
1



2

കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 

കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാല 
ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്

2020-21



3

നമ്പര്. കെ�.എസ്.എ (എ.ജി.യു) എ 1- 818/2022          
 കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല ഓഡിറ്റ് �ാര്യാലയം,
കെവള്ളാനിക്കര, തൃശൂര് - 680 656

കേ1ാണ് - 0487 2438171, 72, 73
ഇകെ7യില്-agriuty.ksad@kerala.gov.in

തീയതി: 12.12.2022

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്

�ംപ് കേOാളര് 
കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല
കെവള്ളാനിക്കര

സര്, 

വിഷയം :- കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP 2020-21 വര്ഷകെQ 
     ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട് പുറകെപ്പടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

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

 കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  2020-21  വര്ഷകെQ  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ട്
ഇകേതാകെPാപ്പം  അയക്കുന്നു.  അതത്  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെP  ഓഡിറ്റ്  പരാ7ര്ശങ്ങള്  അPങ്ങുന്ന
ഖണ്ഡി��ളുകെP  പ�ര്പ്പു�ള്  ബന്ധകെപ്പട്ട  കേ7ധാവി�ള്ക്ക്  നല്കേ�ണ്ടതാണ്.  ഈ
റികേപ്പാര്ട്ട് കൈ�പ്പറ്റി രണ്ടു 7ാസങ്ങള്ക്ക�ം പരാ7ര്ശങ്ങള്ക്ക് 1994 കെല കേ�രള കേലാക്കല്
1ണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ7ം,  വകുപ്പ്  15(1), 1996  കെല കേ�രള കേലാക്കല് 1ണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്,
ചട്ടം 23(1) എന്നിവ പ്ര�ാരം 7റുപPി നല്കേ�ണ്ടതാണ്. 

വിശ്വസ്തതകേയാകെP 

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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പ�ര്പ്പ് :

1. ഡയറക്ടര്, കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  , തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

2. ധന�ാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീ1് കെസക്രട്ടറി, ഗവ. കെസക്രകേട്ടറികേയറ്റ്,
   തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

3. അഗ്രി. 1ാംസ് വകുപ്പ് കെസക്രട്ടറി, ഗവ. കെസക്രകേട്ടറികേയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം
   സഹിതം)

4. കൈവസ് ചാന്സലര്, കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല, കെവള്ളാനിക്കര

5. രജിസ്ട്രാര്, കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല, കെവള്ളാനിക്കര

6. ഓ1ീസ് കേ�ാപ്പി
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നമ്പര്: കെ�.എസ്.എ (എ.ജി.യു) എ 1 -818/2022 തീയതി 12.12.2022

കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP 2020-21 വര്ഷകെQ ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട് 

1994-കെല  കേ�രള  കേലാക്കല്  1ണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  നിയ7ം,  വകുപ്പ്  13,  1994-കെല  കേ�രള
കേലാക്കല് 1ണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്, ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്ര�ാരം പുറകെപ്പടുവിക്കുന്നത്.

ഓഡിറ്റ് നPQാന് ചു7തലകെപ്പട്ട
ഉകേz്യാഗസ്ഥന്

സി.കൈവ. സലിം, 
കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്

(01.04.2020 മുതല് തുPരുന്നു)

ഓഡിറ്റ് നPQിയ �ാലയളവ് 30.11.2021 മുതല് 04.08.2022 വകെര

സര്വ്വ�ലാശാല ഉകേz്യാഗസ്ഥര്

കൈവസ് ചാന്സലര് കേഡാ. ആര് ചന്ദ്രബാബു 01.04.2020 മുതല് 
31.03.2021 വകെര

രജിസ്ട്രാര്
കേഡാ.ഡി .ഗിരിജ 01.04.2020 മുതല്

20.08.2020 വകെര

കേഡാ.എ. സക്കീര് ഹുകെകെസന് 20-08-2020 മുതല്
31.03.2021 വകെര

�ംപ് കേOാളര്  കേഡാ.സക്കീര് ഹുകെകെസന് 
വി.എസ്

01.04.2020 മുതല് 
31.03.2021 വകെര
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ആമുഖം

    കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  2020-21 വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ളു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട്  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കു  �ീഴിലുള്ള  97 കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  ഓഡിറ്റ്
പൂര്Qിയാക്കു�യും ഓഡിറ്റ്  ഇന്1ര്കേ7ഷന് 7ാകേനജ്കെ7ന്റ്  സിസ്റ്റം  (AIMS)  എന്ന
ഓണ്കൈലന്  സംവിധാനQിലൂകെP  ഓ ഡിറ്റ്  കേനാട്ടു�ള്  പുറകെപ്പടുവിക്കു�യും
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

പുറകെപ്പടുവിച്ച  ഓഡിറ്റു  കേനാട്ടു�ളികേ�ല്  83  സ്ഥാപനങ്ങള്  എയിംസിലൂകെP
7റുപPി  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  14 സ്ഥാപനങ്ങള്  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടു7ില്ല.  ഓഡിറ്റു
കേനാട്ടു�ളികേ�ല്  ലഭ്യ7ാക്കിയ  7റുപPിയുകെP  അPിസ്ഥാനQില്   തീര്പ്പാക്കിയവ
�ഴിച്ചുള്ള  പ്രസക്ത7ായ  പരാ7ര്ശങ്ങളാണ്  ഈ  റികേപ്പാര്ട്ടില്
ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കാQതും,  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടും
തീര്പ്പാക്കാനാവാQതും,  എന്നാല്  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടില്  ഉള്കെപ്പടുകേQണ്ടവിധം
ഗൗരവ സ്വഭാവ7ില്ലാQതും തുPര്നPപPി�ള് ആവശ്യമുള്ളതു7ായ പരാ7ര്ശങ്ങകെള
എയിംസികെല തകെന്ന  'റ1ര് ടു അഡ്മിനികേസ്ട്രറ്റീവ്  കെസക്ഷന്'  എന്ന വിഭാഗQില്
ഉള്കെപ്പടുത്തു�യും ആയത് കേക്രാഡീ�രിച്ച് തുPര് നPപPി�ള് സ്വീ�രിക്കുന്നതിനായി
സര്വ്വ�ലാശാലക്ക് കൈ�7ാറു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.
     കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കുകേവണ്ടി കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പുറകെപ്പടുവിക്കുന്ന  43-ാ�7ത്  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടാണിത്.  വിശz7ായ  ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷണങ്ങളPങ്ങിയ  ഒന്നാം  ഭാഗ7ാണ്  ഈ  റികേപ്പാര്ട്ടികെന്റ  മുഖ്യ  ഉള്ളPക്കം.
കെപാതു  അവകേലാ�നം,  ധന�ാര്യവും  വിനികേയാഗവും,  സര്വ്വ�ലാശാലാതല
നPപPി�ളാവശ്യ7ാകുന്ന  വിഷയങ്ങള്,  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സംബന്ധിച്ച
സവികേശഷപരാ7ര്ശങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഈ ഭാഗQ് ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.
വരവിനങ്ങളിലും  കെചലവിനങ്ങളിലും  നിര്വ്വഹണാധി�ാരി�ളുകെPകേയാ
ഉകേz്യാഗസ്ഥരുകെPകേയാ  ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടായ  വീഴ്ച�ള്  മൂലം
സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടായ  നഷ്ടം  രണ്ട്,  മൂന്ന്  ഭാഗങ്ങളിലായി
പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ്, ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവകേലാ�നം എന്നിവയാണ് 4-ാ�ം
ഭാഗQ് ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.
        കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  വകുപ്പികെന്റ ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടിങ്ങിനും തുPര്
നPപPി�ള്ക്കു7ായി  രൂപം  കെ�ാടുQ  ഓഡിറ്റ്  ഇന്1ര്കേ7ഷന്  7ാകേനജ്കെ7ന്റ്
സിസ്റ്റം  (AIMS)  എന്ന  ഓണ്കൈലന്  സംവിധാനQിലൂകെPയാണ്  ഈ  റികേപ്പാര്ട്ട്
പുറകെപ്പടുവിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള 7റുപPി�ള് സ്വീ�രിക്കലും പുനരഭിപ്രായ നPപPി�ളും
ഇകേത സംവിധാനQിലൂകെPQകെന്നയാണ് തുPരു�.
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ഉള്ളPക്കം
ഖണ്ഡി�
നമ്പര് വിഷയം കേപജ്

നമ്പര്
1-1 കെപാതു അവകേലാ�നം 1-4
1-2 ധന�ാര്യവും ധനവിനികേയാഗവും 5-16

1-2-1 ബജറ്റ് 5
1-2-2 വാര്ഷി�ക്കണക്ക് 6-9

1-2-3 ബജറ്റ്, 1ണ്ടുവിനികേയാഗം, വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ള് എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാ7ര്ശങ്ങള് 9-16

1-2-4 കെപന്ഷന്1ണ്ട് 16-19
1-2-5 ജനറല് കേപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ട് 19-20
1-2-6 വര്കേക്കഴ്സ് കേപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ട് 21-22

1-2-7 7ാകേര്യജ് അഡ്വാന്സ് 1ണ്ട് 22
1-2-8 എ1്.ബി.എസ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം 23
1-2-9 ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം 23
1-2-10 ഡബ്ല്യു.എ1്.ബി.എസ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം 23
1-2-11 ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം 24
1-2-12 എകേന്റാവ്കെ7ന്റു�ള് 24
1-2-13 1ൗകേണ്ടഷന് 1ണ്ട് 24

1-3 സര്ക്കാര്/സര്വ്വ�ലാശാലാ ഭരണതലQില് നPപPി�ള് 
ആവശ്യ7ായ വിഷയങ്ങള് 25-105

1-3-1 സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെന്റ പദ്ധതി ധനസഹായം - 
വിനികേയാഗQികെല അപാ�ത�ള് 26-38

1-3-2 ഐ.സി.എ.ആര് റാങ്കിംഗ് - �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല തുPര്ച്ചയായി 
പികേന്നാട്ടുകേപാവുന്നു 39-42

1-3-3 സര്വ്വ�ലാശാല ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP വില നിശ്ചയിക്കല് - 
അപാ�ത�ള് 43-45

1-3-4
ത7ിഴ് നാട്ടികെല സ്വ�ാര്യ വ്യക്തി�ളില് നിന്നും പശ്ചി7തീര കെനPിയ 
ഇനം വിത്തുകേതങ്ങ വാങ്ങല് - തീരു7ാനം സര്വ്വ�ലാശാല 
പുന:പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്

46-51

1-3-5
പ്രകേത്യ� സാഹചര്യങ്ങളില് സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങള് 
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ഭാഗം 1
    ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്
1 -1  കെപാതു അവകേലാ�നം 

�ാര്ഷി�രംഗകെQ  ഗകേവഷണപഠനങ്ങള്ക്കും  കേ�രളീയ  �ാര്ഷി�
കേ7ഖലയുകെP  സര്വ്വകേതാന്മുഖ7ായ  വളര്ച്ച,  ആധുനി�വല്ക്കരണം  എന്നീ
ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കു7ായി കെ�.എ.യു ആക്ട് 1971 പ്ര�ാരം 1972 കെ1ബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി
കേ�രള  �ാര്ഷി�      സര്വ്വ�ലാശാല  നിലവില്  വന്നു.  തൃശ്ശുര്-പാലക്കാP്
കേzശീയപാതയുകെP  സ7ീപQായി  തൃശ്ശൂര്  പട്ടണQില്  നിന്ന്  13 �ി.7ീ.
അ�കെലയാണ് സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP മുഖ്യ�ാമ്പസും ഭരണ�ാര്യാലയവും സ്ഥിതി
കെചയ്യുന്നത്.

        �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  നിലവില്  വന്നകേപ്പാള്  വിവിധ  സര്ക്കാര്
വകുപ്പു�ളുകേPയും,  7റ്റു സര്വ്വ�ലാശാല�ളുകേPയും അധി�ാര പരിധിയില് �ാര്ഷി�
കേ7ഖലയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന  കേ�ാകേളജു�ള്,
ഗകേവഷണസ്ഥാപനങ്ങള്, 1ാമു�ള്, 7റ്റു ചില അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  കൈ�7ാറിക്കിട്ടി.  അവയും  വിവിധ  �ാലഘട്ടങ്ങളിലായി
ആരംഭിച്ച പുതിയ കേസ്റ്റഷനു�ളും ഉള്കെപ്പകെP കേ�രളമുPനീളം പPര്ന്നു �ിPക്കുന്ന  96
കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  നിലവില്  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  �ീഴിലുണ്ട്.  ഇQരQില്
കൈ�7ാറിക്കിട്ടിയതും  പുതുതായി  രൂപം  കെ�ാടുQതു7ായ സ്ഥാപനങ്ങളുകെPകെയല്ലാം
തകെന്ന  തനതു  സവികേശഷത�ള്  �ഴിയുന്നത്ര  നിലനിര്ത്തു�യും  എന്നാല്
സര്വ്വ�ലാശാല  എന്ന  കെപാതുസ്വത്വQികെന്റ  ഭാഗ7ാക്കു�യും  കെചയ്തുകെ�ാണ്ടാണ്
നാളിതുവകെരയും സര്വ്വ�ലാശാല പ്രവര്Qിച്ചുവരുന്നത്. സര്വ്വ�ലാശാലാ നിയ7ം
ചില അPിസ്ഥാനലക്ഷ്യങ്ങള് മുകേന്നാട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ലക്ഷ്യങ്ങള്

1

കൃഷി, കേഹാട്ടി�ള്ച്ചര്, മൃഗസംരക്ഷണം (കെവറ്റിനറി, ഡയറി സയന്സ്   ഉള്കെപ്പകെP),
സഹ�രണം,  1ിഷറീസ്,  കേ1ാറസ്ട്രി,  �ാര്ഷി� എഞ്ചിനീയറിംഗ്,  7റ്റു ബന്ധകെപ്പട്ട
ശാഖ�ളികെല  പഠനQിനും  കേÐാളര്ഷിപ്പിനും  ആവശ്യ7ായ  സൗ�ര്യങ്ങള്  എര്
കെപ്പടുത്തു�.

2 കൃഷിയികെലയും  അനുബന്ധ  ശാസ്ത്രശാഖ�ളികെലയും  പഠനQിനും
ഗകേവഷണQിനും ആവശ്യ7ായ കേപ്രാത്സാഹനം നല്കു�.

3 വിജ്ഞാന വ്യാപന പരിപാPി�ള് ഏകെറ്റടുQ് നPപ്പിലാക്കു�.

4 �ാലാ�ാലങ്ങളില് സര്വ്വ�ലാശാല തീരു7ാനിക്കുന്ന 7റ്റ് ഉകേÓശ്യങ്ങള്

കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാലാ ഘPനാനില

കേ�ാകേളജു�ള് ഗകേവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് വിജ്ഞാന വ്യാപന
വിഭാഗങ്ങള്

ഭരണപര7ായ
സ്ഥാപനങ്ങള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങള് 7റ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്
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സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP അധി�ാരസ്ഥാനങ്ങള്

ജനറല് �ൗണ്സില്

എക്സി�്യൂട്ടീവ് �മ്മിറ്റി

അക്കാz7ി�് �ൗണ്സില്

1ാക്കല്റ്റി�ള്

ഓകേരാ 1ാക്കല്റ്റിക്കുമുള്ള കേബാര്ഡ് ഓ1് സ്റ്റഡീസ്

 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്ര�ാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന 7റ്റു കേബാഡി�ള്  
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INTENTIONALLY LEFT BLANK
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1-2 ധന�ാര്യവും ധനവിനികേയാഗവും
വികേ�ന്ദ്രീകൃത7ായ  സാമ്പQി�ക്ര77ാണ്  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കുള്ളത്.

ലഭ്യ7ാകുന്ന  എല്ലാവിധ  1ണ്ടു�ളും  �ംപ് കേOാളറുകെP  അക്കൗണ്ടികേലക്കു  വരി�യും
അവ  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  �ീഴിലുള്ള  96  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  ബജറ്റ്  അകേലാകേക്കഷന്
പ്ര�ാരം  കൈ�7ാറു�യും  കെചയ്യുന്നു.  പദ്ധതി�ളുകെP  കേനരിട്ടുള്ള  പ്രവര്Qനം,
1ണ്ടു�ളുകെP  വിനികേയാഗം  എന്നിവ  നPക്കുന്നത്  ഈ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളിലാണ്.  ഓകേരാ
കേ�ന്ദ്രവും  1ണ്ടു�ളുകെP  വിനികേയാഗം  സംബന്ധിച്ച  7ാസാന്ത്യ  –  വര്ഷാന്ത്യ
�ണക്കു�ള് സര്വ്വ�ലാശാലാ   �ംപ് കേOാളര്ക്ക് അയച്ചുകെ�ാടുക്കുന്നു.

1-2-1 ബജറ്റ്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  സ്വന്ത7ായി  ഒരു  ബജറ്റ്  7ാന്വല്  നിലവിലില്ല.

സര്വ്വ�ലാശാലാ  നിയ7ം  1971,  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്,  കേ�രള  ബജറ്റ്  7ാന്വല്  എന്നിവകെയ
അPിസ്ഥാന7ാക്കിയാണ്  സര്വ്വ�ലാശാല  ബജറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നത്.  2020-21
വര്ഷകെQ  ബജറ്റ്  31.03.2020 ന്  കേചര്ന്ന  പ്രകേത്യ�  ജനറല്  �ൗണ്സില്
തീരു7ാനപ്ര�ാരവും,  പുതുക്കിയ  ബജറ്റ്  09.07.2021  കെല  പ്രകേത്യ�  ജനറല്
�ൗണ്സില്  തീരു7ാനപ്ര�ാരവും  അംഗീ�രിച്ചു.  ബജറ്റ്  എസ്റ്റികേ7റ്റ്,  പരിഷ്ക്കരിച്ച
എസ്റ്റികേ7റ്റ് എന്നിവയുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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ഇനം വരവ്
കേ�ാPിയില്

കെചലവ്
കേ�ാPിയില്

ബജറ്റ് എസ്റ്റികേ7റ്റ് 529.03371 549.00257
പരിഷ്ക്കരിച്ച എസ്റ്റികേ7റ്റ് 495.66066 611.01285

1-2-2  വാര്ഷി�ക്കണക്ക്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് സ്വന്ത7ായി “1ിനാന്ഷ്യല് ആന്റ് അക്കൗണ്ട് റൂള്സ് ”

നിലവിലില്ല.  അതുകെ�ാണ്ട്  തകെന്ന  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  നിയ7  –  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്
വ്യവസ്ഥ�ള്  (കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ം കെസക്ഷന്  47,  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്
SRO No – 815/79) ,  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെന്റ അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രzായം എന്നിവ
അനുവര്Qിച്ചാണ്  വാര്ഷി�  �ണക്കു�ള്  തയ്യാറാക്കുന്നത്.  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്  കേഭzഗതി
കേനാട്ടി1ികേക്കഷന് നമ്പര് ജിഎ/8762/എ 3/83 /29.9.1983 പ്ര�ാരം " the financial and
Account Rules followed by Government of Kerala shall mutatis mutandis be followed
by  the  University”  എന്നാണ്  വാര്ഷി�  �ണക്ക്  സംബന്ധിച്ച്
കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.  വികേ�ന്ദ്രീകൃത7ായ  ഒരു  സാമ്പQി�  ക്ര7വും,
സങ്കീര്ണ്ണ7ായ പ്രവര്Qന കേ7ഖല�ളും നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് സിംഗിള് എന്Oി
(�്യാഷ്  കേബസ്ഡ്)  അക്കൗണ്ടിങ്ങ്  രീതി  അവലംബിച്ചുകെ�ാണ്ട്  നിലവില്
തയ്യാറാക്കുന്ന വാര്ഷി� �ണക്കു�ള് അപൂര്ണ്ണ7ാണ്. 

വാര്ഷി�ക്കണക്ക് ഓഡിറ്റിന്
സ7ര്പ്പികേക്കണ്ട സ7യപരിധി

വാര്ഷി�ക്കണക്ക് ഓഡിറ്റിന്
സ7ര്പ്പിച്ച തീയതി

31.07.2021 08.10.2021
വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ള് സ7യബന്ധിത7ായി സ7ര്പ്പിക്കുവാന് ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതാണ്.

വാര്ഷി�ക്കണക്കു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7Qികെല  പ്രധാന വ്യവസ്ഥ�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 K.A.U Act Section 28(5)Powers and duties of the Vice-Chancellor
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Accounts The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the budget
estimates and the statement of accounts to the Executive Committee.

Review of
Accounts

(E.C)

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

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

Review of
Accounts

(G.C)

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

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

Submission of
Accounts

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

The annual  accounts of the University shall  be submitted by the Vice-
Chancellor to the Government who shall cause an audit to be carried out
by the Accountant General or the Director of Local Fund Audit as they 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. 

കൈവസ്  ചാന്സലര്  വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ള്  എക്സി�്യൂട്ടീവ്  �മ്മിറ്റിയില്
സ7ര്പ്പിച്ചതിനുകേശഷമുള്ള  നPപPി�ള്  സര്വ്വ�ലാശാലാനിയ7Qികേലാ,
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടികേലാ  കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടില്ല.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ള്
അംഗീ�രിക്കുന്ന അധി�ാരസ്ഥാനവും, അതികെന്റ നPപPിക്ര7ങ്ങളും വ്യക്ത7ല്ല.

വാര്ഷി�ക്കണക്കില്  ബാലന്സ്  ഷീറ്റ്  ഒഴിവാക്കികെ�ാണ്ട്  2001  ല്
സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ം  കെസക്ഷന്  47(2)  കേഭzഗതി  കെചയ്യു�യുണ്ടായി.  എന്നാല്
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടികെല  SRO No.815/79  പ്ര�ാരമുള്ള  Finance,  accounts  and maintenance and
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management  of  all  University  Funds  in  general  എന്ന ഭാഗകെQ  8(b)  കെല  "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”  എന്ന  വ്യവസ്ഥ  കേഭzഗതി  കെചയ്തിട്ടില്ല.
സര്വ്വ�ലാശാലാനിയ7Qികെല  അദ്ധ്യായം  VIII,  കെസക്ഷന്  48  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടു�ളുകെP
അധി�ാരം സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങകെന പറയുന്നു "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�ാരം നിയ7Qികെല വ്യവസ്ഥ�ളാല് അധി�ാരം സിദ്ധിച്ച
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടില് കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുള്ള 8(b)  കെല വ്യവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നത് വലികെയാരു
കൈവരുധ്യവും നിയ7പ്രശ്നവു7ാണ്.

1-2-2-1 വാര്ഷി�ക്കണക്കു പ്ര�ാരമുള്ള വരവുകെചലവ് വിശzാംശങ്ങള്

ഇനം വരവ് കെചലവ്

പദ്ധതികേയതര ധനസഹായം
(സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി - കേ�രള സര്ക്കാര്) 337,00,59,000 338,19,39,245.9

പദ്ധതി ധനസഹായം
(സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി - കേ�രള സര്ക്കാര്) 37,44,00,000 21,14,07,950.50

ഐ. സി. എ. ആര് കെപ്രാജക്ട് - 100% 15,85,19,414 16,46,94,534
ഐ. സി. എ. ആര് - എന്. എ. ആര്.

പി 9,80,000 8,61,189

ഐ.സി.എ.ആര് കേ�ാ -
ഓര്ഡികേനറ്റഡ് കെപ്രാജക്ട് 19,95,81,147 24,20,61,535.30

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രാന്റിതര ധനസഹായം 
(ഒ.ഇ.എ.പി) 21,42,96,654 15,31,22,130.05 

ഐ.സി.എ.ആര് റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് 6,13,03,698.7 4,99,65,607.25
കെ�. എ. യു റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് 19,34,60,944.47 13,15,13,469.60
ഒ.ഇ.എ.പി റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് 11,39,86,027.36 9,39,80,981.74
ജി.ഒ.കെ� കെപ്രാജക്ട് കെ÷സി1ിക്ക്

അസിസ്റ്റന്സ് (പ്ലാന്) 9,68,60,250 9,84,11,192.75

ആഭ്യന്തര വരു7ാനം 21,13,96,027.54
7റ്റു കെചലവു�ള് 4,149

ആകെ� 499,48,43,163 452,79,61,985

1ണ്ട് വിശzാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 2,3,4,5,6 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
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1-2-2-2 തനതു വരു7ാനം
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  �ീഴിലുള്ള വിവിധ 1ാമു�ളില് നിന്നും വസ്തുവ��ളില്

നിന്നുമുള്ള  വരു7ാനം,  വില്പ്പന  വഴിയുള്ള  വരു7ാനം,  1ീസ്,  വാP�,
മുതലായവയാണ്  പ്രധാന വരു7ാന കേùാതസ്സു�ള്.  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടു�ളില്
നിന്നുള്ള വരവും സര്വ്വ�ലാശാല വരവിനQികെന്റ പ്രധാന ഭാഗ7ാണ്.

തനത് വരവിനം മുന്വര്ഷം തന്വര്ഷം
മുന്പകെQ അകേപക്ഷിച്ച്

തന്വര്ഷ വരവ് വ്യത്യാസം
(+/-%)

ആഭ്യന്തര വരവ് 22,82,58,290 21,13,96,027 (-) 1,68,62,263
റികേവാള്വിംഗ്
1ണ്ടു�ളില്

നിന്നുള്ള വരവ്
28,61,49,979 36,87,50,670 (+) 8,26,00,691

1-2-2-3 സാമ്പQി� നില
മുന്നിരിപ്പ് ₹220,93,78,386
വരവ് ₹499,48,43,163
ആകെ� ₹720,42,21,549
കെചലവ് ₹452,79,61,985
ഋണബാദ്ധ്യത (-)₹19,14,30,022
നീക്കിയിപ്പ് ₹286,76,89,586
വാര്ഷി�ക്കണക്ക് വിശzാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 1 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-3 വാര്ഷി�ക്കണക്ക് - ബജറ്റ് പരികേശാധനയു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട
പരാ7ര്ശങ്ങള്

1-2-3-1 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കെപാരുQകെപ്പടുQല് കൃത്യ7ല്ല
അക്കൗണ്ടു�ളുകെP  ബാങ്ക്  റിക്കണ്സിലികേയഷന്  പരികേശാധനയില്  �ണ്ട
ന്യൂനത�ള് താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു.
1) ഓപ്പകേററ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് :- 67323718393

2020-21 കെല വാര്ഷി�ക്കണക്ക് പ്ര�ാരം
31.03.2021 കെല നീക്കിയിരിപ്പ് 34,09,64,256
ബാങ്കില് കെക്രഡിറ്റാ�ാQ കെചക്കു�ള് (-) 31,54,18,096
�ാഷ് കെചയ്യാQ (Uncashed) കെചക്കു�ള് (+) 59,92,954
ബാങ്ക് നീക്കിയിരുപ്പ് 3,15,39,114
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ഓപ്പകേററ്റിംഗ്  അക്കൗണ്ടികെന്റ  കെക്രഡിറ്റാവാQ  കെചക്കു�ളുകെP  വിവരം  താകെഴ
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് വൗച്ചര് തരം ബില് നമ്പര് തീയതി കെചക്ക് നമ്പര് തു�

1 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 04.03.2021 online 001604 8,612

2 Contra Voucher 0002/03-2021 25.03.2021 3218197 28,12,59,000

3 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 27.03.2021 0 3,625

4 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 29.03.2021 00 2,593

5 Internal Income
Fund Transfer 0002/03-2021 30.03.2021 000 255,000

6 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 30.03.2021 0 14,184

7 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 001604 83,969

8 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 01 50,000

9 Internal Income
Fund Transfer 0002/03-2021 31.03.2021 652046 44,594

10 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 ONLINE 50,000

11 Contra Voucher 0012/03-2021 31.03.2021 634465 30,13,620
12 Contra Voucher 0013/03-2021 31.03.2021 634464 272,20,009
13 Contra Voucher 0015/03-2021 31.03.2021 643187 32,23,123

14 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 871749 4,851

15 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 143796 184,916

ആകെ� 31,54,18,096

എന്നാല്  കേ7ല്  കെപാരുQകെപ്പടുQല്  പത്രി�  പ്ര�ാരം  വിവിധ
കേസ്റ്റഷനു�ളില്  നിന്നും  ലഭ്യ7ാവാനുള്ള  തു��ളായി  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള  താകെഴ
കെ�ാടുQിട്ടുള്ള തു��ള് ബന്ധകെപ്പട്ട കേസ്റ്റഷകെന്റ റിക്കണ്സിലികേയഷന് പത്രി�യില്
വന്നിട്ടില്ല.  ക്ര7 നമ്പര്  2,3,4  എന്നീ തു��ള് ‘Virtual  Transfer’  എന്ന ഇനQില്
കെപ്പടുQിയാണ് റിക്കണ്സിലികേയഷന് പത്രി�യില് �ാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.  വിശzവിവരം
താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7
നമ്പര് തീയതി കെചക്ക് നമ്പര് തു� ല ഡ്ജര് വിവരങ്ങള്

1 04.03.2021 online001604 8,612 414- (കെ�.വി.കെ�,കെ�ാല്ലം) -EAP Share

2 30.03.2021 000 255,000
216

(കെസന്റര് കേ1ാര് ഇ കേലണിംഗ്)
Virtual Transfer
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3 30.03.2021 0 14,184
308

(അഗ്രിക്കള്ച്ചര് ഇക്കകേണാ7ിക്സ് വകുപ്പ്)
Virtual Transfer

4 31.03.2021 01 50,000
205

(കേ1ാറസ്ട്രി കേ�ാകേളജ്)
Virtual Transfer

5 31.03.2021 871749 4,851
202

(�ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്, കെവള്ളായണി)
Fund Transfer

ആകെ� 332,647

2) റീ1ണ്ട് അക്കൗണ്ട്- 67327191699

2020-21 കെല വാര്ഷി�ക്കണക്ക് പ്ര�ാരം തു�
31.03.2021 കെല നീക്കിയിരിപ്പ് 56,75,149
ബാങ്കില് കെക്രഡിറ്റാ�ാQ കെചക്കു�ള് (-) 42,346
�ാഷ് കെചയ്യാQ (Uncashed) കെചക്കു�ള് --
ബാങ്ക് നീക്കിയിരുപ്പ് 56,32,803

കെപാരുQകെപ്പടുQല്  പത്രി�  പ്ര�ാരം  റീ1ണ്ട്  അക്കൗണ്ടില്  കെക്രഡിറ്റാവാQ
കെചക്കു�ളുകെP വിവരം താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു.

കേനാട്ട് റി�ണ്സീല്ഡ്  കെഡബിറ്റ്

ക്ര7 നമ്പര് വൗച്ചര് തരം ബില് നമ്പര് തീയതി കെചക്ക്
നമ്പര് തു�

1 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2020 05.03.2020 944816 52

2 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 30.03.2021 0 25,000

3 Internal Income
Fund Transfer 0002/03-2021 31.03.2021 759172 14,300

4 Internal Income
Fund Transfer 0003/03-2021 31.03.2021 759172 35

5 Internal Income
Fund Transfer 0004/03-2021 31.03.2021 759172 169

6 Internal Income
Fund Transfer 0002/03-2021 31.03.2021 546366 305

7 Internal Income
Fund Transfer 0003/03-2021 31.03.2021 5259330 530

8 Internal Income
Fund Transfer 0004/03-2021 31.03.2021 5259330 13

9 Internal Income
Fund Transfer 0005/03-2021 31.03.2021 5259330 241

10 Internal Income
Fund Transfer 0006/03-2021 31.03.2021 5259330 1

11 Internal Income 0007/03-2021 31.03.2021 5259330 85
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Fund Transfer

12 Internal Income
Fund Transfer 0008/03-2021 31.03.2021 5259330 338

13 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 547922 706

14 Internal Income
Fund Transfer 0001/03-2021 31.03.2021 176203 571

ആകെ� 42,346
എന്നാല്  കേ7ല്  കെപാരുQകെപ്പടുQല്  പത്രി�  പ്ര�ാരം  വിവിധ  കേസ്റ്റഷനു�ളില്
നിന്നും  ലഭ്യ7ാവാനുള്ള  തു��ളായി  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള  (Virtual  Transfer)  താകെഴ
�ാണിച്ചിരിക്കുന്ന തു� ബന്ധകെപ്പട്ട കേസ്റ്റഷകെന്റ റിക്കണ്സിലികേയഷന് പത്രി�യില്
വന്നിട്ടില്ല. വിശzവിവരം താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7
നമ്പര് തീയതി കെചക്ക് നമ്പര് തു� ല ഡ്ജര് വിവരങ്ങള്

1 30.03.2021 0 25,000
315

(ഐ.എ1്.എസ്.ആര് �ര7ന)
Virtual Transfer

ആകെ� 25,000

കേ7ല് അക്കൗണ്ടു�ളുകെP റീക്കണ്സിലികേയഷന് പത്രി� പ്ര�ാരം ലഭിക്കാനുള്ള
തു�യായി വാര്ഷി�ക്കണക്കില് കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നവ ബന്ധകെപ്പട്ട കേസ്റ്റഷകെന്റ
വാര്ഷി�ക്കണക്കികെല  റി�ണ്സിലികേയഷന്  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റില്  അണ്�ാഷ്ഡ്
കെചക്കിനQില്  �ാണുന്നില്ല.  ഇപ്ര�ാരം  വ്യത്യാസQിന്  വിശzീ�രണം
ആവശ്യകെപ്പട്ട്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  റി�്വിസിഷന്  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.  (ഓഡിറ്റ്
റി�്വിസിഷന് നമ്പര്. 8/02.08.2022)
1-2-3-2 സര് വ്വ�ലാശാലയുകെP 1ാം റവന്യു പ്രതിവര്ഷം കുറയുന്നു- തന്വര്ഷം 2.14
കേ�ാPി രൂപ കുറവ്

കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്  1260.6142  കെഹക്ടര് ഭൂ7ി സ്വന്ത7ായുണ്ട്.
രണ്ട്  ഇന്സ്ട്രക്ഷണല്  1ാം  ഉള്കെപ്പകെP,  കേ�ാകേളജു�ളുകെPയും  ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെPയും  കെപ്രാജക്ടു�ളുകെPയും  �ീഴിലായുള്ള  നിരവധി  1ാമു�ളാണ്
സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  പ്രാകേയാഗി�  �ാര്ഷി�  പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  ജീവനാഡി.
പഠന – ഗകേവഷണ – വ്യാപന പ്രവര്Qനങ്ങളാണ്  മുഖ്യലക്ഷ്യകെ7ങ്കിലും  ഉല്പാzന
വിപണനകേ7ഖല�ളിലും  1ാമു�ള്ക്ക്  സജീവ7ായ  പങ്കുണ്ട്.  അവിPങ്ങളികെല
7നുഷ്യാദ്ധ്വാനQിനും,  അPിസ്ഥാന  സൗ�ര്യങ്ങള്ക്കു7ായി  പ്രതിവര്ഷം  വലിയ
തു� സര്വ്വ�ലാശാല കെചലവഴിച്ചു കേപാരുന്നു.  എന്നാല് ലഭ്യ7ാവുന്ന വരവാ�കെട്ട
ഈ  കെചലവു�ളു7ായി  താരത7്യകെപ്പടുത്തുകേമ്പാള്  വളകെര  കുറവാണ്.  കൂPാകെത
പ്രതിവര്ഷം ഈ അന്തരം വര്ദ്ധിച്ചുവരി�യും കെചയ്യുന്നു. 
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�ഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളികെല 1ാം റവന്യു- വരവ് വിശzാംശങ്ങള്

വര്ഷം 1ാം റവന്യു
2018-19 970,06,921
2019-20 749,09,926
2020-21 535,04,499

കൃഷിഭൂ7ി,  �ാര്ഷി�  സകേങ്കതങ്ങള്  എന്നിവയുകെP  അളവും  ലഭ്യതയും
ഉയര്ന്നതായിട്ടുകൂPിയും  1ാമു�ള്  സാമ്പQി�  സുസ്ഥിരതയുകെP  �ാര്യQില്
വളകെര  പിന്നിലാകെണന്ന  വസ്തുതയികേലക്കാണ്  ഇത്  വിരല്  ചൂണ്ടുന്നത്.  കൂPാകെത
നിയന്ത്രണ  സംവിധാനം  1ലപ്രz7ല്ലാQതിനാല്  1ാം  പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP
അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും  ദുര്ബ്ബല7ാണ്.  പ്രതീക്ഷിത  വരവുകെചലവു�ള്  കൃത്യ7ായി
�ണക്കാക്കാകേനാ,  വരവു�ളുകെP  കൃത്യത  ഉറപ്പാക്കാകേനാ  ഉള്ള
പരികേശാധനാസംവിധാനവും  നിലവിലില്ല.  പ്രതിവര്ഷം  1ാം  റവന്യു  ഇനQില്
വലിയ  അളവില്  കുറവുണ്ടാകുന്നത്  സാമ്പQി�7ായി  സര്വ്വ�ലാശാലകെയ
പ്രതികൂല7ായി  ബാധിക്കുന്നതാണ്.  1ാം  വരവിലുണ്ടാവുന്ന  കുറവു�ള്
പരിഹരിക്കാനുള്ള  അPിയന്തിര  നPപPി�ള്  സര്വ്വ�ലാശാല
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
1-2-3-3  1ീസ്-  പ്രതീക്ഷിത വരവ്  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
1ലപ്രz7ല്ല-   1ീ ഇനQില് 1,63,73,460/- രൂപയുകെP കുറവ്

1ീസ്  ഇനQില്  പ്രതിവര്ഷം  ലഭ്യ7ാകേവണ്ട  വരവ്  എത്രയാകെണന്ന്
�ണക്കാക്കി  ആയത്  ലഭ്യ7ാക്കാനും  അത്  ലഭിച്ചുകെവന്ന്  ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള
സംവിധാനം സര്വ്വ�ലാശാലയില്  1ലപ്രz7ായി പ്രവര്Qിക്കുന്നില്ല. അതുകെ�ാണ്ട്
തകെന്ന  പ്രതിവര്ഷം  ലഭികേക്കണ്ട  വരവില്  ഗണ്യ7ായ  കുറവ്  ഉണ്ടായാല്കേപ്പാലും
കുറവികെന്റ  �ാരണങ്ങള്  �കെണ്ടQി  അത്  പരിഹരിക്കാന്  സ്ഥാപനQിന്
സാധിക്കുന്നില്ല.  സര്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  �ീഴിലുള്ള  കേ�ാകേളജു�ളികെല  വിവിധയിനം
1ീസു�ളുകെP പ്രതീക്ഷിത വരവ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
�ാര്യക്ഷ77ാക്കണകെ7ന്ന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പികെന്റ മുന്വര്ഷങ്ങളികെല     നിര്കേÓശങ്ങള്
തുPര്ച്ചയായി ലംഘിക്കകെപ്പടുന്ന പ്രവണതയാണ് �ണ്ടുവരുന്നത്. 
2020-21  കെല  1ീസിനQികെന്റ  ഡി7ാന്റ്-  �ളക്ഷന്-ബാലന്സ്  പത്രി�  പ്ര�ാരം
പ്രതീക്ഷിത വരവ് 6,51,96,500/- രൂപയും, ലഭിച്ച വരവ് 4,88,23,040/- രൂപയാണ്. 

പ്രതീക്ഷിത വരവ് ലഭിച്ച വരവ് കുറവ്
6,51,96,500 4,88,23,040 1,63,73,460
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സ്ഥാപനം തിരിച്ചും ഇനം തിരിച്ചുമുള്ള 1ീസികെന്റ വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം  12  ല്
കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

ലഭികേക്കണ്ട  വരവ്  �ണക്കാക്കല്,  അത്  ലഭ്യ7ാക്കല്,  അതികെന്റ
അക്കൗണ്ടിംഗ്  എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്  കേ�രള 1ിനാന്ഷ്യല് കേ�ാ  ഡ്  ആര്ട്ടിക്കിള്
5 ല് കൃത്യ7ായി  പ്രതിപാzിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതുപ്ര�ാരം  സ്ഥാപനQിന്  ലഭികേക്കണ്ട തു�
ലഭിച്ചുകെവന്ന്  ഉറപ്പാകേക്കണ്ടത്  �ണ്കേOാളിംഗ്  ഓ1ീസറുകെP  ഉQരവാzിത്വ7ാണ്.
ഇപ്ര�ാരം മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഗണ്യ7ായ തു�യുകെP കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടും ആയതിനുള്ള
തൃപ്തി�ര7ായ  വിശzീ�രണം  നല്�ാQതും,  തന്വര്ഷQില്  ഇത്
ആവര്Qിക്കകെപ്പടു�യും  കെചയ്യുന്നത്  അധി�ാരി�ളുകെP  ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള
ഗുരുതര7ായ വീഴ്ചയായി �ണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. പ്രതീക്ഷിത വരവിലുള്ള കുറവികെന്റ
�ാരണങ്ങള് �കെണ്ടQി ഓഡിറ്റികെന അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.

1-2-3-4 ബജറ്റ്  - പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് തു��ളും,  വാര്ഷി�ക്കണക്കികെല വരവുകെചലവ്
തു��ളും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നു
എ) വാര്ഷി�ക്കണക്ക് അപാ�ത – ജനറല് �ൗണ്സില് അംഗീ�രിച്ച പുതുക്കിയ
ബജറ്റികെലയും  വാര്ഷി�ക്കണക്കില്  കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്ന  പുതുക്കിയ
ബജറ്റികെലയും തു��ളില് വ്യത്യാസം-

09.07.2021  ന്  കേചര്ന്ന  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  പ്രകേത്യ�  ജനറല്
�ൗണ്സില്  പുതുക്കിയ  ബജറ്റ്  അംഗീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഈ  പുതുക്കിയ
ബജറ്റികെല  വരവുകെചലവ്  കേ�ാളങ്ങളില്  കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്ന  തു��ളല്ല
വാര്ഷി�ക്കണക്കികെല  പുതുക്കിയ  ബജറ്റ്  വരവുകെചലവ്  കേ�ാളങ്ങളില്
ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഇനം വരവ് (രൂപ)
കേ�ാPിയില്

കെചലവ്(രൂപ)
കേ�ാPിയില്

ജനറല് �ൗണ്സില് അംഗീ�രിച്ച പുതുക്കിയ ബജറ്റ് 495.6 611.01
വാര്ഷി� �ണക്കികെല  പുതുക്കിയ ബജറ്റ് കേ�ാളQില്

കേരഖകെപ്പടുQിയ തു��ള് 465.12 615.72

വാര്ഷിക്കണക്കികെല ഈ അപാ�ത പരിഹരികേക്കണ്ടതാണ്.
ബി) ആഭ്യന്തര വരവ്

ബജറ്റ്,  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റ്  എന്നിവയികെല  ആഭ്യന്തര  വരവ്  തു�യും
വാര്ഷി�ക്കണക്കുപ്ര�ാരം  ലഭിച്ച  തു�യും  തമ്മില്  വലിയ  വ്യത്യാസം  നിലനില്
ക്കുന്നുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

2020-21 ബജറ്റും വാര്ഷി�ക്കണക്കും

ഇനം ബജറ്റ്
(കേ�ാPിയില്)

പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്
(കേ�ാPിയില്)

വാര്ഷി�ക്കണക്കു
പ്ര�ാരം ലഭിച്ച തു�

(കേ�ാPിയില്)
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1ീസ് 8.77 6.52 4.88
സര്വ്വ�ലാശാല വസ്തുവ��ളില്

നിന്നുള്ള വരു7ാനം 32.70 5.74 5.35

സര്വ്വ�ലാശാല  വസ്തുവ��ളില്  നിന്നുള്ള  വരു7ാന7ായി  ബജറ്റില്
കേരഖകെപ്പടുQിയ  തു�  32.70  കേ�ാPി  രൂപയാണ്.  എന്നാല്  ഇതികെന്റ  17.5%  തു�
7ാത്ര7ാണ്  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റില്  കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളത്.  വാര്ഷി�ക്കണക്കു
പ്ര�ാരം ഇത്രയും തു�കേയ ലഭ്യ7ായിട്ടുമുള്ളു. 
സി) പദ്ധതി ധനസഹായം - പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റികെല അപാ�ത�ള്
വാര്ഷി�ക്കണക്കുപ്ര�ാരം  2020-21  വര്ഷകെQ  പദ്ധതി  ധനസഹായവു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട കെചലവു ശീര്ഷ�ങ്ങളികെല പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് പ്ര�ാരമുള്ള ആകെ� തു�
124.78  കേ�ാPി  രൂപകെയന്നും,  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റും  യഥാര്ത്ഥകെചലവും  തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം 103.64 കേ�ാPി രൂപകെയന്നു7ാണ് കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളത്. 
ബജറ്റ് വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു

2020-21  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരികെന്റ  ബജറ്റില്  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  പദ്ധതി
ഇനQില് ആകെ� വ�യിരുQിയ തു� 71.14 കേ�ാPി

പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റില് ഈ ഇനQില് വ�യിരുQിയിരിക്കുന്നത് 124.78 കേ�ാPി
2020-21 വര്ഷQില് ഈ ഇനQികെല ആകെ� കെചലവ് 21.14 കേ�ാPി 

09.07.2021 ന് കേചര്ന്ന പ്രകേത്യ� ജനറല് �ൗണ്സില് തീരു7ാനപ്ര�ാര7ാണ്
2020-21  കെന്റ  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റ്  അംഗീ�രിച്ചിട്ടുള്ളത്.  അതായത്  2020-21
സാമ്പQി�  വര്ഷകെQ  സാമ്പQി�  ഇPപാടു�ള്  �ഴിഞ്ഞതിനുകേശഷം  തന്
വര്ഷം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും പദ്ധതി ധനസഹായ7ായി ലഭിച്ചത് 37.44
കേ�ാPി  രൂപയാണ്.  എന്നാല്  പരിഷ്കരിച്ച  ബജറ്റ്  എസ്റ്റികേ7റ്റില്  124.78  കേ�ാPി
രൂപയാണ് �ണക്കികെലടുQിരിക്കുന്നത്. 
ഡി) ഇ.എ.പി കെപ്രാജക്ടു�ള് - പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റികെല അപാ�ത�ള്

സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരികെന്റ  പദ്ധതി-  പദ്ധതികേയതര
ധനസഹായകെ7ാഴികെ�യുള്ള  ധനസഹായങ്ങള്  ഇ.എ.പി  കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP
ഇനQിലാണ്  വാര്ഷി�ക്കണക്കികെല  വരവ്  സംക്ഷിപ്തQില്
ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.  ഈ  ഇനQില്  67.02  കേ�ാPി  രൂപ  വരവ്
കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റില് ഈ ഇനQില് തു�കെയാന്നും
കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടു7ില്ല. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഇനം വാര്ഷി�ക്കണക്കുപ്ര�ാരം വരവ് പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്
ഇ.എ.പി

കെപ്രാജക്ടു�ള് 67,02,37,465 0
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ബജറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നതില്  സംഭവിച്ചിട്ടുളള  സൂക്ഷ്മതക്കുറവിന്
കെതളിവു�ളാണിത്  (പരാ7ര്ശം  ബി,സി,ഡി).  അപാ�ത�ള്
ആവര്Qിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതാണ്.
1-2-3-5  സര്വ്വ�ലാശാല  1ണ്ട്  -  മുന്നിരിപ്പ്,  നീക്കിയിരിപ്പ്  തു��ളുകെP  1ണ്ട്
തിരിച്ചുള്ള �ണക്കു�ള് ലഭ്യ7ല്ല

2020-21  സാമ്പQി� വര്ഷQികെല സര്വ്വ�ലാശാല �ണക്കു�ള് പ്ര�ാരം
മുന്നിരിപ്പ് തു� ₹220,93,78,386/- രൂപയും വര്ഷാന്ത്യ നീക്കിയിരിപ്പ് ₹286,76,89,586/-
രൂപയു7ാണ്.  എന്നാല് ഈ തു��ളുകെP 1ണ്ട് തിരിച്ചുള്ള മുന്നിരിപ്പ്,  നീക്കിയിരിപ്പ്
വിശzാംശങ്ങള്  ലഭ്യ7ല്ല.  മുന്വര്ഷങ്ങളികെല  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടു�ളില്  ഇക്കാര്യം
തുPര്ച്ചയായി  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടും  അപാ�ത  പരിഹരിക്കാനുള്ള  നPപPി�ള്
സര്വ്വ�ലാശാല  സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  അപാ�ത  അPിയന്തിര7ായി
പരിഹരികേക്കണ്ടതാണ്.

1-2-4 കെപന്ഷന് 1ണ്ട്
1971-കെല  കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  നിയ7ം  അദ്ധ്യായം  7,  വകുപ്പ്

44(1)ല്  കെപന്ഷന്  1ണ്ട്  രൂപീ�രണകെQക്കുറിച്ച്  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഇപ്ര�ാര7ാണ്.  “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”  എന്നാല് കെപന്ഷന് 1ണ്ട് രൂപീ�രണം,
നPQിപ്പ്  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ചുള്ള  നPപPിക്ര7ങ്ങള്  വിശz7ായി  പ്രസ്തുത
നിയ7Qില്  പ്രതിപാzിക്കു�കേയാ  ആയതിനായി  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്  തയ്യാറാക്കു�കേയാ
കെചയ്തിട്ടില്ല.  പ്രതി7ാസം  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരില്  നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന
പദ്ധതികേയതരഗ്രാന്റില് നിന്നും (കേനാണ് -പ്ലാന്), സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ആഭ്യന്തര
വരു7ാനQില് നിന്നു7ാണ് കെപന്ഷന് കെചലവു�ള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്.
കെപന്ഷന് 1ണ്ട് അക്കൗണ്ട്

കെപന്ഷന് 1ണ്ട് ആയി ഒരു Oഷറി അക്കൗണ്ട് (Pി.പി.എ അക്കൗണ്ട് നമ്പര് -
722)  നിലവിലുണ്ട്.  7റ്റു  സ്ഥാപനങ്ങളികേലക്ക്  കെഡപ്യൂകേട്ടഷനില്  കേപായിട്ടുള്ള
സര്വ്വ�ലാശാല  ജീവനക്കാരുകെP  കെപന്ഷന്  കേ�ാണ്Oിബ്യൂഷന്,  സ്ഥിരം
കെതാഴിലാളി�ള്ക്കു  കേവണ്ടി  സര്വ്വ�ലാശാല  അPവാക്കുന്ന  കെപന്ഷന്  വിഹിതം,
സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളില്  നിന്നുമുള്ള  പലിശ  എന്നിവയാണ്  ഈ  അക്കൗണ്ടികെല
വരവിനങ്ങള് .  ഈ അക്കൗണ്ടില് നിന്നും നിശ്ചിത തു� 7ാറ്റി സ്ഥിരനികേക്ഷപ7ായി
Oഷറിയില്  തകെന്ന  നികേക്ഷപിക്കുന്നുമുണ്ട്.  ഒരു  �രുതല്  നികേക്ഷപ7ായി  നിലനിര്
Qിയിരിക്കുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടില് നിന്നും 7റ്റ് കെചലവു�ളില്ല. 2019  ജനുവരി 7ാസം
മുതല് പ്രതി7ാസം 13 ലക്ഷം രൂപ വീതം �ംപ് കേOാളറുകെP അക്കൗണ്ടില് നിന്നും ഈ
Pി.പി അക്കൗണ്ടികേലക്ക് കൈ�7ാറുന്നുണ്ട്.
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സാമ്പQി� നില (2020-2021)

Pി പി എ അക്കൗണ്ട് നമ്പര്-722
മുന്നിരിപ്പ് 11,41,165
വരവ് 2,23,02,865

ആകെ� 2,34,44,030
പിന്വലിക്കല് 2,33,19,187
നീക്കിയിരുപ്പ് 1,24,843

റീ�ണ്സീലികേയഷന് 
Oഷറി നീക്കിയിരുപ്പ് 1,00,000

അക്കൗണ്ടില് പ്രതി1ലിക്കാQ വരവ് + 24,843
ഓ1ീസ് നീക്കിയിരുപ്പ് 1,24,843

[Oഷറി  അക്കൗണ്ടില്  പ്രതി1ലിക്കാQ  വരവു�ള്:  9,360/-(ഡി.ഡി  നമ്പര്.
0941/26.08.2000), 15,483/- (കെചക്ക് നമ്പര്: 379126/30.07.2004]
Oഷറി അക്കൗണ്ടില് പ്രതി1ലിക്കാQ വരവുതു��ള് സംബന്ധിച്ച് Oഷറിയു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട് തീര്പ്പാക്കുവാനുള്ള നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്. 
സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്

കെപന്ഷന്  1ണ്ടില്  നിന്നും  (Pി.പി.എ  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  -722)  നിശ്ചിത
തു��ള്  സ്ഥിരനികേക്ഷപ7ായി  7ാറ്റുന്നുണ്ട്.  ഇതില്  നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന  പലിശ
കെപന്ഷ ന് 1ണ്ടികേലക്ക് വരവ് വയ്ക്കുന്നു. 31.03.2021-ന്  41  സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളിലായി
8,10,30,600/-  രൂപ  നികേക്ഷപമുണ്ട്.  വിശzാംശങ്ങള്  അനുബന്ധം  7  ആയി
കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
കെപന്ഷന് ഓപ്പകേററ്റിങ്ങ് അക്കൗണ്ട് (എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര് 57036602934)

ഈ  അക്കൗണ്ടില്  നിന്നാണ്  കെപന്ഷന്  ആനുകൂല്യങ്ങള്  വിതരണം
കെചയ്യുന്നത്.  കെപന്ഷന്  വിഭാഗQില്  നിന്നും  സര്വ്വ�ലാശാല  ധന�ാര്യ
വിഭാഗQികേലക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  പ്രതി7ാസ  ഡി7ാന്റ്  അനുസരിച്ച്
പദ്ധതികേയതര1ണ്ടില്  നിന്നും  കെപന്ഷന്  ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കുള്ള  തു�
എസ്.ബി.അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  കൈ�7ാറു�യും,  ഈ അക്കൗണ്ടില് നിന്നും കെപന്ഷന്
വിതരണം നPത്തു�യും കെചയ്യുന്നു.
സാമ്പQി� നില (2020-2021)

അക്കൗണ്ട് നമ്പര്-57036602934
മുന്നിരിപ്പ് 94,16,576
വരവ് 1,51,57,96,322
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ആകെ� 1,52,52,12,898
പിന്വലിക്കല് 1,52,33,31,320.75
നീക്കിയിരുപ്പ് 18,81,577.25

റീ�ണ്സീലികേയഷന് 
ബാങ്കികെല നീക്കിയിരുപ്പ് 19,40,820.25

പണ7ാക്കാQ കെചക്കു�ള് (-) 59,243
ഓ1ീസ് നീക്കിയിരുപ്പ് 18,81,577.25

കെപന്ഷണര്7ാരുകെP എണ്ണം 
2020  ഏപ്രില് 7ാസQില്  3613  സര്വീസ് കെപന്ഷണര്7ാരും  1156  കുടുംബ

കെപന്ഷണറു7ാരും  ഉള്കെപ്പകെP  4769  കെപന്ഷണര്7ാരാണ്  ഉള്ളത്.
കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞരും അദ്ധ്യാപ�രും അPങ്ങുന്ന സയന്റി1ി�് വിഭാഗQില് നിന്നും
629 കേപരും,  1ാം കേ7ല്കേനാട്ട ജീവനക്കാരPങ്ങുന്ന കെP»ിക്കല് വിഭാഗQില് നിന്നും
1116  കേപരും  ഭരണനിര്വ്വഹണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട അഡ്മിനികേസ്ട്രറ്റീവ്  വിഭാഗQില്
നിന്നും  896  കേപരും,  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി  വിഭാഗQില്  നിന്നും  2128  കേപരു7ാണ്
വിര7ിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
2020-2021 സാമ്പQി� വര്ഷകെQ കെചലവ് 
കെപന്ഷന്  ആനുകൂല്യങ്ങളു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  2020-2021  വര്ഷം  കെചലവഴിച്ച
തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം കെചലവ് 

1 കെപന്ഷന് 1,26,05,02,020
2 �മ്മ്യൂകേട്ടഷന് 10,70,16,161
3  ഡി.സി.ആര്.ജി 7,08,81,455

4 ക്ഷാ7ാശ്വാസ കുPിശ്ശി�
(ഡി.ആര്.അരികേയഴ്സ്) 1,66,44,059

5 റിക്കവറി�ള് 1,36,889

6 മുഖ്യ7ന്ത്രിയുകെP ദുരിതാശ്വാസ 1ണ്ടികേലക്കുള്ള
(CMDRF) സംഭാവന 53,98,382

7 പരിഷ്കരിച്ച �മ്മ്യൂകേട്ടഷന് തു� 6,35,798
8 കെപന്ഷന് പരിഷ്കരണം 45,03,538

9 കൈല1് കൈPം അരികേയഴ്സ് 
(എല് Pി എ) 38,99,719

10 ഇന്�ം Pാക്സ് 2,92,46,953
11 ബാങ്ക് ചാര്ജ്ജു�ള് 624.25
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12 7ണി ഓര്ഡര് �മ്മീഷന് 5,05,772
13 കെപന്ഷന് 1ണ്ട് 1,56,00,000
14 സര്വ്വീസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി 83,59,950.5

ആകെ� 1,52,33,31,320.75

കെപന്ഷന്  ഇനQില്  വാര്ഷി�ക്കണക്ക്  പ്ര�ാരം  കെചലവ്  (യൂ1ാസ്റ്റ്)
1,52,06,14,705.75  രൂപയാണ്.  ഓഡിറ്റിന്  ലഭ്യ7ാക്കിയ  �ണക്ക്  പ്ര�ാരം  കെചലവ്
1,52,33,31,320.75  രൂപയു7ാണ്.  27,16,615/-  രൂപയുകെP  വ്യത്യാസQിന്  �ാരണം
വ്യക്ത7ാകേക്കണ്ടതാണ്. 

മു�ളില്  നല്�ിയ  പട്ടി�യികെല  ക്ര7നമ്പര്  12  പ്ര�ാരം  5,05,772/-  രൂപ
7ണി  ഓര്ഡര്  �മ്മീഷന്  ഇനQില്  കെചലവായിക്കാണുന്നുണ്ട്.  പ്രതിവര്ഷം
ഗണ്യ7ായ തു� സര്വ്വ�ലാശാലക്ക് ഈ ഇനQില് കെചലവഴികേക്കണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.
പ്രതിവര്ഷമുള്ള ഇQരം കെചലവു�ള് ഒഴിവാകേക്കണ്ടതും, പ�രം ഗുണകേഭാക്താവികെന്റ
ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  കെപന്ഷന്  Oാന്സ്ഫര്  കെചയ്യാകേനാ,  7ണി  ഓര്ഡര്
�മ്മീഷന്  കെപന്ഷനര്  വഹിക്കുന്നതികേനാ  സംവിധാനം  ആവിഷ്കരികേക്കണ്ടതാണ്.
2019-20  വര്ഷകെQ ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടിലും ഈ വിഷയം പരാ7ര്ശിച്ചിരുന്നു.

1-2-5  ജനറല് കേപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ട്
1971-കെല  കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  നിയ7Qികെല  44(1),  (2)

വകുപ്പു�ളിലാണ് സര്വ്വ�ലാശാലയികെല കേപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ട് രൂപീ�രണകെQപ്പറ്റി
പ്രതിപാzിക്കുന്നത്.  1925  കെല  കേപ്രാവിഡന്റ്  1ണ്ട്  നിയ7Qികെല  വ്യവസ്ഥ�ള്
സര്വ്വ�ലാശാല  കേപ്രാവിഡന്റ്  1ണ്ടിന്  ബാധ�7ാകെണന്ന്  സര്വ്വ�ലാശാല
നിയ7Qികെല  വകുപ്പ്  44(2)-ല്  വ്യക്ത7ാക്കുന്നുണ്ട്.  05.05.1979-കെല
സ.ഉ(പി)നമ്പര്.454/79/ധന  ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  കേ�രളാ  അഗ്രി�ള്ച്ചറല്
യൂണികേവഴ്സിറ്റി  1ണ്ടികെന  1925  കെല  കേപ്രാവിഡന്റ്  1ണ്ട്  ആക്ടികെല  പട്ടി�യില്
ഉള്കെപ്പടുQി.  നിലവില്  2011-കെല  ജനറല്  കേപ്രാവിഡന്റ്  (കേ�രള)  ചട്ടങ്ങളികെല
വ്യവസ്ഥ�ള്  പ്ര�ാര7ാണ്  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  കേപ്രാവിഡന്റ്  1ണ്ട്
കൈ��ാര്യം  കെചയ്യുന്നത്.  2021  7ാര്ച്ചില് സര്വ്വ�ലാശാല  കേപ്രാവിഡന്റ്  1ണ്ടില്
1728 വരിക്കാരാണുള്ളത്.
സാമ്പQി�നില
2020-2021 വര്ഷകെQ ജി. പി. എ1് �ണക്കു�ളുകെP സംക്ഷിപ്തം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് 43,38,72,584.75
നികേക്ഷപം 71,86,34,571
ആകെ� 115,25,07,155.75

പിന്വലിക്കല് 52,82,33,596
നീക്കിയിരിപ്പ് 62,42,73,559.75
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വിവിധ അക്കൗണ്ടു�ളികെല സാമ്പQി�നില
എ) എസ് ബി ഐ - അക്കൗണ്ട് നമ്പര്. 57006546359

ധന�ാര്യവിഭാഗം കൈ�7ാറുന്ന വരിസംഖ്യ, അധി� വിഹിതം എന്നിവ വരവു
വയ്ക്കുന്നതും താല്ക്കാലി� വായ്പ,  തിരിച്ചPകേക്കണ്ടതില്ലാQ വായ്പ,  പി.എ1് കേ�ാഷര്
തുPങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള തു��ള് പിന്വലിക്കുന്നതും ഈ അക്കൗണ്ടില്നിന്നാണ്.

മുന്നിരിപ്പ് 120,54,263.75
വരവ് 39,06,22,739

ആകെ� 40,26,77,002.75
പിന്വലിക്കല് 35,44,58,970
നീക്കിയിരിപ്പ് 4,82,18,032.75

ബി) Pി.പി.എ-അക്കൗണ്ട് നമ്പര് -723
ജി.പി.എ1് ഇPപാടു�ള്ക്കായി Oഷറിയില് നിലനില്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണിത്.

മുന്നിരിപ്പ് 83,15,614
വരവ് 659,012

ആകെ� 89,74,626
പിന്വലിക്കല് 88,74,626
നീക്കിയിരിപ്പ് 100,000

സി) Pി.എസ്.ബി- അക്കൗണ്ട് നമ്പര്- 10291
ജി.പി.എ1്  കൂPാകെത  7റ്റ്  സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളുകെP  (ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ്,

എ1്.ബി.എസ്)  പലിശ  തുPങ്ങിയ  തു��ള്  വരവു  കെവക്കുന്നതിനുളള
അക്കൗണ്ടാണിത്.

മുന്നിരിപ്പ് 25,42,707
വരവ് 16,24,52,820

ആകെ� 16,49,95,527
പിന്വലിക്കല് 16,49,00,000
നീക്കിയിരിപ്പ് 95,527

ഡി) സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്

മുന്നിരിപ്പ് 41,09,60,000
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വരവ് 16,49,00,000
ആകെ� 57,58,60,000

പിന്വലിക്കല് 000
നീക്കിയിരിപ്പ് 57,58,60,000

സ്ഥിര നികേക്ഷപങ്ങളുകെP വിശzാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-6 വര്കേക്കഴ്സ് കേപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ട്
സര്വ്വ�ലാശാലയികെല 1ാം കെതാഴിലാളി�ള്ക്കായുള്ള കെപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ട്

പദ്ധതി  01.04.1979  മുതല്  മുന്�ാല  പ്രാബല്യകേQാകെP  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
26.08.1979  കെല എല്.ഒ(1)22177/76  ഉQരവു പ്ര�ാര7ാണ്  നിലവില് വന്നത്.  ഈ
പദ്ധതിയില്  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  മുഴുവന്  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി�ളും,  3
7ാസക്കാലം  തുPര്ച്ചയായി  കേസവനം  കെചയ്തകേതാ,  അകെല്ലങ്കില്  മൂന്ന്
7ാസQിനുള്ളില് 60 zിവസം കേജാലി കെചയ്തകേതാ ആയ �ാഷ്വല് കെതാഴിലാളി�ളും
ഉള്കെപ്പടുന്നു. 2021 7ാര്ച്ചില്    സര്വ്വ�ലാശാല വര്കേക്കഴ്സ് കേപ്രാവിഡന്റ് 1ണ്ടില് 912
സ്ഥിരം കെതാഴിലാളി�ളും, 291 �ാഷ്വല് കെതാഴിലാളി�ളു7ാണ് വരിക്കാരായിട്ടുള്ളത്.
സാമ്പQി�നില

മുന്നിരിപ്പ് 948,85,927

നികേക്ഷപം 613,24,631

ആകെ� 15,62,10,558
പിന്വലിക്കല് 4,85,96,263.75
നീക്കിയിരുപ്പ് 10,76,14,294.25

വിവിധ അക്കൗണ്ടു�ളുകെP സാമ്പQി�നില
എ) എസ്. ബി. ഐ അക്കൗണ്ട് നമ്പര് -57006546393
ധന�ാര്യവിഭാഗം  കൈ�7ാറുന്ന  വരിസംഖ്യ,  സര്വ്വ�ലാശാല  വിഹിതം  എന്നിവ
വരവുവയ്ക്കുന്നതും,  താല്ക്കാലി� വായ്പ,  തിരിച്ചPകേക്കണ്ടതില്ലാQ വായ്പ,  പി.  എ1്
കേ�ാഷര് തുPങ്ങിയവക്ക് പണം പിന്വലിക്കുന്നതും ഈ അക്കൗണ്ടില്നിന്നാണ്.

മുന്നിരിപ്പ് 11,21,997
വരവ് 357,40,696

ആകെ� 368,62,693
പിന്വലിക്കല് 343,53,398.75
നീക്കിയിരുപ്പ് 25,09,294.25
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ബി) Pി.പി.എ അക്കൗണ്ട് നമ്പര് -751
സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളുകെP പലിശ വരവു കെവക്കുന്നതിനുളള അക്കൗണ്ടാണിത്.

മുന്നിരിപ്പ് 12,58,930
വരവ് 130,83,935

ആകെ� 143,42,865
പിന്വലിക്കല് 142,42,865
നീക്കിയിരുപ്പ് 100,000

സി) സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്

മുന്നിരിപ്പ് 925,05,000
വരവ് 125,00,000

ആകെ� 10,50,05,000
പിന്വലിക്കല് 0
നീക്കിയിരുപ്പ് 10,50,05,000

സ്ഥിര നികേക്ഷപങ്ങളുകെP വിശzാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-7 7ാകേര്യജ് അഡ്വാന്സ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം
ഭവന വായ്പ/7ാകേര്യജ് അഡ്വാന്സ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം

അക്കൗണ്ട് മുന്നിരിപ്പ്
(₹)

വരവു്
(₹)

പിന്വലിക്കല്
(₹)

നീക്കിയിരിപ്പ്
(₹)

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
(57006548255) 549,236.65 12,53,128 12,00,000 602,364.65

7ാകേര്യജ് അഡ്വാന്സ് ഉQരവികെല നിര്കേÓശം പാലിച്ചിട്ടില്ല
കെചക്ക് നമ്പര്.352830/14.01.2020

2019-20  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  പPന്നക്കാP്  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജികെല
സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളിയായ  ശ്രീ.വിജയകു7ാര്.Pി  യ്ക്ക്  100,000/-  രൂപ  കേ7ല്  കെചക്ക്
പ്ര�ാരം  7ാകേര്യജ്  അഡ്വാന്സായി  അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്  (Sanction  order  no.Loan  (1)
25004/2019  തീയതി  25.11.19).  2,800/-  രൂപ വീതം  35  തവണ�ളായും  2,000/-രൂപ
വീതം  36  തവണ�ളായും  8%  പലിശ  സഹിതം  ഈPാക്കുവാനാണ്
ഉQരവായിട്ടുളളത്.  എന്നാല്  7ാകേര്യജ്  അഡ്വാന്സ്  രജിസ്റ്റര്  കേവാള്യം  III  കേപജ്
നമ്പര്.233  പ്ര�ാരം Pിയാനില് നിന്നും  1/20  മുതല്  8/21  വകെരയുള്ള �ാലയളവില്
ആകെ�  42,000/-രൂപ 7ാത്ര7ാണ് ഈPാക്കിയിട്ടുളളത്.  ബാക്കി തു�യായ  58,000/-
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രൂപയും പലിശയും Pിയാനില് നിന്നും ഈPാക്കുവാനുണ്ട്. തു� ഈPാക്കുന്നതികേലക്ക്
സര്വ്വ�ലാശാല  സ്വീ�രിച്ച  നPപPി�ളുകെP  വിശzാംശങ്ങള്  ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യ7ാക്കുന്നതികേലക്ക്  ഓഡിറ്റ്  റി�്വിസിഷന്  (നമ്പര്  1/20.07.22)  നല്കിയതിന്  തു�
ഈPാക്കുന്നതിന് നPപPി�ള് സ്വീ�രിച്ചു വരുന്നുകെണ്ടന്ന് 7റുപPി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  തു�
ഈPാക്കി അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.

1-2-8 എ1്.ബി.എസ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം

അക്കൗണ്ട് മുന്നിരിപ്പ്
(₹)

വരവു്
(₹)

പിന്വലിക്കല്
(₹)

നീക്കിയിരിപ്പ്
(₹)

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
(67015527080) 1,15,361.92 12,46,288 12,65,537 96,112.92

Oഷറി അക്കൗണ്ട്
(799010100010291) 2,86,900 37,53,646 40,25,000 15,546

സ്ഥിര നികേക്ഷപം 4,31,30,000 40,25,000 - 4,71,55,000
ആകെ� 4,35,32,261.92 90,24,934 52,90,537 4,72,66,658.92

സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളുകെP വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 8 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-9 ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ് 1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം 

അക്കൗണ്ട് മുന്നിരിപ്പ്
(₹)

വരവു്
(₹)

പിന്വലിക്കല്
(₹)

നീക്കിയിരിപ്പ്
(₹)

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
(57006548153) 2,44,531 8,66,857 4,29,134 6,82,254

Oഷറി അക്കൗണ്ട്
(799010100010291) 82,661 11,21,227 11,95,000 8,888

സ്ഥിര നികേക്ഷപം 1,25,60,000 11,95,000 0 1,37,55,000
ആകെ� 1,28,87,192 31,83,084 16,24,134 1,44,46,142

സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളുകെP വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 8 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-10 ഡബ്ല്യു.എ1്.ബി.എസ്.1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം

അക്കൗണ്ട് മുന്നിരിപ്പ്
(₹)

വരവ്
(₹)

പിന്വലിക്കല്
(₹)

നീക്കിയിരിപ്പ്
(₹)

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
(57006547603) 240,044.44 2,35,370 3,99,676 75,738.44

Oഷറി അക്കൗണ്ട്
(61374) 4,65,995 5,21,215 5,50,000 4,37,210

സ്ഥിര നികേക്ഷപം 22,00,000 5,50,000 0 27,50,000
ആകെ� 29,06,039.44 13,06,585 9,49,676 32,62,948.44

സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളുകെP വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 8 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
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1-2-11 ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ്.1ണ്ടികെന്റ സംക്ഷിപ്തം

അക്കൗണ്ട് മുന്നിരിപ്പ്
(₹)

വരവു്
(₹)

പിന്വലിക്കല്
(₹)

നീക്കിയിരിപ്പ്
(₹)

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
(57006549010) 51,073.5 1,49,216 1,70,509 29,780.50

Oഷറി അക്കൗണ്ട്
(61374) 2,64,012 1,45,111 2,00,000 2,09,123

സ്ഥിര നികേക്ഷപം 16,00,000 2,00,000 - 18,00,000
ആകെ� 19,15,085.5 4,94,327 3,70,509 20,38,903.5

സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളുകെP വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 8 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-12 എകേന്റാവ്കെ7ന്റു�ള്
2020-21  വാര്ഷി�ക്കണക്ക്  പ്ര�ാരം  37  എകേന്റാവ്കെ7ന്റു�ള്  നിലവിലുണ്ട്.

വിശzാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 9 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

1-2-13 1ൗകേണ്ടഷന് 1ണ്ട്
കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  നിയ7ം  1971,  കെസക്ഷന്  45(2)  പ്ര�ാരം

സര്വ്വ�ലാശാല  1ൗകേണ്ടഷന്  1ണ്ട്  രൂപീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2020-21
വാര്ഷി�ക്കണക്ക് പ്ര�ാരം  35  സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങളിലായി 2,38,00,000/-  രൂപ ഈ
ഇനQില്  നീക്കിയിരിപ്പായി  നിലവിലുണ്ട്.  ആയതികെന്റ  വിശzാംശങ്ങള്
അനുബന്ധം 10 ആയി കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
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1 – 3   സര്ക്കാര്/സര്വ്വ�ലാശാലാ ഭരണതലQില്
നPപPി�ള് ആവശ്യ7ായ വിഷയങ്ങള്

അ1ിലികേയറ്റഡ്  കേ�ാകേളജു�ള്  അPങ്ങിയ  പരമ്പരാഗത
സര്വ്വ�ലാശാല�കെള  അകേപക്ഷിച്ച്  കൈവവിധ്യാധിഷ്ഠിതവും  വികേ�ന്ദ്രീകൃതവും
അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  സങ്കീര്ണ്ണവു7ാണ്  കേ�രളമുPനീളം  പPര്ന്നു�ിPക്കുന്ന
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  കെപാതുഘPന.  വിവിധ  ജില്ല�ളിലായി  7
കേ�ാകേളജു�ള്,  തൃശ്ശൂരികെല  �ാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന  പഠനകേ�ന്ദ്രം,  പട്ടാമ്പി
പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രQികെല �ാര്ഷി� ഡികേപ്ലാ7 പഠനകേ�ന്ദ്രം
എന്നിവ ഉള്കെപ്പകെP  9  വിz്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് നിലവില് സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്
�ീഴിലുണ്ട്.  ഇവയില്  പലതും  അക്കാz7ി�്  പഠനരംഗQ്  കേzശീയവും  അന്തര്
കേzശീയവു7ായ  അംഗീ�ാരം  സിദ്ധിച്ചവയാണ്.  കൂPാകെത  വ്യത്യസ്ത  �ാര്ഷി�
വിള�കേളകേയാ  കൃഷിരീതി�കേളകേയാ  ഭൗ7സവികേശഷത�കേളകേയാ  കേ�ന്ദ്രീ�രിച്ചു
രൂപീകൃത7ായ  23  ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രങ്ങള്  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  �ീഴില്
പ്രവര്Qിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.  ഇവയില്  പലതും  സര്വ്വ�ലാശാലാ  രൂപീ�രണQിന്
വളകെര  മുമ്പ്  സ്ഥാപിത7ായവയും  ചിലത്  കെ�ാകേളാണിയല്  ഭരണ�ാലകേQാളം
പഴക്കമുള്ളവയു7ാണ്.

കേ7ല്  സ്ഥാപനങ്ങകേളാPനുബന്ധിച്ചും  അല്ലാകെതയും  നിരവധി  1ാമു�ളും
കേതാട്ടങ്ങളും  നഴ്സറി�ളും  സ്വതന്ത്ര  ഗകേവഷണ-വ്യാപന  പദ്ധതി�ളും
പ്രവര്Qിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.  ഇവകെയ  കൂട്ടിയിണക്കുന്ന  കെപാതുസംവിധാനങ്ങള്,
നിയ7ങ്ങള്,  നPപPിക്ര7ങ്ങള്,  നിര്കേÓശങ്ങള്,  ധനസഹായങ്ങള്  എന്നിവയുകെP
അPിസ്ഥാനQിലും  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഭരണപരവും  സാമ്പQി�വും
അക്കാz7ി�വു7ായ  സാധ്യത�ള്,  പരി7ിതി�ള്  എന്നിവ  മുന്നില്  �ണ്ടുകെ�ാണ്ടും
തയ്യാറാക്കിയ,  സര്വ്വ�ലാശാലാതല  നPപPി�ളാവശ്യ7ായ  നിരീക്ഷണങ്ങളാണ്
ഈ ഭാഗQ് ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.
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1-3-1 സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെന്റ പദ്ധതി ധനസഹായം -
വിനികേയാഗQികെല അപാ�ത�ള്

ലക്ഷ്യം സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  പ്ലാന്  1ണ്ട്  വിനികേയാഗം
�ാര്യക്ഷ77ാകേണാകെയന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം i)  കേ�രള  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാല  നിയ7ം,  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്
ii) പ്ലാന് 1ണ്ട് അനുവzിച്ചുകെ�ാണ്ടുള്ള പ്രതിവര്ഷ ഉQരവു�ള്

രാജ്യQികെന്റ  സാമൂഹി�  സാമ്പQി�വി�സന  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക്
ശാസ്ത്രീയഘPന  നല്കുന്ന  ആസൂത്രണ  പ്രക്രിയയാണ്  പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി�ള്.
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുകെP സ7ീപനകേരഖകെയ അPിസ്ഥാന7ാക്കികെക്കാണ്ടാണ് കേ�രള
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കേബാര്ഡ് വാര്ഷി� പദ്ധതി�ള് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മുന്കൂട്ടി
തയ്യാറാക്കിയ  സാമൂഹി�  സാമ്പQി�  �ാര്ഷി�  വി�സന
ലക്ഷ്യങ്ങളPങ്ങുന്നതാണ്  ഓകേരാ  പദ്ധതിയും.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  പദ്ധതി
പ്രവര്Qനങ്ങളിലൂകെP  പ്രതിവര്ഷം  ആര്ജ്ജികേക്കണ്ട  ലക്ഷ്യങ്ങള്
സ7യബന്ധിത7ായി  പൂര്Qിയാകേക്കണ്ടതുമുണ്ട്.  എന്നാല്  ഈ  പദ്ധതി
പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  ഭാഗ7ായി  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  ധനസഹായം
സ7യബന്ധിത7ായി  വിനികേയാഗിക്കുവാനും  അതുവഴി  പ്രതീക്ഷിത  ലക്ഷ്യങ്ങള്
പൂര്Qിയാക്കുവാനും സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് �ഴിയുന്നില്ല.  നിശ്ചിത പദ്ധതി�ള്ക്കായി
ഒരു വര്ഷകേQക്ക് ലഭിച്ച ധനസഹായം ആ വര്ഷം ഉപകേയാഗിക്കാകെത വ�7ാറ്റി
ഉപകേയാഗിക്കു�യും,  വരും  വര്ഷങ്ങളികെല  ധനസഹായങ്ങളില്  നിന്നും  ഇQരം
പദ്ധതി�ള്ക്ക്  കെചലവുതു�  �കെണ്ടത്തു�യും  കെചയ്യുന്ന  പ്രവണത
സര്വ്വ�ലാശാലയില്  നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.  ഇത്  സ7യബന്ധിത7ായി
പൂര്Qിയാകേക്കണ്ട  പദ്ധതി  പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  താളം  കെതറ്റിക്കു�യും  പലതും
വര്ഷങ്ങകേളാളം തുPരുന്ന പദ്ധതി�ളായി 7ാറു�യും കെചയ്യുന്നു.(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന്
05/02.08.2022).
1) തന്വര്ഷ പദ്ധതി ധനസഹായങ്ങളില് നിന്നും മുന്വര്ഷ പദ്ധതി    കെചലവു�ള്

ക്കായി തു� വ�7ാറ്റുന്നു
2019-20,  2020-21  വര്ഷങ്ങളില് ലഭിച്ച  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെന്റ പദ്ധതി

ധനസഹായങ്ങളില്  നിന്നും  2017-18,  2018-19  വര്ഷങ്ങളികെലയും  അതിന്
കെതാട്ടുമുമ്പുള്ള  വര്ഷങ്ങളികെലയും  പദ്ധതി  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കായി  തു�
വ�7ാറ്റികെച്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  ലഭിച്ച  പ്ലാന്  1ണ്ട്,  അകേലാട്ട്കെ7ന്റ്
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുതകെന്ന Oഷറി അക്കൗണ്ടില് നിന്നും സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP തകെന്ന
ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടു�ളികേലക്ക്  7ാറ്റി  സൂക്ഷിക്കുന്നു.  ഇQരQില്  സൂക്ഷിക്കുന്ന
തു�യില്  നിന്നും  കെചലവഴികേക്കണ്ടിയിരുന്ന  മുന്വര്ഷ  പദ്ധതികെച്ചലവു�ള്  തുPര്
വര്ഷങ്ങളില്  ലഭ്യ7ാകുന്ന  പ ദ്ധതി  ധനസഹായങ്ങളില്  നിന്നും
വിനികേയാഗിക്കുന്നതായി �ാണുന്നു.  വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.
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എ) 2019-20  പ്ലാന് 1ണ്ടില്നിന്നും മുന്വര്ഷകെച്ചലവു�ള്ക്കായി  4.93  കേ�ാPി രൂപ
വ�7ാറ്റി

2019-20 സാമ്പQി�വര്ഷകെQ സംസ്ഥാന ബജറ്റില് പ്ലാന് 1ണ്ടിനQില്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  വ�യിരുQിയത്  82.50  കേ�ാPി  രൂപയാണ്.  കൃഷി(1ാം)
വകുപ്പികെന്റ 20.08.2019 കെല ജി.ഒ (ആര്.Pി)   806/2019/അഗ്രി. നമ്പര് ഉQരവു പ്ര�ാരം
ഇത് 31.94 കേ�ാPി രൂപയായി കുറയ്ക്കു�യും, ആയതില്  15 കേ�ാPി രൂപ ലഭ്യ7ാവു�യും
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  07.12.2019  നാണ് ഈ തു� തൃശ്ശൂര് അഡിഷണല് സബ്ബ്  Oഷറിയികെല
799012700000384 നമ്പറിലുള്ള പ്ലാന് Ðീം അക്കൗണ്ടില് വരവ് കെവച്ചിട്ടുള്ളത്. 2019-20
വര്ഷം  ലഭിച്ച  15  കേ�ാPിയില്  നിന്നും  12.58  കേ�ാPി  രൂപ  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളികെല  പദ്ധതി  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കായി  കൈ�7ാറിയിട്ടുണ്ട്.  പ്ലാന്
Ðീം Pി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടികെന്റ �്യാഷ് ബുക്കില്  കേരഖകെപ്പടുQിയ 1ണ്ട് റിലീസ്
തു��ളും,  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  1ണ്ട്  റിലീസ്  കെപ്രാസീഡിംഗ്സു�ളും
ഒത്തുകേനാക്കി പരികേശാധിച്ചതില് ഈ തു�യില് നിന്നും  4.93  കേ�ാPി  രൂപ മുന്വര്
ഷപദ്ധതി�ളുകെP  നPQിപ്പിനാണ്  കൈ�7ാറിയിരിക്കുന്നകെതന്നു �ാണുന്നു. 2019-20
വര്ഷകെQ പദ്ധതി പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കായി നല്�ിയ തു� ഇQരQില് വ�7ാറ്റി
ഉപകേയാഗിച്ചതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന തന്വര്ഷ പദ്ധതി�ളുകെP പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക്  4.93
കേ�ാPി  രൂപ  കുറവു  വരു�യും  സ7യബന്ധിത7ായി  പൂര്Qീ�രികേക്കണ്ട
പ്രവര്Qനങ്ങള് അനിശ്ചിതത്വQിലാവു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇനം
സംസ്ഥാന

ബജറ്റ് പ്ര�ാരം 
(കേ�ാPിയില്)

20.08.2019 കെല
ജി.ഒ(ആര്.Pി)  

806/2019/അഗ്രി.
നമ്പര് ഉQരവു

പ്ര�ാരം
പുതുക്കിയ

അകേലാകേക്കഷന്
(കേ�ാPിയില്)

ലഭ്യ7ായ 15 കേ�ാPി രൂപയ്ക്ക
സര്വ്വ�ലാശാല നല്

�ിയിരിക്കുന്ന ഇനം തിരിച്ചുള്ള
വിഹിതം

(കേ�ാPിയില്)

അക്കാz7ിക്ക് 9.80 9.80 5.50 0.50(റിസര്വ്വ്)
ഗകേവഷണം 39.76 0 0

അPിസ്ഥാന സൗ�ര്യ
വി�സനം 19.60 19.60 7.00 0.50

(റിസര്വ്വ്)
വിജ്ഞാന വ്യാപനം 10.80 0 0
ഈ- ഗകേവര്ണ്സ് 1.96 1.96 0.60
വിz്യാര്ത്ഥികേക്ഷ7ം 0.58 0.58 0.20

റിസര്വ്വ് 0.70
ആകെ� 82.50 31.94 13.30 1.70

 1.70 കേ�ാPി രൂപ റിസര്വ്വായി 7ാറ്റികെവച്ചുകെ�ാണ്ട് 13.30 കേ�ാPി രൂപയ്ക്ക് 2019-20
വര്ഷQില് സര്വ്വ�ലാശാല ബജറ്റ്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല് ഇതിനായി  ഈ
വര്ഷം  കേസ്റ്റഷനു�ളികേലക്ക്  കൈ�7ാറിയത്  കെവറും  7.65  കേ�ാPി  രൂപ  7ാത്ര7ാണ്
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(ആകെ�  കൈ�7ാറിയ  തു�  12.58  കേ�ാPി  -  മുന്വര്ഷ  പദ്ധതി�ളുകെP
നPQിപ്പിനായുള്ള തു� 4.93 കേ�ാPി). 
തു� വ�7ാറ്റിയതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള്

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം തു�

1
2019-20 വര്ഷകെQ പദ്ധതി ധനസഹായം

ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (06.12.19 കെല �്യാഷ്
ബുക്ക് പ്ര�ാരം)

13,60,250

2 07.12.2019 ന് ലഭിച്ച തു� 15,00,00,000
3 ആകെ� 15,13,60,250

4
07.12.2019 മുതല് 31.03.2020 വകെര ഈ അക്കൗണ്ടില്

നിന്നും മുന്വര്ഷകെച്ചലവു�ള്ക്കായി കൈ�7ാറിയ ആകെ�
തു�

5,07,25,692

5 2019-20 വര്ഷ ധനസഹായQില് നിന്നും മുന്വര്
ഷകെച്ചലവു�ള്ക്കായി വ�7ാറ്റിയത്(5,07,25,692- 13,60,250) 4,93,65,442

ബി) 2020-21 പ്ലാന് 1ണ്ട് - മുന്വര്ഷകെച്ചലവു�ള്ക്കായി 8.01 കേ�ാPി രൂപ വ�7ാറ്റി
2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷകെQ  സംസ്ഥാന  ബജറ്റില്  പ്ലാന്

1ണ്ടിനQില്  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  വ�യിരുQിയത്  71.14  കേ�ാPി  രൂപയാണ്.
ഇതില്  37.44  കേ�ാPി  രൂപ  കേ�ാPി  രൂപ  ലഭ്യ7ായിട്ടുണ്ട്.  2020-21  സാമ്പQി�
വര്ഷQില്  പ്ലാന്  Ðീം  Oഷറി  അക്കൗണ്ടികെന്റ  �്യാഷ്  ബുക്ക്  പ്ര�ാരം  2019-20
വര്ഷ പ്ലാന് 1ണ്ടികെന്റ നീക്കിയിരിപ്പ്  2.55  കേ�ാPി രൂപയാണ്. 2020-21  വര്ഷകെQ
പദ്ധതി ധനസഹായ7ായി  37.44  കേ�ാPി  രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടികേലക്ക് ലഭിക്കു�യും
കെചയ്തു.  ഇതില്  നിന്നും  35.20  കേ�ാPി  രൂപ  വിവിധ  കേസ്റ്റഷനു�ള്ക്കായി
കൈ�7ാറിയിട്ടുണ്ട്.  പ്ലാന്  Ðീം  Pി.എസ്.ബി  അക്കൗണ്ടികെന്റ  �്യാഷ്  ബുക്കില് 
കേരഖകെപ്പടുQിയ  1ണ്ട്  റിലീസ്  തു��ളും  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  1ണ്ട്  റിലീസ്
കെപ്രാസീഡിംഗ്സു�ളും  ഒത്തുകേനാക്കി  പരികേശാധിച്ചതില്  ഈ  തു�യില്  2017-18,
2018-19   വര്ഷങ്ങളികെല  പദ്ധതികെച്ചലവു�ള്ക്കായി  കൈ�7ാറിയിരിക്കുന്നത്  8.01
കേ�ാPി രൂപയാണ്. 2020-21 സാമ്പQി� വര്ഷQില് Oഷറി അക്കൗണ്ടില്   2017-
18,  2018-19  വര്ഷങ്ങളില്  ലഭിച്ച  പ്ലാന്  ധനസഹായQില്കെപ്പട്ട  തു��കെളാന്നും
നീക്കിയിരിപ്പായി  കേശഷിച്ചിട്ടില്ല.  ഈ  സാഹചര്യQില്  8.01  കേ�ാPി  രൂപ
വ�7ാറ്റികെച്ചലവഴിച്ചിരിക്കുന്നതായി വ്യക്ത7ാകുന്നു.

ഇനം
സംസ്ഥാന ബജറ്റ്

പ്ര�ാരം 
(കേ�ാPിയില്)

ലഭ്യ7ായ 37.44 കേ�ാPി രൂപയ്ക്ക്
സര്വ്വ�ലാശാല നല്

�ിയിരിക്കുന്ന ഇനം തിരിച്ചുള്ള
വിഹിതം

(കേ�ാPിയില്)

2020-21
വര്ഷകെQ

കെചലവ്

അക്കാz7ിക്ക് 9.80 10.20 3.6
ഗകേവഷണം 37.71 9.63 4.66
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അPിസ്ഥാന സൗ�ര്യ
വി�സനം 11.65 7.60 1.69

വിജ്ഞാന വ്യാപനം 9.8 3.06 1.25
ഈ- ഗകേവര്ണന്സ് 1.74 0.60 0.12
വിz്യാര്ത്ഥികേക്ഷ7ം 0.44 0.16 0.09

ആകെ� 71.14 31.25 11.41

യൂ1ാസ്റ്റികെല  1ണ്ടിംഗ്  ഏജന്സി  1ംഗ്ഷണല്  കേ�ാഡ്  കൈവസ്
അക്കൗണ്ട്സ് & ബജറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടു പ്ര�ാരം 2020-21 സാമ്പQി� വര്ഷQില് 31.25
കേ�ാPി  രൂപയ്ക്ക്  7ാത്രകേ7  ബജറ്റ്  അനുവാzം  നല്�ിയിട്ടുള്ളൂ.  ഇതിനായി
കേസ്റ്റഷനു�ളികേലക്ക്  ഈ വര്ഷം കൈ�7ാറിയ തു�  27.19  കേ�ാPി  രൂപ 7ാത്ര7ാണ്
(ആകെ�  കൈ�7ാറിയ  തു�  35.20  കേ�ാPി  -മുന്വര്ഷ  പദ്ധതി�ളുകെP
നPQിപ്പിനായുള്ള തു� 8.01 കേ�ാPി).
തു� വ�7ാറ്റിയതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള്

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം തു�

1 പ്ലാന് Ðീം Oഷറി അക്കൗണ്ടികെന്റ �്യാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം 2019-20 വര്
ഷ പ്ലാന് 1ണ്ടികെന്റ നീക്കിയിരിപ്പ്

2.55 കേ�ാPി
രൂപ

2 2020-21 വര്ഷകെQ പദ്ധതി ധനസഹായം 37.44 കേ�ാPി
രൂപ

3 ഈ തു�യില് നിന്നും മുന്വര്ഷകെച്ചലവു�ള്ക്കായി കൈ�7ാറിയ
തു�

8.01 കേ�ാPി
രൂപ

രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളിലായി  ഇപ്ര�ാരം  12.94  (4.93  +  8.01)  കേ�ാPി  രൂപയാണ്
സര്വ്വ�ലാശാല  വ�7ാറ്റിയിരിക്കുന്നത്  (ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണം  5/02.08.2022).
അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന തന്വര്ഷ പദ്ധതി  പ്രവര്Qനങ്ങള് 7ന്ദഗതിയിലാവു�കേയാ
നിലച്ചുകേപാവു�കേയാ കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
2) പ്ലാന് 1ണ്ട് വിനികേയാഗം തൃപ്തി�ര7ല്ല

കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച �ാരണങ്ങള് കെ�ാണ്ടുതകെന്ന പദ്ധതി ധനസഹായQികെന്റ
വിനികേയാഗം തൃപ്തി�ര7കെല്ലന്ന് ഓഡിറ്റിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. 2018-19, 2019-20, 2020-21
സാമ്പQി� വര്ഷങ്ങളിലായി  82.44 കേ�ാPി രൂപ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നും
പ്ലാന്  1ണ്ടിനQില്  (പദ്ധതി  ധനസഹായം)  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  34.78  കേ�ാPി  രൂപ  7ാത്ര7ാണ്  ഈ  ഇനQില്  വിനികേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2020-21  വര്ഷ ധനസഹായQില് നിന്നും  6.5  കേ�ാPി  രൂപ എ.ഐ.സി.ആര്.പി
കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP  പ്ലാന്  വിഹിത7ായി  7കെറ്റാരു  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്
7ാറ്റിയിട്ടുണ്ട്(ഉപഖണ്ഡി� 4 �ാണു�). ഈ തു� കൂPി �ണക്കികെലടുQാലും പദ്ധതി
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ധനസഹായം  41.16  കേ�ാPി  രൂപ  (82.44-41.28)  വിനികേയാഗിച്ചിട്ടില്ലാQതായി
�ാണുന്നു. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു. 

വര്ഷം
പ്രതിവര്ഷ

പദ്ധതി
ധനസഹായം

(കേ�ാPി)

കെചലവ്
(കേ�ാPി)

വിനികേയാഗിക്കാQ തു�
(കേ�ാPി)

2018-19 30.00 16.76 * 13.24
2019-20 15.00 8.19** 6.81

2020-21 37.44
9.83***

6.5 (എ.ഐ.സി.ആര്.പി
പദ്ധതി�ള്)

21.11

ആകെ� 82.44 41.28 41.16

* 2018-19 മുതല് 2020-21 വകെര 20129 മുതല് 20355 വകെരയുള്ള ധനശീര്ഷ�ങ്ങളികെല
കെചലവ്
**2019-20 മുതല്  2020-21  വകെര  20356  മുതല്  20405 വകെരയുള്ള ധനശീര്ഷ�ങ്ങളി
കെല  കെചലവ്
*** 2020-21  വര്ഷQികെല  20421  മുതല്  20687  വകെരയുള്ള ധന ശീര്ഷ�ങ്ങളികെല
കെചലവ്
3) പ്ലാന് റിസര്വ്വ് 1ണ്ട്
കൃഷി(1ാം)  വകുപ്പികെന്റ  20.08.2019  കെല  ജി.ഒ  (ആര്.Pി)    806/2019/അഗ്രി.  നമ്പര്
ഉQരവു പ്ര�ാരം 2019-20 വര്ഷകെQ സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP പ ദ്ധതി വിഹിത7ായി
31.94  കേ�ാPി  രൂപയാണ്  വ�യിരുQിയത്.  എന്നാല്  ഇതില്  15  കേ�ാPി  രൂപ
7ാത്രകേ7 സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് ലഭ്യ7ായിട്ടുള്ളു. ലഭ്യ7ായ 15 കേ�ാPി രൂപയില് 1.7 കേ�ാPി
രൂപ  സര്വ്വ�ലാശാല  റിസര്വ്വായി  7ാറ്റിവച്ചിട്ടാണ്  ബജറ്റ്  അംഗീ�ാരം
നല്�ിയിരിക്കുന്നത്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ഇനം
ജി.ഒ(ആര്.Pി)  നമ്പര്

806/2019/അഗ്രി.
ഉQരവു പ്ര�ാരം 

(കേ�ാPിയില്)

ലഭ്യ7ായ 15 കേ�ാPി രൂപക്ക്
സര്വ്വ�ലാശാല നല്

�ിയിരിക്കുന്ന ഇനം തിരിച്ചുള്ള
വിഹിതം

(കേ�ാPിയില്)
ബജറ്റ് റിസര്വ്വ്

അക്കാz7ിക്ക് 9.80 5.50 0.50
അPിസ്ഥാന സൗ�ര്യ വി�സനം 19.60 7 0.50

ഈ- ഗകേവര്ണന് സ് 1.96 0.60

വിz്യാര്ത്ഥികേക്ഷ7ം 0.58 0.20
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റിസര്വ്വ് 0 0 0.70

ആകെ� 31.94 13.30 1.70

പദ്ധതി ധനസഹായം അനുവzിച്ചുകെ�ാണ്ടുള്ള സര്ക്കാര് ഉQരവു പ്ര�ാരം
ലഭ്യ7ായ  15  കേ�ാPി  രൂപയില്  1.7  കേ�ാPി  രൂപ  റിസര്വ്വ്  1ണ്ട്  ഇനQില്
7ാറ്റികെവയ്ക്കാന് അംഗീ�ാരം നല്കിയിട്ടില്ലാQതാണ്. നിശ്ചിത ആവശ്യQിനു7ാത്രകേ7
വിനികേയാഗിക്കാന്  പാടുള്ളൂകെവന്ന  �ര്ശന  വ്യവസ്ഥ  പ്ര�ാര7ാണ്  1ണ്ട്
അനുവzിച്ചിരിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  ഇതിനു  വിരുദ്ധ7ായാണ്  ഇQരQില്  1ണ്ട്
റിസര്വ്വായി 7ാറ്റികെവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേ7ല് പട്ടി�യില് �ാണുന്ന അക്കാz7ിക്ക്,  അPിസ്ഥാനസൗ�ര്യ വി�സനം
എന്നീ  ഇനങ്ങളില്  റിസര്വ്വായി  7ാറ്റിവച്ച  തു�യ്ക്ക്  ബജറ്റ്  അനുവാzം
നല്�ിയതികെന്റയും  വിനികേയാഗിച്ചതികെന്റയും  വിശzാംശങ്ങള്  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.
2019-20  സാമ്പQി�  വര്ഷകെQ  പദ്ധതി  ധനസഹായവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്
സര്ക്കാരില് നിന്നും അംഗീ�ാരം  ലഭിച്ച  പദ്ധതി�ള്ക്കു തകെന്നയാണ്  ഈ തു�
അനുവzിച്ചിരിക്കുന്നത്  എന്ന്  ഉറപ്പിക്കുന്ന  കേരഖ�ള്  പരികേശാധനക്കായി
ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.

റിസര്വ്വ് ഇനQില് 7ാത്ര7ായി 7ാറ്റികെവച്ച 70  ലക്ഷം രൂപയില് 8.80  ലക്ഷം
രൂപയ്ക്ക്  2019-20  ലും,  ബാക്കി  61.20  ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്  2021-22  ലും ബജറ്റ് അംഗീ�ാരം
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് കെപ്രാജക്ടികെന്റ കേപര് ബജറ്റ് ഉQരവ് ശീര്ഷ�ം തു�
(ലക്ഷം)

1
നാഷണല് കെസ7ിനാര്

ഓണ് കേക്രാപ്പ് കൈഡകേവര്
സിറ്റി കേ1ാര് കെബറ്റര്

കെഹല്Q്

ഇപിബി1/23069/19/24.1
0.2019 101-31-20360 8.80 

2
അമ്പലവയല് കേ�ാകേളജ്
അPിസ്ഥാന സൗ�ര്യ

വി�സനം
ഇപി.ബി1/17013/2021/23.

10.2021 211-21-20412 61.20

കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച കെപ്രാജക്ടു�ള് സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് കേബാര്ഡ് അംഗീ�രിച്ച
2019-20 വര്ഷ പദ്ധതി ഇനങ്ങളില് ഉള്കെപ്പട്ടവയാകേണാ എന്ന് വ്യക്ത7ല്ല. 2019-20
വര്ഷകെQ സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP പ ദ്ധതി വിഹിത7ായി അനുവzിച്ച  31.94  കേ�ാPി
രൂപയുകെP  [കൃഷി(1ാം)  വകുപ്പികെന്റ  20.08.2019  കെല ജി.ഒ  (ആര്.Pി)   806/2019/അഗ്രി.
നമ്പര്  ഉQരവ്]  പദ്ധതി�ളില്  ഇവ  ഉള്കെപ്പട്ടു�ാണുന്നില്ല.  2019-20  വര്ഷകെQ
പദ്ധതി ധനസഹായം നല്�ികെക്കാണ്ടുള്ള ഉQരവില് ഗകേവഷണQിന് തു��ള്
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നല്�ിയിട്ടില്ല.  എന്നാല്  ക്ര7  നമ്പര്  ഒന്നില്  ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടുള്ള  കെപ്രാജക്ട്
ഗകേവഷണ ഇനQില് ഉള്കെപ്പട്ടതാണ് (1ംഗ്ഷന് കേ�ാഡ്- 31). 

ക്ര7  നമ്പര്  രണ്ടില്  സൂചിപ്പിച്ച  അമ്പലവയല്  കേ�ാകേളജ്  അPിസ്ഥാന
സൗ�ര്യ  വി�സനം  എന്ന  കെപ്രാജക്ട്  അക്കാz7ിക്ക്  വിഭാഗQിലാണ്
ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്. 20.08.2019  കെല ഉQരവില് ആകെ� അനുവzിച്ചിരിക്കുന്ന
31.94  കേ�ാPി രൂപയില് 9.80  കേ�ാPി രൂപയാണ് അക്കാz7ിക്ക് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി
വ�യിരുQിയിരിക്കുന്നത്.  ഈ  ഇനങ്ങളില്  കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  കെപ്രാജക്ട്
ഉള്കെപ്പട്ടിട്ടു7ില്ല.  കൂPാകെത  ഈ  തു�യില്  32.50  ലക്ഷം  രൂപ  വാഹനം
വാങ്ങിക്കുന്നതിനായാണ്  വ�യിരുQിയിരിക്കുന്നത്.  ഇതിന്  സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരികെന്റ അംഗീ�ാരം ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല.
4) 2020-21 എ.ഐ.സി.ആര്.പി കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP പ്ലാന് വിഹിതം (25%) - 2.04 കേ�ാPി
രൂപ അധി�7ായി നല്�ി 

സര്വ്വ�ലാശാലയില്  പ്രവര്Qിക്കുന്ന  ഓള്  ഇന്ത്യാ  കേ�ാര്ഡികേനറ്റഡ്
റിസര്ച്ച്  കെപ്രാജക്ടു�ളില്  (എ.ഐ.സി.ആര്.പി)  ആകെ�  കെചലവികെന്റ  75%
ഐ.സി.എ.ആര്  ധനസഹായവും  ബാക്കി  25%  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  പ്ലാന്
വിഹിതQില് നിന്നു7ാണ്  നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്.  2020-21  സാമ്പQി� വര്ഷQില്
ഈ ഇനQില്  6.5  കേ�ാPി രൂപ  03.03.2021  ന് പ്ലാന് Oഷറി അക്കൗണ്ടില് നിന്നും
ഇ.എ.പി  എസ്  ബി  പ്ലസ്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  (അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  67334654991)
7ാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 
എ) കൈ�7ാറിയ തു��ളുകെP വിശzാംശങ്ങള് 

തീയതി കെചക്ക് നമ്പര് തു�
03.03.21 1434820 4,00,00,000
03.03.21 1434821 2,50,00,000

ബി) പ്ലാന് വിഹിത7ായി നല്കേ�ണ്ട തു�

2020-21  വാര്ഷി�ക്കണക്കുപ്ര�ാരം  ഓള്  ഇന്ത്യാ  കേ�ാര്ഡികേനറ്റഡ്
റിസര്ച്ച്  കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP  ഇനQില്  ആകെ�  ബുക്കുകെചയ്തിരിക്കുന്ന
തു�

24,20,61,535

ഇതില് ഉള്കെപ്പട്ട ICAR- NAHEP- CAAST കെപ്രാജക്ടികെന്റ കെചലവ് 6,38,81,851
എ.ഐ.സി.ആര്.പി കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP ആകെ� കെചലവ്  (24,20,61,535 –
6,38,81,851 ) 17,81,79,684

പ്ലാന് വിഹിത7ായി നല്കേ�ണ്ട തു� 17,81,79,684/- രൂപയുകെP 25% 4,45,44,921
പ്ലാന് വിഹിത7ായി എസ് ബി പ്ലസ് അക്കൗണ്ടികേലക്ക് 7ാറ്റിയ തു� 6,50,00,000
അധി�7ായി നല്�ിയത്
(6,50,00,000-4,45,44,921) 2,04,55,079
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പ്ലാന്  വിഹിത7ായി  എസ്  ബി  പ്ലസ്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  2,04,55,079/-  രൂപ
അധി�7ായി  കൈ�7ാറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം  വ്യക്ത7ല്ല.  സര്വ്വ�ലാശാല ഇത്
അPിയന്തിര7ായി  പരികേശാധിച്ച്  അധി�7ായി  നല്�ിയ  തു�  സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരികെന്റ സഞ്ചിത നിധിയികേലക്ക് തിരികെ� ഒടുകേക്കണ്ടതാണ്. 
5) 2019-20 എ.ഐ.സി.ആര്.പി കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP പ്ലാന് വിഹിതം (25%) - 2.69 കേ�ാPി
രൂപ അധി�7ായി നല്�ി

ഇ.എ.പി  എസ് ബി  പ്ലസ്  അക്കൗണ്ടികെന്റ  (അക്കൗണ്ട് നമ്പര്  67334654991)
�്യാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം 7,03,19,530/- രൂപ എ.ഐ.സി.ആര്.പി കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP 25%
വിഹിതം  ഇനQില്  ഓപ്പകേററ്റിംഗ്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  (അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്
67323718393)  കൈ�7ാറിയിട്ടുണ്ട്.  2019-20  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്
എ.ഐ.സി.ആര്.പി  കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP  പ്ലാന്  വിഹിതം  (25%)  2.69  കേ�ാPി  രൂപ
അധി�ം നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. 
എ) കൈ�7ാറിയ തു��ളുകെP വിശzാംശങ്ങള്

തീയതി കെചക്ക് നമ്പര് തു�
09.05.2019 242429 95,01,092
17.06.2019 242462 52,22,481
26.09.2019 242434 225,50,603
18.11.2019 643176 71,67,009

30.01.2020 643178 132,98,047
27.02.2020 643179 38,47,675
31.03.2020 643180 26,77,075
31.03.2020 643181 60,55,548

ആകെ� 7,03,19,530

ബി) പ്ലാന് വിഹിത7ായി നല്കേ�ണ്ട തു�

2019-20  വാര്ഷി�ക്കണക്കുപ്ര�ാരം  ഓള്  ഇന്ത്യാ  കേ�ാര്ഡികേനറ്റഡ്
റിസര്ച്ച്  കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP  ഇനQില്  ആകെ�  ബുക്കുകെചയ്തിരിക്കുന്ന
തു�

18,54,59,432

ഇതില് ഉള്കെപ്പട്ട ICAR- NAHEP- CAAST കെപ്രാജക്ടികെന്റ കെചലവ് 1,19,66,701
എ.ഐ.സി.ആര്.പി  കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP  ആകെ� കെചലവ്  (18,54,59,432-
1,19,66,701) 17,34,92,731

പ്ലാന് വിഹിത7ായി നല്കേ�ണ്ട തു�(17,34,92,731/- രൂപയുകെP 25%) 4,33,73,183
പ്ലാന് വിഹിത7ായി എസ് ബി പ്ലസ് അക്കൗണ്ടികേലക്ക് 7ാറ്റിയ തു� 7,03,19,530
അധി�7ായി നല്�ിയത്
(7,03,19,530-4,33,73,183) 2,69,46,347
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പ്ലാന്  വിഹിത7ായി  എസ്  ബി  പ്ലസ്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  2,69,46,347/-  രൂപ
അധി�7ായി  കൈ�7ാറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം  വ്യക്ത7ല്ല.  സര്വ്വ�ലാശാല ഇത്
അPിയന്തിര7ായി  പരികേശാധിച്ച്  അധി�7ായി  നല്�ിയ  തു�  സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരികെന്റ സഞ്ചിത നിധിയികേലക്ക് തിരികെ� ഒടുകേക്കണ്ടതാണ്.
6) പ്ലാന് 1ണ്ട് - Oഷറി നീക്കിയിരിപ്പ് കുറവ്

2020-21  വാര്ഷി�ക്കണക്കു പ്ര�ാരം  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ആകെ� Oഷറി
നീക്കിയിപ്പ് (�്യാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം) 23,89,83,391/- രൂപയാണ്.

Oഷറി - കെസന്Oല്(100) 18,92,09,865
Oഷറി - കേസ്റ്റഷന് 4,97,73,526
ആകെ� 23,89,83,391

എന്നാല്  പ്ലാന്  1ണ്ട്  അക്കൗണ്ട്  കെസന്Oല്  ഇനQില്  തൃശ്ശൂര്
അഡിഷണല്  സബ്ബ്  Oഷറിയികെല  799012700000384  നമ്പര്  പ്ലാന്  Ðീം
അക്കൗണ്ടില്  2,32,482/-  രൂപ  7ാത്ര7ാണ്  നീക്കിയിരിപ്പുള്ളത്.  ഇപ്ര�ാരം  പ്ലാന്
1ണ്ടികെന്റ  7ാത്രം  നീക്കിയിരിപ്പ്  തു�  പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള്  വലിയ
കുറവു�ാണുന്നുണ്ട്.

Oഷറി - കെസന്Oല്(പ്ലാന് 1ണ്ട്) 2,32,482
Oഷറി - കേസ്റ്റഷന്(പ്ലാന് 1ണ്ട്) 4,97,73,526
ആകെ� 5,00,06,008

എന്നാല് 2018-19, 2019-20, 2020-21 വര്ഷങ്ങളില് ആകെ� ലഭിച്ച പ്ലാന് 1ണ്ട്
തു�  82.44  കേ�ാPി  രൂപയും  ഇതില്  നിന്നുള്ള  ആകെ�  കെചലവ്  34.78  കേ�ാPി
രൂപയു7ാണ്.  ഈ  ഇനQില്  47.66  കേ�ാPി  രൂപ  നീക്കിയിരിപ്പ്  കേവണം.
വര്ഷാന്ത്യQില് 19,88,25,462/- രൂപ സര്വ്വ�ലാശാലയില് നിന്നും Oഷറി തിരിച്ചു
പിPിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  കൂPാകെത 6.5  കേ�ാPി രൂപ എ.ഐ.സി.ആര്.പി കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP പ്ലാന്
വിഹിത7ായി  ഈ  അക്കൗണ്ടില്  നിന്നും  7ാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്.  ഇപ്ര�ാരം
പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള്  11.23  കേ�ാPി  രൂപയാണ്  നീക്കിയിരിപ്പായി
അവകേശഷികേക്കണ്ടത്. എന്നാല് ഈ ഇനQില് നിലവില് 5.00 കേ�ാPി രൂപ 7ാത്രകേ7
നീക്കിയിരിപ്പായി  അവകേശഷിക്കുന്നുള്ളു  (വ്യത്യാസം  6.23  കേ�ാPി  രൂപ).
വ്യത്യാസQികെന്റ �ാരണം വ്യക്ത7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
7) ലക്ഷ്യം �ാണാകെത നീളുന്ന പദ്ധതി�ള്

പദ്ധതി  ഇനQില്  ലഭ്യ7ാകുന്ന  ധനസഹായങ്ങള്
വ�7ാറ്റികെച്ചലവഴിക്കുന്നതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  പല  പദ്ധതി�ളും  സ7യബന്ധിത7ായി
പൂര്Qിയാവാന്  സാധിക്കാകെത  വര്ഷങ്ങകേളാളം  നീളുന്നുണ്ട്.  ഇതികെന്റ
ഉQ7ദൃഷ്ടാന്ത7ാണ്  സര്വ്വ�ലാശാല  പ്രസ്സികെന്റ  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണവു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട പ്രവര്Qനം. ആയതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.
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കെ�.എ.യു  പ്രസ്സികെന്റ  സമൂല7ായ  ആധുനീ�രണം  ലക്ഷ്യം  വച്ച്  രണ്ടു
നില�ളിലായി  പുതിയ  കെ�ട്ടിPം  പണിയുന്നതിനുള്ള  കെപ്രാകേപ്പാസല്  07.06.2014  ന്
സര്ക്കാരിന്  സ7ര്പ്പിക്കു�യുണ്ടായി.  അഗ്രി 1ാംസ് ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റികെന്റ  11.12.2014-
കെല ജി.ഒ  (ആര് Pി)  നമ്പര് 2186/2014/  എ .ഡി നമ്പര് ഉQരവ് പ്ര�ാരം  150  ലക്ഷം
രൂപ ഇതിനായി അനുവzിച്ചു. 2415-01-277-99-36  ഗ്രാന്റ് ജനറല് കേനാണ് സാലറി
കെഹഡ്ഡില്  ഇനം  തിരിച്ചുള്ള  കെചലവികെന്റ  വിനികേയാഗസാക്ഷ്യപത്രം  സര്ക്കാരിന്
നല്�ണം  എന്നുള്ള  വ്യവസ്ഥയിലാണ്  ഈ  തു�  അനുവzിച്ചിട്ടുള്ളത്.  തുPര്ന്ന്
അനുവzിച്ച  തു��ളില്  നിന്ന്  28.67  ലക്ഷം  രൂപ  'കെസ്ട്രങ്Qനിംഗ്  ഓ1്
യൂനികേവഴ്സ്സിറ്റി  പ്രസ്സ്  (ശീര്ഷ�ം  2275)’  എന്ന പദ്ധതിക്കായി  വ�7ാറ്റിയ കേശഷം
കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണQിനായി  2014-15  വര്ഷകേQക്ക്  2087  എന്ന  ശീര്ഷ�Qില്
121.33  ലക്ഷം  രൂപയുകെP  സര്വ്വ�ലാശാലാതല  ഭരണ-സാകേങ്കതി�ാനു7തി
(ഡയറക്ടര്  ഓ1്  എ�്സ്റ്റന്ഷകെന്റ  എന്.87198/13  നമ്പര്  �Q്)
നല്കു�യുണ്ടായി. എന്നാല് അതില് നിന്ന് 43.13 ലക്ഷം രൂപ കൂPി 2278 എന്ന ശീര്
ഷ�Qിലുള്ള പ്ലാന് കെപ്രാജക്ടികേലക്ക് വ�7ാറ്റിയതിനുകേശഷം 78.20 ലക്ഷം രൂപയുകെP
ബജറ്റ് കെപ്രാവിഷന് 7ാത്രകേ7 2015-16 വര്ഷQില് പ്രസ്സ് കെ�ട്ടിPനിര്മ്മാണQിനായി
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.  തുPര്ന്ന്  18.02.2016-കെല  ഡയറക്ടര്  ഓ1്  എ�്സ്റ്റന്ഷകെന്റ
�Qില്  2087  കെഹഡ്ഡില് നിന്നും വ�7ാറ്റിയ തു��ള് തിരിച്ചു നല്�ി പ്രസ്സികെന്റ
പുതിയ  കെ�ട്ടിPQിനായി  അനുവzിച്ച  150  ലക്ഷം  രൂപയ്ക്കുള്ള  ബജറ്റ്  കെപ്രാവിഷന്
അനുവzിക്കണകെ7ന്ന്  അകേപക്ഷിക്കു�യും,  ഇതിനു  7റുപPിയായി  2015-2016
വര്ഷQില് �ാഷ്വല് കേലകേബഴ്സിന് ശമ്പളം നല്�ാന് ബഹു. കൈവസ് ചാന്സലര്
പ്രകേത്യ� അനുവാzം നല്�ിയതു പ്ര�ാരം കെചലവഴിച്ചതായി 03.03.2016-കെല നമ്പര്
ബി.ജി.എ 1-757/2016  നമ്പര്  �Qില്  �ംപ് കേOാളര്  ഡയറക്ടര്  ഓ1്  എ�്സ്റ്റന്
ഷകെന അറിയിക്കു�യും കെചയ്തു.

30.3.2016  കെല നമ്പര്.  പി1/599/13  �Qില് ഡയറക്ടര് ഓ1് എ�്സ്റ്റന്ഷന്
പുതിയ  കെ�ട്ടിPം  പണിയുന്നതിനുള്ള  സ്ഥലം  തീരു7ാന7ാവാQതിനാല്  2016-17
വര്ഷകേQക്ക് 78.20 ലക്ഷം രൂപ റീവാലികേഡറ്റ് കെചയ്തു�ിട്ടാന് അകേപക്ഷിച്ചതിന്കേ7ല്
15.10.2016  കെല എഇഇ/170/2016  നമ്പര് �Qില് 7ണ്ണുQി എഞ്ചിനീയറിംഗ്  സബ്  
ഡിവിഷന്  അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്,  �7്യൂണികേക്കഷന്  �്യാമ്പസ്സില്  കെ�ട്ടിPനിര്
മ്മാണQിന്  അനുകേയാജ്യ7ായ സ്ഥലം  �കെണ്ടQാന് ബുദ്ധിമുട്ടാകെണന്നും തൃശൂര്
കേ�ാര്പ്പകേറഷനില്  നിന്ന്  ബില്ഡിംഗ്  കെപര്7ിറ്റ്  ലഭിക്കുന്നതില്  �ാലതാ7സം
കേനരിടുകെന്നന്നും ഡയറക്ടര് ഓ1് എ�്സ്റ്റന്ഷകെന അറിയിക്കു�യുണ്ടായി.  തുPര്ന്ന്
2017-18,  2018-19,  2019-20  എന്നീ  വര്ഷങ്ങളിലും  78.20  ലക്ഷം  രൂപയുകെP  ബജറ്റ്
കെപ്രാവിഷന് റീവാലികേഡറ്റ്  കെചയ്തുനല്കുന്നത്  തുPര്ന്നു.  ഏറ്റവുകെ7ാടുവില്  27.1.2020
കെല ജിഎ/ഡി2/1179/2020(i)  നമ്പര് നPപPിക്ര7Qില് നിലവിലുള്ള കെ�ട്ടിPQികെന്റ
മുന്ഭാഗം  കെപാളിച്ചു7ാറ്റി  പുറ�ികെല  കേഗാഡൗണ്  നിലനിര്Qി  അവികെP  പുതിയ
കെ�ട്ടിPം പണിയുന്നതിന് രജിസ്ട്രാര് അനു7തി നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. 

01.12.2020-കെല  നമ്പര്.എഇഇ/90/2014  നമ്പര്  �Qില്  7ണ്ണുQി
എഞ്ചിനീയറിംഗ്  സബ്   ഡിവിഷന്  അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്  ഗ്രൗണ്ട്  കേ!ാറിനു
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7ാത്ര7ായി  89.30  ലക്ഷം രൂപയുകെP എസ്റ്റികേ7റ്റ്  നല്കു�യും,  10.03.2021  ല്  (കെചക്ക്
നമ്പര്. കെജ.എ1്-2571961) 78.20 ലക്ഷം രൂപ നിര്മ്മാണപ്രവൃQിക്കായി 1ിസിക്കല്
പ്ലാന്റ്  ഡയറക്ടര്ക്ക്  (ഡി.പി.പി)  കൈ�7ാറു�യും  കെചയ്തു.  എന്നാല്  24.02.2022-കെല
എ 1/331/2020  നമ്പര് �Qില് കെ�ട്ടിPനിര്മ്മാണQിനാവശ്യ7ായ മുഴുവന് തു�യും
(89.30  ലക്ഷം)  ലഭിച്ച  കേശഷം  7ാത്രകേ7  കെPണ്ടര്  ക്ഷണിച്ച്  പ്രവൃQി  തുPങ്ങാന്
സാധിക്കു�യുള്ളൂ  എന്ന്  ഡി.പി.പി  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഓഡിറ്റ്  കേവളയിലും  (5/2022)
കെ�ട്ടിP നിര്മ്മാണQിനുള്ള യാകെതാരു നPപPിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

2014-15  വര്ഷം  മുതല്  2020-21  വകെര  പ്രസ്സികെന്റ  അറ്റകുറ്റപ്പണി�ള്ക്കായി
കെചലവഴിച്ച തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള് താകെഴ കെ�ാടുക്കുന്നു. 

വര്ഷം തു� നിര്മ്മാണപ്രവര്Qനങ്ങളുകെP വിശzാംശങ്ങള്
2014-15 17,25,000/- കേപപ്പര് കേസ്റ്റാറികെല ലീക്ക് പ്രൂ1ിംഗ് വര്ക്ക് 
2016-17 2,49,193/- പ്രസ്സ് 7ാകേനജരുകെP റൂ7ികെല ലീക്ക് പ്രൂ1ിംഗ് വര്ക്ക് 

2016-17 2,50,000/-
1ാള്സ്  സീലിംഗ്  &  കേ!ാറിംഗ്  വര്ക്ക്  (Riso  Room).
വിലപിPിപ്പുള്ള പ്രിന്റിംഗ്  കെ7ഷീനു�ള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റികേസാ
റൂ7ികെല എലി ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു കേവണ്ടി

2018-19 61,179/- കൈബന്ഡിംഗ് കെസക്ഷനികെല ഇലക്ട്രിക്കല് വര്ക്ക് 
ആകെ� 22,85,372/-

അനിശ്ചിത7ായി  തുPരുന്ന  കേ7ല്പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച  ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു
1)പ്രസ്സികെന്റ പുതിയ കെ�ട്ടിPം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി അനുവzിച്ച 150 ലക്ഷം രൂപയില്
50%കേQാളം  തു�  വ�7ാറ്റു�യും  2014-15 ല്  ആരംഭികേക്കണ്ടിയിരുന്ന  നിര്മ്മാണ
പ്രവര്Qനം  8  സാമ്പQി�വര്ഷങ്ങള്ക്കുകേശഷവും  ആരംഭിക്കാതിരിക്കു�യും
കെചയ്യുന്ന  സാഹചര്യം  സര്വ്വ�ലാശാലാധികൃതരുകെP  ഭരണപര7ായ
കെ�ടു�ാര്യസ്ഥതയായി  ഓഡിറ്റ്  വിലയിരുത്തുന്നു.  ഗവണ്കെ7ന്റ്  കേനാണ്സാലറി
ശീര്ഷ�Qില്  നല്�ിയ  ധനസഹായം  കേവതനം  ഇനQില്  കെചലവഴിക്കാന്
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ഉന്നതാധി�ാരകേ�ന്ദ്രQില് നിന്നുതകെന്ന ലാഘവകേQാകെP
അനു7തി  നല്�ി  എന്നിരികേക്ക,  ആയതിന്  സര്ക്കാര്  വകുപ്പുതലQില്
വിശzീ�രണം കേതകേPണ്ടതാണ്.
2) 7ണ്ണുQിയികെല വളകെര ഇടുങ്ങി �മ്മ്യൂണികേക്കഷന് വിഭാഗം �്യാമ്പസില് പ്രസ്സികെന്റ
ബഹുനിലകെക്കട്ടിPം  പണിയാന്  ആവശ്യ7ായ  സ്ഥലം  ലഭ്യ7ാകേണാ,
കേzശീയപാതകേയാP് കേചര്ന്നുനില്ക്കുന്ന പഴയ പ്രസ്സ്  കെ�ട്ടിPകേQാP് കേചര്ന്ന് പുതിയ
കെ�ട്ടിPം  പണിയുന്നതിന്  നിയ7പര7ായ  അനു7തി�ള്  �ിട്ടുകേ7ാ  തുPങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളില്  കേവണ്ടത്ര  പഠന7ില്ലാകെതയാണ്  കേ7ല്  പദ്ധതി  വിഭാവനം
കെചയ്തിട്ടുള്ളത്.  7ാത്ര7ല്ല  നിലവികെല  കെ�ട്ടിPQികെന്റ  മുന്ഭാഗം  കെപാളിച്ചു7ാറ്റി
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വിലപിPിപ്പുള്ള അച്ചPി ഉപ�രണങ്ങള് താല്ക്കാലി� കെ�ട്ടിPQികേലക്ക് 7ാറ്റാനുള്ള
രജിസ്ട്രാറുകെP നിര്കേÓശം അപ്രാകേയാഗി�വും നിരുQരവാzപരവു7ാണ്.
3)  2014-15 ല്  രണ്ടു  നില  കെ�ട്ടിPQിന്  150  ലക്ഷം  രൂപയുകെP  എസ്റ്റികേ7റ്റ്
�ണക്കാക്കിയിPQ്  2020-21  ല്  ഒരു  നിലയ്ക്ക്  7ാത്രം  89.30  ലക്ഷം  രൂപയാണ്
എസ്റ്റികേ7റ്റ്.  ഇകേപ്പാഴും നPപ്പിലാക്കാകെത തുPരുന്ന പദ്ധതി 1ലQില് സാമ്പQി�
ബാദ്ധ്യതയുകെP വര്ദ്ധനവു7ാത്ര7ായി തുPരു�യാണ്.
4)  പ്രസ്സികെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണി�ള്ക്കായി ആകെ�  22,85,372/-  രൂപ കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണം  2014-15-ല്  തകെന്ന  ആരംഭിച്ചിരുന്നുകെവങ്കില്  ഈ
അധി�കെച്ചലവ്  ഒരു  പരിധിവകെര  ഒഴിവാക്കാ7ായിരുന്നു.  വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP
കേചാz്യകേപപ്പര്,  ഉQര�Pലാസ്,  ഗകേവഷണ  റികേപ്പാര്ട്ടു�ള്,  വിവിധ  കേ1ാറങ്ങള്,
രജിസ്റ്ററു�ള്  എന്നിവ  അച്ചPിക്കുന്ന  പ്രസ്സികെന്റ  നിലവികെല  അവസ്ഥ  വളകെര
പരിതാപ�ര7ാണ്.  വിലപിPിപ്പുള്ള പ്രിന്റിംഗ് കെ7ഷീനു�ള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റികേസാ റൂം,
കേപപ്പര്  കേസ്റ്റാര്  റൂം,  പ്രസ്സ്  7ാകേനജരുകെP  മുറി,  കൈബന്റിംഗ്  മുറി  എന്നിവയും
കെ�ട്ടിPQികെന്റ  7റ്റ്  ഭാഗങ്ങളുകെ7ല്ലാം  7ഴക്കാലQ്  കേചാര്കെന്നാലിച്ച്  തി�ച്ചും
കേശാച്യാവസ്ഥയിലാണുള്ളത്.  ഈ സാഹചര്യQിലും പുതിയ കെ�ട്ടിPനിര്മ്മാണം 8
വര്ഷQിലധി�7ായി കൈവ�ിപ്പിച്ചു എന്നത് ഓഡിറ്റ് ഗൗരവപൂര്വ്വം വീക്ഷിക്കുന്നു.
8) വിനികേയാഗിക്കാQ തു�യ്ക്കും യൂട്ടികൈലകേസഷന് സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ് നല്�ി

സര്വ്വ�ലാശാല  സര്ക്കാരിന്  നല്�ിയിരിക്കുന്ന  യൂട്ടികൈലകേസഷന്
സര്ട്ടി1ിക്കറ്റില്  (ബി.ജി/എ 3/15276/18/23.09.2021,  04.01.2022)  2020-21
വര്ഷQില് ലഭ്യ7ായ പദ്ധതി ധനസഹായം 37.44 കേ�ാPി രൂപയും വിനികേയാഗിച്ചു
എന്നാണ്  കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  2020-21  വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ള്
പ്ര�ാരം 9.83 കേ�ാPി രൂപ (കെചലവു ശീര്ഷ�ം 20421 മുതല് 20681 വകെര) 7ാത്ര7ാണ്
ഈ ഇനQില് വിനികേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കെതറ്റായ യൂട്ടികൈലകേസഷന് സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ്
സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ്  നല്കുന്നത്  ഗുരുതര7ായ അപാ�തയാണ്.  ഇത്  നിര്ബന്ധ7ായും
ഒഴിവാകേക്കണ്ടതാണ്.
9) Pി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടികേലക്ക് 7ാറ്റിയ 10 കേ�ാPി രൂപ

2018-19  പദ്ധതി  ധനസഹായ7ായി  21.01.2019  ന്  പ്ലാന്  1ണ്ട്  Oഷറി
അക്കൗണ്ടില് ലഭിച്ച 10  കേ�ാPി രൂപ, 28.01.2019  ന് കെചക്ക് നമ്പര് 1434804/28.01.2019
പ്ര�ാരം  ഇ.എ.പി  എസ്  ബി  പ്ലസ്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  (അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്
67334654991)  കൈ�7ാറിയിട്ടുണ്ട്.  18.06.2019  ന്  ഈ തു�യില് നിന്നും  5.50  കേ�ാPി
രൂപ കെപന്ഷണറി കെബനി1ിറ്റ് നല്കുന്നതിനായി (കെചക്ക് നമ്പര് 242433/18.26.2019)
ഓപ്പകേററ്റീവ്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  7ാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.  17.10.19  മുതല്  29.10.19  വകെരയുള്ള
തീയതി�ളില്  6  ഘട്ടങ്ങളിലായി  ഈ  തു�  റീകൂപ്പ്  കെചയ്തിട്ടുമുണ്ട്.  ഇകേത
അക്കൗണ്ടികെല തു� തകെന്ന കേഷാര്ട്ട്  കേPം  കെഡകേപ്പാസിറ്റു�ളായും സര്വ്വ�ലാശാല
ഉപകേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  നല്�ിയ  പ്ലാന്  1ണ്ട്  Oഷറിയില്
നിന്നും  പിന്വലിച്ച്  വിനികേയാഗിക്കാകെത ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില്  സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്
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7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ7ാണ്.  1ണ്ട്  റിലീസ്  സംബന്ധിച്ച  സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരികെന്റ  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  84/20008/1ിന്/09.12.2008,  ജി.ഒ  (പി)  നമ്പര്
156/2017/1ിന്/ 14.12.2017,  ജി.ഒ  (പി)  നമ്പര് 51/2018/1ിന്/28.03.18,  ജി.ഒ  (പി)  നമ്പര്
55/2018/1ിന്/31.03.18  എന്നീ ഉQരവു�ളില് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്ത7ായ നിര്
കേÓശങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. പദ്ധതി ധനസഹായം അതത് സ7യങ്ങളികെല പദ്ധതി�ള്
ക്ക്  സ7യബന്ധിത7ായി  വിനികേയാഗിക്കാകെത  ഇQരQില്  വ�7ാറ്റി
കെചലവഴിക്കുന്നത് ഗുരുതര7ായ വീഴ്ചയാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1) സംസ്ഥാനQികെന്റ  �ാര്ഷി�കേ7ഖലയുകെP  പ്രതിവര്ഷാPിസ്ഥാനQിലുള്ള
വി�സനലക്ഷ്യം മുന്നിര്Qികെക്കാണ്ടാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റില് ധനസഹായങ്ങള്
വ�യിരുQിയിരിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  ഇQരQില്    ലഭ്യ7ാകുന്ന
ധനസഹായങ്ങള്  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരികെന്റ  നിര്കേÓശങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ7ായി
വിനികേയാഗിക്കുന്നതുകെ�ാണ്ട്  ഈ  പദ്ധതി�ള്  വിഭാവനം  കെചയ്യുന്ന  പ്രകേത്യ�
ലക്ഷ്യങ്ങള്  അനിശ്ചിത7ായി  നീളു�കേയാ,  പദ്ധതി�ള്  അവസാനിപ്പിക്കു�കേയാ
കെചകേയ്യണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.  ഇQരം  അപാ�ത�ള്  അPിയന്തിര7ായി
പരിഹരിക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.
2) പ്ലാന് 1ണ്ട് വിനികേയാഗവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട സര്ക്കാര് വ്യവസ്ഥ�ള് കൃത്യ7ായി
പാലികേക്കണ്ടതാണ്.
3)  പദ്ധതി  ധനസഹായം  വ�7ാറ്റികെച്ചലവഴിക്കുന്നത്  നിര്ബന്ധ7ായും
ഒഴിവാകേക്കണ്ടതാണ്.
4)  പ്രസ്സ്  കെ�ട്ടിPനിര്മ്മാണQിലുണ്ടായ  നയപരവും  ഭരണപരവും
സാമ്പQി�പരവു7ായ  വീഴ്ച�ള്  സംബന്ധിച്ച്  ഉന്നതതല  അകേന്വഷണം
നPത്തു�യും,  ഉചിത7ായ  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിച്ച്  ഓഡിറ്റികെന  അറിയിക്കു�യും
കെചകേയ്യണ്ടതാണ്.
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1-3-2 ഐ.സി.എ.ആര് റാങ്കിംഗ് - �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല
തുPര്ച്ചയായി പികേന്നാട്ടുകേപാവുന്നു

ലക്ഷ്യം
ഐ.സി.എ.ആര്  റാങ്കിംഗില്  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല
തുPര്ച്ചയായി  പികേന്നാട്ടുകേപാവുന്നതികെന്റ  �ാരണങ്ങള്
പരികേശാധിക്കല്

7ാനzണ്ഡം
i) ഐ.സി.എ.ആര് റാങ്കിംഗ് 7ാനzണ്ഡങ്ങള്
ii)�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല റാങ്കിംഗിനായി  ഐ.സി.എ.ആറികേലക്ക്
സ7ര്പ്പിച്ച കെപ്രാകേ1ാര്മ്മയികെല വിവരങ്ങള്

ഭാരതQികെല  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാല�ളുകെP  ഗകേവഷണ7ി�വ്,
ഗകേവഷണ1ലങ്ങള്,  വിജ്ഞാനവ്യാപനപരിപാPി�ള്,  1ാക്കല്റ്റി അംഗങ്ങള്ക്കും
വിz്യാര്ത്ഥി�ള്ക്കും  ലഭിക്കുന്ന  അംഗീ�ാരം,  ഉല്പ്പാzനക്ഷ7ത,  വരു7ാനം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കല് എന്നിവ വിലയിരുQി കേzശീയ �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ �ൗണ്സില്
(ഐ.സി.എ.ആര്.)  ഓകേരാ  വര്ഷവും  സര്വ്വ�ലാശാല�ള്ക്ക്  റാങ്കിംഗ്  (ranking)
നല്കുന്ന  സംവിധാനം  നിലവിലുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലാശാല�ളുകെP  ഗുണനിലവാരം
വിലയിരുത്തുന്നതിനും  അവയുകെP  ഉQരവാzിത്വങ്ങള്,  �ഴിവു�ള്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  കേപ്രാല്സാഹനം  നല്കുന്നതിനും  സഹായിക്കുന്ന
ഐ.സി.എ.ആര് റാങ്കിംഗില് കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP നിലവികെല
സ്ഥിതി  പരികേശാധനാവികേധയ7ാക്കിയതില്  ഓഡിറ്റ്  �കെണ്ടQിയ  വസ്തുത�ള്
താകെഴകേച്ചര്ക്കുന്നു.

മുന്�ാലങ്ങളില് കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല 7ാത ൃ�ാപര7ായ പല
പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  കേപരിലും  ശ്രദ്ധിക്കകെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലാശാലയിലൂകെP
നല്കകെപ്പടുന്ന �ാര്ഷി�വിz്യാഭ്യാസം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കേ7ഖലയില് വലിയ സംഭാവന
നല്കുന്നുണ്ട്.  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല ഒരു
ഫുഡ്  കെസ�്യൂരിറ്റി  വിഭാഗം  രൂപീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  �ാര്ഷി�  വിള�കെള
സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്ന കേരാഗങ്ങകെളക്കുറിച്ച് പഠിക്കു�യും അവയ്ക്കാവശ്യ7ായ
പരിഹാര7ാര്ഗ്ഗങ്ങള് നിര്കേÓശിക്കു�യും, �ാര്ഷി� വിള�ളുകെP ഉല്പാzന വര്ദ്ധനവ്
100% ഉറപ്പാക്കു�യും കെചയ്യു�കെയന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യകേQാകെPയാണ് പ്രസ്തുത വിഭാഗം
രൂപീ�രിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇപ്ര�ാരമുള്ള  പ്രവര്Qനങ്ങള്  നിര്വ്വഹിക്കകെപ്പടുകേമ്പാള്Qകെന്ന,
കേzശീയതലQില്  പ്രവര്Qന7ി�വു  നിലനിര്ത്തുന്നതില്  സ7ീപവര്ഷങ്ങളില്
കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. 2011  വര്ഷQില് �ാര്ഷി�
ഗകേവഷണ  �ൗണ്സിലികെന്റ  (ഐ.സി.എ.ആര്.)  റാങ്കിംഗില്  7ി�ച്ച  നിലവാരം
പുലര്Qിയിരുന്ന  കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  10  വര്ഷംകെ�ാണ്ട്  28-ാ�ം
സ്ഥാനകേQക്കാണ്  കൂപ്പുകുQിയത്.  കൂPാകെത  2002  മുതല്  2020  വകെരയുള്ള
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�ാലഘട്ടQില്  12  ഭൗ7സൂചി�ാപzവി�ള്  കേനPിയ  കേ�രള  �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  അതിനുകേശഷം  ഈ  കേ7ഖലയില്  ഒന്നും
കേനPികെയടുക്കാനായിട്ടു7ില്ല.
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  2016-17  മുതല്  2020-21  വകെരയുള്ള ഐ.സി.എ.ആര് റാങ്ക്
താകെഴ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്ര�ാര7ാണ്.

വര്ഷം റാങ്ക്
2016-17 14
2017-18 26
2018-19 34
2019-20 19
2020-21 28

1) റാങ്കിംഗ് 7ാനzണ്ഡവും സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP പ്ര�Pനവും
വ്യക്ത7ായ  7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചാണ്  ഐ.സി.എ.ആര്

സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  പ്രതിവര്ഷ  റാങ്കിംഗ്  നിശ്ചയിക്കുന്നത്.  റാങ്കിന്
അPിസ്ഥാന7ായ ഘP�ങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘP�ങ്ങള് 7ാര്ക്ക്

1 Pീച്ചിംഗ് റികേസാഴ്സസ് & ഔട്ട്�ം 30 
2 ഗകേവഷണം 30 
3 എ�്സ്റ്റന്ഷന് & ഔട്ട് റീച്ച് 30 
4 പിയര് കെറക്കഗ്നിഷന് 10 

ആകെ� 100
എ) Pീച്ചിംഗ് റികേസാഴ്സസ് & ഔട്ട്�ം

ഈ  വിഭാഗQില്  10  ഇനങ്ങള്ക്കായി  30  7ാര്ക്കാണ്  ആകെ�  ലഭിക്കു�.
�ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാല  റാങ്കിംഗിനായി  ഐ.സി.എ.ആറികേലക്ക്  സ7ര്പ്പിച്ച
കെപ്രാകേ1ാര്7 പ്ര�ാരം ക്ര7 നമ്പര് A2. ‘Percentage of regular faculty positions filled
in  teaching,  research,  extension,  KVK,  AICRP  and  at  regional  stations’  എന്ന
ഇനQില് സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് 7ാര്കെക്കാന്നും ലഭിച്ചില്ല.  ഐ.സി.എ.ആര് റാങ്കിംഗ്
7ാനzണ്ഡങ്ങള്  പ്ര�ാരം  ഈ  ഇനQില്  60  കേപായിന്റിന്  മു�ളില്  വന്നാല്
7ാത്രകേ7 ഒരു 7ാര്കെക്കങ്കിലും  ലഭ്യ7ാവു�യുള്ളൂ.  എന്നാല് സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ഈ
ഇനQില്  ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന  കേപായിന്റ്  57.44  ആണ്.  അക്കാz7ിക്ക്  -  ഗകേവഷണ
കേ7ഖല�ളികെല  766  അംഗീകൃത  തസ്തി��ളില്  440  സ്ഥിര  ജീവനക്കാര്  7ാത്രകേ7
നിലവിലുള്ളു  എന്നത്  ഈ  ഇനQില്  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  7ാര്ക്ക്  കുറയാന്
�ാരണ7ായിട്ടുണ്ട്.  കൂPാകെത  അക്കാz7ിക്ക്  -  ഗകേവഷണ  കേ7ഖലയില്  സ്ഥിര
ജീവനക്കാരുകെP  അഭാവം  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  പ്രവര്Qനങ്ങകെള  സാര7ായി
ബാധിക്കുന്ന ഘP�ം കൂPിയാണ്.  ക്ര7 നമ്പര് ‘A9. Percentage of students qualified
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NET Exam in the disciplines of Agriculture and allied Sciences during 2020)’  എന്ന
ഇനQിലും സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് 7ാര്കെക്കാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ബി) ഗകേവഷണം

ഈ  വിഭാഗQില്  4  ഇനങ്ങള്ക്കായി  30  7ാര്ക്കാണ്  ആകെ�  ലഭിക്കു�.
ഇതില് ക്ര7 നമ്പര് B1. Research Productivity – No. of research publications indexed
per  faculty  (regular)  during  last  one  year  (2020)  (The  details  on  research
publications  shall  be  obtained  from  the  Scopus)  എന്ന  ഇനQില്  ആകെ�
ലഭികേക്കണ്ട  8  7ാര്ക്കില്  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്  1.08
7ാര്ക്കാണ്(0.27x4=1.08).  2020  വര്ഷQില്  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  സ്ഥിര
ജീവനക്കാര് പുറQിറക്കിയ ഗകേവഷണ പ്രസിദ്ധീ�രണങ്ങളുകെP കുറവാണ് ഇതിന്
പ്രധാന �ാരണം. 

ക്ര7നമ്പര് B3. Research Excellence - (i) Patents granted during last one year
(2020) (Only patents granted along with proof to be listed as Annexure B3 (i)) എന്ന
ഇനQിലും ഒരു 7ാര്ക്കും സര്വ്വ�ലാശാലക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 2020           വര്ഷQില്
ഒരിനQിനും  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കു  കേപറ്റന്റ്  കേനPാനായിട്ടില്ല  എന്നതാണ്  7ാര്ക്ക്
ലഭ്യ7ാവാതിരിക്കാനുള്ള �ാരണം.
2) ഇന്-ചാര്ജ്ജ് നിയ7നങ്ങള്

മു�ളില്  വിവരിച്ചപ്ര�ാരം  അക്കാz7ി�-അക്കാz7ികേ�തര  കേ7ഖല�ളില്
7ി�ച്ച  പ്ര�Pനം  �ാഴ്ച്ചകെവയ്ക്കുാന്  സാധിക്കാകെത  കേപായതികെന്റ  അPിസ്ഥാന
�ാരണങ്ങളികെലാന്ന് പ്രസ്തുത കേ7ഖല�ളികെല സ്ഥിര ജീവനക്കാരുകെP അഭാവ7ാണ്.
സ7യബന്ധിതവും യുക്തവു7ായ തീരു7ാനങ്ങകെളടുകേക്കണ്ട അക്കാz7ി�-ഗകേവഷണ
കേ7ഖലയികെല ഉന്നത ഉകേz്യാഗസ്ഥകെരല്ലാം തകെന്ന zീര്ഘ�ാല7ായി താല്ക്കാലി�,
ഇന്-ചാര്ജ്ജ്  നിയ7നങ്ങളിലൂകെP  തല്സ്ഥാനQ്  തുPരുന്നവരാണ്. രജിസ്ട്രാര്,
കേ�ാകേളജ്  ഡീന്,  വിവിധവിഭാഗം  ഡയറക്റ്റര്7ാര്  എന്നിവര്  ഉzാഹരണം.  കേ�രള
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയില് ബഹു.  കൈവസ് ചാന്സലര് �ഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും
പ്രധാനകെപ്പട്ട രജിസ്ട്രാര് തസ്തി�യില്   �ഴിഞ്ഞ പQ് വര്ഷQിലധി�7ായി ഇന്-
ചാര്ജ്ജ്  നിയ7ന7ാണ്.  അPിയന്തരസ്വഭാവമുള്ള  സാഹചര്യങ്ങളില്
ഹ്രസ്വ�ാലകേQയ്ക്ക്  താല്ക്കാലി�നിയ7നങ്ങള്  നPത്തുവാന്  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുപ്ര�ാരം
കൈവസ്  ചാന്സലര്ക്ക്  അധി�ാരമുകെണ്ടങ്കിലും,  അക്കാz7ി�,  അക്കാz7ികേ�തര,
ഭരണ  കേ7ഖല�ളില്  സുപ്രധാന  തീരു7ാനങ്ങകെളടുക്കുവാന്  ചു7തലകെപ്പട്ട
തസ്തി��ളില്  (ഉzാഹരണം:  രജിസ്ട്രാര്,  ഡീന്  തസ്തി��ള്)  പതിറ്റാണ്ടു�കേളാളം
ഇQരം താത്ക്കാലി�, ഇന്-ചാര്ജ്ജുനിയ7നങ്ങള് നPത്തുന്നത് ഐ.സി.എ.ആര്
നിര്കേÓശങ്ങള്,  കെ�.എ.യു  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്  എന്നിവയുകെP  നിഷ്ക്കര്ഷ�ള്ക്ക്  വിരുദ്ധവും
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  പുകേരാഗതിക്ക്  വിഘാതവു7ാണ്(ഓ  ഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന്
16/02.07.2022). 
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നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  ഐ.സി.എ.ആര്  റാങ്കിംഗില്  സര്വ്വ�ലാശാല  തുPര്ച്ചയായി
പികേന്നാട്ടുകേപാവുന്നതികെന്റ  �ാരണങ്ങള്  പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതും  അക്കാz7ി�-
ഗകേവഷണ  കേ7ഖലയികെല  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  പ്ര�Pനം
കെ7ച്ചകെപ്പടുകേQണ്ടതു7ാണ്.
2)  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  നിയ7ം,  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്,  യു.ജി.സി-ഐ.സി.എ.ആര്
വ്യവസ്ഥ�ള് എന്നിവ നിഷ്ക്കര്ഷിക്കുന്ന നPപPിക്ര7ങ്ങള് പാലിച്ചുകെ�ാണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി
തസ്തി��ളില് നിയ7നം  നPകേQണ്ടതും,  ഇന്–ചാര്ജ്ജ്  നിയ7നരീതി  പര7ാവധി
ഒഴിവാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
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1-3-3   സര്വ്വ�ലാശാല ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP വില നിശ്ചയിക്കല് -
അപാ�ത�ള്

ലക്ഷ്യം സര്വ്വ�ലാശാല ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP വില നിശ്ചയിക്കല്- പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം i)ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  നിരക്കു�ള്  നിശ്ചയിച്ചുകെ�ാണ്ടുള്ള  ഗകേവഷണ  വിഭാഗം
കേ7ധാവിയുകെP അതത് വര്ഷങ്ങളികെല ഉQരവു�ള്

സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  ഉല്പ്പാzിപ്പിച്ച്  വിപണനം
കെചയ്യുന്ന  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  നിരക്കു�ള്  നിശ്ചയിക്കുന്നത്    ഗകേവഷണവിഭാഗം
കേ7ധാവിയാണ്.  ഓകേരാ  വര്ഷQിലും  ഇQരം  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  നിരക്ക്
നിശ്ചയിച്ചുകെ�ാണ്ട്  ഉQരവിറക്കു�യും,  ആ  നിരക്കില്  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല
എല്ലാ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളും  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  വിപണനം  കെചയ്യു�യും  കെചയ്യുന്നു.  വിവിധ
ഇനങ്ങളുകെP  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവും  അതികെന്റ  സര്വ്വ�ലാശാലാ  നിരക്കും
�ണക്കികെലടുക്കുകേമ്പാള്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന  നിരക്കു�ള്  അവയുകെP
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവികെന്റ മൂല്യകേQക്കാള് വളകെര കുറഞ്ഞതായി �ാണുന്നുണ്ട്. ഓകേരാ
ഉല്പ്പന്നQികെന്റയും ഉല്പ്പാzനQിനാവശ്യ7ായ ഇന്പുട്ട് കെ7റ്റീരിയലു�ള്, കേലബര്
കേ�ാസ്റ്റ്  എന്നിവയില്  പ്രാകേzശി�7ായുണ്ടാവുന്ന  വിലവ്യതിയാനങ്ങള്
ഉല്പ്പന്നQികെന്റ യൂണിറ്റ് നിരക്കില് വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലു�ളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇQരം
ഘP�ങ്ങള്  കൃത്യ7ായി  �ണക്കികെലടുത്തുകേവണം  സര്വ്വ�ലാശാല  തലQില്
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  വില  നിശ്ചയിക്കകെപ്പകേPണ്ടത്.  ചില  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.                                            
1) കൂണ് വിQ് ഉല്പ്പാzനം - ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ് കൂടുതല്

ഡയറക്ടര്  ഓ1്  റിസര്ച്ചികെന്റ  16.07.2020  കെല  ആര്1/68289/2002  നമ്പര്
ഉQരവു  പ്ര�ാരം  2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  300  ഗ്രാം  കൂണ്  വിQ്
പാക്കറ്റികെന്റ വില  35/-  രൂപയാണ്.  പിന്നീP്  ഇത്  40/-രൂപയായി ഉയര്Qി.  കൂണ്
വിQികെന്റ  ഉല്പ്പാzനവും  വിപണനവും  നPക്കുന്ന  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  മൂന്ന്
കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  നPQിയ  പരികേശാധനയില് ,  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  വ്യത്യസ്ത7ായ
നിരക്കിലാകെണന്നു  �കെണ്ടത്തു�യുണ്ടായി.  പPന്നക്കാP്  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജികെല
ഉല്പ്പാzന യൂണിറ്റിന്  300  ഗ്രാം കൂണ് വിQ് പാക്കറ്റിന്  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  48.74
രൂപ ആകുകേമ്പാള്,  വയനാP് കൃഷിവിജ്ഞാനകേ�ന്ദ്രQില് ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  43.72
രൂപയും കെവള്ളാനിക്കര �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജികെല പ്ലാന്റ് പകേQാളജി വിഭാഗQികെല
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  38/-  രൂപയു7ാണ്(ഓ ഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന് നമ്പര്  02/29.01.202 ന്
ലഭ7്യ7ായ 7റുപPി  പ്ര�ാരം).  കേ7ല്ക്കണക്കുപ്ര�ാരം  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവില് വിവിധ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  വലിയ  വ്യത്യാസങ്ങള്  ഉണ്ടാകുന്ന  സാഹചര്യQില്,  കെചലവു
ഗണ്യ7ായി  കൂടുന്ന  ഇPങ്ങളില്  വലിയ  നഷ്ടം  സഹിച്ച്  സര്വ്വ�ലാശാല
നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില് ഇവ വിപണം നPകേQണ്ടിവരി�യാണ്.
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വയനാP്  കൃഷിവിജ്ഞാനകേ�ന്ദ്രQികെല  കൂണ്വിQ്  ഉല്പ്പാzന  യൂണിറ്റികെന്റ  300
ഗ്രാം കൂണ് വിQിനാവശ്യ7ായ ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു 
2 കെതാഴിലാളി�ള് വീതമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു zിവസം ആകെ� ലഭ്യ7ാവുന്നത് 300
ഗ്രാം  വീതമുള്ള  100  കൂണ് വിQ്  പാക്കറ്റു�ളാണ്.  ഇതിന്  ആവശ്യ7ായി  വരുന്ന
കെചലവു വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ഇനം
100 വിQ് പാക്കറ്റു�ള്

തയ്യാറാക്കാനാവശ്യ7ായ
അളവ്

2020-21 സാമ്പQി� 
വര്ഷQില് ഇതികെന്റ

നിരക്ക്
കെചലവ്

കേജാവര് 30 �ികേലാഗ്രാം �ികേലാഗ്രാ7ിന് 40/-രൂപ 1,200
�ാല്സ്യം        �ാര്

ബകേണറ്റ് 5 �ികേലാഗ്രാം �ികേലാഗ്രാ7ിന് 148/-രൂപ 740

പി.പി �വര് 100 എണ്ണം 0.70 രൂപ ഒന്നിന് 70
കേ�ാട്ടണ് ഒരു കേറാളികെന്റ 1/8 ഭാഗം കേറാള് ഒന്നിന് 107 രൂപ 14

റബര്ബാന്റ് 200 എണ്ണം 8
എല്.പി.ജി ഗ്യാസ് 140
കൈവz്യുതി ചാര്ജ്ജ് 150

7നുഷ്യാധ്വാനം

കെP»ിക്കല് സ്റ്റാ1് 1 650/-രൂപ zിവസ
കേവതനം 650

കെതാഴിലാളി�ള് 2
ഉല്പ്പന്ന വിലയുകെP 35%

(100 പാക്കറ്റു�ളുകെP
വിലയായ 4,000/-
രൂപയുകെP 35%)

1,400

100 പാക്കറ്റ് ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കാനാവശ്യ7ായ ആകെ� കെചലവ് 4,372
ഒരു പാക്കറ്റികെന്റ വില (4372/100) 43.72

കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  �ണക്കു�ള്  പ്ര�ാരം  43.72  രൂപയാണ്  300  ഗ്രാം  കൂണ്
വിQിനാവശ്യ7ായി  വന്നിരിക്കുന്ന  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  (7zര്÷ാണികെന്റ  വില
ഇതിലുള്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല).  �ികേലാഗ്രാ7ിന്  25/-  മുതല്  28/-  രൂപ  വകെര  വിലയില്
ലഭ്യ7ാവുന്ന കെനല്ലിനു പ�രം  40/-  രൂപ നിരക്കിലുള്ള കേജാവര് ഉപകേയാഗിക്കുന്നതും,
�ാല്സ്യം �ാര്ബകേണറ്റിന് താരതകേ7്യന ഉയര്ന്ന നിരക്കു വരുന്നതു7ാണ് ഇവികെP
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ് വലിയ രീതിയില് കൂടുവാന് �ാരണം. 

പPന്നക്കാP്  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജികെല  കൂണ്  വിQികെന്റ
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  വിശzാംശങ്ങള്  നല്കുവാന്  ഓ ഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്  13/27.05.2022  പ്ര�ാരം ആവശ്യകെപ്പട്ടിരുന്നു.  ഇതുപ്ര�ാരം  300
ഗ്രാം  കൂണ്  വിQിനാവശ്യ7ായി  വരുന്ന  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  48.74  രൂപയാണ്.
അതായത് ഓകേരാ പാക്കറ്റ് കൂണ്   വിത്തു�ള് വില്ക്കുകേമ്പാഴും 8.74 രൂപയുകെP നഷ്ടം
സ്ഥാപനQിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 
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2) സങ്കരയിനം കെതങ്ങിന്കൈത�ള്
ഡയറക്ടര്  ഓ1്  റിസര്ച്ചികെന്റ  16.07.2020  കെല  ആര്1/68289/2002  നമ്പര്

ഉQരവു പ്ര�ാരം 2020-21 സാമ്പQി� വര്ഷQില് സങ്കരയിനം കെതങ്ങിന്കൈത
ഒന്നിന്  250/-  രൂപയാണ്  നിരക്ക്.  എന്നാല്  വിവിധ  �ാരണങ്ങളാല്  ഈ
വിലയിലും  കൂടുതല്  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  വരുന്നുണ്ട്.  പPന്നക്കാP്  �ാര്ഷി�
കേ�ാകേളജില്  സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന്  കൈത  ഒന്നിന്  306/-രൂപകേയാളം
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  7ാത്ര7ായി  വരുന്നുണ്ട്  (ഖണ്ഡി�  1-4-1-1).  കേപാളികേനഷന്
ചാര്ജ്ജിലുള്ള  വ്യത്യാസം,  7ാതൃവ ൃക്ഷങ്ങള്  കെതരകെഞ്ഞടുക്കുന്നതികെല  പരാജയം,
ഉല്പ്പാzനക്ഷ7തയികെല  കുറവ്  തുPങ്ങിയ  നിരവധി  ഘP�ങ്ങള്  ഇവികെP
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  ഉയരാന്  �ാരണ7ാവുന്നുണ്ട്.  അകേത  സ7യം  7ണ്ണുQി
�ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQികെല  സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  പരികേശാധിച്ചതില്  കൈത  ഒന്നിന്  119/-രൂപ  7ാത്ര7ാണ്
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് (ഖണ്ഡി� 1-3-4-4 �ാണു�).

ഓ ഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  സര്വ്വ�ലാശാല  ഓകേരാ  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും  നിരക്കു�ള്  നിശ്ചയിക്കുന്നതും
അവയില്  �ാലി�  വര്ദ്ധനവു�ള്  വരുത്തുന്നതും  കൃത്യ7ായ  പഠനങ്ങളുകെP
അPിസ്ഥാനQിലായിരിക്കണം. 
2)  ഓകേരാ  ഇനQികെന്റയും  യൂണിറ്റ്  കേ�ാസ്റ്റ്  തയ്യാറാക്കി  വില  നിശ്ചയികേക്കണ്ടതും
ഇQരം ഡാറ്റ�ള് സൂക്ഷിക്കകെപ്പകേPണ്ടതു7ാണ്.
3)  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  അതികെന്റ വില്പ്പനമൂല്യകേQക്കാള് അധി�7ായി  വരുന്നത്
അPിയന്തിര7ായി ഒഴിവാക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.
4)  ഉല്പ്പാzനQിനായി  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  സാകേങ്കതി�  വിz്യ�ള്,  അസംസ്കൃത
വസ്തുക്കള് എന്നിവ പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതും സര്വ്വ�ലാശാലതലQില് തകെന്ന
ഈ  കേ7ഖലയില്  � ൃത്യ7ായ  7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള്  അതത്  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്
നല്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.
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1-3-4  ത7ിഴ്നാട്ടികെല  സ്വ�ാര്യ  വ്യക്തി�ളില്  നിന്നും  പശ്ചി7തീര
കെനPിയ ഇനം വിത്തുകേതങ്ങ വാങ്ങല് -  സര്വ്വ�ലാശാല തീരു7ാനം
പുന:പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്

ലക്ഷ്യം സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  പുറത്തുനിന്നുള്ള  വിത്തുകേതങ്ങ�ളുകെP  വാങ്ങല്  -
പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം

i) 29.04.2019  ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചു നPന്ന നാളികേ�ര �ൗണ്സിലികെന്റ
ഭരണസ7ിതികേയാഗ തീരു7ാനങ്ങള്
ii) 'കേ�ര കേ�രളം സമൃദ്ധ കേ�രളം'  പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പതിനാലാം കേ�രള
നിയ7സഭയികെല  പതിനാറാം  സകേമ്മളനQികെല  നക്ഷത്ര  ചിഹ്ന7ിPാQ
5069 നമ്പര് കേചാz്യQിനുള്ള 7റുപPി
iii) കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാല 7ാന്വല്

നാളികേ�ര  കൃഷിയുകെP  വിസ്തീര്ണ്ണQില്  കേ�രളം  മുന്നിലാകെണങ്കിലും  പ്രതി
കെഹക്ടര്  നാളികേ�ര  ഉല്പ്പാzനം  കേzശീയ  ശരാശരികേയക്കാള്  താകെഴയാണ്.  ഈ
സാഹചര്യQില് കേ�രകൃഷിയുകെP വിസ്തൃതി, ഉല്പ്പാzനക്ഷ7ത വര്ദ്ധിപ്പിക്കല് എന്നീ
ലക്ഷ്യകേQാകെP  സംസ്ഥാന  കൃഷിവകുപ്പികെന്റ  ആഭിമുഖ്യQില്  ആരംഭിച്ച
പദ്ധതിയാണ് 'കേ�ര കേ�രളം സമൃദ്ധ കേ�രളം'പദ്ധതി. 2018 മുതല് 2028 വകെര നീളുന്ന
10  വര്ഷകെQ പ്രവര്QനQിലൂകെP  1.44  ലക്ഷം കെഹക്ടര് സ്ഥലQ് അധി�7ായി
കെതങ്ങുകൃഷി  വ്യാപിപ്പിക്കാനും  നിലവിലുള്ള  കെതങ്ങിന്  കേതാട്ടങ്ങളില്
ഉല്പ്പാzനക്ഷ7ത  ഇല്ലാQതും  പ്രായം  കെചന്നതും  കേരാഗം  ബാധിച്ചതു7ായ
കെതങ്ങു�ള് മുറിച്ചു7ാറ്റി അത്യുല്പ്പാzന കേശഷിയുള്ള കെതങ്ങിന് കൈത�ള്  3  ലക്ഷം
കെഹക്ടര്  സ്ഥലQ്  നട്ടുപിPിപ്പിക്കാനും  കെതങ്ങികെന്റ  ഉല്പ്പാzനക്ഷ7ത  6889
നാളികേ�രQില്  നിന്നും  8500  നാളികേ�ര7ായി  ഉയര്ത്തുവാനും  ലക്ഷ്യ7ിടുന്നു.
29.04.2019  ന്  തിരുവനന്തപുരത്തു  വച്ചു  നPന്ന  നാളികേ�ര  �ൗണ്സിലികെന്റ
ഭരണസ7ിതി  കേയാഗQികെല  തീരു7ാനപ്ര�ാരം  വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
വാര്ഷി�  ഉല്പ്പാzനലക്ഷ്യം  നല്�ിയതില്  പ്രതിവര്ഷം  3  ലക്ഷം  കെതങ്ങിന്
കൈത�ള്  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കു  ലക്ഷ്യ7ായി  നല്�ി.  ഇQരകെ7ാരു
ഉല്പ്പാzനലക്ഷ്യം  മുന്നില്  വന്നകേപ്പാള്  സര്വ്വ�ലാശാല  തങ്ങളുകെP  തനത്
കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പ�രം,  സംസ്ഥാനQിനു
പുറത്തുനിന്നും പശ്ചി7തീര കെനPിയ ഇനം ( WCT) വിത്തുകേതങ്ങ�ള് വലിയ അളവില്
വാങ്ങു�യും ഇവ മുളപ്പിച്ച് വിതരണം കെചയ്യു�യു7ാണുണ്ടായത്. 
1) കെപാള്ളാച്ചിയില് നിന്നുള്ള വിത്തുകേതങ്ങ വാങ്ങല്

2020-21  �ാലയളവില്  3  ലക്ഷം  കെതങ്ങിന്കൈത�ള്  �ൗണ്സിലികേലക്ക്
വിതരണം  കെചയ്യുന്നതിനായി  നാളികേ�ര  വി�സന  �ൗണ്സില്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ലക്ഷ്യം  നല്�ിയതികെന്റ  അPിസ്ഥാനQില്  2019-20
വര്ഷQില്  4  ലക്ഷകേQാളം  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  സംഭരികേക്കണ്ട
ആവശ്യ�തയുണ്ടായി.  2.25  ലക്ഷകേQാളം  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  കേ�രളQിനുള്ളിന്
നിന്നും  ബാക്കി  അയല്സംസ്ഥാനങ്ങളില്  നിന്നും  സംഭരിക്കുവാന് സാധിക്കുകേ7ാ
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എന്ന്  പരികേശാധിക്കാന്  പഠന  സംഘകെQ  നികേയാഗിച്ചു.  �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാലാ ഗകേവഷണ വിഭാഗം കേ7ധാവിയുകെP 20.02.2019 കെല ആര്1/66555/18
നമ്പര്  ഉQരവു  പ്ര�ാരം  വിത്തുകേതങ്ങ  സംഭരണQിനുകേവണ്ടിയുള്ള  7ാതൃവൃക്ഷം
�കെണ്ടQാന് സര്വ്വ�ലാശാലയികെല മുതിര്ന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞകെര         ഉള്കെപ്പടുQി
ഒരു �മ്മിറ്റി രൂപീ�രിച്ചു. ഈ �മ്മിറ്റി 21.03.2019 ന് കെപാള്ളാച്ചിയികെല 4 കേതാട്ടങ്ങള്
സന്ദര്ശിക്കു�യും  ഈ  കേതാട്ടങ്ങളികെല  7ാതൃവൃക്ഷങ്ങള്  അധി�  വിളവ്
നല്കുന്നവയാകെണന്നും  (120-140  പ്രതിവര്ഷം)  കൈത�ള്ക്ക്  അധി�
പരിചരണQികെന്റ  ആവശ്യ7ികെല്ലന്നും  �ര്ഷ�ര്  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  നല്�ാന്
സന്നദ്ധരാകെണന്നും  റികേപ്പാര്ട്ട്  കെചയ്തു.  ഇതികെന്റ  അPിസ്ഥാനQില്  ഈ
കേതാട്ടങ്ങളില് നിന്നും വിത്തുകേതങ്ങ�ള് സംഭരിക്കാകെ7ന്ന് ശുപാര്ശ കെചയ്തു. ഇതികെന്റ
അPിസ്ഥാനQില്  2019-20  വര്ഷQില്  1,82,245  എണ്ണവും, 2020-21  വര്ഷQില്
1,86,650  എണ്ണവും  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനം  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  കെപാള്ളാച്ചിയില്
നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എ) ഗുണകേ7� ഉറപ്പാക്കല് 7ാനzണ്ഡം വ്യക്ത7ല്ല

പതിനാലാം കേ�രള നിയ7സഭയികെല പതിനാറാം സകേമ്മളനQികെല നക്ഷത്ര
ചിഹ്ന7ിPാQ 5069 നമ്പര് കേചാz്യQിന് 7റുപPിയായി ലഭ്യ7ായ കേരഖ�ള് പ്ര�ാരം
പദ്ധതിയിലൂകെP  സര്ക്കാര്  ലക്ഷ്യ7ിടുന്നത്  ഗുണകേ7�യുള്ളതും  ഉല്പ്പാzനക്ഷ7ത
കൂPിയതു7ായ  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP  ലഭ്യത  ഉറപ്പാക്കികെക്കാണ്ട്  കേ�രളQികെല
നാളികേ�രക്കൃഷിയുകെPയും  �ര്ഷ�രുകെPയും  വി�സനവും  നാളികേ�രക്ക ൃഷിയുകെP
വ്യാപനവു7ാകെണന്ന് വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇQരകെ7ാരു പദ്ധതിയു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട്
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല ഒരു ലക്ഷ്യം ഏകെറ്റടുക്കുകേമ്പാള് ആz്യം ഉറപ്പാകേക്കണ്ടത്
വിതരണം  കെചയ്യുന്ന  കൈത�ളുകെP  ഗുണനിലവാരQിലുള്ള  ഉറപ്പാണ്.  10
വര്ഷകേQാളം  നീളുന്ന  ഈ  പദ്ധതി  ഇകേതകേപാകെല  തുPരു�യാകെണങ്കില്  30
ലക്ഷകേQാളം  (പ്രതിവര്ഷം  3  ലക്ഷം)  കെതങ്ങിന്കൈത�ള്  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്
വിതരണം  കെചകേയ്യണ്ടിവരുന്നതാണ്.  നിലവിലുള്ള  സാഹചര്യങ്ങള്
തകെന്നയാകെണങ്കില് കെപാള്ളാച്ചിയില് നിന്നും വാങ്ങി മുളപ്പികെച്ചടുക്കുന്ന പശ്ചി7തീര
കെനPിയ  ഇനQികെന്റ  15  ലക്ഷQിലും  കൂടുതല്  കൈത�ള്  വിതരണം  കെചകേയ്യണ്ടി
വരും.  ഇQരQില് സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  പുറത്തുനിന്നും പ്രകേത്യ�ിച്ച്  കേ�രളQിന്
പുറത്തു  നിന്നും  സംഭരിക്കുന്ന  ഇQരം  വിത്തുകേതങ്ങ�ളുകെPയും,  കെതങ്ങിന്
കൈത�ളുകെPയും  ഗുണകേ7�  സര്വ്വ�ലാശാല  എപ്ര�ാരം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു  എന്ന്
വ്യക്ത7ല്ല.  വിത്തുകേതങ്ങ  സംഭരണQികെല  ഗുണകേ7�  സംബന്ധിച്ച  ആശങ്ക�ള്
ചുവകെPകേച്ചര്ക്കുന്നു.
1)  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  സംഭരിക്കുന്ന  കെപാള്ളാച്ചിയികെല  കെതങ്ങിന്കേതാട്ടങ്ങളുകെP
പരിചരണം,  കേ7ല്കേനാട്ടം,  കേരാഗപ്രതികേരാധ സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയികെലാന്നും
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  യാകെതാരു  ബന്ധവു7ില്ല.  കൂPാകെത  ഇതികെന്റ
വിളകെവടുപ്പു  സ7യത്തും  സര്വ്വ�ലാശാല  ശാസ്ത്രജ്ഞരുകെP  സാന്നിധ്യ7ില്ല.
അതുകെ�ാണ്ടു  തകെന്ന  പാ�7ാ�ാQ  കേതങ്ങ�ള്  കേപാലും  വിത്തുകേതങ്ങയായി
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സംഭരിക്കകെപ്പPാനുള്ള  സാധ്യത�ളുണ്ട്.  ഈ  സാഹചര്യQില്  ഇവികെP  നിന്നും
ലഭ്യ7ാക്കിയിരിക്കുന്ന വിത്തുകേതങ്ങ�ളുകെP ഗുണകേ7� ഉറപ്പാക്കാന് �ഴിയില്ല.
2)  പാരിസ്ഥിതി�വും  ജനിത�വു7ായ  ഘP�ങ്ങളാണ്  ഏകെതാരു  വിളയുകെPയും
സ്വഭാവം  നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത്.  പശ്ചി7തീര  കേ7ഖലയുകെP  പരിസ്ഥിതിക്ക്  ഇണങ്ങി
വളരുന്ന  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനം  കെതങ്ങു�ളുകെP  വിത്തു�ള്  പശ്ചി7ഘട്ട
കേ7ഖലയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള കേ7ഖല�ളില് നിന്നും വാങ്ങുകേമ്പാള് പാരിസ്ഥി�7ായ 7ാറ്റങ്ങള്
അതികെന്റ ജനിത� ഘPനയില് എന്തു7ാത്രം 7ാറ്റം വരുQിയിട്ടുകെണ്ടന്ന് വ്യക്ത7ല്ല.
ഇതില്  നിന്നുള്ള  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  വീണ്ടും  പശ്ചി7തീര  കേ7ഖലയികേലക്ക്  തകെന്ന
തിരിച്ചുവരുകേമ്പാള് ഇവ കേ�രളQികെല പരിസ്ഥിതിക്ക്  എത്ര7ാത്രം ഇണങ്ങുകെ7ന്ന്
ശാസ്ത്രീയ7ായി വിശ�ലനം കെചയ്തിട്ടില്ല.
3)  ഇQരQില്  വാങ്ങി  മുളപ്പിച്ചു  വിതരണംകെചയ്ത  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനം
കെതങ്ങിന്കൈത�ള്  കുറഞ്ഞത്  അഞ്ചു  വര്ഷകെ7ങ്കിലും  �ഴിഞ്ഞാല്  7ാത്രകേ7
�ായ്1ലം  ലഭിക്കു�യുള്ളു.  അകേപ്പാള്  7ാത്രകേ7  ഇതികെന്റ  ഗുണകേ7�,
ഉല്പ്പാzനക്ഷ7ത  എന്നിവ  യഥാര്ത്ഥQില്  പരികേശാധനാ
വികേധയ7ാക്കകെപ്പടു�യുള്ളൂ.

കേ7ല്സൂചിപ്പിച്ച ഘP�ങ്ങള് പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള്     സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്
പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങുന്ന വിത്തുകേതങ്ങ�ളുകെP ഗുണകേ7� കേചാz്യംകെചയ്യകെപ്പടുന്നതാണ്.
2)  പുറത്തുനിന്നുള്ള  വിത്തുകേതങ്ങാ  സംഭരണം-കേ�രളQികെല  നാളികേ�ര
�ര്ഷ�രുകെP വി�സനQിനു വിരുദ്ധം

2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP
ഉല്പ്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
ത7ിഴ്നാട്ടികെല  കെപാള്ളാച്ചിയില്  നിന്നും  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനQികെന്റ  1,86,650
വിത്തു  കേതങ്ങ�ള്  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  വിത്തു  കേതങ്ങ  ഒന്നിന്  28/-  രൂപ  നിരക്കില്
52,26,200/-രൂപ ഈ ഇനQില് കെചലവായിട്ടുമുണ്ട്. 2019-20 വര്ഷQിലും 50 ലക്ഷം
രൂപയാണ്  ഈ  ഇനQില്  കെചലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.  അതായത്  ഒരു  കേ�ാPി
രൂപയികേലകെറ സംസ്ഥാനQിനുപുറത്തുനിന്നുള്ള വിത്തുകേതങ്ങ സംഭരണQിനായി
കെചലവഴിച്ചു  എന്നു  സാരം.  ഈ  തു�  കേ�രളQികെല  തകെന്ന  �ര്ഷര്ക്ക്
ലഭ്യ7ായിരുകെന്നങ്കില്  കേ�രളQികെല  �ാര്ഷി�  സമ്പz്  വ്യവസ്ഥയില്
കേനട്ടമുണ്ടാവു7ായിരുന്നു. എന്നാല് അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള വാങ്ങലിലൂകെP ഈ
കേനട്ടം  ലഭ്യ7ായില്ല.  ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള  ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്
ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.
1)  കേ�രളQികെല  നാളികേ�ര  കൃഷികേ7ഖലയുകെP  വളര്ച്ചയും  വി�സനവും
ലക്ഷ്യ7ാക്കിയ  ഒരു  പദ്ധതിയില്  തനതു  �ര്ഷ�രില്  നിന്നും  ന്യായവിലയ്ക്ക്
നാളികേ�ര  സംഭരണം  ഉറപ്പാക്കലും  നാളികേ�ര  �ര്ഷ�ര്ക്ക്  7ി�ച്ച  വരു7ാനവും
വരു7ാനസ്ഥിരതയും  ഉറപ്പുവരുQലും  സ്വാഭാവി�7ായിQകെന്ന  പദ്ധതി
ലക്ഷ്യQികെന്റ  ഭാഗ7ായിരികേക്കണ്ടതാണ്.  എന്നാല്  അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്
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നിന്നും ഗണ്യ7ായ അളവില് വിത്തുകേതങ്ങ�ള് സംഭരിക്കുന്നതിലൂകെP കേ�രളQികെല
�ര്ഷ�ര്ക്ക്  ലഭികേക്കണ്ട  ആനുകൂല്യങ്ങളാണ്  ഇല്ലാതാവുന്നത്.
2)  സര്വ്വ�ലാശാല  വിതരണം  കെചയ്യുന്ന  തനത്  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP
ഗുണകേ7�യും  ഉല്പ്പാzനക്ഷ7തയും  വര്ഷങ്ങകേളാളമുള്ള  നിരീക്ഷണ
പരീക്ഷണങ്ങളിലൂകെP സര്വ്വ�ലാശാല ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 3  ലക്ഷം കെതങ്ങിന്
കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzനQിനായുള്ള  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  കേ�രളQിനുള്ളില്  നിന്നു
തകെന്ന  ലഭ്യ7ാക്കാന്  �ഴിയും  വിധം  ഗുണകേ7�യുള്ള  7ാതൃവൃക്ഷQികെന്റ  അഭാവം
സംസ്ഥാനത്തുകെണ്ടന്ന വാzQികെന്റ അPിസ്ഥാനQിലാണ് അന്യ സംസ്ഥാനത്തു
നിന്നും  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  സംഭരിച്ചുകേപാരുന്നത്.  എന്നാല്  7ണ്ണുQി  �ാര്ഷി�
ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQില്  നPത്തുന്ന  കേ�രശ്രീ  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP
ഉല്പ്പാzനപ്രവര്Qനങ്ങള്  പരികേശാധിച്ചതില്,  കേ�രള  �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  സ7ീപ  പ്രകേzശങ്ങളികെല  5  �ര്ഷ�രുകെP  കേപ്ലാട്ടു�ളില്
നിന്നുള്ള  760  7ാതൃവൃക്ഷങ്ങളില് നിന്നും 7ാത്ര7ായി  2019-20  വര്ഷQില്  35,372
വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  സംഭരിക്കാന്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
പരിസരപ്രകേzശങ്ങളില് നിന്നു7ാത്ര7ായി ഇത്രയും വിത്തുകേതങ്ങ�ള് ലഭ്യ7ായിരികേക്ക,
കേ�രളQിലുPനീള7ായി  പരികേശാധിക്കു�യാകെണങ്കില്  ആവശ്യQിന്
വിത്തുകേതങ്ങ�ള് ലഭ്യ7ാവില്ല എന്ന വാzം യുക്തിപര7ല്ല (ഓഡിറ്റ് കേനാട്ട്സ് നമ്പര്
എ 1- 306/2022/ഖണ്ഡി� 3-1).
3) സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP സങ്കരയിനം കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനം കുറഞ്ഞു

നിര്Óിഷ്ട  പദ്ധതിയുകെP  ഭാഗ7ായി  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനQികെന്റ
ഉല്പ്പാzനം  വര്ദ്ധിപ്പിച്ചകേപ്പാള്  സര്വ്വ�ലാശാല  വി�സിപ്പിച്ച  സങ്കരയിനം
കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനം  സാര7ായി  കുറയു�യുണ്ടായി.  കേ�രളQികെല
നാളികേ�ര  ഗകേവഷണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  പ്രധാന  കേ�ന്ദ്ര7ാണ്  പീലികേക്കാP്
പ്രാകേzശി�  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രം.  കേ�രശ്രീ  കേപാലുള്ള  അത്യുല്പ്പാzന
കേശഷിയുള്ള സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന്കൈത�ള് വി�സിപ്പികെച്ചടുQതും  പ്രതിവര്ഷം
ഗണ്യ7ായ  അളവില്  ഇQരം  കെതങ്ങിന് കൈത�ള്  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കുന്നതും  ഈ
കേ�ന്ദ്ര7ാണ്.  ഗുണകേ7�  കെ�ാണ്ട്  സവികേശഷ  പ്രാധാന്യ7ര്ഹിക്കുന്ന  സങ്കരയിനം
കെതങ്ങിന്കൈത�ള്  സംഭാവന  കെചയ്ത  കേ�ന്ദ്രകെ7ന്ന  നിലയില്  പീലികേക്കാP്
�ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQില്  നിന്നും  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പടുന്ന  കൈത�ള്ക്ക്
ആവശ്യക്കാര്  ഏകെറയു7ാണ്.  എന്നാല് �ഴിഞ്ഞ  മൂന്നു വര്ഷകെQ സങ്കരയിനം
കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzനം  പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള്  2019-20,  2020-21
വര്ഷങ്ങളില്  ഗണ്യ7ായ  കുറവാണ്  �ാണുന്നത്  (ഓ  ഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന്
18/29.04.2022).

വര്ഷം വാര്ഷി� റികേപ്പാര്ട്ട് പ്ര�ാരം ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ട സങ്കരയിനം
കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP എണ്ണം

2018-19 30,088
2019-20 7,669



50

2020-21 4,844

സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന്കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട
7ാതൃ�ാകേ�ന്ദ്രകെ7ന്ന  നിലയില്,  ഉല്പ്പാzനQില്  സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന  ഗണ്യ7ായ
കുറവികെന്റ �ാരണങ്ങള് വ്യക്ത7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
4)  7ണ്ണുQി �ാര്ഷി� ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രQികെല കേ�രശ്രീ  കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP
ഉല്പ്പാzനം 7ാതൃ�ാപരം

പശ്ചി7തീര കെനPിയ ഇനം  ( WCT)  7ാതൃവൃക്ഷവും 7ലയന് കെയകേല്ലാ ഡാര്1്
എന്ന കുറിയ ഇനവും കേക്രാസ് കെചയ്ത് വി�സിപ്പികെച്ചടുQ സങ്കര ഇനം കെതങ്ങാണ്
കേ�രശ്രീ.  കേ�രളQില്  പ്രചാരQിലുള്ള  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനകേQക്കാള്
കെ7ച്ചകെപ്പട്ട ഗുണവും ഉയരക്കുറവു7ാണ് ഈയിനQികെന്റ പ്രധാന പ്രകേത്യ�ത. 1991 ല്
പിലികേക്കാP്  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രം  വി�സിപ്പികെച്ചടുQ  ഈ  ഇനം
ആര്.കെ�.വി.കൈവ  കേ�ാക്കനട്ട്  കെപ്രാഡക്ഷന്  എന്ന  കെപ്രാജക്റ്റികെന്റ  ഭാഗ7ായി
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  യൂണിറ്റു�ള്  സ്ഥാപിച്ച്
ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  ആര്.കെ�.വി.കൈവ കെപ്രാജക്ടികെന്റ ഭാഗ7ായി  ഈ കേ�ന്ദ്രQില്
ആരംഭിച്ച  ഉല്പ്പാzനപ്രവര്Qനം  നിലവില്  6361  എന്ന  ശീര്ഷ�Qില്
പ്രവര്Qിക്കുന്ന  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടിലൂകെPയാണ്  നPന്നുവരുന്നത്.  ആയതികെന്റ
പ്രവര്Qനം 7ാതൃ�ാപര7ായാണ് മുകേന്നാട്ടു കേപാവുന്നത്  (ഓഡിറ്റ്  കേനാട്ട്സ് നമ്പര്
എ 1- 306/2022/ഖണ്ഡി� 3-1).
ഉല്പ്പാzനപ്രവര്Qനം

പാണ്ടിപ്പറമ്പ്,  പള്ളിക്കണ്ടം,  നPQറ,  ചിറക്കാകേക്കാP്,  കുറ്റിക്കാP്  എന്നീ
പ്രകേzശങ്ങളിലുള്ള അഞ്ച് �ര്ഷ�രുകെP 760 കെതങ്ങു�കെള 7ാതൃവൃക്ഷ7ാകെയടുQാണ്
2020-21  വര്ഷQികെല  കെതങ്ങിന്  കൈത�ള്  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.  2019
നവംബര് 7ാസം തുPങ്ങി  2020  ജുണ്7ാസം വകെര ഈ കെതങ്ങു�ളില് തുPര്ച്ചയായ
കേപാളികേനഷന് പ്രവര്Qനങ്ങള് നPത്തു�യും, 2020  നവംബര് 7ാസം കെതാട്ട്  2021
കെ7യ്  7ാസം  വകെര  ഇതില്  നിന്ന്  വിളകെവടുക്കു�യും  35,372  വിത്തു  കേതങ്ങ�ള്
ലഭിക്കു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  തുPര്ന്ന് ഇവ മുളപ്പിക്കാനായി നല്കു�യും  2021  ഏപ്രില്
കെതാട്ട് 2021 നവംബര് വകെരയുള്ള 7ാസങ്ങളിലായി 31,834 കെതങ്ങിന് കൈത�ള് ഉല്
പ്പാzിപ്പിക്കു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.
വരവുകെചലവ് വിശzാംശങ്ങള്

2019 നവംബര് 7ാസം തുPങ്ങി 2020 ജുണ്7ാസം വകെരയുളള കേപാളികേനഷന്
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കായി നല്�ിയ കൂലി 19,02,240

�ര്ഷ�രില് നിന്നായി  35,372  വിത്തുകേതങ്ങ സംഭരിച്ചതിന്  ഒന്നിന്  42/-
രൂപ നിരക്കില് ആകെ� കെചലവ് 14,85,624

വിത്തുകേതങ്ങ  പാ�ി  മുളപ്പിച്ചതു  കെതാട്ട്  വിവിധ  തരQിലുള്ള  പരിപാലന
കെചലവു�ള് 3,85,230
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ആകെ� കെചലവ് 37,73,094
ഒരു കെതങ്ങിന് കൈതയുകെP ഉല്പാzനകെച്ചലവ് (37,73,094/31,834) 119/-
കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  വിത്തുകേതങ്ങ�ളില്  നിന്നും  ലഭ്യ7ായ  ഗുണകേ7�യുള്ള
കേ�രശ്രീ കൈത�ളുകെP എണ്ണം 31,834

ഇതികെന്റ  മൂല്യം  (കേ�രശ്രീ  കെതങ്ങിന്കൈത  ഒന്നിന്  250/-രൂപ  നിരക്കില്
31,834 കൈത�ളുകെP വില) 79,58,500

വ്യത്യാസം(37,73,094 – 79,58,500) 41,85,406

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്
1)  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  തനതു  കെതങ്ങിന്കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzന
പ്രവര്QനQില് 7ി�ച്ച രീതിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര വരു7ാന വര്ദ്ധന കേ�ന്ദ്രQിന്
സാധ്യ7ായിട്ടുണ്ട്.  കൈത  ഒന്നിന്  119/-രൂപ  7ാത്ര7ാണ്  ഇവിPകെQ
ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്.  ഇത്  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഇതര  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്കും
7ാതൃ�യാക്കാവുന്നതാണ്.
2)  കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  �ണക്കു�ള്  പ്ര�ാരം  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
സ7ീപപ്രകേzശങ്ങളികെല  5  �ര്ഷ�രുകെP  കേപ്ലാട്ടു�ളില്  നിന്ന്  7ാത്ര7ായി  35,372
വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  സംഭരിക്കുവാനും  ഈ  ഇനQില്  14,85,624/-  ഇവിടുകെQ
�ര്ഷ�രില്  തകെന്ന  എQിക്കുവാനും  കേ�ന്ദ്രQിന്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂPാകെത
കേപാളികേനഷന് കേജാലി�ളുകെP  കൂലി  ഇനQില് വിവിധ �ര്ഷ�കെQാഴിലാളി�ള്
ക്കായി  19,02,240/-രൂപ  നല്കുവാനും  കേ�ന്ദ്രQിന്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കേ�ാവിഡ്
സാഹചര്യങ്ങള്  മൂലം  പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന  കേ�ര  �ര്ഷ�ര്ക്ക്  കെചറിയ
രീതിയികെലങ്കിലും ആശ്വാസകേ7കുവാനും ഈ പദ്ധതി കെ�ാണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈകെയാരു  പശ്ചാQലQില്  7ണ്ണുQി �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQികെന്റ
പ്രവര്Qനം 7ാതൃ�ാപര7ാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1) സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക  പുറത്തു  നിന്നും  വലിയ  അളവില്  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്
വാങ്ങാനുള്ള  നയപരവും  ഭരണപരവു7ായ  തീരു7ാനം  ഭരണവകുപ്പുതലQില്
അകേന്വഷണവികേധയ7ാകേക്കണ്ടതും,  കേ7ല്വിശzീ�രിച്ച  �ാരണങ്ങളാല്
പുന:പരികേശാധികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
2)  തങ്ങളുകെP  തനത്  കെതങ്ങിന്കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzനQിന്  സര്വ്വ�ലാശാല
കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
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1-3-5   പ്രകേത്യ� സാഹചര്യങ്ങളില് സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടാകുന്ന
നഷ്ടങ്ങള് റികേപ്പാര്ട്ട് കെചയ്യുന്നതിലും ക്ര7കെപ്പടുത്തുന്നതിലും നിയത7ായ

വ്യവസ്ഥ�ളില്ല

ലക്ഷ്യം
പ്രകേത്യ� സാഹചര്യങ്ങളില് സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങള് റികേപ്പാര്ട്ട്
കെചയ്യുന്നതിലും  ക്ര7കെപ്പടുത്തുന്നതിലും  നിയത7ായ  വ്യവസ്ഥ�ളുകേണ്ടാകെയന്ന
പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം i) സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ം
ii)03.06.2017 കെല ജി.എ/ഇ 3/6055/11 പ്ര�ാരമുള്ള കെഡലികേഗഷന് ഓ1് പവ്വര്

2018,  2019  വര്ഷങ്ങളികെല  പ്രളയം,  കേ�ാവിഡ്  19  പ�ര്ച്ചവ്യാധി  എന്നിവ
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  അധീനതയിലുള്ള  കേ�ാകേളജു�ള്,  ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രങ്ങള്,
കൃഷി  വിജ്ഞാന  കേ�ന്ദ്രങ്ങള് ,  ഇന്സ്ട്രക്ഷണല്  1ാമു�ള്,  തുPങ്ങിയ  എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളുകെPയും  പ്രവര്QനകെQ  സാര7ായി  ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ
�ാലഘട്ടQില് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഉല്പ്പാzന വിപണന കേ7ഖലയില് വലിയ
സാമ്പQി�  നഷ്ടവും  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇQരം  പ്രതിസന്ധി�ളില്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കുണ്ടായ  നഷ്ടങ്ങള്  കൃത്യ7ായി  തിട്ടകെപ്പടുകേQണ്ടതും  അവ
ഉചിത7ായ  സ്ഥാനങ്ങളില്  റികേപ്പാര്ട്ടുകെചയ്യകെപ്പകേPണ്ടതു7ാണ്.  എന്നാല്  പല
കേ�ന്ദ്രങ്ങളിലും  ഇവ  കൃത്യ7ായി  റികേപ്പാര്ട്ടു  കെചയ്യകെപ്പട്ടിട്ടില്ല.  ഇQരം  പ്രകേത്യ�
സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന  അപ്രതീക്ഷിത  നഷ്ടങ്ങള്  റികേപ്പാര്ട്ട്  കെചയ്യുന്നതിലും
ക്ര7കെപ്പടുത്തുന്നതിലും സര്വ്വ�ലാശാലയില് നിയത7ായ വ്യവസ്ഥ�ളില്ല.
1)  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ഒന്നാംഘട്ട കേ�ാവിഡ് നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച �ണക്കു�ളില്
കൃത്യത ഇല്ല

കേ�ാവിഡ്  19  പ�ര്ച്ചവ്യാധിയും  കേലാ�്ക്ഡൗണും  �ാര്ഷി�-�ാര്
ഷി�ാനുബന്ധകേ7ഖല�കെളയും  സംസ്ഥാനQികെന്റ  സാമ്പQി�സ്ഥിതികെയയും
എങ്ങകെന  ബാധിച്ചു  എന്നറിയുന്നതിനായി  സംസ്ഥാന  ആസൂത്രണകേബാര്ഡികെന്റ
25.6.2020 കെല നമ്പര് എസ് പി ബി/27/അഗ്രി.�Qിന് 7റുപPിയായി  2020  ഏപ്രില്
23 മുതല് 2020 ജൂണ് 26 വകെരയുള്ള �ാലഘട്ടQില് ഉല്പാzനവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട്
2.94  കേ�ാPി  രൂപയും  വിപണനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  2.81  കേ�ാPി  രൂപയും  അPക്കം
ആകെ�  14.17  കേ�ാPിയുകെP  നഷ്ടം  സംഭവിച്ചതായി  സര്വ്വ�ലാശാല  റികേപ്പാര്ട്ടു
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ  ഓ1ീസികെല  6.6.2022 കെല  കെ�എസ്എ  (എജിയു)എ 1-543/2022
നമ്പര്  �Q്  പ്ര�ാരം  കേലാ�്ഡൗണ്/പ്രളയം  എന്നിവ  മൂലം
സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടായ  നഷ്ടം  ആരാഞ്ഞതില്,  ഗകേവഷണവിഭാഗം  കേ7ധാവി
നല്�ിയ  30.07.2022 കെല  ആര്4/63644/22  നമ്പര്  7റുപPി�Qില്
ഉല്പാzനം/വിപണനം  എന്നീ  കേ7ഖല�ളില്  സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടായ  നഷ്ടം
2,42,38,375/-  രൂപയാകെണന്നും  പ്രളയ�ാലQ്  വിവിധ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണ്ടായ
നഷ്ടം  4,58,18,681/-  രൂപയാകെണന്നു7ാണ്  അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ്
കേബാര്ഡിന്  നല്�ിയ  റികേപ്പാര്ട്ടില്  ഉല്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  7ാത്രം  2.94
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കേ�ാPി  രൂപ നഷ്ടം കേരഖകെപ്പടുQിയകേപ്പാള് കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച  30.07.2022  കെല �Q്
പ്ര�ാരം  ഉല്പാzനം,  വിപണനം എന്നീ കേ7ഖല�ളില് 7ാത്ര7ായി വന്ന നഷ്ടം 2.42
കേ�ാPി  7ാത്ര7ാകെണന്നു  �ാണുന്നു.  �ണക്കു�ളികെല  കൃത്യത  ഇല്ലായ്മ
പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.
2)  നഷ്ടം  തിട്ടകെപ്പടുത്തുന്നതിലും  അത്  ഉചിത7ായ  സ്ഥാനങ്ങളില്  റികേപ്പാര്ട്ട്
കെചയ്യകെപ്പടുന്നതിലും കേപാരായ്മ�ള്

പ്രകൃതിദുരന്തം,  7ഹാ7ാരി  �ാലങ്ങളിലുണ്ടായ  നഷ്ടം  തിട്ടകെപ്പടുത്തുന്നതിലും
അത്  ഉചിത7ായ  സ്ഥാനങ്ങളില്  റികേപ്പാര്ട്ട്  കെചയ്യുന്നതിലും  കേപാരായ്മ�ള്
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഉzാഹരണ7ായി  പാമ്പാടുംപാറ  ഏലം  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQികെല
ഏലം  ഉല്പ്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  കേ�ാവിഡ്  �ാലഘട്ടQില്  സംഭവിച്ച
നഷ്ടQികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.

കേ�ന്ദ്രQില്  സൂക്ഷിക്കുന്ന  ഹാര്കെവസ്റ്റ്  രജിസ്റ്റര്,  ഡി.എം.എസ്  രജിസ്റ്റര്
എന്നിവ പരികേശാധിച്ചതില്  12.02.2020  ന്  കേശഷം  15.09.2020  നു 7ാത്ര7ാണ് ഏലം
വിളകെവടുപ്പ്  നPQിയിരിക്കുന്നത്.  അതായത്  ഏഴ്  7ാസങ്ങളില്  വിളകെവടുപ്പ്
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  25.03.2020–ല്  പ്രഖ്യാപിച്ച  കേലാക്ക്കെഡൗണും  തുPര്ന്നുണ്ടായ
കെതാഴിലാളിക്ഷാ7വും �ാരണം  12.02 .2020  ന്  കേശഷമുള്ള വിളകെവടുപ്പ്  യഥാസ7യം
നPQാന്  സാധിച്ചില്ല  എന്നാണ്  ഇതിന്  �ാരണ7ായി  സ്ഥാപനം
നല്�ിയിരിക്കുന്ന  7റുപPി  (ഓഡിറ്റ്  നമ്പര്  നമ്പര്.കെ�.എസ്.എ  (എ.ജി.യു)എ 1-
242/2022/15.03.2022- ഖണ്ഡി� 3-2 നുള്ള 7റുപPി). അതുകെ�ാണ്ടു തകെന്ന സ്ഥാപനം
2020-21  വര്ഷQില്  ഉല് പ്പാzിപ്പിച്ച  ഏലQികെന്റ  അളവില്  വലിയ  കുറവ്
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  �ഴിഞ്ഞ  രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളികെല  ഏലം  ഉല്പ്പാzനQികെന്റ
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം ഉല്പ്പാzിപ്പിച്ച അളവ് (�ി.ഗ്രാം)
2019-20 637.75
2020-21 204.20

കേലാക്ക്ഡൗണും  അതുണ്ടാക്കിയ  കെതാഴിലാളി  ക്ഷാ7വും  �ാരണം  ഇത്രയും
7ാസങ്ങളില്  വിളകെവടുക്കാന്  സാധിക്കാQതിനാലുണ്ടായ  നഷ്ടം  കൃത്യ7ായി
തിട്ടകെപ്പടുത്തു�കേയാ ഉചിത7ായ അധി�ാരസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് റികേപ്പാര്ട്ട്  കെചയ്യു�കേയാ
കെചയ്തിട്ടില്ല. ഗകേവഷണവിഭാഗം കേ7ധാവിയുകെP 30.7.2022 കെല ആര്4/63644/22 നമ്പര്
�Qില്  ലഭ്യ7ാക്കിയ  വിവരങ്ങളില്  ഈ  കേ�ന്ദ്രQില്  നിന്നും  റികേപ്പാര്ട്ട്
കെചയ്തിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഇപ്ര�ാര7ാണ്.

ഇനം എണ്ണം സാമ്പQി� നഷ്ടം
നPീല് വസ്തുക്കള് 17 എണ്ണം 425

വാഴക്കുല 380 �ികേലാഗ്രാം 9500
കുരുമുള�് വള്ളി�ള് 320 എണ്ണം 2560
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ഭൗ7ജീവ�ങ്ങള് 619 �ികേലാഗ്രാം 55000
ആകെ� 67,485

ഏലം  ഉല്പാzനQില്  മുന്വര്ഷകെQ  അകേപക്ഷിച്ച്  433.55  �ികേലാഗ്രാം
തന്വര്ഷം കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് സര്വ്വ�ലാശാലാ തലQില് റികേപ്പാര്
ട്ടു കെചയ്യകെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
3)  തിട്ടകെപ്പടുQിയ നഷ്ടം പരികേശാധിച്ച് കേസ്റ്റാക്കില് കുറവുകെചയ്യാനുള്ള അംഗീ�ാരം
നല്�ല്

11.01.2017  കെല  551ാ�7ത്  ഭരണസ7ിതി  കേയാഗQില്  സര്വ്വ�ലാശാല
ഉകേz്യാഗസ്ഥരുകെP  'കെഡലികേഗഷന്  ഓ1്  പവര്'  പുനര്നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സര്വ്വ�ലാശാലാ  രജിസ്ട്രാറുകെP  03.06.2017  കെല  ജി.എ/ഇ 3/6055/11  നമ്പര്
കെപ്രാസീഡിംഗ്സ്  പ്ര�ാരം  ഒരു  സ്ഥാപനQികെന്റ  കേസ്റ്റാക്കികെലടുQിട്ടുള്ള  നPീല്
വസ്തുക്കള് സ്വാഭാവി� �ാരണങ്ങളാല് നശിച്ചുകേപായാല് ബുക്ക് വാല്യുവികെന്റ  5%
ആണ്  പ്രാകേzശി�  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളികെല  കേ7ധാവി�ള്ക്ക്
എഴുതിQള്ളാവുന്നത്.  ബുക്ക്  വാല്യുവികെന്റ  15%  ഗകേവഷണ  വിഭാഗം  കേ7ധാവിക്ക്
എഴുതിQള്ളാവുന്നതാണ്.  ഇപ്ര�ാരം  സ്വാഭാവി��ാരണങ്ങളാല്  നPീല്
വസ്തുക്കളിലും  7റ്റും  നശിച്ചുകേപായാല്  കേ7ല്  വ്യവസ്ഥ  പ്ര�ാര7ാണ്  നശിച്ചുകേപായ
ഇനങ്ങള്  കേസ്റ്റാക്കില്  നിന്നും  കുറവുകെചയ്യുന്നത്.  എന്നാല്  പ്രളയം,  7റ്റു
പാരിസ്ഥിതി� പ്രശ്നങ്ങള് തുPങ്ങിയ സന്ദര്ഭങ്ങളില് വലിയകേതാതില് കെചPി�ളും
7റ്റും  നശിച്ചുകേപാകുകേമ്പാള്  അവകെയ  എപ്ര�ാരം  ക്ര7കെപ്പടുQണകെ7ന്നത്
സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥ സര്വ്വ�ലാശാലയിലില്ല. 

2018  പ്രളയ�ാലത്തും  2020  കേ�ാവിഡ്  �ാലഘട്ടQിലും  വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങളില് സംഭവിച്ച നഷ്ടം റികേപ്പാര്ട്ട് കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഇQരQില്  2020  കെല
കേ�ാവിഡ്  �ാലQ്  ഉല്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  2.94  കേ�ാPി  രൂപയും
വിപണനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  2.81  കേ�ാPി  രൂപയും  7റ്റിനങ്ങകെളല്ലാം  കൂPി  ആകെ�
14.17 കേ�ാPിയുകെP  നഷ്ടം  സംഭവിച്ചതായി  സര്വ്വ�ലാശാല  റികേപ്പാര്ട്ടു  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രളയ�ാലQ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണ്ടയ നഷ്ടം 4,58,18,681/- രൂപയാകെണന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ  സാഹചര്യQില്  നഷ്ടം  റികേപ്പാര്ട്ടു  കെചയ്ത  കേ�ന്ദ്രങ്ങളികെല
കേസ്റ്റാക്ക് എപ്ര�ാരം ക്ര7കെപ്പടുQി എന്നതും, ഇതിനായി സ്വീ�രിച്ച നPപPിക്ര7ങ്ങളും
പ്രധാന7ാകെണങ്കിലും,  ഇക്കാര്യQില്  വ്യക്തതയില്ല.  ഉzാഹരണങ്ങള്
ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.
എ)  ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം,  കെവള്ളായണി  -കേപര ലയറു�ള് കേസ്റ്റാക്കില് കുറവ്  -
64,720/- രൂപ നഷ്ടം

നഴ്സറിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നPീല് വസ്തുക്കളുകെP കേസ്റ്റാക്ക്  കേരഖകെപ്പടുത്തുന്ന
ഫ്രൂട്ട്  പ്ലാന്റ്സ്  ഇഷ്യു  രജിസ്റ്റര്  കേപജ്  നമ്പര്–21  പ്ര�ാരം  2132  കേപര  ലയറു�ള്
നഴ്സറിയില് കേസ്റ്റാക്കിലുള്ളതായി കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്. 28.07.2021 തീയതി നPQിയ
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ഭൗതി�  പരികേശാധനയില്  ആകെ�  514  കേപര  ലയറു�ള്  7ാത്രകേ7  നഴ്സറിയില്
കേസ്റ്റാക്കുള്ളതായി  �കെണ്ടQിയിട്ടുള്ളൂ  .  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്
ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്  01/19-20/  28.07.2021  –ന്  സ്ഥാപനം  02.08.2021-ല് ലഭ്യ7ാക്കിയ
7റുപPിയില്  കേലാക്ക്  ഡൗണികെനത്തുPര്ന്ന്  കെസയില്സ്  �ൗണ്ടറും,  1ാമും
അPിച്ചിട്ടതിനാല് കേപര കെലയറു�ള് വില്ക്കാന് �ഴിയാകെത വന്ന സാഹചര്യQില്
നശിച്ചു കേപാകെയന്നും, കേസ്റ്റാക്കില് കുറവു കെചയ്യാന്  വിട്ടു കേപാകെയന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇQരം  സാഹചര്യങ്ങളില്  കേസ്റ്റാക്കില്  വന്ന  നഷ്ടം  കൃത്യ7ായി  റികേപ്പാര്ട്ടു
കെചകേയ്യണ്ടതും കെഡലികേഗഷന് ഓ1് പവര് അനുസരിച്ച് ക്ഷ7തയുള്ള ഉകേz്യാഗസ്ഥന്
ഈ  നഷ്ടം  ക്ര7കെപ്പടുകേQണ്ടതു7ാണ്.  എന്നാല്  ഈ  നPപPി�കെളാന്നും
സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ലാQ സാഹചര്യQില് ഈ വിഷയം സര്വ്വ�ലാശാലാ തലQില്
പരികേശാധിക്കു�യും ആവശ്യ7ായ നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
ബി) പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം കു7ര�ം - 11,80,310/-രൂപയുകെP നPീല്
വസ്തുക്കള്  2018  പ്രളയ�ാലQ്  നശിച്ചുകേപായതായി  �ാണിച്ച്  കേസ്റ്റാക്കില് നിന്നും
കുറവുകെചയ്തു
കു7ര�ം പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രQില് 11,80,310/-രൂപയുകെP നPീല്
വസ്തുക്കള്  2018  പ്രളയ�ാലQ്  നശിച്ചുകേപായതായി  �ാണിച്ച്  കേസ്റ്റാക്കില് നിന്നും
കുറവു  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  കേസ്റ്റാക്കില്  കുറവു  കെചയ്ത  ഇനങ്ങളുകെP  വിശzാംശങ്ങള്
ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം എണ്ണം

നഴ്സറി ഒബ്സര്
കേവഷന് രജിസ്റ്റര്
വാല്യം 4 കേപജ്

നമ്പര്

നശിച്ചുകേപായതായി
കേരഖകെപ്പടുQിയ 

തീയതി

1 �റികേവപ്പ്
കൈത�ള് 3554 16 23.08.2018

2 കുPംപുളി ഗ്രാഫ്റ്റ് 5000 42 23.08.2018
3 മുള�് കൈത�ള് 15000 78 29.08.2018
4. തക്കാളി കൈത�ള് 700 99 23.08.2018
5. 7ാതളം കൈത�ള് 448 145 29.08.2018
6. പ്ലാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് 1500 175 23.08.2018
7. 7ാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് 6000 197 23.08.2018
8 7ാവ് റൂട്ട് കേസ്റ്റാക്ക് 100 221 29.08.2018
9 പ്ലാവ് റൂട്ട് കേസ്റ്റാക്ക് 9000 227 23.08.2018

ഇത്രയും ഇനങ്ങള് കേസ്റ്റാക്കില് കുറവു വരുത്തുകേമ്പാള് സ്ഥാപനം സ്വീ�രിച്ച
നPപPിക്ര7ങ്ങള്,  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP പരികേശാധനാറികേപ്പാര്ട്ട്  എന്നിവകെയാന്നും
കേ�ന്ദ്രQില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  കൂPാകെത  14.08.2018  മുതല്  20.08.2018  വകെര നീണ്ടുനിന്ന
പ്രളയ�ാലത്തുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങകെള സംബന്ധിച്ച കേലാസ് അസകെ<ന്റ് റികേപ്പാര്
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ട്ടില് (1യല് നമ്പര് ADR5/18 /25.07.2018)  ഇത്രയും വലിയ നഷ്ടകെQ സംബന്ധിച്ച
യാകെതാരു  വിവരവും  ലഭ്യ7ല്ല.  ഇതു  സംബന്ധിച്ച  2018-19  വര്ഷകെQ  ഓഡിറ്റ്
ഒബ്ജക്ഷന്  നമ്പര്  7/14.09.2021  -  നുള്ള  7റുപPിയില്  പ്രളയ  �ാലQ്  നPീല്
വസ്തുക്കളില് കെവള്ളം �യറിയകേപ്പാള് കേസ്റ്റാക്ക്  കുറവ്  കെചകെയ്തങ്കിലും,  പ്രളയQിന്
കേശഷം അവ നശിച്ചിട്ടികെല്ലന്നും, പിന്നീP് കേസ്റ്റാക്ക് തിരുQിയികെല്ലന്നു7ാണ് സ്ഥാപനം
നല്�ിയ  7റുപPി.  എന്നാല്  കേലാ�്കെഡൗണ്/പ്രളയം  എന്നിവമൂലം
സര്വ്വ�ലാശാലക്കുണ്ടായ  നഷ്ടം  ആരാഞ്ഞതിന്,  ഗകേവഷണവിഭാഗം  കേ7ധാവി
30.7.2022 ല് ആര്4/63644/22  നമ്പര്പ്ര�ാരം  നല്�ിയ 7റുപPിയില് കേ7ല് പട്ടി�
പ്ര�ാരമുള്ള  നഷ്ടം  കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നു.  കേസ്റ്റാക്ക്  പുനക്ര7ീ�രണQില്
സ്ഥാപനം സ്വീ�രിച്ച നPപPി�ളികെല അപാ�ത�ള് ഇതില് നിന്നും വ്യക്ത7ാണ്.

നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങള്,  പ്രതികൂല  സാഹചര്യങ്ങള്  എന്നിവ  മൂലം  1ാമു�ളികെല
ഉല്പ്പാzനപ്രവര്Qനങ്ങള്,  കേസ്റ്റാക്ക്  നഷ്ടം  എന്നിവ  സംഭവിക്കുകേമ്പാള്  അത്
കൃത്യ7ായി  റികേപ്പാര്ട്ടു  കെചയ്യുവാനും  വ്യവസ്ഥാപിത  7ാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂകെP  അത്
ക്ര7ീ�രിക്കാനുമുള്ള നPപPി�ള് ഉണ്ടാകേവണ്ടതാണ്.
2) നPീല് വസ്തുക്കള്ക്കും, കേസ്റ്റാക്കികെലടുQ 7റ്റിനങ്ങള്ക്കും വലിയ അളവില് നാശം
സംഭവിക്കുകേമ്പാള്  അത്  കേസ്റ്റാക്കില്  നിന്ന്  കുറവു  കെചയ്യുന്ന  നPപPിക്ര7ങ്ങള്
വ്യക്ത7ാകേക്കണ്ടതും, അപാ�ത�ള് സംഭവിച്ചിട്ടികെല്ലന്ന് ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
3)  പ്രളയം/കേ�ാവിഡ് 7ഹാ7ാരി �ാലത്തുണ്ടായ നഷ്ടം നി�ത്തുന്നതിന്  സര്ക്കാര്
തലQില് സാധ്യത�ള് ആരാകേയണ്ടതാണ്.
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1-3-6 സ ൂപ്പര്കൈവസ്ഡ് 1ീല്ഡ് Oയലു�ള് - ഗകേവഷണ
കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്, സുരക്ഷാ7ാനzണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ല

ലക്ഷ്യം സ ൂപ്പര്കൈവസ്ഡ്  1ീല്ഡ്  Oയലു�ള്-ഗകേവഷണ  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്,
സുരക്ഷാ7ാനzണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നുകേണ്ടാകെയന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം I) സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ങ്ങള്

ഗു ഡ് അഗ്രി�ള്ച്ചറല് പ്രാക്ടീസസ്  (ജിഎപി)  എന്ന കേലബല് വ്യവസ്ഥ�ള്
നിര്വ്വചിക്കുന്നതിനായി  ശക്ത7ായ  വിവരകേശഖരണം  സാധിക്കുന്നതിന്
സ്റ്റാന്കേഡര്ഡ്  കേ1ാര്മുകേലഷനു�ളികെല പുതിയ സജീവ കേചരുവ�ള് അകെല്ലങ്കില്
സജീവ പzാര്ത്ഥങ്ങളുകെP കേ�ാമ്പികേനഷനു�ളുകെP പ്ര�Pനം വിലയിരുകേQണ്ടതുണ്ട്.
ഉല്പ്പന്ന  ഗകേവഷണQികെന്റ  ഈ  പ്രാരംഭ  ഘട്ടQില്  1ീല്ഡ്
പ്രവര്QനകെQക്കുറിച്ചുള്ള  അനുഭവവും  ആഴQിലുള്ള  ധാരണയും  പ്രധാന7ാണ്.
പുതിയ  �ീPനാശിനി�ള്,  വിQിനങ്ങള്,  വളങ്ങള്  എന്നിവ  വിപണിയില്
എQിക്കുന്നതിന്  മുമ്പ്  എല്ലാ  ഭൂ7ിശാസ്ത്രപര7ായ �ാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളും
അനുസരിച്ച്  വ്യക്ത7ായ  കേ7ല്കേനാട്ടQിലുള്ള  1ീല്ഡ്  Oയലു�ളില്  അവ
പരീക്ഷികേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇQരQില്  നിരവധി  1ീല്ഡ്  Oയലു�ള്  കേ�രള
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയില് നPന്നുവരുന്നുണ്ട്. ആവശ്യ7ായ എല്ലാ ഗകേവഷണ
കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാളു�ളും  മുന്�രുതലു�ളും  പാലിച്ചുകെ�ാണ്ടാകേണാ  ഇQരം  1ീല്ഡ്
Oയലു�ള് നPത്തുന്നത് എന്ന് പരികേശാധിക്കുന്നതിനാണ് ഓഡിറ്റ് ലക്ഷ്യ7ിട്ടത്.

കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ�ലാശാലയ്ക്കു �ീഴികെല വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകേഖന
സൂപ്പര്കൈവസ്ഡ്  1ീല്ഡ്  Oയലു�ള്  നPത്തുന്നതിനായി  2020-21  സാമ്പQി�
വര്ഷQില്  1.5  കേ�ാPി രൂപയാണ് വിവിധ സര്ക്കാര്/സ്വ�ാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നും  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കെവള്ളാനിക്കര  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജിന്
�ീഴിലുള്ള  അഗ്രി�ള്ച്ചറല്  എന്റകേ7ാളജി  വകുപ്പികെല  Oയലു�ള്  സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള്  ഓഡിറ്റികെന്റ  ഭാഗ7ായി  പരികേശാധനയ്ക്ക്  വികേധയ7ാക്കിയതില്
�കെണ്ടQിയ അപാ�തള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
കേ�ാക്കനട്ട്  കൈ7റ്റികെനതികെരയുള്ള  കേ1ാര്മുകേലഷകെന്റ  കൈജവ�ാര്യക്ഷ7ത
വിലയിരുQല് - പദ്ധതി വിവരങ്ങള്

അഗ്രി�ള്ച്ചറല്  എന്റകേ7ാളജി  വകുപ്പികെല  അസിസ്റ്റന്റ്  കെപ്രാ1സര്
പ്രിന്സിപ്പല്  ഇന്കെവസ്റ്റികേഗറ്ററായി  "സൂപ്പര്കൈവസ്ഡ്  1ീല്ഡ്  Oയല്  ഓണ്
ബകേയാ  എ1ിക്കസി  ഇവാല്യുകേവഷന്  ഓ1്  കെഹര്ബല്  കേ1ാര്മുകേലഷന്സ്
കെഡവലപ്ഡ് കൈബ ഗ്രാസ്റൂട്ട്  ഇകെന്നാകേവകേറ്റഴ്സ്  എകെഗയ് ന്സ്റ്റ് കേ�ാക്കനട്ട്  കൈ7റ്റ്"
എന്ന  കെപ്രാജക്ട്  നPപ്പിലാക്കിയിരുന്നു.  കേ�ാക്കനട്ട്  കൈ7റ്റികെനതികെര  (Aceria
guerreronis  Keifer)  നാഷണല്  ഇകെന്നാകേവഷന്  1ൗകേണ്ടഷന്  (എന്ഐഎ1്)
വി�സിപ്പികെച്ചടുQ  കേ1ാര്മുകേലഷകെന്റ  കൈജവ  �ാര്യക്ഷ7ത  വിലയിരുQലിനായി
1ീല്ഡ് Oയല് നPQാന് റിസര്ച്ച് വിഭാഗം ഡയറക്ടര് 28.02.2020 തീയതിയികെല
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ആര്6/65339/2017(ii)  നമ്പര് ഉQരവ്  പ്ര�ാരം ഭരണ-സാകേങ്കതി� അനു7തി�ള്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  തൃശ്ശ ൂര് കൃഷിവിജ്ഞാനകേ�ന്ദ്രം,  കെവള്ളാനിക്കര    ഇന്സ്ട്രക്ഷണല്
1ാം,  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  കേ�ാക്കനട്ട്  ഡവലപ്കെ7ന്റ്  1ാം  എന്നിവിPങ്ങളികെല
കൈ7റ്റ്  അണുബാധയുള്ള  കെതങ്ങു�ളില്  കേ1ാര്മുകേലഷന്  ഉപകേയാഗിക്കാനാണ്
അനു7തി നല്�ിയിരുന്നത്. 

Oയല് 1ീസിനQില് കേ7ല് കേപ്രാജക്ടിനായി 1,00,000/- രൂപയും Evaluation of
herbal  preparation  against  red  palm  weevil  എന്ന  കേപ്രാജക്ടിനായുള്ള  1,00,000/-
രൂപയുമുള്കെപ്പകെP ആകെ� 200,000/- രൂപ ഡി.ഡി നമ്പര്.413867/18.02.2020 പ്ര�ാരം
നാഷണല്  ഇകെന്നാകേവഷന്  1ൗകേണ്ടഷന്  സര്വ്വ�ലാശാലയില്
അPവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ 7ാനzണ്ഡങ്ങള് ഇല്ലാകെത Oയല് നPQിയതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള്

കേ1ാര്മുകേലഷന്  ലഭിക്കാനുള്ള  �ാലതാ7സം  മൂലം  Oയല്  നPQാന്
�ഴിയാQതികെന  തുPര്ന്ന്  കെപ്രാജക്ടിന്  2021-22  സാമ്പQി�  വര്ഷകേQക്കുകൂPി
തുPര്  അനു7തി  നല്�ി.  2021  നവംബര്  7ാസQിലാണ്  തൃശ്ശ ൂര്
കൃഷിവിജ്ഞാനകേ�ന്ദ്രQികെന്റ  1ാ7ില്  Oയല്  നPQിയത്.  Oയല്  കേവളയില്
കേ1ാര്മുകേലഷന്  പ്രകേയാഗിച്ച  കൃഷിവിജ്ഞാനകേ�ന്ദ്രQികെല  കെതാഴിലാളിയുകെP
ത്വക്കില് തിണര്പ്പ് ര ൂപകെപ്പടു�യും,  പിന്നീPത് 7ാര�7ായ കെപാള്ളലായി 7ാറു�യും
കെചയ്തു. കേ1ാര്മുകേലഷന് കൈ��ാര്യം കെചയ് ത കെP»ിക്കല് സ്റ്റാ1ിനും ഇQരQില്
അപ�Pം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സര്വ്വ�ലാശാല സ്വീ�രിച്ച തുPര് നPപPി�ള് 
കേ1ാര്മുകേലഷനില്  7നുഷ്യ  ചര്മ്മകെQ  വളകെരയധി�ം  ഹാനി�ര7ായി

ബാധിക്കുന്ന  ഘP�ങ്ങള്  അPങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാല്  Oയല്  നിര്Qിവച്ചതായി
അറിയിച്ചുകെ�ാണ്ടും,  കെപാള്ളകേലറ്റ  കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്  ഉPകെന  കേജാലി  കെചയ്യാന്
�ഴിയാQ  സാഹചര്യ7ായതിനാല്  നഷ് Pപരിഹാരം  നല്�ണകെ7ന്ന്
ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ടും റിസര്ച്ച് വിഭാഗം ഡയറക്ടര്  19.11.2021-കെല ആര്6/65339/17
നമ്പര്  പ്ര�ാരം  നാഷണല്  ഇകെന്നാകേവഷന്  1ൗകേണ്ടഷന്  ഡയറക്ടര്ക്ക്  �Q്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.
നാഷണല് ഇകെന്നാകേവഷന് 1ൗകേണ്ടഷകെന്റ നിലപാP്

ഗകേവഷണ  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാളു�ള്  സുരക്ഷാ7ാനzണ്ഡങ്ങള്  എന്നിവ
പാലിക്കാകെത  കേ1ാര്മുകേലഷന്  സ് കേപ്ര  കെചയ്തതിനാലാണ്  കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്
കെപാള്ളകേലറ്റകെതന്നും 7ാനzണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാകെത  Oയല് നPQിയത് കെP»ിക്കല്
സ്റ്റാ1ികെന്റയും,  കേ7ല്കേനാട്ടം  ഇല്ലാകെത  കേ1ാര്മുകേലഷന്  പ്രകേയാഗിച്ചത്
മുഖ്യനിര്വ്വഹണ  ഉകേz്യാഗസ്ഥയുകെPയും  ഉQരവാzിQ7ില്ലായ് 7യാകെണന്നും,
ഗകേവഷണ  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്  പാലിക്കു�കെയന്നത്  റിസര്ച്ച്  Pീ7ികെന്റയും
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെPയും  ഉQരവാzിQ7ായതിനാല്  കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്
നഷ് Pപരിഹാരം നല്കാനാവികെല്ലന്നു7ാണ് നാഷണല് ഇകെന്നാകേവഷന് 1ൗകേണ്ടഷന്
ഡയറക്ടര് 7റുപPി നല്�ിയത് (NIF/VARD-Agri/2021/134988/30.11.2021 നമ്പര് �Q്).
കേപ്രാജക്ടികെന്റ നിലവികെല അവസ്ഥ

സുരക്ഷാ7ാനzണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചുകെ�ാണ്ട് പ്രസ്തുത Oയല് തുPരാന് 1ണ്ടിംഗ്
ഏജന്സി  NIF/VARD-Agri/2022/135781/09.02.2022  നമ്പര്  �Q്  പ്ര�ാരം
നിര്കേÓശം  നല്� ി.  എന്നാല്  കെതങ്ങ്  �യറ ുകേമ്പാഴ ും  കെതങ്ങിന്  � ുല�ളില്
കേ1ാര്മുകേലഷന്  പ്രകേയാഗിക്കുകേമ്പാഴും  1ണ്ടിംഗ്  ഏജന്സിയുകെP
നിര്കേÓശപ്ര�ാരമുള്ള  സുരക്ഷാ7ാനzണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കു�  എന്നത്
അപ്രാകേയാഗി�7ായതിനാലും,  കേ�ാക്കനട്ട്  കൈ7റ്റികെനതികെര  കേ1ാര്മുകേലഷന്
1ലപ്രz7ായാല്കേപാലും  ഇത്രയ്ക്ക്  7ാര�7ായ  വിഷാംശമുള്ള  ഉല്പന്നം  ശുപാര്ശ
കെചയ്യാന്  �ഴിയില്ല  എന്നതിനാലും  Oയല്  തുPരാന്  �ഴിയികെല്ലന്ന്  പ്രിന്സിപ്പല്
ഇന്കെവസ്റ്റികേഗറ്റര്  അറിയിച്ചതികെന്റ  അPിസ്ഥാനQില്  റിസര്ച്ച്  വിഭാഗം
ഡയറക്ടറുകെP  R6/65339/17/31.03.2022  നമ്പര്  ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  പ്രസ്തുത  Oയല്
അവസാനിപ്പിക്കു�യും,  കെചലവു  �ഴിഞ്ഞ്  ബാക്കി  തു�  65,923/-  രൂപ  1ണ്ടിംഗ്
ഏജന്സിയ്ക് തിരിച്ചPക്കു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് നിര്കേÓശം
സുരക്ഷാ7ാനzണ്ഡങ്ങളും  ഗകേവഷണ  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാളും  പാലിക്കാകെത

1ീല്ഡ് Oയല് നPത്തുന്നത് ഇQരQിലുള്ള ഗുരുതര7ായ ആകേരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്
ക്കിPയാക്കും  എന്നതിനാലും,  പ്രശ്നബാധിതര്ക്ക്  നഷ്ടപരിഹാരം  നല്കേ�ണ്ടത്
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  7ാത്രം  ബാധ്യതയായി  വരുന്നു  എന്നതിനാലും
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മുഖ്യനിര്വ്വഹണ  ഉകേz്യാഗസ്ഥയുകെPയും  കെP»ിക്കല്  സ്റ്റാ1ികെന്റയും  പൂര്ണ്ണ7ായ
നിയന്ത്രണQിലും  കേ7ല്കേനാട്ടQിലും  Oയല്  നPകേQണ്ടതും,  ഇQരം
സാഹചര്യങ്ങള് മുന്നില്�ണ്ടുകെ�ാണ്ട്  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  �രാര് ഉണ്ടാകേക്കണ്ടതും
/പ്രകേത്യ� വ്യവസ്ഥ രൂപീ�രികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
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1-3-7 ഗ്രാകേജ്വറ്റ്, കേപാസ്റ്റ് ഗ്രാകേജ്വറ്റ് കേ�ാഴ്സ് പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം
അവസാനിപ്പിച്ചു കേപാകുന്ന വിz്യാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും

നിയ7ാനുസൃത7ായി ഈPാകേക്കണ്ട തു��ള് ഈPാക്കുന്നില്ല

ലക്ഷ്യം
ഗ്രാകേജ്വറ്റ്, കേപാസ്റ്റ് ഗ്രാകേജ്വറ്റ് കേ�ാഴ്സ് പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു
കേപാകുന്ന  വിz്യാര്ത്ഥി�ളില്  നിന്നും  നിയ7ാനുസൃത7ായി  ഈPാകേക്കണ്ട
തു��ള് ഈPാക്കുന്നുകേണ്ടാ എന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം

1)2013 കെല റഗുകേലഷന് കേ1ാര് zി ബാച്ചിലര് ഡിഗ്രി കേപ്രാഗ്രാം 
2)ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  നാഷണല്  Pാലന്റ്  കേÐാളര്ഷിപ്പ്  ഉപാധി�ളും
നിബന്ധന�ളും
3)�മ്മീഷണര് കേ1ാര് എന്Oന്സ് എക്സാ7ികേനഷകെന്റ നിബന്ധന�ള്
4)ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  ഓള്  ഇന്ത്യാ  എന്Oന്സ്  എക്സാ7ികേനഷന്  കേ1ാര്
അഡ്മിഷന് ടു 7ാസ്റ്റര് ഡിഗ്രി കേപ്രാഗ്രാ7ികെന്റ നിബന്ധന�ള്

വിവിധ  കേ�ാഴ്സു�ള്  സംബന്ധിച്ചുള്ള  സര്വ്വ�ലാശാല  കെറഗുകേലഷനു�ള്,
സി.ഇ.ഇ-യുകെPയും  (�മ്മീഷണര്  കേ1ാര്  എന്Oന്സ്  എക്സാ7ികേനഷന്)
ഐ.സി.എ.ആറികെന്റയും  എന്Oന്സ്  എക്സാ7ികേനഷന്  സംബന്ധിച്ച  7ാര്ഗ്ഗ
നിര്കേÓശങ്ങള്  എന്നിവ  പ്ര�ാരം  ഗ്രാകേജ്വറ്റ്,  കേപാസ്റ്റ്  ഗ്രാകേജ്വറ്റ്  കേ�ാഴ്സ്
പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം  അവസാനിപ്പിച്ചുകേപാകുന്ന  വിz്യാര്ത്ഥി�ളില്  നിന്നും
ഈPാകേക്കണ്ട  നഷ്ടപരിഹാരങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച്  വിശzീ�രിക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാല്
വിz്യാര്ത്ഥി�കെള  കേ�ാഴ്സു�ളില്  നിന്നും  വിടുതല്  കെചയ്യുന്ന  സാഹചര്യങ്ങളില്
ഇQരം  നിബന്ധന�ള്  പൂര്ണ്ണ7ായി  പാലിക്കുന്നതായി  �ാണുന്നില്ല.  വിവിധ
ചട്ടങ്ങളികെല ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ�ള് ചുവകെPകേച്ചര്ക്കുന്നു. 
എ) 2013 കെല റഗുകേലഷന് കേ1ാര് zി ബാച്ചിലര് ഡിഗ്രി കേപ്രാഗ്രാം 

“If a student who discontinues the programme permanently has to remit the
liquidated  damages  as  per  the  rules  prescribed  by  CEE  of  Government  of
Kerala”(20.3 ഡി)
ബി) സി.ഇ.ഇയുകെP നിബന്ധന�ള്

പ്രകേവശന പരീക്ഷാ �മ്മീഷണറുകെP  നിര്കേÓശ പ്ര�ാരമുള്ള അവസാനഘട്ട
അകേലാട്ട്കെ7ന്റിന് കേശഷം അകേത അദ്ധ്യയന വര്ഷQില് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്
പഠനം നിര്Qിയാല് അQരം വിz്യാര്ത്ഥി�ള് ലി�്വകേഡറ്റഡ് ഡാകേ7ജസ് ആയി
75,000/-രൂപ  നല്�ാന്  ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്  (പ്രകേത്യ�  ഇളവിന്
അര്ഹതയുള്ളവകെരാഴികെ�). കൂPാകെത ആz്യ അദ്ധ്യയന വര്ഷQിനുകേശഷം പഠനം
നിര്Qികേപ്പാകുന്നവര്ക്കും ഇത് ബാധ�7ാണ്.
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സി)  ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  നാഷണല്  Pാലന്റ്  കേÐാളര്ഷിപ്പ്  ഉപാധി�ളും
നിബന്ധന�ളും
ഖണ്ഡി� 8 - “If an awardee completes / leaves his/her study before expire of the
sanction, the Head of College / University / Institution shall immediately inform the
Council”.
ഖണ്ഡി� 9 -   "An awardee shall not leave the course before its completion without
prior approval of the Council. If an awardee leaves without permission he/she shall
not  be  paid  any  scholarship  amount  due  to  him/her  by  the
College/University/Institute and student would be required to refund the scholarship
so far drawn.”
ഖണ്ഡി� 11 - “In case the student has not joined the Agricultural University or is
not continuing in the College / University due to transfer or any other reason, the
amount may be returned to the Council immediately indicating the reasons thereof”.
ഡി) ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  ഓള്  ഇന്ത്യാ  എന്Oന്സ്  എക്സാ7ികേനഷന്  കേ1ാര്
അഡ്മിഷന് ടു 7ാസ്റ്റര് ഡിഗ്രി കേപ്രാഗ്രാ7ികെന്റ നിബന്ധന�ള്

ഖണ്ഡി�  2.7  കെല  Conditions  for  the  award  of  ICAR-PG  Scholarship  and
National Talent Scholarship പ്ര�ാരം 'All candidates who have been awarded ICAR-
PG  Scholarship  have  to  execute  a  surety  Bond  of  appropriate  amount  as  per
University rules and regulations at the time of registration in the University. The AU
will  ensure that if the candidate leaves before completion of the programme, he
/she refunds the scholarship amount drawn by him /her to the Council’എന്നാണ്.  
ബിരുz-  ബിരുzാനന്തര കേ�ാഴ്സ്  പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം  അവസാനിപ്പിച്ചുകേപായ
വിz്യാര്ത്ഥി�ളില്  നിന്നും  സര്വ്വ�ലാശാല  കേ7ല്  പ്ര�ാരം  ഈPാകേക്കണ്ട
നഷ്ടപരിഹാരം ഈPാക്കിയിട്ടില്ലാQ ചില സന്ദര്ഭങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 
1)  കേപാസ്റ്റ്  ഗ്രാകേജ്വറ്റ്  കേ�ാഴ്സ്  പഠനം  അവസാനിപ്പിച്ചുകേപായ  വിz്യാര്ത്ഥിയുകെP
ഐ.സി.എ.ആര് കേÐാളര്ഷിപ്പ് തു� തിരിച്ചPച്ചിട്ടില്ല

കെവള്ളാനിക്കര  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജികെല  രണ്ടാം  വര്ഷ  പി.ജി
വിz്യാര്ത്ഥിയായിരുന്ന  ശ്രീ.കേയാകേഗഷ്.  ജി.ജി  -ക്ക്  ഇന്ത്യന്  �ൗണ്സില്  ഓ1്
അഗ്രിക്കള്ച്ചര്  റിസര്ച്ചികെന്റ  ഇ.ഡി.എന്/1/25/20  15/06.11.2018  ഉQരവു  പ്ര�ാരം
ഐ.സി.എ.ആര് കെജ.ആര്.എ1് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേÐാളര്ഷിപ്പ് നല്�ികെ�ാണ്ടുള്ള ഈ
ഉQരവില് ' The award of ICAR-PG Scholarship shall be governed by the rules and
regulations/guidelines given in the AIEEA-PG - 2018 Information Bulletin/uploaded on
ICAR website'  എന്നാണ് കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളത്.  ഇതു പ്ര�ാരം പഠനം ഉകേപക്ഷിച്ചു
കേപാവു�യാകെണങ്കില്  ഈ  ഇനQില്  ലഭിച്ച  കേÐാളര്ഷിപ്പ്  തു�
ഐ.സി.എ.ആറികേലക്ക്  തിരിച്ചPകേക്കണ്ടതും  സര്വ്വ�ലാശാല
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അതുറപ്പാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.  എന്നാല്  ഈ  തു�  വിz്യാര്ത്ഥിയില്  നിന്നും
ഈPാക്കിയതായി  �ാണുന്നില്ല.  കൈ�പ്പറ്റിയ  തു�യുകെP  വിശzാംശങ്ങള്  ചുവകെP
കെ�ാടുക്കുന്നു.

കെ1കേലാഷിപ്പ് �ാലാവധി കൈ�പ്പറ്റിയ തു�
06.10.2018 മുതല് 31.03.2019 74,146
01.04.19 മുതല് 31.10.2019 94,480

01.11.2019 മുതല് 31.01.2020 37,920
01.02.2020 മുതല് 29.02.2020 12,640
01.03.2020 മുതല് 31.03.2020 12,640
01.04.2020 മുതല് 26.06.2020 40,660

ആകെ� 2,72,486
(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് (1/22.042022) 7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല)

2)  അണ്ടര്  ഗ്രാകേജ്വറ്റ്  കേ�ാഴ്സ്  പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം  അവസാനിപ്പിച്ചുകേപായ
വിz്യാര്ത്ഥി�ള് നാഷണല് Pാലന്റ് കേÐാളര്ഷിപ്പ് തു� തിരിച്ചPച്ചിട്ടില്ല

കെവള്ളായണി  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജികെല  യു.ജി  വിz്യര്ത്ഥി�ളായിരുന്ന
ശ്രീ.7ായങ്ക്  കേശഖ്റാം,  ശ്രീ.ശുഭം  zാസ്  എന്നിവര്ക്ക്  നാഷണല്  Pാലന്റ്
കേÐാളര്ഷിപ്പ്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇരുവരും കേ�ാഴ്സ്  ഉകേപക്ഷിച്ച്  കേപായവരാണ്.  എന്നാല്
കൈ�പ്പറ്റിയ കേÐാളര്ഷിപ്പ്  തു� ഇവരില് നിന്നും  ഈPാക്കിയതായി  �ാണുന്നില്ല.
കൈ�പ്പറ്റിയ തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

വിz്യാര്ത്ഥിയുകെP കേപര് കേ�ാഴ്സില് പ്രകേവശിച്ച
വര്ഷം

കെ1കേലാഷിപ്പ്
�ാലാവധി

കൈ�പ്പറ്റിയ തു�
(രൂപ)

ശ്രീ.7ായങ്ക് കേശഖ്റാം 2018

11.10.2018 മുതല് 31.03.2019
വകെര 17,100

01.04.2019 മുതല്
31.03.2020 വകെര 36,000

ശുഭം zാസ് 2020 04.03.2021 മുതല്
31.03.2022 വകെര 17,800

ആകെ� 70,900

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്�ിയ ഓ ഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര് 17/04.06.2022 –ന്
15.06.2022 -ല് ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPിയില് വിz്യാര്ത്ഥി�ള് ഔകേz്യാഗി�7ായി കേ�ാഴ്സ്
നിര്Qിയിട്ടികെല്ലന്നും, എന്നാല് ശുഭം zാസ് ഒന്നാം കെസ7സ്റ്ററിന് കേശഷവും, 7ായംഗ്
കേശഖ്റാം നാലാം കെസ7സ്റ്ററിന് കേശഷവും ഹാജരായിട്ടികെല്ലന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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3)  കേ�ാഴ്സ്  പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം  അവസാനിപ്പിച്ചുകേപായ  വിz്യാര്ത്ഥി�ളില്
നിന്നും 'ലി�്വികേഡറ്റഡ് ഡാകേ7ജസ്' ഈPാക്കിയില്ല

ജി.ഒ  (എം.എസ്)  നമ്പര്  269/2021/എച്ച്ഇഡിഎന്/25.05.2021  പ്ര�ാരം
അനു7തി  ലഭിച്ച  “കേപ്രാകെ÷ക്ടസ്  കേ1ാര്  അ ഡ്മിഷന്  ടു  കെപ്രാ1ഷണല്  ഡിഗ്രി
കേ�ാഴ്സസ്  ”  ഖണ്ഡി�  12.2.4  (2)  -  ല്  പ്രകേവശന  പരീക്ഷാ  �മ്മീഷണറുകെP
അവസാനഘട്ട  അകേലാട്ട്കെ7ന്റിന്  കേശഷം  അകേത  അദ്ധ്യയന  വര്ഷം  ഇPയ്ക്കുവച്ച്
പഠനം നിര്Qികേപ്പാകുന്ന വിz്യാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും  75,000/-  രൂപ  "ലി�്വികേഡറ്റഡ്
ഡാകേ7ജസ്" ആയി ഈPാക്കണകെ7ന്ന് വ്യവസ്ഥ കെചയ്യുന്നു. എന്നാല് കെവള്ളായണി
�ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജികെല  താകെഴ  വിവരിക്കുന്ന  വിz്യാര്ത്ഥി�ള്  പഠനം  ഉകേപക്ഷിച്ച്
കേപാകെയങ്കിലും "ലി�്വികേഡറ്റഡ് ഡാകേ7ജസ്" ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. 

വിz്യാര്ത്ഥിയുകെP കേപര് കേ�ാഴ്സികെന്റ കേപര്
കേ�ാഴ്സില്

പ്രകേവശിച്ച   വര്
ഷം

"ലി�്വികേഡറ്റഡ്
ഡാകേ7ജസ്" ആയി

ഒടുകേക്കണ്ട തു�
(രൂപ)

ശ്രീ.ശുഭം zാസ് ബിഎസ് സി
(കേഹാകേണഴ്സ്) അഗ്രി�ള്

ച്ചര് 
2020 75,000

കു7ാരി.7ാലാ കു7ാരി
ബിഎസ് സി

(കേഹാകേണഴ്സ്) അഗ്രി�ള്
ചര് 

2020 75,000

ആകെ� 1,50,000

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്�ിയ ഓ ഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര് 17/04.06.2022 - നു്
15.06.2022 - ല് ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPിയില് വിz്യാര്ത്ഥി�ള് ഔകേz്യാഗി�7ായി കേ�ാഴ്സ്
നിര്Qിയിട്ടികെല്ലന്നും,  എന്നാല്  ശുഭം  zാസ്  ഒന്നാം  കെസ7സ്റ്ററിന്  കേശഷവും,
7ാലാ കു7ാരി രണ്ടാം കെസ7സ്റ്ററിന് കേശഷവും ഹാജരായിട്ടികെല്ലന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേ�ാഴ്സ് പൂര്Qിയാക്കാകെത പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു കേപായ വിz്യാര്ത്ഥി�ളില് നിന്നം
ഈPാകേക്കണ്ട  നഷ്ടപരിഹാരം  ബന്ധകെപ്പട്ട  വിz്യാര്ത്ഥി�ള്/ഉQരവാzിയായ
ഉകേz്യാഗസ്ഥരില്  നിന്നും  ഈPാക്കി  ഐസിഎആര്  /സര്വ്വ�ലാശാല  1ണ്ടില്
ഒടുക്കി അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
ഗ്രാകേജ്വറ്റ്,  കേപാസ്റ്റ്  ഗ്രാകേജ്വറ്റ്  കേ�ാഴ്സ്  പൂര്Qിയാക്കാകെത  പഠനം

അവസാനിപ്പിച്ചുകേപാകുന്ന  വിz്യാര്ത്ഥി�കെള  കേ�ാകേളജില്  നിന്നും  വിടുതല്
കെചയ്യുന്നതിനു  മുമ്പായി  അവരില്  നിന്ന്  ഈPാകേക്കണ്ട  നിയ7ാനുസൃത  തു��ള്
ഈPാക്കിയിട്ടുകേണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതാണ്.
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1-3-8   പവര്ഗ്രിഡ് കേ�ാര്പ്പകേറഷന് സബ്കേസ്റ്റഷന്
നിര്മ്മാണQിനായി ഭൂ7ി വിട്ടുനല്കിയത്- നഷ്ടപരിഹാരത്തു�

വിനികേയാഗം, തുPര്നPപPി�ള് - അപാ�ത�ള്

 ലക്ഷ്യം
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഉP7സ്ഥതയിലുള്ള  ഭൂ7ി  7റ്റാവശ്യങ്ങള്ക്കായി
വിട്ടു  നല്കിയതികെന  തുPര്ന്ന്  ലഭ്യ7ായ  നഷ്ട  പരിഹാരത്തു�  കെചലവഴിച്ചത്
1ലപ്രz7ാകേണാകെയന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം

1)കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ം
2)സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് ഭൂ7ി വിട്ടു നല്കികെക്കാണ്ടുള്ള സര്വ്വ�ലാശാല 
ഉQരവ്
3)സര്വ്വ�ലാശാല 1യല് - ജിഎ/ഇ 2/4696/2015 
4)സര്വ്വ�ലാശാല രജിസ്ട്രാറുകെP ജിഎ/ഇ 2/4696/2015 
/21.06.2022 നമ്പര് �Q്

 സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  31.03.2016  കെല  ജി.എ/ഇ 2/4696/2015  നമ്പര്  ഉQരവ്
പ്ര�ാരം  7ാPക്കQറ  �ശു7ാവു  ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രQികെന്റ  കൈ�വശമുണ്ടായിരുന്ന
31.11  ഏക്കര്  ഭൂ7ി  2000  കെ7ഗാവാട്ട്  കൈഹകേവാള്കേട്ടജ്  ഡയറക്ട്  �റന്റ്  (HVDC)
സബ്കേസ്റ്റഷന്  നിര്മ്മാണം  നPത്തുന്നതിനായി  പവര്  ഗ്രിഡ്  കേ�ാര്പ്പകേറഷന്
കൈ�7ാറു�യുണ്ടായി.  പവ്വര്ഗ്രിഡില്  നിന്നും  വിവിധ  ഘട്ടങ്ങളായി  ലഭിച്ച
നഷ്ടപരിഹാരത്തു�യുകേPയും  വിനികേയാഗQികെന്റയും  വിശzാംശങ്ങള്  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു  (സര്വ്വ�ലാശാല രജിസ്ട്രാറുകെP  ജിഎ/ഇ 2/4696/2015 /21.06.2022 നമ്പര്
�Q് പ്ര�ാരം).

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം ലഭിച്ച

തു� (₹)
കെചലവഴിച്ച

തു�(₹)
കെചലവികെന്റ

വിശzാംശങ്ങള്

1 ഭൂ7ി  വില  (നഷ്ട
പരിഹാരം 31,10,98,900

കേരഖ�ള്
സഹിതമുള്ള
വിശzാംശങ്ങള്
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല

22,23,78,500/-രൂപ  വിവിധ
സബ്  �ണ്കേOാളിംഗ്
ഓ1ീസര്7ാര്ക്ക്
കൈ�7ാറിയത്,  5  കേ�ാPി
രൂപ  ഇ.എ.പി,  പ്ലാന്
1ണ്ടു�ളില്  നിന്നും
അഡ്വാന്സ് എടുQ തു�
തിരികെ�  വരവ്  വയ്ക്കല്,  2
കേ�ാPി  രൂപ  ആര്
ജ്ജിതാവധി
സറണ്ടര്,യു.ജി.സി
കുPിശ്ശി�,  ഓഡിറ്റ്  ചാര്ജ്
എന്നീ  ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്
എന്നിങ്ങകെനയാണ്
ബി.ജി./ബി1-7856/2016
നമ്പര് 1യലില്  (  കേനാട്ട്
1യല്  കേപജ്  നമ്പര്  1-3)
കേരഖകെപ്പടുQിക്കാണുന്നത്.

2 വൃക്ഷങ്ങളുകെP  വില
(ആz്യ ഘട്ടം) 1,07,06,500 കെചലവ്

വിശzാംശങ്ങള്
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ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല

3 വാട്ടര്  Pാങ്കികെന്റ
നഷ്ടപരിഹാരം 25,00,000

കെചലവ്
വിശzാംശങ്ങള്
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല

4

�ശു7ാവു
ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്ര
Qികെല
സികേയാണ്
ബാങ്കികെല  45
�ശു7ാവു�ള്
കെവട്ടി7ാറ്റിയതിനു
ള്ള തു�

34,65,000
കെചലവ്
വിശzാംശങ്ങള്
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല

5
കേലഡീസ്
കേഹാസ്റ്റലികെന്റ നിര്
മ്മാണം

4,35,51,589
(അനുവzിച്ച
തു�  445
ലക്ഷം) 

4,31,24,014

6

“Afforestation  of
KAU  Campus  “
എന്ന
കെപ്രാജക്ടികെന്റ
നPQിപ്പിനായി
ലഭിച്ച തു�

68,85,711
(അനുവzിച്ച
തു�
₹91,80,950)

67,87,914

3  വര്ഷ പദ്ധതിക്ക്  പവര്
ഗ്രി ഡ്  കേ�ാര്പ്പകേറഷന്
അനു7തി  നല്കി.  (�Q്
നമ്പര്.ആര്.പി.Pി/എച്ച്.വി.
ഡി.സികെ�  എ  യു  /2019
/502/ 15.07.2019)  കേഡാ.
കുഞ്ഞാമുവികെന്റ
കേനതൃത്വQില്
നPപ്പിലാക്കുന്നതിന്  സര്
വ്വ�ലാശാല  അനു7തി
നല്കി  (ഉQരവ്
നമ്പര്.ആര്
7/64689/2018/17.01.2020)

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് �കെണ്ടQലു�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1.  നഷ്ടപരിഹാര7ായി  ലഭിച്ച  തു�  കെചലവഴിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്  വ്യക്ത7ായ
തീരു7ാനങ്ങകേളാ  നPപPിക്ര7ങ്ങകേളാ  സര്വ്വ�ലാശാല  സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല.
നഷ്ടപരിഹാരത്തു�  സ്വാഭാവി�7ായും  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ആസ്തി
വര്ദ്ധനക്കാണ്  ഉപകേയാഗികേക്കണ്ടിയിരുന്നത്.  എന്നാല്  കേ7ല്  പട്ടി�യികെല
ക്ര7നമ്പര്  1  പ്ര�ാരം  ലഭിച്ച  തു�യില്  22,23,78,500/-രൂപ  വിവിധ  സബ്
�ണ്കേOാളിംഗ് ഓ1ീസര്7ാര്ക്ക് കൈ�7ാറുന്നതിനും 5  കേ�ാPി രൂപ ഇ.എ.പി,  പ്ലാന്
1ണ്ടു�ളില്  നിന്നും  അഡ്വാന്സ്  എടുQ  തു�  വരവ്  വയ്ക്കുന്നതിനും  2  കേ�ാPി
ആര്ജ്ജിതാവധി  സറണ്ടര്,  യു.ജി.സി  കുPിശ്ശി�,  ഓഡിറ്റ്  ചാര്ജ്  എന്നീ
ആവശ്യങ്ങള് നിറകേവറ്റുന്നതിനു7ാണ് വിനികേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഇതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട
1യലില്  (നമ്പര്.ബി.ജി/ബി1-7856/2016)  നഷ്ടപരിഹാരത്തു�  ഈ  വിധം
കൈzനംzിന   കെചലവു�ള്ക്ക്  വിനികേയാഗിച്ച  സാഹചര്യം  തൃപ്തി�ര7ായി
വിശzീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  7ാത്ര7ല്ല  ക്ര7നമ്പര്  2,3,4  എന്നിവയില്  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടുള്ള
തു��ള് കെചലവഴിച്ചതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടു7ില്ല. 
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2. “Afforestation of KAU Campus“  എന്ന കെപ്രാജക്ടികെന്റ നPQിപ്പിനായി  68,85,711/-
ലഭിച്ചതില്  67,87,914/-രൂപ  നാളിതുവകെര  കെചലവഴിച്ചതായി  വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
16000  വൃക്ഷകൈQ�ള്  നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നതിനാണ്  പവ്വര്ഗ്രിഡ്  ₹91,80,950/-
അനുവzിച്ചിട്ടുള്ളത്.  67,87,914/-രൂപ  കെചലവഴിച്ച്  10751  വ ൃക്ഷ  കൈത�ള്
നട്ടു�ഴിഞ്ഞുകെവന്നും  ബാക്കിയുള്ളവ  ഈ  വര്ഷം  പൂര്Qീ�രിക്കുകെ7ന്നു7ാണ്
സര്വ്വ�ലാശാല  അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  എന്നാല്  ഇതുവകെര  പൂര്Qിയാക്കിയ
പ്രവര്Qനങ്ങള്  കൃത്യ7ായ  ഇPകേവള�ളില്  കേ7ാണിറ്ററിംഗ്  കെചയ്തതായി
�ാണുന്നില്ല.
3. പവ്വര് ഗ്രിഡ് കേ�ാര്പ്പകേറഷന് സ്ഥലം ഏകെറ്റടുQതികെന്റയും തുPര്ന്നുള്ള അവരുകെP
വിവിധ  നിര്മ്മാണ  പ്രവ   ൃQി�ളുകെPയും  ഭാഗ7ായി  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്
വിവിധങ്ങളായ നഷ്ടങ്ങള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വിവിധ കേസ്റ്റഷനു�ളു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്
അതത്  കേസ്റ്റഷന്  അധി�ാരി�ള്/  1ിസിക്കല്  പ്ലാന്റ്   ഡയറക്ടര്  റികേപ്പാര്ട്ട്
കെചയ്തിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
എ)  �ശു7ാവു ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രം,  7ാPക്കQറ -  684  �ശു7ാവും  623  കെതങ്ങും  117
കേതക്കും  18  �ാറ്റാPി7രങ്ങളും  7റ്റ്  61  വ്യത്യസ്ത  7രങ്ങളു7Pങ്ങിയ  വലികെയാരു
സസ്യകേശഖരം  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  നഷ്ടകെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഗകേവഷണ  പഠന  -
വിജ്ഞാനവ്യാപന  ആവശ്യങ്ങള്ക്കു  കേവണ്ടിയുള്ള  കൃഷി�ളും  വിവിധ  ജനിത�
കേശഖരങ്ങളും നഷ്ടകെപ്പട്ടവയില് ഉള്കെപ്പടുന്നു. 7തിലു�ള്ക്ക് കേ�ടുപാടു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പവ്വര്ഗ്രി ഡ്  കേ�ാമ്പൗണ്ടികെന്റ  പPിഞ്ഞാറു  വശത്തു  നിന്നും  �ശു7ാവു
ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രQികെന്റ കേതാട്ടQികേലക്ക് കുQികെയാഴുകുന്ന കെവള്ളം മൂലം 1ാ7ികെല
പള്ളിക്കുന്ന്  കേബ്ലാക്കികേലക്ക്  കേപാകുന്ന  വഴി  ഗതാഗതകേയാഗ്യ7ല്ലാതായി.
കെജംപ്ലാസങ്ങളുകെP  കേശഖരണം,  സികേയാണ്  ബാങ്ക്  കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന്  കേപ്ലാട്ട്,
എ.ഐ.സി.ആര്.പി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായുള്ള  പരീക്ഷണ  കേപ്ലാട്ട്  എന്നിവ
നഷ്ടകെപ്പട്ടു.  കെവട്ടി7ാറ്റിയ  �ശു7ാവു  കേശഖരQികെല  200  ഓളം  7രങ്ങള്  വിവിധ
ഉഷ്ണകേ7ഖലാ  രാജ്യങ്ങളില്  നിന്ന്  കെ�ാണ്ടുവന്നവയും  അതതിനങ്ങളുകെP  അപൂര്വ്വ
ജനിത�കേശഖരQില്  ഉള്കെപ്പട്ടവയു7ായിരുന്നു.  ബ്രസീലില്  നിന്നു  കേശഖരിച്ച  85
അപൂര്വ്വയിനം  7രങ്ങള്  നഷ്ടകെപ്പട്ടതായും  ഇQരം  തീരാനഷ്ടങ്ങള്  മൂലം
zീര്ഘ�ാലവിളയായ  �ശു7ാവികെന  കുറിച്ചുള്ള  ഗകേവഷണപഠനങ്ങള്
7ന്ദീഭവിച്ചതായും  2019-20  വര്ഷകെQ  ഓഡിറ്റികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ഇതു  സംബന്ധിച്ച്
നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണQിനു  ലഭ്യ7ാക്കിയ  7റുപPിയില്  [സി.  ആര്.  എം.
(അക്കൗ) 1629/2020 (ii)/06.01.2021] കേസ്റ്റഷന് കേ7ധാവി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബി)സര്വ്വ�ലാശാല കെ7യിന് �ാമ്പസ് - വലിയ കെ7ഷീനറി�ള് വഹിച്ചുകെ�ാണ്ടുള്ള
വാഹനങ്ങള്  നിരന്തരം  സഞ്ചരിച്ചതുമൂലം  1500  7ീറ്റര്  കേറാഡ്  ത�രു�യും
കുഴി�കെളടുQതു മൂലം സ്ട്രീറ്റ് കൈലറ്റു�ള് കേ�Pാവു�യും കെചയ്തു.
സി) കെസന്Oല് നഴ്സറി, കെവള്ളാനിക്കര - കൈപപ്പു�ള് കെപാട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 7തില്, കേവലി,
കേഗറ്റ് എന്നിവ കെപാളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7ണ്ണ് ഊര്ന്നു വീണ് �ാന�ള് നി�ന്നു കേപായി.
ഡി)  പച്ചക്കറി  ശാസ്ത്രവകുപ്പ്,  കെവള്ളാനിക്കര  - കേ�ബിള്  ഇടുന്നതിന്
ചാല് കേ�ാരിയകേപ്പാള് ഓP�ള് അPഞ്ഞു കേപായി. കെ�ാകേട്ടപ്പാPം കേബ്ലാക്ക് നമ്പര് 2 ല്
കെവള്ളം കെ�ട്ടിനിന്ന് 7തിലു�ള്ക്ക് കേ�ടുപാടു സംഭവിച്ചു.
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ഇ)ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം,  കെവള്ളാനിക്കര  -  കേസ്റ്റാര് �ം �ാന്റീന് കെപാളിച്ചു 7ാറ്റി  ,
ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് മൂലം കെതാഴിലാളി�ളുകെP കെവയിറ്റിംഗ് കെഷഡ്,  നാളികേ�ര കേസ്റ്റാര്, Oാക്ടര്
കെഷഡ് , കൈ7കേക്രാ സ്പ്രിംഗ്ളര് എന്നിവയ്ക്ക് കേ�ടുപാടുണ്ടായി.
5.  നിര്മ്മാണ പ്രവര്Qനങ്ങള് നPക്കുകേമ്പാള് ഉണ്ടായ കേ�ടുപാടു�ള് പവ്വര്ഗ്രിഡ്
അധികൃതര്  പരിഹരിച്ചിട്ടുകെണ്ടന്നും,  കെവള്ളാനിക്കര  ഇന്സ്ട്രക്ഷണല്  1ാ7ികെല
കെവള്ളകെക്കട്ട്  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  ഡ്രയികേനജ്  സിസ്റ്റം  നPപ്പിലാക്കാന്
നPപPി�ള്  സ്വീ�രിച്ചു  വരുന്നുകെണ്ടന്നു7ാണ്  രജിസ്ട്രാറുകെP  �Qില്
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  നഷ്ടപരിഹാരത്തു�  ലഭ്യ7ായിട്ടും  അനിവാര്യപ്രവ ൃQി�ള്
പൂര്Qീ�രിക്കുന്നതിനുള്ള �ാലതാ7സം ഒട്ടും തൃപ്തി�ര7ല്ല.   

ഓഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1.  ആസ്തി  വിട്ടുനല്കുന്നതിലൂകെP ലഭ്യ7ാകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തു��ളുകെP വിനികേയാഗം
സംബന്ധിച്ച്  വ്യക്ത7ായ  7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  സര്വ്വ�ലാശാല  രൂപം
നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
2. സര്വ്വ�ലാശാല ഏകെറ്റടുQ വനവല്ക്കരണ പദ്ധതി കൃത്യ7ായ ഇPകേവള�ളില്
കേ7ാണിറ്ററിംഗ് നPകേQണ്ടതാണ്.
3.എച്ച്.വി.ഡി.സി  സബ്കേസ്റ്റഷന്  നിര്മ്മാണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കുണ്ടായ  നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക്  ആനുപാതി�7ായ  നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭ്യ7ായിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന് പരികേശാധിച്ച് തുPര്നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്. 
4.�ര്ഷ�രുകെPയും �ാര്ഷി� സമൂഹQികെന്റയും ഉന്ന7നQിനായി സ്ഥാപിത7ായ
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ഭൂ7ി  �ാര്ഷികേ�തര ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വിട്ടു നല്കിയതിനു
പ�ര7ായി  ഭൂ7ി  ലഭിക്കുന്നതിന്  സര്ക്കാര്  തലQില്  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
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1-3-9 പ്രകേത്യ� പദ്ധതി�ളുകെP നPQിപ്പ് - സ7യബന്ധിത7ായി
പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈ�വരിക്കുന്നില്ല

ലക്ഷ്യം പദ്ധതി�ളുകെP  നPQിപ്പ്  -  പദ്ധതി  ലക്ഷ്യങ്ങള്  സ7യബന്ധിത7ായി
കൈ�വരിക്കുന്നുകേണ്ടാകെയന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം i) സര്വ്വ�ലാശാലാ നിയ7ം
ii) ധനസഹായം നല്കുന്ന 1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി�ളുകെP 7ാര്ഗ്ഗ കേരഖ�ള്

കേzശീയ  തലQികേലാ  സംസ്ഥാന  തലQികേലാ  ബ ൃഹQായ  പ്രഖ്യാപിത
ലക്ഷ്യകേQാകെP സര്ക്കാരു�ളും വിവിധ സര്ക്കാര് ഏജന്സി�ളും  ഏര്കെപ്പടുത്തുന്ന
പല  പദ്ധതി�ളുകെPയും  നിര്വ്വഹണവും,  അതിനായുള്ള  ധനസഹായവും
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  ലഭിക്കാറുണ്ട്.  ഇQരQില്  ലഭ്യ7ാവുന്ന  1ണ്ട്
ഉപകേയാഗിച്ച് നPത്തുന്ന കേപ്രാജക്ടു�ളില്, വിശിഷ്യാ ഗകേവഷകേണതര കേപ്രാജക്ടു�ളില്,
പലതും  സ7യബന്ധിത7ായി  ലക്ഷ്യം  �ാണാറില്ല.  ഇത്
സര്വ്വ�ലാശാലാതലQില്  എന്നതികെനക്കാളുപരി  1ണ്ടിംഗ്  സ്ഥാപനQികെന്റ
പ്രഖ്യാപിത  പദ്ധതിലക്ഷ്യകെQQകെന്നയാണ്  പ്രതികൂല7ായി  ബാധിക്കുന്നത്.
�ാര്ഷി�സ്ഥാപനം എന്ന നിലയില് കേ�ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു�ളുകെP ബൃഹz്
ലക്ഷ്യങ്ങകേളാകെPയുള്ള  പദ്ധതി�കെള  വിജയിപ്പികെച്ചടുകേക്കണ്ട  ബാദ്ധ്യത
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്കുണ്ട്.  ആയതിനാല്  ഇQരം  ഗകേവഷകേണതര  പദ്ധതി�ളുകെP
പരാജയം  കെപാതുസമൂഹQികെന്റ നഷ്ട7ായി  7ാത്രകേ7  വിലയിരുQാനാകൂ.  വിവിധ
ഏജന്സി�ളില് നിന്ന്  ധനസഹായം ലഭിക്കു�യും എന്നാല് പദ്ധതിലക്ഷ്യങ്ങള്
പൂര്Qീ�രിക്കാQതു7ായ കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.
1) വി ജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം - എസ്റ്റാബ്ളികെEന്റ് ഓ1് എ സര്വ്വീസ് കേപാര്ട്ടല്
കേ1ാര്  കെ�.എ.യു-പദ്ധതി  അപ്രാകേയാഗി�ം-പരാജയം-പദ്ധതി  ലക്ഷ്യങ്ങള്
പുനര്നിര്ണ്ണയികേക്കണ്ടതാണ്

പദ്ധതിയുകെP കേപര് എസ്റ്റാബ്ളികെEന്റ് ഓ1് എ സര്വ്വീസ് കേപാര്ട്ടല് കേ1ാര് കെ�.എ.യു
ശീര്ഷ�ം 2180

1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പദ്ധതി ധനസഹായം

സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഉല്പ്പന്നങ്ങളും  കേസവനങ്ങളും  ഒരു  ഓണ്കൈലന്
ഏ�  ജാല�  സംവിധാനQിലൂകെP  ജനങ്ങളികേലക്ക്  എQിക്കു�  എന്ന
ലക്ഷ്യകേQാകെP  2016-17  ല് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്  "എസ്റ്റാബ്ളികെEന്റ് ഓ1് എ
സര്വ്വീസ്  കേപാര്ട്ടല്  കേ1ാര്  കെ�.എ.യു".  കേപ്രാജക്ട്  കെപ്രാകേപ്പാസലില്,
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്ന  വിത്തു�ള്,
കൈത�ള്,  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്,  ബകേയാ  കെപസ്റ്റികൈസഡ്,
പ്രസിദ്ധീ�രണങ്ങള്  എന്നിവ  കെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  ലഭ്യ7ാക്കു�,
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP കേസവനങ്ങളായ കെOയിനിംഗ്,  യാത്രാ പരിപാPി�ള്,  1ാം
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യന്ത്രവത്�രണ-വാP�  വിശzാംശങ്ങള്,  �ണ്സള്കേട്ടഷന്  എന്നിവ  തു�
സ്വീ�രിച്ചുകെ�ാണ്ട്  ലഭ്യ7ാക്കു�  എന്നിവയാണ്  പ്രധാന  ലക്ഷ്യങ്ങള്  എന്ന്
വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്  (സര്ക്കാരികെന്റ  3.3.2017  കെല  ജി.ഒ  (ആര്.Pി)  നമ്പര്
233/2017/അഗ്രി.  നമ്പര്  �Q്  പ്ര�ാരം  50  ലക്ഷം  രൂപയുകെP  ഈ  കേപ്രാജക്ടിന്
അനു7തി ലഭ്യ7ാകു�യും 31.3.2017  കെല extn(2)86808/15  നമ്പര് �Qില് ഡയറക്ടര്
ഓ1് എ�്സ്റ്റന്ഷന് ഭരണ-സാകേങ്കതി�ാനു7തി നല്കു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്).
1. ബജറ്റ് ഘP�ങ്ങള്  

ക്ര7
നമ്പര് ഘP�ങ്ങള്

1ിനാന്ഷ്യല് 
Pാര്ജറ്റ് 

(ലക്ഷQില്)
1ിസിക്കല്

Pാര്ജറ്റ്

1 ഉല്പ്പന്നങ്ങള്/കേസവനങ്ങള് എന്നിവ
ലിസ്റ്റ് കെചയ്യല് 10 25

2 കെവബ് കേപാര്ട്ടല് ഡികൈസന്
കെചയ്യല്,കെPസ്റ്റ് കെചയ്യല് 30 50

3 ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ബാര് കേ�ാഡിംഗ്
നല്�ല് 10 75

2. കെചലവ് വിശzാംശങ്ങള് (യു1ാസ്റ്റ് പ്ര�ാരം)

വര്ഷം ബജറ്റ്(ലക്ഷQില്) ലഭിച്ച തു� കെചലവ്
2016-17 9 ....... .......
2017-18 20 15,90,000 2,14,220
2018-19 17.858 4,93,020 4,88,620
2019-20 12.971 3,05,660 3,05,550
2020-21 9.916 1,87,500 1,64,450
2021-22 8.271 1,17,216 1,16,401
ആകെ� 78.016 26,93,396 12,89,241

ഏപ്രില്  2016  ല് തുPങ്ങി 7ാര്ച്ച്  2017  ല് പൂര്Qിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  പദ്ധതി
വിഭാവനം  കെചയ്തിരുന്നത്.  എന്നാല്  2021-2022  വര്ഷQിലും  ഓണ്കൈലന്
വില്പന/കേസവനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
25.3.2022 ല് നല്�ിയ ഓ ഡിറ്റ് അകേന്വഷണQിന് സ്ഥാപനകേ7ധാവി ലഭ്യ7ാക്കിയ
7റുപPിയില്,  നിലവില്  കെവബ്കൈസറ്റില്  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  വിലയും  കേസ്റ്റഷന്
തിരിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങളും  ലഭ്യ7ാകെണങ്കിലും,  പദ്ധതി  വിഭാവനം  കെചയ്തരീതിയില്
പ്രവര്Qനം  ആരംഭിക്കണകെ7ങ്കില്  താകെഴപ്പറയുന്ന  വിവിധ  ഘട്ടങ്ങള്  കൂPി
പൂര്Qീ�രികേക്കണ്ടതുകെണ്ടന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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1. കേ�ന്ദ്രീകൃത വില്പ്പന കേ�ന്ദ്രം
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നുള്ള എല്ലാ ഉല്പ്പന്നങ്ങളും ഒരു
കേ�ന്ദ്രീകൃത  വില്പ്പന  കേ�ന്ദ്രം  മുകേഖന  ഓണ്കൈലന്  വില്പ്പന  നPത്തുവാനുള്ള
സംവിധാനം അത്യാവശ്യ7ാണ്.
2. ഉല്പ്പന്നQികെന്റ വില കെക്രഡിറ്റ് കെചയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം
ഒരു  പ്രകേത്യ�  കേ�ന്ദ്രQില്നിന്നുള്ള  ഉല്പ്പന്നം  വാങ്ങിക്കുന്ന  വ്യക്തിക്ക്  ആ
കേ�ന്ദ്രQികെന്റ അക്കൗണ്ടികേലക്ക് ഉല്പ്പന്നQികെന്റ വില കെക്രഡിറ്റ് കെചയ്യുന്നതിനുള്ള
സൗ�ര്യം, ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേ�ന്ദ്രീകൃത വില്പ്പന കേ�ന്ദ്രQില് പ്രകേത്യ�
സൗ�ര്യം,  ഒരു  ഓര്ഡറില്  തകെന്ന  വിവിധ  കേസ്റ്റഷനു�ളില്  നിന്നുള്ള
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉള്കെപ്പടുത്തുവാനും, അവ ഉപകേഭാക്താവിന് ഒരു7ിച്ചു �ിട്ടുന്നതിനുമുള്ള
സൗ�ര്യം  തുPങ്ങി  വിവിധ  സാകേങ്കതി�  ഘട്ടങ്ങള്  ഒരുകേക്കണ്ടതാണ്.

3. കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് സൗ�ര്യങ്ങള്
അത്യാധുനി� കേസാഫ്റ്റ്  കെവയറു�ള്,  സാകേങ്കതി� കൈവzഗ്ധ്യമുള്ള ഉകേz്യാഗസ്ഥര്
എന്നിവ സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP എല്ലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരികേക്കണ്ടതും, വിവിധ
ഉത്പാzന  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്  തമ്മില്  പര÷രബന്ധിത7ായി  പ്രവര്Qിക്കുവാന്
സാധിക്കും വിധം ഈ കേസാഫ്റ്റ്  കെവയറു�ള് തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കു�കെയന്ന വളകെര
സങ്കീര്ണ്ണ7ായ പ്രവര്Qനം നPപ്പിലാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
3. 7നുഷ്യവിഭവം
അത്യാധുനി�  കേസാഫ്റ്റ്  കെവയറു�ള്  നിരന്തരം  �ാലി�7ാകേക്കണ്ടതായി  വരും.
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്നതിനും  വിറ്റുതീര്ക്കുന്നതിനും  അനുസൃത7ായി
കേപാര്ട്ടല്  �ാലി�7ാക്കുന്നതിന്  സാകേങ്കതി�  കൈവzഗ്ധ്യമുള്ള  ഉകേz്യാഗസ്ഥര്ക്ക്
നല്കേ�ണ്ടിവകേന്നക്കാവുന്ന  കെചലവ്  മുന്കൂട്ടി  �ണ്ട്  ഓകേരാ  കേ�ന്ദ്രQിനും  തു�
ബജറ്റില് വ�യിരുQി നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
5. കെഡലിവറി പാര്ട്ട്ണര്
ഓണ്കൈലന്  വില്പ്പന  നPപ്പിലാക്കണകെ7ങ്കില്  ഒരു  കെഡലിവറി  പാര്ട്ട്ണകെറ
�കെണ്ടകേQണ്ടി  വരും(ഉzാഹരണം-ആ7കേസാണ്,!ിപ്പ്�ാര്ട്ട്)  നിലവില്
പാക്കിംഗ്,കെഡലിവറി  എന്നിവ  ഒരു7ിച്ചു  കെചയ്യുന്ന  സര്ക്കാര്/കെപാതുകേ7ഖലാ
പാര്ട്ട്ണര്  ഇല്ലാQതിനാല്  പാക്കിംഗ്,കെഡലിവറി  എന്നിവയ്കായി  കൂടുതല്
ജീവനക്കാര് ആവശ്യ7ായി വരും.
6. വിഭവങ്ങളുകെP ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുQല് 
ഓണ്കൈലന് വില്പ്പന നPപ്പിലാക്കിയാല് കേലാ�Qികെന്റ വിവിധ  കേ�ാണു�ളില്
നിന്നും  വിവിധ  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക്  ആവശ്യക്കാര്  ഉണ്ടാകും.  വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന  ഈ
ആവശ്യം  നPപ്പിലാക്കാന്  �ഴിയാകെത  വന്നാല്  അത്  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
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പ്രതിച്ഛായകെയ  പ്രതികൂല7ായി  ബാധിക്കാന്  സാധ്യതയുണ്ട്.  ആയതിനാല്
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഉത്പാzനക്ഷ7ത  സുസ്ഥിര7ാക്കി  വിഭവങ്ങളുകെP  ലഭ്യത
ഉറപ്പുവരുത്തു�  എന്നത്  പ്രാഥ7ി�7ായി  നPപ്പിലാകേക്കണ്ടി  വരും.  മു�ളില്
പറ  ഞ്ഞിരിക്കുന്ന 6  �ാര്യങ്ങളും നPപ്പിലാക്കിയാല് 7ാത്രകേ7 ഓണ്കൈലന് വില്പ്പന
നPപ്പിലാക്കുവാന്  സാധിക്കു�യുള്ളൂ.  ആയതിനാല്,  ഈ  കേപാര്ട്ടല്
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  എല്ലാ  കേസ്റ്റഷനു�ളുകേPയും  ഉല്പ്പന്ന  കേസവനങ്ങളുകെP
പരിപൂര്ണ്ണ  വിവരങ്ങള് ഉള്കെക്കാള്ളുന്ന  ഒരു  ബൃഹQായ  വിവര  കേùാതസ്സായി
നിരന്തരം പുതുക്കി ഉപകേയാഗിക്കാം എന്നാണ് വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം കേ7ധാവി
അറിയിച്ചത്.  വില്പ്പനകേസവനQികേലയ്ക്ക്  �Pക്കണകെ7ങ്കില്  അതിന്
ഉയര്ന്നതലQില്  സംകേയാജിത7ായ  കെറഗുകേലറ്ററി  സംവിധാനം
അത്യാവശ്യ7ാകെണന്നും യൂണികേവഴ്സിറ്റി പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഡയറക്ടകേററ്റ് ഓ1്
സീഡ്സ്  ആന്ഡ്  പ്ലാന്റിംഗ്  കെ7റ്റീരിയല്സ്  ഈ  ഒരു  zൗത്യQിന്
അനുകേയാജ്യ7ായിരിക്കുകെ7ന്നും  സ്ഥാപനകേ7ധാവി  അഭിപ്രായകെപ്പട്ടു.  കേ7ല്
വിവരങ്ങളില്  നിന്നും  കേവണ്ടത്ര  പഠനങ്ങള്  നPQാകെതയാണ്  പദ്ധതി
കെപ്രാകേപ്പാസല്  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നകെതന്നും,  പദ്ധതി  ആരംഭിച്ചകെതന്നും
വ്യക്ത7ാണ്.  പദ്ധതി  നPQിപ്പികെല  പ്രാകേയാഗി�  ബുദ്ധിമുട്ടു�ള്  സംബന്ധിച്ച്
കേവണ്ടത്ര ചര്ച്ച�ള്, കൂPിയാകേലാചന�ള് എന്നിവ നPQാകെത നPപ്പിലാക്കിയ ഈ
പദ്ധതിയ്ക്കുകേവണ്ടി നാളിതുവകെര കെചലവഴിച്ച തു�,  7നുഷ്യാധ്വാനം എന്നിവ പാഴായി
കേപാ�ാതിരിക്കാന്  പദ്ധതി  കെപ്രാകേപ്പാസലില്  കേവണ്ടത്ര  7ാറ്റങ്ങള്  വരുQി
(പ്രാകേയാഗി�7ായി  നPപ്പിലാക്കാന്  �ഴിയുന്ന  വിധQില്)  സര്ക്കാരില്  നിന്ന്
അനു7തി വാങ്ങി �ര്ഷ� സമൂഹQിന് ഉപ�രിക്കുന്ന വിധQില് കെവബ്കൈസറ്റ്
പ്രവര്Qനം ആരംഭിക്കാന് കേവണ്ട നPപPി�ള് സര്വ്വ�ലാശാലാ അധി�ാരി�ള്
എത്രയും കെപകെട്ടന്ന് കൈ�കെക്കാകേള്ളണ്ടതാണ്.
2) പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, കെവള്ളായണി - എസ്റ്റാബ്ലികെEന്റ് ഓ1്
നാഷണല് കെലവല് �്വാളിറ്റി �ണ്കേOാള് ലകേബാറട്ടറി കേ1ാര് ഹണി- 4,44,99,134/-
രൂപ കെചലവാക്കിയിട്ടും ലകേബാറട്ടറി പ്രവര്Qനം ആരംഭിച്ചില്ല 

പദ്ധതിയുകെP കേപര് എസ്റ്റാബ്ലികെEന്റ്  ഓ1്  നാഷണല്  കെലവല്  �്വാളിറ്റി  �ണ്
കേOാള് ലകേബാറട്ടറി കേ1ാര് ഹണി

ശീര്ഷ�ം 9251
1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വി�ാസ് കേയാജന (ആര്.കെ�.വി.കൈവ)

രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വി�ാസ് കേയാജനയുകെP �ീഴില് വരുന്ന എസ്റ്റാബ്ലികെEന്റ് ഓ1്
നാഷണല്  കെലവല്  �്വാളിറ്റി  �ണ്കേOാള്  ലകേബാറട്ടറി  കേ1ാര്  ഹണി  എന്ന
പദ്ധതിക്ക്  സര്വ്വ�ലാശാല  ഗകേവഷണ  വിഭാഗം  കേ7ധാവിയുകെP  20.01.2015  –കെല
ആര്6/60122/2015  പ്ര�ാരം  ഭരണാനു7തി  ലഭിച്ചു.  കേതന്  ഗുണനിലവാര
പരികേശാധനയാണ് പദ്ധതിയുകെP ലക്ഷ്യം.  പദ്ധതിയു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് നാളിതുവകെര
അനുവzിച്ച തു��ളുകെP വിശzാംശം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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കേപ്രാജക്ട് കെഹഡ് അനുവzിച്ച തു�
(രൂപ)

336-31-9251-910 സിവില് വര്ക്സ് 1,80,00,000
336-31-9251-420 ഇ�്യുപ്കെ7ന്റ് 2,67,00,000

336-31-9251-416 1ര്ണിച്ചര് ആന്റ് 1ിക്സ്കേച്ചഴ്സ് 3,00,000

336-31-9251-910 സിവില് വര്ക്സ്
പദ്ധതിയില് സിവില് വര്ക്സിനായി അനുവzിച്ച 1,80,00,000/- രൂപ  ഡയറക്ടര് ഓ1്
1ിസിക്കല് പ്ലാന്റിന്  കൈ�7ാറു�യും  30.09.2015  –ല് കെ�ട്ടിP  നിര്7ാണQിനായി
തറക്കല്ലിടു�യും, 27.03.2019  ല് നിര്മ്മാണം പൂര്Qിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.  കെ�ട്ടിPQികെന്റ
ഉz്ഘാPനം  25.01.2021  -  ന്  നPന്നു.  അനുവzിച്ച  1,80,00,000/-  രൂപയും  കെ�ട്ടിP
നിര്7ാണQിനായി കെചലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
336-31-9251-420 എ�്യുപ്കെ7ന്റ്
ഈ കെഹ ഡില് അനുവzിച്ച തു�യില് നിന്നുമുള്ള കെചലവ് വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം ഉപ�രണം

വാങ്ങിയ തീയതി
കെചലവാക്കിയ തു�

(രൂപ)
1 കെPണ്ടറിനായുള്ള പരസ്യ ചാര്ജ് 26.03.2016 13,651
2 ഇ-കെPണ്ടറികെന്റ  ഡിജിറ്റല് സികേഗ്നച്ചര് 15.01.2019 1,350

3 ലി�്വി ഡ് കേക്രാ7കേറ്റാഗ്ര1ി-7ാസ്
കെ÷കേക്ട്രാ7ീറ്റര് സിസ്റ്റം 23.12.2019 2,15,00,000

4 QUHPLC 26.09.2019 35,00,000
5 FTIR 31.03.2021 11,00,000

6 കെ�7ിക്കല്സ് 10.03.2021, 12.03.2021,
15.03.2021, 30.03.2021 84,191

ആകെ� 2,61,99,192

336-31-9251-416 1ര്ണിച്ചര് ആന്റ് 1ിക്സ്കേച്ചഴ്സ്
കേ7ല്പ്പറഞ്ഞ ശീര്ഷ�Qില് നിന്നുള്ള കെചലവ് വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം വാങ്ങിയ തീയതി കെചലവാക്കിയ 

തു� (രൂപ)
1 1ര്ണിച്ചറു�ള് 27.03.2021 1,15,233

2 എയര് �ണ്ടീഷനര്, ഇന്കെവര്ട്ടര്,      ഇന്
സ്റ്റകേലഷന് ചാര്ജ് 23.03.2021 68,400
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3 ഇന്സ്റ്റകേലഷന് ഓ1് �ര്ട്ടന്സ് 23.03.2021 54,499

4 കൈനOജന് ജനകേററ്റര് �ാബിന്          നിര്
7ാണം (ഇലക്ട്രിക്കല് കെ7റ്റീരിയല്സ്) 18.10.2021 12,066

5 കൈനOജന് ജനകേററ്റര് �ാബിന്         നിര്
7ാണം (ഇലക്ട്രിക്കല് കെ7റ്റീരിയല്സ്) 27.10.2021 4,245

6 കൈനOജന് ജനകേററ്റര് �ാബിന്         നിര്
7ാണം(കെ7റ്റല് വര്ക്സ്) 17.11.2021 35,000

7 കൈനOജന് ജനകേററ്റര് �ാബിന്         നിര്
7ാണം (സിവില് വര്ക്സ്) 18.11.2021 10,500

ആകെ� 299,943

പദ്ധതിയു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് നാളിതുവകെരയുള്ള ആകെ� വരവ് കെചലവു് �ണക്കു�ള്
താകെഴ പറയും പ്ര�ാര7ാണ്

കേപ്രാജക്ട് കെഹഡ് അനുവzിച്ച തു�
(രൂപ)

കെചലവായ
തു� (രൂപ)

7ിച്ചമുള്ള
തു� 
(രൂപ)

336-31-9251-910
സിവില് വര്ക്സ് 1,80,00,000 1,80,00,000 -

336-31-9251-420
ഇ�്വിപ്കെ7ന്റ് 2,67,00,000 2,61,99,192 5,00,808

336-31-9251-416
1ര്ണിച്ചര് ആന്റ് 1ിക്സ്കേച്ചഴ്സ് 3,00000 2,99,943 57

ആകെ� 4,50,00,000 4,44,99,135 5,00,865
20.01.2015  -ന്  ഭരണാനു7തി  ലഭിക്കു�യും  തുPര്ന്ന്  30.09.2015  –ന്  കെ�ട്ടിP

നിര്7ാണം  ആരംഭിച്ച്  27.03.2019  -ന്  നിര്7ാണം  പൂര്Qിയാക്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.
കേതന്  ഗുണനിലവാര  പരികേശാധനയ്ക്ക്  ആവശ്യ7ായ  ലി�്വി ഡ്  കേക്രാ7കേറ്റാഗ്ര1ി  –
7ാസ്  കെ÷കേക്ട്രാ7ീറ്റര്  സിസ്റ്റം  ഉള്കെപ്പകെPയുള്ള  പ്രധാന  ഉപ�രണങ്ങളും
1ര്ണിച്ചറു�ളും  എല്ലാം  31.03.2021-ന്  മുന്പായി  വാങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.  പദ്ധതിയു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട  1യല്  പരികേശാധനയില്  ലാബികെന്റ  പ്രവര്Qനം  ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
എന്ന്  വ്യക്ത7ായതിനാല്,  ആയതില്  വിശzീ�രണം  കേതPി  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്
അകേന്വഷണQിനുള്ള  (04/23.12.2021)  7റുപPിയില്   ലകേബാറട്ടറി
പ്രവര്Qനസജ്ജ7ാക്കുന്നതികേലക്കായി  കേതന്  സാമ്പിളു�ളുകെP  എക്സ്Oാക്ഷന്
ആവശ്യ7ായ  ഉപ�രണങ്ങള്,  രാസവസ്തുക്കള്,  എന്നിവ  ഇനിയും
വാകേങ്ങണ്ടതായിട്ടുകെണ്ടന്നും  ഈ  ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി  തു�കെയാന്നും  തകെന്ന
വ�യിരുQിയിട്ടികെല്ലന്നും 7റുപPി നല്കു�യുണ്ടായി.

ലകേബാറട്ടറി  പ്രവര്Qനസജ്ജ7ാക്കുന്നതികേലക്കായി  ആവശ്യങ്ങള്
ഉള്കെക്കാള്ളിച്ചുകെ�ാണ്ടുളള  രൂപകേരഖ  കേസ്റ്ററ്റ്  കേഹാര്ട്ടി�ള്ച്ചര്  7ിഷന്  മുകേഖന
നാഷണല്  ബീ�ീപ്പിംഗ്  ആന് ഡ്  ഹണി7ിഷകെന്റ  പരിഗണനയ്ക്കായി
സ7ര്പ്പിച്ചിട്ടുകെണ്ടന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  20.01.2015  –ല് ഭരണാനു7തി  ലഭിച്ച  കേശഷം
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നാളിതുവകെര  4,44,99,135/-  രൂപ  കെചലവാക്കിയിട്ടും,  ലകേബാറട്ടറി
പ്രവര്Qനസജ്ജ7ാ�ാQതിനാല്  സര്വ്വ�ലാശാല  ഈ  വിഷയQില്
അPിയന്തിര7ായി നPപPി�ള് കൈ�കെക്കാകേള്ളണ്ടതാണ്.
3)  ബകേയാളജിക്കല്  �ണ്കേOാള്  ഓ1്  കേക്രാപ്പ്  കെപസ്റ്റ്,  കെവള്ളാനിക്കര  -  കേസ്റ്ററ്റ്
കേഹാട്ടിക്കള്ച്ചര് 7ിഷന് പദ്ധതി- ലക്ഷ്യം കൈ�വരിച്ചില്ല

പദ്ധതിയുകെP കേപര്
എസ്റ്റാബ്ളികെEന്റ് ഓ1് എ യൂണിറ്റ്  കേ1ാര് കെപ്രാഡക്ഷന് ഓ1്
ലി�്യുഡ്  കേ1ാര്മുകേലഷന്  ഓ1്  കൈ7കേക്രാബിയല്  ബകേയാ
ഏജന്റ്സ്

ശീര്ഷ�ം 70077
1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി കേസ്റ്ററ്റ് കേഹാട്ടിക്കള്ച്ചര് 7ിഷന് (എസ് എച്ച് എം)

എസ്.എച്ച്.എം  (5)  /1729/(1)2018-19  /08.10.2018  നമ്പര്  നPപPിക്ര7QിലൂകെP
അംഗീ�ാരം  ലഭ്യ7ായ  പദ്ധതി  "എസ്റ്റാബ്ളികെEന്റ്  ഓ1്  എ  യൂണിറ്റ്  കേ1ാര്
കെപ്രാഡക്ഷന്  ഓ1്  ലി�്യുഡ്  കേ1ാര്മുകേലഷന്  ഓ1്  കൈ7കേക്രാബിയല്  ബകേയാ
ഏജന്റ്സ് "-കെന്റ ലക്ഷ്യം Beauverai bassiana, Meterhizium Anisopliae എന്നീ ബകേയാ
ഏജന്റ്സികെന്റ ലി�്യുഡ് കേ1ാര്മുകേലഷന് സ്റ്റാകേന്റകൈഡകേസഷനും,  അവയുകെP 7ാസ്സ്
കെപ്രാഡക്ഷനു7ാണ്.  2018-19  വര്ഷQില്  3  ഘട്ടQിലായി  പദ്ധതി
നPപ്പിലാക്കണകെ7ന്നാണ്  എസ്.എച്ച്.എം  നി ര്കേÓശിച്ചിട്ടുള്ളത്.  വിശzാംശങ്ങള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഘട്ടങ്ങള് ഘP�ങ്ങള് ബജറ്റ്
ഘട്ടം 1 സ്റ്റാകേന്റര്കൈഡകേസഷന് ഓ1് കേ1ാര്മുകേലഷന് 8 ലക്ഷം 
ഘട്ടം2 7ാസ്സ് കെപ്രാഡക്ഷന് ഓ1് 1സ്റ്റ് ബകേയാ ഏജന്റ് 36.50 ലക്ഷം
ഘട്ടം 3 7ാസ്സ് കെപ്രാഡക്ഷന് ഓ1് കെസക്കന്റ് ബകേയാ ഏജന്റ് 25.50 ലക്ഷം

ആകെ� 70 ലക്ഷം

പദ്ധതിക്ക്  ഡയറക്ടര്  ഓ1്  റിസര്ച്ചികെന്റ  21.12.2018  കെല  നമ്പര്.  ആര്
2/65530/2018  നPപPിക്ര7QിലൂകെP ഭരണ-സാകേങ്കതി� അനു7തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇത്
സംബന്ധിച്ച്  27.10.2018  ന്  ച7ച്ച  �രാറില്  28.2.2019  ന്  പദ്ധതി  പൂര്
Qീ�രിക്കണകെ7ന്നാണ്  വ്യവസ്ഥകെചയ്തിരുന്നകെതങ്കിലും,  24.1.2019 ന്  7ാത്ര7ാണ്
ആz്യ ഗഡുവായ 8 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചത്. തുPര്ന്ന് 10.6.2019-ല് 2019-20            വര്
ഷQികേലക്ക്  ഈ  തു�  റീവാലികേഡറ്റ്  കെചയ്തുനല്കു�യും  2019-20  വര്ഷQില്
7,04,320.25 രൂപ കെചലവഴിക്കു�യും കെചയ്തു. 2020-21  വര്ഷQില് ബാക്കി തു�യായ
95,679.75  രൂപ  കെചലവഴിക്കുന്നതിന്  നമ്പര്.  ആര്2/65530/18(ii)/30.7.2020
നPപPിക്ര7QിലൂകെP ഡയറക്ടര് ഓ1് റിസര്ച്ച് അനു7തി നല്�ി. എന്നാല് 2018-19
വര്ഷQില് പൂര്Qീ�രികേക്കണ്ട പദ്ധതി 2020-2021 വര്ഷQിലും                പൂര്
Qീ�രിച്ചില്ല.  പദ്ധതി  ലക്ഷ്യം  കൈ�വരിക്കാതിരുന്നതിനുമുള്ള  �ാരണം
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വിശzീ�രിക്കാന് നല്�ിയ ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് (നമ്പര് 1/24.11.2021) 7റുപPിയായി
“2019-20  �ാലഘട്ടQില്  തകെന്ന  ആz്യ  ഗഡുവായ  8  ലക്ഷം  രൂപയില്  88%
കെചലവഴിക്കു�യും  ആz്യ  ഘട്ടQികെല  ലക്ഷ്യ7ായ  സ്റ്റാന്കേഡര്കൈഡകേസഷന്
പൂര്Qീ�രിക്കു�യും കെചയ്തു. എന്നാല് 7ിത്രകു7ിളു�ളുകെP കേ÷ാറു�ള്/ കേ�ാണീഡിയ,
വളര്ത്തുവാന്  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  7ാധ്യ7Qികെന്റ  ഉപരിതലQില്  7ാത്ര7ാണ്
വളരുന്നത്.  ആയതിനാല്  ദ്രാവ�  കേ1ാര്മുകേലഷന്  ഉത്പാzിപ്പിക്കുന്നത്
ലാഭ�ര7കെല്ലന്ന്  7നസിലാക്കാന്  സാധിച്ചു.  ദ്രാവ�  കേ1ാര്മുകേലഷന്
വിജയ�ര7ായി  വി�സിപ്പികെച്ചടുക്കാന് �ഴികെഞ്ഞങ്കിലും  വാണിജ്യാPിസ്ഥാനQില്
അത്  ലാഭ�ര7ായിരിക്കില്ല  എന്നതും  പരീക്ഷണകേവളയില്  �കെണ്ടത്തു�യുണ്ടായി.
തുPര്ന്ന്  പദ്ധതിയുകെP  ആz്യഘട്ടQിലുള്ള  പരീക്ഷണ  1ലങ്ങള്  ധനസഹായ
എജന്സികെയ  അറിയിക്കു�യും,  ബാക്ടീരിയല്  ജീവാണുക്കളായ  ബാസില്ലസ്
തുറിന്ജിയന്സിസ് ,  സ്യൂകേഡാകേ7ാണാസ്  ഫ്ലൂറകെസന്സ്  എന്നിവയുകെP  ദ്രാവ�
രൂപQിലുള്ള  കേ1ാര്മുകേലഷന്  ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള  അനു7തി  കേതടു�യും  കെചയ്തു.
കേ7ാണിറ്ററിങ്  �മ്മിറ്റി  രണ്ട്  തവണ  കേ�ന്ദ്രം  സന്ദര്ശിച്ചകേപ്പാള്  ഈ  �ാര്യങ്ങള്
വ്യക്ത7ാക്കിയിരുന്നതാണ്.  തുPര്ന്ന്  �മ്മിറ്റിയുകെP  നിര്കേÓശപ്ര�ാരം  ആz്യ
ഗഡുവികെന്റ  ബാക്കി  തു�  കൂPി  പൂര്ണ്ണ7ായും  വിനികേയാഗിച്ച  കേശഷം
ധനവിനികേയാഗപത്രം എസ്.എച്ച്.എം. ന് സ7ര്പ്പിക്കു�യുണ്ടായി. എന്നാല് തുPര്ന്ന്
നാളിതുവകെര  രണ്ടാ7കെQ  ഗഡു  അനുവzിക്കുന്നതികെനക്കുറികേച്ചാ  പദ്ധതി
തുPരുന്നതികെനക്കുറികേച്ചാ  യാകെതാരു  നിര്കേÓശങ്ങളും  ഓ1ീസില്  ലഭിച്ചിട്ടില്ല”
എന്നാണ്  വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുള്ളത്  .  ബാക്ടീരിയല്  ജീവാണുക്കളായ  ബാസില്ലസ്
തുറിന്ജിയന്സിസ് ,  സ്യൂകേഡാകേ7ാണാസ്  ഫ്ലൂറകെസന്സ്  എന്നിവയുകെP  ദ്രാവ�
രൂപQിലുള്ള  കേ1ാര്മുകേലഷന്  ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള  പുതുക്കിയ  കെപ്രാകേപ്പാസല്
സ7ര്പ്പിച്ച്  അനു7തി  കേനടുന്നതിനും,  അനുവzിച്ച  തു�  നഷ്ടകെപ്പPാതിരിക്കുന്നതിനും
അPിയന്തിരനPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
4) സീഡ് കെPകേ»ാളജി യൂണിറ്റ് , കെവള്ളാനിക്കര - "Biodiversity and local Germ plasm
Conservation and promotion" – ‘വിQ് ജീന് ബാങ്ക്’ പ്രവര്Qന7ാരംഭിച്ചിട്ടില്ല

പദ്ധതിയുകെP കേപര് ബകേയാകൈഡകേവഴ്സിറ്റി & കേലാക്കല് കെജം പ്ലാസം
�ണ്സര്കേവഷന് ആന്റ് കെപ്രാകേ7ാഷന്

ശീര്ഷ�ം 35008
1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പദ്ധതി ധനസഹായം

കേ�രളQികെല  �ാര്ഷി�വിള�ളുകെP  ലഭ്യ7ായ  ജനിത�  സമ്പQ്
സംരക്ഷിക്കു�,  ഇകേപ്പാള്  പ്രചാരQിലില്ലാQ  ഇനങ്ങളുകെP  കൃഷി
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു�,  കൈവജ്ഞാനി�  ജനിത�സമ്പQികെന്റ  ഉP7സ്ഥാവ�ാശം
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള  സംവിധാനം  സൃഷ്ടിക്കു�  എന്നീ  ലക്ഷ്യങ്ങകേളാകെP  സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരികെന്റ  സാമ്പQി�  സഹായകേQാകെP  ആരംഭിച്ച  പദ്ധതിയാണ്
"Biodiversity and local Germ plasm Conservation and promotion".  ഈ പദ്ധതിയിന്
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�ീഴില് കേ�രളQികെല തനത് വിള�ളുകെP ജനിത� സമ്പQ് സംരക്ഷിക്കു� എന്ന
ലക്ഷ്യകേQാകെP  ആസൂത്രണം  കെചയ്യകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്  ‘Seed  Gene  Bank’  അഥവാ
‘വിQ് ജീന് ബാങ്ക് ’’ എന്ന സംവിധാനം.  അമ്പതിനായിരകേQാളം കേശഖരണങ്ങള്
25 മുതല് 30 വര്ഷക്കാലം വകെര സംഭരിച്ചുകെവക്കാനുതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതികെന്റ
രൂപ�ല്പ്പന. 

കൃഷി(1ാം)വകുപ്പികെന്റ  10.10.2017  കെല ജി.ഒ  (ആര്.Pി)  984/2017/അഗ്രി.  നമ്പര്
ഉQരവു  പ്ര�ാരം  2  കേ�ാPി  രൂപ  അPങ്കലില്  5  വര്ഷകേQക്കുള്ള  അനു7തിയും
നല്�ി.  ഇതില്  സീഡ്  കെPകേ»ാളജി  വകുപ്പിന്  1.45  കേ�ാPി  രൂപയും,  പട്ടാമ്പി
പ്രാകേzശി�  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQിന്  55  ലക്ഷം  രൂപയും  അനുവzിച്ചു.
വിQ്  ജീന്  ബാങ്കികെന്റ  നിര്മ്മാണ7Pക്കം  പ്രധാന  പ്രവര്Qനങ്ങള്  സീഡ്
കെPകേ»ാളജി  വകുപ്പാണ്  നിര്വ്വഹികേക്കണ്ടത്.  അPിസ്ഥാന  സൗ�ര്യങ്ങകെളല്ലാം
ഏകെറക്കുകെറ പൂര്Qിയായി �ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ജനകേററ്ററില് നിന്നുള്ള �ണക്ഷന് നല്�ിയിട്ടില്ല; വിQ് ജീന് ബാങ്ക് ഉz്ഘാPനം
�ഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവര്Qനക്ഷ77ായില്ല

കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണം,  കേ�ാള്ഡ്  റൂം  നിര്മ്മാണം,  ജനകേററ്റര്  സ്ഥാപിക്കല്,
ആവശ്യ7ായ  ഉപ�രണങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കല്  എന്നിവയായിരുന്നു  വിQ്  ജീന്
ബാങ്കികെന്റ  നിര്മ്മാണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ടുള്ള  പ്രധാന  പ്രവര്Qനങ്ങള്.  2020
7ാര്ച്ചില്  കെ�ട്ടിPQികെന്റ  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്Qനം  FRBL-  FACT  കെ�ാച്ചികെയ
ഏല്പ്പിക്കു�യും  75.25  ലക്ഷം  രൂപക്ക്  2021  ജനുവരിയില്  നിര്മ്മാണം
പൂര്Qീ�രിക്കു�യും  കെചയ്തു.  കേ�ാള്ഡ്  റൂം  നിര്മ്മാണം,  ജനകേററ്റര്  സ്ഥാപിക്കല്
എന്നിവയ്ക്കായി 20,50,000/- രൂപ ഡയറക്ടര് ഓ1് 1ിസിക്കല് പ്ലാന്റികെന 2020  7ാര്
ച്ച്  17 ന്  (ബില്  നമ്പര്01/03.19.20,  കെചക്ക്  നമ്പര്.  441856/17.03.2020)
ഏല്പ്പിക്കു�യും കെചയ്തു. 2021  ജനുവരികേയാകെP ഡയറക്ടര് ഓ1് 1ിസിക്കല് പ്ലാന്റ്
കേ�ാള്ഡ്  റൂം  നിര്മ്മിക്കു�യും,  ജനകേററ്റര്  സ്ഥാപിക്കുയും  2021  ജനുവരി  25  ന്
ഇതികെന്റ  ഉz്ഘാPനം  ബഹു7ാനകെപ്പട്ട  കൃഷി  7ന്ത്രി  നിര്വഹിക്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  നാളിതുവകെരയായും  ജനകേററ്ററില്  നിന്നുള്ള  �ണക്ഷന്  നല്�ിയിട്ടില്ല.
അPിസ്ഥാന  സൗ�ര്യങ്ങകെളല്ലാം  ഒരുക്കിയിട്ടും,  ഉz്ഘാPനം  �ഴിഞ്ഞ്  10  7ാസം
ആയിട്ടും ജനകേററ്ററില് നിന്നുള്ള �ണഷന് നല്�ാQതിനാല് വിQ് ജീന്ബാങ്ക്
പ്രവര്Qനക്ഷ77ായിട്ടില്ല. 7ാത്ര7ല്ല ഇതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ടു വാങ്ങിയ ഡീപ്പ് ഫ്രീസര്
കേപാലുള്ള ഉപ�രണങ്ങളും ഇന്സ്റ്റാള് കെചയ്യാന് സാധിക്കാകെത 7കെറ്റാരു മുറിയില്
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു�യാണ്.
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ജനകേററ്റര്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടും  �ണക്ഷന്  നല്�ാന്  �ാലതാ7സകെ7ടുക്കന്നതികെന്റ
�ാരണം വ്യക്ത7ാകേക്കണ്ടതും ജീന്ബാങ്ക് പ്രവര്Qനക്ഷ77ാക്കാനുള്ള അPിയന്തിര
നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
5) സര്ക്കാരികെന്റ ഒരുകേ�ാPി 1ലവൃക്ഷകൈQ�ള് നPീല് പദ്ധതി - 40,86,657/-രൂപ
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല 

സര്ക്കാരികെന്റ ഒരുകേ�ാPി 1ലവൃക്ഷകൈQ�ള് നPീല് പദ്ധതിയില് കേ�രള
�ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലകെയയും  ഭാഗ7ാക്കിയിരുന്നു.  പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച്
5.5.2020 ന് കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുകെP കേചംബറില് നPന്ന കേസ്റ്റ�്കേഹാള്ഡര്7ാരുകെP
കേയാഗQില്  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  11,10,000  വിവിധയിനം  കൈത�ള്
Pാര്ഗറ്റ് നല്�ി. 22.5.2020 കെല സര്ക്കാര് ഉQരവ് ജി.ഒ (ആര്.)ന.446/2020/അഗ്രി.
പ്ര�ാരം  പദ്ധതിക്കാവശ്യ7ായ  11,10,000  കൈത�ള്  ഉല്പാzിപ്പിച്ച്  രണ്ട്
ഘട്ടങ്ങളിലായി  നല്കുവാന്  കേ�രള  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്
ഉQരവാzിQം  നല്കു�യും  കെചയ്തു.  എന്നാല്  കൃഷി  വകുപ്പ്  ഏല്പ്പിച്ച  11,10,000
Pാര്ഗറ്റില്  9,17,165  എണ്ണം  7ാത്രകേ7  പദ്ധതിക്കായി  നല്�ിയിട്ടുള്ളൂ.  ചില
കേസ്റ്റഷനു�ളികെല  നPീല്വസ്തുക്കളുകെP  ക്ഷാ7ം  മൂലവും,  ചില  കൈത�ള്  കൃഷിവകുപ്പ്
എടുക്കാQതുമൂലവും  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ഏല്പ്പിച്ച  ലക്ഷ്യം  മുഴുവനായി
കൈ�വരിക്കുവാന് സാധിച്ചില്ല.

Pാര്ഗറ്റ് പ്ര�ാരം ഏകെറ്റടുQ വിവിധ ഇനങ്ങളില് വിവിധ കേസ്റ്റഷനു�ളിലായി
കൃഷിവകുപ്പ്  ഏകെറ്റടുക്കാQതായി  58,615  കൈത�ള് ബാക്കിയുണ്ട്  .  ഇന്കേവായ്സ്
പ്ര�ാരം  വില്പന  നPQിയ  ഇനQില്  കൃഷിവകുപ്പില്നിന്ന്  40,86,657/-രൂപ
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് ലഭിക്കുവാന് ബാക്കി നില്ക്കു�യാണ്.  വിവിധ കേസ്റ്റഷനു�ളില്
2020-21 വര്ഷQില് തീര്പ്പാക്കാകെത അവകേശഷിക്കുന്ന തു��ളുകെP വിശzാംശങ്ങള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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ക്ര7
നമ്പര് സ്ഥാപനQികെന്റ കേപര്

2020-21         വര്
ഷQില്       തീര്

പ്പാക്കാന്് 
അവകേശഷിക്കുന്ന

തു�
1 ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം, കെവള്ളാനിക്കര 4,76,611

2 ഓണാട്ടു�ര പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,
�ായംകുളം 24,456

3 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, പട്ടാമ്പി 3,88,637
4 കെനല്ല് ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, കൈവറ്റില 9,60,205
5 1ാ7ിംഗ് സിസ്റ്റം റിസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്, സzാനന്ദപുരം 12,06,981
6 �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 7ണ്ണുQി 31,074

7 ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ് ഓ1് പ്ലാകേന്റഷന് കേക്രാപ്സ് & കൈ÷സസ്,
കേ�ാകേളജ് ഓ1് അഗ്രി�ള്ച്ചര്, കെവള്ളാനിക്കര 1,840

8 ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ് ഓ1് ഫ്രൂട്ട് സയന്സ്,കേ�ാകേളജ് ഓ1്
അഗ്രി�ള്ച്ചര്,കെവള്ളാനിക്കര 1,440

10 ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്രാപ്സ് റിസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്, കെവള്ളാനിക്കര 37,710
11 �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, ആനക്കയം 20,312
12 ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം,തവനൂര് 81,628
13 സുഗന്ധകൈതല ഔഷധസസ്യ ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, ഓPക്കാലി 8,000
14 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,പീലികേക്കാP് 12,563
15 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,കു7ര�ം 71,995

16 പ്ലാന്റ് കെപ്രാകെപ്പാകേഗഷന് & നഴ്സറി 7ാകേനജ്കെ7ന്റ് യൂണിറ്റ്,
കെവള്ളാനിക്കര 7,45,635

17 �ശു7ാവ് ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, വാഴക്കുളം 17,570
. ആകെ� 40,86,657

ഓ ഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1) ഏകെറ്റടുക്കുന്ന പദ്ധതി�ള് യഥാസ7യം പൂര്Qിയാക്കുന്നുകെണ്ടന്നും, പദ്ധതിലക്ഷ്യം
കൈ�വരിക്കുന്നുകെണ്ടന്നും  ഉറപ്പുവരുകേQണ്ടതും,  കൃത്യ7ായ  ഇPകേവള�ളില്
കേ7ാണിറ്ററിംഗ് നPകേQണ്ടതു7ാണ്.
2)  സര്ക്കാരിനുകേവണ്ടി ഏകെറ്റടുക്കുന്ന പദ്ധതി�ള് പ്ര�ാരം ലഭ്യ7ാകേ�ണ്ട തു��ള്
യഥാസ7യം സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  ലഭ്യ7ാകുന്നുകെണ്ടന്ന്  ഉറപ്പുവരുകേQണ്ടതാണ്.   
3) കൃഷിവകുപ്പില്നിന്ന് ലഭ്യ7ാകുവാനുള്ള 40,86,657/-രൂപ ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.
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1-3-10 പ്രകേത്യ� ശ്രദ്ധ ആവശ്യ7ായതും
അവഗണിക്കകെപ്പട്ടുകേപാവുന്നതു7ായ സര്വ്വ�ലാശാല കേ�ന്ദ്രങ്ങളും

വിഭാഗങ്ങളും

ലക്ഷ്യം
പ്രകേത്യ� ശ്രദ്ധ ആവശ്യ7ായതും അവഗണിക്കകെപ്പട്ടുകേപാവുന്നതു7ായ 
സര്വ്വ�ലാശാല  കേ�ന്ദ്രങ്ങളുകെP  /  വിഭാഗങ്ങളുകെP  പുനരുജ്ജീവനം-
പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം
i) സര്വ�ലാശാല ആക്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവ
ii)  പ്രാകേzശി�  കേ�ന്ദ്രങ്ങളും  വിഭാഗങ്ങളു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  സര്വ്വ�ലാശാല
ഉQരവു�ളും റികേപ്പാര്ട്ടു�ളും

വ്യത്യസ്ത  പ്രവര്Qന  കേ7ഖല�ളും  ധര്മ്മങ്ങളുമുള്ള  നിരവധി  �ാര്ഷി�  -
�ാര്ഷി�ാനുബന്ധ  സ്ഥാപനങ്ങളുകെP  ശൃംഖലയാണ്  കേ�രള  �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാല. കെതക്ക് ബാല7ാ7പുരQ് സ്ഥിതികെചയ്യുന്ന നാളികേ�ര ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം മുതല് വPക്ക് 7കേഞ്ചശ്വരത്തുള്ള വിജ്ഞാനവ്യാപന പരിശീലനകേ�ന്ദ്രം വകെര
നീളുന്ന കെചറുതും വലുതു7ായ  96  സ്ഥാപനങ്ങള് സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP �ീഴിലുണ്ട്.
സവികേശഷ  പരിഗണനയും  പരിഹാരവും  ആവശ്യ7ായ  പല  വിഷയങ്ങളും  ഈ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  അPിയന്തിര  ശ്രദ്ധ  പതികേയണ്ട  ചില
വിഷയങ്ങള്   ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1)  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാല  പ്രസ്സ്,  7ണ്ണുQി  സ്ഥിരം  കെP»ിക്കല്
ജീവനക്കാരില്ലാQത് പ്രസ്സികെന്റ പ്രവര്Qനക്ഷ7തകെയ ബാധിക്കുന്നു

സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  റിസര്ച്ച്,  എ�്സ്റ്റന്ഷന്,  അക്കാz7ി�്,  ഭരണ
വിഭാഗങ്ങളികേലക്കാവശ്യ7ായ എല്ലാ പ്രിന്റിംഗ് പ്രവൃQി�ളും നPത്തുന്നത് കെ�.എ.യു.
പ്രസ്സിലാണ്.  തു� ഈPാക്കാകെത സൗജന്യ7ായാണ് എല്ലാ പ്രിന്റിംഗ് പ്രവൃQി�ളും
നPത്തുന്നത്.  വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  കേചാz്യകേപപ്പര്,  രസീതി�ള്  മുതലായവ
അച്ചPിക്കുന്നത്  വളകെര സുരക്ഷകേയാകെPയും ഉQരവാzിQകേQാകെPയും കെചകേയ്യണ്ട
പ്രവര്Qനങ്ങളാണ്.  എന്നാല്  സ്ഥിരം  ജീവനക്കാര്  ഈ  സ്ഥാപനQില്  ഇല്ല
എന്നത്  വളകെര  ഗൗരവകേ7റിയ  പ്രശ്ന7ായി  തുPരുന്നു.  നിലവികെല  കെP»ിക്കല്
ജീവനക്കാരുകെP വിശzാംശങ്ങള് താകെഴ വിവരിക്കുന്നു. (ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര്
4 /9.6.2022-ന് നല്�ിയ 7റുപPി പ്ര�ാരമുള്ളത്).

ക്ര7
നമ്പര് അനുവzിച്ച തസ്തി�

നിലവില്  കേജാലി
കെചയ്യുന്നവരുകെP

എണ്ണം
ഒഴിവ് സ്ഥിരം/താത്�ാലി�ം

1 ജനറല് കേ1ാര്7ാന്-1 ആരു7ില്ല 1

2 സീനിയര് കേ1ാര്
7ാന്-1 ആരു7ില്ല 1

3 ജുനിയര് കേ1ാര്7ാന്-1 ആരു7ില്ല 1
4 �ംപ്യുട്ടര് ഓപ്പകേററ്റര്-1 ആരു7ില്ല 1
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5 പ്രിന്റര്-4 4 കേപര് 0 താത്�ാലി�ം
6 ഡി.Pി.പി ഓപ്പകേററ്റര് -5 2 3 താത്�ാലി�ം
7 കൈബന്റര്-7 7 0 താത്�ാലി�ം
8 പ്രൂ1് റീഡര്-2 2 0 താത്�ാലി�ം
9 കെഹല്പ്പര്-1 1 0 സ്ഥിരം

പ്രസ്സ് 7ാകേനജര് തസ്തി�യിലും വര്ഷങ്ങളായി ഇന്-ചാര്ജ് നിയ7നങ്ങളാണ്
നPQിവരുന്നത്.  ഇത്  പ്രസ്സികെന്റ  പ്രവര്Qനക്ഷ7തകെയ  ബാധിക്കുവാന്
സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്. 
2)  കൈപനാപ്പിള്  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രം,  വാഴക്കുളം  -  പാട്ടക്കരാര്  പുതുക്കിയിട്ടില്ല;
സ്ഥാപനQിന് ഗകേവഷണ പ്രവര്Qനങ്ങള് നPത്തുവാന് ഭൂ7ിയില്ല

കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  �ീഴില്  കൈപനാപ്പിള്
ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രം  1995  ജനുവരി  2 ന്  വാഴക്കുളQ്  ആരംഭിച്ചു.  കേ�രളQികെല
കൈപനാപ്പിള്  കൃഷിയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  പ്രധാന  ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്ര7ാണിത്.  ഈ
കേ7ഖലയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  ഗകേവഷണ  പ്രവര്Qനങ്ങള്,  പുതിയ
സാകേങ്കതി�വിz്യ�ള്, ഉല്പാzന കേശഷി കൂPിയ ഇനങ്ങള് എന്നിവ നല്�ികെക്കാണ്ട്
കേ�രളQികെല കൈപനാപ്പിള് �ര്ഷ�ര്ക്ക് 7ാര്ഗ്ഗzര്ശ്ശിയായി നിലനില്ക്കുന്ന ഈ
കേ�ന്ദ്രം  കൈപനാപ്പിള്  ഗകേവഷണം  കൂPാകെത  7റ്റു  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുകെP  കേ7ഖല�ളിലും
ഗകേവഷണ  പ്രവര്Qനങ്ങള്  നPQിവരുന്നുണ്ട്.  ഇQരQില്  വളകെര  അധി�ം
പ്രാധാന്യമുള്ള  ഒരു  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്ര7ാകെണങ്കിലും  പരീക്ഷണാവശ്യങ്ങള്ക്കായി
സ്വന്ത7ായുള്ള  ഭൂ7ി  കേ�ന്ദ്രQിനില്ല.  2002  വര്ഷം  മുതല്  2022  വര്ഷം  വകെരയും
ഗകേവഷണ പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കാവശ്യ7ായ പരീക്ഷണങ്ങളും 7റ്റും നPQിയിരുന്നത്
വാഴക്കുളം  അകേഗ്രാ  &  ഫ്രൂട്ട്  കേപ്രാസസിംഗ്  �മ്പനി  (വി.എ.എ1്.പി.സി.എല്)
നല്�ിയിരുന്ന 1.5  ഏക്കര് വരുന്ന പാട്ടഭൂ7ിയിലായിരുന്നു.  എന്നാല് 21.10.2020-കെല
വി.എ.എ1്.പി.സി.എല്/2020/966  നമ്പര് �Q് പ്ര�ാരം നിലവിലുള്ള പാട്ടക്കരാര്
റദ്ദുകെചയ്തുകെ�ാണ്ട് ഭൂ7ി തിരികെ� നല്�ാന് സര്വ്വ�ലാശാലാ രജിസ്ട്രാകേറാP് �മ്പനി
ആവശ്യകെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

01.10.2002 ലാണ്  വി.എ.എ1്.പി.സി.എല്-7ായി  അഞ്ച്  വര്ഷകേQക്ക്
ആz്യ7ായി  പാട്ടക്കരാറില് ഒപ്പിടുന്നത്.  തുPര്ന്ന്  ഓകേരാ  അഞ്ചുവര്ഷം  കൂടുകേമ്പാഴും
നിശ്ചിത തു��ള് നല്�ികെക്കാണ്ട് �രാര് പുതുക്കിവന്നു. അവസാന7ായി  01.10.2017
നാണ്  �രാര്  പുതുക്കിയിരിക്കുന്നത്.  ഇതികെന്റ  �ാലാവധി  30.09.2022  ന്  പൂര്
Qിയാകുന്നതാണ്.  എന്നാല് �രാര്  പുതുക്കി  നല്�ാന് �മ്പനി  സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.
കൂPാകെത ഈ ഭൂ7ി  തിരികെ�  നല്�ി  �രാര്  അവസാനിപ്പിക്കാന് കേ7ല്സൂചിപ്പിച്ച
�ത്തുപ്ര�ാരം  ആവശ്യകെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലാശാല  ഈ  വിഷയQില്
അPിയന്തിര7ായി ഇPകെപകേPണ്ടതും പ്രശ്ന പരിഹാരം സാധ്യ7ാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
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3)  സര്വ്വ�ലാശാല കെസന്Oല് കൈലബ്രറി വി�സന പ്രവര്Qനങ്ങള് -  കേനാണ്
പ്ലാനിതര 1ണ്ടു�ളുകെP ലഭ്യത ഗണ്യ7ായി കുറയുന്നു

ഏകെതാരു  പഠന  ഗകേവഷണ  സ്ഥാപനങ്ങളുകെPയും  7ി�വും  ഗുണകേ7ന്7യും
നിശ്ചയിക്കുന്നതില്  കൈലബ്രറി�ള്  വഹിക്കുന്ന  പങ്ക്  വളകെര  വലുതാണ്.
അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  കൈലബ്രറി�ളുകെP  വി�സനം,  നവീ�രണം,
ആനു�ാലി�7ാക്കല്  എന്നതിന്  വളകെര  പ്രസക്തിയുമുണ്ട്.  എന്നാല്
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP കെസന്Oല് കൈലബ്രറിയുകെP വി�സനപ്രവര്Qനങ്ങളു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട്  ലഭിക്കുന്ന  കേനാണ്  പ്ലാനിതര  1ണ്ടു�ളുകെP  ലഭ്യത  പ്രതിവര്ഷം
ഗണ്യ7ായി  കുറയുന്നതായി  �ാണുന്നു.  �ഴിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷങ്ങളില്  ലഭിച്ച
കേനാണ് പ്ലാനിതര 1ണ്ടു�ളുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം കേനാണ് പ്ലാനിതര 1ണ്ട് ലഭിച്ചത്
2016-17 50,90,000
2017-18 43,00,000
2018-19 26,00,000
2019-20 23,80,000
2020-21 25,00,000

പ്രതിവര്ഷം  ഐ.സി.എ.ആര്-ല്  നിന്നും  ലഭിച്ചുകെ�ാണ്ടിരുന്ന  കൈലബ്രറി
സ്ട്രംഗ്തനിംഗ്  ഗ്രാന്റ്  �ഴിഞ്ഞ  രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളിലായി  (2019-20,  2020-21)  ലഭിച്ചു
�ാണുന്നില്ല.  ഇതായിരുന്നു  കൈലബ്രറിയുകെP  വി�സനപ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക്
ലഭിച്ചിരുന്ന  പ്രധാന  ധനസഹായം.  2016-17  മുതല്  2018-19  വകെര
സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  ഈ  ഇനQില്  ലഭിച്ച  തു�യുകെP  വിശzാംശങ്ങള്
പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള് ഇതു വ്യക്ത7ാകുന്നതാണ്.

വര്ഷം കൈലബ്രറി സ്ട്രങ്ങ്Qനിംഗ് ഗ്രാന്റ്- ലഭിച്ചത്
2016-17 40,90,000
2017-18 33,00,000
2018-19 26,00,000

സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  വിവിധ  കേ�ാകേളജു�ളികെല  കൈലബ്രറി  വി�സന
പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കായി  ഐ.സി.എ.ആര്  പ്രതിവര്ഷം  നല്കുന്ന
ധനസഹായ7ാണ്   കൈലബ്രറി  സ്ട്രംഗ്തനിംഗ്  ഗ്രാന്റ്.  ഐ.സി.എ.ആ ര്-കെന്റ 
അക്രഡികേറ്റഷനാണ് ഈ ധനഹായം ലഭിക്കാനുള്ള പ്രധാന കേയാഗ്യത.  എന്നാല് 
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  അക്രഡികേറ്റഷന്  പുതുക്കിക്കിട്ടിയത്  കൈവ�ിയതിനാല്
�ഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷങ്ങളില് ഈ ധനസഹായം നഷ്ടകെപ്പടു�യും കെചയ്തു.
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നിര്കേÓശങ്ങള്

1)പ്രസ്സ്  7ാകേനജര്,  കെP»ിക്കല് തസ്തി��ളില് സ്ഥിര നിയ7നം നPQി പ്രസ്സികെന്റ
തുPര്പ്രവര്Qനങ്ങള് �ാര്യക്ഷ77ായി നPപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യ7ായ നPപPി�ള്
സര്വ്വ�ലാശാല സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
2)വാഴക്കുളം കൈപനാപ്പിള് ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രQികെന്റ ഭൂ7ി സംബന്ധിച്ച വിഷയQില്
സര്വ്വ�ലാശാല  അPിയന്തിര7ായി  ഇPകെപകേPണ്ടതും  പ്രശ്ന  പരിഹാരം
സാധ്യ7ാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
3)കേനാണ് പ്ലാനിതര 1ണ്ടു�ളുകെP ലഭ്യത ഗണ്യ7ായി കുറയുന്നത് സര്വ്വ�ലാശാല
കെസന്Oല് കൈലബ്രറിയുകെP വി�സനം,  നവീ�രണം,  ആനു�ാലി�7ാക്കല് എന്നീ
പ്രക്രിയ�കെള  സാര7ായി  ബാധിക്കുന്നതാണ്.  സര്വ്വ�ലാശാലാതലQില്  ഇത്
പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.
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1-3-11 ഇകേന്റണല് റികേസാഴ്സ് കെ7ാബികൈലകേസഷന് കെപ്രാജക്ട്- രണ്ടു
വര്ഷം  പൂര്Qീ�രിച്ചിട്ടും പ്രതീക്ഷിത വരവ് ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല

ലക്ഷ്യം ഇകേന്റണല് റികേസാഴ്സ് കെ7ാബികൈലകേസഷന് കെപ്രാജക്ട്-  പ്രതീക്ഷിത ലക്ഷ്യങ്ങള്
കൈ�വരിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം

i)  കേ�രള  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  578്ാ7ത്  ഭരണസ7ിതി
കേയാഗQികെല  56/19 നമ്പര് തീരു7ാനം
ii)  ഗകേവഷണ വിഭാഗം കേ7ധാവിയുകെP ആര്2/64801/19/12.11.2019,  12.12.2019  എന്നീ
ഉQരവു�ള്
iii) സര്വ്വ�ലാശാല �ംപ് കേOാളറുകെP 17.12.2019 കെല ബി.ജി/എ 2/18247/2019 നമ്പര്
ഉQരവ്

കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  ഭരണസ7ിതിയുകെP  ഉപസ7ിതിയായ
ഇകേന്റണല്  റികേസാഴ്സ്  കെ7ാബികൈലകേസഷന്  �മ്മറ്റിയുകെP  12.04.2019  കെല
കേയാഗQില് സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ആഭ്യന്തര വരു7ാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
4.42  കേ�ാPി  രൂപ  പ്രതീക്ഷിത  കെചലവില്  16.74  കേ�ാPി  രൂപ  പ്രതീക്ഷിത  വരവ്
�ണക്കാക്കികെക്കാണ്ട്  17  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  കെപ്രാജക്ടു�ള്  ആരംഭിക്കുവാന്   
തീരു7ാനിച്ചു. ഇത് 03.06.2019 കെല കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP 578്ാ7ത്
ഭരണസ7ിതി  കേയാഗQില്  56/19  നമ്പര്  ഇന7ായി  പരിഗണിക്കു�യും
പദ്ധതിക്കായി  ആz്യ  ഘട്ടQില്  2  കേ�ാPി  രൂപ  നല്കു�യും,  പിന്നീP്
പുനപരികേശാധന  നPQി  പ്ര�PനQികെന്റ  അPിസ്ഥാനQില്  ബാക്കി  തു�
അനുവzിക്കാന്  തീരു7ാനിക്കു�യും  കെചയ്തു.  എന്നാല്  ഇകേന്റണല്  റികേസാഴ്സ്
കെ7ാബികൈലകേസഷന് കെപ്രാജക്ടികെന്റ 2019-20, 2020-21 വര്ഷകെQ പ്രവര്Qനങ്ങള്
പരികേശാധിച്ചതില് ഇതികെന്റ പ്രവര്Qനം തൃപ്തി�ര7കെല്ലന്നു �ാണുന്നു.
1) ബജറ്റും വരവു കെചലവു വിശzാംശങ്ങളും

ഗകേവഷണ വിഭാഗം കേ7ധാവിയുകെP ആര്2/64801/19/12.11.2019, 12.12.2019  എന്നീ
ഉQരവു�ള് പ്ര�ാരം  17  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട് കെപ്രാജക്ടു�ള് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള
ഭരണാനു7തി  ലഭ്യ7ായിട്ടുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലാശാല  �ംപ് കേOാളറുകെP  17.12.2019  കെല
ബി.ജി/എ 2/18247/2019  നമ്പര് ഉQരവു പ്ര�ാരം  സാമ്പQി�ാനു7തിയും  ഇതിന്
ലഭിച്ചു. 2019-20, 2020-21 വര്ഷങ്ങളികെല യൂ1ാസ്റ്റികെല 1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി കൈവസ്
ബജറ്റ് - റിലീസ്- എക്സകെപ്പന്റിച്ചര് കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റ്,  കേസ്റ്റഷന് കെപ്രാജക്റ്റ് കൈവസ് റികേവാള്
വിങ്ങ് 1ണ്ട്,  ഇന്�ം എക്സ്കെപന്റിച്ചര് സമ്മറി എന്നിവ പ്ര�ാരം ഈ കെപ്രാജക്ടു�ള്
ക്കായി നല്�ിയിട്ടുള്ള ബജറ്റ്, സര്വ്വ�ലാശാല വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്കായി തു��ള്
റിലീസ് കെചയ്തത്, വരവുകെചലവു വിശzാംശങ്ങള് എന്നിവ ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

കെപ്രാജക്ട് ശീര്ഷ�ം,
സ്ഥാപനQികെന്റ കേപര്

ബജറ്റ്
(2019-20)

റിലീസ്
(2019-20,
2020-21

വര്
ഷങ്ങളില്
ആകെ�)

കെചലവ്
(2019-20,
2020-21

വര്
ഷങ്ങളില്
ആകെ�)

വരവ്
(2019-20,
2020-21

വര്
ഷങ്ങളി

ല്
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ആകെ�)

1
80003

പ്ലാന്റ് കെപ്രാപ്പകേഗഷന് & കെസന്Oല്
നഴ്സറി

16,00,000 16,00,000 25,27,203 20,59,53
4

2
80004

പ്രാകേzശി�  �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം,
പട്ടാമ്പി

13,50,000 13,50,000 7,69,791 6,99,484

3
80005

�ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്,
പPന്നക്കാP്

42,00,000 32,43,573 37,59,400 9,08,075

4
80006

എ1്.എസ്.ആര്.എസ്,
സzാനന്ദപുരം

10,00,000 10,00,000 9,54,643 9,18,765

5
80007

�ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം
ആനക്കയം

5,00,000 5,00,000 1,35,118 0

6
80008

പി.ആര്.എസ്
പന്നിയൂര്

2,00,000 2,00,000 1,19,142 1,05,900

7
80009

കൃഷി വിജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, 
�ണ്ണൂര്

7,50,00 6,45,000 3,09,301 0

8
80010

പ്രാകേzശി�      �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം,

അമ്പലവയല്
10,00,000 10,00,000 67,238 0

9
80011

ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം
കെവള്ളാനിക്കര

17,00,000 17,00,000 15,97,523 14,49,076

10
80012

നാളികേ�ര ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,
ബാലരാ7പുരം

8,00,000 8,00,000 7,11,504 0

11
80013

പ്രാകേzശി�      �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം,

പീലികേക്കാP്
8,00,000 8,00,000 7,35,840 0

12
80014

കൃഷി വിജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം,
അമ്പലവയല്

10,00,000 10,00,000 11,19,281 18,76,268

13
80015

പ്ലാന്റ് പകേQാളജി
കെവള്ളാനിക്കര

10,00,000 10,00,000 3,98,766 0

14
80016

കൈ7കേക്രാ  ബകേയാളജി,
കെവള്ളാനിക്കര

6,00,000 6,00,000 3,50,423 0
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15
80017

�ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,
7ണ്ണുQി

25,00,000 25,00,000 27,55,305 2,52,064

16
80018

പ്രാകേzശി�      �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം,
കു7ര�ം

2,50,000 2,50,000 2,48,377 0

17
80019

ഓണാട്ടു�ര പ്രാകേzശി�      �ാര്ഷി�
ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 

�ായംകുളം
7,50,000 7,50,000 6,99,241 6,997

ആകെ� 2,00,00,000 1,89,38,573 1,72,58,096 82,76,163

2)  പദ്ധതി  ലക്ഷ്യ7ിട്ട  ആഭ്യന്തരവരവ്  വര്ദ്ധന  രണ്ടുവര്ഷം  �ഴിഞ്ഞിട്ടും
സാധ്യ7ായിട്ടില്ല

സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ആഭ്യന്തര വരവുവര്ദ്ധനവിനായി  4.42  കേ�ാPി  രൂപ
കേ�ാര്പ്പസ് 1ണ്ട് നല്�ി  17  റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് കെപ്രാജക്ടു�ള് ആരംഭിക്കു�യും,
അതുവഴി കെചലവികെന്റ നാലിരട്ടി  രൂപ വരവ്  (16.74  കേ�ാPി  രൂപ)  പ്രതീക്ഷിക്കു�യും
കെചയ്തു് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്.  എന്നാല്  578്ാ7ത് ഭരണസ7ിതി കേയാഗം
ആz്യഘട്ടQില്  2  കേ�ാPി  രൂപ നല്�ാനും  പ്ര�PനQികെന്റ അPിസ്ഥാനQില്
ബാക്കി  തു�  നല്�ാനും  തീരു7ാനിച്ചു.  ഇതു  പ്ര�ാരം  2019-20  വര്ഷQില്
1.322 കേ�ാPി രൂപയും, 2020-21  വര്ഷQില് 57.185  ലക്ഷം രൂപയും കൂPി ആകെ� 1.89
കേ�ാPി രൂപ 17 റികേവാള്വിംഗ്1ണ്ട് കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP കേ�ാര്പ്പസ് തു�യായി റിലീസ്
കെചയ്യു�യുണ്ടായി.  കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുകെP രൂപകേരഖ പ്ര�ാരം റിലീസ് കെചയ്ത
കേ�ാര്പ്പസ് തു�യുകെP നാല് ഇരട്ടികെയങ്കിലും (7.56 കേ�ാPി രൂപ) വരു7ാനം ലഭികേക്കണ്ട
സ്ഥാനQ്  രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളിലായി  ആകെ�  ലഭിച്ച  വരവ്  82.76  ലക്ഷം  രൂപ
7ാത്ര7ാണ്.  കേ�ാര്പ്പസ്  തു�  കേപാലും  തിരികെ�  വരവായി  ലഭിക്കാQ
സാഹചര്യQില്  ഈ  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടു�ളുകെP  പ്രവര്Qനം  എപ്ര�ാരം
മുകേന്നാട്ടു  കേപാവുകെ7ന്നും  വ്യക്ത7ല്ല.  സര്വ്വ�ലാശാലാ  തലQില്  പദ്ധതി
അPിയന്തിര7ായി  പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതും,  വീഴ്ച�ള്  പരിഹരിച്ച്
മുകേന്നാട്ടുകേപാവാനുള്ള നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
3) നിര്ണ്ണയിച്ചു നല്�ിയ ഭൗതി� ലക്ഷ്യങ്ങള് പൂര്Qിയാക്കിയിട്ടില്ല

ഗകേവഷണ വിഭാഗം കേ7ധാവിയുകെP ആര്2/64801/19/12.11.2019, 12.12.2019  എന്നീ
ഉQരവു�ള്  പ്ര�ാരം  17  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  കെപ്രാജക്ടു�ളിലും
ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പകേPണ്ട ഭൗതി�  ലക്ഷ്യവും  നിര്ണ്ണയിച്ചു  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്
7ിക്ക കേ�ന്ദ്രങ്ങളും ഈ ഭൗതീ� ലക്ഷ്യം കേനPിയതായി  �ാണുന്നില്ല.  ഇത്രയും തു�
കെചലവഴിക്കുകേമ്പാള്  തത്തുല്യ7ായ  അളവികെലങ്കിലും  വിQ്-നPീല്  വസ്തുക്കള്-
ഭൗ7ജീവ�ങ്ങള് കേപാലുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്. എന്നാല്
വരവില്  കേരഖകെപ്പടുQിക്കാണുന്ന  ഗണ്യ7ായ  കുറവ്  സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
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ഉല്പ്പാzനപ്രവര്QനQികെല  പിഴവു�ളാണ്.  ഇത്  അPിയന്തിര7ായി
പരിഹരിക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.

ഉzാഹരണ7ായി  പന്നിയൂര്  കുരുമുളകു  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQിന്  ഈ
പദ്ധതിയില് നല്�ിയിരുന്നത് 50,000 കുരുമുള�് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzന ലക്ഷ്യവും
ഇതുവഴി  7.5  ലക്ഷം രൂപയുകെP വരവു7ായിരുന്നു.  എന്നാല് ഈ ഇനQില് രണ്ടു
വര്ഷങ്ങളായി  ആകെ�  ലഭ്യ7ായ  വരവ്  1,19,142/-  രൂപയും  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ട
കൈത�ള്  11,914  എണ്ണവു7ാണ്.  ഈ  വിഷയവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട,  കെ�.എസ്.എ.
(എ.ജി.യു)എ 1-747 /2021 /13.10.2021   നമ്പര് ഓഡിറ്റ് കേനാട്ടികെല ഖണ്ഡി� നമ്പര് 3-1
ന് സ്ഥാപനം ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPി ഇപ്ര�ാര7ാണ്.  "ഈ കേ�ന്ദ്രQികെന്റ ആഭ്യന്തര
വരവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു കേവണ്ടി 2019–20 ല് 3 ലക്ഷം രൂപ കേ�ാര്പ്പസ് തു�യായി
ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ടാണ്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  കെപ്രാജക്ട്  സ7ര്പ്പിച്ചത്.  50,000
കൈത�ള്  ഉല്പാzിപ്പിക്കാനുള്ള  നഴ്സറിയായിരുന്നു  ലക്ഷ്യ7ിട്ടത്.  നഴ്സറി
നിര്മ്മാണQിനാണ് 2 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യകെപ്പട്ടകെതങ്കിലും കെ7ാQം 2 ലക്ഷം രൂപ
7ാത്രകേ7  അനുവzിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.  2  ലക്ഷം  തു�യില്  50,000/-  രൂപ  നഴ്സറി
നിര്മ്മാണQിനാണ്.  അത്രയും കെചറിയ ഒരു നഴ്സറിയില് 10,000 കൈത�ള് 7ാത്രകേ7
ഉണ്ടാക്കാന്  സാധിക്കു�യുള്ളൂ.  ആയതിനാല്  ഈ  തു�  ഉപകേയാഗിച്ച്  50,000
കൈത�ള് ഉല്പാzിപ്പിക്കു� എന്നത് പ്രാകേയാഗി�7ായിരുന്നില്ല. ഉല്പാzന ലക്ഷ്യം 15,000
കൈത�ള് ആയി കുറച്ച് �ാണിച്ചാല് കേപാലും കേ7ല് തു� ഉല്പാzന കെചലവു�ള്ക്ക്
അപര്യാപ്ത7ായിരുന്നു.  പ്രസ്തുത കെപ്രാജക്ട്  സ7ര്പ്പിക്കുന്ന �ാലയളവില് പന്നിയൂര്-1
ഒഴികെ�യുള്ള  എല്ലായിനങ്ങളുകേPയും  വില്പന  വില  15/-  രൂപ  എന്ന  നിരക്കില്
ആയിരുന്നു.  ഇകേപ്പാള് അത്  10/-  രൂപയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിനാല് വരു7ാനവും
ഗണ്യ7ായി കുറഞ്ഞു.  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടായി അനുവzിച്ച തു�യില് ലാഭം  രണ്ട്
വര്ഷം കെ�ാണ്ട് 7ാത്രകേ7 ഉണ്ടാക്കുവാന് സാധിക്കു�യുള്ളൂ.  ഇതു കൂPാകെത  2019–20
�ാലയളവില്  കേ�ാവിഡു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  കേലാ�്ഡൗണും  7റ്റു  നിയന്ത്രണങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും  കൃത്യസ7യQ്  നഴ്സറി  നിര്മ്മാണം  നPQാന്
�ഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കെതാഴിലാളി�ളുകെP അപര്യാപ്തതയും വില്പനയിലുണ്ടായ ഗണ്യ7ായ
കുറവും  വരു7ാനകെQ  സാര7ായി  ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എങ്കിലും  ഇനി  വരുന്ന
വര്ഷങ്ങളില്  കൂടുതല്  കൈത�ള്  ഉല്പാzിപ്പിച്ച്  വരു7ാനം  പര7ാവധി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്  ശ്ര7ിക്കുന്നതാണ്".  നിശ്ചയിക്കകെപ്പട്ട  ഉല്പ്പാzന  ലക്ഷ്യം
കൈ�വരിക്കാന്  സ്ഥാപനQിന്  സാധിക്കാന്  പറ്റാQതികെന്റ  �ാരണങ്ങളാണ്
മു�ളില്  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  റവന്യൂ  കെ7ാബികൈലകേസഷന്  പദ്ധതിക്കാവശ്യ7ായ
അPിസ്ഥാനസൗ�ര്യങ്ങളുകെP  ലഭ്യതയPക്കം  പരികേശാധിക്കകെപ്പPാകെതയാണ്
ഇQരം പദ്ധതി�ള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളകെതന്ന് കേ7ല് വിശzീ�രണQില് നിന്നും
വ്യക്ത7ാവുന്നു.
4) അമ്പലവയല് കൃഷിവി ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രQികെന്റ പ്രവര്Qനം 7ാതൃ�ാപരം 

കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  പട്ടി�  പ്ര�ാരം  2019-20,  2020-21  വര്ഷകെQ  17
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടു�ളുകേPയും  സാമ്പQി�  നില  പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള്
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അമ്പലവയല്  കേ�ന്ദ്രQില്  7ാത്ര7ാണ്  ഈ  കെപ്രാജക്ടിന്  സാമ്പQി�
കേനട്ടമുണ്ടാക്കാന് സാധിച്ചതായി �ാണുന്നത്. 

വരവ്
(2019-20, 2020-21 വര്ഷങ്ങളില് ആകെ�)

കെചലവ്
(2019-20, 2020-21 വര്ഷങ്ങളില് ആകെ�)

18,76,268 11,19,281
കേ7ല്  �ണക്കു�ള്  പ്ര�ാരം  7,56,987/-  രൂപ  രണ്ടു  സാമ്പQി�

വര്ഷങ്ങളിലായി  ഈ  കേ�ന്ദ്രQിന്  കേനട്ടമുണ്ടാക്കാന്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇത്
7ാതൃ�ാപര7ായ പ്രവര്Qന7ായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.
5) പദ്ധതി കേ7ാണിറ്ററിങ്ങ് റികേപ്പാര്ട്ടു�ള് ലഭ്യ7ല്ല

കേ7ല്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടു�ളുകെP  നിലവികെല  പ്ര�PനQികെന്റ
അPിസ്ഥാനQില്  ബാക്കി  തു�  അനുവzിക്കാന്  ഭരണസ7ിതി  തീരു7ാനിച്ച
സാഹചര്യQില്  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഇകേന്റര്ണല്  റികേസാഴ്സ്
കെ7ാബികൈലകേസഷന്  �മ്മറ്റി  ഈ  പദ്ധതി�ളുകെP  പ്രവര്Qനം  വിശz7ായി
പരികേശാധികേക്കണ്ടതും  റികേപ്പാര്ട്ട്  കെചകേയ്യണ്ടതു7ാണ്.  വിവിധ  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്
കെപ്രാജക്ടു�ള്ക്കായി നല്�ിയ ഉല്പ്പാzന ലക്ഷ്യം, നിശ്ചിത സ7യപരിധിയില് ഉല്
പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ട എണ്ണം, പരാജയകെപ്പട്ടിട്ടുകെണ്ടങ്കില് അതികെന്റ �ാരണങ്ങള് തുPങ്ങിയ
വിശzാംശങ്ങള് ഒന്നും തകെന്ന ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല. 2020-21, 2021-22 വര്ഷങ്ങളില് ഈ
ഇനങ്ങളില് ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ട ഇനങ്ങളുകെP കെപ്രാജക്ടുതിരിച്ചുള്ള വിശzാംശങ്ങള്
ലഭ്യ7ാക്കുവാന്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണQിന്(1/06.08.2022  )  7റുപPിയും
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.

നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  പദ്ധതി  ലക്ഷ്യം  വച്ച  ആഭ്യന്തര  വരവുവര്ദ്ധനവ്  രണ്ടുവര്ഷം  �ഴിഞ്ഞിട്ടും
കൈ�വരിക്കാQതിനുള്ള  �ാരണങ്ങള്  അPിയന്തിര7ായി
പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതും, വീഴ്ച�ള് പരിഹരികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
2) 1.72 കേ�ാPി രൂപ �ഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളിലായി കെചലവു കെചയ്ത കെപ്രാജക്ട് എന്ന
നിലയില്  ലക്ഷ്യം  വച്ച  ആഭ്യന്തരവരവു  വര്ദ്ധനവ്  കേനPാനുള്ള  പ്രാകേയാഗി�
പദ്ധതി�ള് ആവിഷ്കരികേക്കണ്ടതും, വരു7ാന വര്ദ്ധനവ് സാധ്യ7ാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
3)  ഇകേന്റര്ണല് റികേസാഴ്സ് കെ7ാബികൈലകേസഷന് �മ്മറ്റി കൃത്യ7ായ ഇPകേവള�ളില്
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  കേ7ാണിറ്റര്  കെചകേയ്യണ്ടതും,  പ്രവര്Qനം
�ാര്യക്ഷ77ാക്കുന്നതിനുളള നിര്കേÓശങ്ങള് നല്കേ�ണ്ടതു7ാണ്.
4) നിര്ണ്ണയിച്ചു നല്�ിയ ഭൗതി�ലക്ഷ്യങ്ങള് കൃത്യ7ായ ഇPകേവള�ളില്         ആര്
ജ്ജിച്ചുകെവന്ന്  ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതും  അQരം  റികേപ്പാര്ട്ടു�ള്  സുതാര്യ7ായി
സൂക്ഷികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
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1-3-12  കെക്രഡിറ്റ് കെസയില് - 1,12,57,904/- രൂപ സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്
ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല

ലക്ഷ്യം ഇന്കേവായ്സു�ള്  (കെക്രഡിറ്റ്  കെസയില്)  വഴിയുള്ള  വില്പ്പന�ള്-
ലഭിക്കാനുള്ള തു��ള് ലഭ്യ7ാവുന്നുകേണ്ടാ എന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം i) കേ�രള 1ിനാന്ഷ്യല് കേ�ാഡ്
ii) സര്വ്വ�ലാശാലാ ഉQരവു�ള്

കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയില്  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കുന്ന  കെചPി�ള്,
വിത്തു�ള്,  7റ്റ്  നPീല്  വസ്തുക്കള്  എന്നിവയുകെP  വിപണനQികെന്റ  ഭാഗ7ായി
സര്ക്കാരികെന്റ വിവിധ വകുപ്പു�ള്ക്കും,  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങള്
പര÷രവും  ഇന്കേവായ്സു�ള്  (കെക്രഡിറ്റ്  കെസയില്)  പ്ര�ാരമുള്ള  വില്പ്പന�ള്
�ാലങ്ങളായി  നPക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇതിന്  നിയത7ായ  നPപPിക്ര7ങ്ങകേളാ
ചട്ടങ്ങകേളാ  സര്വ്വ�ലാശാലയില്  നിലവില്ല.  ഈ  നPപPി�ളികെല
ക്ര7രാഹിത്യകെQക്കുറിച്ച്  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടു�ളില്  തുPര്ച്ചയായി  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടും
സര്വ്വ�ലാശാല നാളിതുവകെര നPപPി�ള് സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല. 
1) ലഭിച്ച തു��ളിലുള്ള അവ്യക്തത �ാരണം ഇന്കേവായ്സ് ക്ര7ീ�രണം കൈവകുന്നു

മുന് ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടു�ളില് സൂചിപ്പിച്ച  ക്ര7രാഹിത്യQിന്  പുറകെ7,  ലഭിച്ച
തു��ള്  തിരിച്ചറിയകെപ്പPാതിരിക്കുന്നതു  �ാരണം  ഇന്കേവായ്സ്  ക്ര7ീ�രണം
കൈവകുന്നുണ്ട്. സര്വ്വ�ലാശാലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളികെല ഇന്കേവായ്സ് ക്ര7ീ�രണവു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട്  വിവിധ  കൃഷി  ഓ1ീസു�ളില്  നിന്നും  ലഭിച്ച  തു��ള്
തിരിച്ചറിയുന്നതില് അവ്യക്തത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനQില് നിന്നും വിQ്,
നPീല് വസ്തുക്കള് എന്നിവ വില്പന നPQിയതികെന്റ വില ജില്ലാ കൃഷി ഓ1ീസു�ളും ,
വിവിധ  കൃഷിഭവനു�ളും  ഓണ്കൈലന്  കേപകെയ്മന്റായാണ്  സ്ഥാപനQികെന്റ
അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  നല്കുന്നത്.  ഇQരം  പണ7ിPപാPികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ഒന്നും
തകെന്ന  ലഭ്യവു7ല്ല.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  ഏത്  ഇന്കേവായ്സികെന്റ  തു�യാണ്
ലഭിച്ചകെതന്ന്  തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.  ഉzാഹരണ7ായി  കൈവറ്റില  കെനല്ലുഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രQില്  2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  ഇQരQില്  ലഭിച്ച
തിരിച്ചറിയാQ  തു�  23,97,577/-  രൂപയാണ്.  തീര്പ്പാക്കാQ  ഇന്കേവായ്സ്
തു��ളുകെP �ണക്കു പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള് 2019-20 വര്ഷം 7,49,772/- രൂപയുകെPയും,
2020-21  വര്ഷം  26,10,605/  രൂപയുകെPയും  ഇന്കേവായ്സു�ള്  ക്ര7ീ�രിക്കാനുണ്ട്.
ലഭിച്ച  തു��ളിലുള്ള  അവ്യക്തത  �ാരണം  ഇന്കേവായ്സ്  �ണക്കു�ള്
ക്ര7ീ�രിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. 
2) 2020-21 വര്ഷQില് 1,12,57,904/- രൂപ സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല

2020-21  വര്ഷകെQ  വില്പ്പനയില്  1,12,57,904/-  രൂപയാണ്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിക്കുവാനുള്ളത്.  മുന്വര്ഷങ്ങളിലും  ഗണ്യ7ായ  തു��ള്
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ഇQരQില്  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  ലഭിക്കുവാനുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇത്  വാര്ഷി�
�ണക്കില്  ഉള്കെപ്പടുത്തു�കേയാ  ലഭിക്കുവാനുള്ള  തു��ളുകെP  വര്ഷം  തിരിച്ചുള്ള
സംക്ഷിപ്തം  സൂക്ഷിക്കു�കേയാ  കെചയ്യുന്നില്ല.  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  2019-20
വര്ഷQില് തീര്പ്പാക്കാകെത അവകേശഷിക്കുന്ന തു��ളുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് സ്ഥാപനQികെന്റ കേപര്

2019-20 കെല തീര്
പ്പാക്കാന്

അവകേശഷിക്കുന്ന
തു�

1 ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ് ഓ1് കൈ7കേക്രാബകേയാളജി, കെവള്ളാനിക്കര 6,000

2 കേ�ളപ്പജി കേ�ാകേളജ് ഓ1് അഗ്രി�ള്ച്ചറല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് &
കെPകേ»ാളജി ,തവനൂര് 10,84,599

3 കെ�.എ.യു പ്രസ്സ്, 7ണ്ണുQി 6,42,850
4 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, പീലികേക്കാP് 56,625
5 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, അമ്പലവയല് 5,82,703

6 പ്ലാന്റ് കെപ്രാപ്പകേഗഷന് & നഴ്സറി 7ാകേനജ്കെ7ന്റ് യൂണിറ്റ്,
കെവള്ളാനിക്കര 1,93,308

7 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, പട്ടാമ്പി 14,61,604
8 �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം , 7ണ്ണുQി 6,06,466

9 ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ് ഓ1് പ്ലാകേന്റഷന് കേക്രാപ്പ്സ് & കൈ÷സസ്,
കെവള്ളാനിക്കര 2,880

10 ഏലം ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, പാമ്പാടുംപാറ 53,820
11 �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, തിരുവല്ല 14,235
12 �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, ആനക്കയം 83,036
13 അഗ്രി�ള്ച്ചറല് കെPകേ»ാളജി ഇന്1ര്കേ7ഷന് കെസന്റര്, 7ണ്ണുQി 3,42,420
14 1ാ7ിംഗ് സിസ്റ്റം റികേസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്, സzാനന്ദപുരം 38,131
15 അകേഗ്രാണ7ി�് റികേസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്, ചാലക്കുPി 3,03,646

16 ഓണാട്ടു�ര പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,
�ായംകുളം 91,675

17 കൈറസ് റികേസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന് , കൈവറ്റില 26,10,605
18 കൃഷി വിജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, �ണ്ണൂര് 1,66,110
19 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, കു7ര�ം 1,03,887
20 കൃഷി വജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, തൃശ്ശൂര് 5,63,515
21 കൃഷി വിജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, 7ലപ്പുറം 14,35,746
22 കൃഷി വിജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, പാലക്കാP് 3,07,005
23 കെനല്ല് ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 7കെങ്കാമ്പ് 9,460

24 ബകേയാളജിക്കല് �ണ്കേOാള് ഓ1് കേക്രാപ്പ് കെപസ്റ്റ്,
കെവള്ളാനിക്കര 5,250

25 �ാഡ്ബറി കെ�ാകേക്കാ റികേസര്ച്ച് കേപ്രാജക്റ്റ്, കെവള്ളാനിക്കര 3,440
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26 ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ് ഓ1് ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്രാപ്പ്സ് & റികേസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്,
കെവള്ളാനിക്കര 40,430

27 എ.ഐ.എന്.പി ഓണ് കെ7ഡിസിനല് & അകേരാ7ാറ്റി�് പ്ലാന്റ്,
കെവള്ളാനിക്കര 1,25,093

28 കേ�ാക്കനട്ട് റികേസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്, ബാലരാ7പുരം 38,475
29 വാഴ ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, �ണ്ണാറ 2,45,140
30 ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം, കെവള്ളായണി 39,750

ആകെ� 1,12,57,904

ഓ ഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  കെക്രഡിറ്റ്  കെസയില്  വില്പ്പന  സംബന്ധിച്ച്  നിയത7ായ  ചട്ടങ്ങളും
നPപPിക്ര7ങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കു�.
2)  ലഭിക്കാനുള്ള  തു��ള്  കൂPി  വാര്ഷി�ക്കണക്കില്  ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന  രീതിയില്
�ണകെക്കഴുQ് രീതി പരിഷ്കരിക്കു�.
3)  ലഭിക്കാനുള്ള  തു��ള്  ലഭ്യ7ാക്കുവാനുള്ള  അPിയന്തിര  നPപPി�ള്
സ്വീ�രിക്കു�.
4) ലഭിച്ച തു��ള് തിരിച്ചറിയകെപ്പടുന്നതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കു�.
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1-3-13  7രാ7Q് പണി�ള്ക്കായി എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
കൈ�7ാറുന്ന പദ്ധതിപ്പണQികെന്റ വിനികേയാഗം - 5.27 കേ�ാPി

രൂപയുകെP പ്രവൃQി�ള് പൂര്Qീ�രിച്ചിട്ടില്ല

ലക്ഷ്യം
7രാ7Q്  പ്രവൃQി�ള്ക്കായി  എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്  വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്  കൈ�7ാറിയ
പദ്ധതിപ്പണQികെന്റ വിനികേയാഗവും �ണക്കുക്ര7ീ�രണവും സംബന്ധിച്ച തുPര്
പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം i) പദ്ധതി ലക്ഷ്യം, പദ്ധതി 7ാര്ഗ്ഗ കേരഖ�ള്
ii) 7രാ7Q് ചട്ടങ്ങള്

വിവിധ  പദ്ധതി�ളുകെP  ഭാഗ7ായി  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  ലഭിക്കുന്ന
ധനസഹായങ്ങള്  സര്വ്വ�ലാശാല  ആസ്ഥാനത്തുനിന്നും  പദ്ധതിനPQിപ്പു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് കൈ�7ാറു�യും,  ഇതില് നിര്മ്മാണപ്രവൃQി�ള്ക്കായി
ലഭിച്ച  തു��ള്  തങ്ങളുകെP  വാര്ഷി�ക്കണക്കില്  കെചലവായി  കേരഖകെപ്പടുQിയ
കേശഷം ഈ കേ�ന്ദ്രങ്ങള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് കൈ�7ാറു�യും കെചയ്യുന്നു.
എന്നാല് തു��ളുകെP വിനികേയാഗവും �ണക്കു�ളുകെP ക്ര7ീ�രണവും തൃപ്തി�ര7ല്ല. 
1) തു��ളുകെP വിനികേയാഗം തൃപ്തി�ര7ല്ല
2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  6,00,26,098/-രൂപ  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളികെല
നിര്മ്മാണപ്രവൃQി�ള്ക്കായി  സര്വ്വ�ലാശാല  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിഭാഗQിന്
(യൂ1ാസ്റ്റ്  -  ഡി.പി.പി  കേപകെയ്മന്റ്  വൗച്ചര്)  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇതില്
5,27,93,842/-  രൂപയുകെP  പ്രവൃQി�ള്  പൂര്Qിയാക്കു�കേയാ,
വിനികേയാഗസാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  കൈ�7ാറു�കേയാ  കെചയ്തിട്ടില്ല.
പ്രവൃQി�ള്  അPിയന്തിര7ായി  പൂര്Qിയാക്കി  �ണക്കു�ള്  ക്ര7ീ�രിച്ച്
വിനികേയാഗസാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്  നല്കേ�ണ്ടതാണ്.  7രാ7Q്  പ്രവൃQി�ള്ക്കായി
എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്  വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്  കൈ�7ാറിയ  തു��ളില്,  പൂര്Qീ�രിക്കാQ
പ്രവൃQി�ളുകെP  സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  വിശzാംശങ്ങള്  അനുബന്ധം  11  ആയി
കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  പദ്ധതിയില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന  സ7യപരിധിക്കുള്ളില്  തകെന്ന  7രാ7Q്
കേജാലി�ള് പൂര്Qിയാക്കി,  �ണക്കു�ള് ക്ര7ീ�രിച്ച് വിനികേയാഗ്യസാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്
നല്കേ�ണ്ടതാണ്.

2) വിവിധ പദ്ധതികളുടെ� ഭാഗമായി ടെ�യ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ� വിശദാംശങ്ങള്,  
പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള് മുതലായവ പദ്ധതി ന�പ്പാക്കിയ കേകന്്ദരങ്ങളില്
സൂക്ഷികേക്കണ്ടതാണ്.

3) പൂര്Qീ�രണസാക്ഷ്യപത്രങ്ങള് നല്കുന്ന മുറയ്ക്കുതകെന്ന കൈ�7ാറിയ തു��ളുകെP
�ണക്കു�ളും തീര്പ്പാകേക്കണ്ടതാണ്.
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1-3-14  കെതാഴിലാളി�ളുകെP കേസവന കേവതന വ്യവസ്ഥ�കെളക്കുറിച്ച്
സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് എഴുതകെപ്പട്ട  നിയ7 വ്യവസ്ഥ, കെതാഴില് ഡാറ്റ

എന്നിവ ആവശ്യ7ാണ്

ലക്ഷ്യം കെതാഴിലാളി�ളുകെP കേസവന കേവതന വ്യവസ്ഥ�കെളക്കുറിച്ച് എഴുതകെപ്പട്ട നിയ7
വ്യവസ്ഥ, കെതാഴില് ഡാറ്റ എന്നിവയുകെP ആവശ്യ�താ പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം
1.കേ�രള സര്വ്വീസ് ചട്ടങ്ങള്
2.കൃഷി 1ാം വകുപ്പികെന്റ വിവിധ ഉQരവു�ള്
3.ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റല് 1ാം വര്കേക്കഴ്സ് സര്വ്വീസ് �ണ്ടീഷന്സ് ആന്റ് റികേലറ്റഡ്
7ാകേറ്റഴ്സ്-1980

കേ�രള �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയില് കെതാഴിലാളി�ളുകെP കേസവന കേവതന
വ്യവസ്ഥ�കെളക്കുറിച്ച്  എഴുതകെപ്പട്ട ഒരു നിയ7 വ്യവസ്ഥയില്ല.  കേ�രള സംസ്ഥാന
കൃഷി  1ാംസ്  വകുപ്പു�ള്  പുറകെപ്പടുവിക്കുന്ന  ഉQരവു�ള്  സര്വ്വ�ലാശാലാ
കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്  കൂPി  ബാധ�7ാക്കികെക്കാണ്ട്  ഉQരവു�ള്  പുറകെപ്പടുവിച്ചാണ്
കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്  ആനുകൂല്യങ്ങള്  നല്കുന്നത്.  കെതാഴിലാളി�ളുകെP  കേസവന
കേവതന  വ്യവസ്ഥ�കെള  കുറിച്ച്  കേക്രാ  ഡീ�രി�രിക്കകെപ്പട്ട  ഒരു  കൈ�പ്പുസ്ത�ം
സര്വ്വ�ലാശാലാ  തലQില്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇത്
ആധി�ാരി�7ാക്കിയിട്ടില്ല.  സര്വ്വ�ലാശാലയില്  ആനുകൂല്യങ്ങള്
അനുവzിക്കുന്നതിന് കൈ�പ്പുസ്ത�Qികെല നിര്കേÓശങ്ങളും ആധാര7ാക്കുന്നുണ്ട്.  ഇത്
സംബന്ധിച്ച പ്രധാന അപാ�ത�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1) കേസവന കേവതനവ്യവസ്ഥ�ളികെല അവ്യക്തത
എ) വാര്ഷി� ഇന്ക്രികെ7ന്റ്

കെതാഴിലാളി�ളുകെP  കേസവന  കേവതന  വ്യവസ്ഥ�ളു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്
സര്വ്വ�ലാശാല  പുറകെപ്പടുവിച്ച  കൈ�പ്പുസ്ത�Qില്  ഇന്ക്രികെ7ന്റിനു
പരിഗണിക്കാവുന്ന  അവധി�ള്  സംബന്ധിച്ച്,  പൂര്ണ്ണശമ്പളകേQാകെP
അനുവzിക്കുന്ന  അവധി�ള്  240  zിവസകെQ  ഹാജര്  �ണക്കാക്കുന്നതിന്
പരിഗണിക്കാകെ7ന്ന് വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  27.3.2021  കെല സര്വ്വ�ലാശാല
പരിപത്രം ജി.എ/എ.എ1്3/2938/2021  പ്ര�ാരം  ഇന്ക്രികെ7ന്റിനു പരിഗണിക്കാവുന്ന
അവധി�ള്  സംബന്ധിച്ച്  വിശzീ�രണം  നല്�ിയതില്  ഈ  നിര്കേÓശം
ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടില്ല. പല കേ�ന്ദ്രങ്ങളിലും �ാഷ്വല് ലീവ്, സിക്ക് ലീവ്, ഏണ്ഡ് ലീവ്
എന്നീ പൂര്ണ്ണ ശമ്പളകേQാകെP അനുവzിക്കുന്ന അവധി�ള് 240 zിവസകെQ ഹാജര്
പൂര്Qീ�രിക്കുന്നതിന്  പരിഗണിച്ചുകേപാരുന്നുകെണ്ടങ്കിലും  വാര്ഷി�  വര്ദ്ധനവ്
നല്കുന്നതിന്  പരിഗണിച്ചു�ാണുന്നില്ല.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  സര്വ്വ�ലാശാല
തലQില് വ്യക്ത7ായ 7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള് നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
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ബി)  56  വയസ്സിനുകേശഷം  60  വയസ്സുവകെര  കേസവനQില്  തുPരുന്ന  സ്ഥിരം
കെതാഴിലാളി�ളുകെP ആനുകൂല്യങ്ങള്

വിര7ിക്കല് തീയതിയില് കെപന്ഷന് ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യ7ായ കേയാഗ്യ7ായ
കേസവന  �ാലയളവ്  ഇല്ലാQ  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്  കേജാലി  കെചയ്യാനുള്ള
ശാരീരി�  ക്ഷ7തയുള്ളപക്ഷം  കെപന്ഷന്  ആനുകൂല്യങ്ങള്  ഇല്ലാകെത  56
വയസ്സിനുകേശഷം 60 വയസ്സുവകെര കേസവനQില് തുPരാവുന്നതാകെണന്ന് കെപന്ഷന്
റൂള്സ്  ചട്ടം  5(ii)-ല്  നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കെപന്ഷന്  ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്ക്
അര്ഹതയികെല്ലന്ന്  അറിഞ്ഞുകെ�ാണ്ടാണ്  കേസവനQില്  തുPരുന്നത്  എന്നുള്ള
സത്യവാങ്മൂലം  വാങ്ങിയതിനുകേശഷ7ാണ്  60  വയസ്സുവകെര  തുPരാന്
അനുവzിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  ഇQരQില്  60  വയസ്സ്  വകെര  തുPരുന്ന  സ്ഥിരം
കെതാഴിലാളിക്ക്  56  വയസ്സിനു  കേശഷവും  വാര്ഷി�  വര്ദ്ധനവ്,  കേഗ്രഡ്  എന്നിവ
അനുവzിച്ചു  നല്കുന്നതായി  �ാണുന്നു.  11.10.2016  തീയതിയികെല  കൃഷി  (1ാംസ്)
ഡയറക്ടറുകെP  എ.എ1്.1/43/2016/അഗ്രി  നമ്പര്  ഉQരവില്  60  വയസ്സ്  വകെര
തുPരുന്ന സ്ഥിരം കെതാഴിലാളി�ളുകെP ആനുകൂല്യങ്ങകെള സംബന്ധിച്ച് നിര്കേÓശങ്ങള്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് സര്വ്വ�ലാശാല പാലിക്കുന്നില്ല. 
2) സര്വ്വ�ലാശാല കെതാഴില് ഡാറ്റ (വര്ക്ക് കേനാംസ്) തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല

�ാര്ഷി�  പ്രവര്Qനങ്ങകെള  ഓകേരാ  യൂണിറ്റു�ളായി  തിരിച്ച്  ഓകേരാന്നിനും
ആവശ്യ7ായി  വരുന്ന  7നുഷ്യാദ്ധ്വാനQികെന്റ  അളവ്  പ്രകേത്യ�7ായി
തിട്ടകെപ്പടുQികെക്കാണ്ടുള്ള അംഗീകൃത ഡാറ്റ�ള് സര്വ്വ�ലാശാലയില് നിലവിലില്ല.
ഉzാഹരണ7ായി  ഒരു  നPീല്  വസ്തു  നPാനാവശ്യ7ായ  കുഴികെയടുക്കല്  എന്ന
�ാര്ഷി� പ്രവര്QനQിന് ഒരു യൂനിറ്റിന് ആവശ്യ7ായ കുഴിയുകെP അളവ്  (നീളം,
വീതി),  ഇതിനാവശ്യ7ായി  വരുന്ന  7നുഷ്യാദ്ധ്വാനQികെന്റ  അളവ്,  വള7ിPല്
കേപാലുള്ള  അനുബന്ധ പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക്  കേവണ്ടിവരുന്ന 7നുഷ്യാദ്ധ്വാനQികെന്റ
അളവ്  എന്നിവയുകെP  ഇനം  തിരിച്ചുള്ള  ഏ�ീകൃത  ഡാറ്റ�ള്  നിലവിലില്ല.
അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  7നുഷ്യാദ്ധ്വാനQികെന്റ  1ലപ്രz7ായ  വിനികേയാഗം
ഉറപ്പാക്കുവാന് നിയന്ത്രണ സംവിധാനQിന് സാധിക്കുന്നു7ില്ല.

�ാഷ്വല്,  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി�ളായി  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  വിവിധ
കേ�ന്ദ്രങ്ങില് കെതകെരകെഞ്ഞടുക്കകെപ്പടുന്നവര് ഇQരം കെതാഴില് ഡാറ്റ�ള്ക്കനുസരിച്ച്
കേജാലികെചയ്യകെപ്പകേPണ്ടതാകെണങ്കിലും  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളിലും
സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി�ള്  നിശ്ചിത  കേജാലി�ള്
കെചയ്യുന്നതായി �ാണുന്നില്ല.  അതുകെ�ാണ്ടു തകെന്ന പല കേജാലി�ളും �രാറു�ാകെര/
zിവസക്കൂലിക്കാകെര  ഏല്പ്പികേക്കണ്ടി  വരുന്നതിലൂകെP  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്
സാമ്പQി�  നഷ്ടവും  സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്(ഖണ്ഡി�  1-4-29-1  �ാണു�).

ഉzാഹരണ7ായി കെവള്ളാനിക്കര ഫ്രൂട്ട് കേക്രാപ്പ് റിസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷനില് 2020-21
വര്ഷQില്  സി.ബി.വി.നമ്പര്  05/01-21/28.01.2021  വൗച്ചര്  പ്ര�ാരം  7  കെതങ്ങ്
�യറിയതിന്  ശ്രീ.  ഷാജി  എന്ന  വ്യക്തിക്ക്  350/-  രൂപ  കൂലി  നല്�ിയതായി
�ാണുന്നുണ്ട്.  �ാഷ്വല് കേലകേബഴ്സില് നിന്നും കെതങ്ങ് �യറ്റം അPക്കമുള്ള കെPസ്റ്റു�ള്
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വിജയിച്ച ആളു�കെളയാണ്  കെപര്7നന്റ്  കേലകേബഴ്സ്  ആയി  1ാ7ില് നിയ7ിക്കുന്നത്.
Ðില്ഡ്  കെപര്7നന്റ്  കേലകേബഴ്സ്  ഉണ്ടായിട്ടും  പുറQ്  നിന്നുള്ള  ആകെള  കെതങ്ങ്
�യറാന്  ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന്  വിശzീ�രണം  ആവശ്യകെപ്പട്ട്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്
അകേന്വഷണQിന്  (നമ്പര്  5/15.11.2021)  നല്�ിയ  7റുപPിയില്  കേസ്റ്റഷനികെല  36
കെതങ്ങു�ളില്  പQില്  താകെഴ  7ാത്ര7ാണ്  �ായ്1ലം  ലഭ്യ7ാകുന്നകെതന്നും
കെതാഴിലാളി�ള്  തമ്മിലുള്ള  തര്ക്കം  �ാരണം  �ാലങ്ങളായി  പുറകെ7  നിന്നുള്ള
ആളു�കെളയാണ്  നികേയാഗിക്കാറുള്ളകെതന്നും,  ഈ  സാമ്പQി�  വര്ഷം  മുതല്
കെതങ്ങു�ളികെല  അനുഭവം  �്വകേട്ടഷന്  അPിസ്ഥാനQില്  നല്കുന്നതിനുള്ള
നPപPി�ള്  സ്വീ�രിച്ചതായും  ഇക്കാരണQാല്  കെതങ്ങ്  �യറ്റQിന്
കെചലവുണ്ടാ�ികെല്ലന്നും  അറിയിട്ടുണ്ട്.  കെതാഴിലാളി�ളുകെP  തര്ക്കം  മൂലം  Ðില്ഡ്
കേജാലി�ള്ക്ക് പുറകെ7 നിന്നുള്ള ആളു�കെള നികേയാഗിക്കുന്നത് സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്
സാമ്പQി� നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  കൃഷി-  1ാംസ് വകുപ്പികെല കെതാഴിലാളി�ളുകെP കേസവന കേവതന വ്യവസ്ഥ�ള്ക്ക്
അനുസൃത7ായി  കെതാഴിലാളി�ളുകെP കേസവന കേവതന വ്യവസ്ഥ�ള് സംബന്ധിച്ച്
ഒരു  നിയ7വ്യവസ്ഥ  തയ്യാറാക്കി  ആധി�ാരി�7ാക്കുന്നതിന്  സര്വ്വ�ലാശാല
അധികൃതര്  നPപPി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതും,  വിവിധ  കേ�ന്ദ്രങ്ങളില്  സ7ാന7ായ
രീതിയില് ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കുന്നുകെവന്ന് ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
2) �ാഷ്വല്, സ്ഥിരം കെതാഴിലാളി�ളുകെP കേജാലി സ7യം,കെതാഴില് രീതി�ള്,ഓകേരാ
കേജാലിയും കെചയ്ത്  തീര്ക്കുന്നതിന്  കേവണ്ടി വരുന്ന സ7യം,  7നുഷ്യ zിനങ്ങള്,  ഒരു
zിവസം കെചകേയ്യണ്ട കേജാലി�ള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്  എഴുതകെപ്പട്ട കെതാഴില്ഡാറ്റ
തയ്യാറാക്കുവാന്  സര്വ്വ�ലാശാല  നPപPി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
3)  56  വയസ്സുമുതല്  60  വയസ്സുവകെര  കേസവനQില്  തുPരുന്ന  സ്ഥിരം
കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്  അര്ഹ7ായ  ആനുകൂല്യങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച  സര്ക്കാര്  നിര്
കേÓശങ്ങള്  �ര്ശന7ായി  പാലികേക്കണ്ടതാണ്.  എല്ലാ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  ഇതു
സംബന്ധിച്ച് നിര്കേÓശങ്ങള് നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
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1-3-15 പദ്ധതി നിര്വ്വഹണവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് സര്വ്വ�ലാശാല
ആര്ജ്ജിച്ച  വിലകൂPിയ ഉപ�രണങ്ങള്  വിവിധ �ാരണങ്ങളാല്

ഉപകേയാഗശൂന്യ7ാവുന്നു

ലക്ഷ്യം
വിവിധ  പദ്ധതി�ളില്  വാങ്ങിയ  വിലകൂPിയ  ഉപ�രണങ്ങള്  സാകേങ്കതി�
പരിജ്ഞാനമുള്ള അദ്ധ്യാപ�രുകെP  വിര7ിക്കല്  /സ്ഥലം 7ാറ്റം  എന്നിവ മൂലം
ഉപകേയാഗശൂന്യ7ായി  കേപാകുന്നുകേണ്ടാ,പ്രവര്Qനങ്ങള്  7ന്ദീഭവിക്കുന്നുകേണ്ടാ
എന്ന പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം
1.കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ം,സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്
2.വിവിധ 1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി�ളുകെP  7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള്
3.ആകേറ്റാ7ി�് എനര്ജ്ജി കെറഗുകേലറ്ററി കേബാര്ഡികെന്റ നിര്കേÓശങ്ങള്

സുസ്ഥിര  �ാര്ഷി�  വി�സനവും  �ാര്ഷി�  സമൂഹQികെന്റ  ഉപജീവന
സുരക്ഷയും  മുന്നിര്Qിയുള്ള  �ാര്ഷി�  വിz്യാഭ്യാസം,  ഗകേവഷണം,  വിജ്ഞാന-
വ്യാപനം  എന്നിവയാണ്  കേ�രള  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  പ്രധാന
ലക്ഷ്യങ്ങള്. 1ാം കെ7ഷിനറി, അഗ്രി�ള്ച്ചറല് കേപ്രാസസിംഗ് എന്നീ കേ7ഖല�ളികെല
സാകേങ്കതി�വിz്യ�ളുകെP/ഉപ�രണങ്ങളുകെP  രൂപ�ല്പ്പനയും  വി�സനവും
സംബന്ധിച്ച്  ഗകേവഷണം/വിജ്ഞാനവ്യാപനം/അദ്ധ്യാപനം,  �ാര്ഷി�
അPിസ്ഥാനQിലുള്ള  വ്യവസായങ്ങകെള  ഉന്ന7നQികേലക്ക്  നയിക്കു�,  �ാര്ഷി�
രംഗകേQക്ക്  �Pന്നുവരാന്  ആഗ്രഹിക്കുന്ന  സംരംഭ�ര്ക്ക്  ആവശ്യ7ായ
സഹായങ്ങള് കെചയ്തുകെ�ാടുക്കു�,  �ാര്ഷി� കേ7ഖലയികെല സാകേങ്കതി�കേനട്ടങ്ങകെള
വാണിജ്യവല്ക്കരിച്ച്  സംരംഭ7ാക്കി  7ാറ്റികെയടുക്കുന്നതിലൂകെP  �ാര്ഷി�
സമ്പz് വ്യവസ്ഥകെയ ശക്ത7ാക്കു� തുPങ്ങിയ പ്രവര്Qനങ്ങളും കേ�രള �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാല  ഏകെറ്റടുക്കുന്നുണ്ട്.  ഇപ്ര�ാരം  സര്വ്വ�ലാശാല  ഏകെറ്റടുക്കുന്ന
പദ്ധതി�ളുകെP  പ്രവര്Qനം  അവ  ഏകെറ്റടുക്കുന്ന  പ്രധാന  അദ്ധ്യാപ�രുകെP
വിര7ിക്കല്/സ്ഥലം  7ാറ്റം  എന്നിവ  മൂലം  നിര്ജ്ജീവ7ാകു�കേയാ  7ന്ദഗതിയില്
ആകു�കേയാ  കെചയ്യുന്നുണ്ട്.  കൂPാകെത  ഈ  പദ്ധതി�ളുകെP  ഭാഗ7ായി  വാങ്ങുന്ന
ഉപ�രണങ്ങള് ഉപകേയാഗശൂന്യ7ായി  കേപാകുന്ന സ്ഥിതി  വികേശഷവും ഓഡിറ്റികെന്റ
ശ്രദ്ധയില്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ഉzാഹരണങ്ങള് താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു.
എ) കേറഡികേയാ കേOസര് ലാബ്- 'ഗാ7ാ കേചമ്പര് 5000’പ്രവര്Qനരഹിതം

7ണ്ണ്,  കെവള്ളം,  കെചPി�ള്,  കൈജവവള ങ്ങള് എന്നിവയുകെP  സാമ്പിളു�ളികെല
വിവിധ  ഘP�ങ്ങള്  പരികേശാധിക്കുന്നതിനായി  കെവള്ളാനിക്കര  കേഹാര്ട്ടി�ള്ച്ചര്
കേ�ാകേളജികെന്റ  �ീഴില്  പ്രവര്Qിച്ചു  വരുന്ന  സ്ഥാപന7ാണ്  കേറഡികേയാ  കേOസര്
ലാബ്.  അന്തര്കേzശീയ  ആകേറ്റാ7ി�  വി�ിരണ  ഏജന്സിയുകെP  നിലവാരങ്ങള്
ക്കനുസരിച്ച്  കേബാര്ഡ്  ഓ1്  കേറഡികേയഷന്  &  ഐകേസാകേPാപ്പ്  കെPകേ»ാളജി
നിര്മ്മിക്കുന്ന  ഉപ�രണ7ാണ്  ഗാ7ാ  കേചമ്പര്  5000.  ജനിത�  ഉള്പ്പരിവര്Qനം
നPQിയ  പ്രജനന  പരീക്ഷണങ്ങള്,  ആണ്  ഷഡ്പzങ്ങകെള  വന്ധീ�രിക്കുന്ന
പരീക്ഷണങ്ങള്,  ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണ  കേ7ഖലയില്  സംസ്ക്കരിച്ച  ഭക്ഷണQികെന്റ
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ഉപകേയാഗകൈzര്ഘ്യം കൂടുന്നതു സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷണങ്ങള് എന്നിവ ഇതു മുകേഖന
നPത്തുവാന് �ഴിയും.

1982-ല്  വാങ്ങിയ  'ഗാ7ാ  കേചമ്പര്  900'  വി�ിരണകേശഷി  കുറഞ്ഞ്
പ്രവര്Qനരഹിത7ായതിനു  കേശഷ7ാണ്  13.01.2018 ല്  കെഡവലപ്കെ7ന്റ്  ഗ്രാന്റികെന്റ
ഭാഗ7ായി 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഗാ7ാ കേചമ്പര് 5000 വാങ്ങിയത്. ലാബികെന്റ രൂപകേരഖ
മുതല് ഇന്സ്റ്റകേലഷന് വകെര നിര്മ്മാണഘട്ടങ്ങള് പൂര്Qിയാക്കിയത് ആകേറ്റാ7ി�്
എനര്ജി  കെറഗുകേലറ്ററി  കേബാര്ഡികെന്റ  (AERB)  കേ7ല്കേനാട്ടQിലാണ്.  ഈ  ലാബ്
പ്രവര്Qിപ്പിക്കുന്നതിന് ബാബ ആകേറ്റാ7ി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രQില്  (BARC)  നിന്ന്
പരിശീലനം  ലഭിച്ച  ഒരു  കേറഡികേയാ  കേസഫ്റ്റി  ഓ1ീസറുകെP  (RSO)  സാന്നിദ്ധ്യം
കെറഗുകേലറ്ററി കേബാര്ഡ് നിര്ബന്ധ7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇQരQില് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച
കേഡാ.സുകേരഷ്  കു7ാര്.  പി.  2019  ആഗസ്റ്റ്  31 ന്  കേസവനQില്  നിന്നും  വിര7ിച്ച
കേവളയില്  പരിശീലനം  സിദ്ധിച്ച  7കെറ്റാരു  ശാസ്ത്രജ്ഞന്  കേ�രള
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയില്  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  17.01.2020  കെല
KVASU/HA/A1/14261/19  നമ്പര്  ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല
ആവശ്യകെപ്പട്ടതനുസരിച്ച്, കേ�രള കെവറ്റിനറി സര്വ്വ�ലാശാല തങ്ങളുകെP കേറഡികേയാ
കേസഫ്റ്റി  ഓ1ീസറുകെP  കേസവനം  നല്�ാകെ7ന്ന്  സമ്മതിച്ചു.  എന്നാല്  ആകേറ്റാ7ി�
വി�ിരണ നിയന്ത്രണ ഭരണസ7ിതി ഇത് നിരാ�രിച്ചു.  കേഡാ.പി.സുകേരഷ് കു7ാറിനു
കേശഷം  ചാര്കെജ്ജടുQ  കേഡാ.ബീന.  വി.ഐ  പരിശീലനQിന്  അകേപക്ഷ
നല്�ികെയങ്കിലും  2020, 2021  വര്ഷങ്ങളില് കേ�ാവി ഡു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള്
മൂലം  BARC  പരിശീലന  പരിപാPി�ള്  സംഘPിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  നിലവില്  കേറഡികേയാ
കേസഫ്റ്റി  ഓ1ീസര്  ഇല്ലാQതിനാല്  ലാബ്  പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ല.  അകേറ്റാ7ി�്
എനര്ജി  കെറഗുകേലറ്ററി  കേബാര്ഡ്  നPQിയ  പരികേശാധനയുകെP  റികേപ്പാര്ട്ടില്
(27.11.2020 കെല കേഡാ�്യുകെ7ന്റ് ID RIR -20-851) പുതിയ യന്ത്രം പ്രവര്Qിപ്പിക്കുന്നതിന്
ആവശ്യ7ായ ചുവകെP കേചര്ക്കുന്ന മൂന്ന് കേറഡികേയാളജിക്കല് കേസഫ്റ്റി  &  കെറഗുകേലറ്ററി
റി�്വയര്കെ7ന്റ്സു�ളും പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നു വ്യക്ത7ാക്കുന്നു.
1)  2018  മുതല്  സര്വ്വ�ലാശാല  പിരികേയാഡി�്  കേസഫ്റ്റി  സ്റ്റാറ്റസ്  റികേപ്പാര്ട്ട്
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല. 
2)  GIC  5000  പ്രവര്Qിപ്പിക്കാനാവശ്യ7ായ  കൈലസന്സ്  സര്വ്വ�ലാശാല
�രസ്ഥ7ാക്കിയിട്ടില്ല.
3)  7തിയായ കേയാഗ്യത�ള് ഉള്ള മുഴുവന് സ7യ കേറഡികേയാ കേസഫ്റ്റി ഓ1ീസറുകെP
കേസവനം ലഭ്യ7ല്ല.
അണുവി�ിരണം �Pന്നുകേപായതിനു കേശഷം വരുന്ന ഗുണ�രവും കേzാഷ�രവു7ായ
എല്ലാവിധ  7ാറ്റങ്ങകേളയും  അPിസ്ഥാനകെപ്പടുQി  ഏതുതരം  പഠനങ്ങള്ക്കും
ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന,  ഏ�കേzശം  50  വര്ഷം  പ്രവര്Qിപ്പിക്കാന്  �ഴിയുന്ന,  ഈ
യന്ത്രം  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  ഭരണപര7ായ  വീഴ്ച�ള്  നി7ിQം  ഓഡിറ്റ്
�ാലയളവ് വകെരയും പ്രവര്Qനരഹിത7ാണ്.
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ബി) കെ7ഷീനു�ള് zീര്ഘ�ാലം ഉപകേയാഗകെപ്പടുQാവുന്ന തരQിലുള്ള പ ദ്ധതി�ള്
തയ്യാറാകേക്കണ്ടതാണ്

നാളികേ�രാധിഷ്ഠിത  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉല്പ്പന്നങ്ങകെളക്കുറിച്ചുള്ള  അറിവും
കൈനപുണ്യവും  വി�സിപ്പിക്കു�  എന്ന  ലക്ഷ്യകേQാകെP  ആരംഭിച്ച  പദ്ധതിയാണ്
കെസന്റര്  കേ1ാര്  അഡ്വാന്സ്ഡ്  അഗ്രി�ള്ച്ചറല്  സയന്സ്  &  കെPകേ»ാളജി
കെസന്റര്  (CAAST-KAU).  സംരംഭ�ത്വ  വി�സനQിന്  വിz്യാര്ത്ഥി�ള്ക്കിPയില്
കേശഷി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കു�,  �ര്ഷ�  കൂട്ടായ്മ�ളു7ായി  കേചര്ന്ന്  നാളികേ�ര  അധിഷ്ഠിത
വ്യവസായ യൂണിറ്റു�ള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  സൗ�ര്യകെ7ാരുക്കു�,  വ്യവസായകെQ
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു� എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്. ഇതികെന്റ ഭാഗ7ായി 2020-
21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  3.7  കേ�ാPി  രൂപയുകെP  വിവിധ  ഉപ�രണങ്ങള്
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഇപ്ര�ാരം  വാങ്ങിയ  5  ലക്ഷം  രൂപയില്  കൂടുതല്  മൂല്യമുള്ള
ഉപ�രണങ്ങളുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.

ഉപ�രണം തു�
�ാരി1യര് 5,24,400

�്യാബിനറ്റ് കൈഡ്രയര്&റഫ്രിജകേററര് കെസന്Oി1്യൂജ് 5,46,000
അകേക്കാസ്റ്റി�് റികേസാണന്സ് പാര്ട്ട് 2 6,38,400

പാക്കിംഗ് & കേലബലിംഗ് കെ7ഷീന് 6,42,450
അകേക്കാസ്റ്റി�് റികേസാണന്സ് പാര്ട്ട് 1 6,77,178

ബകേയാ7ാസ് ക്രഷര് 7,29,400
ഡീപ്പ് ഫ്രീസര് 7,79,000

�ാര്ബകേണഷന് കേബാട്ടിലിംഗ് യൂണിറ്റ് 7,90,000
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വാ�്വം ഡ്രയര് 7,93,800
നാകേനാകേഡ്രാപ്പ് കെ÷കേക്ട്രാ കേ1ാകേട്ടാ7ീറ്റര് 7,99,950

കേസാ7ില് 9,95,299
ഓകേസാണ് ജനകേററര് 13,85,656
ആര്.ട്ടി പി.സി.ആര് 14,03,950

കൂള്കേചമ്പര് 15,62,297
ബ്രികെ�്വറ്റിംഗ് കെ7ഷീന് 17,43,000

സി.എന്.സി കെലയ്ത്ത് കെ7ഷീന്(2) 21,84,000
ഇന്ഫ്രാ കെറഡ് അനകൈലസര് 39,67,500
പള്സ്ഡ് കൈലറ്റ് കെPകേ»ാളജി 40,60,000

ഐ.സി.പി ഒ.ഇ.എസ് 44,82,383

വിലകൂPിയ  ഇQരം  കെ7ഷീനു�ള്  zീര്ഘ�ാലകേQക്ക്
ഉപകേയാഗകെപ്പടുത്തുവാനും,  പദ്ധതി  ധനസഹായം  ഏകെതങ്കിലും  സാഹചര്യQില്
നിലച്ചാലും  തുPര്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  മുകേന്നാട്ടുകെ�ാണ്ടുകേപാവാനുള്ള  രീതിയില്
പ ദ്ധതി�ള് ആവിഷ്കരികേക്കണ്ടതാണ്.
സി) കെവള്ളാനിക്കര �ാര്ഷി� എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് - വാങ്ങിയ ഉപ�രണങ്ങള്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അPിസ്ഥാന സൗ�ര്യങ്ങള് സജ്ജ7ാക്കിയിട്ടില്ല

കെവള്ളാനിക്കര �ാര്ഷി� എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പില് വിവിധ കെപ്രാജക്ടു�ളുകെP
ഭാഗ7ായി  �ഴിഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളായി  (2018  മുതല്)  3,21,98,606/-  രൂപയുകെP
�ാര്ഷി�  ഉപ�രണങ്ങളും  യന്ത്രങ്ങളും  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതി  തിരിച്ചുള്ള
വാങ്ങലികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് പദ്ധതിയുകെP കേപര് കെചലവു

ശീര്ഷ�ം
ഉപ�രണങ്ങളുകെP

എണ്ണം തു�

1 ICAR നാഷണല് കെ1കേല്ലാ 5225 13 25,17,500
2 RKVY-RFTAAR 70101 4 50,00,000
3 ICAR-NAHEP CAAST 5003 13 160,87,054
4 FREMAP 35001 18 42,00,000
5 CE PHT State Plan 20524 19 27,58,883
6 Network Project on Cocunut 4 529,216
7 Agricultural Equipment Machine 6144 7 11,05,953

കേ7ല്  പട്ടി�  പ്ര�ാരം  വാങ്ങിയ  ഉപ�രണങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
അPിസ്ഥാന  സൗ�ര്യങ്ങള്  നാളിതുവകെര  പൂര്ണ്ണ7ായിട്ടില്ല.  ഉപ�രണങ്ങള്
നിശ്ചിത ഇPകേവള�ളില് പ്രവര്Qിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവയുകെP �ാര്യക്ഷ7തകെയ
പ്രതികൂല7ായി  ബാധികേച്ചക്കാം.  ഉപ�രണങ്ങളും  യന്ത്രങ്ങളും  പ്രവര്Qിപ്പിക്കാന്
സാകേങ്കതി� പരി  ജ്ഞാനമുള്ളത് സ്ഥാപനകേ7ധാവിക്കു 7ാത്ര7ാണ്.  സ്ഥാപനQില്
അനുവzിച്ചിട്ടുള്ള  സ്ഥിരം  തസ്തി�യും  ഇതു7ാത്ര7ാണ്.  7റ്റ്  താത്�ാലി�
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ജീവനക്കാരുകെP  കേസവനQിലാണ്  സ്ഥാപനം  പ്രവര്Qിക്കുന്നത്.  ഒരു  സ്ഥിരം
തസ്തി�കെയ  ആശ്രയിച്ചും  കേ�ന്ദ്രീ�രിച്ചും  7ാത്രം  കേ�ാPി�ള്  വില7തിക്കുന്ന
യന്ത്രങ്ങളുകെP കൈ��ാര്യം കെചയ്യലും കേ7ല്കേനാട്ടവും,  സ്ഥാപനQികെന്റ കൈzനംzിന
പ്രവര്Qനങ്ങളും നിര്വ്വഹിക്കുന്ന രീതി  പര്യാപ്ത7ല്ല.  ക്രിയാത്മ�തയും zീര്ഘ�ാല
ആസൂത്രണവും  ആവശ്യ7ായ  ഇQരം  പദ്ധതി�ളുകെP  �ാര്യQില്
സര്വ്വ�ലാശാല പ്രകേത്യ� ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കു�യും,  ആവശ്യ7ായ 7നുഷ്യ-  ശാസ്ത്ര
വിഭവകേശഷി നല്കു�യും കെചകേയ്യണ്ടതാണ്.

നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  വിവിധ  പദ്ധതി�ളില്  വാങ്ങിയ  വിലകൂPിയ  ഉപ�രണങ്ങള്  സാകേങ്കതി�
പരിജ്ഞാനമുള്ള  അദ്ധ്യാപ�രുകെP  വിര7ിക്കല്/സ്ഥലം  7ാറ്റം  എന്നിവ  മൂലം
ഉപകേയാഗശൂന്യ7ായി കേപാ�ാതിരിക്കാന് ആവശ്യ7ായ 7നുഷ്യ- ശാസ്ത്ര വിഭവകേശഷി
നല്കേ�ണ്ടതാണ്.  1ണ്ട്  കെചലവഴിക്കല്  എന്ന  ലക്ഷ്യQിനപ്പുറം  ആയതികെന്റ
ഉപകേയാഗം,  സംരക്ഷണം  എന്നിവകെയ  സംബന്ധിച്ച്  7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള്
പുറകെപ്പടുവികേക്കണ്ടതാണ്.
2)  ആകേറ്റാ7ി�്  എനര്ജ്ജി  കെറഗുകേലറ്ററി  കേബാര്ഡ്  നിര്കേÓശിക്കുന്ന
കേറഡികേയാളജിക്കല് കേസഫ്റ്റി  &കെറഗുകേലറ്ററി 7ാനzണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ച് ഗാ7ാ കേചമ്പര്
5000 പ്രവര്Qിപ്പിക്കാനാവശ്യ7ായ കൈലസന്സ് �രസ്ഥ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
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 1-3-16   റീ ബില്ഡ് കേ�രള ഇനീകേഷ്യറ്റീവ്-പ്രളയബാധിത
തരിശുനിലങ്ങളികേലക്കായുള്ള പ്രകേത്യ� 7ലബാര് zൗത്യസംഘം
(MaSTT) –zീര്ഘവീക്ഷണകേQാകെPയുള്ള ഒരു 7ാതൃ�ാ പദ്ധതി

ലക്ഷ്യം

7ണ്ണുQി  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രം  ആസ്ഥാന7ായി  പ്രവര്Qിക്കുന്ന
കേ�രള  സംസ്ഥാന  �ാര്ഷി�  യന്ത്രവല്ക്കരണ  7ിഷന്  വഴി  റീ  ബില്ഡ്
കേ�രള  പദ്ധതിയിലുള്കെപ്പടുQി  നPപ്പിലാക്കുന്ന  MaSTT പദ്ധതിപ്രവര്
Qനങ്ങളുകെP പരികേശാധന

7ാനzണ്ഡം 1.കേ�രള �ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാല നിയ7ം,സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്
2.പദ്ധതി  7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള്

7ണ്ണുQി  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രം  ആസ്ഥാന7ായി  പ്രവര്Qിക്കുന്ന
കേ�രള സംസ്ഥാന �ാര്ഷി� യന്ത്രവല്ക്കരണ 7ിഷന് വഴി റീ  ബില്ഡ് കേ�രള
പദ്ധതിയിലുള്കെപ്പടുQി നPപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.  അഞ്ചു കേ�ാPി രൂപയാണ്
ഈ പദ്ധതിയുകെP അPങ്കല് തു�.  യന്ത്രവത്�രണQികെല അപര്യാപ്തതയും കെനല്
വയലു�ളികെല നീര്വാര്ച്ച അസൗ�ര്യവും  മൂലം  രണ്ടു പതിറ്റാകേണ്ടാള7ായി  കെനല്
കൃഷി ഗണ്യ7ായി കുറഞ്ഞുവരുന്ന 7ലബാര് കേ7ഖലയികെല പ്രകേത്യ�ിച്ചും കേ�ാഴികേക്കാP്
ജില്ലയികെല  തണ്ണീര്QP  തരിശുനില  കെനല്വയലു�ള്  വീകെണ്ടടുക്കുന്നതിനായുള്ള
പദ്ധതിയാണിത്.  ഈ പദ്ധതിക്ക് വിവിധ ഉപശീര്ഷ�ങ്ങളില് അനുവzിച്ച പദ്ധതി
വിഹിതം താകെഴ കേചര്Q പ്ര�ാര7ാണ്.

ഉപശീര്ഷ�ം തു� (ലക്ഷQില്)
910- 7രാ7Q് പണി�ള് 20

420- ഉപ�രണങ്ങള് 421
214-പ്രവര്Qന കെചലവു�ള് 9

300- യാത്രാബQ 1
816- കെOയിനിംഗ് 49

ആകെ� 500

1) പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങള്
i.  തണ്ണീര്QP തരിശുനില കെനല്വയല് വീകെണ്ടടുക്കുന്നതിനായി,  ജലാധിഷ്ഠിത �ള
കേശഖരിക്കല്,  7ാറ്റല്,  നീര്വാര്ച്ച കേതാP്  നിര്മ്മാണം,  വയലു�ളില് എക്കല്7ണ്ണു്
വന്നPിയുന്നതികെന്റ  നിയന്ത്രണം,  പുറംസംരക്ഷണ  ബണ്ടു�ളുകെP  നിര്മ്മാണം,
ജലഗതാഗതQിനുള്ള  �നാലു�ള്  നിര്മ്മാണം  എന്നീ  പ്രവര്Qനങ്ങള്
യന്ത്രാധിഷ്ഠിത7ായി  നിര്വഹിക്കുന്നതിന്  ആധുനി�  പുQന്തലമുറ
�ാര്ഷി�യന്ത്രങ്ങളും  ഉപ�രണങ്ങളും  സ7ാഹരിക്കു�,  നിലവിലുള്ള
യന്ത്രസാ7ഗ്രി�ള് ഇതിനു കേവണ്ടി നവീ�രിക്കു�.
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ii.  പുനസ്ഥാപിച്ച  ഈ  തരിശുനിലങ്ങളില്/  കൃഷിയിPങ്ങളില്  കൃഷികെചയ്യുവാന്
അനുകേയാജ്യ7ായ  നൂതന�ാര്ഷി�  യന്ത്രങ്ങള്  സ7ാഹരിക്കു�,  നിലവിലുള്ള
യന്ത്രങ്ങള് ഇതിനു കേവണ്ടി നവീ�രിക്കു�.
iii. നീര്വാര്ച്ച തPസ്സം, ജല ആഗ7നനിര്ഗ7ന സംവിധാനങ്ങളുകെP അപര്യാപ് തത,
ഇPയ്ക്കികെPയുള്ള കെവള്ളകെപ്പാക്കം, എക്കല് വന്നPിയല് എന്നിവ മൂലം തരിശുനില7ായി
7ാറിയ തണ്ണീര്QP കൃഷിയിPങ്ങള് പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കൃഷി  കെചയ്യുന്നതിനും
ഒരു ‘പ്രകേത്യ� �ാര്ഷി� zൗത്യ സംഘം’ (Special Task Team) സംഘPിപ്പിക്കു�.
2) പദ്ധതി 7ാതൃ�ാപരം - പദ്ധതികെ�ാണ്ടുണ്ടായ കേനട്ടങ്ങള്
എ)  റീ ബില്ഡ് കേ�രള ഇനീകേഷ്യറ്റീവ് പദ്ധതി പ്ര�ാരം സ്ഥാപിത7ായ �ാര്ഷി�
യന്ത്ര  സംരക്ഷണ  കേ�ന്ദ്രQികെന്റ  പ്രവര്Qനവും  ആസ്തി  സംരക്ഷണവും  കേ�രള
സംസ്ഥാന  �ാര്ഷി�  യന്ത്രവല്ക്കരണ  7ിഷന്  നPQിവരുന്നു.  ഇവികെP
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള �ാര്ഷി�യന്ത്ര അറ്റകുറ്റപ്പണി വര്ക്ക്കേഷാപ്പ്,  ഓ1ീസ്,  പരിശീലന
സമുച്ചയം  എന്നിവ  നിലനിര്Qി  സംരക്ഷിക്കു�യും,  7ലബാര്  കേ7ഖലയികെല
�ാര്ഷി�  കേസവന  കേ�ന്ദ്രവും  �ാര്ഷി�  �ര്മ്മകേസനയും  ഇതര  ഏജന്സി�ളും
�ാര്ഷി�യന്ത്രങ്ങളുകെP അറ്റകുറ്റപ്പണി�ള് ആവശ്യകെപ്പടുന്നതനുസരിച്ച്  തത്സ7യം
തകെന്ന കെചയ്തുകെ�ാടുത്തു വരുന്നു. 
ബി)  കേ�ാഴികേക്കാP് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു7ായി കേചര്ന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായQികെന്റ തരിശു
കെനല്വയല്  കൃഷി  പദ്ധതിയായ  ‘�തിരണി’  പദ്ധതിയുകെP  ഭാഗ7ാകു�യും
ചങ്ങകേരാQ്  പഞ്ചായQികെല  കൂPകേലാട്ട്,  കുയ്യണ്ടം,  ജാന�ി  വയല്  എന്നീ
പാPകേശഖരങ്ങള് �ാലാ�ാല7ായി തരിശായി �ിPന്നത് കൃഷികേയാഗ്യ7ാക്കുന്നതിന്
നീര്വാര്ച്ചാകേതാP്  നിര്മ്മിക്കു�യും  ,വയലില്  കു7ിഞ്ഞു  കൂPിയിരുന്ന  കൈജവ
വസ്തുക്കളും  �ളകെച്ചPി�ളും  മുറിച്ച്  7ണ്ണികേനാP്  കേചര്Q്  കൃഷികേയാഗ്യ7ാക്കി.
ഇQരQില്  ഏ�കേzശം  120  ഏക്കകേറാളം  സ്ഥലം  കൃഷികേയാഗ്യ7ാക്കി  തീര്ത്തു.
പഞ്ചായQികെല അയനിക്കുന്ന്,  7ാങ്കുന്ന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളികെല തരിശു വയലു�ള്
കെനല്വയലു�ളാക്കി 7ാറ്റി  കൃഷി കെചയ്യുന്നതിന്  സഹായിക്കു�യും �ര്ഷ�ര്ക്ക്  10
ഏക്കര് വിസ്തൃതിയില് കൃഷി കെചയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  ഈ പാPകേശഖരങ്ങളില്
ഏ�കേzശം 3768 7ീറ്റര് കേതാP് നിര്മ്മിക്കാന് �ഴിഞ്ഞു. കൂPാകെത ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നും
അധി� ജലം ഒഴുക്കി �ളയുന്നതിന് ഉള്ള നീര്വാര്ച്ചാ സൗ�ര്യം ഏര്കെപ്പടുQാനും
�ഴിഞ്ഞു. 
സി)  തികേക്കാPി പഞ്ചായQികെല നPയ�ം പാPകേശഖരQ് അകേഗ്രാ ഡ്രഡ്ജ് ക്രാഫ്റ്റ്
ഉപകേയാഗിച്ച് ഏ�കേzശം രണ്ട് �ികേലാ 7ീറ്റര് നീര്വാര്ച്ചാകേതാP് പുനര്നിര്മ്മിക്കു�യും
അ�്വാറ്റി�് വീഡ് ഷ്രഡ്ഡര്,  Pില്ലര്,  Oാക്ടര് എന്നിവ ഉപകേയാഗിച്ച്  30  ഏക്കര് തരിശു
നിലം കൃഷികേയാഗ്യ7ാക്കാനും �ഴിഞ്ഞു. 
 ഡി)  കേ7പ്പയൂര്  ഗ്രാ7  പഞ്ചായQികെല  �ണ്ടംചിറ  പാPകേശഖരQികെല  ഏ�കേzശം
രണ്ട് �ികേലാ7ീറ്റര് നീളം  വരുന്ന കേതാP്  പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  അ�്വാറ്റി�്  വീഡ്
ഷ്രഡ്ഡര്,  അകേഗ്രാ  ഡ്രഡ്ജ്  ക്രാഫ്റ്റ്  എന്നിവ ഉപകേയാഗിക്കു�യുണ്ടായി.  ‘�തിരണി’
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കേപ്രാജക്ടില്  ഉള്കെപ്പടുQി  നPQിയ  ഈ  പ്രവര്Qനം  2021-22  വര്ഷQില്
�ണ്ടംചിറയികെല  ഏ�കേzശം  200  ഏക്കര്  സ്ഥലQ്  കൃഷി  കെചയ്യുന്നതിന്
കേയാഗ്യ7ാക്കി. 
ഇ)  ഒളവണ്ണ  ഗ്രാ7  പഞ്ചായQികെല  മൂര്ക്കനാP്,  പള്ളിപ്പുറം,  ചാകേQാതുറ  എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളികെല  ഏ�കേzശം  38  ഏക്കകേറാളം  വരുന്ന  തരിശു  പാPകേശഖരങ്ങള്
7ിഷകെന്റ  65  എച്ച്  പി  Oാക്ടര്  ഉപകേയാഗിച്ച്  നിലം  പാ�കെപ്പടുQി
കൃഷികേയാഗ്യ7ാക്കുന്നതിന്  സാധ്യ7ാക്കി  (പദ്ധതിയുകെP  വാര്ഷി�  പുകേരാഗതി
റികേപ്പാര്ട്ടു  പ്ര�ാരമുള്ള  വളകെര  പ്രധാനകെപ്പട്ട  പ്രവര്Qന  കേനട്ടങ്ങളാണ്
പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടുള്ളത്).
3)  പദ്ധതിയുകെP നിര്വഹണവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട താകെഴ കേചര്ക്കുന്ന അപാ�ത�ള്
പരിഹരികേക്കണ്ടതാണ്
എ) കേപ്രാജക്ട് കെപ്രാകേപ്പാസലില് ഉള്കെപ്പടുQാQ റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീ7ിനായി 1
ലക്ഷം രൂപ നികേക്ഷപിച്ചു

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 292/3-21 (PSTSB) /30.03.2021
തു� 1,00,000/- രൂ 

കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 5905895/30.03.2021
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 306-31-3505-214

കേ7ല് സൂചന പ്ര�ാരം കൂQാളിയില് അകേഗ്രാ കെ7ഷിനറി കെ�യര് കെസന്റര്
എന്ന റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട് Ðീം  ആരംഭിക്കുന്നതിനായി  ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാ ഡി
7ിഷന്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ികെന്റ  ബാങ്ക്  എകെക്കൗണ്ടില്  നികേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  സ.  ഉ.  (സാധാ)  നം.37/2020/പി  ആന്റ്  ഇ  എ  /21.01.2020  പ്ര�ാരം
ഭരണാനു7തി  ലഭിച്ച  ഈ  കേപ്രാജക്ടില്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീം
ആരംഭിക്കുന്നതിനായുള്ള  നിര്കേÓശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല.  ബജറ്റ്  കെപ്രാകേപ്പാസലില്
ഉള്കെപ്പടുQാQ  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ിനായി  തു�  നികേക്ഷപിച്ചതിന്
സര്ക്കാരില് നിന്ന് അനു7തി ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
ബി)  കേപ്രാജക്ടില്  കെചലവഴിക്കാകെത  അവകേശഷിച്ച  തു�  ആസ്തി  സംരക്ഷണ
1ണ്ടായി 7ാറ്റി ബാങ്ക് എകെക്കൗണ്ടില് സൂക്ഷിക്കുന്നു

ഈ പദ്ധതിക്കായി ലഭ്യ7ായ  5  കേ�ാPി  രൂപയില് കെചലവഴിക്കാകെത വിവിധ
ഉപശീര്ഷ�ങ്ങളിലായി  അവകേശഷിച്ച  2,26,316/-  രൂപ,  ഈ  പദ്ധതിയിലൂകെP
ആര്ജ്ജിച്ച വിവിധ ആസ്തി�ള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 1ണ്ടായി 7ാറ്റുന്നതിന് പാ 
ഡി 7ിഷന് റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീ7ികെന്റ ബാങ്ക് എകെക്കൗണ്ടില് നികേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിശz വിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് സി ബി വി നമ്പര്/തീയതി തു� കെചലവു് ഉപശീര്ഷ�ം
1 304/3-21 (PSTSB) 31.03.2021 261 214 - പ്രവര്Qന
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കെചലവു�ള് 
2 305/3-21 (PSTSB) 31.03.2021 97,140 300 – യാത്രാ ബQ
3 306/3-21 (PSTSB) 31.03.2021 1,28,915 816 - പരിശീലനം

ആകെ� 2,26,316
കെചലവഴിക്കാകെത അവകേശഷിച്ച പദ്ധതി തു� പ്രകേത്യ� ആസ്തി സംരക്ഷണ

1ണ്ടായി  സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്  സര്ക്കാരില്  നിന്ന്  പ്രകേത്യ�  അനു7തി
ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
സി) അകേഗ്രാ കെഡ്രഡ്ജര്/ അകേഗ്രാ എÐകേവറ്റര് - വാറന്റി �ാലഘട്ടം കൂPി വാര്ഷി�
പരിപാലന �രാറില് (AMC) ഉള്പ്പടുQി
കേപ്രാജക്ടിനായി  കേ�ാഴികേക്കാP്  കേപരാമ്പ്രയികെല  7ലയില്  ഇന്ഡസ്ട്രീസ്  എന്ന
സ്ഥാപനQില്  നിന്ന്  80,32,500/-  രൂപയ്ക്ക്(*)  അകേഗ്രാ  കെഡഡ്ജര്/  അകേഗ്രാ
എÐകേവറ്റര് എന്ന ഉപ�രണം ഇ-കെPന്ഡര് നPപPിക്ര7ങ്ങളിലൂകെP വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
വിശzവിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7
നമ്പര്

സി ബി വി
നമ്പര്/തീയതി തു� കെചലവു്

ഉപശീര്ഷ�ം റി7ാര്ക്സ്

1
108/3-21
(PSTSB)
19.03.2021

34,62,856 420 -
ഉപ�രണങ്ങള്

(*)2% ജി എസ് Pി, ആzായനികുതി
എന്നിവ കേùാതസ്സില് നിന്ന് കുറവു

കെചയ്ത കേശഷം

2
220/3-21
(PSTSB)

22.03.2021
42,63,642 420 -

ഉപ�രണങ്ങള്
2% ജി എസ് Pി, ആzായനികുതി

എന്നിവ കേùാതസ്സില് നിന്ന് കുറവു
കെചയ്ത കേശഷം

16.09.2020-  കെല  ബി/484/2020(8)  നമ്പര്  കെPണ്ടര്  കേനാട്ടീസില്
ഉപ�രണQിന് രണ്ടു വര്ഷകെQ വാറന്റി ആവശ്യകെപ്പട്ടിരുന്നുകെവങ്കിലും, 17.10.2020
ന്  7ലയില്  ഇന്ഡസ്ട്രീസ്  സ7ര്പ്പിച്ച  കെPണ്ടറികെല  പ്രാഥ7ി�  �രാറില്
ഇന്കേവായിസ്  തീയതി  മുതല്  12  7ാസക്കാലം  അകെല്ലങ്കില്  2000  പ്രവര്Qന
7ണിക്കൂര് സ7യ7ാണ്  വാറന്റിയായി  കേരഖകെപ്പടുQിയിരുന്നത്.  ഈ വ്യവസ്ഥ�ള്
അംഗീ�രിച്ചു  കെ�ാണ്ടായിരുന്നു  ഈ  ഉപ�രണം  വാങ്ങിയത്.  ഈ  ഉപ�രണം
കേപ്രാജക്ടിനായി  പ്രകേത്യ�7ായി  രൂപ�ല്പന  കെചയ്ത്  നിര്മ്മിച്ചതാ�യാല്
നിര്മ്മാതാക്കളു7ായി  ഉപ�രണQിന്റ  വാര്ഷി�  പരിപാലനQിനായി  �രാര്
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ �രാര് പ്ര�ാരം  മൂന്നുവര്ഷകെQ അകെല്ലങ്കില്  5000  പ്രവര്
Qന7ണിക്കൂര്  സ7യകെQ  വാര്ഷി�  പരിപാലനQിനായി  18,00,000/-ലക്ഷം
രൂപയാണ്. വിശzവിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് സി ബി വി
നമ്പര്/തീയതി തു� റി7ാര്ക്സ്

1
289/3-21

(PSTSB),290/3-21
(PSTSB) 30.03.2021

17,38,982
2% ജി എസ് Pി, ആzായനികുതി

എന്നിവ കേùാതസ്സില് നിന്ന്
കുറവു കെചയ്ത കേശഷം
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സ്ഥാപനവു7ായി  ഉണ്ടാക്കിയ  വാര്ഷി�  പരിപാലന�രാറികെന്റ  �ാലാവധി
01.04.2021 മുതല് 31.03.2024 വകെരയാണ്. (എന്നാല് രണ്ടു പാര്ട്ടി�ളും കൂPി 26.03.2021
ന് ഒപ്പുകെവച്ച �രാറില് �രാര് �ാലാവധിയായി കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളത്  01.04.2021
മുതല്  31.01.2024  വകെര  എന്നാണ്.)  വാര്ഷി�  പരിപാലനQിനായുള്ള  �രാര്
രൂപകെപ്പടുQിയകേപ്പാള്  കെPന്റര്  വ്യവസ്ഥ�ള്  പ്ര�ാരമുള്ള  12  7ാസ  വാറന്റി
�ാലഘട്ടം  ഉള്കെപ്പകെPയാണ്  (24.03.2021  മുതല്  23.03.2022  വകെര)  വാര്ഷി�
പരിപാലന�രാറികെന്റ  �ാലാവധി  നിശ്ചയിച്ചത്.  ആയതിനാല്  കെPന്റര്
വ്യവസ്ഥ�ള് പ്ര�ാരമുള്ള വാറന്റി �ാലഘട്ടQില് കൂPി പരിപാലനQിനായി തു�
നല്കേ�ണ്ടിവരുന്നു.  നിര്മ്മാതാക്കളില്  നിന്ന്  വാറന്റി  �ാലഘട്ടQില്  തി�ച്ചും
കെസൗജന്യ7ായി  ലഭികേക്കണ്ടതായ  കേസവനങ്ങള്ക്ക്  കൂPി  ഇതു  മൂലം  പണം  നല്
കേ�ണ്ടി  വരുന്നു.  വാറന്റി  �ാലഘട്ടം  വാര്ഷി�പരിപാലന  �രാറികെന്റ
�ാലാവധിയില്  നിന്ന്  ഒഴിവാക്കി  വാര്ഷി�പരിപാലന  �ാലാവധി  zീര്
ഘിപ്പിക്കു�കേയാ,  അകെല്ലങ്കില് കെസൗജന്യ കേസവനങ്ങള്ക്ക് അര്ഹതയുള്ള വാറന്റി
�ാലഘട്ടQിന് ഈPാക്കിയ വാര്ഷി� പരിപാലന തു� തിരികെ� ഈPാക്കു�കേയാ
കെചകേയ്യണ്ടതാണ്.

നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  പ്രധാന7ായും  ലക്ഷ്യം  വച്ച
�ാര്ഷി�യന്ത്രങ്ങളുകെP  സംഭരണം,  7ലബാര്  അഗ്രി�ള്ച്ചറല്  സ് കെപഷ്യല്
Pാസ് �്  Pീം  രൂപീ�രണം,  പരിശീലനം  എന്നിവ  പൂര്Qീ�രിക്കുവാനാകെയങ്കിലും
പദ്ധതിയുകെP ആത്യന്തി� ലക്ഷ്യം  കൈ�വരിയ്ക്കുന്നതിനായി  സ7ാഹരിച്ച �ാര്ഷി�
യന്ത്രങ്ങള്,  പരിശീലനം  കേനPിയ  സ് കെപഷ്യല്  Pാസ് �്  Pീം  അംഗങ്ങളുകെP
വിഭവകേശഷി  എന്നിവ  1ലപ്രz7ായി  ഉപകേയാഗകെപ്പടുകേQണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിനായി
കേ�ാഴികേക്കാP്  ജില്ലയികെല  തകേÓശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുകെP  കൂPി
സഹായകേQാകെP  തണ്ണീര്QP  തരിശുകെനല്വയലു�ള്  �കെണ്ടQി
വീകെണ്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹQായ ഒരു �ര്മ്മപദ്ധതി തയ്യാറാകേക്കണ്ടതാണ്.
2)  പദ്ധതിയിലൂകെP സ7ാഹരിച്ച �ാര്ഷി� യകേന്ത്രാപ�രണങ്ങളുകെPയും അവ പ്രവര്
Qിപ്പിക്കുന്നവരുകെPയും  കേസവനം  �ര്ഷ�ര്ക്ക്  ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥിരം
സംവിധാനം  രൂപീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.  കൂPാകെത  കൂQാളിയികെല  ജില്ലാ  കൃഷി
കേതാട്ടQികെല �ാര്ഷി� യന്ത്ര സംരക്ഷണ കേ�ന്ദ്രQികെന്റ കേസവനം തുPര്ച്ചയായി
�ര്ഷ�ര്ക്ക് ലഭ്യ7ാകുന്നതിനായി കേ�ന്ദ്രQിന്റ പ്രവര്Qനം സാമ്പQി� സ്വയം
പര്യാപ്തത7ാക്കുന്നതിനുള്ള  7ാര്ഗ്ഗകേരഖ  തയ്യാറാക്കി  നPപ്പിലാക്കു�,  കേ�ന്ദ്രQിന്റ
പ്രവര്Qനങ്ങള്  വിലയിരുQി  ആവശ്യ7ായ  7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള്  നല്
കുന്നതിനുള്ള  സംവിധാനം  രൂപീ�രിക്കു�,  �ാര്ഷി�  യകേന്ത്രാപ�രണങ്ങളുകെP
അറ്റകുറ്റപ്പണി, പരിപാലനം എന്നിവ കൃത്യ7ായി നPപ്പിലാക്കുന്നുകെവന്ന് ഉറപ്പുരുത്തു�
എന്നിവയും ഭാവി പ്രവര്Qനങ്ങളില് ഉള്കെപ്പടുകേQണ്ടതാണ്.
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1 - 4
വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള സംബന്ധിച്ച സവികേശഷ

പരാ7ര്ശങ്ങള്
96  സര്വ്വ�ലാശാലാ കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള (2020-21  സാമ്പQി�വര്ഷകെQ ബജറ്റ്

പ്ര�ാരം) കേ�ാകേളജു�ള്, ഗകേവഷണസ്ഥാപനങ്ങള്, ഭരണപര7ായ സ്ഥാപനങ്ങള്,
എ�്സ്റ്റന്ഷന്  കേ�ന്ദ്രങ്ങള്,  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിഭാഗങ്ങള്,  7റ്റു  സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിങ്ങകെന  തരം  തിരിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇവകെയല്ലാം  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
കുPക്കീഴിലാകെണങ്കിലും  ഓകേരാ  കേ�ന്ദ്രQിനും  വ്യത്യസ്ത7ായ  പ്രവര്Qനകേ7ഖലയും
രീതിയുമുണ്ട്.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  വ്യാപ�7ായ  സാമ്പQി�  വികേ�ന്ദ്രീ�രണം
കേവണ്ടി വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യQില് സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് �ീഴില് വരുന്ന വിവിധ
കേ�ന്ദ്രങ്ങകെള  സംബന്ധിച്ച  സവികേശഷ  പരാ7ര്ശങ്ങള്  സ്ഥാപനം  തിരിച്ച്
കേരഖകെപ്പടുകേQണ്ടതുണ്ട്. അQരം നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗQില് (ഭാഗം 1-4)
ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളത്.
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1-4-1 �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്, പPന്നക്കാ P്
1-4-1-1  സങ്കര  ഇനം  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzനം  -  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്
കൂടുതല് 
കേ�രശ്രീ,  കേ�രഗംഗ,  കേ�രസങ്കര  എന്നിവയാണ്  ഈ  കേ�ന്ദ്രQില്
ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കുന്ന സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന് കൈത�ള്.  7ാവിലക്കPപ്പുറം,  അഴീQല,
നടുവില്പ്പള്ളി എന്നീ പ്രകേzശങ്ങളികെല കെതങ്ങു�കെള 7ാതൃവൃക്ഷ7ാകെയടുQാണ് 2019-
20,  2020-21  വര്ഷങ്ങളില്  കേപാളികേനഷന്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  നPQി
വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  ഉല്പ്പാzിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഡിസംബര്  7ാസം  തുPങ്ങി  കെ7യ്  7ാസം
വകെര  ഈ  കെതങ്ങു�ളില്  തുPര്ച്ചയായ  കേപാളികേനഷന്  പ്രവര്Qനങ്ങള്
നPത്തു�യും,  ഈ രണ്ട് വര്ഷങ്ങളിലായി യഥാക്ര7ം  51,423,  22,372  എണ്ണം വിത്തു
കേതങ്ങ�ള്  ലഭിക്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ  വര്ഷങ്ങളികെല  വരവു  കെചലവു
വിശzാംശങ്ങള് പരികേശാധിച്ചതില് ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ് കൂടുതലാകെണന്ന് �ാണുന്നു.
വരവുകെചലവു വിശzാംശങ്ങള്

ഇനം

2019-20
വര്ഷQില്

കേപാളികേനഷന്
കെചയ്ത ഇനQില്

കേപാളികേനഷന്
ചാര്ജ്ജ്, ലഭ്യ7ായ
വിQ് കേതങ്ങ�ള്,

അവയുകെP
കെചലവികെന്റ

വിശzാംശങ്ങള്

2020-21 വര്ഷQില്
കേപാളികേനഷന് കെചയ്ത

ഇനQില്
കേപാളികേനഷന്

ചാര്ജ്ജ്, ലഭ്യ7ായ
വിQ് കേതങ്ങ�ള്,

അവയുകെP
കെചലവികെന്റ

വിശzാംശങ്ങള്

2019  ഡിസംബര്  7ാസം  തുPങ്ങി  2020  കെ7യ്
7ാസം  വകെരയുളള  കേപാളികേനഷന്  പ്രവര്
Qനങ്ങള്ക്കായി നല്�ിയ കൂലി

59,41,000 37,23,680

സങ്കരഇനം  വിQ്  കേതങ്ങ�ളുകെP
ഉല്പ്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  3  Ðില്ഡ്
അസിസ്റ്റന്റു7ാര്ക്ക് നല്�ിയ കേവതനം

3,71,815 4,47,985

�ര്ഷ�രില് നിന്ന് വിQ് കേതങ്ങ സംഭരിച്ചതിന്
ഒന്നിന് 52/-രൂപ നിരക്കില് ആകെ� കെചലവ്

26,73,996
(51,423  എണ്ണം  @
52/-)

11,63,344
(22,372  എണ്ണം  @
52/-)

വിQ്  കേതങ്ങ  പാ�ി  മുളപ്പിക്കുന്നതിനായി  തറ
ഒരുക്കല്,  പാ�ല്  എന്നിവയ്ക്കായി  ഉപകേയാഗിച്ച
കെതാഴിലാളി�ളുകെP 7നുഷ്യ zിനങ്ങള്  2019-20  ല്
411 ഉം, 2020-21 ല് 180 ഉം ആണ്. ഇതിനായി വന്ന
കെചലവ്  (7നുഷ്യzിനം  x  803
[സ്ഥിരകെതാഴിലാളി�ളുകെP ശമ്പള ശീര്ഷ�Qില്
[142]  ബുക്കു  കെചയ്തിരിക്കുന്ന  ആകെ�  തു�യുകെP
പ്രതിzിന നിരക്ക്]) 

3,30,033 1,44,540

ആകെ� കെചലവ് 93,16,844 54,79,549
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ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ട കെതങ്ങിന് കൈത�ള് 37,584* 17,898**
ഇതികെന്റ മൂല്യം (കൈത ഒന്നിന് 250/-രൂപ) 93,96,000 44,74,500
വ്യത്യാസം 79,156 (-)10,05,049

*  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  സീഡ്  &  നഴ്സറി  രജിസ്റ്റര്  വാള്യം  XI  കേപജ്  നമ്പര്  207,
കേ�ാക്കനട്ട്  സീഡ്  ലിംഗ്സ്  രജിസ്റ്റര് വാള്യം  II,  കേപജ്  നമ്പര്  321,322,335,336,337
എന്നിവ  പ്ര�ാരം  (ലഭ്യ7ായ  വിത്തു  കേതങ്ങ�ളില്  നിന്നും  73%  കൈത�ള്
ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ടു)
** 2021-22 വര്ഷQില് ലഭ്യ7ായ വിത്തു കേതങ്ങ�ളില് നിന്നും 2022-23 വര്ഷQില്
ലഭ്യ7ാവുന്ന 80% കൈത�ള് എന്ന �ണക്കില്
കേപാളികേനഷന് കെതാട്ട്  വിത്തുകേതങ്ങ പാകുന്നതുവകെരയുള്ള 7നുഷ്യധ്വാനQികെന്റയും,
വിത്തുകേതങ്ങ  വാങ്ങിയതികെന്റയും  കെചലവു�ള്  7ാത്രകേ7  കേ7ല്ക്കണക്കില്
ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളു.  കേപാളികേനഷന്  ബാഗു�ള്,  ആവശ്യ7ായ  രാസവസ്തുക്കള്,
വിത്തുകേതങ്ങ പാ�ിയ കേശഷം വില്പ്പന വകെരയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാവശ്യ7ായി വരുന്ന
7നഷ്യാധ്വാനം, കെവള്ളം, വളം, കേപാളി ബാഗു�ള് തുPങ്ങീ ഇതിനാവശ്യ7ായി വരുന്ന
7റ്റു  ഘP�ങ്ങളുകെP  കെചലവു�ള്  ഇതില്  ഉള്കെപ്പടുന്നില്ല.  ഇവ  കൂPി  ഇതില്
ഉള്കെപ്പടുQിയാല്  ഇതികെന്റ  ഉല്പ്പാzന  പ്രവര്Qനം  ലാഭ�രല്ല.  കൈത  ഒന്നിന്
306/-രൂപകേയാളം  ഉല്പ്പാzനകെച്ചലവ്  7ാത്ര7ായി  വരുന്നുണ്ട്.  റികേവാള്വിംഗ്
1ണ്ടിലൂകെP  കെചയ്യുന്ന  ഒരു  പ്രവര്Qനകെ7ന്ന  നിലയില്  1ണ്ടികെന്റ  സുസ്ഥിര
നിലനില്പ്പിനാവശ്യ7ായ പദ്ധതി�ള് ആവിഷ്കരിച്ച് നPപ്പിലാകേക്കണ്ടതാണ്.
 നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  കെതങ്ങു�ളുകെP  ഗുണകേ7�  ഉറപ്പാക്കി  വിത്തു  കേതങ്ങ�ളുകെP
ഉല്പ്പാzനQിനാവശ്യ7ായ  7ാതൃവൃക്ഷങ്ങകെള  കെതരകെഞ്ഞടുQ്,  അതില്  നിന്നും
ലഭ്യ7ാകുന്ന  വിത്തുകേതങ്ങ�ളുകെPയും  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെPയും  എണ്ണം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു�.
2)  സര്വ്വ�ലാശാലക്കു�ീഴിലുള്ള  7റ്റു  കേ�ന്ദ്രങ്ങളികെല  കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക്
കേപാളികേനഷന്  ചാര്ജ്ജിനQില്  നല്കുന്ന  നിരക്കികേനക്കാള്
ഉയര്ന്നനിരക്കിലാണ്  ഇവികെP  നല്കേ�ണ്ടിവരുന്നത്.  ആയത്
പരികേശാധിക്കകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.
1-4-1-2  നPീല് വസ്തുക്കള്-  സ്വ�ാര്യ  നഴ്സറിയില് നിന്നും  വാങ്ങിയുള്ള വില്പ്പന-
7,22,500/- രൂപയുകെP കെചലവ് തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  പ്രവര്Qനങ്ങളു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  സര്വ്വ�ലാശാല
ഗകേവഷണ  വിഭാഗം  കേ7ധാവിയുകെP  ആര്4/64831/17/22.9.17  സര്ക്കുലര്  പ്ര�ാരം
വിQ്,  നPീല്  വസ്തുക്കള്  എന്നിവ  സ്വ�ാര്യ  നഴ്സറിയില്നികേന്നാ  7റ്റ്  ഏജന്
സി�ളില്നികേന്നാ  വാങ്ങി  വില്പ്പന നPത്തുവാന്  പാPില്ല  എന്ന്  നിര്കേÓശിച്ചിട്ടുണ്ട്
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(“Quality  of  seeds,  value added products  and other  items distributed  from KAU
should be strictly monitored. Outsourcing of plants, repotting and sales etc. are not
permitted“).  എന്നാല് ഓ ഡിറ്റ്  വര്ഷQില് ഇQരQിലുള്ള വാങ്ങലു�ളും വില്
പ്പനയും നPQിയിട്ടുണ്ട്. 
1) കേപര റൂട്ടഡ് �ട്ടിംസ് വാങ്ങി കേപര കെലയര് എന്ന കേപരില് വില്പ്പന
കേപരയുകെP  റൂട്ട  ഡ്  �ട്ടിംഗ്സു�ള്  ത7ിഴ്നാട്ടികെല  7സില7ണി  സ്വ�ാര്യ  നഴ്സറിയില്
നിന്നും വാങ്ങി അകേതയിനം തകെന്ന കേപര കെലയര്  (യൂകെസയിം കേ�ാഡ്  7.8)  എന്ന
കേപരില് വില്പ്പന നPത്തുന്നു.  15/-  രൂപയ്ക്ക്  വാങ്ങിയ റൂട്ടഡ്  �ട്ടിംഗ്സു�ള് കേപര
കെലയര് എന്ന കേപരില്  40/-  രൂപയ്ക്കാണ് വില്പ്പന ന PQിയിരിക്കുന്നത്.  ഇതികെന്റ
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ബില് നമ്പര്

വാങ്ങിയ
എണ്ണം
@15/-

തു�

കേസ്റ്റാക്ക് എടുQ
തീയതി 

(സീഡ് &നഴ്സറി
വാല്യം XI കേപജ്

നമ്പര് 162

യൂകെസയി7ിലൂകെP വില്
പ്പന നPQി തുPങ്ങിയ

തീയതി

1 0026/7-20 15,000 2,25,000 03.07.2020 25.07.2020
2 0053/07-20 7000 1,05,000 28.07.2020 05.08.2020
3 0031/08-20 7500 1,12,500 09.07.2020 14.07.2020

ആകെ� 4,42,500
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കേ7ല് പട്ടി�യില് ക്ര7 നമ്പര് 1  കെല 15,000 എണ്ണം കേപരയുകെP റൂട്ടഡ് �ട്ടിംഗ്സു�ള്
03.07.2020  ന്  കേസ്റ്റാകെക്കടുQതികെന്റയും,  ഈ കേസ്റ്റാക്കില് നിന്ന്  4250  എണ്ണം കേപര
കെലയറികെന്റ യൂകെസയിം  കേസ്റ്റാക്കികേലക്ക്  Oാന്സ്ഫര്  കെചയ്തതികെന്റയും,  25.07.2020  ന്
ഇത്  യൂകെസയിം  കേസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്ററില്  കേചര്Q്  വില്പ്പന  നPQിയതികെന്റയും
വിശzാംശങ്ങളാണ് മു�ളില് കേചര്Q ചിത്രQില് പ്രതിപാzിക്കുന്നത്.

2) കെല7ണ് കെലയര്
ത7ിഴ്നാട്ടികെല  ശ്രീ  സുകേരഷ്  നഴ്സറിയില്  നിന്നും  20/-രൂപ  നിരക്കില്  വാങ്ങിയ
കെലയറു�ള് യൂകെസയിം കേസ്റ്റാക്കില്  (7.38  കേ�ാഡ്)  കേചര്Q്  50/-  രൂപ നിരക്കില്
വില്പ്പന നPQി. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ബില്
നമ്പര്

വാങ്ങിയ
എണ്ണം
@20/-

തു�

കേസ്റ്റാക്ക് എടുQ
തീയതി 

(സീഡ് &നഴ്സറി
വാല്യം XI കേപജ്

നമ്പര് 164

യൂകെസയി7ിലൂകെP വില്
പ്പന നPQി തുPങ്ങിയ

തീയതി

0052/07-
20 5000 1,00,000 09.07.2020 14.07.2020
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കേ7ല് പട്ടി�യില് കേരഖകെപ്പടുQിയ 5000 എണ്ണം കെല7ണ് കെലയറു�ള് വാങ്ങിയതില്
25.07.2020  ന്  2125  എണ്ണം  സീഡ്  &നഴ്സറി  രജിസ്റ്ററില്  നിന്നും  യൂകെസയിം
കേസ്റ്റാക്കികേലക്ക് Oാന്സ്ഫര് കെചയ്തതികെന്റയും, 25.07.2020  ന് ഇത് യൂകെസയിം കേസ്റ്റാക്ക്
രജിസ്റ്ററില്  കേചര്Q്  വില്പ്പന  നPQിയതികെന്റയും  വിശzാംശങ്ങളാണ്  മു�ളില്
കേചര്Q ചിത്രQില് വ്യക്ത7ാക്കുന്നത്.
3) �വറില് നിറച്ച വലിയ കെനല്ലി കൈത�ള്
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�വറില്  നിറച്ച  വലിയ  കെനല്ലി  കൈത�ള്  ത7ിഴ്നാട്ടികെല  7സില7ണി  സ്വ�ാര്യ
നഴിസറിയില് നിന്നും  15/-  രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അകേത ഇനം തകെന്ന   20/-  രൂപയ്ക്കാണ്
വില്പ്പന ന PQിയിരിക്കുന്നത്. ഇതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ബില് നമ്പര് വാങ്ങിയ എണ്ണം
@15/- തു�

കേസ്റ്റാക്ക് എടുQ തീയതി
(സീഡ് &നഴ്സറി വാല്യം
XI കേപജ് നമ്പര് 164

യൂകെസയി7ിലൂ
കെP വില്പ്പന

നPQി
തുPങ്ങിയ
തീയതി

0053/07-20 12,000 1,80,000 07.07.2020 07.07.2020

ഇQരQില് സ്വ�ാര്യ നഴ്സറി�ളില് നിന്നും നPീല് വസ്തുക്കള് വാങ്ങി അകേത
ഇനം തകെന്ന ഇരട്ടി  വിലയില് വില്പ്പന നPത്തുകേമ്പാള് കേ�രളQികെല �ാര്ഷി�
കേ7ഖലക്ക്  എന്തു  ഗുണ7ാണ്  ഇതിലൂകെP  സര്വ്വ�ലാശാല  നല്കുന്നകെതന്ന്
വ്യക്ത7ല്ല.  കൂPാകെത  ഇവയുകെP  ഗുണകേ7�  സംബന്ധിച്ചും  ഒരു  ഉറപ്പു7ില്ല.
സര്വ്വ�ലാശാല  പുറത്തുനിന്നും  കെചPി�ള്  വാങ്ങി  വില്ക്കുവാന്  പാPികെല്ലന്നും,
കൈത�ള്  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കുവാന്  ആവശ്യ7ായ  7ാതൃവൃക്ഷങ്ങള്/കെചPി�ള്
സര്വ്വ�ലാശാലയില്  ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന  സാഹചര്യങ്ങളില്  ഗുണകേ7ന്7  ഉറപ്പാക്കി
7ാതൃകെചPി�ള് വാങ്ങാവുന്നതും,  ആയതില് നിന്നും കൂടുതല് കെചPി�ള് ഉല്പ്പാzനം
നPQി  ആവശ്യക്കാര്ക്ക്  നല്�ാവുന്നതാകെണന്നും  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാല
7ാന്വലില് കൃത്യ7ായി കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്  (കേപജ് നമ്പര്  29,  നഴ്സറി 7ാകേനജ്കെ7ന്റ്
എ മുതല് എച്ച് വകെര).  കൂPാകെത കേ7ല് പരാ7ര്ശിച്ച സര്ക്കുലര് ഇQരQിലുള്ള
വില്പ്പന�ള് പാPികെല്ലന്ന് നിര്കേÓശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  ഈകെയാരു സാഹചര്യQില് നPീല്
വസ്തുക്കള്  സ്വ�ാര്യ  നഴ്സറിയില്നികേന്നാ  7റ്റ്  ഏജന്സി�ളില്നികേന്നാ  വാങ്ങി
അടുQ  zിവസങ്ങളില്  തകെന്ന  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  കേപരില്  ഇരട്ടി  വിലയ്ക്ക്
വില്പ്പന  നPത്തുന്നത്  ആശാസ്യ7ല്ല.  കേ7ല്  നിര്കേÓശങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ7ായി
കെചPി�ള്  വാങ്ങിയ  ഇനQില്  വന്ന  7,22,500/-(4,42,500+1,00,000+1,80,000)
രൂപയുകെP  കെചലവ്  ഓഡിറ്റില്  തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു(ഓഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന്  നമ്പര്
17/27.05.2022).
1-4-1-3 പയര് (കേജ്യാതി�) - കേസ്റ്റാക്കില് കുറവ് 

റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് സീഡ് & സീഡ് നഴ്സറി കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് വാള്യം XI കേപജ്
നമ്പര്  86  പ്ര�ാരം  19.47  �ികേലാഗ്രാം  പയര്  (കേജ്യാതി�)  വിQ്  20.05.2020  ന്  6
ഗ്രാ7ികെന്റ  പാക്കറ്റ്  ആക്കാന്  പാക്കിംഗിനായി  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  നിന്നും
ലഭ്യ7ായ 6  ഗ്രാം പാക്കറ്റു�ളുകെP യൂകെസയിം കേസ്റ്റാക്ക് പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള് 2020-21
വര്ഷQില് ആകെ� ലഭ്യ7ായ വിത്തുപാക്കറ്റു�ളുകെP എണ്ണം 450 ആണ്. അതായത്
2.7  �ികേലാഗ്രാം.  ഈ കേ�ന്ദ്രQികെല വില്പ്പന മുഴുവനായും നPക്കുന്നത് യൂകെസയിം
കേസാഫ്റ്റ്  കെവയര്  ഉപകേയാഗകെപ്പടുത്തുന്ന  വില്പ്പന  �ൗണ്ടറിലൂകെPയാണ്.
അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  16.77 �ികേലാഗ്രാം  വിQ്  (19.47-2.7)  കേ�ന്ദ്രQിന്
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നഷ്ടകെപ്പട്ടിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന്  അPിയന്തിര7ായി  പരികേശാധിച്ച്  7റുപPി
ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-2 �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്, അമ്പലവയല്
1-4-2-1  7രാ7Q്  പ്രവൃQി�ളുകെP  ബില്ലില് നിന്നും  നിയ7ാനുസൃതം കുറവ്  കെചയ്ത്
അPകേയ്ക്കണ്ട തു��ള് ബന്ധകെപ്പട്ട വകുപ്പില്/ സ്ഥാപനQില് അPവാക്കിയിട്ടില്ല 

വിവിധ  7രാ7Q്  പ്രവൃQി�ളുകെP  ബില്ല്  തയ്യാറാക്കി  �രാറു�ാര്ക്ക്  തു�
നല്കികെയങ്കിലും ബില്ലില് നിന്നും നിയ7ാനുസൃതം കുറവ് കെചയ്യുന്ന വരു7ാന നികുതി,
ചരക്ക്  കേസവന  നികുതി,  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണ  കെതാഴിലാളി  കേക്ഷ7നിധി  വിഹിതം
എന്നിവ ബന്ധകെപ്പട്ട വകുപ്പില്/  സ്ഥാപനQില് അPവാക്കാQതായി  �ാണുന്നു
(കെചലവ്  ശീര്ഷ�ം-20176).  ഇപ്ര�ാരം ഒരു വര്ഷം വകെര പഴക്കമുള്ള തു��ളുണ്ട്.
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്ര7
നമ്പര്

സി.ബി.വി.
നമ്പര്/
തീയതി

പ്രവൃQിയുകെP
കേപര് 

�രാറു�ാ
രന്

ബില്
തു�

ബില്ലില് നിന്നും
കുറവ് കെചകെയ്തങ്കിലും
അPവാക്കാQ തു�

വരു7ാന
നികുതി+
കെസസ്സ്+
സര്ചാര്

ജ്

ചരക്ക്
കേസവ

ന
നികു
തി

കെ�ട്ടിP
നിര്മ്മാണ
കെതാഴിലാ

ളി
കേക്ഷ7നിധി
വിഹിതം

1 11/03-2021/
17.03.2021

കേലഡീസ്
കേഹാസ്റ്റലികെന്റ
ഒന്നാം നില

നിര്മ്മാണം (1st
cc&part bill)

7കേനഷ്.
കെ� 13,81,905 15,626 27,638 13,819

2 10/10-2020/
04.11.2020

അക്കാz7ിക്ക്
കേബ്ലാക്കികെന്റയും

കേലഡീസ്
കേഹാസ്റ്റലികേന്റ

യും നിര്
മ്മാണം (cc
1st& IInd part

bill)

വിന്
കെസന്റ്.
വി.കെജ

96,08,833 108,869 192,176 96,088

3 11/10-2020/
22.10.2020

,, (cc IIIrd &part
bill) ,, 34,89,931 39,531 69,798 34,899

4 17/12-2020/
31.12.2020

,, (cc IVth &part
bill) ,, 26,59,997 30,338 53,200 26,600

5 15/02-2021/
18.02.2021

,, (cc Vth &part
bill) ,, 22,11,838 25,059 44,236 22,118

6 12/03-2021/
19.03.2021

,, (cc VIth &part
bill) ,, 22,30,009 25,266 44,600 22,300
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7

14//12-
2020/

22.12.2020&
44/03-

2021/29.03.2
021

അക്കാz7ിക്ക്
കേബ്ലാക്കികെന്റയും

കേലഡീസ്
കേഹാസ്റ്റലികേന്റ

യും നിര്
മ്മാണം- 

�ണ്സല്ട്ടന്
സി ചാര്ജ്

പ്രസി 
ഡന്റ്,

കെസന്റര്
കേ1ാര്
�ണ്ടി

ന്യുയിംഗ്
എജുകേക്ക

ഷന്
കെസന്റര്,
എം.Pി.,
തൃശ്ശൂര്

393,648 7,873 - -

നിയ7ാനുസൃതം കുറവ്  കെചയ്യുന്ന വരു7ാന നികുതി,ചരക്ക് കേസവന നികുതി,
കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണ  കെതാഴിലാളി  കേക്ഷ7നിധി  വിഹിതം  എന്നിവ  ബന്ധകെപ്പട്ട
വകുപ്പില്/  സ്ഥാപനQില്  അPവാക്കാQതിന്  വിശzീ�രണം  ലഭ്യ7ാക്കുവാന്
ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ട്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണQിന്  (നമ്പര്.3/  30.04.2022)
ലഭ്യ7ാക്കിയ  7റുപPിയുകെP  പ്രസക്ത  ഭാഗം  ഇപ്ര�ാര7ാണ്.  “കേ�ാകേളജിന്
പ്രകേത്യ�7ായി ജി.എസ്.Pി രജികേസ്ട്രഷനും പാന്�ാര് ഡും ഇല്ലാQതിനാല് തു��ള്
അPവാക്കാന്  സാധിച്ചില്ല.  തു��ള്  ഉPന്  അPവാക്കി  വിവരം  ഓഡിറ്റികെന
അറിയിക്കുന്നതാണ് ”.  ഇക്കാര്യQില്  അPിയന്തിരനPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.  നിയ7ാനുസൃതം  അPവാക്കാനുള്ള  തു�  അPവാക്കാQതു
മൂലം  നിയ7നPപPിക്ക്  വികേധയ7ാവു�കേയാ,  പിഴ  ഒടുകേക്കണ്ടി  വരി�കേയാ കെചയ്താല്
അത് ബന്ധകെപ്പട്ട ഉകേz്യാഗസ്ഥരുകെP ബാദ്ധ്യതയായി �ണക്കാകേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-3 കേ�ളപ്പജി കേ�ാകേളജ് ഓ1് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ആന്ഡ് കെPകേ»ാളജി, തവനൂര്

1-4-3-1 ജികേയാകേ÷ഷ്യല് ഡിവിഷന് റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീം നഷ്ടQില് - തുPര്
നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ് 
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം- 6190 (റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് )
ജികേയാകേ÷ഷ്യല് ഡിവിഷന് റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീ7ികെന്റ �ഴിഞ്ഞ 4 വര്ഷകെQ
വരവുകെചലവു�ള് താകെഴ കേചര്ക്കും പ്ര�ാര7ാണ്.

വര്ഷം വരവ്(₹) കെചലവ്₹)
വരവില്
�വിഞ്ഞ

കെചലവ് (₹)
2021-22 89,760 237,310 147,550
2020-21 114,670 383,400 268,730
2019-20 0 487,395 487,395
2018-19 527,366 623,972 96,606



115

�ഴിഞ്ഞ  4  വര്ഷങ്ങളില് പ്രസ്തുത റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ില് നിന്നുള്ള
വരവികേനക്കാള് കൂടുതലാണ് കെചലവ്.  ഗകേവഷണ വിഭാഗം കേ7ധാവിയുകെP  31.03.2018
കെല  ആര്4/64831/17  നമ്പര്  ഉQരവിലൂകെP  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീമു�ളുകെP
നPQിപ്പു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  നിര്കേÓശങ്ങള്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതനുസരിച്ച്
വാര്ഷി� അവകേലാ�ന റികേപ്പാര്ട്ട് പ്ര�ാരം ഏകെതങ്കിലും Ðീം നഷ്ടQിലാകെണന്ന്
7നസ്സിലായാല്,  അQരം  Ðീമു�ളുകെP  പ്രവര്Qനം  കെ7ച്ചകെപ്പടുത്തുവാനായി  ഒരു
വര്ഷം കൂPി പ്രവര്Qിക്കാന് അനുവzിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീടുള്ള അവകേലാ�നQില്
ലാഭ�ര7ാകെണന്ന്  �ണ്ടാല്  അത്  തുPരുവാനും,  തുPര്ച്ചയായി  നഷ്ട7ാകെണന്നു
�ണ്ടാല് ആ Ðീം അവസാനിപ്പിക്കുവാനും അവകേലാ�നം നPത്തുന്ന കേയാഗQികെന്റ
ശുപാര്ശ  പ്ര�ാരം  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  തീരു7ാനിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇപ്ര�ാരം
അവകേലാ�നം  നPന്നിട്ടില്ല.  ആയതിനാല്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ികെന്റ
പ്രവര്Qനം  വിലയിരുQി  തുPര്നPപPി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്(ഓ ഡിറ്റ്
അകേന്വഷണം നമ്പര്. 6/25.05.2022).
1-4-3-2  ഗകേവഷണ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക്  അനുവzിച്ച  മുന്കൂര്  തു�  അഡ്ജസ്റ്റ്
കെചയ്തിട്ടില്ല-കെചലവു തു�യായ 26,550/-രൂപ തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു

20496  (Strengthening  of  PG  Programme)  എന്ന  ശീര്ഷ�Qില്
ഉള്കെപ്പടുQി  സി.ബി.വി  നമ്പര്  04/12-20/30.12.2020  പ്ര�ാരം  26,550/-  രൂപ ശ്രീ.
ഹരിശങ്കര്  ഒ.പി.  എന്ന  വിz്യാര്ത്ഥിയുകെP  എം.കെP�്  റിസര്ച്ച്  വര്ക്കിനായി
“�ഞ്ചികേക്കാP്  ഫ്ലൂയിഡ്  �ണ്കേOാള്  റിസര്ച്ച്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ”  എന്ന  ഏജന്സിക്ക്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ''തൃശൂര് ജില്ലയികെല കേ�ാള് ലാന്ഡ് സില് പ്രവര്Qിക്കുന്ന വിവിധ
തരം ആക്സിയല് കേ!ാ പമ്പു�ളുകെP കെP�് കേനാ ഇക്കകേണാ7ി�് അസസ് കെ7ന്റ് ''എന്ന
ഗകേവഷണ  വിഷയQില്  ആക്സിയല്  കേ!ാ  പമ്പികെന്റ  ഡിസ്ചാര്ജ്
അളക്കുന്നതിനായി,  പമ്പികെന്റ  ഡിസ്ചാര്ജികെന്റ  ഏറ്റവും  പുതിയതും  കൃത്യവു7ായ
അളവ്  അള്Oാകേസാണി�്  Oാന്സിറ്റ്  കൈPം  കേ!ാ  7ീറ്റര്  (UTTF)  ഉപകേയാഗിച്ച്
പരികേശാധിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ സ്ഥാപനQിന് മുന്കൂര് പണം നല്�ിയിട്ടുള്ളത്.
എന്നാല് അളവ് പരികേശാധനാവിവരങ്ങള്, ഇന്കേവായ്സ് എന്നിവ 1യലില് ഇല്ല.
ആയത് ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്. കേ7ല് കേരഖ�ള് ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
റി�്വിസിഷന്  (നമ്പര്.  02/20-21/24.05.2022)  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.  കേരഖ�ള്
ലഭ്യ7ാക്കാQ  സാഹചര്യQില്  കെചലവു  തു�യായ  26,550/-രൂപ
തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു.
1-4-3-3  കേ�രള  സംസ്ഥാനQിന�കെQ  പഠന  യാത്രാ  -  വിz്യാര്
ത്ഥിയാത്രാസംഘകെQ  അനുഗ7ിച്ച  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്കുള്ള  യാത്രാബQ-
യാത്രാക്കൂലിയിനQില് അനുവzിച്ച തു� നിരാ�രിക്കുന്നു

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 69/01-21, 70/1-21 /25.01.2021
തു� 12,400/- , 10,700/- 

കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 333831/25.01.2021
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 253-24-0001-300
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കേ7ല് സൂചന പ്ര�ാരം, 17.05.2019 മുതല് 26.05.2019 വകെരയുള്ള തീയതി�ളില്
നPQിയ  2015  ബാച്ച്  ബി.  കെP�്  (അഗ്രി.  എന്ജി.)  വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  കേ�രള
സംസ്ഥാന  പഠന  യാത്രയില്  വിz്യാര്ത്ഥിയാത്രാസംഘകെQ  അനുഗ7ിച്ച
അദ്ധ്യാപ�രായ  കേഡാ.  ജിനു.  എ,  കേ�ാഡിയ.കെ�.എല് എന്നിവര്ക്ക് യാത്രാബQ
അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക് യാത്രാക്കൂലിയിനQില് 8,200/- രൂപ വീതം
അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്.  യാത്രാ  സംഘം  വാP�കെയ്ക്കടുQ  ബസ്സിലാണ്  യാത്ര
നPQിയകെതന്ന്  യാത്രാ   ഡയറിയില്  കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്.  യാത്രയ്ക്കുള്ള
അനാ7Q്  കെചലവ്,  zിനബQ  എന്നിവയ്ക്കു  പുറകേ7  യാത്രാ  സംഘQികെന്റ
വാഹനQില്  യാത്ര  നPQിയതിന്  യാത്രക്കൂലി  അനുവzിച്ചത്  ഓഡിറ്റ്
അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല  (ഇതു  സംബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി
നല്�ിയിരുകെന്നങ്കിലും  (നമ്പര്.8/26.05.2022)  7റുപPികെയാന്നും  തകെന്ന
ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല).  അനാ7Q്  കെചലവ്,  zിനബQ  എന്നിവയ്ക്കു  പുറകേ7
യാത്രാക്കൂലിയിനQില്  നല്�ിയ  8,200/-  രൂപ  വീതം  (ആകെ�  16,400/-)
അദ്ധ്യാപ�രില് നിന്ന് തിരികെ� ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-4 കേ1ാറസ്ട്രി കേ�ാകേളജ്, കെവള്ളാനിക്കര

1-4-4-1 പദ്ധതി നPQിപ്പികെല അപാ�ത�ള്

1) ശീര്ഷ�ം - 20187
കെചലവ് - 1,83,598 /-
കേപ്രാജക്ട്  -  Annual  plan  project  2018-19-  Augmenting  Species  Diversity  of  KAU
Bamboosetum for the popularisation of Bamboos in Homesteads of Central kerala
and COF 

കേ�രള  �ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  ബാംബൂസിറ്റം  ÷ീഷീസു�ളുകെP
കൈവവിദ്ധ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, അതുവഴി മുളകെയ ജന�ീയ7ാക്കുന്നതിനും കേവണ്ടി
ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത് . സി.ബി.വി നമ്പര്.68-3/2021 /26.3.21 പ്ര�ാരം 1,30,000/-
രൂപയ്ക്ക്  (കെചക്ക്  നമ്പര്.905954/26.3.21)  വിവിധ ÷ീഷീസു�ളില്      കെപട്ട  3,000
എണ്ണം മുളംകൈത�ള് കെഹാസൂരികെല കേഗ്രാകേ7ാര്  ബകേയാകെP�്  ലി7ിറ്റഡില് നിന്നും
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  കൈത�ള്  കേസ്റ്റാ�്  രജിസ്റ്റര്  കേപജ്  നമ്പര്.  109  ല്  കേചര്Q്
നഴ്സറിയികേലക്ക്  നല്�ിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  തുPര്ന്നുള്ള  വിവരങ്ങള്ക്ക്  കേരഖ�ള്
ഒന്നുംതകെന്ന  ലഭ്യ7ല്ല.  കേനരിട്ടുള്ള  അകേന്വഷണQില്,  ആവശ്യ7ായ
പരിചരണQിനുകേശഷം  ഇടുക്കി,  7ാങ്കുളം  തുPങ്ങിയ  1ീല്ഡു�ളികേലക്ക്
മുളംകൈത�ള് കെ�ാണ്ടുകേപായി എന്നാണ് അറിയിച്ചത് . എന്നാല് ഇതു സംബന്ധിച്ച
കേരഖ�കെളാന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  1ണ്ടിംഗ്  ഏജന്സിയുകെP നിര്കേÓശQില്,  പദ്ധതി
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സംബന്ധിച്ച  റികേപ്പാര്ട്ടു�ളും,  ആനു�ാലി�ങ്ങളും  "ഓര്മ്മിസ്"  എന്ന  കേസാഫ്ട്
കെവയറില്  സൂക്ഷികേക്കണ്ടത്  7ാന്കേഡറ്ററി  ആകെണങ്കിലും  അപ്ര�ാരം  കെചയ്തിട്ടില്ല
(ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്. 5/24.01.2022). 
2) ശീര്ഷ�ം - 20519
കെചലവ് - 74,374 /-
കേപ്രാജക്ട്  -  Annual  plan  project  –2020-21  –Strengthening  production  of  quality
planting materials, T.C banana,Coconut, Vegetables and Bio-inputs in KAU 
സി.ബി.വി  നമ്പര്.39-3/2021/23.3.21  പ്ര�ാരം  6,900/-  രൂപയ്ക്ക്  (കെചക്ക്  നമ്പര്.
905946/23.3.21)  ഉ<ാനിയ  നഴ്സറി,  7ാനന്തവാPിയില്നിന്നും  (ബില്  നമ്പര്.
31/25.2.2021  )  115  �ികേലാ  (@60/�ികേലാഗ്രാം)  7ലകേവപ്പ്  വിത്തു�ള് വാങ്ങി കേസ്റ്റാക്ക്
രജിസ്റ്റര്  കേപജ്  നമ്പര്.  101  ല്  കേചര്Q്  നഴ്സറിയികേലക്ക്  നല്�ിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും,
ആയതില്  എത്ര  എണ്ണം  മുളകെച്ചകേന്നാ,  തുPര്ന്നുള്ള  വിവരങ്ങകേളാ  കേരഖ�കേളാ
ലഭ്യ7ല്ല. 

കേ7ല്  അപാ�ത  സംബന്ധിച്ച്  വിശzീ�രണവും,  പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ച
വിശzവിവരങ്ങളും അറിയികേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്. 5/24.01.2022). 
1-4-4-2  സത്യവിരുദ്ധ7ായി  സാക്ഷ്യപത്രം  തയ്യാറാക്കി,  കെചയ്യാQ  പ്രവൃQിക്ക്
പണം നല്�ി -1,05,000/- രൂപയുകെP കെചലവ് ഓഡിറ്റില് നിരാ�രിക്കുന്നു

കെപ്രാജക്ട്-ഐ.സി.എ.ആര്  കെനറ്റ് വര്ക്ക്  കെപ്രാജക്ട്  ഓണ്  ഹാര്വസ്റ്റിംഗ്,
കെപ്രാസസ്സിംഗ്  &  വാല്യു അഡീഷന് ഓ1് നാച്ചുറല് കെറസിന്സ്  &  ഗംസ് ഓ1്
കേ�രള
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം-5176

കേ7ല് കെപ്രാജക്ടികെന്റ ഭാഗ7ായി കേ1ാറസ്ട്രി കേ�ാകേളജികെല നാച്ചുറല് റികേസാഴ്സ്
7ാകേനജ്കെ7ന്റ്  വകുപ്പില്  7ള്ട്ടിവുഡ്  �ാബിനും,  കെഷല്ഫും  തയ്യാറാക്കി
സ്ഥാപിച്ചതികെന്റ  കെചലവായി  55,000/-  രൂപയും  (സി.ബി.വി.  നമ്പര്  116/03-
2021/31.03.2021,  കെചക്ക്  നമ്പര്  861404  &  861405)  നിലവികെല  ലാബികെന  ഇന്
സ്ട്രുകെ7കേന്റഷന് ലാബായി  പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനായി  50,000/-  രൂപയും  (സി.ബി.വി.
നമ്പര്  141/03-2021/31.03.2021,  കെചക്ക്  നമ്പര്  861404  &  861405)  കെ7കേസ്സഴ്സ്  ഷാര്പ്പ്
അലു7ിനിയം 1ാബ്രികേക്കകേറ്റഴ്സ്, കെവളളാനിക്കര കെവസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര് എന്ന സ്ഥാപനQിന്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രവ ൃQി�ള്  തൃപ്തി�ര7ായി  പൂര്Qീ�രിച്ചതായി
സ്ഥാപനQലവനും  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  നിര്വ്വഹണ  ഉകേz്യാഗസ്ഥനു7ായ
ശ്രീ.കേഡാ.കെ�.വിz്യാസാഗരന് സാക്ഷ്യകെപ്പടുQിയാണ് കേ7ല് തു� നല്�ിയിട്ടുളളത്.
എന്നാല്  21.01.2022  ന്  ഓഡിറ്റ്  Pീം  സ്ഥാപനQികെല  കെസക്ഷന്  ഓ1ീസര്
ശ്രീ7തി.എച്ച്.  നിസാ ബീഗവും ഒന്നിച്ച് നPQിയ സ്ഥലപരികേശാധനയില് പ്രസ്തുത
പ്രവൃQി�ള് നPന്നിട്ടില്ലാQതായി �ാണകെപ്പട്ടു.  ഇക്കാര്യം  21.01.2022  ന്  നPQിയ
ഓഡിറ്റ്  എക്സിറ്റ്  7ീറ്റിംഗില്  നിലവികെല  കേ�ാകേളജ്  ഡീനും  സമ്മതിക്കു�യുണ്ടായി.
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നPക്കാQ/കെചയ്യാQ  പ്രവൃQി�ള്  “തൃപ്തി�ര7ായി  പൂര്Qീ�രിച്ചുകെവന്ന് ”
കേ�ാകേളജ്  തലവന്  തകെന്ന  സാക്ഷ്യകെപ്പടുQി  പണം  നല്കിയത്  ഗുരുതര7ായ
കൃത്യവികേലാപവും,നിയ7ലംഘനവു7ാണ്.  കേ7ല്  �ാണിച്ചിട്ടുളള  നPക്കാQ
കെചലവു�ള്  കൂPി  ഉള്കെപ്പടുQി  പ്രസ്തുത  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  2020-21 കെല  1ണ്ട്
വിനികേയാഗസാക്ഷ്യപത്രം  �ംപ്കേOാളറുകെP  �ാര്യാലയQില്  നിന്നും  ഓഡിറ്റിന്
നല്കു�യും,  ആയതികെന്റ  അPിസ്ഥാനQില്  ഓഡിറ്റ്  കെചയ്ത
വിനികേയാഗസാക്ഷ്യപത്രം  ഈ  �ാര്യാലയQില്  നിന്നും  �രസ്ഥ7ാക്കു�യും
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. കേ7ല് അപാ�ത�ള്ക്ക് വിശzീ�രണം ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്. കെചയ്താQ
പ്രവൃQിയുകെP  കേപരില്  നPQിയ  1,05,000/-  രൂപയുകെP  കെചലവ്  ഓഡിറ്റില്
നിരാ�രിക്കുന്നു.  ഈ  തു�  ഓഡിറ്റ്  വര്ഷQില്  കേ�ാകേളജ്  ഡീനും  നിര്വ്വഹണ
ഉകേz്യാഗസ്ഥനു7ായിരുന്ന  കേഡാ.കെ�.വിz്യാസാഗരനില്  നിന്നും
ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്. 1/26.01.2022).

1-4-5 �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്, കെവള്ളാനിക്കര
1-4-5-1 �ാറ്റകേലാഗ് നിരക്കിലും അധി�നിരക്കില് രാസവസ്തുക്കള് വാങ്ങി 

കേഹാട്ടി�ള്ച്ചര്  കേ�ാകേളജ്  ഡീനികെന്റ  18.02.2021  തീയതിയികെല
ജി.എല്(1)/4155/2020  നമ്പര്  ഉQരവു  പ്ര�ാരം  രാസവസ്തുക്കള്  വാങ്ങുന്നതിന്
വിവിധ  വിതരണക്കമ്പനി�ളു7ായി  കേററ്റ്  കേ�ാണ്Oാക്ടില്  ഏര്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതു
പ്ര�ാരം  വിവിധ �മ്പനി�ളുകെP ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP �ാറ്റകേലാഗ്  നിരക്കില് നിശ്ചിത
ശത7ാനം  �ിഴിവു  നല്�ികെ�ാണ്ടാണ്  വിതരണക്കാര്  �രാറികേലര്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
എന്നാല്  �രാറില്  ഏര്കെപ്പട്ട  ‘കെ�7ിന്റ്  ’  എന്ന  വിതരണ  �മ്പനി  പല
ഉല്പ്പന്നങ്ങളും നല്�ിയിരിക്കുന്നത് �ാറ്റകേലാഗ് നിരക്കിലും അധി�നിരക്കിലാണ്.
 ഉzാഹരണ7ായി ബില് നമ്പര്  0090/03-2021  (കെചക്ക് നമ്പര്  0457836/22.03.2021)
പ്ര�ാരം  53,581/-രൂപ കെചലവഴിച്ച്  തൃശ്ശൂരികെല “കെ�7ിന്റ്  “  എന്ന സ്ഥാപനQില്
നിന്നും രാസവസ്തുക്കള് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്           ഇന്കേവായ്സ് നമ്പര് സി
എസ്/05496/08.02.2021  പ്ര�ാരം  'Abscisic  Acid  extra  pure  98% (Item Code-  SR
66308C  SRL)  എന്ന  ഉല്പ്പന്നം  3  എണ്ണം  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  എസ്.ആര്.എല്
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  �ാറ്റകേലാഗ്  പ്ര�ാരം  ഇതികെന്റ  നിരക്ക്  18,000/-രൂപയാണ്.
എന്നാല് ബില്ലില് ഈPാക്കിയിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 18,900/-രൂപയു7ാണ്.

നിരക്ക് വാങ്ങിയ
അളവ് തു�

കെ�7ിന്റ്
നല്
കുന്ന
ഇളവ്
10%

Pാക്സബിള്
തു�

ജി.എസ്.Pി
5% 

ആകെ�
തു�

ബില്ലില്
ഈPാക്കിയ
തു�

18,900
500
MG യുകെP
3 യൂണിറ്റ്

56,700 5670 51,030 2551.50 53,581
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�ാറ്റകേലാഗ്
പ്ര�ാരം
ഈPാകേക്കണ്ടി
യിരുന്ന തു�

18,000
500
MG യുകെP
3 യൂണിറ്റ്

54,000 5400 48,600 2430 51,030

വ്യത്യാസം 2,551

കെവള്ളാനിക്കര �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജികെല എല്ലാ വകുപ്പു�ളും കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച
കേററ്റ്  കേ�ാണ്Oാക്റ്റ്  അനുസരിച്ചാണ്  രാസവസ്തുക്കള്  വാങ്ങുന്നത്.  പ്രതിവര്ഷം
ഗണ്യ7ായ  തു�ക്ക്  തൃശ്ശൂരികെല  “കെ�7ിന്റ്"  എന്ന  വിതരണക്കാരില്  നിന്നും
രാസവസ്തുക്കള്  വാങ്ങുന്നുമുണ്ട്.  ഇQരം  വാങ്ങലു�ളില്  അതത്  �മ്പനി�ളുകെP
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  �ാറ്റകേലാഗ്  നിരക്കു�ള്  ഇന്കേവായ്സ്  തു�യു7ായി  താരത7്യം
കെചയ്ത്  അധി�  തു�  ഈPാക്കിയിട്ടികെല്ലന്ന്  ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതാണ്.  കേ7ല്പ്ര�ാരം
അധി�7ായി  നല്�ിയ  2,551/-  രൂപ  തിരികെ�  ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്  (ഓഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 3/21.05.2022 ന് 7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല).

1-4-6 �ാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്ര കേ�ാകേളജ്,
കെവള്ളാനിക്കര

1-4-6-1  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില് നിന്ന്  ഓണം അഡ്വാന്സ്  അനുവzിച്ചു-  മുഴുവന്
തു�യും തിരികെ� റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടില് ലഭ്യ7ായില്ല

സി ബി വി നമ്പര്/തീയതി 47, 48/08-2020 /26.08.2020
തു� 15,000/-
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 652146/26.08.2020
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 282-65-6154-130

 കേ7ല് സൂചന പ്ര�ാരം അക്കാz7ിയികെല ശ്രീ.  മുജികേ7ാന് Pി.  എന്  (�മ്പ്യൂട്ടര്
അസിസ്റ്റന്റ്), ശ്രീ7തി.രശ്മി കേ7കേനാന് (അസിസ്റ്റന്റ്) എന്നിവര്ക്ക് 15,000/ രൂപ വീതം
ഓണം  അഡ്വാന്സ്  അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അക്കാz7ിയികെല  റഗുലര്  ജീവനക്കാരുകെP
ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങള്  2020  കെസപ്റ്റംബര്  7ാസം  വകെര  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്
നിന്നാണ്  നിര്വ്വഹിച്ചിരുന്നത്  എന്നതിനാല്  ഈ  തു�  അനുവzിച്ചത്  പ്രസ്തുത
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  നിന്നാണ്.  അനുവzിച്ച  മുന്കൂര്  തു�യില്  3,000/-രൂപ
വീതമുള്ള  ആz്യ  ഗഡു  7ാത്രകേ7  കെസപ്റ്റംബര്  7ാസകെQ  ശമ്പളQില്  നിന്ന്
ഈPാക്കി  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  തിരിച്ചPച്ചിട്ടുള്ളൂ.  ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങള്
സര്വ്വ�ലാശാല  കെഹഡ്  �്വാര്കേട്ടഴ്സികെല  കേനാണ്  പ്ലാന്        ശീര്ഷ�Qില്
നിന്നാണ് അനുവzിച്ചു വരുന്നത് എന്നതിനാല് പിന്നീടുള്ള ഗഡുക്കകെളാന്നും തകെന്ന
റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടില് ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല. മുന്കൂറിനQില് കേശഷിക്കുന്ന 24,000/- രൂപ
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റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  തകെന്ന  തിരികെ�  ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 3/26.6.2022).
1-4-6-2 �രാര് നിയ7നം - അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക് അധി�നിരക്കില് കേവതനം അനുവzിച്ചു

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 01/03-2021 /01.03.2021
തു� 81,900/- 
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 899520/01.03.2021
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 282-65-6154-110
പ്രതി7ാസം  44,100/-  രൂപ,  അകെല്ലങ്കില്  പ്രതിzിനം  1,470/-  രൂപയാണ്  �രാര്
അദ്ധ്യാപ�രുകെP  കേവതന7ായി  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്(സര്വ്വ�ലാശാല  രജിസ്റ്റാറുകെP
23.10.2019  കെല  ജി.എ/സി3/17626/13  നമ്പര്  ഉQരവ്).  എന്നാല്
�രാറPിസ്ഥാനQില്  നിയ7ിതരായ  അസി.കെപ്രാ1സര്7ാരുകെP  �രാര്
�ാലാവധി അവസാനിച്ച 2021 കെ1ബ്രുവരി 7ാസQില് കേവതനം അനുവzിച്ചകേപ്പാള്
അധി� നിരക്ക് അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശzവിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

അദ്ധ്യാപ�രുകെP
കേപര്

കേവതനQിന്
അര്ഹ7ായ

zിവസം

അര്ഹ7ായ
കേവതനം
@1,470/-

അനുവzിച്ച
കേവതനം
@1,575/-

കൂടുതല് നല്
�ിയത്

1 അനഘ കേ7ാഹന് 6 8820 9450 630

2 ശ്രീ. ജീനീഷ് വി.
കെ� 24 35,280 37,800 2,520

3 കേഡാ. ജയകൃഷ്ണന്
പി ആര് 6 8,820 9,450 630

4 എയ്ഞ്ചല് .പി.
സണ്ണി 6 8,820 9,450 630

5 ശ്രീ7തി. കൃഷ്ണപ്രിയ.
സി .ബി 10 14,700 15,750 1050

ആകെ� 5,460

കൂടുതല്  നല്�ിയ  5,460/-  രൂപ  തിരികെ�  ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്  (ഓഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 4/26.6.2022).
1-4-6-3  പാര്ട്ട്-കൈPം സ്റ്റുഡന്റ് �ൗണ്സിലര് നിയ7നം  -  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടിന്
അധി� ബാദ്ധ്യത

24.07.2019 കെല ജിഎ/ ഡി2/16599/2017  നമ്പര് ഉQരവു പ്ര�ാരം  2017-18-  കെല
വാര്ഷി�പദ്ധതിയിലുള്കെപ്പടുQിയാണ്  സര്വ്വ�ലാശാല  കെ7യിന്  �്യാമ്പസിലും
മൂന്നു അനുബന്ധ കേ�ാകേളജു�ളിലും �ൗണ്സിലിംഗ് കെസന്ററു�ള് ആരംഭിക്കുന്നത്.
പിന്നീP് �ാലാവസ്ഥ പഠന ഗകേവഷണ അക്കാz7ി കെ÷ഷല് ഓ1ീസറുകെP അഭ്യര്
ത്ഥന  പരിഗണിച്ച്  അക്കാz7ിയിലും  �ൗണ്സിലിംഗ്  കെസന്റര്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്
28.09.2019-കെല കേ7ല് സൂചിത ഉQരവു പ്ര�ാരം  അനു7തി  ലഭിച്ചു.  റികേവാള്വിംഗ്
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1ണ്ട്  സംവിധാനQില്  പ്രവര്Qിച്ചുവരുന്ന  സ്ഥാപനQില്  �ൗണ്സിലിംഗ്
കെസന്ററികെന്റ  കെചലവു�ള്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  നിന്നാണ്  നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്.
അക്കാz7ിയികെല സ്റ്റുഡന്റ് �ൗണ്സിലറായി ശ്രീ7തി.  സ്വപ്ന വികേനാz്,  ലക്ഷ്മി ഭവന്,
കുറ്റുമുക്ക് എന്ന വ്യക്തികെയയാണ് പാര്ട്ട് കൈPം അPിസ്ഥാനQില് നിയ7ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
7ണിക്കൂറിന്  500/-  രൂപ നിരക്കില് ഒരു zിവസം  6  7ണിക്കൂര് വീതം 7ാസQില്  7
zിവസകേQയ്ക്ക്  21,000/-  രൂപയാണ്  (  6*500*7)  കേവതനം  അനുവzിക്കുന്നത്.
�്യാമ്പസ്സികെല  ACCER  ഒഴികെ�യുള്ള  എല്ലാ  കേ�ാകേളജു�ള്ക്കും  കൂPി  7ാസQില്
22,000/-  രൂപയില്  അധി�രിക്കാQ  രീതിയില്  ഒരു  സ്റ്റുഡന്റ്  �ൗണ്സിലകെറ
ആണ്  നിയ7ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഇതിനായുള്ള  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിച്ചിട്ടുള്ളത്  സ്റ്റുഡന്റ്
കെവല്1യര് ഡയറക്ടറാണ്.  എന്നാല് നൂറില് താകെഴ 7ാത്രം കുട്ടി�ള് പഠിക്കുന്ന
ACCER-ന് 7ാത്ര7ായി ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് �ൗണ്സിലകെറ 7ാസം 21,000/- രൂപാ കേവതനം
നല്�ി  നിയ7ിക്കു�യാണുണ്ടായത്.  ആകെ�യുള്ള  നൂറു  വിz്യാര്ത്ഥി�ളില്
7ാനസി�ാകേരാഗ്യ കെവല്ലുവിളി�ള് കേനരികേPണ്ടി വരുന്ന ചുരുക്കം ചില വിz്യാര്ത്ഥി�ള്
ക്കു  7ാത്രകേ7  �ൗണ്സിലിംഗികെന്റ  ആവശ്യം  വരു�യുള്ളൂ.  അതിനാല്  തകെന്ന
�ൗണ്സിലറുകെP  കേസവനം  ആവശ്യ7ായി  വരുന്ന  സാഹചര്യങ്ങള്  വളകെര
വിരള7ായിരിക്കും.  ഈ പരി7ിത  കേസവനQിനായി  7ാസം  കേതാറും  21,000/-  രൂപ
വീതം  നിരന്തരം  കേശാഷിച്ചു  കെ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  നിന്ന്
കെചലവഴിക്കുന്നത് സ്ഥാപനQികെന്റ നിലനില്പികെന പ്രതികൂല7ായി ബാധിക്കു�യും,
വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  തകെന്ന  7റ്റ്  മുന്ഗണനാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  പണലഭ്യത
ഇല്ലാതാക്കു�യും  കെചയ്യും.  ആയതിനാല്  �്യാമ്പസികെല  7റ്റ്  കേ�ാകേളജു�ളില്
കേസവനം കെചയ്യുന്ന പാര്ട്ട്  കൈPം �ൗണ്സിലറുകെP കേസവനം ഈ കേ�ാകേളജികേലക്കു
കൂPി  ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിക്കു�കേയാ,  അകെല്ലങ്കില്
സര്വ്വ�ലാശാല  കെ7യിന്  �്യാംപസികെല  7റ്റ്  കേ�ാകേളജു�ളികെല  സ്റ്റുഡന്റ്
�ൗണ്സിലര്ക്കായി  സ്റ്റുഡന്റ്  കെവല്1യര് ഡയറക്ടര് അനുവzിക്കുന്ന തു�യില്
തകെന്ന  ACCER-കെല  സ്റ്റുഡന്റ്  �ൗണ്സിലറുകെP  കേവതനം  പരി7ിതകെപ്പടുത്തു�കേയാ
കെചകേയ്യണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 8/26.6.2022).
1-4-6-4  വിz്യാര്ത്ഥി�ള്ക്ക്  �ാകെസ്സടുക്കുന്നതിന്  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  റഗുലര്
അദ്ധ്യാപ�രുകെP കേസവനം ഉപകേയാഗകെപ്പടുത്തുന്നില്ല - റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടികേ�ലുള്ള
അ7ിതാശ്രയത്വം 

അക്കാz7ിയില്  വിവിധ  �ാസ്സു�ള്  കൈ��ാര്യം  കെചയ്യുന്നതിനായി  �രാര്
അPിസ്ഥാനQിലുള്ള അദ്ധ്യാപ�ര്ക്കു പുറകേ7 ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപ�രുകെP കേസവനം കൂPി
ഉപകേയാഗകെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.  ഗസ്റ്റ്  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്കായി  2020-21  വര്ഷം  8.99  ലക്ഷം
കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  ഭൂരിഭാഗവും  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  നിന്നാണ്
നല്�ിയിട്ടുള്ളത്.  ഗസ്റ്റ്  അദ്ധ്യാപ�ര്  കൈ��ാര്യം  കെചയ്യുന്ന  പല  വിഷയങ്ങളും
സര്വ്വ�ലാശാലാ  കെ7യിന്  �്യാമ്പസികെല  അഗ്രി�ള്ച്ചര്,  കേ1ാറസ്ട്രി
കേ�ാകേളജു�ളില്  റഗുലര്  അദ്ധ്യാപ�ര്  പഠിപ്പിക്കുന്ന  വിഷയങ്ങള്  തകെന്നയാണ്.
സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  റഗുലര്  അദ്ധ്യാപ�രുകെP  കേസവനം  ഈ  വിഷയങ്ങളില്
സ്ഥാപനQിന്  ലഭ്യ7ാവു�യാകെണങ്കില്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടികേ�ലുള്ള
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അ7ിതാശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനു സഹായ�ര7ാകും.  ഈ വിഷയQില് നല്�ിയ
ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷനുള്ള (നമ്പര് 8/21.06.2022) 7റുപPിയായി കെ7യിന് �്യാമ്പസികെല
7റ്റ് കേ�ാകേളജു�ളില് സ7ാനവിഷയങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപ�രുകെP കേസവനം
കേ�ാകേളജില്  ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിച്ചു  വരുന്നുകെണ്ടന്ന്
വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നPപPി�ള് കേവഗQിലാകേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-7  കേ�ാകേളജ് ഓ1് കേ�ാ-ഓപ്പകേറഷന്, ബാങ്കിംഗ് & 7ാകേനജ്കെ7ന്റ്,
കെവള്ളാനിക്കര

1-4-7-1 പലിശ രഹിത ചി�ിത്സാ വായ്പ - മുന്കൂര് തു� ക്ര7ീ�രിച്ചിട്ടില്ല 

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 27/10-20 /21.10.2020
തു� 18,00,000/-
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 828962/21.10.2020
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 203-22-0001-152

കേ7ല്  സൂചന  പ്ര�ാരം  കെപ്രാ1.  ഇ.ജി.ര ഞ്ജിQ്കു7ാറിന്  തകെന്റ  7�ളുകെP
ചി�ിത്സയ്ക്കായി മുന്കൂര് പണം അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്. തു� അനുവzിച്ച സര്വ്വ�ലാശാലാ
ഉQരവില്  (നമ്പര്.  ജി  എ/കെജ3/11755/2020  /16.10.2020)  ആറു 7ാസQിനുള്ളില്
വായ്പാ  തു� ചി�ിത്സാ കെചലവു�ളു7ായി  ക്ര7ീ�രിക്കണകെ7ന്നും,  കെചലവഴിക്കാQ
ബാക്കി  തു�യുകെണ്ടങ്കില് മുഴുവനായി  തിരികെ� അPയ്ക്കണകെ7ന്നും നിര്കേÓശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  ഈ  തു�  നാളിതുവകെരയായി  ക്ര7ീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  വായ്പാ  തു�
ക്ര7ീ�രിക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതും  ബാക്കി  തു�  എത്രയും
കെപകെട്ടന്ന്  തിരികെ�  അPകേക്കണ്ടതു7ാണ്.  തു�  ക്ര7ീ�രിക്കുന്നതുവകെര  കേ7ല്
പ്ര�ാരമുള്ള  18,00,000/-  രൂപയുകെP കെചലവ് ഓഡിറ്റില് തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു  (ഓഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 6/21.04.2022) .
1-4-7-2  ആzായനികുതി-  ഇ.Pി.ഡി.എസ്  റികേട്ടണ്  1യല്  കെചയ്യുന്നതികെല
�ാലതാ7സം- പിഴ അPവാക്കിയത് അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല 

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 35/08-20 /18.08.2020
തു� 1,490/- 
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 828929/18.08.2020
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 203-22-0001-840
കേ7ല് സൂചന പ്ര�ാരം  2020-21  സാമ്പQി� വര്ഷകെQ ആz്യ പാzവര്ഷQികെല
ആzായ നികുതിയുകെP ഇ.Pി.ഡി.എസ് റികേട്ടണ് 1യല് കെചയ്യുന്നതില് �ാലതാ7സം
സംഭവിച്ചതിന്  പിഴയായി  1,490/-  രൂപ ആzായനികുതി  വകുപ്പികേലയ്ക്ക്  അPച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇ.Pി.ഡി.എസ്  റികേട്ടണ്  1യല്  കെചയ്യുന്നതിനായി  തൃശൂരികെല  കെ7കേസ്സഴ്സ്
എസ്.സി.എല്.കേ�ാര്പ്പകേററ്റ്  കെസാല്യൂഷന്സ്  എന്ന  സ്വ�ാര്യ  സ്ഥാപനQിന്
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2020-21  വര്ഷം വലിയ തു� തകെന്ന നല്�ിയിട്ടും,  ഇ.Pി.ഡി.എസ് റികേട്ടണ് 1യല്
കെചയ്യുന്നതിലുണ്ടായ  �ാലതാ7സQിന്  പിഴ  അPകേയ്ക്കണ്ടിവന്നത്  ബന്ധകെപ്പട്ട
ജീവനക്കാര്ക്ക്  സംഭവിച്ച  വീഴ്ച  മൂല7ാണ്.  ആയതിനാല്  അPവാക്കിയ  പിഴത്തു�
ബന്ധകെപ്പട്ട ജീവനക്കാരില് നിന്ന് ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്.
05/21.04.2022).

1-4-8 �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്, കെവള്ളായണി
1-4-8-1  �്യാമ്പസില്  സ്ഥാപിച്ച  "Wifi"  സംവിധാനം  പ്രവര്Qനരഹിത7ായത്
റിപ്പയര് കെചയ്യുവാനുള്ള നPപPി�ള് സ്വീ�രിച്ചില്ല

കെവള്ളായണി  �ാര്ഷി�  കേ�ാകേളജ്  �്യാമ്പസിനുളളില്  “Wifi”
സ്ഥാപിക്കുന്നതികേലക്കായി  1,49,950/-  രൂപ  കെചലവ്  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  DOT    കെPകേ»ാ
കെസാല്യൂഷന്സ്,  തിരുവനന്തപുരം  എന്ന  സ്ഥാപനQിന്  “Wifi”  പ്രസരണ
ഉപ�രണങ്ങള് (motorola cambium EPMP-1000 Hotspot outdoor unit) വാങ്ങുന്നതിന്
87,780/-  രൂപയും  (ഇന്കേവായിസ്  നമ്പര് ആര്1/005/16-17/18.03.17),  കേ�ബിള്  (ഇന്
സ്റ്റകേലഷന്  കേ�ബിള്  &  POE  Injuctor)  വാങ്ങുന്നതിന്  30,250/-  രൂപയും  (ഇന്
കേവായിസ്  നമ്പര്  SRV/002/16-17/  22.03.17),  കേലബര്  ചാര്ജ്ജിനQില്  31,920/-
രൂപയും  (18.03.17  -  കെല  ഇന്കേവായിസ്)  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  കെകെലബ്രറി  കെ�ട്ടിPം,
കേ�ാകേളജ് ഓ1ീസ്, എന്റകേ7ാളജി വിഭാഗം പ്രവര്Qിക്കുന്ന കെ�ട്ടിPം, എ�്സ്റ്റന്ഷന്
വിഭാഗം  പ്രവര്Qിക്കുന്ന  കേപാകേസ്റ്റാ1ീസ്  കെ�ട്ടിPം  എന്നീ  നാലു  കെ�ട്ടിPങ്ങളുകെP
മു�ളിലായി  ഔട്ട്കേഡാര്  യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വിz്യാര്ത്ഥി�ള്,  അദ്ധ്യാപ�ര്,
സ്റ്റാ1്  അംഗങ്ങള് എന്നിവര്ക്ക്  ഓണ്കെകെലന്  രജികേസ്ട്രഷന് കെചയ്തകേശഷം  “Wifi”
കേസവനം ലഭ്യ7ാക്കു�യായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

“Wifi”പ്രവര്Qനരഹിത7ായത്  സംബന്ധിച്ച്  വിശz7ായ  റികേപ്പാര്ട്ട്  2018-19
സാമ്പQി�  വര്ഷകെQ  ഓ ഡിറ്റ്  കുറിപ്പു�ള്  ഖണ്ഡി�  3.6  -  ല്
ഉള്കെപ്പടുQിയിരുന്നു.  വര്ഷങ്ങള്ക്ക്  കേശഷവും  ത�രാര്  പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള
നPപPി�കെളാന്നുംതകെന്ന സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല. 2018-19  സാമ്പQി� വര്ഷകെQ ഓ ഡിറ്റ്
കേവളയില്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന്  നമ്പര്  6/01.10.19  -  ന്  താകെഴപ്പറയുന്ന
7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കി.  “നിലവിലുളള  �ണക്ഷനു7ായി  Internet  Protocol  Conflict
ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലം  �ണക്ഷന്  കേ�ബിള്  താല്ക്കാലി�7ായി
വികേazിച്ചിരിക്കു�യാണ്. �്യാമ്പസ് “Wifi” 1ലപ്രz7ായി നPപ്പാക്കാന് കേവണ്ടി 7ാത്രം
ഒരു കെസര്വര്  സിസ്റ്റം  ഒരുക്കു�യും  അതില് 1യര് വാള് കെപ്രാട്ടക്ഷന്,  ആന്റി
കൈവറസ് കേസാഫ്റ്റ്  കെവയര്,  കെസര്വര് കേസാഫ്റ്റ്  കെവയര് മുതലായവ സ്ഥാപിച്ചാല്
7ാത്രകേ7  നിലവിലുള്ള  ഇന്റര്കെനറ്റ്  വിതരണകെQ  ബാധിക്കാകെത  �്യാമ്പസ്  “Wifi”
കൃത്യ7ായി പ്രവര്Qിപ്പിക്കുന്നതിന് �ഴിയു�യുള്ളൂ.  ഇQരം �ാര്യങ്ങള് കൃത്യ7ായി
കെചയ്യാന്  ഒരു  സാകേങ്കതി�  വിzഗ്ധകെന്റ  കേസവനം  ആവശ്യ7ാണ്.  ഇന്റര്കെനറ്റ്
കേസവനzാതാക്കള് സൗജന്യ7ായി ഇന്റര്കെനറ്റ്       നല്കുന്നതിനാല് 1,49,950/-
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രൂപ  കെചലവാക്കി  സ്ഥാപിച്ച  “Wifi”  സംവിധാനം  ആരും  ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല.”
23.03.2018  –  ന്  അവസാനിച്ച  AMC  ഇതുവകെര  പുതുക്കിയിട്ടില്ല.  തുPര്നPപPി�ള്
വ്യക്ത7ാക്കുവാനായി  ഓ ഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന്  നമ്പര്  03/25.08.2021
നല്�ിയിരുകെന്നങ്കിലും,  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.  അPിയന്തിര7ായി
പ്രവര്Qനരഹിത7ായ  “Wifi”  സംവിധാനം  പ്രവര്Qനക്ഷ77ാക്കുന്നതിനുള്ള
നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-9 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, പീലികേക്കാP്
1-4-9-1  റീബില്ഡ്  കേ�രളാ  കെപ്രാജക്റ്റ്-  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണQിനുള്ള  7ണ്ണു
പരികേശാധന പാകെഴ്ചലവായി 

സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരികെന്റ  പ്ലാനിംഗ്  &  ഇക്കകേണാ7ിക്സ്  അ1യര്
(ആര്.കെ�.ഐ)  വകുപ്പികെന്റ  09.01.2020  കെല ജി.ഒ  (ആര്.Pി)നമ്പര്  19/2019/പി&ഇഎ
നമ്പര് ഉQരവു പ്ര�ാരം റീ ബില്ഡ് കേ�രളാ കെപ്രാജക്റ്റില് ഉള്കെപ്പടുQി 'യന്ത്രവല്
ക്കൃത  കൃഷി,  കെനല്ല്  ജനിത�  സംരക്ഷണം,  കൈജവകൈവവിധ്യാധിഷ്ടിത  കൃഷി
എന്നിവയിലൂകെP  വPക്കന് കേ�രളQികെല  "കൈ�പ്പാP്"  കൈജവ തണ്ണീര്  തPങ്ങളുകെP
വി�സനം'  എന്ന  കെപ്രാജക്ടിന്  അംഗീ�ാരം  ലഭിച്ചു.  സംസ്ഥാന  കൃഷി  വകുപ്പ്,
കൈ�പ്പാP് 1ാര്കേ7ഴ്സ് കെസാകൈസറ്റി എന്നിവരുകെP സംയുക്ത സഹ�രണQിലൂകെP 2
വര്ഷQിനുള്ളിലായി  കെപ്രാജക്ട്  പൂര്Qിയാക്കാന്  ലക്ഷ്യ7ിടുന്നു.  കെപ്രാജക്ടികെന്റ
ആകെ�  കെചലവ്  3  കേ�ാPി  രൂപയാണ്.  ഇതില്  1.39  കേ�ാPി  രൂപ  ഇതു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട കെ�ട്ടിP നിര്മ്മാണQിനാണ്.

കൈ�പ്പാP്  റിസര്ച്ച്  കെസന്ററികെന്റ  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണം  ഉകേÓശിച്ചിരുന്നത്
കെചറുകുന്ന് ഗ്രാ7 പഞ്ചായQികെല  കെചറുകുന്ന് അംശം കേzശം റിസര്കേവ്വ നമ്പര് 63/2
ബി-യില്  കെപട്ട  സ്ഥലQായിരുന്നു.  ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണ
പ്രവൃQി�ള്ക്കാവശ്യ7ായ  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിക്കാന്  ഡയറക്ടര്  ഓ1്
1ിസിക്കല് പ്ലാന്റികെന (ഡി.പി.പി ) സര്വ്വ�ലാശാല ചു7തലകെപ്പടുത്തു�യും കെചയ്തു.

1ിസിക്കല് പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടറുകെP 16.11.2020 തീയതിയികെല എ 4/1919/20 നമ്പര്
ഉQരവു  പ്ര�ാരം  ഈ  പദ്ധതിയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണ
പ്രവൃQിയുകെP  7ണ്ണുപരികേശാധനയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  1,35,830/-രൂപ  ഡി.പി.പി
ഓ1ീസില് നിന്നും �ണ്ണൂര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേ�ാകേളജിന് നല്കു�യും Pി സ്ഥാപനം
7ണ്ണുപരികേശാധനാ1ലം ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.  ഇത്രയും തു� ഈ ഓ1ീസില് നിന്നും
ബില്നമ്പര് 0001/03-21 (കെചക്ക് നമ്പര് 174359/30.03.2021) പ്ര�ാരം ഡയറക്ടര് ഓ1്
1ിസിക്കല് പ്ലാന്റിന് കൈ�7ാറിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  താകെഴ  സൂചിപ്പിച്ച  പരാ7ര്ശങ്ങള്ക്ക്  7റുപPി
നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
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1)  ഈ  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണ  അനു7തിയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  സ്ഥാപനം  കെചറുകുന്ന്
ഗ്രാ7പഞ്ചായQിനു  നല്�ിയ  അകേപക്ഷയികേ�ല്  കെചറുകുന്ന്  ഗ്രാ7പഞ്ചായQ്
കെസക്രട്ടറി 30.11.2020 ന് 7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 7റുപPിയില് പ്രസ്തുത പ്രകേzശം
തീരകേzശ നിയന്ത്രണ പരിധിയില് ഉള്കെപ്പട്ടതാകെണന്നും കേ�രളാ കേ�ാസ്റ്റല് കേസാണ്
7ാകേനജ്കെ7ന്റ് അകേതാറിറ്റിയുകെP മുന്കൂര് അനു7തി ലഭ്യ7ാക്കിയതിനുകേശഷം 7ാത്രകേ7
അകേപക്ഷ  പരിഗണിക്കാന്  സാധിക്കു�യുള്ളു  എന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതു
സംബന്ധിച്ച തുPര് വിവരങ്ങള് 1യലില് ലഭ്യ7ല്ല.
2)  �ണ്ണൂര് ജില്ലയികെല കെചറുകുന്ന് ഗ്രാ7 പഞ്ചായQില് കെപട്ട സ്ഥലQാണ് 7ണ്ണു
പരികേശാധന നPQിയിട്ടുള്ളത്.  എന്നാല് തീരകേzശ നിയന്ത്രണ പരിധിയില് ഉള്
കെപ്പട്ടതിനാല്  ഈ ഭൂ7ിയില് കെ�ട്ടിPനിര്മ്മാണQിനുള്ള അനു7തി പഞ്ചായQില്
നിന്നും  ഇതുവകെര  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  ഭൂ7ിയുകെP  തരം  ഏതാകെണന്നുള്ള  പ്രാഥ7ീ�
പരികേശാധന  കേപാലും  നPQാകെത  കെ�ട്ടിP  നിര്മ്മാണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്
7ണ്ണുപരികേശാധന നPQിയതിന് 1,35,830/-രൂപയാണ് കെചലവായിരിക്കുന്നത്. 
3)  ഈ കെ�ട്ടിPനിര്മ്മാണവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് പ�രം ഭൂ7ി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടുകെണ്ടങ്കില്
ആയതികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനായി നല്�ിയ ഓ ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന്
(നമ്പര്. 7/28.04.2022) ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPിയില് പട്ടുവം പഞ്ചായQികെല റവന്യു ഭൂ7ി
ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിന്  സര്ക്കാര്  തലQില്  നPപPി�ള്  പൂര്Qീ�രിച്ചുവരുന്നു
എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
4)  പ്രാഥ7ി� പരികേശാധന കേപാലും നPQാകെത 7ണ്ണുപരികേശാധനക്കായി നല്�ിയ
1,35,830/-രൂപയുകെP കെചലവ് തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു.
1-4-9-2 കേ7ാഹിQ്നഗര് �വുങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനം സംബന്ധിച്ച് 
2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  12.11.2020  മുതല്  05.03.2021  വകെര  1,06,375
കേ7ാഹിQ്നഗര്  �വുങ്ങിന്  വിത്തു�ള്  മുളപ്പിക്കാനായി  എസ്.എച്ച്.ജി  ഗ്രൂപ്പിന്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  03.05.2021  മുതല്  31.03.2021  വകെരയുള്ള �ാലയളവിലായി  ഇതില്
നിന്നും  ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന  കൈത�ളുകെP  എണ്ണം  38,045  എണ്ണം  7ാത്ര7ാണ്.
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
എ)മുളപ്പിക്കാനായി നല്�ിയ വിത്തു�ള് 

ഇനം എണ്ണം
മുളപ്പിക്കാനായി 

നല്�ിയ 
തീയതി

കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര്

ആറളം 1ാ7ില് നിന്നും
വാങ്ങിയ വിത്തു�ള് 50,000 03.01.2021 നഴ്സറി കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര്

വാള്യം XII, കേപജ് നമ്പര്509
സ്വ�ാര്യ വ്യക്തിയില്

നിന്നും വാങ്ങിയ
വിത്തു�ള്

30,000 10.02.2021 നഴ്സറി കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര്
വാള്യം XII, കേപജ് നമ്പര്509

1ാ7ില് നിന്നും ലഭിച്ച
വിത്തു�ള് 26,375 12.11.2020 മുതല്

05.03.2021 വകെര
നഴ്സറി കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര്
വാള്യം XI, കേപജ് നമ്പര്
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112,113
ആകെ� 1,06,375

ബി)ലഭ്യ7ായ �വുങ്ങിന് കൈത�ള്

കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് കൈത�ളുകെP എണ്ണം ശത7ാനം
നഴ്സറി കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് വാള്യം XI, 

കേപജ് നമ്പര് 20, 21, 23 38,045 35.76

ഇതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ടുനല്�ിയ ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് (നമ്പര്. 17/29.04.2022)
ലഭ്യ7ാക്കിയ  7റുപPി  ഇപ്ര�ാര7ാണ്.  “ആറളം  1ാ7ില്  നിന്നും  ലഭിച്ച  മുളയുകെP
ശത7ാനം  32%  7ാത്ര7ായിരുന്നു.  മുള കൈത�ള് 16000  എണ്ണം ബാഗികേലക്ക് 7ാറ്റിയ
കേശഷം �ിട്ടിയ ഗുണനിലവാരമുള്ള കൈത�ള് 14230 എണ്ണം ആണ്.  തവാരണയില്
പാ�ി  മുളപ്പികെച്ചടുക്കുന്ന  �മു�ിന്  കൈത�ള്  ബാഗികേലക്ക്  7ാറ്റിയതിനു  കേശഷം
വളര്ന്നു വരുന്നവയില് �രുകേQാടു കൂPി വളര്ന്നു വരുന്നവ 7ാത്രകേ7 �ര്ഷ�ര്ക്ക്
നല്�ാറുള്ളൂ.  കേശാഷിച്ചവയും  7ഞ്ഞളിപ്പു  ബാധിച്ചവയും  അകേപ്പാള്  തകെന്ന  നീക്കം
കെചയ്യും.  മുളപ്പികെച്ചടുQ  കൈത�ള്  യഥാസ7യം  ബാഗില്  നടുന്നതിന്  ഭാവിയില്
ആവശ്യ7ായ  ശ്രദ്ധ  നല്കുന്നതാണ്.  ആറളം  1ാ7ില്  നിന്നും  വാങ്ങിച്ച
അPയ്ക്കയുകെP അങ്കുരണകേശഷി കുറവുള്ള �ാര്യം അകേപ്പാള് തകെന്ന കേഹാര്ട്ടിക്കള്ച്ചര്
നഴ്സറിയുകെP  ചാര്ജ്ജുള്ള  1ാം  7ാകേനജര്  കേ7ലധി�ാരി�കെള  അറിയിക്കു�യും
ആവശ്യ7ായ  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിക്കണകെ7ന്ന്  അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതും  ആണ്.
കേ�ാവിഡ്  നിയന്ത്രണങ്ങള് മൂലമുള്ള കെതാഴിലാളി  zൗര്ലഭ്യം  �ാരണം  കൈത�ള്
ബാഗിലാക്കാന്  സാധിക്കാകെത  വന്നതും  കൈത�ളുകെP  ഉത്പാzനം  കുറയാന്
�ാരണ7ായിട്ടുണ്ട്.  നല്ല  ഗുണകേ7�യുള്ള  വിQPക്ക  കെതരകെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും
ഗുണകേ7�യുള്ള  കൈത�ള്  ഉത്പാzിപ്പിക്കുന്നതിനും  ആവശ്യ7ായ  നPപPി�ള്
ഇകേപ്പാള് സ്വീ�രിച്ചുവരുന്നുണ്ട് ”.  ഉല്പ്പാzനം കുറയാനിPയാക്കിയ കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച
�ാരണങ്ങള് തിരുQകെപ്പകേPണ്ടതാണ്.
1-4-9-3  സങ്കരയിനം കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനQിനുപ�രം പശ്ചി7തീര
കെനPിയ  ഇനQികെന്റ  ( WCT)  ഉല്പ്പാzനം  -  4,67,500/-  രൂപയുകെP  കെചലവ്
തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു 

സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ആഭ്യന്തര വരവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് 2
കേ�ാPി  രൂപ  കേ�ാര്പ്പസ്  തു�യായി  നല്�ികെ�ാണ്ട്  17  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്
കെപ്രാജക്ടു�ള്  ആരംഭിക്കുവാന്  13.07.2019  കേചര്ന്ന  579  7ത്  സര്വ്വ�ലാശാല
ഭരണസ7ിതി  തീരു7ാനിക്കു�യുണ്ടായി.  ഇതികെന്റ  തുPര്നPപPിയായി  ഡയറക്ടര്
ഓ1്  റിസര്ച്ചികെന്റ ആര്2/64801/19/12.11.2020  ഉQരവു പ്ര�ാരം  17  റികേവാള്വിംഗ്
1ണ്ട് കെപ്രാജക്ടു�ള് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഭരണാനു7തി ലഭിച്ചു.  ഇതു പ്ര�ാരം ഈ
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കേ�ന്ദ്രQിന്  സങ്കര  ഇനം  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP  ഉല്പ്പാzനവും  അതുവഴിയുള്ള
ആഭ്യന്തര  വരവികെന്റ  വര്ദ്ധനക്കു7ായി  ‘Enhancement  of  internal  resource
mobilization,  production  of  coconut  hybrid  seedlings(80013)’  എന്ന റികേവാള്വിംഗ്
1ണ്ടിന് അംഗീ�ാരവും ലഭിച്ചു.

കേ�രളQില്  പ്രചാരQിലുള്ള  പശ്ചി7തീര  കെനPിയ  ഇനകേQക്കാള്
കെ7ച്ചകെപ്പട്ട  ഗുണവും  ഉയരക്കുറവുമുള്ള  കേ�രശ്രീ  കേപാലുള്ള  സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന്
കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനQിനായി ആരംഭിച്ച ഈ റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടികെന്റ പ്രധാന
കെചലവ് ത7ിഴ് നാട്ടികെല കെപാള്ളാച്ചിയില് നിന്നും പശ്ചി7തീര കെനPിയ ഇനQികെന്റ
ഉല്പ്പാzനQിനായി  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  വാങ്ങിയതാണ്.  കെചലവികെന്റ
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ബില് നമ്പര് കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി വാങ്ങിയ എണ്ണം തു�
0063/09-2020 009715/28.09.2020 12,000 2,76,000
0014/10-2020 009716/06.10.2020 6,500 1,49,500
0017/09-2020 009711/09.09.2020 Oാന്കേ÷ാര്കേട്ടഷന് ചാര്ജ്ജ് 14,000
0037/09-20 009713/15.09.2020 Oാന്കേ÷ാര്കേട്ടഷന് ചാര്ജ്ജ് 14,000
0060/09-20 009714/25.09.2020 Oാന്കേ÷ാര്കേട്ടഷന് ചാര്ജ്ജ് 14,000

ആകെ� 4,67,500

ഇതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് നല്�ിയ ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് (നമ്പര്. 15/29.04.2022)
സ്ഥാപനം ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPി ഇപ്ര�ാര7ാണ്. “സങ്കരയിനം കെതങ്ങിന് കൈത�ള്
ഉല്പാzിപ്പിക്കാന്  കേവണ്ടി  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  തുPങ്ങികെയങ്കിലും,  സര്ക്കാരികെന്റ
കേ�രഗ്രാ7ം  പദ്ധതിയില്  ഉള്കെപ്പടുQി  കൂടുതല്  കെതങ്ങിന്  കൈത�ള്
ഉല്പാzിപ്പിക്കാനുള്ള Pാര്ഗറ്റ് കേസ്റ്റഷന് യൂണികേവഴ്സിറ്റി നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതുകെ�ാണ്ട്,
യൂണികേവഴ്സിറ്റി  നിശ്ചയിച്ചു  തന്ന  കേ�ായമ്പത്തൂരികെല  �ര്ഷ�കെന്റ  1ാ7ില്  നിന്നും
വിത്തു കേതങ്ങ�ള് വാങ്ങി മുളപ്പിച്ച് കൃഷിഭവനു�ളികേലക്ക് വിതരണം കെചയ്യു�യാണ്
കെചയ്തത്.  സങ്കരയിനം  കെതങ്ങിന്  കൈത�ളുകെP  ഉല്പാzനQിനുള്ള  കേജാലി�ള്
കേ�ന്ദ്രQിന�ത്തും  �ര്ഷ�  പങ്കാളിQകേQാകെP  കേ�ന്ദ്രQിനു  പുറത്തും
നPന്നുവരി�യാണ് ”.

സര്വ്വ�ലാശാല  വി�സിപ്പികെച്ചടുQ  കേ�രശ്രീ  കേപാലുള്ള  സങ്കരയിനം
കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനQിനു പ�രം ത7ിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള പശ്ചി7തീര
കെനPിയ  ഇനം  വിത്തുകേതങ്ങ�ള്  വാങ്ങി  കൈത�ളാക്കി  വില്പ്പന  നPത്തുന്നത്
ഉചിത7ല്ല. 7ാത്ര7ല്ല പശ്ചി7തീര കേ7ഖലയുകെP പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങി വളര്ന്നിരുന്ന
പശ്ചി7തീര കെനPിയ ഇനം കെതങ്ങു�ളുകെP വിത്തു�ള് പശ്ചി7ഘട്ട കേ7ഖലയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള
കേ7ഖല�ളില് നിന്നും വാങ്ങുകേമ്പാള് അത് കേ�രളQികെല പരിസ്ഥിതിക്ക് എത്ര7ാത്രം
ഇണങ്ങുന്നതാകുകെ7ന്ന്  പരികേശാധനാ  വികേധയ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.  പദ്ധതി
അംഗീ�രിച്ച ഇനം കെതങ്ങിന് കൈത�ളുകെP ഉല്പ്പാzനവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ടതല്ലാQ
കേ7ല് കെചലവു�ള് ഓ ഡിറ്റില് തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു.
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1-4-9-4  എ.ഐ.സി.ആര്.പി  ഓണ്  �ാഷ്യു  -  �ശു7ാവിന്  കൈത�ള്  വിതരണം
നPQിയതികെന്റ കേരഖ�ള് ഇല്ല 
സി.ബി.വി. നമ്പര് 264/03-21/31.03.2021
തു�: 50,000/-
കെചക്ക് നമ്പര് - 278269 

എ.ഐ.സി.ആര്.പി  ഓണ്  �ാഷ്യു  (കൈOബല്  സബ്  പ്ലാന്)  കേപ്രാജക്ടിനു
കേവണ്ടി പീലികേക്കാP്  പ്രാകേzശി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രQില്  നിന്നും  1000  �ശു7ാവിന്
കൈത�ള് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഇവ   27.03.2021-ല് കൈOബല് സബ് പ്ലാന് കേസ്റ്റാക്കില്
എടുQിട്ടുള്ളതായും  വിതരണം  നPQിയതായും  �ാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്
ഗുണകേഭാക്താക്കള്ക്ക്  വിതരണം  നPQിയതികെന്റ  കേരഖ�ള്  1യലില്  ഇല്ല.
ആയത്  ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.  കേരഖ�ള്  ഹാജരാക്കാന്  ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ട്
നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്�്വയറിയ്ക്ക്  (നമ്പര്  2/ 28.04.2022)  7റുപPി നല്കിയിട്ടില്ല.  കെചലവ്
തു� തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു.

1-4-10 പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, അമ്പലവയല്
1-4-10-1 വീട്ടി7രങ്ങളുകെP വില ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല 

Oീ  രജിസ്റ്റര് പരികേശാധിച്ചതില് വിവിധ ബ്കേളാക്കു�ളിലായി  8  വീട്ടി7രങ്ങള്
മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വീട്ടി7രം  "രാജ�ീയ7രം"  എന്ന  ഗണQില്കെപ്പടുന്നതിനാല്
സ്ഥാപനQിന്  കേനരിട്ട്  വില  നിര്ണ്ണയിക്കുവാകേനാ,  കേലലം  നPQി  വില്പ്പന
നPQാകേനാ അനുവാz7ില്ല. ചീ1് കേസാഷ്യല് �ണ്സര്കേവറ്ററുകെP നിര്കേÓശപ്ര�ാരം
ഇവ  അറുQ്  �ഷ്ണങ്ങളാക്കി  കുപ്പാPി  കേ1ാറസ്റ്റ്  ഡികേപ്പായില്  കൈ�7ാറിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  ആയതികെന്റ  വില  ഇതുവകെര  ലഭ്യ7ായിട്ടില്ല.  വിശzാംശങ്ങള്  താകെഴ
വിവരിക്കുന്നു.

Oീ
രജിസ്റ്റര്

കേപജ്
നമ്പര്

ബ്കേളാക്ക്
നമ്പര്

7രQികെന്റ
നമ്പര് ഇനം നീളം

(7ീറ്ററില്)
ചുറ്റളവ്

(കെസ. 7ീ) 

കേ1ാറസ്റ്റ്
ഡികേപ്പായില്
കൈ�7ാറിയ

തീയതി
16 3 268 വീട്ടി 8 80 19.9.2019
16 3 269 Pി 8 90 19.9.2019
75 9 1328 Pി 12 170 11.7.2019
75 9 1329 Pി 10 150 11.7.2019
75 9 1331 Pി 7 125 11.7.2019
75 9 1332 Pി 7 160 11.7.2019
136 13 2471 Pി 14 190 30.9.2021
136 13 2472 Pി 13 190 30.9.2021
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എട്ട്  വീട്ടി7രങ്ങളുകെP  തു�  ലഭ്യ7ാകുന്നതിന്  തുPര്നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്.13/13.05.2022).
1-4-10-2 എന്.എച്ച്.എം ഓണ് കൈ÷സസ്- �ണകെക്കഴുQികെല അപാ�ത

എന്.എച്ച്.എം  ഓണ്  കൈ÷സസികെന്റ  2020-21  വര്ഷകെQ  കെചലവു�ള്
പരികേശാധിച്ചതില്  സി.ബി.വി  നമ്പര്-116/3-21  പ്ര�ാരം  25,64,339/-രൂപ  കെചലവു
�ാണിച്ചിരിക്കുന്നു (കെചക്ക് നമ്പര് 893033/31.3.21). ബില്ല് പരികേശാധിച്ചതില് ഈ തു�
എന്.എച്ച്.എം കെന്റ  2020-21  കെല ഭൗതി� ലക്ഷ്യം കൈ�വരിച്ചതിന്  എന്.എച്ച്.എം
നല്�ിയ  ഇന്കെസന്റീവ്  തു�  കൈപ്രം  എക്കൗണ്ടില്  നിന്ന്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്
(ആര്.എ1്)  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  (6129)  7ാറ്റിയതികെന്റ കെചലവായിട്ടാണ്  യു1ാസ്റ്റില്
ഉള്കെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.  എന്.എച്ച്.എം  ഓണ്  കൈ÷സസികെന്റ  2020-21
വര്ഷകെQ ഭൗതി� ലക്ഷ്യം, സാമ്പQി� ലക്ഷ്യം എന്നിവ താകെഴ �ാണിക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

ഉത്പാzിപ്പിച്ച
കൈത�ള്

ഭൗതി�
ലക്ഷ്യം

ഭൗതി�
ലക്ഷ്യം

കൈ�വരിച്ച
ത്

സാമ്പQി�
ലക്ഷ്യം

(ലക്ഷQില്)

സാമ്പQി�
ലക്ഷ്യം

കൈ�വരിച്ചത്

1 ബ്ളാക്ക് കെപപ്പര്
റൂട്ടP് �ട്ടിംഗ്സ് 2,04,868 2,07,450 23.04599 23.04599

2 ഇഞ്ചി വിQ് 4 Pണ് 4 Pണ് 1.2 1.2
3 7ഞ്ഞള് വിQ് 3 Pണ് 3.1 Pണ് .9 .9

4 സുഗന്ധ
ദ്രവ്യകൈത�ള് 3000 1937 .6 .3874

5
�റികേവപ്പില

കൈത�ള്/�റുവ
പ്പട്ട കൈത�ള്

24,545 2,200 1.22725 .11

ആകെ� 25.64339

ഭൗതി�  ലക്ഷ്യം  കൈ�വരിക്കുന്നതിന്  കുരുമുളകുകൈത�ള്,  �റികേവപ്പില
കൈത�ള്/�റുവപ്പട്ട  കൈത�ള്,  സുഗന്ധ ദ്രവ്യകൈത�ള്,  7ഞ്ഞള് വിQ്,  ഇഞ്ചി
വിQ്  എന്നിവയുകെP  വാങ്ങലു�ളു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  കെചലവു�ള്  2020-21
വര്ഷകെQ  8287  ശീര്ഷ�Qികെല  കെചലവു�ളില്  ഉള്കെപ്പട്ടു�ാണുന്നില്ല.  കേ7ല്
വിത്തു�ള്,കൈത�ള്  എന്നിവയുകെP  ഉത്പാzനവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  കെചലവു�ള്
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടില്  നിന്നാണ്  വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച
ഉല്പ്പന്നങ്ങകെളല്ലാം തകെന്ന റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടികെന്റ കേസ്റ്റാക്കില് ഉള്കെപ്പടുQി വില്
പ്പന കെചയ്യു�യും,  വില്പ്പന വില റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട് അക്കൗണ്ടില്  (RF-Planting
material  sale)  ബുക്കുകെചയ്യു�യും  കെചയ്തു.  സി.ബി.വി  നമ്പര്  -116/3-21  പ്ര�ാരം
25,64,339/-രൂപ  ആര്.എ1്  എക്കൗണ്ടികേലക്ക്  വീണ്ടും  വരവ്  വന്നിട്ടുണ്ട്.  ഒകേര
ഉല്പ്പന്നQിന്  തകെന്ന രണ്ടു തവണ വരവായി കേരഖകെപ്പടുQി വരവ്  ഇരട്ടിയായി
�ാണിച്ചു. ഇക്കാര്യം 2019 -20 വര്ഷകെQ ഓഡിറ്റ് കേനാട്ടില് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുകെവങ്കിലും
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2020-21  വര്ഷQിലും  ഇത്  ആവര്Qിച്ചു�ാണുന്നു.  അപാ�ത
പരിഹരികേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 8/26.6.2022).

1-4-10-3  ഇകേന്റാ-ഡച്ച് പദ്ധതി-  കെസന്റര് ഓ1് എക്സലന്സ് കേ1ാര് കെവജിറ്റബിള്
ആന്റ് !വര്- പദ്ധതി നPQിപ്പു സംബന്ധിച്ച് �രാര് ച7ച്ചിട്ടില്ല 

അഗ്രി�ള്ച്ചര് ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ്  (ppm cell)  റീ  ബില്ഡ് കേ�രളയുകെP  16.11.2020
കെല ജി.ഒ  (ആര്.Pി)നമ്പര്. 940/2020  അഗ്രി ഉQരവ് പ്ര�ാരം ആര്.എ.ആര്.എസ്
അമ്പലവയലില് കെസന്റര് ഓ1്  എക്സലന്സ് കേ1ാര് കെവജിറ്റബിള് ആന്റ്  !വര്
എന്ന  പദ്ധതിക്ക്  അനു7തി  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  കെനതര്ലാന്റ്  ഗവണ്കെ7ന്റികെന്റ
സാകേങ്കതി�  സഹായവും  കേ�ന്ദ്ര  സര്ക്കാരികെന്റ  സാമ്പQി�  സഹായവും
ഉള്കെപ്പകെP ഈ പദ്ധതിക്കായി  13  കേ�ാPി വ�യിരുQിയതില് 4  കേ�ാPി രൂപ (ശീര്
ഷ�ം  -  5475-00-115-94  –  post  flood  projects  under  Rebuild  Kerala  Initiative)
റീബില്ഡ്  കേ�രളയില്  നിന്നു7ാണ്  വ�യിരുQിയിട്ടുള്ളത്.  നാഷനല്
കേഹാര്ട്ടി�ള്ച്ചര്  7ിഷനും,  കെനതര്ലാന്റ്  ഗവണ്കെ7ന്റും  കേനരിട്ടാണ്  പദ്ധതി
നPപ്പിലാക്കുന്നത്.  ഏറ്റവും  നവീന  സാകേങ്കതി�  വിz്യയിലൂകെP  അത്യുല്പാzന
കേശഷിയുള്ള ഒരു കേ�ാPി പഴം/പച്ചക്കറി കൈത�ള് എല്ലാ വര്ഷവും ഉല്പാzിപ്പിക്കു�
എന്നതാണ്  പദ്ധതി  ലക്ഷ്യം.  ഈ  പദ്ധതിയുകെP  ഭാഗ7ായി  നിര്മ്മിക്കുന്ന  ഗ്രീന്
ഹൗസു�ള്, കൈഹകെPക്ക് �്കൈള7റ്റ് �ണ്കേOാള്ഡ് ഗ്രീന് ഹൗസു�ള് എന്നിവയുകെP
സാകേങ്കതി�  വിz്യ�ള് �ര്ഷ�ര്ക്ക്  �ണ്ടുപഠിക്കുന്നതിനായി  കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന്
കെസന്ററു�ള്  ആയി  നിലനിര്ത്തു�,  കേ�രളQികേലയും  കെതാട്ടടുQ
സംസ്ഥാനങ്ങളികേലയും  �ര്ഷ�ര്ക്ക്  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉത്പ്പന്നങ്ങളുകെP  നിര്മ്മാണം,
ഉത്പ്പന്നങ്ങളുകെP  വിപണനം  എന്നിവയ്ക്കുള്ള  കെOയിനിംഗ്  നല്കു�,  എന്നിവ
പദ്ധതിയുകെP ലക്ഷ്യങ്ങളില്         ഉള്കെപ്പടുന്നു.  പദ്ധതി കെപ്രാകേപ്പാസല് പ്ര�ാരം
ആz്യവര്ഷം ഭൗതി� സാഹചര്യം ഒരുക്കല്, ഉപ�രണങ്ങള് വാങ്ങല്, കെOയിനിംഗ്
എന്നിവയും രണ്ടാം വര്ഷം ഉല്പാzന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കു�യും കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന്
യൂണിറ്റ്  സന്ദര്ശ�ര്ക്കായി  തുറന്നു  കെ�ാടുക്കല്,  മൂന്നാം  വര്ഷQില്
ഉല്പന്നങ്ങളുകെP 7ാര്ക്കറ്റിംഗ്,  കേഗ്രാകേവഴ്സ്  ആന്റ് കെപ്രാ1ഷണല്സിന് കെOയിനിംഗ്
എന്നിവയു7ാണ് ലക്ഷ്യം കെവക്കുന്നത്.

ആര്.എ.ആര്.എസ്  അമ്പലവയലികെന്റ  13-്ാം  കേബ്ലാക്കില്  ഉള്കെപ്പടുന്ന  8
കെഹക്ടര്  ഭൂ7ി  ഈ  പദ്ധതിയുകെP  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കായി  വിട്ടു
നല്കു�യും  അവികെP  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  പ്രാരംഭനPപPി�ള്
ആരംഭിക്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  24.08.2020  കെല  ഉQരവില്  പദ്ധതി
നPപ്പിനാവശ്യ7ായ  7നുഷ്യവിഭവം  കൃഷി  വകുപ്പ്  പുനര്വിന്യാസQിലൂകെP
നല്കുകെ7ന്നും  അധി�തസ്തി��ള്  അനുവzിക്കാന്  പാPില്ലാകെയന്നും
വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഈ  പദ്ധതിയില്  സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP
പങ്ക്/പ്രാധാന്യം,  7നുഷ്യവിഭവകേശഷി,  സാമ്പQി�ബാധ്യത,  ഉത്പാzിപ്പിക്കകെപ്പടുന്ന
വിഭവങ്ങളുകെP  വിലനിര്ണ്ണയം,  7ാര്ക്കറ്റിംഗ്,  വരു7ാനം  പങ്കുകെവക്കല്  എന്നിവകെയ
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സംബന്ധിച്ച്  കേ�ന്ദ്ര/കേ�രള  സര്ക്കാരു7ായി  ധാരണയികെലത്തു�കേയാ  �രാറില്
ഏര്കെപ്പടു�കേയാ  കെചയ്തിട്ടില്ല  (ഓഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന്  നമ്പര്.  12/28.04.2022).
പദ്ധതി  നPQിപ്പില്  ശ്രദ്ധയില്കെപ്പട്ട  അപാ�ത�ള്  ചുവകെP  കേചര്ക്കുന്നു.
1.  �ംപ് കേOാളറുകെP  27.10.2020  കെല നമ്പര്.ബി ജി/എ 1/9076/18  ഉQരവില് കെസന്റര്
ഓ1്  എക്സലന്സികെന്റ  ഉz്ഘാPന  കെചലവു�ള്ക്കായി  6,50,000/-  രൂപ
സ്ഥാപനQികെന്റ കേനാണ്-പ്ളാന് 1ണ്ടില് നിന്നും അനുവzിക്കു�യും  5.11.2020  ല്
കെവര്ച്ചല് ഉz്ഘാPനം  നPത്തു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  കെസന്റര് ഓ1്  എക്സലന്സികെന്റ
ഉz്ഘാPന കെചലവു�ള്ക്കായി സ്ഥാപനQികെന്റ കേനാണ്-പ്ളാന് 1ണ്ടില് നിന്നും
തു�  കെചലവഴിക്കുന്നതിനായി  സര്ക്കാരില്  നിന്നും  വ്യക്ത7ായ  നിര്കേÓശകേ7ാ
അനു7തികേയാ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
2.  ഈ  പദ്ധതി  സര്വ്വ�ലാശാലയില്  നPപ്പിലാക്കുകേമ്പാള്  അതില്
സര്വ�ലാശാലയുകെP  പങ്ക്/പ്രാധാന്യം,  1ാം  പ്രവര്Qനങ്ങള്,  ഓ1ീസ്
പ്രവര്Q   എന്നിവയ്ക്ക്  ആവശ്യ7ായി  വരുന്ന  7നുഷ്യവിഭവകേശഷി  അവരുകെP
ശമ്പളം,  സാമ്പQി�ബാധ്  ത,  ഉത്പാzിപ്പിക്കകെപ്പടുന്ന  വിഭവങ്ങളുകെP  വിലനിര്
ണ്ണയം,  7ാര്ക്കറ്റിംഗ്,  വരു7ാനം  പങ്കുകെവക്കല്  തുPങ്ങിയ  സുപ്രധാനവിഷയങ്ങകെള
സംബന്ധിച്ച്  കേ�ന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു7ായി  �രാര്  ച7ച്ചിട്ടില്ല.
കേ7ല്  �ാണിച്ചിട്ടുള്ള  അപാ�ത�ള്  പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യ7ായ  നPപPി�ള്
സ്വീ�രിച്ച് ഓഡിറ്റികെന  റിയികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-11  �ശു7ാവ് ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 7ാPക്കQറ
1-4-11-1  AICRP on Cashew-  ജീവനക്കാരുകെP നിയ7നം/ശമ്പളം  -  ഐ.സി.എ.ആര്
നിര്കേÓശങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടില്ല

7ാPക്കQറ  �ശുവണ്ടി  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQില്  ഇന്ത്യന്  �ാര്ഷി�
ഗകേവഷണ �ൗണ്സിലികെന്റ സാമ്പQി� സഹായകേQാകെP പ്രവര്Qിക്കുന്ന AICRP
on Cashew കേപ്രാജക്ടില് ഐ.സി.എ.ആര് അംഗീ�രിച്ച തസ്തി��ളുകേPയും നിലവില്
ഈ തസ്തി��ളില് കേജാലി  കെചയ്യുന്നവരുകെPയും വിശzാംശങ്ങള് താകെഴ �ാണുന്ന
പ്ര�ാര7ാണ്.

ക്ര7
നമ്പര്

അനുവzിച്ച 
തസ്തി�

അംഗീ�രിച്ച
ശമ്പളനിര

ക്ക്
(01/01/2006

മുതല്)

അംഗീ�രിച്ച
ശമ്പളനിര

ക്ക്
(01/01/2016

മുതല്)

നിലവില്
കേജാലി

കെചയ്യുന്ന
വരുകെP
കേപര്

തസ്തി�
അPിസ്ഥാന

ശമ്പളം/
ശമ്പളനിരക്ക്

1 കേഹാര്ട്ടി
�ള്ച്ചറിസ്റ്റ്

37400-67000
+ 9000 AGP 131400-217100

കേഡാ.ജല
ജ എസ്
കേ7കേനാന്

അസി.
കെപ്രാ1സര്

104,100 (68900-
193700)

2 ജൂനി.
ബ്രീഡര്

15600-
39100+ 6000

AGP
57700-
162000

കേഡാ.
അസ്ന എ

സി
അസി.

കെപ്രാ1സര്
61,200 (57700-

162000)
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3
ജൂനി.

എന്റകേ7ാളജി
സ്റ്റ്

15600-
39100+ 6000

AGP
57700-
162000

കേഡാ.
നസിയ
ബീഗം

അസി.
കെപ്രാ1സര്

57,700 (57700-
162000)

4
സീ.കെP»ിക്ക

ല്
അസിസ്റ്റന്റ്

9300-
34800+ 4200

GP
35400-
112400 ഒഴിവ് - - --

5
ജൂ.കെP»ിക്ക

ല്
അസിസ്റ്റന്റ്

5200-
20200+ GP

2000
21700- 69100

ശ്രീ.
7കേനാജ്
എം കെ� 

സയന്റി1ി
�്

ഓ1ീസര്
126,500 (77200-

140500)

6 ഗ്രാഫ്റ്റര്
5200-

20200+ GP
1800

18000-56900 ഒഴിവ് -- --

ഇതില്  നിന്നും  AICRP  on  Cashew  കേപ്രാജക്ടില്  ജൂനിയര്  കെP»ിക്കല്
അസിസ്റ്റന്റ്  തസ്തി�യില്  കേജാലി  കെചയ്തുവരുന്ന  സയന്റി1ി�്  ഓ1ീസര്
തസ്തി�യിലുള്ള ജീവനക്കാരകെന്റ ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങള് ഐ.സി.എ.ആര് അനുവzിച്ച
ശമ്പളനിരക്കു�കേളക്കാള്  ഉയര്ന്നതാകെണന്നു  �ാണാം.  കൂPാകെത  സീനിയര്
കെP»ിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ്,  ഗ്രാഫ്റ്റര് എന്നീ തസ്തി�ളില് സ്ഥിരനിയ7നം നPQാകെത
ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായും �ാണുന്നു. AICRP  on  Cashew  കേപ്രാജക്ട്  കേ�ാര്ഡികേനറ്ററുകെP
11.01.2019  കെല  പി.സി.സി  (എം. ഡി.കെ�)/2018  �Qില്  അംഗീ�രിച്ച  തസ്തി��ള്
ക്കനുസൃത7ായി  7ാത്രകേ7  ശമ്പളാനുകൂല്യങ്ങള്  അനുവzിക്കാനാവു�യുള്ളൂകെവന്നും
ലീവ്  സാലറി,  ഒഴിവുള്ള  തസ്തി��ളില്  നിയ7ിക്കുന്ന  താല്ക്കാലി�/�രാര്
ജീവനക്കാരുകെP  കേവതനം  എന്നിവ  അനുവzിക്കാനാവില്ലാകെയന്നും
വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനാല്  ഐ.സി.എ.ആര്  7ാനzണ്ഡങ്ങള്
ക്കനുസൃത7ായി അംഗീ�രിച്ച തസ്തി��ളില് ജീവനക്കാകെര നിയ7ിക്കുന്നതിനായുള്ള
നPപPി�ള്  സ്വീ�രിക്കണകെ7ന്നും  ഈ  �Qില്  വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ
വിവരങ്ങള്  21.05.2020  കെല  �QിലൂകെP  സ്ഥാപന  കേ7ധാവി  സര്വ�ലാശാല
ഗകേവഷണ  വിഭാഗം  ഡയറക്ടകെറ  അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതു7ാണ്.  എന്നാല്  ഇതു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട്  ഒരു  നPപPി�ളും  സര്വ്വ�ലാശാലാതലQില്  ഇതുവകെര
കൈ�കെ�ാണ്ടിട്ടില്ല.  ഐ.സി.എ.ആര് 7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധ7ായി അംഗീ�രിച്ച
തസ്തി��ളില് ഉയര്ന്ന ശമ്പളനിരക്കു�ളിലുള്ള ജീവനക്കാകെര നിയ7ിക്കുന്നതുമൂലം
സര്വ�ലാശാലയ്ക്ക് അധി� സാമ്പQി� ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.  കൂPാകെത ഈ
തസ്തി��കെളല്ലാം  തകെന്ന  ഈ  കേപ്രാജക്ടിനു  7ാത്ര7ായുള്ള  താല്ക്കാലി�
തസ്തി��ളായതിനാല്  ഇവയില്  നിയ7ിക്കകെപ്പടുന്നവരുകെP  കെപന്ഷന്
ഉള്കെപ്പകെPയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള് സര്വ്വ�ലാശാല തകെന്ന വഹികേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇത്
ഭാവിയില്  അധി�  കെചലവു�ള്ക്കും,  ഭാരിച്ച  സാമ്പQി�  ബാദ്ധ്യതക്കും
�ാരണ7ാകും.  ആയതിനാല്  ഐ.സി.എ.ആര്  നിഷ്കര്ഷിച്ച  ശമ്പളനിരക്കു�ള്
ക്കനുസൃത7ായുള്ള ജീവനക്കാകെര ഈ തസ്തി��ളില് നിയ7ിക്കുന്നതിനും,  ഒഴിവുള്ള
തസ്തി��ളില്  ജീവനക്കാകെര  നിയ7ിക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്  എത്രയും  കേവഗം
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 03/12.11.2021).
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1-4-11-2  കെ�.എസ്.ഇ.ബി.  Pവര്  നിര്മ്മാണം  -ധാരണാപത്രം  ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല;
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല

Oാന്സ് ഗ്രിഡ്  2.0  കേപ്രാജക്ടികെന്റ ഭാഗ7ായി പുതിയ പവര് ഗ്രിഡില് നിന്ന്
കെ�.വി.  കൈലന്  വലിക്കുന്നതികേലക്ക്  കേ�രള  സംസ്ഥാന  വിz്യുച്ഛക്തി  കേബാര്ഡ്
നിര്മ്മിച്ച രണ്ട് എം.എല്. കൈPപ്പ് Pവറു�ളില് ഒന്ന് ഭാഗി�7ായും (323 A)  7കെറ്റാന്ന്
(323  B)  പൂര്ണ്ണ7ായും  �ശു7ാവു  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQികെന്റ  ഭൂ7ിയിലാണ്  സ്ഥിതി
കെചയ്യുന്നത്.  ഇതു  സംബന്ധിച്ച  1യല്  പരികേശാധിച്ചതികെന്റ  കെവളിച്ചQിലുള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

Pവറിന് സ്ഥലം വിട്ടുനല്�ണകെ7ന്ന് ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ട് കെ�.എസ്. ഇ. ബി.
എക്സി  എഞ്ചിനിയര്  29.07.2019  -ന്  സര്വ്വ�ലാശാലാ  രജിസ്ട്രാര്ക്ക്  �ത്തു
നല്കു�യും  (ഡി.ബി./25/  ഇ  ആര്  എന്  എ  ഡി/2019-20/111-10  നമ്പര്  �Q്),
തുPര്ന്ന്  വസ്തു  വിട്ടു  കെ�ാടുക്കുന്നതിലൂകെP  കേസ്റ്റഷന്  പരിധിയികെല  സസ്യജാലം,
ചുറ്റു7തില്,  കേറാഡ്  എന്നിവയിലുണ്ടാവുന്ന  നഷ്ടങ്ങകെളയും  കേ�ടുപാടു�കെളയും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് കേ�ന്ദ്രം കേ7ധാവി രജിസ്ട്രാര്ക്ക് റികേപ്പാര്ട്ടു കെചയ്യു�യും കെചയ്തു
(ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം കേ7ധാവിയുകെP  22.10.2019  കെല സി.ആര്.എം.എസ്റ്റാ/ 1631/19-്ാം
നമ്പര് �ത്തും റികേപ്പാര്ട്ടും).

15  കെസന്റ്  സ്ഥല7ാണ്  കെ�.എസ്.  ഇ.  ബി.യുകെP  നിയന്ത്രണQില്  വിട്ടു
കെ�ാടുകേക്കണ്ടി  വന്നത്.  17  �ശു7ാവു  സകേയാണ്  7രങ്ങള്,  7  കെജം  പ്ലാസം
�ശു7ാവു�ള്,  123  വാഴ�ള്  എന്നിവ  നശിക്കു�യും  35  7ീറ്റര്  കെവട്ടു�ല്ലു  7തില്
കെപാളിച്ചു  7ാകേറ്റണ്ടി  വരി�യും  300  7ീറ്റര്  1ാം  കേറാഡ്  ഗതാഗത
കേയാഗ്യ7ല്ലാതാവു�യും  കെചയ്യുകെ7ന്ന്  കേ7ല്  റികേപ്പാര്ട്ടില്  പരാ7ര്ശിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല്,  Pവര്  നിര്മ്മാണQികെന്റ  അത്യാവശ്യ�ത  പരിഗണിച്ച്  രജിസ്ട്രാറുകെP
14.11.2019  കെല  ജി.എ/ഇ 2/13805/2019-്ാം  നമ്പര്  സര്വ്വ�ലാശാലാ  ഉQരവു
പ്ര�ാരം  നിര്മ്മാണം  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  അനുവാzം  നല്കു�യും,  ആയതിന്
3.2.2020  കെല  585-്ാം  ഭരണ  സ7ിതി  കേയാഗQില്  സാധൂ�രണം
നല്കു�യു7ാണുണ്ടായത്.

കേ7ല്  സാഹചര്യQില്,  കെ�.എസ്.ഇ.ബി.  യു7ായി  ധാരണാപത്രQില്
ഏര്കെപ്പPാന് തീരു7ാന7ാകെയങ്കിലും സ്ഥാപനQില് നിന്ന്  തയ്യാറാക്കി  നല്�ിയ
�രടു  ധാരണാപത്രം  ഒപ്പുവച്ചതായി  കേരഖ�ളില്ല.  �രടു  ധാരണാപത്രം  പ്ര�ാരം,
കെ�.എസ്.ഇ.ബി പാലികേക്കണ്ടതായ നിബന്ധന�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു :
(i)  Pവര്  അPിQറ  നിര്മ്മാണQിനായി  ഏകെറ്റടുQ  ഭൂ7ിക്ക്  ജില്ലാ  �ളക്ടര്
നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയുകെP  85%  വും,  കൈലന് ഇPനാഴിക്ക്  15%  വും കെ�.എസ്.ഇ.ബി
നല്�ണം.
(ii)  നശിച്ചുകേപാവുന്ന  സസ്യജാലQിന്  സര്വ്വ�ലാശാല  തിട്ടകെപ്പടുത്തുന്ന  വില
കെ�.എസ്.ഇ.ബി നല്�ണം.
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(iii)  കെപാളിച്ചു  7ാറ്റുന്ന  7തില്  പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതികേലക്ക്  1ിസിക്കല്  പ്ലാന്റ്
ഡയറക്ടര്  �ണക്കാക്കുന്ന  നഷ്ടപരിഹാരം  നല്�ണം.  താല്ക്കാലി�7തില്
കെ�.എസ്.ഇ.ബി തകെന്ന നിര്മ്മിക്കു�യും കേവണം.
(iv)  1ാം  കേറാഡ്  നിര്മ്മിക്കുന്ന  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കു  മുമ്പുതകെന്ന  പി.ഡബ്ലിയു.ഡി
7ാന്വല് പ്ര�ാരം കെ7റ്റലിങ്ങ്/കേ�ാണ്ക്രീറ്റിങ്ങ് നPQണം.
(v)  ഏകെറ്റടുക്കുന്ന സ്ഥലQികെന്റ വിശzാംശങ്ങള് കെ�.എസ്.ഇ.ബി-യും, 1ിസിക്കല്
പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടറും (ഡി.പി.പി) കേചര്ന്ന് പരികേശാധിക്കു�യും 7ാര്ക്ക്ഡ് കെÐച്ച് റവന്യൂ
അധികൃതരില് നിന്ന് കെ�.എസ്.ഇ.ബി ലഭ്യ7ാക്കു�യും കേവണം.

Pവര് നിര്മ്മാണQികെന്റ പുകേരാഗതി സംബന്ധിച്ച കേരഖ�കെളാന്നും 1യലില്
ലഭ്യ7കെല്ലങ്കിലും,  ധാരണാപത്രം  ഒപ്പുവയ്ക്കാകെത  തകെന്ന  പണി�ള്  ആരംഭിക്കു�യും
പൂര്Qീ�രിക്കു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിPയില്, ഉP7സ്ഥര് അകേപക്ഷിച്ചാല് 7ാത്രകേ7
നഷ്ടപരിഹാരം  നല്കുന്നതിനും  കെÐച്ചു തയ്യാറാക്കുന്നതിനും  ആവശ്യ7ായ റവന്യു
കേരഖ�ള് വികേല്ലജ് ഓ1ീസില് നിന്ന് ലഭിക്കു�യുള്ളൂ എന്ന് എക്സി.  എഞ്ചിനിയറുകെP
25.11.2020 കെല ഡി.ബി 25/ ഇ ആര് എ എന് എ ഡി/ 20-21/ 590-്ാം നമ്പര് �Q്
പ്ര�ാരം  കെ�.എസ്.ഇ.ബി  അധികൃതര്  അറിയിക്കു�യുണ്ടാകെയങ്കിലും,  കേസ്റ്റഷന്
അധികൃതകേരാP്  കേരഖ�ള്  ഹാജരാക്കണകെ7ന്ന്  ആവശ്യകെപ്പട്ടുകെ�ാണ്ട്  ഡി.പി.പി-
യും,  ആയവ  തങ്ങളുകെP  പക്കലില്ല  സര്വ്വ�ലാശാലാധികൃതരില്  നിന്നാണ്
കേരഖ�ള്  ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടകെതന്ന്  വ്യക്ത7ാക്കികെക്കാണ്ട്  കേസ്റ്റഷന്  കേ7ധാവിയും
�QിPപാP്  നPത്തു�  7ാത്ര7ാണുണ്ടായത്.  ഇതു  സംബന്ധിച്ച  ഡി.പി.പി-യുകെP
02.12.2020  കെല എ  2/2175/18-്ാം നമ്പര് �ത്തും,  ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം കേ7ധാവിയുകെP
14.12.2020 കെല  സി.  ആര്.എം.  എസ്റ്റാ/1631/19-്ാം  നമ്പര്  �ത്തും  1യലിലുണ്ട്.
ഏറ്റവുകെ7ാടുവില്  29.10.2021  ന്  കെ�.എസ്.ഇ.ബി.  അയച്ച  ഡി.ബി./02/ഇ  എല്
പി/2021-22-്ാം നമ്പര് �Qില് നിന്ന് വ്യക്ത7ാവുന്നത് �ര7Pച്ച രസീത്,  സര്കേവ്വ
നമ്പര്,  കെÐച്ച്  എന്നിവയPങ്ങിയ റവന്യു കേരഖ�ള് ഇതുവകെര ലഭ്യ7ായിട്ടികെല്ലന്നും,
ആയതിനാല്  നഷ്ട  പരിഹാരത്തു�  ഓഡിറ്റ്  �ാലയളവുവകെരയും  ലഭിച്ചിട്ടില്ല
എന്നു7ാണ്. കേ7ല് വിവരങ്ങളുകെPയും, ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണQിനു ലഭിച്ച 7.12.2021 കെല
സി.ആര്.(അക്കൗ.)/2014/2021  (8)-്ാം  നമ്പര്  7റുപPിയുകെPയും  കെവളിച്ചQിലുള്ള
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്കേÓശങ്ങളും ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 
1)  Pവര്  നിര്മ്മാണം  പൂര്Qിയാകെയങ്കിലും  ഓഡിറ്റ്  �ാലയളവു  വകെരയും
ധാരണാപത്രം  ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലാQ  സാഹചര്യQില്  �രP്  ധാരണാപത്രQില്
പറയുന്ന  പ്ര�ാരമുള്ള  നിബന്ധന�ള്  പാലിക്കാന്  കെ�.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക്
നിയ7പര7ായ  ബാധ്യത�കെളാന്നു7ില്ല  എന്നു  വരുന്നു.  ധാരണാപത്രം
അPിയന്തിര7ായി  ഒപ്പുവയ്ക്കാനും കെ�.എസ്.ഇ.ബി  യുകെP ഭാഗത്തു നിന്ന്  ലഭികേക്കണ്ട
നഷ്ടപരിഹാരത്തു�  കേനPികെയടുക്കാനും,  കെചയ്തു�ികേട്ടണ്ട  നിര്മ്മാണ  പ്രവൃQി�ള്
നPQികെയടുക്കാനും സര്വ്വ�ലാശാലാധികൃതര് കേനരിട്ട് ഇPകെപകേPണ്ടതാണ്.
2)  റവന്യൂ  അധികൃതരില്  നിന്ന്  ആവശ്യ7ായ  എല്ലാ  കേരഖ�ളും  വാങ്ങി
കെ�.എസ്.ഇ.ബി-കെയ  ഏല്പ്പിക്കു�കെയന്നത്  സര്വ്വ�ലാശാലാധികൃതരുകെP



135

ചു7തലയാണ്.  ആയത്  കേസ്റ്റഷന്  കേ7ധാവിയുകെP  ബാദ്ധ്യതയായി  7ാറാകെത
സര്വ്വ�ലാശാലാ  രജിസ്ട്രാര്  തലQില്  അPിയന്തിര  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
3)  Pവര്,  ചുറ്റു7തില്  എന്നിവയുകെP  നിര്മ്മാണം  പൂര്Qിയായതികെന്റ
സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്  ഡി.പി.പി  കേനരികേട്ടാ,  കേസ്റ്റഷന്  മുകേഖനകേയാ  ഓഡിറ്റിന്
ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്. കെ�.എസ്.ഇ.ബി അധികൃതരു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് കേറാഡു പണി
അPിയന്തിര7ായി പൂര്Qീ�രിക്കാന് നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
4)  ധാരണാപത്രം  ഒപ്പുവയ്ക്കല്,  റവന്യൂ  കേരഖ�ള്  ലഭ്യ7ാക്കല്  എന്നിവയികെല
�ാലതാ7സQിനും  നഷ്ടപരിഹാരം  ലഭിക്കാകെത  തുPരുന്നതിനു  പിന്നികെല
നിരുQരവാzിQQിനും  സര്വ്വ�ലാശാലാ  ഭരണതലQില്  വിശzീ�രണം
ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-12 �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 7ണ്ണുQി
1-4-12-1  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  വില  -  സര്വ്വ�ലാശാല  പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്
അനുസൃത7ായി കേസ്റ്റഷനില് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല- 99,750/-രൂപയുകെP നഷ്ടം

സര്വ്വ�ലാശാലയികെല വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങളില് ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പടുന്ന വിQ്,
നPീല്വസ്തുക്കള്, ഭൗ7ജീവ�ങ്ങള്, മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവയുകെP വില്
പ്പന  നിരക്കു�ള്  അതത്  വര്ഷങ്ങളില്  ഡയറക്ടര്  ഓ1്  റിസര്ച്ച്  പരിഷ്കരിച്ച്
ഉQരവിറക്കാറുണ്ട്.  ഈ പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കു�ളുകെP പ്രാബല്യ തീയതിയില് തകെന്ന
പരിഷ്കരിച്ച  വിലയും  ഈPാക്കിത്തുPകേങ്ങണ്ടതാണ്.  എന്നാല്  ഈ  കേ�ന്ദ്രQില്
പരിഷ്കരിച്ച  നിരക്കു�ളുകെP  പ്രാബല്യതീയതിയിലും  പഴയ നിരക്കില് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
വില്പ്പന നPQിയതായി �ാണുന്നു.

ഡയറക്ടര്  ഓ1്  റിസര്ച്ചികെന്റ  ആര്1/68289/2002  /29.03.2021  ഉQരവു
പ്ര�ാരം  വിQ്,  നPീല്വസ്തുക്കള്,  ഭൗ7ജീവ�ങ്ങള്  എന്നിവയുകെP  നിരക്കു�ള്
01.04.2021  തീയതി  പ്രാബല്യം  വരുന്ന  രീതിയില്  പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്
പരിഷ്കരിച്ച  നിരക്കിലല്ലാകെത  പഴയ  നിരക്കിലാണ്  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  വില്പ്പന
നPQിയിട്ടുള്ളത്.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  കേ�ന്ദ്രQിന്  സാമ്പQി�  നഷ്ടം
സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച ഉQരവു പ്ര�ാരം സിന്ദൂരി ഇനQില് കെപട്ട പ്ലാവ്  ഗ്രാഫ്റ്റ്
കേപാളി ബാഗില് നിറച്ച കൈത ഒന്നിന് (Jack graft-Sindhoor & other special varieties
(PB)) 200/-രൂപയാണ് വില.  എന്നാല്  2021  ഏപ്രില് 7ാസം കെതാട്ട്  2022  ജനുവരി
7ാസം  വകെരയും മുന് വര്ഷകെQ നിരക്കായ  150/-  രൂപയിലാണ്  ഇത്  വില്പ്പന
നPQിയിരിക്കുന്നത്.

യൂകെസയിം  കെസയില് റികേപ്പാര്ട്ട്  പ്ര�ാരം  01.04.2021  മുതല്  31.01.2022  വകെര
വില്പ്പന നPQിയ എണ്ണം 1995
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ലഭിച്ച വരവ്(1995 x 150) 2,99,250
ലഭികേക്കണ്ടിയിരുന്നത്(1995 x 200) 3,99,000
വ്യത്യാസം 99,750

ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണQിന്  (നമ്പര്.
8/28.02.2022)  ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPി ഇപ്ര�ാര7ാണ്. “പ്ലാവികെന്റ സിന്ദൂര് എന്ന ഇനം
ഈ കേ�ന്ദ്രQില് 7ാതൃവൃക്ഷം ഇല്ലാQതുകെ�ാണ്ട് ഉത്പാzിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവികെP മുട്ടന്
വരിക്ക  എന്ന  ഇനQികെന്റ  ബഡ്  കൈത�ളാണ്  ഉത്പാzിപ്പിക്കുന്നത്.  2019-20
വര്ഷQില് സിന്ദൂര് കൈത�ള്ക്ക് 150/- രൂപ ആയിരുന്നതുകെ�ാണ്ടും code കെന്റ വില
7ാറ്റാQതുകെ�ാണ്ടും  2020-21  കെല  വില  വിവര  പട്ടി�  അനുസരിച്ച്  150/-  രൂപ
വിലയുള്ള  മുട്ടന്  വരിക്ക  കൈത�ള്  കെതറ്റായി  Sindoor  എന്ന  കേ�ാഡില്
ബില്ലPിച്ചതാണ്.  അതിനാല്  നഷ്ടം  സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.  കേ�ാഡ്  7ാറികേപ്പായത്
ശ്രദ്ധയില്കെപ്പട്ടകേപ്പാള് തിരുQി അPിച്ചിട്ടുണ്ട് “. 

2019-20  വര്ഷQികെല  ഡയറക്ടര്  ഓ1്  റിസര്ച്ചികെന്റ  വിലവിവര  പട്ടി�
പ്ര�ാരം ‘Jack graft-Sindhoor & other special varieties’ (PB) എന്ന ഇനQികെന്റ വില
150/-രൂപയാണ്.  മുന്വര്ഷQില്  150/-രൂപ  ഉണ്ടായിരുന്ന  ഇനങ്ങളുകെPകെയല്ലാം
വില  2020-21  ല്  200/-രൂപയാക്കി  പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന  മു�ളില്
പറയുന്ന 7റുപPി തൃപ്തി�ര7ല്ല.

കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച �ണക്കു�ള് പ്ര�ാരം ഈ ഇനQില് 7ാത്ര7ായി  99,750/-
രൂപയുകെP  നഷ്ടം  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പുതുക്കിയ  നിരക്കു�ള്  അPിയന്തിര7ായി
യൂകെസയി7ില്  പരിഷ്കരികേക്കണ്ടതും  നിരക്കു�ള്  പരിഷ്കരിക്കാQതു  മൂലം
കേ�ന്ദ്രQിനുണ്ടായ  നഷ്ടQിന്  വിശzീ�രണം  ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതു7ാണ്.
സ്ഥാപനQിനുണ്ടായ  നഷ്ടം  ഉQരവാzിയായവരില്  നിന്ന്  തിരികെ�
ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്. 
1-4-12-2 കേസ്റ്റാക്ക് വ്യത്യാസം 

കേ�ന്ദ്രQില്  ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പട്ട  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്   അതത്  ഇനങ്ങളുകെP
7ാന്വലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററു�ളില് കേസ്റ്റാക്കില് കേരഖകെപ്പടുQിയാണ്
വില്പ്പനക്കായി  യൂകെസയിം  കേസ്റ്റാക്കികേലക്ക്  ഇഷ്യു  കെചയ്യുന്നത്.  എന്നാല്  ചില
ഇനങ്ങളുകെP ഈ രണ്ട് കേസ്റ്റാക്കു�ളിലും വ്യത്യാസം �ാണുന്നുണ്ട്. 
1) കേ7ാഹിQ് നഗര് �വുങ്ങിന് കൈത�ള് (യൂകെസയിം കേ�ാഡ് 302 ,@35/-)

നഴ്സറി ഒബ്സര്കേവഷന്  രജിസ്റ്റര് കേപജ് നമ്പര് 124 മുതല് 127 പ്ര�ാരം 02.05.2020
മുതല് 30.03.21 വകെര യൂകെസയിം കേസ്റ്റാക്കികേലക്ക് നല്�ിയ �വുങ്ങിന് കൈത�ളുകെP
എണ്ണം

66,996

യൂകെസയിം  കേസ്റ്റാക്കുരജിസ്റ്റര്  പ്ര�ാരം  02.05.2020  മുതല്  30.03.21  വകെരയുള്ള
കേസ്റ്റാക്ക് വരവ് 66,646

വ്യത്യാസം 350
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2)പച്ചക്കറി വിQ് പാക്കറ്റ്- (യൂകെസയിം കേ�ാഡ് 300.17,@10/-)

�സ്റ്റ7ര് കെ�യര് കെസന്റര് സീഡ്  കേസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര് പ്ര�ാരം  01.04.2020  മുതല്
31.03.2021 വകെര യൂകെസയിം കേസ്റ്റാക്കികേലക്ക് നല്�ിയ വിത്തുപാക്കറ്റു�ളുകെP എണ്ണം 59,343

യൂകെസയിം  കേസ്റ്റാക്കുരജിസ്റ്റര്  പ്ര�ാരം  01.04.2020  മുതല്  31.03.2021  വകെരയുള്ള
കേസ്റ്റാക്ക് വരവ് 58,500

വ്യത്യാസം 843

3) സ്യൂകേഡാകേ7ാണസ് (യൂകെസയിം കേ�ാഡ് 900.16@85/�ികേലാ ഗ്രാം)

കെപ്രാഡക്ഷന് രജിസ്റ്റര് ഓ1്  ബകേയാ  �ണ്കേOാള് ലാബ്  കേപജ്  നമ്പര്  32,34
പ്ര�ാരം  01.04.2020  മുതല്  31.032021  വകെര യൂകെസയിം കേസ്റ്റാക്കികേലക്ക് നല്�ിയ
സ്യൂകേഡാകേ7ാണസികെന്റ അളവ്

2341  �ികേലാ
ഗ്രാം

യൂകെസയിം  കേസ്റ്റാക്കുരജിസ്റ്റര്  പ്ര�ാരം  01.04.2020  മുതല്  31.03.21  വകെരയുള്ള
കേസ്റ്റാക്ക് വരവ്

2291  �ികേലാ
ഗ്രാം

വ്യത്യാസം 50  �ികേലാ
ഗ്രാം

കേസ്റ്റാക്ക്  വ്യത്യാസം  അPിയന്തിര7ായി  പരികേശാധികേക്കണ്ടതും,  നഷ്ടം
സംഭവിച്ചിട്ടുകെണ്ടങ്കില്  ആയത്  ഉQരവാzിയില്  നിന്നും
ഈPാകേക്കണ്ടതു7ാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 18/02.03.2022).

1-4-13 സുഗന്ധകൈതല ഔഷധസസ്യ ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, ഓPക്കാലി
1-4-13-1  മുറിച്ചിട്ട  കേതക്ക്,  ആഞ്ഞിലി  തPി�ള്  നശിച്ചുകേപാ�ാകെതയും  നഷ്ടQികെന്റ
കേതാത്  വര്ദ്ധിക്കാകെതയും  7തിയായ  വിലയ്ക്ക്  എത്രയും  കേവഗം
കൈ�കെയ്യാഴികേയണ്ടതാണ്

കേ�ന്ദ്രQികെന്റ  അതിര്Qിയില്  7നുഷ്യകെന്റ  ജീവനും  സ്വQിനും
ഭീഷണിയായി  നിന്നിരുന്ന  7രങ്ങള്  മുറിച്ചിട്ടത്  നീക്കം  കെചയ്യുന്നതികെന്റ  ഭാഗ7ായി
കേ1ാറസ്ട്രി കേ�ാളജ് ഡീന് ഓ1് 1ാക്കല്റ്റി  (റികേപ്പാര്ട്ട് നമ്പര് എ-829/16/14.05.2021
& 01.07.2021), എറണാകുളം കേസാഷ്യല് കേ1ാറസ്ട്രി �ണ്സര്കേവറ്റര് (ഉQരവ് നമ്പര്
ഇ 3-4027/17/26.09.2018)  എന്നിവരുകെP മൂല്യനിര്ണ്ണയ റികേപ്പാര്ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മുറിച്ചിട്ട
കേതക്ക്,  പ്ലാവ്,  വട്ട,  ആഞ്ഞിലി,  കെവട്ടി,  കു7ിഴ്,  പാല  എന്നീ  7രങ്ങളില്  കേതക്ക്,
ആഞ്ഞിലി ഒഴികെ�യുള്ളവ 2021 കെസപ്റ്റംബര് 7ാസം കേലലം കെചയ്ത് കൈ�കെയാഴി ഞ്ഞ   
് ിട്ടുള്ളതാണ്.  കേതക്ക്,  ആഞ്ഞിലി  എന്നീ  7രങ്ങളുകെP  മൂല്യനിര്ണ്ണയ  റികേപ്പാര്ട്ട്
പ്ര�ാരമുള്ള വിലയുകെP (ആകെ� ₹3,38,585/-) വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ഇനം വില
₹

കേതക്ക് 2,11,580/-
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ആഞ്ഞിലി 1,27,005/-
ആകെ� 3,38,585/-

കേതക്ക്,  ആഞ്ഞിലി  എന്നിവ  മൂന്ന്  തവണ  കേലലം  നPQിയിട്ടും  കേ7ല്
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള  മൂല്യനിര്ണ്ണയ  റികേപ്പാര്ട്ട്  പ്ര�ാരമുള്ള  വിലയുകെP  30-35%  7ാത്രകേ7
വാഗ്ദാനം കെചയ്യകെപ്പട്ടുള്ളൂകെവന്നും, അവസാന പുനര് കെPണ്ടര്/കേലലQില് പകെങ്കടുQ
വ്യക്തി�ള് കേലലം വിളിച്ചത്  വാല്യുകേവഷന് റികേപ്പാര്ട്ടില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതികേനക്കാള്
വളകെരയധി�ം  താഴ്ന്ന  നിരക്കാകെണന്നും,  ആകെ�  നPQിയ  3  കേലലQികെന്റയും
സ്വഭാവ7നുസരിച്ച് വാലുകേവഷന് റികേപ്പാര്ട്ടില് പറയുന്ന വില �ിട്ടാനുള്ള സാധ്യത
വിരള7ാകെണന്നും,  zിവസങ്ങള്  �ഴിയുകേന്താറും  �ാതലില്ലാQ  കെവള്ള  ഭാഗങ്ങള്
കുQി നശിക്കു�യും 7തിപ്പു വില താകേഴാട്ടു കേപാവു�യും കെചയ്യുകെ7ന്നതിനാല് തPി�ള്
കൈ�കെയാഴിയുന്നതിന്  കേവണ്ട  നPപPി�ള്  നിര്കേÓശിക്കണകെ7ന്ന്  അകേപക്ഷിച്ചു
കെ�ാണ്ട്  രജിസ്ട്രാര്ക്ക്  �Q്  നല്കിയിരുന്നു  (നമ്പര്  എ.829/16/10.01.2022).
കെവള്ളാനിക്കര  കേ1ാറസ്ട്രി  കേ�ാകേളജ്  മുകേഖന  7രങ്ങളുകെP  പുനര്  മൂല്യനിര്ണ്ണയം
നPത്തുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്  സ്വീ�രിക്കണകെ7ന്ന്  അറിയിച്ചുകെ�ാണ്ട്  സ്ഥാപന
കേ7ധാവിയ്ക്ക് രജിസ്ട്രാര് �Q് നല്കിയിട്ടുണ്ട് (ജി.എ/ഇ.1/1153/2022/14.02.2022). ഒരിക്കല്
മൂല്യനിര്ണ്ണയം  നPQിയിട്ടുള്ള  7രങ്ങളുകെP  പുനര്മൂല്യനിര്ണ്ണയം  നPQാന്
സാധിക്കു�യില്ലാകെയന്നും, പ്രാകേzശി�7ായി നല്ല രീതിയില് പരസ്യം നല്�ി വീണ്ടും
കേലലQില്  വയ്ക്കു�യും,  ആയതില്  ലഭിക്കുന്ന  വില  7തിയായ  വിലയാകെണന്ന്
കേബാദ്ധ്യകെപ്പടുന്ന  പക്ഷം  കേസ്റ്റഷന്  കേ7ധാവിയ്ക്ക്  തകെന്ന  യുക്ത7ായ  തീരു7ാനം
എടുക്കാകെ7ന്നും   കേ1ാറസ്ട്രി  കേ�ാളജ്  ഡീന്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്  (�Q്  നമ്പര്  സി.ഒ.
എ1്/ജി.എല്(1)1810/2016/(i)/26.03.2022).തPി�ള്  നശിച്ചുകേപാ�ാകെതയും,
നഷ്ടQികെന്റ കേതാത്  വര്ദ്ധിക്കാകെതയും എത്രയും കേവഗം കൈ�കെയ്യാഴിയുന്നതിനുള്ള
നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-14 കെനല്ലു ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, കൈവറ്റില
1-4-14-1  കെവള്ളക്കരക്കുPിശ്ശി�  അPവാക്കിയത്-16,523/-രൂപയുകെP  കെചലവ്
തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു

കെചലവ് ശീര്ഷ�ം-6156-Pിഷ്യൂ�ള്ച്ചര് കെപ്രാഡക്ഷന് ഓ1് ഓര്ക്കിഡ് ഇന്
ആര്എ1് കേ7ാഡ് 

പ്രസ്തുത  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  പദ്ധതിയുകെP  കെചലവ്  കേരഖ�ളുകെP
പരികേശാധനയില്  സ്ഥാപനQികെന്റ  വിവിധ  7ാസങ്ങളികെല  കെവള്ളക്കരQികെന്റ
ഡി7ാന്റ്  കേനാട്ടീസ്  പ്ര�ാരം  അതത്  7ാസങ്ങളികെല  കെവള്ളക്കരQിന്  പുറകെ7
കുPിശ്ശി�യായി  ഒരു  നിശ്ചിത  തു�  കൂPി  കേ�രള  വാട്ടര്  അകേതാറിറ്റി  ഡി7ാന്റ്
കെചയ്യുന്നതായും,  സ്ഥാപനം  അതത്  7ാസം തകെന്ന കുPിശ്ശി�യില്ലാകെത ഈ തു�
അPവാക്കുന്നതായും �കെണ്ടQി. കെവള്ളക്കരം രജിസ്റ്റര്,  മുന്7ാസങ്ങളികെല ഡി7ാന്റ്
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കേനാട്ടീസ്  എന്നിവ  പരികേശാധിച്ചതില്  സ്ഥാപനQിന്  കെവള്ളക്കരം  ഇനQില്
കുPിശ്ശി�  ഒന്നും  തകെന്ന  �ാണുന്നു7ില്ല.  തുPര്ന്നു  വരുന്ന  7ാസങ്ങളികെല  ഡി7ാന്റ്
കേനാട്ടീസു�ളിലും ഒരു നിശ്ചിത തു� കുPിശ്ശി�യായി �ാണിച്ച് ഡി7ാന്റ് കെചയ്യുന്നുണ്ട്.
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.
�ണ്സ്യൂ7ര് നമ്പര്. 3111116915-ഗാര്ഹികേ�തരം
7ീറ്റര് നമ്പര്.20235

ക്ര7
നമ്പര് സി.ബി.വി.നമ്പര്

വാട്ടര്
അകേതാറിറ്റി

ബില്
നമ്പരും

തീയതിയും

�ാലയളവ് ഉപ
കേയാഗം

കൈz്വ7ാസ
വാട്ടര്

ചാര്ജ്ജ്
കുPിശ്ശി� ആ

കെ�

1 11/09-20
/18.09.2020 

65198923/
7.9.2020 9/20-11/20

236
�ികേലാ
ലിറ്റര്

7,740 4,149 11,889/
-

2 11/11-20 /24.11.2020 67580699/
4.11.2020 11/20-1/21

207
�ികേലാ
ലിറ്റര്

6,580 12,374 18,954/
-

ആകെ� 16,523/- 30,843
/-

പ്രസ്തുത വിഷയം ബന്ധകെപ്പട്ട ഉകേz്യാഗസ്ഥകെന്റ ശ്രദ്ധയില്കെപ്പടുQിയകേപ്പാള്
വാട്ടര്  അകേതാറിറ്റിയു7ായി  ബന്ധകെപ്പടു�യും  കേലാക്ക്  ഡൗണ്  �ാലയളവികെല
കുPിശ്ശി�  തു�യാണ്  ഇങ്ങകെന  ഈPാക്കിവരുന്നകെതന്ന്  അഭിപ്രായകെപ്പടു�യും
കെചയ്യു�യുണ്ടായി.  എന്നാല് കെവള്ളക്കരം രജിസ്റ്റര് (കേപജ് നമ്പര്.4  മുതല് 5  വകെര)
എന്നിവ പരികേശാധിച്ചതില്  3/19  മുതല് നാളിതുവകെരയുള്ള കെവള്ളക്കരം കുPിശ്ശി�
ഒടുക്കിയതികെന്റ വിവരങ്ങള് കേരഖകെപ്പടുQിയതായി �ണ്ടു. ആയതില്നിന്നും പ്രസ്തുത
�ാലയളവില് കെവള്ളക്കരം ഇനQില് കുPിശ്ശി� ഒന്നു7ികെല്ലന്ന് വ്യക്ത7ാണ്. കേ�രള
വാട്ടര്  അകേതാറിറ്റി  ഡി7ാന്റ്  കെചയ്ത  കുPിശ്ശി�  തു�  ഒടുക്കിയതികെന്റ  നിജസ്ഥിതി
പരികേശാധിക്കുന്നതിനും,  പ്രസ്തുത  വിഷയQിന്  വ്യക്ത7ായ  വിശzീ�രണം
ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനു7ായി  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണQിന്  (നമ്പര്.  1/12.01.2022)
7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല് കുPിശ്ശി�യായി ഒടുക്കിയ 16,523/- രൂപയുകെP
കെചലവ് തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു.  തൃപ്തി�ര7ായ വിശzീ�രണം ലഭ്യ7ാക്കാQപക്ഷം തു�
ഉQരവാzിയായ ഉകേz്യാഗസ്ഥനില് നിന്നും ഈPാക്കുന്നതിനുകേവണ്ട നPപPി�ള്ക്ക്
ശുപാര്ശ കെചയ്യുന്നതായിരിക്കും.
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1-4-15  പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, കു7ര�ം
1-4-15-1  സര്ക്കാര്  ഉQരവികെല  നിര്കേÓശങ്ങള്  പാലിക്കാകെതയുള്ള  1ര്ണിച്ചര്
വാങ്ങല് - 1,51,998/- രൂപ തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു

ജി.  ഒ  (ആര്  Pി)നമ്പര്.11/2020/എസ്  പി  ഡി/14.05.2020  പ്ര�ാരം  7ീനച്ചില്
റബ്ബര്  വു ഡ്സ്,  കേ�ാട്ടയം  എന്ന  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  കെPണ്ടര്  നPപPി�ള്
കൂPാകെത  1ര്ണിച്ചറു�ള്  വാങ്ങാകെ7ങ്കിലും,  ജി.ഒ(ആര്Pി)നമ്പര്.24/2016/എസ്  പി
ഡി/27.04.2016  –  കെല  അനക്സറില്  പ്രതിപാzിച്ചിട്ടുള്ള  1ര്ണിച്ചറു�ള്  7ാത്രകേ7
ഇQരQില്  വാങ്ങാവൂ  എന്ന്  വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  കേ7ല്  ഉQരവികെല
അനക്സറില്  ഉള്കെപ്പPാQ  1ര്ണിച്ചറു�ള്  7ീനച്ചില്  റബ്ബര്വു ഡ്സില്  നിന്നും
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിശz വിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

സി.ബി.വി. നമ്പര് 1ര്ണിച്ചറികെന്റ വിവരം തു� (രൂപ) കെചക്ക് നമ്പര്/
തീയതി

41 /05-2020 കേ�ാണ്1റന്സ് കേPബിള്-
9600*600*750 1,12,000 458937/ 26.05.2020

41 /5-2020 ഓ1ീസ് പാര്ട്ടീഷന്  (Wood
glass) 6.7100 Sq.m 39,998 458937/

26.05.2020
ആകെ� 1,51,998

സര്ക്കാര്  ഉQരവില്  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടില്ലാQ  1ര്ണിച്ചറു�ള്  കെPണ്ടര്
നPപPി�ള് കൂPാകെത വാങ്ങിയത് ക്ര7വിരുദ്ധ7ാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്�ിയ ഓ 
ഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന്  നമ്പര്  6  –ന്  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.  കെPണ്ടര്  നPപPി�ള്
സ്വീ�രിക്കാകെത വാങ്ങിയ 1ര്ണിച്ചറു�ളുകെP വിലയായ 1,51,998/-  രൂപ ഓ ഡിറ്റില്
തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു. കൂPാകെത ജി. ഒ (ആര് Pി)നമ്പര്.11/2020/എസ് പി ഡി /14.05.2020
–  ല്  7ീനച്ചില്  റബ്ബര്  വു ഡ്സ്,  കേ�ാട്ടയം  എന്ന  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  1ര്
ണിച്ചറു�ള്  വാങ്ങുകേമ്പാള്,  ആ  സ്ഥാപനം  നിര്മ്മിച്ച  1ര്ണിച്ചറു�ളാണ്
നല്കുന്നകെതന്ന് സാക്ഷ്യകെപ്പടുത്തുന്ന സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ് 7ാകേനജിംഗ്  ഡയറക്ടറില് നിന്നും
വാങ്ങണകെ7ന്ന് നിര്കേÓശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1യല് പരികേശാധനയില് പ്രസ്തുത സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ്
ലഭ്യ7ല്ല.  7ീനച്ചില്  റബ്ബര്  വു ഡ്സ്,  കേ�ാട്ടയം  എന്ന  സ്ഥാപനം  നിര്മ്മിച്ച
1ര്ണിച്ചറു�ളാണ്  നല്കുന്നകെതന്ന്  സാക്ഷ്യകെപ്പടുത്തുന്ന  സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ്  ആ
സ്ഥാപനQികെന്റ  7ാകേനജിംഗ്   ഡയറക്ടറില്  നിന്നും  വാങ്ങി  പരികേശാധനയ്ക്ക്
ഹാജരാകേക്കണ്ടതാണ്.  

1-4-16 കെനല്ല് ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 7കെങ്കാമ്പ്
1-4-16-1  ഓണ്ഗ്രിഡ്  കേസാളാര്  പാനലില്  ഉല്പാzിപ്പിച്ച്  കൈവz്യുതി  കേബാര്ഡിന്
നല്കിയ 20640 യൂണിറ്റ് കൈവz്യുതിയുകെP വില കേബാര്ഡില് നിന്നും ലഭ്യ7ായില്ല

7കെങ്കാമ്പ്  കെനല്ല്  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രQില്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള  ഓണ്ഗ്രിഡ്
കേസാളാര് പാനലില് ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്ന കൈവz്യുതി, 04.07.2019 മുതല് കൈവz്യുതി കേബാര്
ഡിന്  നല്കുന്നുണ്ട്.  ഓഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന് നമ്പര്.  2/13.12.2021  -ന്  16.12.2021  -ന്
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ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPിയില് അതുവകെരയുള്ള �ാലയളവില് 36780  യൂണിറ്റ് കൈവz്യുതി
ഉല്പാzിപ്പിച്ച്  കൈവz്യുതി  കേബാര്ഡിന്  നല്�ിയിട്ടുള്ളതായി  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആകെ�
ഉല്പാzിപ്പിച്ചു നല്കിയതില് നിന്നും സ്ഥാപനQികെന്റ കൈവz്യുതി ഉപകേഭാഗQില് 16140
യൂണിറ്റ് കെ�.എസ്.ഇ.ബി കുറവ് കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ബാക്കി  20640  യൂണിറ്റ് കൈവz്യുതിയുകെP
വില കെ�.എസ്.ഇ.ബി-യില് നിന്നും ലഭ്യ7ാ�ാനുണ്ട്.  കൈവz്യുതി  നല്കിയ വ�യില്
2020 കെസപ്റ്റംബര് 7ാസQില് 29,500/-  രൂപ നല്കുവാന് കെ�.എസ്.ഇ.ബി – യുകെP
ഭാഗത്തു  നിന്നും  നPപPിയുണ്ടായി.  എന്നാല്  റഗുകേലറ്ററി  �മ്മീഷകെന്റ  അനു7തി
ലഭ്യ7ാ�ാQതിനാല്  നPപPി  നീണ്ടുകേപാകുന്നുകെവന്നും,  എല്ലാ  കെസപ്റ്റംബര്
7ാസQിലും കെ�.എസ്.ഇ.ബി ഉപകേയാഗം �ഴിഞ്ഞുള്ള യൂണിറ്റിനുള്ള തു� റീ1ണ്ടു
കെചയ്യുന്നതിനുള്ള  നPപPി  ആരംഭിക്കുകെ7ന്നാണ്  അറിയിച്ചിട്ടുള്ളകെതന്നും
7റുപPിയിലുണ്ട്.  ഉത്പാzിപ്പിക്കുന്ന  കൈവz്യുതിയില്  നിന്നും  സ്ഥാപനQികെന്റ
ഉപകേഭാഗം  �ഴിഞ്ഞ്  ബാക്കിയുള്ള  കൈവz്യുതിയുകെP  വില  കെ�.എസ്.ഇ.ബി-യില്
നിന്നും  യഥാസ7യം  ലഭ്യ7ാകുന്നതിന്  അPിയന്തിര  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
1-4-16-2 ചിറകെ�ട്ട് നിര്7ാണQിനായി കെസന്Oല് പബ്ലി�് വര്ക്സ് ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റിന്
(CPWD) 56,71,110/- രൂപ കൈ�7ാറിയിട്ടും പ്രവൃQി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

കേസ്റ്റഷനികെല 1ാ7ിന് ചുറ്റും ചിറ കെ�ട്ടുന്നതിനായി  25.05.2018 -ന് രജിസ്ട്രാറും,
CPWD –യുകെP കേ�ാട്ടയം കെസന്Oല് ഡിവിഷന് എക്സി�്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മില്
ധാരണാ പത്രQില് ഒപ്പു വച്ചു. കെഡകേപ്പാസിറ്റ് വര്ക്ക് എന്ന രീതിയില് പ്രവൃQി നിര്
വഹിക്കുന്നതികേലക്കായി  71,08,000/-  രൂപയുകെP  എസ്റ്റികേ7റ്റാണ്  CPWD
തയ്യാറാക്കിയത്.  കെപ്രാ1സര്  &  കെഹഡികെന്റ  05.12.2018  –കെല എ/705/2007  നമ്പര്
ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  56,71,110/-  രൂപ  (കെചക്ക്  നമ്പര്  7059010 /23.01.2019)  CPWD -യ്ക്ക്
കൈ�7ാറിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും,  നാളിതുവകെര പ്രവൃQി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.  2019  കെ7യ്  7ാസം
കേ�ാട്ടയം CPWD എക്സി�്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, കു7ര�ം പ്രാകേzശി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം
അകേസാസികേയറ്റ്   ഡയറക്ടര്ക്ക്  അയച്ച  23  (169)/KCD/2019/664  നമ്പര്  �Qില്
കു7ര�ം പ്രാകേzശി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം CPWD - യ്ക്ക് നല്കുവാനുള്ള തു�, ചിറകെ�ട്ട്
നിര്മ്മാണQിന്  7കെങ്കാമ്പ്  ആര്.ആര്.എസ്  നല്�ിയ  തു�യില്  നിന്നും
ക്ര7ീ�രിച്ചിട്ടുകെണ്ടന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശz വിവരം 2018-19, 2019-
20 വര് ഷങ്ങളികെല ഓ ഡിറ്റ് കേനാട്ട് ഖണ്ഡി� 3-1 –ലും 2018–19, 2019–20 വര് ഷങ്ങളികെല
ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട് ഖണ്ഡി� യഥാക്ര7ം 1-4-24-1, 1-4-17-2 -ലും ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്.
തുPര്  നPപPി�ള്  അറിയിക്കാനായി  നല്�ിയ  ഓ ഡിറ്റ്  റി�്വിസിഷന്  നമ്പര്
3/13.12.2021-ന്  14.12.2021-ന് നല്�ിയ 7റുപPിയില് പലിശ സഹിതം തു� തിരികെ�
ഈPാക്കുന്നതിനുള്ള നിയ7നPപPി�ള് സ്വീ�രിക്കുന്നതാകെണന്നറിയിച്ച് 08.04.2021 –
ന്  CPWD  എക്സി�്യൂട്ടീവ്  എഞ്ചിനീയര്ക്ക് �Q് നല്�ിയിട്ടുകെണ്ടന്നും, 05.01.2021  –ന്
ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച വിശz7ായ റികേപ്പാര്ട്ട് രജിസ്ട്രാര്ക്ക് നല്�ിയിട്ടുകെണ്ടന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂ Pാകെത  ഈ  വിഷയQില്  അനന്തരനPപPി�ള്
സ്വീ�രിക്കുന്നതികേലക്കായി CPWD ഉകേz്യാഗസ്ഥരും സര്വ്വ�ലാശാല ഉകേz്യാഗസ്ഥരും
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തമ്മിലുള്ള  ചര്ച്ച  നിശ്ചയിച്ചിരുകെന്നങ്കിലും,  കേ�ാവി ഡ്  7ഹാ7ാരി  �ാരണം
നPന്നികെല്ലന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

56,71,110/-  രൂപയ്ക്ക്  കേസവിങ്സ്  ബാങ്ക്  അകെക്കൗണ്ടില്  പ്രതി7ാസം  3.5%
പലിശ നിരക്കില്  16,540/-  രൂപ ലഭികേക്കണ്ടതായി  �ണക്കാക്കിയാല്  CPWD-  ക്ക്
കെചക്ക് കൈ�7ാറിയ തീയതിയായ 23.01.2019  മുതല് നാളിതുവകെര (16.12.2021)  പലിശ
ഇനQില്  5,76,143/-  രൂപയുകെP നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്  (34  7ാസം  25  zിവസകെQ
പലിശ).  സര്വ്വ�ലാശാല  രജിസ്ട്രാറും  CPWD  എക്സി�്യൂട്ടീവ്  എഞ്ചിനീയറു7ായുള്ള
ധാരണാ  പത്രQികെല  ഖണ്ഡി�  1  പ്ര�ാരം  4  7ാസQിന�ം  പ്രവൃQി
പൂര്Qിയാകേക്കണ്ടതാണ്.  വ്യവസ്ഥ  ലംഘിക്കകെപ്പട്ടതിനാലും,  പലിശ  ഇനQില്
നഷ്ടം  സംഭവിക്കുന്നതിനാലും,  ഈ  വിഷയQില്  സത്വര  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-17   ഓണാട്ടു�ര പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,
�ായംകുളം

1-4-17-1 Pിഷ്യു �ള്ച്ചര് വാഴകൈQ�ളുകെP വില്പനയില് നഷ്ടം
കേനന്ത്രന്,  7ികേന്ദാലി,  കേറാബസ്റ്റ,  പൂവന് ഇനങ്ങളില്കെപ്പട്ട കെചറിയ      Pിഷ്യു

�ള്ച്ചര്  വാഴകൈQ�ള്  വാങ്ങി  കേസ്റ്റഷനികെല  നഴ്സറിയില്  സൂക്ഷിച്ച്  ഹാര്ഡന്
കെചയ്തകേശഷം  വില്പന  നPത്തുന്നുണ്ട്.  2020–21  സാമ്പQി�  വര്ഷം  വിവിധ
കേസ്റ്റഷനു�ളില്  നിന്നും  2,51,519/-  രൂപയ്ക്ക്  Pിഷ്യു�ള്ച്ചര്  വാഴകൈQ�ള്
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിശz വിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

കൈത�ള് ഏത്
സ്ഥാപനQില് നിന്നും

വാങ്ങി എന്നത്
സംബന്ധിച്ച വിവരം

സി.ബി.വി.നമ്പര്,
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി

കേനന്ത്രന്,
7ികേന്ദാലി,
കേറാബസ്റ്റ,

പൂവന് കൈത�ളുകെP
ആകെ�
എണ്ണം

തു�
(രൂപ)

ആര്.ആര്.എസ് കൈവറ്റില 05/10-20,
654165/12.10.2020 4000 53,500

JNTBGRI പാകേലാP് 01/08-20,
6541467/05.08.2020 900 10,800

JNTBGRI പാകേലാP് 16/09-20,
654162/23.09.2020 3000 24,000

ആര്.ആര്.എസ് കൈവറ്റില 14/11-20,
654176/24.11.2020 1000 11,500

CPBMB കെവള്ളാനിക്കര 15/11-20,
654177/24.11.2020 750 8,906

JNTBGRI പാകേലാP് 02/09-20,
654152/04.09.2020 850 7,650
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CPBMB കെവള്ളാനിക്കര 16/11-20,
654177/24.11.2020 3500 41,563

ആര്.ആര്.എസ് കൈവറ്റില 16/1-21,
654189/06.01.21 3000 36,250

ആര്.ആര്.എസ് കൈവറ്റില 07/06-21
214385/10.06.21 3500 51,500

JNTBGRI പാകേലാP് 04/12-20 650 5,850
ആകെ� 21150 251,519

കേ7ല്പ്പറഞ്ഞ 21150 കൈത�ളില് നിന്നും 8858 കൈത�ളാണ് നഴ്സറിയില് ഹാര് 
ഡന് കെചയ്ത് ഉത്പാzിപ്പിച്ചത്. 42% 7ാത്ര7ാണ് കെപര്കെസകേന്റജ് ഓ1് കെജര്7ികേനഷന്.
നഴ്സറിയില്  ഹാര് ഡന്  കെചയ്ത്  ഉത്പാzിപ്പിച്ച  കൈത�ളുകെP  വില്പന  വിവരം  ചുവകെP
കേചര്ക്കുന്നു.

നഴ്സറിയില്  ഹാര് ഡന് കെചയ്ത് ഉത്പാzിപ്പിച്ച കൈത�ളുകെP എണ്ണം 8858
വില്പന നPQിയ കൈത�ളുകെP എണ്ണം 8778

കേലബര് ചാര്ജ്(₹) 22,140
ആകെ� കെചലവ് (കൈത�ള് വാങ്ങാനായി കെചലവാക്കിയ തു�+കേലബര്

ചാര്ജ്)(₹)
273,659

കൈത�ളുകെP വില്പനയിലൂകെP ലഭ്യ7ായ ആകെ� തു�(₹) 187,400
കേസ്റ്റാക്കില് ബാക്കിയുള്ള കൈത�ളുകെP മൂല്യം (₹) 2,320

(80 എണ്ണQിന്)
നഴ്സറിയില് ഹാര് ഡന് കെചയ്ത് ഉത്പാzിപ്പിച്ച കൈത�ളുകെP ആകെ� മൂല്യം

(വിറ്റ് വരവ് + കേസ്റ്റാക്കില് ബാക്കിയുള്ള കൈത�ളുകെP മൂല്യം
189,720

Pിഷ്യു�ള്ച്ചര്  വാഴകൈQ�ളുകെP  വില്പനയില്  83,939/-  രൂപയുകെP  നഷ്ടം
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്  (273,659-189,720).  ഈ  വിഷയവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  ഓഡിറ്റ്
നിരീക്ഷണങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1)  Pിഷ്യു�ള്ച്ചര്  വാഴകൈQ�ളുകെP  നഴ്സറി  ഒബ്സര്കേവഷന്  രജിസ്റ്റര്
പരിപാലിക്കുന്നില്ല. നഴ്സറി ഒബ്സര്കേവഷന് രജിസ്റ്റര് പരിപാലിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരം
ഓ ഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന്  നമ്പര്  3/12.02.2022  –  നുള്ള  7റുപPിയില്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അPിയന്തിര7ായി  രജിസ്റ്റര്  എഴുതി  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുളള  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
2.  42%  7ാത്ര7ാണ്  കെപര്കെസകേന്റജ്  ഓ1്  കെജര്7ികേനഷന്.  ഇത്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.  വിവിധ കേസ്റ്റഷനു�ളില്
നിന്നും  ഒന്നിലധി�ം  തവണ  കൈത�ള്  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഗുണകേ7�യില്ലാQ
കൈത�ള് ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്ന കേസ്റ്റഷനു�ളില് നിന്നുള്ള വാങ്ങല് ഒഴിവാകേക്കണ്ടതാണ്.
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1-4-17-2  സ്വ�ാര്യ  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  കെതങ്ങിന്  കൈത�ള്  വാങ്ങി
ഗുണപര7ായ 7ാറ്റം വരുQാകെത വില്പന നPQി

ഓച്ചിറ  1ാര്കേ7ഴ്സ്  എ�്സ്റ്റന്ഷന്  ഓര്ഗകൈനകേസഷന്  എന്ന
സ്ഥാപനQില് നിന്നും 515 കെതങ്ങിന് കൈത�ള് 42,745/- രൂപയ്ക്ക് (കെതങ്ങിന് കൈത
ഒന്നിന്  83/-  രൂപ നിരക്കില്)  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്  (സി.ബി.വി  നമ്പര്  01/08-20,  കെചക്ക്
നമ്പര്  785431/20.08.2020).  കേസ്റ്റഷനില്  വിQ്  കേതങ്ങ�ള്  സംഭരിച്ച്  കെതങ്ങിന്
കൈത�ള്  ഉത്പാzിപ്പിച്ച്  വില്പന  നPത്തുന്ന  സാഹചര്യQിലാണ്  ഇQരQില്
സ്വ�ാര്യ  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  കൈത�ള്  വാങ്ങി  ഗുണപര7ായ  യാകെതാരു
7ാറ്റവും  വരുQാകെത വില്പന നPQിയത്.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ ഓ ഡിറ്റ്
ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്. 6/13.01.2022  –  നുള്ള 7റുപPിയില് കൃഷി  വകുപ്പികെന്റ കേ�ാക്കനട്ട്
�ൗണ്സിലിന് കേവണ്ടി  10000  കൈത�ള് ഉത്പാzിപ്പിച്ച് നല്�ണകെ7ന്നുള്ള Pാര്ജറ്റ്
കൈ�വരിക്കുന്നതിനായാണ്  സ്വ�ാര്യ  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  കൈത�ള്
വാങ്ങിയത്  എന്ന്  വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  കൈത�ള്  വാങ്ങി  ഗുണപര7ായ  7ാറ്റം
വരുQാകെത  വില്പന  നPത്തുകേമ്പാള്  സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  സാമ്പQി�  നഷ്ടം
സംഭവിക്കുന്നികെല്ലങ്കിലും,  �ാര്ഷി�  സര്വ്വ�ലാശാലയുകേPതായ  യാകെതാരു
ഗുണപര7ായ ഉറപ്പും കൈത�ള് വാങ്ങുന്ന �ര്ഷ�ന്  ലഭിക്കുന്നില്ല.  ആയതിനാല്
ഭാവിയില് ഇQരQിലുള്ള വില്പന ഒഴിവാകേക്കണ്ടതാണ്. 

1-4-18  ഇന്റകേഗ്രറ്റഡ് 1ാ7ിംഗ് സിസ്റ്റം റിസര്ച്ച് കേസ്റ്റഷന്, �ര7ന
1-4-18-1 റീ സര്കേവ്വയ്ക്കുകേശഷം സര്വ്വ�ലാശാല ഭൂ7ിയില് കുറവു വന്നു

സര്വ്വ�ലാശാല ഭൂ7ി സ്വ�ാര്യ വ്യക്തി�ള് കൈ�വശം വച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്,
റീ സര്കേവ്വയ്ക്കു മുന്പ് 19.52 ഏക്കര് ഭൂ7ി സര്വ്വ�ലാശാല കൈ�വശമുണ്ടായിരുന്നത് റീ
സര്കേവ്വയ്ക്കു കേശഷം 18.84 ഏക്കറായി കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിഹരിക്കകെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
�ര7ന സംകേയാജിത കൃഷി  സമ്പ്രzായ ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രQികെന്റ പരിധിയിലുള്ള
ആസ്തി�ള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ആവശ്യകെപ്പട്ട്  10.12.2021 –ന് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
ഒബ്ജക്ഷന്  9  –ന്  അകേത  തീയതിയില്    ലഭ്യ7ാക്കിയ  ഐഎ1്എസ്ആര്എസ്
666/2021  നമ്പര് 7റുപPിയില് സര്വ്വ�ലാശാല ഭൂ7ിയുകെP ഒരു ഭാഗത്തുള്ള അതിര്
Qിയികെല    �നാലും  കേറാഡും  ഒഴിച്ചുള്ള  7റ്റു  ഭാഗങ്ങളിലുള്ള  ഭൂ7ി  കേവലി  കെ�ട്ടി
സംരക്ഷിച്ചിട്ടുളളതായി  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സ്ഥാപനQികെന്റ  പരിധിയിലുള്ള  ഭൂ7ിക്ക്
�ര7Pയ്ക്കു�യും,  ഭൂ7ിയുകെP  വിശzാംശങ്ങളPങ്ങിയ  ആസ്തി  രജിസ്റ്റര്  എഴുതി
സൂക്ഷിക്കു�യും  കെചയ്യുന്നുണ്ട്.  2005  -ന്  കേശഷം  സര്വ്വ�ലാശാല ഭൂ7ി  സര്ക്കാര്
ഏകെറ്റടുQിട്ടില്ല. കേ�ന്ദ്രQികെന്റ വPകേക്ക അതിര്Qിക്ക് സ7ീപം 2.5 കെസന്റ് സ്ഥലQ്
ഭൂ7ിയുകെP  ഉP7സ്ഥാവ�ാശം       സര്വ്വ�ലാശാലയില്  നിലനിര്Qികെക്കാണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം  നഗരസഭയ്ക്ക്  അംഗനവാPി  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  അനു7തി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  അംഗനവാPി കെ�ട്ടിPQിന് മു�ളില് സ്ഥാപനQികെന്റ ഒരു വിപണന
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കേ�ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു് രജിസ്ട്രാറും നഗരസഭാ കെസക്രട്ടറിയു7ായി ധാരണാപത്രം
ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നPപPി�ള് പുകേരാഗ7ിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വ�ാര്യ വ്യക്തി�ള് കൈ�വശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂ7ിയുകെP വിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1.  സ്ഥാപനQികെന്റ  വയല്ഭൂ7ിയുകെP  7ധ്യഭാഗQായി  6  കെസന്റ്  ഭൂ7ി  കുPി�ിPപ്പ്
അവ�ാശ7ായി �ിട്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ7തി. �7ലമ്മ മുതല്കേപ്പര് സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP 4
കെസന്റ് ഭൂ7ിക്ക് കേ7ല് അവ�ാശവാzം ഉന്നയിച്ച് ബഹു.  തിരുവനന്തപുരം മുന്സി1്
കേ�ാPതി  മുമ്പാകെ�  പരാതി  നല്കു�യും  2  കെസന്റ്  ഭൂ7ി  വിട്ടു  നല്കികെ�ാണ്ട്  കേ�സ്
ഒത്തുതീര്Q് നPപPി�ള് പുകേരാഗ7ിച്ചു വരുന്നു.
2.  ശ്രീ.കെ�.പി.ആര്  പ്രസാz്  E03-35/29  സര്കേവ്വ  നമ്പരിലുള്ള  1.55  ആര്  വസ്തു
കൈ�വശം വച്ചിരിക്കുന്നതായും,  ആ വസ്തു Pിയാന് കേപാക്കുവരവ് കെചയ്തു നല്കുന്നതിന്
സര്വ്വ�ലാശാലയില് നിന്നും  "NOC”  നല്കണകെ7ന്നും അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.  റീ സര്കേവ്വ
അപാ�ത�ള്  പരിഹരിച്ചകേശഷം  7ാത്രകേ7  പ്രസ്തുത  സ്ഥലം  കേപാക്കുവരവ്  കെചയ്തു
നല്കാന്  �ഴിയൂകെവന്ന്  സര്വ്വ�ലാശാല  രജിസ്ട്രാര്  റവന്യൂ  അധി�ാരി�കെള
അറിയിച്ചതായി 7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3. സര്വ്വ�ലാശാല �രം ഒടുക്കി വരുന്ന E-03/35/01 സര്കേവ്വ നമ്പരില് ഉള്കെപ്പടുന്ന
4.30 കെസന്റ് വസ്തു PിയാളുകെP കേപരില് കേപാക്കുവരവ് കെചയ്യുന്നതിന് കേവണ്ട നPപPി�ള്
സ്വീ�രിക്കുന്നതിനായി  ശ്രീ7തി.സുകേലഖ,  തിരുവനന്തപുരം  ലാന്റ്  കൈOബ്യൂണല്
മുന്പാകെ� കേ�സ് നമ്പര് RC/OA/338/02 1യല് കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

റീ  സര്കേവ്വയ്ക്കു  മുന്പ്  19.52  ഏക്കര്  ഭൂ7ി  സര്വ്വ�ലാശാല
പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നത്, റീ സര്കേവ്വയ്ക്കു കേശഷം 18.84 ഏക്കറായി കുറവു വന്നതായും,
അപാ�ങ്ങള്  പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ബന്ധകെപ്പട്ട  തഹസീല്zാരു7ായി  (ഭൂകേരഖ)
�QിPപാടു�ള്  നPQിവരുന്നതായും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അപാ�ങ്ങള്  പരിഹരിച്ച്
സര്വ്വ�ലാശാല  ഭൂ7ി  സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  അPിയന്തിര  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്. 

1-4-19  പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, കെവള്ളായണി
 1-4-19-1  �ര്ഷ�  സാന്ത്വനം  ആന്കേഡ്രായിഡ്  ആപ്ലികേക്കഷന്  പ്രവര്Qന
സജ്ജ7ാകേക്കണ്ടതാണ്

�ാര്ഷി� പ്രവര്Qനങ്ങളില് �ര്ഷ�കെര സഹായിക്കുന്നതിനായി �ര്ഷ�
സാന്ത്വനം  ആന്കേഡ്രായിഡ്  ആപ്ലികേക്കഷന്  വി�സിപ്പിക്കുന്നതിനായി  M/s
International Virtual Assistance Pvt. Ltd. എന്ന സ്ഥാപനQിന് 50,000/- രൂപ നല്
�ിയിട്ടുണ്ട്  (സി  ബി  നമ്പര്  PSTSB  366/03-21,  കെചക്ക്  നമ്പര്  5873854/31.03.2021).
എന്നാല്  നാളിതു  വകെര  പ്രസ്തുത  ആപ്ലികേക്കഷന്  പ്രവര്Qനസജ്ജ7ായി  കേ�രള
�ാര്ഷി� സര്വ്വ�ലാശാല ഔകേz്യാഗി� കെവബ് കൈസറ്റില് ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല. കേ7ല്
വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്. 14/29.12.2021 -  ന്  25.03.2022 –ല്
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സ്ഥാപനം ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPിയില് �ര്ഷ� സാന്ത്വനം ആപ്ലികേക്കഷകെന്റ ഒന്നാം
ഘട്ടം  7ാത്ര7ാണ്  പൂര്Qിയായിട്ടുളളകെതന്നും,  രണ്ടാം  ഘട്ടQില്  കൂടുതല്  ഡാറ്റ
അപ് കേലാഡ് കെചകേയ്യണ്ടതായിട്ടുകെണ്ടന്നും,  പ്രസ്തുത വര്ക്കു�ള് പൂര്Qിയാക്കി സര്
വ്വ�ലാശാല  കേഗാള്ഡന്  ജൂബിലി  ആകേഘാഷങ്ങളുകെP  ഭാഗ7ായി  ആപ്ലികേക്കഷന്
പുറQിറക്കാനാകുകെ7ന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഡാറ്റ  അപ്  കേലാഡ്  കെചകേയ്യണ്ട
പ്രവര്Qനങ്ങള്  എത്രയുംകേവഗം  പൂര്Qീ�രിച്ച്  ആപ്ലികേക്കഷന്
പ്രവര്Qനസജ്ജ7ാകേക്കണ്ടതും, വിവരം ഓഡിറ്റികെന അറിയികേക്കണ്ടതു7ാണ്.

1-4-20     ഇന്സ്ട്രക്ഷണല് 1ാം, കെവള്ളായണി
1-4-20-1 കേ�ാ7ാPന് കെതങ്ങു�ളില് നിന്നും വിളകെവടുQില്ല

ഹാര്വസ്റ്റ്  രജിസ്റ്റര്  ഓ1്  കേ�ാക്കനട്ട്സ്  വാല്യം  5  പ്ര�ാരം  2020  -  കെല
ഒന്നാം  സീസണില്  കേ�ാ7ാPന്  കെതങ്ങു�ളില്  നിന്നും  വിളകെവടുQിട്ടില്ല.  രണ്ടാം
സീസണില്  6000  കേതങ്ങ�ളും,  മൂന്നാം സീസണില്  3000  കേതങ്ങ�ളും ലഭിച്ചതായി
കേസ്റ്റാക്കില് കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് നല്�ിയ 30.07.2021 - കെല
ഓഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന് നമ്പര്  3  -നുള്ള  05.08.2021  -  കെല എ1്  6/1967/2021  നമ്പര്
7റുപPിയില് പാ�7ായ കേതങ്ങ�ള് 7ണ്ഡരി  ബാധിച്ചവയായതിനാല് കേ�ാ7ാPന്
കെതങ്ങു�ളില്  നിന്നും  ഒന്നാം  സീസണില്  വിളകെവടുപ്പ്  നPQിയിട്ടില്ല  എന്ന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  1ാം  വരവില്  വലിയ  നഷ്ടം  സംഭവിച്ചിട്ടും,  ഇത്  സംബന്ധിച്ച
റികേപ്പാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്കി  സര്വ്വ�ലാശാലാ  രജിസ്ട്രാകെറ  അറിയിക്കുവാനുള്ള
നPപPി�കെളാന്നും  തകെന്ന  സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  7ണ്ഡരി  ബാധിച്ചതിനാല്,  ഒന്നാം
സീസണില് കേ�ാ7ാPന് കെതങ്ങു�ളില് നിന്നും വിളകെവടുക്കാതിരുന്നതുമൂലമുള്ള നഷ്ടം
�ണക്കാക്കി  സര്വ്വ�ലാശാലാ  രജിസ്ട്രാകെറ  അറിയിച്ച്  പ്രസ്തുത  നഷ്ടം
സാധൂ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-21 കേ�ാക്കനട്ട് 7ിഷന്, പPന്നക്കാP്
1-4-21-1  സി.എന്.സി  കെലയ്ത്ത്  കെ7ഷീന്  വാങ്ങല്  -  �്വകേട്ടഷന്
സൂക്ഷ്മപരികേശാധനയികെല  പാളിച്ച-  വാഗ്ദാനം  കെചയ്യകെപ്പട്ട  കുറഞ്ഞ  തു�
ഒഴിവാക്കിയതിനാല് 1,20,300/-രൂപയുകെP നഷ്ടം

'കേനാളജ്  &  Ðില് ഡവലപ്പ്കെ7ന്റ് ഓണ് കേ�ാക്കനട്ട് കേബയ്സ്ഡ് കെസക്കന്
ഡറി  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്'  എന്ന   ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  എന്.എ.എച്ച്.ഇ.പി  -
സി.എ.എ.എസ്.Pി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ബില്  നമ്പര്  0022/07-2020  (കെചക്ക്
നമ്പര്  co72019282291)  പ്ര�ാരം  രാജ്കേ�ാട്ടിലുള്ള  തിരുപ്പതി  സി.എന്.സി
കെപ്രാഡക്ട്സ്  എന്ന  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  21,84,000/-കെചലവുകെചയ്ത്  2
സി.എന്.സി  കേലQ്  കെ7ഷീനു�ള്  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  �്വകേട്ടഷന്
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സൂക്ഷ്മപരികേശാധനയികെല  പാളിച്ചമൂലം  1,20,300/-  രൂപ  സ്ഥാപനQിന്  നഷ്ടം
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ  സ്ഥാപനQികെല  സി.എം  -  സി.എ.എ.എസ്.Pി/03/2019/24/24-12-2019
കേനാട്ടീസ്  പ്ര�ാരം  ഈ  വാങ്ങലു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  �്വകേട്ടഷന്  ക്ഷണിക്കു�യും  6
സ്ഥാപനങ്ങള്  ഇതില്  പകെങ്കടുക്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  13.01.2020  ന്  കേചര്ന്ന
പര്കേച്ചസ്  �മ്മറ്റി  ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  Pാബുകേലഷന്  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റ്  പരികേശാധിച്ച്
യൂണിറ്റ്  ഒന്നിന്  10,92,000/-രൂപ നിരക്ക്  വാഗ്ദാനം  കെചയ്ത തിരുപ്പതി  സി.എന്.സി
കെപ്രാഡക്ട്സ്  എന്ന �മ്പനിക്ക്  �രാര്  നല്�ി.  എന്നാല് ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട
വിശzാംശങ്ങള്  പരികേശാധിച്ചതില്  �്വകേട്ടഷനില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള
കെ÷സി1ികേക്കഷന്  നിബന്ധന�ള്  പാലിക്കുന്ന,  കെ7ഷീന്  ഒന്നിന്  തിരുപ്പതി
സി.എന്.സി കെപ്രാഡക്ട്സ് �്വാട്ട് കെചയ്ത നിരക്കിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ 10,31,850/-
രൂപ വാഗ്ദാനം കെചയ്ത കെചകൈന്നയിലുള്ള ശ്രീ വിഷ്ണു കേ7ാഡ്യൂള്സ് & കൈഡസ് എന്ന
സ്ഥാപനകെQ  ഒഴിവാക്കിയാണ്  കേ7ല്  സ്ഥാപനQിന്  �രാര്  നല്�ിയകെതന്ന്
�ാണുന്നു.

ശ്രീ  വിഷ്ണു  കേ7ാഡ്യൂള്സ്  &  കൈഡസ്  എന്ന  സ്ഥാപനം  ഉപ�രണQികെന്റ
ആz്യ വര്ഷ വാറണ്ടി �ാലQിനു കേശഷം വരുന്ന ഒരു വര്ഷ അധി� വാറണ്ടിക്ക്
69,000/-  രൂപ  കൂകെP  ഉള് കെപ്പടുQിയാണ്  11,00,850/-  രൂപയുകെP  �്വകേട്ടഷന്
ഇന്കേവായ്സ് നല്�ിയത്.  അധി� വര്ഷ വാറണ്ടി തു� കുറച്ചാണ് Pാബുകേലഷന്
കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റില്  ഉപ�രണQികെന്റ  വില  കേരഖകെപ്പടുകേQണ്ടിയിരുന്നത്.  എന്നാല്
�്വകേട്ടഷന്  നിരക്കു�ളുകെP  പരികേശാധനയികെല  സൂക്ഷ്മതക്കുറവുമൂലം  ഈ  തു�കൂPി
ഉള് കെപ്പടുQി  11,00,850/-  രൂപ  ഇതികെന്റ  വിലയായി  �ണക്കികെലടുത്തു.  കേ7ല്
സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളും സ7ര്പ്പിച്ച �്വകേട്ടഷന് നിരക്കികെന്റ വിശzാംശങ്ങള്
ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ഇനം ശ്രീ വിഷ്ണു കേ7ാഡ്യൂള്സ് &
കൈഡസ്

തിരുപ്പതി സി.എന്.സി
കെപ്രാഡക്ട്സ്

സി.എന്.സി കേലQ് കെ7ഷീന് 8,97,000 9,60,000
Pാക്സ് 5% 44,850 48,000

എ.എം.സി ചാര്ജ്ജ് 90,000
(3 വര്ഷം)

84,000
(1 വര്ഷം)

വാറണ്ടി ഒരു വര്ഷം ഒരു വര്ഷം
ആകെ� 10,31,850 10,92,000
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ശ്രീവിഷ്ണു  കേ7ാഡ്യൂള്സ്  &  കൈഡസ്  �്വകേട്ടഷനായി  നല്�ിയ  ഇന്കേവായ്സികെല
വിലവിവര പട്ടി�

ഈ വാങ്ങലു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് സ്ഥാപനQിനുണ്ടായ നഷ്ടം

തിരുപ്പതി സി.എന്.സി കെപ്രാഡക്ട്സിന് ഈ ഇനQില്
നല്�ിയ തു� 2X10,92,000 = 21,84,000

ശ്രീ വിഷ്ണു കേ7ാഡ്യൂള്സ് & കൈഡസികെന്റ �്വകേട്ടഷനാണ്
സ്വീ�രിച്ചകെതങ്കില് നല്കേ�ണ്ടിയിരുന്ന തു� 2X10,31,850 = 20,63,700

നഷ്ടം 1,20,300/-രൂപ

ലഭ്യ7ായ �്വകേട്ടഷനു�ള് വിശz7ായി പരികേശാധന നPQിയാണ് ഇതു7ായി
ബന്ധകെപ്പട്ട  Pാബുകേലഷന്  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റ്  തയ്യാറാകേക്കണ്ടത്.  എന്നാല്
പരികേശാധനയികെല സൂക്ഷ്മതക്കുറവുമൂലം കുറഞ്ഞ  തു� വാഗ്ദാനം കെചയ്ത ശ്രീ വിഷ്ണു
കേ7ാഡ്യൂള്സ്  &  കൈഡസികെന്റ �്വകേട്ടഷന് സ്വീ�രിക്കാന് സാധിച്ചില്ല.  അതുകെ�ാണ്ടു
തകെന്ന  1,20,300/-രൂപ ഈ ഇനQില് സര്വ്വ�ലാശാലക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ തു� ഉQരവാzിയായ ഉകേz്യാഗസ്ഥനില്നിന്നും ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 6/27.07.2022). 
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1-4-21-2  കേ7ാഡല് ഓര്ഗാനിക്ക് ഓയില് പ്രസ്സ്  കെ7ഷീന് വാങ്ങല്  -  അംഗീ�രിച്ച
കെPന്ഡര് നിരക്കികേനക്കാള് കൂടുതല് വില നല്�ി- 12,119/-രൂപ നഷ്ടം

കേനാളജ്  &  Ðില് ഡവലപ്പ്കെ7ന്റ്  ഓണ് കേ�ാക്കനട്ട്  കേബയ്സ്ഡ് കെസക്കന്
ഡറി  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്'  എന്ന   ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  എന്.എ.എച്ച്.ഇ.പി  -
സി.എ.എ.എസ്.Pി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ബില്  നമ്പര്  0019/08-2020  (കെചക്ക്
നമ്പര് co82010617619) പ്ര�ാരം കേ�ായമ്പത്തൂരിലുള്ള സ്റ്റാന്കേഡര്ഡ് കേഹാം നീഡ്സ്
എന്ന സ്ഥാപനQില് നിന്നും  1,10,000/-കെചലവുകെചയ്ത് ഒരു കേ7ാഡല് ഓര്ഗാനിക്ക്
ഓയില് പ്രസ്സ് കെ7ഷീന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അംഗീ�രിച്ച �്വകേട്ടഷന് നിരക്കില്
അധി�രിച്ച്  വില  നല്�ിയതിനാല്  12,119/-രൂപ  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  നഷ്ടം
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ  സ്ഥാപനQികെല  സി.എം  -  സി.എ.എ.എസ്.Pി/03/2019(13)/24-12-2019
�്വകേട്ടഷന്  കേനാട്ടീസ്  പ്ര�ാരം  ഈ  വാങ്ങലിനായി  �്വകേട്ടഷന്  ക്ഷണിക്കു�യും  3
സ്ഥാപനങ്ങള്  ഇതില്  പകെങ്കടുക്കു�യും  കെചയ്തു.  15.01.2020  ന്  കേചര്ന്ന  പര്കേച്ചസ്
�മ്മറ്റി  ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  Pാബുകേലഷന്  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റ്  പരികേശാധിച്ച്  ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് �്വാട്ട്  കെചയ്ത സ്റ്റാന്കേഡര്ഡ് കേഹാം നീഡ്സ് എന്ന �മ്പനിയുകെP
�്വകേട്ടഷന് അംഗീ�രിച്ച് പര്കേച്ചസ് ഉQരവ് നല്�ി.  ഉല്പ്പന്നQികെന്റ വിലയായി
93,220/-രൂപയും, ഇതികെന്റ 18% ജി.എസ്.Pി-യായ 16,780/-രൂപയും കേചര്Q് ആകെ�
വില  1,10,000/-രൂപ  നിശ്ചയിച്ചുകെ�ാണ്ടാണ്  സ്ഥാപനം  �്വകേട്ടഷനുള്ള
ഇന്കേവായ്സ് (191/19-20/പി.വി.Pി/06.01.2020) സ7ര്പ്പിച്ചത്. 

14.11.2017  തീയതിയികെല കെസന്Oല് Pാക്സ്  കേനാട്ടി1ികേക്കഷന് നമ്പര്  45/2017
പ്ര�ാരം കെപാതുകേ7ഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഗകേവഷണാവശ്യങ്ങള്ക്കായി വാങ്ങുന്ന
ഉപ�രണങ്ങള്ക്ക്  Pാക്സ്  ഇളവു�ള്  ലഭ്യ7ാണ്.  അതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന
സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  കെപാതുകേ7ഖലാ  ഗകേവഷണ  സ്ഥാപനകെ7ന്ന  നിലയില്  5%
ജി.എസ്.Pി  നിരക്കില്  ഗകേവഷണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  ഉപ�രണങ്ങള്
വാങ്ങാവുന്നതാണ്.  ഇതികെന്റ  അPിസ്ഥാനQില്  �്വകേട്ടഷനില്  കേരഖകെപ്പടുQിയ
18% ജി.എസ്.Pി നിരക്ക്  5% ആക്കി കുറച്ചുകെ�ാണ്ടാണ് സ്ഥാപനം ഈ ഉപ�രണം
നല്�ിയിരിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  കുറവു  നല്�ിയ  ജി.എസ്.Pി
നിരക്കിനാനുപാതി�7ായി  ഉല്പ്പന്നQികെന്റ  വില  കൂട്ടു�യും  കെചയ്ത്  18%  Pാക്സ്
ഉണ്ടായിരുന്നകേപ്പാള്  ഈPാക്കിയ  അകേത  തു�യായ  1,10,000/-രൂപ  തകെന്ന
സ്ഥാപനം കൈ�പ്പറ്റു�യും കെചയ്തു. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെPകെക്കാടുക്കുന്നു.

ഇനം ഉല് പ്പന്നവില ജി.എസ്.Pി ആകെ�
തു�

�്വകേട്ടഷന് പ്ര�ാരം അംഗീ�രിച്ച നിരക്ക് 93,220 16,780(18%) 1,10,000/-
Pാക്സ് ഇന്കേവായ്സ് പ്ര�ാരം ഉല്പ്പന്നം

വാങ്ങിയകേപ്പാള് ഈPാക്കിയ വില 1,04,761 5,238(5%) 1,10,000/-

സ്ഥാപനം �്വകേട്ടഷനായി നല്�ിയ ഇന്കേവായ്സ്
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വില്പ്പന നPQിയകേപ്പാള് നല്�ിയ Pാക്സ് ഇന്കേവായ്സ്

സ്ഥാപനQിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടം

അPിസ്ഥാന വില 93,220
G S T നിരക്ക് 18%-ല് നിന്നും 5% ആയി കുറഞ്ഞകേപ്പാഴുള്ള നിരക്ക് 4661
ആകെ� നല്കേ�ണ്ട തു� 97,881
നല്�ിയ തു� 1,10,000
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നഷ്ടം 12,119/-

കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  പ്ര�ാരം  അംഗീ�രിച്ച  �്വകേട്ടഷന്  നിരക്കിലും  കൂടുതലായി
ഉപ�രണQികെന്റ  യൂണിറ്റ്  നിരക്ക്  ഉയര്Qിയകേപ്പാള്  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്
സ്വാഭാവി�7ായും ലഭികേക്കണ്ട നികുതി ഇളവികെന്റ സാമ്പQി� ഗുണം ലഭിക്കാകെത
കേപായിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനാല് ഈ ഇനQില് നഷ്ട7ായ 12,119/-രൂപ കേഹാം നീഡ്സ്
എന്ന  �മ്പനിയില്  നികേന്നാ,  ഉQരവാzിയായ  ഉകേz്യാഗസ്ഥനില്  നികേന്നാ
ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 1/27.07.2022).
1-4-21-3  ബകേയാ7ാസ്  ക്രഷര്-  ആന്വല്  കെ7യിന്റനന്സ്  കേ�ാണ്Oാക്ട്
അപാ�ത�ള്- 45,000/- രൂപ അധി�7ായി നല്�ി

കേനാളജ്  &  Ðില് ഡവലപ്പ്കെ7ന്റ്  ഓണ് കേ�ാക്കനട്ട്  കേബയ്സ്ഡ് കെസക്കന്
ഡറി  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്'  എന്ന   ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  എന്.എ.എച്ച്.ഇ.പി  -
സി.എ.എ.എസ്.Pി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ബില്  നമ്പര്  0088/03-2021  (കെചക്ക്
നമ്പര്  183644)  പ്ര�ാരം  7ഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള  സര്കേവ്വശ്വര  Oാകേക്ടഴ്സ്  എന്ന
സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  7,29,400/-കെചലവുകെചയ്ത്  ഒരു  ബകേയാ7ാസ്  ക്രഷര് 
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തു�യില് 50,000/-രൂപ നല്�ിയിരിക്കുന്നത് ഇതികെന്റ ആന്വല്
കെ7യിന്റനന്സ്  കേ�ാണ്Oാക്ടിനാണ്.  എന്നാല്  �്വകേട്ടഷന്  നിരക്കിലും
അധി�രിച്ചാണ് തു� നല്�ിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ  ഉപ�രണQികെന്റ  വാങ്ങലു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  സി.എം  -
സി.എ.എ.എസ്.Pി/03/2019(37)/30.07.2020  �്വകേട്ടഷന് കേനാട്ടീസ് പ്ര�ാരം �്വകേട്ടഷന്
ക്ഷണിക്കു�യും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് �്വാട്ട്  കെചയ്ത സര്കേവ്വശ്വര Oാകേക്ടഴ്സ് എന്ന
�മ്പനിയുകെP �്വകേട്ടഷന് അംഗീ�രിച്ച്  പര്കേച്ചസ് ഉQരവ്          നല്കു�യും
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  സ്ഥാപനം  �്വകേട്ടഷന്  സ7ര്പ്പിച്ചകേപ്പാള്  ലഭ്യ7ാക്കിയ
10.08.2020 തീയതിയികെല ഇന്കേവായ്സില് ഉല്പ്പന്നQികെന്റ വില ഇപ്ര�ാര7ാണ്.

ഇനം തു�
ബകേയാ7ാസ് ക്രഷര് വിQ് കെഷ്രഡര് 6,28,000
Pാക്സ് 5% 31,400
Oാന്കേ÷ാര്കേട്ടഷന് ചാര്ജ്ജ് 30,000
എ.എം.സി ചാര്ജ്ജ് 5,000

ആകെ� 6,94,400/-
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സ്ഥാപനം �്വകേട്ടഷനായി സ7ര്പ്പിച്ച ഇന്കേവായ്സില് ആന്വല് കെ7യിന്റനന്
സ്  കേ�ാണ്Oാക്ടിന്  നല്കേ�ണ്ട  തു�യായി  കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്  5,000/-
രൂപയാണ്  (�്വകേട്ടഷനില്  പകെങ്കടുQ  4  കേപരില്  2  കേപര്  ഈ  ഇനQിന്
നല്�ിയിരിക്കുന്ന  നിരക്ക്  5,500/-,  6,000/-  എന്നിങ്ങകെനയാണ്).  ലഭ്യ7ായ  4
�്വകേട്ടഷനു�ള്  24.08.2020  ന്  തുറന്ന്  പരികേശാധിക്കു�യും  ഇതികെന
അPിസ്ഥാന7ാക്കി Pാബുകേലഷന് കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റ് തയ്യാറാക്കു�യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്
അപ്ര�ാരം  തയ്യാറാക്കിയ  Pാബുകേലഷന്  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റില്  50,000/-രൂപയാണ്
എ.എം.സി  ചാര്ജ്ജായി  സര്കേവ്വശ്വര  Oാകേക്ടഴ്സികെന്റ  കേ�ാളQില്
കേരഖകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.  അതായത്  ഈ  സ്ഥാപനം  നല്�ിയിരിക്കുന്ന
�്വകേട്ടഷന് നിരക്കിലും  45,000/-രൂപ അധി�7ായി കേരഖകെപ്പടുQി  7,39,400/-രൂപയ്ക്ക്
�്വകേട്ടഷന്  ഉറപ്പിച്ചുനല്കു�യാണ്  കെചയ്തിട്ടുള്ളത്.  �്വകേട്ടഷനായി  സ7ര്പ്പിച്ച  ഇന്
കേവായ്സ് തു�കേയക്കാള് കൂPിയ തു�ക്ക് വാങ്ങല് നPQിയതിനാല് 45,000/- രൂപ
നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആയത് സര്കേവ്വശ്വര Oാകേക്ടഴ്സ് എന്ന �മ്പനിയില് നികേന്നാ,
ഉQരവാzിയായ ഉകേz്യാഗസ്ഥനില് നികേന്നാ തിരികെ� ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 3/27.07.2022).

1-4-22 കേറഡികേയാ കേOസര് ലാബ്, കെവള്ളാനിക്കര
1-4-22-1  100  കേ�ാPി  ഗ്രാന്റ്-  കേറഡികേയാ  കേOസര്  ലാബികെന്റ  രണ്ടാം  നിലയുകെP
നിര്മ്മാണQികെല അപാ�ത�ള് 

100  കേ�ാPി ഗ്രാന്റികെന്റ ഭാഗ7ായി കേറഡികേയാ കേOസര് ലാബികെന്റ നിലവിലുളള
കെ�ട്ടിPQില്  അത്യാധുനി�7ായ  ലാബു�ള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതികേലക്ക്  ഡയറക്ടര്
ഓ1്  1ിസിക്കല്  പ്ലാന്റിന്  (ഡി.പി.പി)  ഒരു  കേ�ാPിരൂപ
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ആര്.Pി.എല്/Pി.ഐ.എസ്.പി.എച്ച്.എം/05/2013/06.07.2013  ഉQരവ്  പ്ര�ാരം
കൈ�7ാറു�യും,  2016-ല് നിര്മ്മാണം പൂര്Qീ�രിച്ച്  പൂര്Qീ�രണ സാക്ഷ്യപത്രം
04.11.2016  ന്  ലഭ്യ7ാക്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  പുതുതായി  പണിത  ഈ
കെ�ട്ടിPQില്  കേചാര്ച്ച  ഉണ്ടാവു�യും,  ആയത്  06.08.2020 കെല
ആര്.Pി.എല്/1(8)/2020  �Q് പ്ര�ാരം ഡി.പി.പി-  കെയ അറിയിക്കു�യും,  ഡി.പി.പി
അധികൃതരില് നിന്ന് പ്രതി�രണമുണ്ടാ�ാQതിനാല് 20.03.2021  ല് ഓര്മ്മക്കുറിപ്പ്
�Q്  നല്കു�യും  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  തുPര്ന്ന്  എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിഭാഗം  പരികേശാധന
നPQി  എസ്റ്റികേ7റ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ട്  നല്�ിയത്  ഒരു  വര്ഷകേQാളം  �ഴിഞ്ഞാണ്
(ഇ/592/2021/29.09.2021).  പ്രസ്തുത  റികേപ്പാര്ട്ട്  പ്ര�ാരം  കേ7ല്  പ്രവൃQിയുകെP
നിര്മ്മാണQില് �ണ്ട ത�രാറു�ള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1. ഷീറ്റ് റൂ1ികെല J bolts -�ള്ക്ക് കേ�ടുപാടു�ള് സംഭവിച്ചിരുന്നു.
2.  ഷീറ്റ്  റൂ1ില് മുമ്പ് Pാര് കെചയ്തിരുന്ന ഭാഗങ്ങള് ഉണങ്ങു�യും അത് 7ഴകെവളളം
ഒലിച്ചുകേപാകുന്നതികെന തPസ്സകെപ്പടുത്തു�യും കെചയ്യുന്നു.
3. മുന്വശത്തും പിന് വശQ ുമുളള ചില ഷീറ്റു�ള്ക്ക് കേ�ടുപാടു�ള് സംഭവിക്കു�യും,
ആയത് 7ാറ്റി വകേയ്ക്കണ്ട സ്ഥിതിയിലു7ാണ്. 
4.  കെ�ട്ടിPQികെന്റ  കേ1ാള്സ്  സീലിംഗ്  കെചയ്തിരിക്കുന്നത്  ആകെ�  ത�ര്ന്ന
അവസ്ഥയിലാണ്.

എസ്റ്റികേ7റ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ട്  പ്ര�ാരം  കേ7ല്  ത�രാറു�ള്  പരിഹരിക്കുന്നതിന്
40,000/-  രൂപ അPങ്കല് നിര്കേÓശിക്കു�യും തുPര്ന്ന് റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടില്  358-
65-6147-700-NRC  കെഹഡില്  റിസര്ച്ച്  ഡയറക്ടറുകെP  ആര്2/60867/17/08.11.2021
ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  തു�  അനുവzിച്ചു�ിട്ടു�യും  കെചയ്തു.  തുPര്ന്ന്
ആര്.Pി.എല്/1(8)/2020/10.11.2021 �Q് മുകേഖന ഈ സ്ഥാപനQില് നിന്ന് 40,000/-
രൂപ  ഡി.പി.പി-യ്ക്ക്  കൈ�7ാറു�യുണ്ടായി  (കെചക്ക്  നമ്പര്:815404/10.11.2021).  ഇത്
സംബന്ധിച്ച്  കൂടുതല്  വിവരങ്ങള്  1യലില്  ലഭ്യ7ല്ലാQതിനാല്  ആയത്
ലഭ്യ7ാക്കാന്  ആവശ്യകെപ്പട്ട്  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി  നല്�ിയിരുന്നു  (ഓഡിറ്റ്
എന്�്വയറി നമ്പര്  .  04/31/01.2022).  ആയതികെന്റ 7റുപPി  പ്ര�ാരം കെ�ട്ടിPQികെന്റ
രണ്ടാം നിലയുകെP പണി പൂര്Qിയാക്കി  4  വര്ഷQിനുള്ളില് കേചാര്ച്ച �ണ്ടുതുPങ്ങി
എന്നും,  കേചാര്ച്ച �ാരണം യന്ത്രസാ7ഗ്രി�ള്ക്ക് കേ�ടുപാടു�ള് സംഭവിച്ചിട്ടികെല്ലന്നും
ആയത്  ഇകേപ്പാഴും  പ്രവര്Qന  സജ്ജ7ാകെണന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കേചാര്ച്ച
പരിഹരിക്കുവാനുളള  അറ്റകുറ്റപണി�ള്  ഡി.പി.പി  കെചയ്തിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  ആയത്
പൂര്ണ്ണ7ായി  പരിഹരിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന്  7ഴ  കെപയ്താല്  7ാത്രകേ7  ഉറപ്പാക്കുവാന്
സാധിക്കു�യുള്ളൂകെവന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷീറ്റ്  റൂ1്  ഘPിപ്പിച്ചതില്  സംഭവിച്ച  അപാ�ത  പൂര്ണ്ണ7ായി
പരിഹരിക്കുന്നതിനു  പ�രം  കേചാര്ച്ച  ഉളള  ഭാഗങ്ങളില്  സിലിക്കണ്  കേബാസ്സ്,
ബിറ്റു7ിന് ഷീറ്റ് എന്നിവ ഉപകേയാഗിച്ച് താല്ക്കാലി�7ായി അറ്റകുറ്റപ്പണി 7ാത്ര7ാണ്
കെചയ്തിട്ടുളളത്.  ശക്ത7ായ  7ഴ  വരുന്ന  സ ന്ദര്ഭങ്ങളില്  അധി�  സുരക്ഷ
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ആവശ്യമുളള  ലാബില്  കേചാര്ച്ച  സംഭവിക്കുകേ7ാ  എന്നുളള  �ാര്യQില്  വകെര
ഉറപ്പുവരുQാന് ഡി.പി.പി.  യ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.  ഇത് കെ�.എ.യു ആക്ട്  1971  കെസക്ഷന്
32(3)  ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചു7തല�ള് പാലിക്കുന്നതില് ഡി.പി.പി.  യുകെP ഭാഗQ്
നിന്നുളള ഗുരുതര വീഴ്ചയായി �ാണുന്നു.  നിര്മ്മാണ പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്ക് കേവണ്ടത്ര
ഗുണകേ7�  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില് ഡി.പി.പി.  കൂടുതല്  ജാഗ്രത പുലര്കേQണ്ടതാണ്.
യൂണികേവഴ്സിറ്റി അധി�ാരി�ളുകെP ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യQികേലക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.
1-4-22-2  പ്രവര്Qന രഹിത7ായ ഗാ7ാ  കേചമ്പര്  900  ഡീ�മ്മീഷന് നPപPി�ള്
പൂര്Qീ�രിച്ചിട്ടില്ല 

1982  ഏപ്രില്  1-ന്  �മ്മീഷന്  കെചയ്ത  ഗാ7ാ  കേചമ്പര്  900,  2018  മുതല്
പ്രവര്Qന രഹിത7ാണ്.  ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്�ിയ ഓഡിറ്റ് എന്�്വയറിക്കുള്ള
7റുപPിയില് ആയത്  ഡീ  �മ്മീഷന് കെചയ്യുന്നതിനുള്ള നPപPി�ള് ഓണ്കൈലന്
കേസാഫ്റ്റ് കെവയറായ  ‘Elora'  വഴി  ആരംഭിച്ചിരുന്നുകെവന്നും,  എന്നാല്  കേറഡികേയാ
കേസഫ്റ്റി ഓ1ീസറുകെP കേസവനം ലഭ്യ7ല്ലാQതിനാല് നPപPി�ള് പൂര്Qീ�രിക്കാന്
സാധിച്ചിട്ടില്ലാകെയന്നും  അറിയിക്കു�യുണ്ടായി.  നിലവില്  ഇകേലാറ  കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്
പ്ര�ാരം സ്ഥാപനQിന് ഇകേപ്പാള് കേറഡികേയാ കേസഫ്റ്റി ഓ1ീസര് ഇല്ല എന്നത് ഒരു
പ്രധാന  അപാ�തയായി  കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുള്ളതിനാല്,  കേറഡികേയാ  കേസഫ്റ്റി
ഓ1ീസര് പരിശീലനം പൂര്Qിയാക്കി പരിശീലനQികെന്റ കേരഖ�ള് സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ്
സഹിതം  അപ് കേലാഡ്  കെചകെയ്തങ്കില്  7ാത്രകേ7  ഡീ  �മ്മീഷന്  നPപPി�ള്
പുനരാരംഭിക്കാന്  സാധിക്കൂ.  ആകേറ്റാ7ി�്  എനര്ജി  കെറഗുകേലറ്ററി  കേബാര്ഡികെന്റ
പരിശീലനം അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക് ലഭ്യ7ാക്കുന്നതിനായി സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ഭാഗത്തു
നിന്നും 7തിയായ ശ്ര7ങ്ങള് നPകേQണ്ടതാണ്.

1-4-23 കൃഷി വി   ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, �ണ്ണൂര്
1-4-23-1  പ്ലാന് 1ണ്ടിനQില് ലഭ്യ7ായ തു� ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് സൂക്ഷിക്കുന്നു -
സര്ക്കാര് നിര്കേÓശQിനു വിരുദ്ധം

35024  -കൈപലറ്റ്  കേപ്രാജക്റ്റ്  ഓണ്  പാര്ട്ടിസികേപ്പറ്ററി  കേ7ാഡ്  ഓ1്  റൂട്ടP്
പ്ലാന്റിംഗ്  കെ7റ്റീരിയല്  ഓ1്  ബ്ലാക്ക്  കെപപ്പര്  ത്രൂ  കെചറുതാഴം  ബ്ലാക്ക്  കെപപ്പര്
കെപ്രാ ഡ്യൂസര്  �മ്പനി  എന്ന  പദ്ധതിക്കായി  കൃഷി  ഡയറക്ടറില്  നിന്നും  പദ്ധതി
1ണ്ടിനQില്  09.06.2020  ല്  43.978  ലക്ഷം രൂപ സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആയതില് നിന്നും  15,00,000/-  രൂപ �ംപ്കേOാളറുകെP ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില് നിന്നും
(EAP  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്.  10584374023)  കെ�.വി.കെ�-യുകെP ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്
(കൈപ്രം അക്കൗണ്ട് 67222058543) കൈ�7ാറിയിട്ടുണ്ട്. 2019-20 വാര്ഷി� പദ്ധതിയുകെP
ഭാഗ7ായി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതിയ്ക്ക്  സാകേങ്കതി�  അനു7തി  ലഭ്യ7ാക്കിയ  ഉQരവില്
(സ.ഉ  (സാധാ).1201/2019/അഗ്രി/09.12.2019)  പദ്ധതിപ്പണം  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടു�ളില്
മൃതനികേക്ഷപ7ായി സൂക്ഷിക്കരുത് എന്ന് നിര്കേÓശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതി നPQിപ്പിനായി
ലഭിച്ച  തു�യുകേPയും,  ആയതില്  നിന്നും  നPQിയിട്ടുള്ള  കെചലവികേന്റയും
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
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സര്വ്വ�ലാ
ശാലയ്ക്ക്
ലഭ്യ7ായ

തു�

സ്ഥാപന
Qിന്

കൈ�7ാറിയ
തു�

നാളിതു
വകെരയുള്ള

കെചലവ്
ബാക്കി തു�

43,97,800
15,00,000

2022 ജനുവരി
വകെര

2020-21 7,84,225 സ്ഥാപന
Qില്

4,52,104
(15,00,000-
10,47,896)

2021-22 2,63,671

സര്വ്വ�ലാ
ശാലയില്
(ഇ.എ.പി

അക്കൗണ്ടി
ല്)

28,97,800
(43,97,800-
15,00,00)

43,97,800 ആകെ� 10,47,896 33,49,904

1ണ്ട്  ലഭിച്ച്  ഒന്നര  വര്ഷം  �ഴിഞ്ഞിട്ടും  24%  തു�  7ാത്ര7ാണ്
കെചലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കേശഷിക്കുന്ന  തു�  കേ7ല്  ഉQരവികെല  നിര്കേÓശങ്ങള്ക്കു
വിരുദ്ധ7ായി  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില് നിഷ്ക്രിയ7ായി  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു�യാണ്.  പ്രസ്തുത
വിഷയം  സര്വ്വ�ലാശാല  അധി�ാരി�ളുകെP  ശ്രദ്ധയില്കെപ്പടുത്തുന്നു  (ഓഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 04/13.01.2022).

1-4-24 കൃഷി വി   ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, വയനാP്
1-4-24-1  കൂള്കേചമ്പര്  &  കൈറപ്പനിംഗ്  കേചമ്പര്  ഇന്സ്റ്റാള്  കെചയ്ത്
ഉപകേയാഗപ്രz7ാക്കിയിട്ടില്ല

“Establishment  of  Cool  Chamber  and  Ripening  Chamber”  എന്ന  പ്ലാന്
കെപ്രാജക്ടില് (�ണക്കിനം 20436) കൂള്കേചമ്പറും കൈറപ്പനിംഗ് കേചമ്പറും നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  ഇത്  നാളിതുവകെരയായി  ഇന്സ്റ്റാള്  കെചയ്ത്  ഉപകേയാഗപ്രz7ാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇതികെന്റ  നിര്മ്മാണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  കെചലവു�ളുകെP  വിശzാംശങ്ങള്  ചുവകെP
കെ�ാടുക്കുന്നു.

ബില് നമ്പര് കെചക്ക്
നമ്പര്/തീയതി ഇനം തു�(₹)

0083/03-21 4025610/
25.03.21 റഫ്രിജകേററ്റര് & ഇകേവാപ്പകേറഷന് യൂണിറ്റ് 1,00,000

0084/03-21 4025611/
25.03.21

കൂള് കേചമ്പര് നിര്
മ്മാണQിനാവശ്യ7ായ ഉപ�രണങ്ങള് 99,750

0085/03-21 4025612/
25.03.21

കൂള് കേചമ്പര് നിര്
മ്മാണQിനാവശ്യ7ായ ഉപ�രണങ്ങള് 49,499

0086/03-21 4025613/
25.03.21 ജനകേററ്റര് 99,500

ആകെ� 3,48,749
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ഉപ�രണങ്ങളുകെP വാറന്റി  �ാലയളവ്  പൂര്Qിയാവാറായിട്ടും  ഈ യൂണിറ്റ്
ഇന്സ്റ്റാള്  കെചയ്യാന്  സാധിക്കാQത്  ഗൗരവകേ7റിയ  വിഷയ7ാണ്.
ഉപ�രണങ്ങള് യഥാവിധി പ്രവര്Qിക്കാQ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവു�യാകെണങ്കില്
സ്ഥാപനQികെന്റ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തു പരിഗണ ലഭിക്കുകെ7ന്നും വ്യക്ത7ല്ല.  ഇതു
സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര് 6 കെന്റ 7റുപPിയില്, കൂള് കേചമ്പര്
പ്രവര്Qന  സജ്ജ7ാകെണന്ന്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതി  പ്ര�ാരമുള്ള  കൈറപനിംഗ്
കേചമ്പര്  കൂPി  പ്രവര്Qന  സജ്ജ7ാക്കുന്നതിനുള്ള  അPിയന്തിര  നPപPി�ള്
സ്വീ�രിച്ച് അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.
1-4-24-2  കെഷഡ്യൂള്ഡ്  �ാസ്റ്റ്  സബ്  പ്ലാന്  -  ധനവിനികേയാഗQികെല
അപാ�ത�ള് 

പട്ടി�ജാതി  വിഭാഗങ്ങളുകെP  പ്രകേത്യ�  വി�സനം  ലക്ഷ്യ7ിട്ട്  1979-80
�ാലഘട്ടQില്  ആരംഭിച്ച  പ്രകേത്യ�  ഘP�  പദ്ധതിയാണ്  കെഷഡ്യൂള്ഡ്  �ാസ്റ്റ്
സബ്  പ്ലാനു�ള്.  കേzശീയ  ആസൂത്രണ  �മ്മീഷകെന്റ  �ാലാ�ാലങ്ങളിലുള്ള
7ാര്ഗ്ഗനിര്കേÓശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചാണ്  പദ്ധതി�ളുകെP  പ്രവര്Qനം
നിശ്ചയിക്കകെപ്പടുന്നത്.  ഇതുപ്ര�ാരം  പട്ടി�ജാതി  അകെല്ലങ്കില്
പട്ടി�വര്ഗQില്കെപ്പട്ട വ്യക്തി�ള്കേക്കാ കുടുംബങ്ങള്കേക്കാ കേനരിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങള്
ഉറപ്പാക്കുന്നതരQിലുള്ള  പദ്ധതി�ളാണ്  നPപ്പിലാകേക്കണ്ടത്.  എന്നാല്
ഐ.സി.എ.ആറില് നിന്നും കെഷഡ്യൂള്ഡ്  �ാസ്റ്റ്  കെ÷ഷല് കേപ്രാഗ്രാം  ഇനQില്
2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  സ്ഥാപനQിന്  ലഭിച്ച  തു�  7ാര്ഗ്ഗനിര്
കേÓശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധ7ായാണ് കെചലവുകെചയ്ത് �ാണുന്നത്.
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു

ബില് നമ്പര് ഇനം തു� വിശzാംശങ്ങള്

0119/03-2021 7ിനി കൈറസ് 7ില് 36,100 കെ�.വി.കെ� യികെല കെOയിനിംഗ്
കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന് ഉപകേയാഗിക്കുന്നു

0120/03-2021 സമ്പൂര്ണ്ണ വളം, നPീല്
വസ്തുക്കള് 11,960 ഇവ ആര്ക്കാണ് വിതരണം

കെചയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് കേരഖ�ളില്ല

0122/03-2021 കൈപപ്പു�ള് വാങ്ങിയത് 9,520
കെ�.വി.കെ� കെ7യിന് ഓ1ീസിനു
പുറ�ിലുള്ള കൃത്രി7ക്കുളQികെന്റ

അറ്റകുറ്റപ്പണി�ള്

0125/03-2021 ജികേയാ കെ7മ്പ്രയില് ഷീറ്റ് 28,719
കെ�.വി.കെ� കെ7യിന് ഓ1ീസിനു
പുറ�ിലുള്ള കൃത്രി7ക്കുളQികെന്റ

അറ്റകുറ്റപ്പണി�ള്
86,299

ഇതു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  നല്�ിയ ഓഡിറ്റ്  റി�്യുസിഷന്  (നമ്പര്.  4/17.03.22)
സ്ഥാപനം ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPി ഇപ്ര�ാര7ാണ്. “കൃഷി വകുപ്പ്,  വി.എ1്.പി.സി.കെ�,
എ.Pി.എം.എ,  എ1്.പി.ഒ  7റ്റു  സംഘPന�ള് എന്നിവര് അവരുകെP  exposure  visit
കെന്റ  ഭാഗ7ായി  കെ�.വി.കെ�-  യില്  ഉള്ള  കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന്  യൂണിറ്റു�ള്
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സന്ദര്ശിക്കാറുണ്ട്.  കെ�.വി.കെ�-  യില് കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന് യൂണിറ്റികെന്റ ഭാഗ7ായി
സജ്ജീ�രിച്ചിരിക്കുന്ന  7ിനി  കൈറസ്  7ില്,  കെ�.വി.കെ�  കെ7യിന്  ഓ1ീസിനു
പുറ�ിലുള്ള  കൃത്രി7ക്കുളQില്  അറ്റകുറ്റപ്പണി�ള്  നPQി  7ീന്  വളര്Qലികെന്റ
കെഡകേ7ാണ്കേസ്ട്രഷന്  എന്നിവകെയല്ലാം  കെOയിനിംഗികെന്റയും,  വിസിറ്റികെന്റയും
ഭാഗ7ായി  കെ�.വി.കെ�  സന്ദര്ശിക്കുന്ന  എസ്.സി/എസ്.Pി  വിഭാഗക്കാര്ക്ക്
ഉപകേയാഗകെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.”  എന്നാല്  പദ്ധതി  7ാര്ഗ്ഗകേരഖ�ള്  പ്ര�ാരം  പട്ടി�ജാതി
അകെല്ലങ്കില്  പട്ടി�വര്ഗQില്കെപ്പട്ട  വ്യക്തി�ള്കേക്കാ  കുടുംബങ്ങള്കേക്കാ  കേനരിട്ട്
ആനുകൂല്യങ്ങള്  ഉറപ്പാക്കുന്നതരQിലുള്ള  പദ്ധതി�ളാണ്  നPപ്പിലാകേക്കണ്ടത്.
കൂPാകെത  ഇQരQില്  വ�യിരുQിയിരിക്കുന്ന  തു�  വ�7ാറ്റി  കെചലവഴിക്കാന്
പാPില്ലാQതു7ാണ്.  കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച കെചലവു�ള് നിര്കേÓശങ്ങളുകെP ലംഘന7ാണ്.
ആയതിനാല് 86,299/- രൂപയുകെP കെചലവ് ഓഡിറ്റ് തPസ്സകെപ്പടുത്തുന്നു.

1-4-25 കൃഷി വി   ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, 7ലപ്പുറം
1-4-25-1 എക്സിബിറ്റു�ളുകെP വില്പ്പന -ജി .എസ് .Pി ഈPാക്കിയിട്ടില്ല

വിള�ളികെല  വിവിധ  കേരാഗങ്ങകെളയും,  കൃഷിരീതി�കെളയും  ചിത്രങ്ങകേളാകെP
വിവരിക്കുന്ന  !ക്സ്  വില്പനയു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  എക്സിബിറ്റു�ള്  തയ്യാറാക്കി
നല്കുന്നതികേലക്ക് റികേവാള്വിങ്  1ണ്ടില്നിന്ന്  18%  നികുതി ഉള്കെപ്പകെP  190,930/-
രൂപ  വിവിധ  ഇന്കേവായ്സു�ള്  പ്ര�ാരം  കേക്രാ7ാ  ഡിജിറ്റല്  ഏജന്സിക്ക്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത എക്സിബിറ്റു�ള് തന്വര്ഷQില്  ഏഴ്  കൃഷിഭവനു�ള്ക്ക്
വില്പ്പന  നPQിയിട്ടുണ്ട്.  എക്സിബിറ്റു�ളുകെP  വരവിനQില്  തന്വര്ഷQില്
322,000/-  രൂപ ലഭ്യ7ായിട്ടുണ്ട്.  കേ�ന്ദ്ര സര്ക്കാരികെന്റ  12.04.2017  കെല കേ�ന്ദ്ര ചരക്കു
കേസവന നികുതി  നിയ7 പ്ര�ാരം  (ആക്ട്  31)  ജി  .എസ്  .Pി  രജികേസ്ട്രഷനുള്ള ഒരു
സ്ഥാപനം  ജി.എസ്.Pി  നല്�ി  വാങ്ങിയ  ഉല്പ്പന്നം  ഒരു  7ാറ്റവും  വരുQാകെത
വിലകൂട്ടി  വില്പന  നPത്തുകേമ്പാള്,  അധി�രിച്ച  തു�യ്ക്കുള്ള  നികുതി  ഈPാക്കി
ജി.എസ്.Pി  വകുപ്പില്  അPവാകേക്കണ്ടതാണ്  (ഉല്പ്പന്നQികെന്റ  എച്ച്.എസ്.എന്
കേ�ാഡ്  പ്ര�ാരം).  എന്നാല്  കെ�.വി.കെ�-  യില്  ഇപ്ര�ാരം  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച  തു�യ്ക്ക്
ജി.എസ്.Pി  ഈPാക്കിയല്ല  എക്സിബിറ്റു�ള്  വില്പ്പന  നPQിയിട്ടുള്ളത്.  പ്രസ്തുത
വിഷയQില്  വിശzീ�രണം  ആവശ്യകെപ്പട്ട്  നല്കിയ  ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണQിന്
(നമ്പര്.  5/21.12.2021)  ലഭിച്ച  7റുപPിയില്  8  X  6  കൈസസുള്ള  ഷീറ്റില്  നിന്നും  5
പീസാക്കി  കേലണിംഗ്  കെ7റ്റീരിയല്  പ്രിന്റ്  കെചയ്ത്  50%  ലാഭQില്  വിജ്ഞാന
വ്യാപനാവശ്യQിനും  �ര്ഷ�ര്ക്കുള്ള  പഠനാവശ്യങ്ങള്ക്കു7ായിട്ടാണ്  കൃഷി
ഭവനു�ള്ക്ക്  എക്സിബിറ്റ്  കേബാര്ഡു�ള്  വിതരണം  കെചയ്തു  വരുന്നകെതന്നും,
പഠനാവശ്യങ്ങള്ക്കായി  ഉപകേയാഗിക്കുന്ന  Pി  എക്സിബിറ്റു�ള്ക്ക്  HSN  code
ലഭ്യ7ല്ലാQതിനാലാണ്  ഇQരQില് ഇന്കേവായ്സ് നല്�ി വന്നിരുന്നകെതന്നും,
ഭാവിയില്  ഇന്കേവായ്സില്  ജി.എസ്.Pി  ഉള്കെപ്പടുQി  നല്കുന്നതായിരിക്കുകെ7ന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല് തുPര് വര്ഷങ്ങളില് 2017 കെല കേ�ന്ദ്ര ചരക്കു കേസവന
നികുതി  നിയ7പ്ര�ാരമുള്ള  ജി.എസ്.Pി  കൂPി  �ണക്കാക്കി  വില  നിശ്ചയിക്കുവാന്
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ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതും  അധി�രിച്ച  തു�യ്ക്കുള്ള  ജി.എസ്.Pി  ബന്ധകെപ്പട്ട  വകുപ്പില്
ഒടുക്കുന്നുകെണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുകേQണ്ടതു7ാണ്.
  

1-4-26  കൃഷി വി   ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, പാലക്കാP്
1-4-26-1  കൂണ്വിQ്  ഉല്പ്പാzന  യൂണിറ്റും,  കെOയിനിങ്  കെസന്ററും  സ്ഥാപിക്കുന്ന
പദ്ധതി (കെചലവ് ശീര്ഷ�ം-20457) – നിര്വ്വഹണQികെല അപാ�ത�ള്

സംസ്ഥാന  ഗവണ്കെ7ന്റികെന്റ  ജി.ഒ  (ആര്  Pി)
നമ്പര്.882/2020/അഗ്രി/06.10.2020  ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  പുതിയ  എ�്സ്റ്റന്ഷന്
പദ്ധതി�ള്ക്കായി  2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  318  ലക്ഷം  രൂപ
അനുവzിച്ചതില്,  കേ7ല്  പദ്ധതിക്കായി  2  ഗഡുക്കളായി  4  ലക്ഷം  രൂപ  കേസ്റ്റഷന്
ലഭിച്ചിരുന്നു.  കേ7ല്  പദ്ധതിയുകെP  നിര്വ്വഹണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  2020-21
സാമ്പQി� വര്ഷQില് താകെഴ വിവരിക്കുന്ന അപാ�ത�ള് �ാണുന്നു.
1) പദ്ധതിയുകെP നിര്വ്വഹണവു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് 2020-21 സാമ്പQി� വര്ഷQികെല
കെചലവായ  തു��ളുകെP  വിശzാംശങ്ങള്  പരികേശാധിച്ചതില്  സി.ബി.വി  നമ്പര്   -
ബി.ആര്  നമ്പര്.  554/2020-21  (ബില്  നമ്പര്  :  0076/03-2021,  കെചക്ക്  നമ്പര്  &
തീയതി  :  3724512/ 25.03.2021,  തു�  :  36,700/-  രൂപ)  പ്ര�ാരം എ.സി വാങ്ങിയത്
നാളിതുവകെരയായിട്ടും  സ്ഥാപിച്ചതായി  �ാണുന്നില്ല.  ഇന്സ്റ്റകേലഷന്  ചാര്ജ്ജ്
ഉള്കെപ്പകെPയാണ്  തു�  നല്�ിയിരിക്കുന്നത്.  എന്നിട്ടും  9  7ാസകേQാള7ായി
കേസ്റ്റഷനില് എ.സി ഉപകേയാഗിക്കാകെത സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇത് സംബന്ധിച്ച്  നല്
�ിയ ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണം  നമ്പര് 5/21.12.2021 ന് 7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.
 എ.സി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതിക്കായി  എത്രയും  കെപകെട്ടന്ന്  ഇന്സ്റ്റാള്  കെചയ്ത്
പ്രവര്Qനക്ഷ77ാകേക്കണ്ടതാണ്.  9  7ാസം �ഴിഞ്ഞ്  ഇന്സ്റ്റാള് കെചയ്യുന്നതിനാല്
ഇന്സ്റ്റകേലഷന് കെചയ്യുന്ന വ�യികേലാ, 9  7ാസകെQ വാറണ്ടി �ാലാവധി നഷ്ടകെപ്പട്ട
വ�യികേലാ സംഭവിക്കുന്ന സാമ്പQി� നഷ്ടം ഉQരവാzിയായ ഉകേz്യാഗസ്ഥനില്
നിന്നും  ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.  എ.സി  പ്രവര്Qനക്ഷ77ാക്കി  കേ7ല്  പദ്ധതിക്കായി
ഉപകേയാഗിക്കുന്നുകെണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുQി ഓഡിറ്റികെന അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.
2)  പദ്ധതിനിര്വ്വഹണQികെന്റ  ഭാഗ7ായി  കൂണ്വിQ്  ഉല്പ്പാzന  യൂണിറ്റും,
കെOയിനിങ്  കെസന്ററും ആരംഭിക്കുന്നതിനായി  നിലവില് കേസ്റ്റഷന് ബില്ഡിങ്ങികെല
ഒരു  മുറി  നവീ�രിച്ച്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നു.  മുറി  നവീ�രിക്കുന്നതിനായി  സീലിങ്,
ഇലക്ട്രിക്കല്, പ്ലംബിങ്, കെപയിന്റിങ് തുPങ്ങിയ 7രാ7Q് പ്രവൃQി�ള്ക്കായി ആകെ�
1,49,912/- രൂപ വിനികേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ്റ്റഷനില് കെചയ്യുന്ന 7രാ7Q് പ്രവൃQി�ളുകെP
നിര്വ്വഹണവു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  സര്വ്വ�ലാശാല  ഉQരവ്  (നമ്പര്.
ജി.എ./ഇ.3/8831/2014/19.09.2019)  നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.  പ്രസ്തുത
സര്വ്വ�ലാശാല  ഉQരവ്  പ്ര�ാരം  കെപാതു7രാ7Q്  7ാന്വല്,  സര്ക്കാര്
നിര്കേÓശങ്ങള്, സര്വ്വ�ലാശാല ഉQരവ് (നമ്പര്. ജി.എ./ഇ.3/8831/2014/19.09.2019)
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എന്നിവയികെല  നിര്കേÓശങ്ങള്  7രാ7Q്  പ്രവൃQി�ളുകെP  നിര്വ്വഹണQില്
പാലിക്കണകെ7ന്ന  നിര്കേÓശം  നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാല്  കേ7ല്  ഉQരവികെല
താകെഴ കെ�ാടുQിരിക്കുന്ന നിര്കേÓശങ്ങള് പ്രവൃQി നിര്വ്വഹണQില് പാലിച്ചിട്ടില്ല.
i)  എസ്റ്റികേ7റ്റ്  തയ്യാറാക്കല്,  പ്രവൃQി  കേ7ല്കേനാട്ടം,  പ്രവ ൃQി  സാക്ഷ്യകെപ്പടുQല്
എന്നിവ  അധി�ാരകെപ്പട്ട  അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്  എഞ്ചിനീയര്  നPകേQണ്ടതാണ്.
ii)  ഒരു  സാകേങ്കതി�  ജീവനക്കാരനും,  ഒരു  അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്  എഞ്ചിനീയറും
അPങ്ങുന്നതും കേസ്റ്റഷന് കേ7ധാവി കെചയര്7ാനു7ായുള്ള �മ്മിറ്റി പ്രവൃQി കേ7ല്കേനാട്ടം
നPകേQണ്ടതാണ്.

കേ7ല്  നിര്കേÓശങ്ങള്  പാലിക്കാQതിനു  വിശzീ�രണം  ലഭ്യ7ാക്കാന്
നല്�ിയ ഓഡിറ്റ്  അകേന്വഷണം  നമ്പര്  7/22.12.2021  ന്  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.
സര്വ്വ�ലാശാല  ഉQരവിനു  വിരുദ്ധ7ായി  പ്രവൃQി  നിര്വ്വഹണം
നPQിയതിനുള്ള വിശzീ�രണം നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
1-4-26-2 കേസ്റ്റാക്ക് വ്യത്യാസം

സമൃദ്ധി'  എന്ന സ്വയം  സഹായ സംഘ7ാണ്  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടികേലക്ക്
വിവിധ  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പാzിപ്പിച്ചു  നല്കുന്നത്.  ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്ന  സാധനങ്ങളുകെP
വിലയുകെP  20  ശത7ാനം  തു�യാണ്  കേവതന7ായി  നല്കുന്നത്.  2020-21
�ാലയളവില് സ്വയം സഹായ സംഘം ഉത്പാzിപ്പിച്ച് റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടികേലക്ക്
കൈ�7ാറിയ  ഉല്പന്നങ്ങളുകെP  ഇന്കേവായ്സു�ളും,  സ്ഥാപനQികെല  കേസ്റ്റാക്ക്
രജിസ്റ്ററും  പരികേശാധിച്ചതില്  കേസ്റ്റാക്ക്  വ്യത്യാസം  �ാണുന്നു.  വിശzാംശങ്ങള്
ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു. 

ഇനം
ഇന്കേവായ്സ്

പ്ര�ാരമുള്ള ആകെ�
എണ്ണം

കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര്
പ്ര�ാരമുള്ള ആകെ�

എണ്ണം
വ്യത്യാസം

kavaj 7087 7104 17
GM Trichoderma 9563 9226 337

trichoderma 591 575 16

“�വച്  ”  എന്ന  ഉല്പന്നം  സംഘം  ഉല്പാzിപ്പിച്ചു  നല്�ിയതികേലക്കാളും  കൂടുതലായി
കേസ്റ്റാക്കില് കേരഖകെപ്പടുത്തു�യും,  ഇന്കേവായ്സു�ള് പ്ര�ാരം വില്പന നPത്തു�യും
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ്റ്റാക്ക് വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് നല്�ിയ ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണQിന്
(നമ്പര്.  6/21.12.2021)  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.  വ്യത്യാസം  സംബന്ധിച്ച്
വിശzീ�രണം നല്കേ�ണ്ടതാണ്.
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1-4-27  കൃഷി വി   ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, തൃശ്ശൂര്
1-4-27-1 1ാം വി�സന-ഉല്പാzന കെചലവു�ള്ക്കാനുപാതി�7ായി വരു7ാന7ില്ല

സ്ഥാപനQികെല  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ികെന്റ  പ്രവര്QനQിനായി
നPത്തുന്ന കെചലവു�ള്ക്ക് പുറകെ7 സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെന്റ വി�സന 1ണ്ട്,  7റ്റ്
ബാഹ്യസഹായങ്ങള്  തുPങ്ങിയവ  ഉപകേയാഗകെപ്പടുQി  വിവിധ  1ാം  വി�സന
പ്രവര്Qനങ്ങളും  ഉല്പാzന  പ്രവര്Qനങ്ങളും  സ്ഥാപനQില്  നPത്തുന്നുണ്ട്.
ഇപ്ര�ാരം പണം കെചലവഴിച്ച് ഉല്പാzിപ്പിക്കകെപ്പടുന്ന വിത്തു�ള്, കൈത�ള്, 7റ്റ് നPീല്
വസ്തുക്കള്,  കൈജവാണുവളങ്ങള്,  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉല്പന്നങ്ങള്  എന്നിവയുകെP
വില്പനയില് നിന്നുള്ള വരവും റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടിലാണ് അക്കൗണ്ട് കെചയ്തിട്ടുള്ളത്.
�ഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷങ്ങളികെല റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീ7ികെന്റ പ്രവര്QനQിനായി
നPQിയ കെചലവും, കേ7ല് വിവരിച്ച പ്ര�ാരമുള്ള 1ാം വി�സന- ഉല്പാzന കെചലവും
കൂPി  �ണക്കികെലടുക്കുകേമ്പാള്  കെചലവിന്  ആനുപാതി�7ായി
വരു7ാനമുണ്ടാകുന്നില്ലാകെയന്ന് �ാണുന്നു. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം

റികേവാള്വിംഗ്
1ണ്ട് സ്ക്കീ7ികെന്റ

പ്രവര്
QനQിനായി
നPQിയിട്ടുള്ള

കെചലവ്
(₹)

വി�സന 1ണ്ട്,
7റ്റ് ബാഹ്യ

സഹായങ്ങള്
എന്നിവയില്
നിന്നുള്ള 1ാം

വി�സന-
ഉല്പാzന കെചലവ്

(₹)

ആകെ�
കെചലവ് (₹) വരവ് (₹)

വരവികേനക്കാള് 
�വി ഞ്ഞ

കെചലവ് (₹)

1 2 3 4(2+3) 5 6(4-5)
2018-19 49,46,299 816,749 57,63,048 46,33,908 11,29,140
2019-20 57,67,385 10,98,251 68,65,636 54,15,124 14,50,512
2020-21 68,98,880 13,12,600 82,11,480 73,17,404 894,076

1ാം  വി�സന,  ഉല്പാzന  പ്രവര്Qനങ്ങള്ക്കുള്ള  കെചലവു�ള്
ക്കാനുപാതി�7ായി വരു7ാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നയപരിപാPി�ള് ആസൂത്രണം
കെചയ്ത് നPപ്പിലാകേക്കണ്ടതാണ്.
1-4-27-2 7ീന്കുളം അവഗണനയില് 
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം - 6274 (റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട്)
സ്ഥാപനQില്  7ീന്കുളം  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും  അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങള്ക്കു7ായി
താകെഴപ്പറയുന്ന കെചലവു�ള് നPQിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ര7
നമ്പര്

ബില് നമ്പര്/
തീയതി

കെചക്ക് നമ്പര്/
തീയതി തു� പണം കെചലവഴിച്ചതികെന്റ

ഉകേÓശ്യം
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1 30/12-2020,
11.12.2020

181311/
11.12.2020 48,866 7ീന്കുളം നിര്മ്മിക്കല്

2 29/12-2020,
11.12.2020

181311/
11.12.2020 12,100 വാട്ടര്പമ്പ് സ്ഥാപിക്കല്,

അനുബന്ധ പ്രവര്Qനങ്ങള്

3 26/12-2020,
11.12.2020

181308/
11.12.2020 9,959 അനുബന്ധ ഉപ�രണങ്ങള്

സ്ഥാപിക്കല്

4 37/12-2020,
11.12.2020

181317/
11.12.2020 8,460 കെജ.സി.ബി. ഉപകേയാഗിച്ച് 7ണ്ണ്

നീക്കം കെചയ്യല്

5
വിവിധ ബില്ലു�ള്

(റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് കേസ്റ്റാക്ക്
രജിസ്റ്റര് കേപജ് നമ്പര് 346,347)

7,050
7ത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള വാങ്ങല്

(ഗിഫ്റ്റ് തികേലാപ്പിയ),
7ത്സ്യതീറ്റ വാങ്ങല്

ആകെ� 86,435

എന്നാല് പ്രസ്തുത കുളം 7ലിന7ായി �ിPക്കുന്നതായും,  ഉപ�രണങ്ങളും 7റ്റും
പ്രവര്Qനക്ഷ77ല്ലാകെയന്നു7ാണ് 21.12.2021-ന് നPQിയ സ്ഥല പരികേശാധനയില്
7നസ്സിലായത്.  നിലവില്  കുളQില്  7ത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള  വളര്ത്തുന്നു7ില്ല.
കുളQികെന്റ  പരിപാലനം  �ാര്യക്ഷ77ാക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്
സ്വീ�രിക്കുന്നതാകെണന്നാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ചു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണQിന്
(നമ്പര്.  5/21.12.2021)  7റുപPിയായി  അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  യൂണിറ്റ്
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയികെലQിച്ച് വിവരം ഓ ഡിറ്റികെന അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.
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1-4-28 കൃഷി വി   ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം, കെ�ാല്ലം
1-4-28-1 നPീല് വസ്തുക്കള് 7റ്റ് ഏജന്സി�ളില് നിന്നും വാങ്ങിയുള്ള വില്പ്പന

സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക്  പുറQ്  നിന്നുള്ള  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  30,000/-
രൂപയ്ക്ക്  കെചPി�ള്  വാങ്ങി  ഗുണപര7ായ  7ാറ്റങ്ങള്  വരുQാകെത  വില്പ്പന
നPQിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ  11.03.2022  –കെല ഓഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന്
നമ്പര്  4  -  നുള്ള  21.04.2022  -  കെല  കെ�.വി.കെ�/കെ�.എല്.എം  /60/22  നമ്പര്
7റുപPിയില് ലഭ്യ7ായ വിവരങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ഇനം എണ്ണം യൂണിറ്റ്

നിരക്ക്
ആകെ� വില

(രൂപ) ഏജന്സിയുകെP കേപര്

1 കുരുമുള�്
(�രിമുണ്ട) 500 45 22,500 കെ� വി കെ� 7ിത്രനികേ�തന്

2
റ്റിസി

ബനാന
കേനന്ത്രന്

500 15 7,500 ബകേയാകെP�് ലാബ്,
�ഴക്കൂട്ടം

റ്റിസി ബനാന കൈത�ള് 25/-  രൂപയ്ക്കും,  �രിമുണ്ട കുരുമുള�് കൈത�ള് 75/-
രൂപയ്ക്കു7ാണ് കേസ്റ്റഷനില് നിന്നും വില്പ്പന നPത്തുന്നത്. നPീല് വസ്തുക്കള് വാങ്ങുന്ന
�ര്ഷ�കെന സംബന്ധിച്ചിPകേQാളം അധി� കെചലവ്  വരുന്നതല്ലാകെത കേനട്ടങ്ങള്
ഒന്നും തകെന്ന ലഭിക്കുന്നില്ല.  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക് പുറQ് നിന്നും കെചPി�ള് വാങ്ങി
വില്ക്കാന്  പാPികെല്ലന്നും,  കൈത�ള്  ഉത്പാzിപ്പിക്കാന്  ആവശ്യ7ായ
കെചPി�ള്/7ാതൃവൃക്ഷങ്ങള്  ഇല്ലാQ  സാഹചര്യQില്  ഗുണകേ7�  ഉറപ്പാക്കി
7ാതൃകെചPി�ള്  വാങ്ങാവുന്നതും,  ആയതില്  നിന്നും  കൂടുതല്  ഗുണകേ7�യുള്ള
കെചPി�ള് ഉത്പാzനം നPQി ആവശ്യക്കാര്ക്ക് നല്കേ�ണ്ടതാകെണന്നും, �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാല 7ാന്വലില് വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനാല് നPീല് വസ്തുക്കള്
7റ്റ് ഏജന്സി�ളില് നിന്നും വാങ്ങി ഗുണപര7ായ യാകെതാരു 7ാറ്റവും വരുQാകെത
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  കേപരില്  വില്പ്പന  നPത്തുന്നത്  ഒഴിവാക്കാന്  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-29   പ്ലാന്റ് കെപ്രാപ്പകേഗഷന് & നഴ്സറി 7ാകേനജ്കെ7ന്റ് യൂണിറ്റ്,
കെവള്ളാനിക്കര

1-4-29-1  കേ�ാവിഡ്  കേലാക്ക്  ഡൗണ്  �ാലകെQ  �ാര്ഷി�  കേജാലി�ള്
സ്ഥിരകെതാഴിലാളി�കെള ഏല്പ്പിക്കാകെത �രാര് കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക് നല്�ി

2020  ഏപ്രില്  1  മുതല്  18  വകെരയുള്ള കേ�ാവിഡ്  കേലാക്ക്ഡൗണ് �ാലQ്
കേ�ന്ദ്രQികെല  �ാര്ഷി�  കേജാലി�ള്  സ്ഥിരകെതാഴിലാളി�കെള  ഏല്പ്പിക്കാകെത
�രാര് കെതാഴിലാളി�ള്ക്ക് നല്�ി.  കെചPി�ളുകെP നനയ്ക്കല്,  പരിചരണം കേപാലുള്ള
അത്യാവശ്യ  കേജാലി�ള്  കേലാക്ക്  ഡൗണ്  �ാലQ്  നിര്Qിവയ്ക്കാന്
പറ്റാQവയാണ്.  എന്നാല്  ഈ  കേജാലി�ള്ക്ക്  കേ�ന്ദ്രQികെല
സ്ഥിരകെതാഴിലാളി�കെള  വിനികേയാഗിക്കാകെത  �രാര്  കെതാഴിലാളി�കെള
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വിനികേയാഗിക്കു�യും  അതുകെ�ാണ്ട്  തകെന്ന  അധി�കെച്ചലവ്  സംഭവിക്കു�യും
കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

2020  ഏപ്രില് 7ാസം സ്ഥാപനQില് ഉണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥിര കെതാഴിലാളി�ളുകെP എണ്ണം 24

2020  ഏപ്രില്  1  മുതല്  18  വകെര കേജാലിക്ക് എQിയ
സ്ഥിര കെതാഴിലാളി�ള് പ്രതിzിനം ഒരു കെതാഴിലാളി

2020  ഏപ്രില്  1  മുതല്  18  വകെര കേജാലിക്ക് എQിയ
�രാര് കെതാഴിലാളി�ളുകെP എണ്ണം

പ്രതിzിനം  15.2  കേപര്  (457[ഈ
7ാസQികെല  ആകെ�  കേജാലി  കെചയ്ത
zിവസങ്ങള്] / 30)

ഈ ഇനQികെല കെചലവ് 18x15.2x600 1,64,160
2020  കെ7യ്  7ാസQില്  സ്ഥിര  കെതാഴിലാളി�ളുകെP
ശമ്പള ഇനQികെല കെചലവ് 5,14,223

ഇതു  സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  റി�്വസിഷന്(നമ്പര്.  06/06.04.2022)
സ്ഥാപനം ലഭ്യ7ാക്കിയ 7റുപPി ഇപ്ര�ാര7ാണ്. “കേലാക്ക്ഡൗണ് �ാലQ് സ്ഥിരം
കെതാഴിലാളി�കെള  കേജാലിക്ക്  നികേയാഗിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്  26.03.2020  ല്
സംഘPന  കേനതാക്കളുകെP  പരാതി  ഉയര്ന്നുവരു�യും  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി�ളില്
ചിലര് കേജാലിക്ക് വരാന് വിമുഖത �ാണിക്കു�യും കെചയ്തതിനാല് ഇവകെര ഒഴിവാക്കി
�്വകേട്ടഷന്/എസ്.എച്ച്.ജി.  കെതാഴിലാളി�കെള  നികേയാഗികേക്കണ്ട  സാഹചര്യവും
ഉണ്ടായി.  ആയതിനാലാണ്  ഏപ്രില്  1  മുതല്  18  വകെര �്വകേട്ടഷന്/എസ്.എച്ച്.ജി.
കെതാഴിലാളി�കെള  നികേയാഗികേക്കണ്ടിവന്നത്.  ഈ  സാഹചര്യങ്ങള്  അറിയിച്ചും,
നിര്കേÓശം  ആവശ്യകെപ്പട്ടും  രജിസ്ട്രാര്ക്ക്  �Q്  നല്�ിയിരുന്നു.  രജിസ്ട്രാറുകെP
വാക്കാലുളള  നിര്കേÓശപ്ര�ാരം  സ്ഥിരം  കെതാഴിലാളി�കെള  ഒഴിവാക്കി
�്വകേട്ടഷന്/എസ്.എച്ച്.ജി.  കെതാഴിലാളി�കെള  ഉപകേയാഗിച്ചാണ്  അത്യാവശ്യ
കേജാലി�ള് കെചയ്തുവന്നിരുന്നത് “.  കേസ്റ്റഷനില്  24  സ്ഥിരകെതാഴിലാളി�ളുകെP ലഭ്യത
ഉണ്ടായിട്ടും,  അത്  വിനികേയാഗിക്കാകെത  ഇത്രയും  �രാര്  കെതാഴിലാളി�കെള
വിനികേയാഗിച്ചത്  സംബന്ധിച്ച്  7റുപPി  ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
സര്വ്വ�ലാശാല ജീവനക്കാരായ സ്ഥിരം കെതാഴിലാളി�കെള കെചPി�ളുകെP നനയ്ക്കല്,
പരിചരണം കേപാലുള്ള അത്യാവശ്യ 1ാം കേജാലി�ള് കെചയ്യാന് വിനികേയാഗിക്കാകെത
ഈ ഇനQില് സര്വ്വ�ലാശാലയ്ക്ക് അധി�കെച്ചലവ് വരുQിയ നPപPി ഉചിത7ല്ല.
ഇQരQിലുള്ള തീരു7ാനങ്ങള് ഭാവിയില് ഒഴിവാകേക്കണ്ടതാണ്.
1-4-29-2 7ാവിന് ഗ്രാഫ്റ്റ് - കേസ്റ്റാക്കികെല അപാ�ത�ള്

7ാവിന് ഗ്രാഫ്റ്റികെന്റ കേ�ാഡ്  127,  128  എന്നീ കേസ്റ്റാക്കു�ളില് നിന്നും റീകേപാട്ട്
കെചയ്ത്  കേസ്റ്റാക്കികെലടുക്കാനായി  7ാവിന്  ഗ്രാഫ്റ്റു�ള്  കുറവു  കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്
ആയത് തിരികെ� കേസ്റ്റാക്കില് കേരഖകെപ്പടുQിക്കാണുന്നില്ല.  വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP
കെ�ാടുക്കുന്നു.
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1) 7ാവിന് ഗ്രാഫ്റ്റ്(കേ�ാഡ് 127)

റീകേപാട്ട് കെചയ്യാന് കേസ്റ്റാക്കില് 
നിന്നും ഇഷ്യു കെചയ്ത തീയതി എണ്ണം

20.05.2020 2,000
25.06.2020 1,400
06.11.2020 500
18.01.2021 1,000
22.01.2021 1,000
25.02.2021 560
ആകെ� 6,460

മൂല്യം ഗ്രാഫ്റ്റ് 1 ന് @75/- 4,84,500

2) 7ാവിന് ഗ്രാഫ്റ്റ് കെ÷ഷല് (കേ�ാഡ് 128)

റീകേപാട്ട് കെചയ്യാന് കേസ്റ്റാക്കില് നിന്നും ഇഷ്യു കെചയ്ത തീയതി എണ്ണം
20.05.2020 2,000
25.06.2020 1,100

ആകെ� 3,100
മൂല്യം ഗ്രാഫ്റ്റ് 1 ന് @100/- 3,10,000

കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  കൈത�ള്  തിരികെ�  കേസ്റ്റാക്കികെലടുQിട്ടുകെണ്ടന്ന്
സ്ഥാപനകേ7ധാവി  ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതാണ്.  കൂPാകെത  ഇത്  കേസ്റ്റാക്കികെലടുQതികെന്റയും
വില്പ്പന നPQിയതികെന്റയും കേരഖ�ളും പരികേശാധനക്കായി  ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്.
അല്ലാQ പക്ഷം  7,94,500/-  (4,84,500  +  3,10,000)  രൂപ ഉQരവാzിയില് നിന്നും
ഈPാക്കാനുള്ള നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-30 അഗ്രിക്കള്ച്ചര് കെPകേ»ാളജി ഇന്1ര്കേ7ഷന് കെസന്റര്, 7ണ്ണുQി
1-4-30-1 പി.ഒ.എസ് കെ7ഷീന് മുകേഖന തു� സ്വീ�രിക്കുന്ന �റന്റ് അക്കൗണ്ടില് ബാങ്ക്
ചാര്ജിനQില് ഗണ്യ7ായ തു� നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു

7ണ്ണുQി �ാര്ഷി� സാകേങ്കതി� വി  ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം വില്പന കേ�ന്ദ്രQില്
പി.ഒ.എസ്  കെ7ഷീന്  മുകേഖന  തു�  സ്വീ�രിക്കുന്നതിനായി  �റന്റ്  അക്കൗണ്ട്
(നമ്പര്.37321449493,  എസ്.ബി.ഐ,  ഒല്ലൂക്കര  ബ്രാഞ്ച്)  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത
അക്കൗണ്ടില് വില്പന നPQിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP തു� പി.ഒ.സ് കെ7ഷീന് മുകേഖന
സ്വീ�രിക്കുകേമ്പാള്  യഥാര്ത്ഥ  വില്പന  തു�യുകെP  നിശ്ചിത  ശത7ാനം  ബാങ്ക്
�മ്മീഷനായി ഈPാക്കിയ കേശഷമുള്ള തു�യാണ് കെക്രഡിറ്റാവുന്നത്. കൂPാകെത    വര്
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ഷQില്  അക്കൗണ്ട്  സൂക്ഷിപ്പ്  ചാര്ജിനQിലും,  ഓകേരാ  7ാസവും  പി.ഒ.എസ്
കെ7ഷീന്  വാP�യിനQിലും  നിശ്ചിത തു� ബാങ്ക്  ഈPാക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതിനുപുറകേ7
ഓകേരാ  7ാസവും അക്കൗണ്ടില് 7ിനി7ം  ബാലന്സ്  സൂക്ഷിക്കാQതിനാല് ബാങ്ക്
പിഴയും ഈPാക്കുന്നുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.
1. 2020-21 വര്ഷQില് ബാങ്ക് �മ്മീഷനായി ഈPാക്കിയ തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള്  

ഇനം തു�
2020-21 വര്ഷQില് �റന്റ് അക്കൗണ്ട് �്യാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം

ലഭികേക്കണ്ട തു� 30,30,526

2020-21 വര്ഷQില് പി.ഒ.എസ് കെ7ഷീന് മുകേഖന ബാങ്കില് കെക്രഡിറ്റായ
തു� 29,90,375.66

ബാങ്ക് 7ാസാവസാനം താല്ക്കാലി�7ായി തPഞ്ഞുകെവച്ച തു� 15,219
ബാങ്ക് �മ്മീഷനായി ഈPാക്കിയ തു� 24,931.34

2. 2020-21 വര്ഷQില് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിപ്പ് ചാര്ജ്ജിനQില് ഈPാക്കിയ തു�

ക്ര7 നമ്പര് തീയതി   അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിപ്പ് ചാര്ജിനQില് 
ഈPാക്കിയ തു�

1 13.03.2021 654.50

3.  കെ�.എല്  023414,  കെ�.എല്  023415  എന്നീ  നമ്പരിലുള്ള  രണ്ട്  പി.ഒ.എസ്
കെ7ഷീനു�ളാണ്  കേസ്റ്റഷനില്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നത് .  ഇവയുകെP  ജി.പി.ആര്.എസ്
വാP�യിനQില് ബാങ്ക് ഈPാക്കിയ തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള്

ഇനം തു�
പി.ഒ.എസ് കെ7ഷീനു�ളുകെP  ജി.പി.ആര്.എസ് വാP�യിനQില് ബാങ്ക്

ഈPാക്കിയ തു� 12,266.88

4.  അക്കൗണ്ടില് 7ിനി7ം ബാലന്സ് സൂക്ഷിക്കാQതിനാല് ഒകേരാ 7ാസവും ബാങ്ക്
ഈPാക്കിയ പിഴത്തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള്  

ഇനം തു�
7ിനി7ം ബാലന്സ് സൂക്ഷിക്കാQതിനാല് 

ഈPാക്കിയ പിഴത്തു� 5,925/-

2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷQില്  കേ7ല്പ്പറഞ്ഞ  ഇനങ്ങളിലായി  ആകെ�
43,777.72 രൂപ പി.ഒ.എസ് കെ7ഷീന് മുകേഖന തു� സ്വീ�രിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച
�റന്റ്  അക്കൗണ്ടില്  നിന്നും  ബാങ്ക്  ചാര്ജിനQില്  ഈPാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  7ിനി7ം
ബാലന്സ്  സൂക്ഷിച്ചിരുകെന്നങ്കില്  ബാങ്ക്  ചാര്ജിനQില്  ഈPാക്കിയ
പിഴത്തു�യില്  വന്ന  നഷ്ടം  ഒഴിവാക്കാ7ായിരുന്നു.  ഇത്രയും  വലിയ  തു�  ബാങ്ക്
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ചാര്ജിനQില്  നഷ്ടം  സംഭവിച്ചിട്ടും,  ആയത്  ലഘൂ�രിക്കുന്നതിന്  കേവണ്ട
നPപPി�ള്  സ്വീ�രിക്കാQതികെന്റ  വിശzീ�രണം  ലഭ്യ7ാക്കുവാന്  (ഓഡിറ്റ്
അകേന്വഷണം  നമ്പര്  02/2020-21/  20.01.2022)  ആവശ്യകെപ്പകെട്ടങ്കിലും  7റുപPി
നല്�ിയിട്ടില്ല.  സംഭവിച്ച  നഷ്ടQിന്  വിശzീ�രണം  നല്കേ�ണ്ടതും,  ഭാവിയില്
ബാങ്ക് ചാര്ജിനQികെല നഷ്ടം ലഘൂ�രിക്കുന്നതിന് കേവണ്ട നPപPി�ള് സ്വീ�രിച്ച്
ഓഡിറ്റികെന അറിയികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
1-4-30-2 റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീം - വരവികേനക്കാള് �വി ഞ്ഞ കെചലവു�ള്

7ണ്ണുQി  �ാര്ഷി�  സാകേങ്കതി�  വി  ജ്ഞാന  കേ�ന്ദ്രQികെല  (ആറ്റിക്ക്)
റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് രീതിയില് പ്രവര്Qിക്കുന്ന Production and sale of University
produces  at  ATIC-  6155  എന്ന കേപ്രാജക്ടില് നിന്ന്  2020-21  സാമ്പQി� വര്ഷം
ലഭിച്ച വരു7ാനം 13,70,336/- രൂപയാണ്. എന്നാല് ഈ കേപ്രാജക്ടിനായി തന്വര്ഷം
59,42,076/-  രൂപ  കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തി�ച്ചും  സ്വാശ്രയരീതിയില്
പ്രവര്Qികേക്കണ്ട  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ില്  വരവികേനക്കാള്  വളകെര  വലിയ
തു�യാണ്  കെചലവാകുന്നത്.  ഈ  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ില്  പ്രധാന7ായും
സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  7റ്റു  കേസ്റ്റഷനു�ളില്  ഉല്പാzിപ്പിക്കുന്ന നPീല് വസ്തുക്കള്,
വിത്തു�ള്,  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉല്പന്നങ്ങള്,  കൈജവനിയന്ത്രണ  7ാര്ഗ്ഗങ്ങള്
എന്നിവയുകെP വിപണന7ാണ്  നPക്കുന്നത്.  കൂPാകെത സ്ഥാപനQില് തകെന്നയുള്ള
അന്നജാല�Qികെന്റ  (�ാന്റീന്)  പ്രവര്Qനവും,  പച്ചക്കറികൈQ�ളുകെPയും
അലങ്കാരകെച്ചPി�ളുകെPയും  കെചറിയ  രീതിയിലുള്ള  ഉല്പാzനവും  വിപണനവും  ഈ
Ðീ7ിലൂകെP നPക്കുന്നുണ്ട്.  7റ്റ് കേസ്റ്റഷനു�ളില് നിന്ന് ഇന്കേവായിസു�ള് മുഖാന്തിരം
ലഭ്യ7ാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളാണ്  ഇവികെP വിറ്റഴിക്കുന്നത്.  വില്പനവിലയുകെP അഞ്ചു
ശത7ാനം  ഹാന്റിലിംഗ്  ചാര്ജ്ജ്  7ാത്ര7ാണ്  ആറ്റിക്കിന്  ഈ  വില്പനയിലൂകെP
ലാഭ7ായി  ലഭിക്കു�യുള്ളു.  അതായത്  7റ്റു  കേസ്റ്റഷനു�ളില്  നിന്നുള്ള
ഉല്പന്നങ്ങളുകെP ഒരു വര്ഷകെQ കെ7ാQം വിറ്റുവരവികെന്റ അഞ്ചു ശത7ാനം തു�
7ാത്ര7ാണ് “ആറ്റിക്കി”കെന്റ തനതു വരു7ാനം. ഇന്കേവായിസു�ള് പ്ര�ാരം ലഭിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളുകെP വില UFAST-ല്  കെഡകേപ്പാസിറ്റ് റസീപ്റ്റായി എകെക്കൗണ്ട് കെചയ്യു�യും
സ്ഥാപനQിന് ഇന്കേവായിസു�ളുകെP തു� നല്കുകേമ്പാള് UFAST-ല്  കെഡകേപ്പാസിറ്റ്
റിലീസായി കേരഖകെപ്പടുത്തു�യു7ാണ് കെചയ്യുന്നത്. ആയതിനാല്   ഇന്കേവായിസു�ള്
മുഖാന്തിരം  ലഭിക്കുന്ന  സാധനങ്ങള്  വിറ്റ്  �ഴിഞ്ഞതിനു  കേശഷം  7ാത്രകേ7
സ്ഥാപനQിന്  പണം നല്കേ�ണ്ടതുള്ളൂ.  ഇക്കാരണQാല് റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്
ബാങ്ക് എകെക്കൗണ്ടില് വലികെയാരു തു� നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ നീക്കിയിരുപ്പ്
തു�യുകെP  സിംഹഭാഗവും  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  7റ്റ്  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നല്�ാനുള്ളതാണ്. ഈ തു�യില് നിന്നാണ് “ആറ്റിക്കി” കെല റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട്
Ðീ7ികെല കെചലവു�ള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്.  കെഡകേപ്പാസിറ്റായി ധാരാളം പണം ബാങ്ക്
എകെക്കൗണ്ടില്  ഉള്ളതിനാല്  യകേഥഷ്ടം  പണം  കെചലവഴിക്കാനാകുന്നു.  ഈ
കെചലവു�ളിലാ�കെട്ട  യാകെതാരു  7ിതത്വവും  പാലിക്കകെപ്പടുന്നില്ല.  സ്ഥാപനQികെന്റ
ആവര്Qനകെച്ചലവു�ളായ  കൈവz്യുതി,  കെPലകേ1ാണ്,  ഇന്ധനം,
വാഹനപരിപാലനം തുPങ്ങിയവകെയല്ലാം തകെന്ന റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ടില് നിന്നാണ്
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വഹിക്കുന്നത്.  കൂPാകെത  വീഡികേയാ  നിര്മ്മാണം  കേപാലുള്ള  പദ്ധതി  കെചലവു�ളും
ജീവനക്കാരുകെP യാത്രാബQയും ഇതില് നിന്നു തകെന്ന നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. കേ�ാവി ഡ്
സാഹചര്യം  മൂലമുണ്ടാകുന്ന  അധി�കെച്ചലവു�ള്ക്കുള്ള  (സാനികൈറ്റകേസഷന്,
മുഖാവരണം,  കൈ�യ്യുറ  തുPങ്ങിയവ)  ആശ്രയവും  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടാണ്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  7റ്റ്  സ്ഥാപനങ്ങളുകെP  കെചലവിലാണ്
“ആറ്റിക്കി”കെല  കൈzനംzിന  പ്രവര്Qനങ്ങള്  നPത്തുന്നത്.  സാമ്പQി�സ്ഥിതി
7നസ്സിലാക്കാകെത  പണം  കെചലവഴിക്കുന്നത്  zീര്ഘ�ാലാPിസ്ഥാനQില്
സ്ഥാപനQിന്റ  നിലനില്പ്പികെന  തകെന്ന  ബാധിക്കാനിPയുണ്ട്.  ആയതിനാല്
നിലവികെല  പ്രവര്Qനങ്ങളുകെP  സുഗ77ായ  നPQിപ്പികെന  ബാധിക്കാകെത  തകെന്ന
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടികേ�ലുള്ള  അ7ിതാശ്രയത്വം  കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്
സ്വീ�രിക്കാന് കേസ്റ്റഷനധികൃതരും “ആറ്റി�്" 7ാകേനജ്കെ7ന്റ് �മ്മിറ്റിയും ജാഗ്രത പുലര്
കേQണ്ടതാണ്(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 06/21.01.2022). 
 നിര്കേÓശങ്ങള്
1)  സ്ഥാപനQികെല  ആവര്Qനകെച്ചലവു�ള്  കേനാണ്  പ്ളാന്  ശീര്ഷ�Qില്
വ�യിരുത്തുന്നതിനുള്ള നPപPി�ള് സ്വീ�രിക്കു�.
2)  യൂണികേവഴ്സിറ്റിയുല്പന്നങ്ങളുകെP  പ്രധാന  വില്പനകേ�ന്ദ്രം  എന്ന  നിലയില്
“ആറ്റിക്കി”കെന്റ  കെസയില്സ്  കെ�ൗണ്ടറിലൂകെP  വില്പന  നPത്തുന്ന  ഇതര
സ്ഥാപനങ്ങളുകെP  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുള്ള  ഹാന്റിലിംഗ്  ചാര്ജ്ജ്
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
3) കെചലവു�ളില് അച്ചPക്കവും 7ിതത്വവും പാലിക്കു�.
1-4-30-3  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  പ്ലാന്  1ണ്ട്  Oഷറിയില്  നിന്നും  പിന്വലിച്ച്
വിനികേയാഗിക്കാകെത  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്  7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക്
വിരുദ്ധം

2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷം  പ്ലാന്  1ണ്ടിനQില്  ലഭിച്ച  16  ലക്ഷം
രൂപയില്  5.02  ലക്ഷം രൂപ വിനികേയാഗിക്കാകെത Oഷറിയില് നിന്നും  പിന്വലിച്ച്
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

പ്ലാന് ശീര്
ഷ�ം അകേലാട്ട്കെ7ന്റ് തു� ലഭ്യ7ായ തു� കെചലവു തു�

അവകേശഷിച്ച തു�
ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടികെലക്ക്
7ാറ്റിയത്

20479 8,00,000 8,00,000 8,00,000 0
20480 8,00,000 8,00,000 2,97,068 5,02,932
ആകെ� 16,00,000 16,00,000 10,97,068 5,02,932

സ്ഥാപനQികെന്റ പ്ലാന് 1ണ്ട് കൈ��ാര്യം കെചയ്യുന്നതിനായുള്ള പി.എസ്.Pി,
എസ്.ബി  എകെക്കൗണ്ടില്  (നമ്പര്.799012700001854,  അഡീഷണല്  സബ്  Oഷറി,
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തൃശൂര്)  സൂക്ഷികേക്കണ്ട  കേശഷിക്കുന്ന  പ്ലാന്  1ണ്ട്  തു�  സ്ഥാപനQികെന്റ  കൈപ്രം
എകെക്കൗണ്ടികേലക്ക്  (നമ്പര്  .57036554933  എസ് ബി ഐ,  ഒല്ലൂക്കര ബ്രാഞ്ച്)  7ാറ്റി
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സംസ്ഥാന  സര്ക്കാര്  നല്�ിയ  പ്ലാന്  1ണ്ട്  Oഷറിയില്  നിന്നും
പിന്വലിച്ച്  വിനികേയാഗിക്കാകെത  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്
7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ7ാണ്.  1ണ്ട്  നല്�ികെക്കാണ്ടുള്ള  ഓകേരാ  ഉQരവിലും
ഇത്  വ്യക്ത7ായി  കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുമുണ്ട്.  കൂPാകെത  1ണ്ട്  റിലീസ്  സംബന്ധിച്ച
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരികെന്റ ജി.ഒ  (പി)  നമ്പര്  156/2017/1ിന്/14.12.17,  ജി.ഒ.(പി)നമ്പര്
51/2018/1ിന്/28.03.18,  ജി.ഒ  (പി)നമ്പര്  55/2018/1ിന്/31.03.18,  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
84/20008/1ിന്/09.12.2008  എന്നീ  ഉQരവു�ളില് ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്ത7ായ
നിര്കേÓശങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്.  7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധ7ായി    പ്ലാന് 1ണ്ട്  തു�
ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  7ാറ്റിയത്  സംബന്ധിച്ച്  വിശzീ�രണം
ലഭ്യ7ാകേക്കണ്ടതാണ്(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 04/21.01.2022).
1-4-30-4  ജി.എസ്.Pി  ഇന്പുട്ട്  Pാക്സ്  കെക്രഡിറ്റ്  -  ലഭ്യ7ാകേവണ്ട കെക്രഡിറ്റ്  തു��ള്
ലഭ്യ7ാവുന്നില്ല

സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ഇതര കേ�ന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും വിവിധ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
തുPര്ച്ചയായി  വാങ്ങു�യും,  കെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  വില്പ്പന  നPത്തു�യും  കെചയ്യുന്ന
സ്ഥാപന7ാണ്  7ണ്ണുQി  �ാര്ഷി�  സാകേങ്കതി�  വി  ജ്ഞാന കേ�ന്ദ്രം.  ജി.എസ്.Pി
ഉള്കെപ്പകെPയുള്ള  തു�  നല്�ി  വാങ്ങല്  നPപPി�ള്  നിര്വ്വഹിക്കു�യും,  അകേത
സ7യം ജി.എസ്.Pി ഉള്കെപ്പകെPയുള്ള തു�ക്ക് വില്പ്പന നPത്തു�യും കെചയ്തുകേപാരുന്നു.
2017-  കെല കെസന്Oല് ഗുഡ്സ്  &  സര്വ്വീസ്  ആക്ട്  അദ്ധ്യായം  5,  കെസക്ഷന്  16
പ്ര�ാരം  ഇന്പുട്ട്  Pാക്സ്  കെക്രഡിറ്റ്  ഇനQിലുള്ള  തു�  സ്ഥാപനQിന്  തിരികെ�
ലഭിക്കാന്  അര്ഹതയുണ്ട്.  ഇരു  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  വാങ്ങല്  വില്പ്പന
നPപPി�ളികേ�ലുള്ള  നികുതി  7ാസാPിസ്ഥാനQിലും,  വാര്ഷി�ാPിസ്ഥാനQിലും
കൃത്യ7ായി  സൂക്ഷിക്കു�യും വാര്ഷി� നികുതി  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റു�ള് കൃത്യ7ായി  1യല്
കെചയ്യു�യും കെചയ്താല് 7ാത്രകേ7 ആവര്Qിച്ച് നല്കുന്ന നികുതി തു� ഇന്പുട്ട് Pാക്സ്
കെക്രഡിറ്റ് വഴി നികുതി വകുപ്പില് നിന്നും ലഭ്യ7ാവു�യുള്ളൂ.

വര്ഷം ആകെ� ജി.എസ്.Pി ഇന്പുട്ട്Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റ്
ലഭിച്ചത്

ഇന്പുട്ട്Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റ് 
�ിഴിച്ച് ജി.എസ്.Pി 

അPച്ചത്
2019-20 5,77,294 2,35,186 3,42,108
2020-21 6,38,620 2,75,500 3,63,120

കേ7ല് സൂചിപ്പിച്ച �ണക്കു�ള് പ്ര�ാരം  2019-20  സാമ്പQി� വര്ഷQില്
ജി.എസ്.Pി ഇനQില് ആകെ� അPകേക്കണ്ടിയിരുന്ന തു�യുകെP 40.7%വും 2020-21 ല്
43% വും 7ാത്ര7ാണ് ഇന്പുട്ട് Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റ് വഴി തിരികെ� ലഭ്യ7ായിട്ടുള്ളൂ. 
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ഇതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് 2020 ജൂണ് 7ാസQില് വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും
സ്ഥാപനം  വാങ്ങിയ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  ഇന്കേവായ്സു�ള്  മുഴുവനായും
പരികേശാധിച്ചതില്  11,251/-  രൂപ  ഈ  7ാസQില്  7ാത്ര7ായി  നഷ്ടം  വന്നതായി
�കെണ്ടQി. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

2020 ജൂണ് 7ാസQികെല  ഇന്കേവായ്സു�ള് പ്ര�ാരം വിവിധ        ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
വാങ്ങിയ ഇനQില് ഇന്പുട്ട് Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റ് ലഭികേക്കണ്ട തു� 78,501

തന്7ാസം ഇന്പുട്ട് Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റിന് കെ�യിം കെചയ്ത തു� 67,250
തന്7ാസം ഇന്പുട്ട് Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റ് ലഭിച്ച തു� 67,250
വ്യത്യാസം 11,251

നഷ്ടQിനുള്ള �ാരണങ്ങള്
1) ജി.എസ്.Pി രജികേസ്ട്രഷനില്ലാQ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വാങ്ങലു�ള് 

ജി.എസ്.Pി  രജികേസ്ട്രഷനില്ലാQ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  വാങ്ങിയ
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് അകേത വിലക്ക്  വില്പ്പന നPQി  അതികെല ജി.എസ്.Pി  വിഹിതം
അPവാക്കുകേമ്പാള്,  ഈ  തു�  ഇന്പുട്ട്  Pാക്സ്  കെക്രഡിറ്റിന്  കെ�യിം  കെചയ്യാന്
സാധിക്കാQതിനാല് ഇത്രയും രൂപയുകെP നഷ്ടം സ്ഥാപനQിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

കേ7ല് പട്ടി� പ്ര�ാരം 78,501/- രൂപ ഈ ഇനQില് കെക്രഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന്
പ�രം 67,250/- രൂപ 7ാത്ര7ാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 7ാസQില് 7ാത്ര7ായി 11,251/-
രൂപ  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  6,321/-രൂപക്ക്  അPിസ്ഥാന7ായ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  വാങ്ങലു�ള്
ജി.എസ്.Pി  രജികേസ്ട്രഷന്  ഇല്ലാQ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും
വാങ്ങിയതായതുകെ�ാണ്ടുതകെന്ന ഇവ തന്7ാസം ഇന്പുട്ട് Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റിന് കെ�യിം
കെചയ്യാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്കേവായ്സു�ളുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവായ്സ്
നമ്പര് തീയതി സ്ഥാപനം ജി.എസ്.Pി

1 04/20-21 16.06.2020
കൈല1് കേസ്റ്റാക്ക് കെപ്രാഡക്ഷന്

7ാകേനജ്കെ7ന്റ് വകുപ്പ്, കേ�ാകേളജ് ഓ1്
കെവറ്റിനറി & ആനി7ല് സയന്സ്,

7ണ്ണുQി
4,425

2 01/06-20 08.06.2020 കേ�ാക്കനട്ട് 7ിഷന്, പPന്നക്കാP് 450
3 02/06-20 29.06.2020 കേ�ാക്കനട്ട് 7ിഷന്, പPന്നക്കാP് 1,446

ആകെ� 6,321

നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന വിധം
ക്ര7 നമ്പര് 1 ല് സൂചിപ്പിച്ച ഇന്കേവായ്സ് പ്ര�ാരം 7ണ്ണുQി കൈല1് കേസ്റ്റാക്ക്

കെപ്രാഡക്ഷന്  7ാകേനജ്കെ7ന്റ്  വകുപ്പില്  നിന്നും  295  കേബാട്ടില്  പഞ്ചഗവ്യം
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  കേബാട്ടില് ഒന്നിന്  140/-രൂപ വച്ച്  295  കേബാട്ടിലിന്  41,300/-  രൂപ
കെചലവായിട്ടുണ്ട്.  ഈ ഇന്കേവായ്സില് സ്ഥാപനQികെന്റ ജി.എസ്.Pി രജികേസ്ട്രഷന്
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കേരഖകെപ്പടുത്തു�കേയാ,  ബില്ലില്  ജി.എസ്.Pി  ഈPാക്കു�കേയാ  കെചയ്തിട്ടില്ല.  ആയത്
09.06.2020  ന്  കേസ്റ്റാക്കില്  കേചര്Q്  വില്പ്പന  നPQിയിട്ടുണ്ട്.  125/-  രൂപ
ഉല്പ്പന്നQികെന്റ വിലയും 15/- രൂപ ജി.എസ്.Pിയും (12%) കേചര്Q് 140/- രൂപക്കാണ്
ഈ  ഇനം  വില്പ്പന  നPQിയിരിക്കുന്നത്.  അതുകെ�ാണ്ട്  തകെന്ന  295  കേബാട്ടില്
പഞ്ചഗവ്യം വില്പ്പന നPത്തുകേമ്പാള് 4,425/-രൂപ ജി.എസ്.Pി ഇനQില് സ്ഥാപനം
അPവാകേക്കണ്ടതാണ്.

ഉല്പ്പന്നം വില്പ്പന നPത്തുകേമ്പാള് സ്ഥാപനQിന് ലഭിക്കുന്ന തു� 41,300/-
ഇതില് 7ണ്ണുQി കൈല1് കേസ്റ്റാക്ക് കെപ്രാഡക്ഷന് 7ാകേനജ്കെ7ന്റ്  വകുപ്പിന്  നല്
കേ�ണ്ട തു�  41,300/-

ജി.എസ്.Pി അPവാകേക്കണ്ടത് 4,425/-
ആകെ� വരവ് 41,300/-
ആകെ� കെചലവ് 45,725/
അധി�കെച്ചലവ് 4,425/-

ഇപ്ര�ാരം ജി.എസ്.Pി ഇനQില് അPവാക്കിയ തു� തിരിച്ച്  ഇന്പുട്ട് Pാക്സ്
കെക്രഡിറ്റായി  സ്ഥാപനQിന്  ലഭിച്ചാല്  7ാത്രകേ7  ഈ  വില്പ്പനയില്  സംഭവിച്ച
വരു7ാന  നഷ്ടം  ഒഴിവാക്കുവാന്  സാധിക്കു�യുള്ളൂ.  എന്നാല്  ജി.എസ്.Pി
രജികേസ്ട്രഷനില്ലാQ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും വാങ്ങിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP ബില്ലു�ള്
ഇന്പുട്ട്  Pാക്സ്  കെക്രഡിറ്റിന്  കെ�യിം കെചയ്യാന് സാധിക്കാQതിനാല് അര്ഹ7ായ
തു� ലഭിക്കുന്നു7ില്ല. 
2) ഇന്പുട്ട് Pാക്സ് കെക്രഡിറ്റിന് അര്ഹ7ായ ബില്ലു�ള് കെ�യിം കെചയ്യാQത്

ഇന്പുട്ട്  Pാക്സ്  കെക്രഡിറ്റിന്  അര്ഹ7ായ  പല  ബില്ലു�ളും  അതത്
7ാസങ്ങളികെല  റികേട്ടണു�ളില്  നിന്ന്  വിവിധ  �ാരണങ്ങളാല്  ഒഴിവായി
കേപാകുന്നുണ്ട്.  2020  ജുണ് 7ാസകെQ ഇന്കേവായ്സു�ള് പരികേശാധിച്ചതില് രണ്ടു
ബില്ലു�ളില്  7ാത്ര7ായി  4,930/-രൂപയുകെP  Pാക്സ്  റികേട്ടണ്  1യല്  കെചയ്തിട്ടില്ല.
ഇQരQില്  അര്ഹ7ായ  തു��ള്  തിരികെ�  ലഭിക്കാQതും  കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച
നഷ്ടQിന് �ാരണ7ാവുന്നുണ്ട്.
ഉzാഹരണ7ായി  2020  ജുണ്  7ാസകെQ  റികേട്ടണ്  1യലില്  ഒഴിവായ  രണ്ട്
ഇന്കേവായ്സു�ളുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

ഇന്കേവായ്സ്
നമ്പര് തീയതി സ്ഥാപനം ജി.എസ്.Pി

1 11/20-21 17.06.2020 കെ�.വി.കെ�, പാലക്കാP് 998

2 12/20-21 09.06.2020
പ്രാകേzശി�

�ാര്ഷി�ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം,
അമ്പലവയല്

3,932

ആകെ� 4,930
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2018-19  വര്ഷകെQ  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടില്  ജി.എസ്.Pി  ഇനQില്
സംഭവിക്കുന്ന  നഷ്ടകെQക്കുറിച്ച്  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടും  തന്വര്ഷവും  അപാ�ത�ള്
തുPരു�യാണ്.  ഇത് പരിഹരിക്കാQ പക്ഷം വരും വര്ഷങ്ങളിലും സ്ഥാപനQിന്
തുPര്ച്ചയായ  ധനനഷ്ടം  കേനരികേPണ്ടിവരും.  ആയതിനാല്  അപാ�ത�ള്
അPിയന്തിര7ായി പരിഹരികേക്കണ്ടതാണ്(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് 07/21.01.2022).

1-4-31   �മ്മ്യൂണികേക്കഷന് കെസന്റര്, 7ണ്ണുQി
1-4-31-1  �ല്പകേധനു കൈത്ര7ാസി�യുകെP വില പ്രിന്റിംഗ്  കെചലവു�ള്ക്കനുസൃത7ായി
പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല
1യല് നമ്പര്.സി.3/450/14

�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാല  പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുന്ന  കൈത്ര7ാസി�യായ
“�ല്പകേധനു”വികെന്റ  വരവുകെചലവ്  �ണക്കു�ളും,  7ാസി�  പ്രസിദ്ധീ�രണം  വഴി
യൂണികേവഴ്സിറ്റിക്കും  �ര്ഷ�ര്ക്കും  ലഭ്യ7ാകുന്ന  ഗുണങ്ങകെളക്കുറിച്ചും  ഓ ഡിറ്റ്
പരികേശാധിച്ചു.  �ാര്ഷി� ശാസ്ത്രസാകേങ്കതി� വിഷയങ്ങള് ലളിത7ായ അവതരണ
കൈശലിയിലൂകെP  �ര്ഷ�  സമൂഹQിന്  സ്വീ�ാര്യ7ാക്കാനാണ്  ഈ
പ്രസിദ്ധീ�രണം  ശ്ര7ിക്കുന്നത്.  വര്ഷQില്  4  ലക്കങ്ങളായിട്ടാണ്  ഈ
കൈത്ര7ാസി� പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുന്നത്. വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് ലക്കം
1 ഏപ്രില്-ജൂണ്
2 ജൂകൈല-കെസപ്റ്റംബര്
3 ഒകേക്ടാബര്-ഡിസംബര്
4 ജനുവരി-7ാര്ച്ച്

ഒരു കേ�ാപ്പിക്ക്  നിലവില്  30/-  രൂപയാണ്  ഈPാക്കി  വരുന്നത്.  ഈ തു�
പQ് വര്ഷം മുന്പ് നിശ്ചയിച്ച് ഈPാക്കി വരുന്ന തു�യാണ്. 4  ലക്കങ്ങളിലായി
പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുന്ന  7ാസി�യുകെP  ഓഡിറ്റ്  വര്ഷകെQ  വരവുകെചലവു�ളുകെP
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.
കെചലവ് വിവരം (പ്രിന്റിംഗ് ചാര്ജ്ജ് ഒഴികെ�)

ക്ര7 നമ്പര് ലക്കം ഡികൈസനിംഗ് കേ�ാസ്റ്റ് കേപാസ്റ്റല് ചാര്ജ്ജ് ആകെ� കെചലവ്
1 40/1 10,006 19,788 29,794
2 40/2 13,700 14,841 28,541
3 40/3 14,700 15,860 30,560
4 40/4 8,496 22,068 30,564

ആകെ� 119,459
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കേ7ല്  സൂചിപ്പിച്ച  കെചലവ്  �ണക്കു�ളില്  പ്രിന്റിംഗ്  ചാര്ജ്ജ്
ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടില്ല.  കൈത്ര7ാസി�  പ്രിന്റിംഗിനായി  കേവണ്ടിവരുന്ന  തു�  പ്രസ്സ്
7ാകേനജര്  ഡയറക്ടര്  ഓ1്  എ�്സ്റ്റന്ഷകെന  അറിയിക്കു�യും,   ഡയറക്ടര്  ഓ1്
എ�്സ്റ്റന്ഷന്  തു�  പ്രസ്സ്  7ാകേനജര്ക്ക്  Oാന്സ്ഫര്  കെചയ്ത്  നല്കു�യു7ാണ്
കെചയ്യുന്നത്.  തന്വര്ഷQില്  പ്രിന്റിംഗ്  ചാര്ജ്ജിനQില്  Oാന്സ്ഫര്  കെചയ്ത
തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കെ�ാടുക്കുന്നു.

ക്ര7 നമ്പര് ലക്കം/ഇനം അളവ് (എണ്ണം) തു�
1 ഏപ്രില്-ജൂണ് 1850 1,17,400
2 ജൂകൈല-കെസപ്റ്റംബര് 1950 1,43,800
3 ഒകേക്ടാബര്-ഡിസംബര് 2500 1,66,850
4 ജനുവരി-7ാര്ച്ച് 2500 1,77,000

ആകെ� 605,050

കൈത്ര7ാസ7ാസി�യുകെP കേസ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റര് (കേവാള്യം III കേപജ് നമ്പര് 13 മുതല്
19)  പരികേശാധിച്ചതില്  തന്വര്ഷQില്  പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച  7ാസി�യുകെP
വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് ലക്കം

ആകെ� പ്രിന്റ്
കെചയ്ത

കേ�ാപ്പി�ളുകെP
എണ്ണം

ഇഷ്യൂ കെചയ്തത് ബാക്കി

തു�
ഈPാക്കി
വിതരണം

കെചയ്ത
കേ�ാപ്പി�ളുകെP

എണ്ണം

വിതരണം
കെചയ്ത ഫ്രീ
കേ�ാപ്പി�

ളുകെP
എണ്ണം

ആകെ�

1 ഏപ്രില്-ജൂണ് 1850 1530 143 1673 177

2 ജൂകൈല-
കെസപ്റ്റംബര് 1950 1635 113 1748 202

3 ഒകേക്ടാബര്-
ഡിസംബര് 2500 2275 113 2388 112

4 ജനുവരി-7ാര്ച്ച് 2500 2040 117 2157 343
ആകെ� 8800 7480 486 7966 834

കേ7ല്  പട്ടി�  പ്ര�ാരം  തന്വര്ഷQില്  ആകെ�  പ്രിന്റ്  കെചയ്ത  8800
കേ�ാപ്പി�ളില്  7480  എണ്ണം 7ാത്ര7ാണ് പണം ഈPാക്കി വിതരണം കെചയ്തിട്ടുള്ളത്.
486  എണ്ണം  സൗജന്യ7ായാണ്  വിതരണം  കെചയ്തിരിക്കുന്നത്  എന്നും  834  എണ്ണം
വിതരണം  കെചയ്യാകെത  അവകേശഷിക്കുന്നതായും  �ാണുന്നു.  8800  കേ�ാപ്പി  പ്രിന്റ്
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കെചയ്യുന്നതിനായി  ആകെ�  724,509/-രൂപ  (119,459  +  605,050)  തന്വര്ഷQില്
കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതായത്  ഒരു  കേ�ാപ്പി  പ്രിന്റ്  കെചയ്യാന്  82/-  രൂപകേയാളം
(724,509/8800) കെചലവ് വരുന്നുണ്ട്. 
�ല്പകേധനു വില്പ്പനയിലൂകെP ലഭിച്ച വരവ്

ക്ര7 നമ്പര് ലക്കം ആകെ� കേ�ാപ്പി�ളുകെP
എണ്ണം രൂപ ആകെ�

1 40/2-ഏപ്രില്-ജൂണ് 1530 30 45,900
2 40/3-ജൂകൈല-കെസപ്റ്റംബര് 1635 30 49,050
3 40/4-ഒകേക്ടാബര്-ഡിസംബര് 2275 30 68,250
4 40/1-ജനുവരി-7ാര്ച്ച് 2040 30 61,200

ആകെ� 224,400

724,509/-രൂപ കെചലവഴിച്ച് തന്വര്ഷം പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച കൈത്ര7ാസ 7ാസി�
വില്പനയിലൂകെP ലഭിച്ച വരവ്  224,400/-രൂപ 7ാത്ര7ാണ്.  അതായത്  7ാസി�യുകെP
വില്പ്പനയിലൂകെP  ലഭിച്ച  തു�കേയക്കാള്  500,109/-രൂപ  പ്രസിദ്ധീ�രണQിനായി
കൂടുതല് കെചലവഴികേക്കണ്ടി വരുന്നുണ്ട് (724,509-224,400).  7ാസി�യുകെP ഒരു കേ�ാപ്പി
അച്ചPിക്കാന് 82/-രൂപകേയാളം കെചലവ് വരുകേമ്പാള് ആകെ� ലഭിക്കുന്നത്  30/-  രൂപ
7ാത്ര7ാണ് (ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണം നമ്പര്. 4/21.06.2022).
ഓഡിറ്റ് നിര്കേÓശങ്ങള്
1) കൈത്ര7ാസ 7ാസി�യുകെP വില �ാലാനുസൃത7ായി പരിഷ്ക്കരിച്ച് ലാഭ�രം/no profit
no  loss  അPിസ്ഥാനQില്  ആക്കുന്നതിന്  കേവണ്ട  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.
2)  സൗജന്യ7ായി  വിതരണം  കെചയ്യുന്ന  കേ�ാപ്പി�ളുകെP  എണ്ണം
പരി7ിതകെപ്പടുകേQണ്ടതാണ്.
3)  7ാസി�യുകെP  സര്ക്കുകേലഷന്  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-32   കെസന്റര് കേ1ാര് ഇ-കേലണിംഗ്, കെവള്ളാനിക്കര
1-4-32-1 കേ�ന്ദ്രQികെന്റ പ്രവര്Qനങ്ങള് കെ7ച്ചകെപ്പടുകേQണ്ടതാണ് 

രാഷ്ട്രീയ  കൃഷി  വി�ാസ്  കേയാജന  എന്ന  പദ്ധതിയുകെP  ഭാഗ7ായി  2010 ല്
ആരംഭിച്ച  കെസന്റര്  ഓ1്  ഇ-കേലണിംഗ്  കെപ്രാജക്ട്  അവസാനികെച്ചങ്കിലും,
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP ഒരു കെസന്ററായി നിലവിലും പ്രവൃQിച്ചു വരുന്നു.  �ാര്ഷി�
കേ7ഖലയു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ടുള്ള ഓണ്കൈലന് സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ് കേ�ാഴ്സു�ളും ഓണ്കൈലന്
കെOയിനിംഗ്  കേപ്രാഗ്രാമു�ളും  ഈ  കെസന്റര്  വഴി  നPQിവരുന്നു.  �ര്ഷ�ര്,
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വിജ്ഞാന  വ്യാപന  പ്രവര്Q�ര്,  വിz്യാര്ത്ഥി�ള്  തുPങ്ങിയവര്ക്ക്
പ്രകേയാജനകെപ്പടുത്തുന്നതിനായി "കെ�.എ.യു- അഗ്രി-ഇന്കേ1ാകെP�് കേപാര്ട്ടല്" എന്ന
കൃഷി സാകേങ്കതി� കെവബ്കൈസറ്റും ഈ കേ�ന്ദ്രQിനുണ്ട്. 
സാകേങ്കതി� വിഭാഗQില് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരില്ല

കേ�ന്ദ്രQികെന്റ  ഡയറക്ടറായി  �ാര്ഷി�  കേ�ാളജികെല  ഒരു അദ്ധ്യാപ�കെന
വര്ക്കിംഗ്  അകേറഞ്ച്കെ7ന്റിലാണ്  നിയ7ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കേ�ന്ദ്രQികെന്റ  പ്രവര്Qന
സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചാല് സാകേങ്കതി� വിഭാഗQിലുള്ള ജീവനക്കാരുകെP സാന്നിധ്യം
ആവശ്യ7ാണ്. എന്നാല് ഈ കേ7ഖലയില് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരില്ല. കേ�ന്ദ്രQിനായി
അനുവzിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തി��ളും നിലവികെല സ്ഥിതിയും ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര് തസ്തി� അനുവzിച്ചത് നിലവിലുള്ളത്

1 1ാം 7ാകേനജര് 1 1(താല്കാലി� നിയ7നം)
2 അസിസ്റ്റന്റ് 1 1(സ്ഥിരം നിയ7നം)
3 �ംപ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റ് 1 1(സ്ഥിരം നിയ7നം)
4 കേ1ാകേട്ടാഗ്രാ1ര് 1 1(താല്കാലി� നിയ7നം)
5 ജൂനിയര് കേപ്രാഗ്രാ7ര് 1 1(താല്കാലി� നിയ7നം)

റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീം- വരവികേനക്കാള് �വിഞ്ഞ കെചലവ്
വിവിധ കേ�ാഴ്സു�ളുകെP നPQിപ്പു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് താല്ക്കാലി� ജീവനക്കാര്ക്ക്

കേവതനം നല്കുന്നതിനും 7റ്റു7ായി ഒരു റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് Ðീം നിലവിലുണ്ട്  (ശീര്
ഷ�ം 6378). ഓണ്കൈലന് കേ�ാഴ്സ് 1ീസ് , സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ് 1ീസ് എന്നിവയാണ് ഈ
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ടികേലക്കുള്ള  വരവ്.  �ഴിഞ്ഞ  5  വര്ഷകെQ  വരവുകെചലവു�ള്
ചുവകെP  കേചര്ക്കുന്നു.  ഇതില്  നിന്നും  �ഴിഞ്ഞ  3  വര്ഷങ്ങളിലായി  പ്രസ്തുത  Ðീം
നഷ്ടQിലാകെണന്നു �ാണുന്നു.

വര്ഷം വരവ്(₹) കെചലവ്(₹) വ്യത്യാസം
2020-21 5,01,509 6,80,812 (-)1,79,303
2019-20 4,44,275 9,56,485 (-)5,12,210
2018-19 6,31,313 7,84,890 (-)1,53,577
2017-18 7,51,368 5,31,663 (+)2,19,705
2016-17 3,15,500 2,61,599 (+)53,901

ഗകേവഷണ  വിഭാഗം  കേ7ധാവിയുകെP  31.03.2018  കെല  ആര്4/64831/17  നമ്പര്
ഉQരവിലൂകെP  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീമു�ളുകെP  നPQിപ്പു7ായി  ബന്ധകെപ്പട്ട
നിര്കേÓശങ്ങള്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതനുസരിച്ച്  വാര്ഷി�  അവകേലാ�ന  റികേപ്പാര്ട്ട്
പ്ര�ാരം  ഏകെതങ്കിലും  Ðീം  നഷ്ടQില്  ആകെണന്ന്  7നസ്സിലായാല്,  അQരം
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Ðീമു�ളുകെP പ്രവര്Qനം കെ7ച്ചകെപ്പടുത്തുവാനായി  ഒരു വര്ഷം  കൂPി  അവ  പ്രവര്
Qിക്കാന് അനുവzിക്കുവാനും,  പിന്നീടുള്ള അവകേലാ�നQില് ലാഭ�ര7ാകെണന്ന്
�ണ്ടാല്  അത്  തുPരുവാനും  തുPര്ച്ചയായി  നഷ്ട7ാകെണന്നു  �ണ്ടാല്  ആ  Ðീം
അവസാനിപ്പിക്കുവാനും അവകേലാ�നം നPത്തുന്ന കേയാഗQികെന്റ ശുപാര്ശ പ്ര�ാരം
സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  തീരു7ാനിക്കാവുന്നതാകെണങ്കിലും  അQരം  അവകേലാ�നം
നPQിയതായി �ാണുന്നില്ല (ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് 01/18.05.2022).
നിര്കേÓശങ്ങള്
1) കേ�ന്ദ്രQികെല റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് പ്രവര്Qനങ്ങള് വിലയിരുQി പ്രവര്Qനം
കെ7ച്ചകെപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉചിത7ായ നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്. 
2) കേ�ന്ദ്രം സൃഷ്ടികെച്ചടുQ കെവബ്കൈസറ്റ്, കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്, ഇ- പഠന കേ�ന്ദ്രം എന്നിവ
നിലനിര്കേQണ്ടതും  റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  പ്രവര്Qനങ്ങള്  കെ7ച്ചകെപ്പടുകേQണ്ടതും
അനിവാര്യ7ാണ്. 
3)  �ാര്ഷി�  കേ7ഖലയില്  �ാലി�  പ്രാധാന്യമുള്ളതും  നൂതനവും  കൂടുതല്  കേപകെര
ആ�ര്ഷിക്കുന്നതു7ായ  കെതാഴിലധിഷ്ഠിതവും  സര്ക്കാര്-  ഇതര  ഏജന്സി�ളുകെP
അംഗീ�ാരം  ലഭിക്കാവുന്നതു7ായ ഹ്രസ്വ  -  zീര്ഘ�ാല ഓണ്കൈലന് ഡികേപ്ലാ7/
സര്ട്ടി1ിക്കറ്റ്  കേ�ാഴ്സു�ള്  നPQാനുള്ള  സാധ്യത  പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്.
റികേവാള്വിംഗ്  1ണ്ട്  Ðീ7ിലൂകെP  ഇQരം  കേ�ാഴ്സു�ള്  നPത്തു�  വഴി  വരു7ാനം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. 
4)  ഇ  കേലണിംഗ്  രംഗകെQ കെസന്റര് ഓ1്  എക്സലന്സായി  പ്രസ്തുത കേ�ന്ദ്രകെQ
ഉയര്Qാനുള്ള നിര്കേÓശങ്ങളും നPപPി�ളും ഉണ്ടാകേ�ണ്ടതാണ്.

1-4-33 എ.ഐ.എന്.പി ഓണ് അഗ്രിക്കള്ച്ചര് ഓര്ണികേതാളജി,
കെവള്ളാനിക്കര

1-4-33-1 ബാങ്കില് നിന്നും പണം പിന്വലിക്കല് - അപാ�ത�ള്
കൈപ്രം അക്കൗണ്ട് (67220425437)
1.  കെചക്ക്  നമ്പര്.  209632/23.03.2021  പ്ര�ാരം  99,710/-  (28,910+28,910+41,890)
രൂപയുകെP  കെചലവ്  യൂ-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജറില്  ഉള്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഈ  തു�  2020-21
വര്ഷQില്  ബാങ്കില്  നിന്നും  പിന്വലിച്ചിട്ടില്ല.  എന്നാല്  യൂ-1ാസ്റ്റ്  കേനാട്ട്
റീ�ണ്കൈസല്ഡ് കെക്രഡിറ്റ്സ്  പ്ര�ാരം  209632  നമ്പര് കെചക്കില്  57,820/-  രൂപ
7ാത്ര7ാണ്  പിന്വലിക്കാQതായി  �ാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.  41,890/-  രൂപ  കേനാട്ട്
റീ�ണ്കൈസല്ഡ്  കെക്രഡിറ്റ്സില്  ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടില്ല.  യൂ  1ാസ്റ്റില്  41,890/-
രൂപയുകെP ബില് 7ാത്രം 7ാറിയതായി കേരഖകെപ്പടുQലു�ള് വരുQിയതുകെ�ാണ്ടാണ്
ഈ തു� കേനാട്ട് റീ�ണ്കൈസല്ഡ് കെക്രഡിറ്റ്സില് ഉള്കെപ്പPാതിരുന്നത്.  7ാത്ര7ല്ല
ഈ  അപാ�ത  ഉണ്ടായിട്ടും  ഓ1ീസ്  പ്ര�ാരമുളള  കൈപ്രം  അക്കൗണ്ടികെന്റ
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നീക്കിയിരിപ്പും  യഥാര്ത്ഥ  ബാങ്ക്  നീക്കിയിരിപ്പും  തമ്മില്  കെപാരുQകെപ്പടുന്നുണ്ട്.
കെചക്ക്  നമ്പര്.  209632/23.03.2021  പ്ര�ാരമുളള  99,710/-(28,910+28,910+41,890)  രൂപ
28.04.2021 ല് ബാങ്കില് നിന്ന് പിന്വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2.  കെചക്ക് നമ്പര്. 209608/04.03.2021 പ്ര�ാരം 6,000/- രൂപയുകെP കെചലവ് യൂ-1ാസ്റ്റ്
കെലഡ്ജറില് ഉള്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഈ തു� 2020-21  വര്ഷQില് ബാങ്കില് നിന്നും പിന്
വലിക്കു�കേയാ  കേനാട്ട്  റീ�ണ്കൈസല്ഡ്  കെക്രഡിറ്റ്സില്
ഉള്കെപ്പടുത്തു�കേയാ  കെചയ്തിട്ടില്ല.  ഈ  തു�  02.06.2021  നാണ്  ബാങ്കില്  നിന്ന്
പിന്വലിച്ചിട്ടുളളത്. ഈ വ്യത്യാസം വാര്ഷി�ക്കണക്കില് പ്രതി1ലിച്ചിട്ടില്ല. 
3.  കെചക്ക് നമ്പര്  857121  പ്ര�ാരം  44,625/-  രൂപ 23.09.2020  തീയതിയില് ബാങ്കില്
നിന്ന്  പിന്വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.  30.11.2018  ല്  ഇഷ്യു  കെചയ്ത  ഈ  കെചക്ക്  2019-20
സാമ്പQി�വര്ഷം  വകെര  ബാങ്കില്  നിന്ന്  പിന്വലിച്ചിട്ടില്ലാQതും,  കേനാട്ട്
റീ�ണ്കൈസല്ഡ്  കെക്രഡിറ്റ്സില്  ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടില്ലാQതു7ാകെണന്ന്  2019-20
വര്ഷകെQ  ഓഡിറ്റ്  കേനാട്ട്സില്  (നമ്പര്.  കെ�.എസ്.എ  (എ.ജി.യു)എ 1-151
/2021/07.04.2021)  പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടുളളതാണ്.  30.11.2018  ല്  ഇഷ്യു  കെചയ്ത  കെചക്ക്
23.09.2020  ന്  ബാങ്കില്  നിന്ന്  പിന്വലിക്കുന്നതിന്  റീവാലികേഡറ്റ്  കെചയ്തതികെന്റ
കേരഖ�ള്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  ഭാവിയില്  കെചക്ക്  റീവാലികേഡറ്റ്  കെചയ്യുന്ന  ഓകേരാ
സന്ദര്ഭങ്ങളിലും  ഓ1ീസ്  നPപPിക്ര7QിലൂകെP  ഉQരവാക്കി  1യലില്
സൂക്ഷികേക്കണ്ടതാണ്.

കേ7ല്  കൈവരുദ്ധ്യങ്ങള്  �ാരണം  യൂ-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജര്  പ്ര�ാരമുളള
നീക്കിയിരിപ്പിലും  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ട്  പ്ര�ാരമുളള  നീക്കിയിരിപ്പിലും  വ്യത്യാസം
�ാകേണണ്ടതാണ്.  എന്നാല്  നീക്കിയിരിപ്പില്  വ്യത്യാസ7ില്ല.  നീക്കിയിരിപ്പു�ള്
തമ്മില്  കെപാരുQകെപ്പടുത്തുന്നതിന്  കേവണ്ടി  യൂ-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജറില്  കൂട്ടികേചര്
ക്കലു�ളും  ഒഴിവാക്കലു�ളും  വരുത്തുന്നതുകെ�ാണ്ടാണ്  നീക്കിയിരിപ്പില്  വ്യത്യാസം
വരാതിരിക്കുന്നത്.  �ഴിഞ്ഞ  5  വര്ഷകെQ  വാര്ഷി��ണക്കു�ള്  വിശz7ായി
സര്വ്വ�ലാശാല  ഇകേന്റണല്  ഓഡിറ്റ്  സംവിധാനം  പരികേശാധിച്ച്
അറിയികേക്കണ്ടതാണ്(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 12/04.08.2022).
1-4-33-2  കൈപ്രം  അക്കൗണ്ട്  യു-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജറികെന്റ  പരികേശാധനയില്
�കെണ്ടQിയ ഗുരുതര7ായ അപാ�ത�ള്

കേ�ന്ദ്രQില്  രണ്ട്  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടു�ളാണ്  നിലവിലുള്ളത്  (കൈപ്രം
അക്കൗണ്ട്,  ആര്.എ1് അക്കൗണ്ട്).  ഇതില് കൈപ്രം അക്കൗണ്ടികെന്റ   �്യാഷ് ബുക്ക്
(യു-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജര്),  യഥാര്ത്ഥ  ബാങ്ക്  കേസ്റ്ററ്റ്കെ7ന്റ്  എന്നിവ  തമ്മില്
കെപാരുQകെപ്പടുന്നില്ല.  കൂPാകെത  ഓ1ീസ്  നീക്കിയിരിപ്പും,  ബാങ്ക്  നീക്കിയിരിപ്പും
തമ്മിലുള്ള  4,51,370/-  രൂപയുകെP  വ്യത്യാസം  അണ്�്യാഷ്ഡ്  കെചക്കു�ളായി
കെപാരുQകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നതിലും  അപാ�ത�ളുണ്ട്.  വിശzാംശങ്ങള്  ചുവകെP
കെ�ാടുക്കുന്നു.



177

വാര്ഷി�ക്കണക്കു�ള്  പ്ര�ാരമുള്ള  കൈപ്രം  അക്കൗണ്ടികെന്റ  (67220425437)  2020-21  കെല
സാമ്പQി� നില 

മുന്നിരിപ്പ് 56,778.55
ജനറല് കേപകെയ്മന്റ് 25,71,732.75
ആഭ്യന്തര വരവ് 3,32,050

പ്രതി7ാസ 1ണ്ട് Oാന്സ്ഫര് 54,65,537
സാലറി കേപകെയ്മന്റ് 23,68,769

സാലറി സകെ÷ന്സ് കേപകെയ്മന്റ് 4,38,412
ആകെ� 58,54,365.55 53,78,913.75

നീക്കിയിരിപ്പ് 4,75,451.80

ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് 9,26,821.80
അണ് �്യാഷ്ഡ് കെചക്കു�ള്(-) 4,51,370

ഓ1ീസ് നീക്കിയിരിപ്പ് 4,75,451.80

എ)  ഓ1ീസ്  �ണക്കു�ളില്  വരവായി  കേരഖകെപ്പടുQിയതും  എന്നാല്  ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടില് കെക്രഡിറ്റാവാQതു7ായ തു��ള് 

ഇനം ബാങ്കില്
കെക്രഡിറ്റാവാQ തു�

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 004/04-2020)
(15.04.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 1,52,012

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 002/05-2020)
(19.05.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 342

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 004/06-2020)
(01.06.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 27

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 004/07-2020)
(01.07.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 180

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 038/08-2020)
(01.08.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 1,76,876

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 039/08-2020)
(03.08.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 1,35,000

ഇന്ററസ്റ്റ് (ബില് നമ്പര്. 045/09-2020)
(25.09.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 11,558

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 002/10-2020)
(01.10.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത് 3,595

വിവരണ7ില്ല (ബില് നമ്പര്. 011/03-2021)
(01.03.2021 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 1,515

1ണ്ട് Oാന്സ്ഫര് (ബില്ല് നമ്പര് 008/12-2020)
(14.12.2020 ന് ഓ1ീസ് ബുക്കില് വരവ് കെവച്ചത്) 97,820
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ആകെ� 5,78,925

ബി)  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടില്  കെക്രഡിറ്റായതും  ഓ1ീസ്  �ണക്കു�ളില്  വരവായി
കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടില്ലാQതു7ായ തു� 

ഇനം ഓ1ീസ് ബുക്കില്  വരവായി
കേരഖപ്പടുQിയിട്ടില്ലാQ തു�

ബാങ്ക് പലിശ (25.09.2020 ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്
കെക്രഡിറ്റായത്) 5,071

ബാങ്ക് പലിശ (25.12.2020 ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്
കെക്രഡിറ്റായത്) 3,926

ബാങ്ക് പലിശ (25.03.2021 ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്
കെക്രഡിറ്റായത്) 5,913

ആകെ� 14,910

സി) ഓ1ീസ് ബുക്കില് കെചലവായി കേരഖകെപ്പടുQിയതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്  നിന്നും
പിന്വലിക്കാQതും  എന്നാല്  വര്ഷാന്ത്യ  റീക്കണ്സിലികേയഷന്  പത്രി�യില്
അണ്�്യാഷ്ഡ് കെചക്കിനQില് ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടില്ലാQതു7ായ തു��ള്

ക്ര7
നമ്പര്

ബില്
നമ്പര് തീയതി ഇനം കെചക്ക്

നമ്പര് തു�

1 0002/04-
2020 07.04.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 3/2020 152013 1,552

2 0003/04-
2020 07.04.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ്3/2020
152012 700

3 0004/04-
2020 07.04.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 3/2020 152012 500

4 0001/05-
2020 06.05.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 4/2020 152016 1,552

5 0003/05
-2020 06.05.2020

അസി.കെപ്രാ1സര്
കേഡാ.രഞ്ജിQ്-കെന്റ
ജി.ഐ.എസ് 4/2020

152017 700

6 0004/05-
2020 06.05.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 4/2020 152017 500

7 0001/06-
2020 02.06.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 152022 1,552

8 0003/06-
2020 02.06.2020

അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-
കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 152024 700
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9 0004/06-
2020 02.06.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 152024 500

10 0001/07-
2020 02.07.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 6/2020 152023 1,552

11 0003/07-
2020 02.07.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 6/2020 152032 700

12 0004/07-
2020 02.07.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 6/2020 152023 500

13 0007/08-
2020 05.08.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 152038 1,332

14 0008/08-
2020 05.08.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 
152040 700

15 0009/08-
2020 05.08.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 152040 500

16 0001/08-
2020 27.08.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 8/2020 152046 1,332

17 0003/08-
2020 27.08.2020 കെപ്രാ1ഷന് Pാക്സ് 8/2020 152049 2,500

18 0004/08-
2020 27.08.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 8/2020 152048 700

19 0005/08-
2020 27.08.2020

അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-
കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 8/2020 152048 500

20 0003/09-
2020 18.09.2020 സര്വീസ് Pാക്സ് 209562 645

21 0002/10-
2020 05.10.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 209569 1,332

22 0003/10-
2020 05.10.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 209569 700

23 0004/10-
2020 05.10.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 209569 500

24 0002/11-
2020 03.11.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 209572 1,332

25 0003/11-
2020 03.11.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 209574 500

26 0004/11-
2020 03.11.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 209574 700

27 0005/12-
2020 16.12.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 11/2020 209584 700

28 0006/12-
2020 16.12.2020 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 11/2020 209584 500

29 0001/01-
2021 08.01.2021 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 12/2020 209590 1,332
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30 0003/01-
2021 08.01.2021 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 12/2020 209592 500

31 0004/01-
2021 08.01.2021

അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-
കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 12/2020 209592 700

32 0001/02-
2021 06.02.2021 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 1/2021 209596 1,332

33 0004/02-
2021 06.02.2021 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ ജി.ഐ.എസ് 1/2021 209598 700

34 0005/02-
2021 06.02.2021 അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-

കെന്റ എസ്.എല്.ഐ 1/2021 209598 500

35 0005/03-
2021 04.03.2021 7ഞ്ഞള് വില 209608 6,000

36 0017/03-
2021 09.03.2021 ലാപ് കേPാപ്പ് അഡാപ്റ്റര് വില 209612 1,300

37 0042/03-
2021 23.03.2021 11 എണ്ണം അഗ്രി �ാനണ് വില 209632 41,890

38 110/2020-
21 3.11.2020 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 209582 1,332

39 150/2020-
21 3.2.2021 കെപ്രാ1ഷന് Pാക്സ് 209599 2,500

40 201/2020-
21 17.3.2021 കെപ്രാ1സര് കേഡാ. 7ണി കെചല്ലപ്പന്-

കെന്റ എല്.ഐ.സി പ്രീ7ിയം 209629 1,332

41 202/2020-
21 17.3.2021

അസി.കെപ്രാ1സര് കേഡാ.രഞ്ജിQ്-
കെന്റ ജി.ഐ.എസ് ,എസ്.എല്.ഐ

2/2021
209630 1,200

ആകെ� 86,099

മു�ളില്  പരാ7ര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന  അപാ�ത�കെളല്ലാം  നിലവിലുണ്ടായിട്ടും
ഓ1ീസ്  നീക്കിയിരിപ്പും  ബാങ്ക്  നീക്കിയിരിപ്പും  തമ്മില്  കൃത്യ7ായി
കെപാരുQകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്.  ബാങ്ക്  നീക്കിയിരിപ്പു7ായി  കെപാരുQകെപ്പടുത്തുന്നതിനു
കേവണ്ടി  യു-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജറില്  കേബാധപൂര്വ്വ7ായ  കേരഖകെപ്പടുQലു�ള്
നPQിയിട്ടുകെണ്ടന്ന്  ഓഡിറ്റ്  അനു7ാനിക്കുന്നു.  ഇതു  സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ
ഓ ഡിറ്റ്  റി�്വിസിഷന്  നമ്പര്  12/4.8.2022-ന്  7റുപPി  ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല.
സ്ഥാപനQികെന്റ വാര്ഷി� �ണക്കു�ളികേ�ല് 2016-17 വര്ഷം മുതല് ഗൗരവ7ായ
ക്ര7കേക്കടു�ള് ഓഡിറ്റില് റികേപ്പാര്ട്ട് കെചയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ÷ഷ്യല്
റികേപ്പാര്ട്ടു�ള് സര്വ്വ�ലാശാലാ അധികൃതര്ക്ക്  നല്�ികെയങ്കിലും  യാകെതാരുവിധ
നPപPി�ളും  നാളിതുവകെര  സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  വാര്ഷി�  �ണക്കു�ള്
ക്ര7ീ�രിക്കുന്നതിനു  കേവണ്ട  നPപPി�ള്  അPിയന്തിര7ായി  സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്
(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 12/04.08.2022).
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1-4-33-3  രശീതി  ബുക്കില്  വരവ്  കേരഖകെപ്പടുQാകെതയുളള  വില്പ്പന-  കെതറ്റായ
കേരഖ�ള് ഓഡിറ്റിന് 7റുപPിയായി നല്�ി

ആര്.ഡി.ആര്  പ്ര�ാരം  01.06.2022  തീയതിയികെല  വരവു�ള്
പരികേശാധിച്ചതില്  99/ 68093,  100/ 68093  എന്നീ രശീതി�ള് പ്ര�ാരം  2  �ി.ഗ്രാം
കേബാറപ്പ് -കെന്റ വില്പ്പന നPന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇവയുകെP ഒറിജിനല് രശീതി�ളില്
കേരഖകെപ്പടുQലു�കെളാന്നും  തകെന്നയില്ല.  ഇവയുകെP  ഡൂപ്ലികേക്കറ്റ്  രശീത്
ഉപകേഭാക്താവിന്  കൈ�7ാറിയിട്ടുമുണ്ട്.  7ാത്രവു7ല്ല ആര്.ഡി.ആര് പ്ര�ാരമുളള തു�
(200/-)  അകേത  zിവസം  ബാങ്കില്  അPവാക്കിയതായും  �ാണുന്നില്ല.  ഇത്
സംബന്ധിച്ച് നല്�ിയ ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര് 5 ന് 7റുപPിയായി ഈ രണ്ട്
രസീതു�ള്  01.06.2022  ന്  രശീതി  കെചയ്തതാകെണന്നും,  ബില്  കെചയ്തയാള്
ഡൂപ്ലികേക്കറ്റിനPിയില്  �ാര്ബണ്  കെവച്ച്  എഴുതിയതിനാല്  ഒറിജിനലില്
പതി ഞ്ഞികെല്ലന്നും പിന്നീP്  ഒറിജിനലില് എഴുതാന് വിട്ടുകേപായതാകെണന്നും,  അകേന്ന
zിവസം  2  �ി.ഗ്രാം  കേബാറപ്പ് -കെന്റ  വില്പ്പന  തകെന്നയാണ്  നPന്നിട്ടുളളകെതന്നും
കേസ്റ്റഷന്  കേ7ധാവി  സാക്ഷ്യകെപ്പടുQിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  7റുപPിയുകെP  കൂകെP
ഹാജരാക്കിയിട്ടുളള  രശീതിയുകെP  പ�ര്പ്പില്  2  �ി.ഗ്രാം  കേബാറപ്പ് -കെന്റ വില്പ്പന
തകെന്നയാണ് നPQിയിട്ടുളളത്.  എന്നാല് ഈ രശീതി  1.6.2022  കെല തകെന്ന  67320
നമ്പര് ബുക്കികെല 99, 100 എന്നീ രശീതി�ളുകെP പ�ര്പ്പു�ളാണ്.
റി�്വിസിഷനില് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന കേരഖകെപ്പടുQലു�ളില്ലാQ 99/ 68093, 100/ 68093
എന്നീ രശീതി�ള്

റി�്വിസിഷനില്  സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്  99/  68093,  100/  68093  എന്നീ
രശീതി�ളാണ്.  പകെക്ഷ  7റുപPികേയാകെPാപ്പം  കേ7ല്  രശീതു�ളുകെP
പ�ര്പ്പാകെണന്നരീതിയില്  ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്  7കെറ്റാരു  രസീതു  ബുക്കികെല
കേപജു�ളായ 99/67320, 100/67320 (1.6.2022 കെല) എന്നിവയുകെP ഡൂപ്ലികേക്കറ്റികെന്റ പ�ര്
പ്പാണ്. കൂPാകെത അകേന്ന zിവസകെQ വരവാകെണന്ന രീതിയില് 03.06.2022 ന് 200/-
രൂപ  ബാങ്കില്  അPവാക്കിയതികെന്റ  ബാങ്ക്  ചലാന്  പ�ര്പ്പും  ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്  ഹാജരാക്കിയ  99/67320,  100/67320  എന്നിവയുകെP  ഡൂപ്ലികേക്കറ്റികെന്റ
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പ�ര്പ്പും  അവയുകെP  ഒറിജിനല്  രശീതു�ളുായി  ഒത്തുകേനാക്കിയതില്
കേരഖകെപ്പടുQലു�ള് തമ്മില് വ്യത്യാസം �ാണുന്നു.  വിശzാംശങ്ങള് ചുവകെP കേചര്
ക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്  റി�്വിസിഷന്  നമ്പര്  5  ന്  7റുപPിയായി ഹാജരാക്കിയ  രശീതി�ളുകെP
ഡൂപ്ലികേക്കറ്റികെന്റ പ�ര്പ്പ് (99/67320, 100/67320)

29.10.2021  തീയതിയികെല  99/67320,  100/67320  നമ്പര്  യഥാര്ത്ഥ  രശീതു�ള്
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ഓഡിറ്റ് �കെണ്ടQലു�ള്
1.  റി�്വിസിഷനില്  സൂചിപ്പിച്ച  99/  68093,  100/  68093/01.06.2022  എന്നീ  രശീതി
പ്ര�ാരം എത്ര രൂപ യഥാര്ത്ഥQില് വരവ് വന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാന് സാധ്യ7ല്ല.
ആയത് ബാങ്കില് അPവാക്കിയതായും �ാണുന്നില്ല. 99/67320, 100/67320/29.10.2021
രശീതി  പ്ര�ാരമുള്ള  തു�  �്യാഷ്  ബുക്കില്  അകേത  തീയതിയില്  വരവ്
വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.
2.  67320  രശീതി  പുസ്ത�Qികെന്റ  99,  100  എന്നീ  രശീതു�ളുകെP  ഡൂപ്ലികേക്കറ്റികെന്റ
പ�ര്പ്പ്  വ്യാജ7ായി  ച7ച്ചാണ്  7റുപPികേയാകെPാപ്പം  ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
3.  ഓഡിറ്റിന്  നല്�ിയ  7റുപPി�ളും,  സ7ര്പ്പിച്ച  കേരഖ�ളും  കേവണ്ടത്ര
പരികേശാധന�ള്  നPQാകെതയാണ്  കേസ്റ്റഷന്  കേ7ധാവി
സാക്ഷ്യകെപ്പടുQിയിരിക്കുന്നത്.
4.  2016-17  വര്ഷQില്  62667  നമ്പറിലുള്ള രശീതി ബുക്ക് സ്ഥാപനQില് നിന്നും
നഷ്ടകെപ്പട്ടതായി  സര്വ്വ�ലാശാലാ  അധി�ാരി�കെള  അറിയിച്ചിട്ടും
നാളിതുവകെരയായി  ഈ  വിഷയQില്  അകേന്വഷണകേ7ാ  7റ്റ്  പരികേശാധന�കേളാ
തുPര്നPപPി�കേളാ  ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  കേസ്റ്റഷന് കേ7ധാവിയുകെP ഇQരം  നിരുQരവാz
7കേനാഭാവം ഈ കേ�ന്ദ്രQില് രശീതി,  കേസ്റ്റാക്ക്  എന്നിവയില് ഭാവിയില് കൃത്രി7ം
�ാണിക്കുന്നതിനു �ാരണ7ാകേയക്കാം.  ഇക്കാര്യQില് സര്വ്വ�ലാശാലതലQില്
വിശz7ായ അകേന്വഷണം നPകേQണ്ടതും വ്യാജകേരഖ ച7ച്ചതിന്  ഉQരവാzിയായ
ഉകേz്യാഗസ്ഥകെനതികെര നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതു7ാണ്.
1-4-33-4  ഇഷ്യു കെചയ്ത കെചക്കു�ളികെല തു�  വര്ഷങ്ങള്ക്ക് കേശഷം ബാങ്കില് നിന്ന്
പിന്വലിക്കകെപ്പടുന്നു-  റീവാലികേഡറ്റ്  കെചയ്ത  കേരഖ�ള്,  കൈ�പ്പറ്റ്  രസീതി  എന്നിവ
ഓ1ീസില് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
1.  30.11.2018  ല് വിഷന് സയന്റി1ി�്  എന്ന സ്ഥാപനQിന്  ഇഷ്യു കെചയ്ത കെചക്ക്
നമ്പര്:857121  പ്ര�ാരമുളള  44,625/-  രൂപ  23.09.2020  തീയതിയില് ബാങ്കില് നിന്ന്
പിന്വലിച്ചിട്ടുണ്ട്.  30.11.2018  ല്  ഇഷ്യു  കെചയ്ത  ഈ  കെചക്ക്  2019-20  സാമ്പQി�
വര്ഷം  വകെര  ബാങ്കില് നിന്ന്  പിന്വലിച്ചിട്ടില്ലാQതും,  കേനാട്ട്  റീ�ണ്കൈസല്ഡ്
കെക്രഡിറ്റ്സില് ഉള്കെപ്പടുQിയിട്ടില്ലാQതു7ാകെണന്ന്  2019-20  വര്ഷകെQ ഓഡിറ്റ്
കേനാട്ട്സില് പരാ7ര്ശിച്ചിട്ടുളളതാണ്. 30.11.2018 ല് ഇഷ്യു കെചയ്ത കെചക്ക് 23.09.2020 ന്
ബാങ്കില്  നിന്ന്  പിന്വലിക്കുന്നതിന്  റീവാലികേഡറ്റ്  കെചയ്തതികെന്റ  കേരഖ�ള്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കെചക്ക് ഇഷ്യു കെചയ്തതിനു കേശഷം ഒന്നര     വര്ഷQിനു കേശഷ7ാണ്
സ്ഥാപനQിന് കൈ�7ാറിയകെതന്ന് ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര്. 6  ന് നല്�ിയ
7റുപPിയില് വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഭാവിയില് കെചക്ക് റീവാലികേഡറ്റ് കെചയ്യുന്ന ഓകേരാ
സന്ദര്ഭങ്ങളിലും  ഓ1ീസ്  നPപPിക്ര7QിലൂകെP  ഉQരവാക്കി  1യലില്
സൂക്ഷികേക്കണ്ടതാണ്.
2. 15.11.2017 കെല കെചക്ക് നമ്പര് 604663 പ്ര�ാരം 6,858/- രൂപ not reconciled credit ല്
ഉള്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. AINP on Ornithology- യുകെP ഗ്രൂപ്പ് 7ീറ്റിംഗു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട് കേഡാ.7ധു
സുബ്ര7ണ്യQിനു  നല്�ിയതാകെണന്നും,  എന്നാല്  ആ  കെചക്ക്  ബാങ്കില്  നിന്നും
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ഇതുവകെര  പിന്വലിച്ചിട്ടികെല്ലന്നും  ഓഡിറ്റ്  റി�്വിസിഷന്  നമ്പര്.1  ന്  7റുപPിയായി
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഈ  കെചക്ക്  ലഭിച്ചു  എന്നതിന്  കൈ�പ്പറ്റ്  രസീതി
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.  ഭാവിയില്  സ്ഥാപനQില്  നിന്ന്  നല്കുന്ന  കെചലവു�ള്
കെക്കല്ലാം  �ക്ഷിയില്  നിന്ന്  നിര്ബന്ധ7ായും  കൈ�പ്പറ്റ്  രസീതി  വാങ്ങി
ബില്ലികേനാകെPാപ്പം  സൂക്ഷികേക്കണ്ടതാണ്.  ഒപ്പം  �ാലഹരണകെപ്പട്ട  കെചക്കു�ള്
സ്ഥാപനQികെന്റ  �ണക്കികേലക്ക്  മുതല്ക്കൂട്ടുന്നതിനുള്ള  നPപPി�ളും
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്(ഓ  ഡിറ്റ് റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 01/13.06.2022).
1-4-33-5  ഇന്കേവായ്സു�ള്  പ്ര�ാരം  സ്വ�ാര്യ  വ്യക്തി�ള്ക്ക്  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
�P7ായി നല്കുന്നു

2020-21 കെല ഇന്കേവായ്സ് രജിസ്റ്റര് പരികേശാധിച്ചതില് സ്വ�ാര്യ വ്യക്തി�ള്
ക്ക് “കേബാറപ്പ് ” കെക്രഡിറ്റ് ആയി നല്കുന്നതായി �ാണുന്നു. ഉzാഹരണം- 30.6.2020
കെല AINPVPM/RF/3-20-21  നമ്പര് ഇന്കേവായിസ് പ്ര�ാരം 5 �ികേലാഗ്രാം “കേബാറപ്പ് ”
നല്�ിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ.7ാ7ച്ചന് എന്.കെ�,  പൂവQിന്ങ്കല് കെഹൗസ്,  കെ�ാല്ലം എന്ന
വ്യക്തിക്കാണ്.  5  �ികേലാഗ്രാം  “കേബാറപ്പി”കെന്റ  തു�  500/-  രൂപ  21.12.2020  ല്
അPവാക്കിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും,  സ്വ�ാര്യ  വ്യക്തി�ള്ക്ക്  ഉത്പ്പന്നങ്ങള്  കെക്രഡിറ്റായി
നല്�ിയ  കേശഷം  തു�  തിരികെ�  ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള  സാധ്യത  ഉള്ളതിനാല്
ഇQരQിലുള്ള  കെക്രഡിറ്റ്  കെസയില്  അവസാനിപ്പികേക്കണ്ടതാണ്.  സര്ക്കാര്,
അര്ദ്ധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്,  ഇകേക്കാ കേഷാപ്പു�ള്, കൃഷി ഭവനു�ള് മുതലായ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  7ാത്രം  കെക്രഡിറ്റ്  നല്�ാന്  ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതു7ാണ്(ഓ  ഡിറ്റ്
റി�്വസിഷന് നമ്പര്. 11/04.08.2022).
1-4-33-6  ജീവനക്കാരുകെP  ശമ്പളQില്  നിന്നും  കുറവു  കെചയ്ത  എല്.ഐ.സി,
എസ്.എല്.ഐ,  ജി.ഐ.എസ്,  കെപ്രാ1ഷന്  Pാക്സ്  എന്നിവയുകെP  കെചക്കു�ള്
ബാങ്കില് നിന്ന് പിന്വലിച്ചിട്ടില്ല

2020-21  വര്ഷQില്  ജീവനക്കാരുകെP  എല്.ഐ.സി,  എസ്.എല്.ഐ,
ജി.ഐ.എസ്,  കെപ്രാ1ഷന്  Pാക്സ്  ഇനQില്  36,264/-  രൂപ  (വിശzാംശങ്ങള്
ഖണ്ഡി�  1-4-37-2  സി-യില് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്)  കെചക്ക്  പ്ര�ാരം  അPവാക്കിയതായി
യു-1ാസ്റ്റ്  കെലഡ്ജറില്  കേരഖകെപ്പടുQിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും,  ഈ  കെചക്കു�ള്  ബാങ്കില്
നിന്നും  പിന്വലിക്കകെപ്പട്ടതായി  �ാണുന്നില്ല.  ജീവനക്കാരുകെP  എല്.ഐ.സി,
എസ്.എല്.ഐ,  ജി.ഐ.എസ്,  കെപ്രാ1ഷന്  Pാക്സ്  എന്നിവ  അPവാക്കിയതികെന്റ
രസീതി�കേളാ  7റ്റ്  കേരഖ�കേളാ  ഓ1ീസില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  ജീവനക്കാരുകെP
എല്.ഐ.സി,  എസ്.എല്.ഐ,  ജി.ഐ.എസ്,  കെപ്രാ1ഷന്  Pാക്സ്  എന്നിവ
അPവാക്കുന്നതിനായി  ഈ  കേ�ന്ദ്രQില്  നിന്നും  നല്�ിയ  കെചക്കു�ള്  ബാങ്കില്
നിന്നും  7ാറികേപ്പാ�ാQതിനാല്,  ഇക്കാര്യQില്  ആവശ്യ7ായ  പരികേശാധന
നPQി  കേപാളിസി�ള്/ബാധ്യത  ക്ര7ീ�രികേക്കണ്ട  നPപPി�ള്  അPിയന്തിര7ായി
കൈ�കെക്കാകേള്ളണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര്. 4.8.2022).
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1-4-33-7  കേബാറപ്പ്  വില്പന-ഇന്കേവായ്സ്,  കേസ്റ്റാക്ക്  എന്നിവയില്  വ്യത്യാസം-
49,500/- രൂപ അക്കൗണ്ടികേലക്ക് അPവാകേക്കണ്ടതാണ്

2020-21  വര്ഷകെQ  ഇന്കേവായ്സു�ള്  പരികേശാധിച്ചതില്  30.6.2020  കെല
AINPVPM/RF-3/20-21  നമ്പര് ഇന്കേവായ്സില്  3  �ി.ഗ്രാം  “കേബാറപ്പ് “  ശ്രീ.7ാ7ച്ചന്
എന്.കെ�  എന്നയാള്ക്ക്  വില്പ്പന  നPQിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇന്കേവായ്സ്
രജിസ്റ്ററില്  5  �ി.ഗ്രാം  “കേബാറപ്പ് ”  വില്പ്പന  നPQിയതായാണ്
�ാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.  “കേബാറപ്പ് ”  കേസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്ററില്  AINPVPM/RF-3/20-21  നമ്പര്
ഇന്കേവായ്സ് പ്ര�ാരം  500  �ി.ഗ്രാം “കേബാറപ്പ് “കേസ്റ്റാക്കില് നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 495
�ി.ഗ്രാം  “കേബാറപ്പ് “  കേസ്റ്റാക്കില്  നിന്നും  അധി�ം  കുറവു  കെചയ്തതികെന്റ  �ാരണം
വിശzീ�രിക്കുന്നതിനായി  30.6.2020  കെല  AINPVPM/RF-3A/20-21  നമ്പര്
ഇന്കേവായ്സ് ഹാജരാക്കു�യും,  ഇതുപ്ര�ാരം  500  �ി.ഗ്രാം കേബാറപ്പ്,  പQനംതിട്ട
(കേ�ാന്നി)  കേ7ാഡല്  അകേഗ്രാ  സര്വ്വീസ്  കെസന്ററിന്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്  എന്നും
ആയതികെന്റ തു�യായ 50,000/- രൂപ ലഭ്യ7ായതായും അറിയിച്ചു. എന്നാല് ബാങ്ക്
കേtാള്  പരികേശാധിച്ചതില്  ഈ  തു�  ലഭ്യ7ായതായി  �ാണുന്നില്ല.  7ാത്ര7ല്ല
30.6.2020  കെല  AINPVPM/RF-3A/20-21  നമ്പര്  ഇന്കേവായ്സ്,  ഇന്കേവായ്സ്
രജിസ്റ്ററില്  കേരഖകെപ്പടുQിയതായി  �ാണുന്നു7ില്ല.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ
ഓഡിറ്റ് റി�്വിസിഷന് നമ്പര് 11 /4.8.2022 -ന് 7റുപPി ലഭ്യ7ാക്കിയിട്ടില്ല. 495 �ി.ഗ്രാം
“കേബാറപ്പി”കെന്റ  വിലയായ  49,500/-  രൂപ  ഉQരവാzിയായ  ഉകേz്യാഗസ്ഥനില്
നിന്നും ഈPാക്കി അക്കൗണ്ടികേലക്ക് അPവാകേക്കണ്ടതാണ്.
1-4-33-8 കേസ്റ്റാക്കികെല വ്യത്യാസം-ഓഡിറ്റിന് കെതറ്റായ കേരഖ�ള് ഹാജരാക്കി

 AINP ON VPM കേപ്രാജക്ടികെന്റ കൈOബല് സബ് പ്ളാന് കേപ്രാജക്ടില് (ഉപ  ശീര്
ഷ�ം  887)  കെചലവു�ള് പരികേശാധിച്ചതില് സി.ബി.വി നമ്പര്  165/20-21  ല് കെചക്ക്
നമ്പര് 209608/4.3.2021 പ്ര�ാരം 6,000/-രൂപ കെചലവില് കെവള്ളാനിക്കര ഐ.എ1്-
ല് നിന്നും  100  �ി.ഗ്രാം  7ഞ്ഞള് വിQ്  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ആയത്  AINPVPM -TSP-
INPUT  REGISTER  എന്ന  രജിസ്റ്ററില്  കേപജ്  നമ്പര്  30  ല്  കേസ്റ്റാക്കികെലടുQതായി
ബില്ലില് കേസ്റ്റാക്ക് എന്Oി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല് പരികേശാധനയില് കേസ്റ്റാക്കില്
കേരഖകെപ്പടുQലു�ള്  �ാണുവാന്  സാധിച്ചിട്ടില്ല.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച  ഓഡിറ്റ്
റി�്വിസിഷന് നമ്പര്.8/16.06.2022-  ന് 7റുപPിയായി ഹാജരാക്കിയ AINPVPM -TSP-
INPUT REGISTER എന്ന രജിസ്റ്ററികെന്റ കേപജ് 8 കെല പ�ര്പ്പും, ആയതികെന്റ ഒറിജിനല്
കേസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്ററു7ായി  ഒത്തുകേനാക്കിയതില്  കേസ്റ്റാക്ക്  എന്Oി  പ�ര്പ്പ്  കെതറ്റായി
നല്�ിയതായി  �ാണുന്നു  (17.08.2022  ന്  ഈ  ഓ1ീസില്  നിന്നും  പുറകെപ്പടുവിച്ച
കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)എ 1-757/2022  നമ്പര് ഓഡിറ്റ്  കേനാട്ടില് ഇതികെന്റ കേ1ാകേട്ടാ
സഹിതം വിശzാംശങ്ങള് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്). 

കേസ്റ്റാക്ക്  കേരഖകെപ്പടുQലു�ള്  കെതറ്റായി  തയ്യാറാക്കി  ഓ ഡിറ്റിന്
ഹാജരാക്കിയതായി ഇതില് നിന്ന് വ്യക്ത7ാണ്.  കേ�ന്ദ്രQികെന്റ മുഴുവന് ചു7തലയും
ഉള്ള  സ്ഥാപനകേ7ധാവി  ഓ1ീസികെന്റ  കൈzനംzിന  �ാര്യങ്ങളില്  കേവണ്ടത്ര
ശ്രദ്ധകേയാ,പരികേശാധനകേയാ  നPത്തുന്നില്ലാകെയന്ന്  ഇതില്നിന്ന്  വ്യക്ത7ാണ്.  ഒരു
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ബാഹ്യ  ഏജന്സിക്ക്  നല്കുന്ന  7റുപPിയില്കേപ്പാലും  കൃത്യത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നില്ലാകെയന്നത്  വളകെര  ഗൗരവകേ7റിയ  വിഷയ7ാണ്.  ഭാവിയില്
ഓ1ീസികെന്റ മുഴുവന് പ്രവര്Qനങ്ങളും,  സാമ്പQി� ഇPപാടു�ളും ആവശ്യ7ായ
പരികേശാധന നPQി കൃത്യത ഉറപ്പു വരുQി7ാത്രം കെചയ്യാന് ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതാണ്.

1-4-34 സര്വ്വ�ലാശാല കെഹഡ്�്വര്കേട്ടഴ്സ്, കെവള്ളാനിക്കര
1-4-34-1  കെപ്രാകേ7ാഷന്- ഉQരവ് തീയതിയ്ക്ക് ഒരു വര്ഷം മുമ്പുള്ള ശമ്പളക്കുPിശ്ശി�
അനുവ  zിച്ചു

കെ�.എസ്.ആര്  (പാര്ട്ട്  1)  റൂള്  23 സി,  23 ഡി എന്നിവ പ്ര�ാരം  (സര്ക്കാര്
ഉQരവ്.(പി)നമ്പര്.629/2010/1ിന്/25.11.2010  പ്ര�ാരം  കൂട്ടികേചര്Qത്)  ഡ്യൂട്ടിയില്
7ാറ്റം  വരാQ  തസ്തി��ളികേലക്കുള്ള  സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്ക്ക്  ഉQരവ്  തീയതി
മുതല് പുറ�ികേലയ്ക്ക്  ഒരു  വര്ഷം  വകെര  7ാത്രകെ7  ശമ്പളക്കുPിശ്ശി�  അനുവzിയ്ക്കാവൂ.
എന്നാല് യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഉQരവ്  നമ്പര്.GA/B3/559/2017/03.02.2017  പ്ര�ാരം എച്ച്.
ഡി. വി കൈഡ്രവര് കേഗ്ര ഡ്-I തസ്തി�യില് നിന്നും എച്ച്. ഡി. വി കൈഡ്രവര് സീനിയര്
കേഗ്ര ഡ്  തസ്തി�യികേലയ്ക്ക്  കെപ്രാകേ7ാഷന് ലഭിച്ച ശ്രീ.കെബന്നി.  പി.  എന് എന്നവര്ക്ക്
കെപ്രാകേ7ാഷന്  തീയതി  മുതല്  (01.06.2012)  ശമ്പളക്കുPിശ്ശി�  അനുവzിച്ചുനല്
�ിയിട്ടുണ്ട്. വിശzവിവരം ചുവകെP കേചര്ക്കുന്നു.

സി.ബി.വി.
നമ്പര്.
തിയതി

കെചലവു
ശീര്ഷ�ം

കെചക്ക്
നമ്പര്/
തീയതി

അനുവzിച്ച
കുPിശ്ശി�

(�ാലയളവ്)

അര്ഹ7ായ
കുPിശ്ശി�

(�ാലയളവ്)
കൂടുതല് നല്

�ിയത്

36/5-2020,
25.05.2020

101-10-
0025-120

462402/
25.05.2020

99,760/- 
(1.06.2012 മുതല്
31.01.2017 വകെര)

42,656/-
(2.02.2016

മുതല് 31.01.2017
വകെര)

57,104/-

കൂടുതല്  നല്�ിയ  ശമ്പളക്കുPിശ്ശി�  തിരികെ�  ഈPാക്കുന്നതിനുള്ള
നPപPി�ള് സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണം നമ്പര്.13/30.06.2022). 
1-4-34-3  കേചാz്യകേപ്പപ്പര്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനും  ഉQരകേപ്പപ്പറികെന്റ  മൂല്യനിര്
ണ്ണയQിനു7ായി  കേവതന7ിനQില് അനര്ഹ7ായി  നല്�ിയ  1,10,285/-രൂപയുകെP
കെചലവ് ഓ     ഡിറ്റില് നിരാ�രിക്കുന്നു

യു.ജി.സി.  7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ7ായി,  2020-21  വര്ഷQില്  കേ�രള
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  വിവിധ  കേ�ാകേളജു�ളികെല  കെറഗുലര്
വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  ഉQരകേപ്പപ്പര്  മൂല്യനിര്ണ്ണയQിനും  കേചാz്യകേപ്പപ്പര്
തയ്യാറാക്കിയതിനും  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക്  കേവതനം  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഭരണപരവും
അക്കാz7ി�വു7ായ ഗുണനിലവാരം കെ7ച്ചകെപ്പടുത്തുന്നതു7ായി ബന്ധകെപ്പട്ട്  യു.ജി.സി
�ാലാ�ാലങ്ങളില് വിവിധ 7ാനzണ്ഡങ്ങള് നിര്കേÓശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24.12.1998 കെല നമ്പര്.
എ1്3-1/94  (പിഎസ്)/1998  യു.ജി.സി  –  കേനാട്ടി1ികേക്കഷന്  പ്ര�ാരമുള്ള
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പരിഷ്ക്കരണങ്ങള്  കേ�രളQികെല  സര്വ്വ�ലാശാല�ള്ക്ക്  1.1.1996  തീയതി  മുതല്
മുന്�ാല  പ്രാബല്യകേQാകെP  ബാധ�7ാക്കികെക്കാണ്ട്  കേ�രള  സര്ക്കാര്
ഉQരവിറക്കു�യുണ്ടായി  (ഹയര്  എജുകേക്കഷന്  (സി)  വകുപ്പികെന്റ  സ.ഉ  (അ)
നമ്പര്.171/99/ഹയര്  എജുകേക്കഷന്/21.12.1999).  ഈ  ഉQരവു  പ്ര�ാരം
പരീക്ഷാകേജാലി�ള്  അദ്ധ്യാപ�രുകെP  ഔകേz്യാഗി�ചു7തലയുകെP  ഭാഗ7ാകെണന്ന്
വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  കൂPാകെത ഇQരം കേജാലി�ള് അദ്ധ്യാപ�രുകെP കെപര്കേ1ാ7ന്
സ് അകൈപ്രസല് റികേപ്പാര്ട്ടികെന്റ ഭാഗം കൂPിയാണ്.  കേ�രള സര്ക്കാരികെന്റ 3.1.2001 -
കെല  സ.ഉ  (അ)  5/2001  ഉQരവുപ്ര�ാരം  (ഹയര്  എജുകേക്കഷന്)  കെറഗുലര്
വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  പരീക്ഷാ  നPQിപ്പ്,  പരീക്ഷാകേപപ്പര്  പരികേശാധന  എന്നിവ
യു.ജി.സി.  ശമ്പള  കെÐയിലില്കെപ്പട്ട  അദ്ധ്യാപ�രുകെP  ഡ്യൂട്ടിയുകെP  അവിഭാജ്യ
ഘP�7ാകെണന്നും  ആയതിനായി  പ്രകേത്യ�  പ്രതി1ലം  നല്�ാന്  പാPികെല്ലന്നും
വ്യക്ത7ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  2010  കെല  യു.ജി.സി.  കെറഗുകേലഷന്സികെല  കേ�ാഡ്  ഓ1്
കെപ്രാ1ഷണല് എQിക്സ്  (എ1്3-1/2009/30.06.2010  ഖണ്ഡി�  17/0-I(VII))  പ്ര�ാരം
സര്വ്വ�ലാശാലയുകെPയും  അനുബന്ധ  കേ�ാകേളജു�ളുകെPയും  പരീക്ഷാനPQിപ്പ്,
കേ7ല്കേനാട്ടം,  ഇന്വിജികേലഷന്,  മൂല്യനിര്ണ്ണയം  എന്നിവ  അദ്ധ്യാപ�രുകെP
ഉQരവാzിത്വ7ാണ്.  കേ�രള  സര്ക്കാര് ഹയര് എജുകേക്കഷന്  (സി)  വകുപ്പ്  സ.ഉ
(സാധാ)  നമ്പര്.1260/2018/ഹയര്  എജുകേക്കഷന്/26.6.18  -ല്  ഇതു  സംബന്ധിച്ച
പരാ7ര്ശം  ഉണ്ട്.  എന്നാല്          സര്വ്വ�ലാശാലയുകെP  9.3.2017 കെല
Acad.E1/10826/2016  നമ്പര്  ഉQരവുപ്ര�ാരം  ഉQരപ്പപ്പര്  മൂല്യനിര്ണ്ണയം,
കേചാz്യകേപ്പപ്പര്  തയ്യാറാക്കല്,  കേ�ാ-ഓര്ഡികേനഷന്  എന്നിവയ്ക്കായി  �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാല  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്കും  അല്ലാQവര്ക്കും    നല്കേ�ണ്ട
പ്രതി1ലQികെന്റ  നിരക്ക്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2018-2019,  2019-2020  എന്നീ
വര്ഷങ്ങളികെല  ഓഡിറ്റില്  ഈ  അപാ�ത  ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും,  2020-2021
വര്ഷQിലും  സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക്  കേചാz്യകേപ്പപ്പര്
തയ്യാറാക്കുന്നതിനും,  ഉQരകേപ്പപ്പറികെന്റ  മൂല്യനിര്ണ്ണയQിനു7ായി  പ്രതി1ലം
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. വിശzാംശങ്ങള് താകെഴകേച്ചര്ക്കുന്നു.

ക്ര7
നമ്പര്

സി.ബി.വി.
നമ്പര് തീയതി തു� വിശzാംശങ്ങള്

സര്വ്വ�ലാശാലയികെല
അദ്ധ്യാപ�ര്ക്കു നല്കിയ

കേവതനം

1 7-9/20 04.09.2020 42,511
കേചാz്യകേപപ്പര്
തയ്യാറാക്കല്,

ഉQരകേപപ്പറികെന്റ
മൂല്യനിര്ണ്ണയം

1500*16=24,000

2 149-10/20 23.10.2020 70,613 -Pി- 1500*36=54,000
3 77-12/20 22.12.2020 31,162 -Pി- 1500*8=12,000

4 78-12/20 22.12.2020 111,620 -Pി-
(300*4=1200)+(1900*2=380

0)+
1950+400+335=7,685

5 96-01/21 19.01.2021 52,644 -Pി- 1500*8=12,000
6 21-02/21 05.02.2021 79,200 -Pി- 300*2=600
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7 3-3/21 02.03.2021 9,031 -Pി- --
8 107-3/21 18.03.2021 71,620 -Pി- --
9 ആകെ� 1,10,285/-

ഇQരQില് അനര്ഹ7ായി കേവതനം നല്�ിയ 1,10,285/-രൂപയുകെP കെചലവ്
ഓ     ഡിറ്റില് നിരാ�രിക്കുന്നു.
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ഭാഗം 2
സര്വ്വ�ലാശാലാ 1ണ്ട് - വരവിനQില് വന്ന

വ്യക്ത7ായ നഷ്ടം, കുറവ് എന്നിവയുകെP വിവരങ്ങള്

2-1  7ണ്ണുQി  �ാര്ഷി�  ഗകേവഷണ  കേ�ന്ദ്രം-  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  വില  -
സര്വ്വ�ലാശാല  ഉQരവിന്  അനുസൃത7ായി  പരിഷ്കരിച്ചില്ല-  99,750/-രൂപയുകെP
നഷ്ടം

സര്വ്വ�ലാശാലയികെല വിവിധ കേ�ന്ദ്രങ്ങളില് ഉല്പ്പാzിപ്പിക്കകെപ്പടുന്ന വിQ്,
നPീല്വസ്തുക്കള്,  ഭൗ7ജീവ�ങ്ങള്,  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  എന്നിവയുകെP
വില്പ്പനനിരക്കു�ള് അതത് വര്ഷങ്ങളില് പരിഷ്കരിച്ച് ഡയറക്ടര് ഓ1് റിസര്ച്ച്
ഉQരവിറക്കാറുണ്ട്. പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കു�ളുകെP പ്രാബല്യ തീയതിയില് തകെന്ന എല്ലാ
കേ�ന്ദ്രങ്ങളിലും  പരിഷ്കരിച്ച  വില  ഈPാക്കിത്തുPകേങ്ങണ്ടതാണ്.  എന്നാല്  7ണ്ണുQി
�ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രQില്  01.04.2021  തീയതിമുതല് പ്രാബല്യQില് വന്ന
പരിഷ്കരിച്ച  നിരക്കു�ളുകെP  അPിസ്ഥാനQില്  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  വില്പ്പന
നPQാQതിനാല്  99,750/-  രൂപയുകെP നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഉQരവാzിയായ
ഉകേz്യാഗസ്ഥനില്നിന്നും  തു�  തിരികെ�  ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.  വിശzവിവരങ്ങള്
ഖണ്ഡി� 1-4-12-1 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

2-2  എ.ഐ.എന്.പി  ഓണ്  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്  ഓര്ണികേQാളജി,  കെവള്ളാനിക്കര  -
കേബാറപ്പ് വില്പന -49,500/- രൂപ ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്

'കേബാറപ്പ്'  കേസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര്  പരികേശാധിച്ചതില്  ഇന്കേവായ്സ്(നമ്പര്
AINPVPM/RF-3/20-21)  പ്ര�ാരം  30.06.2020-ല് വില്പന  നPQിയ  5  �ിലാഗ്രാ7ിനു
പ�രം 500 �ികേലാഗ്രാം 'കേബാറപ്പ് ' കേസ്റ്റാക്കില് നിന്നും കുറവ് കെചയ്തതായി �ാണുന്നു.
495  �ികേലാഗ്രാം  'കേബാറപ്പി'കെന്റ  വിലയായ  49,500/-  രൂപ  ഉQരവാzിയായ
ഉകേz്യാഗസ്ഥനില് നിന്നും ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-33-
7 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്
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ഭാഗം 3
സര്വ്വ�ലാശാലാ 1ണ്ട് - കെചലവിനQില് വന്ന
വ്യക്ത7ായ നഷ്ടം, കുറവ് എന്നിവയുകെP വിവരങ്ങള്

3-1  കേ�ളപ്പജി കേ�ാകേളജ് ഓ1് എഞ്ചിനീയറിംഗ്  &  കെPകേ»ാളജി,  തവനൂര്  -  കേ�രള
സംസ്ഥാനQിന�കെQ പഠന യാത്ര - വിz്യാര്ത്ഥിയാത്രാസംഘകെQ അനുഗ7ിച്ച
അദ്ധ്യാപ�ര്ക്കുള്ള  യാത്രാബQ-  യാത്രാക്കൂലിയിനQില്  അനുവzിച്ച  തു�
നിരാ�രിക്കുന്നു

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 69/01-21, 70/1-21 /25.01.2021
തു� 12,400/- , 10,700/- 
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 333831/25.01.2021
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 253-24-0001-300

കേ7ല് സൂചന പ്ര�ാരം, 17.05.2019 മുതല് 26.05.2019 വകെരയുള്ള തീയതി�ളില്
നPQിയ  2015  ബാച്ച്  ബി.  കെP�്  (അഗ്രി.  എന്ജി.)   വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  കേ�രള
സംസ്ഥാന  പഠന  യാത്രയില്  വിz്യാര്ത്ഥിയാത്രാസംഘകെQ  അനുഗ7ിച്ച
അദ്ധ്യാപ�രായ  കേഡാ.  ജിനു എ,  കേ�ാഡിയ കെ� എല് എന്നിവര്ക്ക് യാത്രയ്ക്കുള്ള
അനാ7Q്  കെചലവ്,  zിനബQ  എന്നിവയ്ക്കു  പുറകേ7  യാത്രാ  സംഘQികെന്റ
വാഹനQില്  യാത്ര  നPQിയതിന്  യാത്രക്കൂലിയും  അനുവzിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ
ഇനQില് നല്�ിയ  16,400/-രൂപ  (8,200/-  രൂപ വീതം)  അദ്ധ്യാപ�രില് നിന്ന്
തിരികെ� ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.  വിശz വിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി�  1-4-3-3  ആയി കേചര്
Qിട്ടുണ്ട്.
3-2  കേ1ാറസ്ട്രി  കേ�ാകേളജ്,  കെവള്ളാനിക്കര  -  സത്യവിരുദ്ധ7ായി  സാക്ഷ്യപത്രം
തയ്യാറാക്കി,  കെചയ്യാQ പ്രവൃQിക്ക് പണം നല്�ി  -1,05,000/-  രൂപയുകെP കെചലവ്
ഓഡിറ്റില് നിരാ�രിക്കുന്നു

കേ1ാറസ്ട്രി  കേ�ാകേളജികെല  നാച്ചുറല്  റികേസാഴ്സ്  7ാകേനജ്കെ7ന്റ്  വകുപ്പില്
7ള്ട്ടിവുഡ് �ാബിനും, കെഷല്ഫും തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിച്ചതികെന്റ കെചലവായി 55,000/-
രൂപയും  (സി.ബി.വി.  നമ്പര്  116/03-2021/31.03.2021,  കെചക്ക് നമ്പര്  861404 & 861405)
നിലവികെല  ലാബികെന  ഇന്സ്ട്രുകെ7കേന്റഷന്  ലാബായി  പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനായി
50,000/- രൂപയും (സി.ബി.വി.  നമ്പര് 141/03-2021/31.03.2021,  കെചക്ക് നമ്പര് 861404 &
861405)  കെ7കേസ്സഴ്സ്  ഷാര്പ്പ്  അലു7ിനിയം  1ാബ്രികേക്കകേറ്റഴ്സ്,  കെവളളാനിക്കര  കെവസ്റ്റ്,
തൃശ്ശൂര്  എന്ന  സ്ഥാപനQിന്    നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രവ ൃQി�ള്  തൃപ്തി�ര7ായി
പൂര്Qീ�രിച്ചതായി  സ്ഥാപനQലവനും  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  നിര്വ്വഹണ
ഉകേz്യാഗസ്ഥനു7ായ  ശ്രീ.കേഡാ.കെ�.വിz്യാസാഗരന്  സാക്ഷ്യകെപ്പടുQിയാണ്
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കേ7ല് തു�  നല്�ിയിട്ടുളളത്. എന്നാല് 21.01.2022 ന് ഓഡിറ്റ് Pീം ഒന്നിച്ച് നPQിയ
സ്ഥലപരികേശാധനയില് പ്രസ്തുത പ്രവൃQി�ള് നPന്നിട്ടില്ലാQതായി  �ാണകെപ്പട്ടു.
ഇക്കാര്യം  21.01.2022  ന് നPQിയ ഓഡിറ്റ് എക്സിറ്റ് 7ീറ്റിംഗില് നിലവികെല കേ�ാകേളജ്
ഡീനും  സമ്മതിക്കു�യുണ്ടായി.  കെചയ്തിട്ടില്ലാQ  പ്രവൃQിയുകെP  കേപരില്  നPQിയ
1,05,000/-  രൂപയുകെP  കെചലവ്  ഓഡിറ്റില്  നിരാ�രിക്കുന്നു.  വിശzവിവരങ്ങള്
ഖണ്ഡി� 1-4-4-2 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
3-3 �ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്, കെവള്ളാനിക്കര - �ാറ്റകേലാഗ് നിരക്കിലും അധി�നിരക്കില്
രാസവസ്തുക്കള് വാങ്ങി 

കേഹാട്ടി�ള്ച്ചര്  കേ�ാകേളജ്  ഡീനികെന്റ  18-02-2021  തീയതിയികെല
ജി.എല്(1)/4155/2020  നമ്പര്  ഉQരവു  പ്ര�ാരം  രാസവസ്തുക്കള്  വാങ്ങുന്നതിന്
വിവിധ  വിതരണക്കമ്പനി�ളു7ായി  കേററ്റ്  കേ�ാണ്Oാക്ടില്  ഏര്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതു
പ്ര�ാരം  വിവിധ �മ്പനി�ളുകെP ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP �ാറ്റകേലാഗ്  നിരക്കില് നിശ്ചിത
ശത7ാനം  �ിഴിവു  നല്�ികെ�ാണ്ടാണ്  വിതരണക്കാര്  �രാറികേലര്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
എന്നാല്  �രാറില്  ഏര്കെപ്പട്ട  ‘കെ�7ിന്റ് ’  എന്ന  വിതരണ  �മ്പനി  പല
ഉല്പ്പന്നങ്ങളും നല്�ിയിരിക്കുന്നത്  �ാറ്റകേലാഗ്  നിരക്കിലും  അധി�നിരക്കിലാണ്.
ബില് നമ്പര്  0090/03-2021  (കെചക്ക്  നമ്പര്  0457836/22.03.2021)  പ്ര�ാരം  53,581/-
രൂപ  കെചലവഴിച്ച്  തൃശ്ശൂരികെല  “കെ�7ിന്റ് “  എന്ന  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും
രാസവസ്തുക്കള്  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇന്കേവായ്സ്  നമ്പര്  സി
എസ്/05496/08-02-2021  പ്ര�ാരം  'Abscisic Acid extra pure 98% (Item Code- SR
66308C  SRL)  എന്ന  ഉല്പ്പന്നം  3  എണ്ണം  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  എസ്.ആര്.എല്
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുകെP  �ാറ്റകേലാഗ്  പ്ര�ാരം  ഇതികെന്റ  നിരക്ക്  18,000/-രൂപയാണ്.
എന്നാല് ബില്ലില് ഈPാക്കിയിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 18,900/-രൂപയു7ാണ്. ഇതു പ്ര�ാരം
അധി�7ായി  നല്�ിയ  2,551/-  രൂപ  തിരികെ�  ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.
വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-5-1 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
3-4  �ാലാവസ്ഥാ  വ്യതിയാന  പരിസ്ഥിതി  ശാസ്ത്ര  കേ�ാകേളജ്,  കെവള്ളാനിക്കര  -
�രാര് നിയ7നം - അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക് അധി�നിരക്കില് കേവതനം അനുവzിച്ചു

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 01/03-2021 /01.03.2021
തു� 81,900/- 
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 899520/01.03.2021
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 282-65-6154-110

പ്രതി7ാസം 44,100/- രൂപ, അകെല്ലങ്കില് പ്രതിzിനം 1,470/- രൂപ ആണ് �രാര്
അദ്ധ്യാപ�രുകെP കേവതന7ായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് �രാറPിസ്ഥാനQില്
നിയ7ിതരായ  അസി.കെപ്രാ1സര്7ാരുകെP  �രാര്  �ാലാവധി  അവസാനിച്ച  2021
കെ1ബ്രുവരി  7ാസQില്  കേവതനം  അനുവzിച്ചകേപ്പാള്  അധി�  നിരക്ക്
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നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  ഇനQില്  അധി�7ായി  നല്�ിയ  5,460/-  രൂപ  തിരികെ�
ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-6-2 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
3-5  കേ�ാകേളജ്  ഓ1്  കേ�ാ-ഓപ്പകേറഷന്  &  ബാങ്കിംഗ്,  കെവള്ളാനിക്കര-
ആzായനികുതി-  ഇ.Pി.ഡി.എസ്  റികേട്ടണ് 1യല് കെചയ്യുന്നതികെല �ാലതാ7സം-
പിഴ അPവാക്കിയത് അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല 

സി.ബി.വി.നമ്പര്/തീയതി 35/08-20 /18.08.2020
തു� 1,490/- 
കെചക്ക് നമ്പര്/തീയതി 828929/18.08.2020
കെചലവ് ശീര്ഷ�ം 203-22-0001-840

കേ7ല്  സൂചന  പ്ര�ാരം  2020-21  സാമ്പQി�  വര്ഷകെQ  ആz്യ
പാzവര്ഷQികെല  ആzായ  നികുതിയുകെP  ഇ.Pി.ഡി.എസ്  റികേട്ടണ്  1യല്
കെചയ്യുന്നതില്  �ാലതാ7സം  സംഭവിച്ചതിന്  പിഴയായി  1,490/-  രൂപ
ആzായനികുതി  വകുപ്പികേലയ്ക്ക്  അPച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇ.Pി.ഡി.എസ്  റികേട്ടണ്  1യല്
കെചയ്യുന്നതിലുണ്ടായ  �ാലതാ7സQിന്  പിഴ  അPകേയ്ക്കണ്ടിവന്നത്  ബന്ധകെപ്പട്ട
ജീവനക്കാര്ക്ക്  സംഭവിച്ച  വീഴ്ച  മൂല7ാണ്.  ആയതിനാല്  അPവാക്കിയ  പിഴത്തു�
ബന്ധകെപ്പട്ട ജീവനക്കാരില് നിന്ന് ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി�
1-4-7-2 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
3-6  കേ�ാക്കനട്ട്  7ിഷന്,  പPന്നക്കാP്  -  സി.എന്.സി  കെലയ്ത്ത്  കെ7ഷീന് വാങ്ങല്  -
�്വകേട്ടഷന് സൂക്ഷ7 പരികേശാധനയികെല പാളിച്ച -വാഗ്ദാനം കെചയ്യകെപ്പട്ട കുറഞ്ഞ തു�
ഒഴിവാക്കിയതിനാല് 1,20,300/-രൂപയുകെP നഷ്ടം

കേനാളജ്  &  Ðില് ഡവലപ്പ്കെ7ന്റ്  ഓണ് കേ�ാക്കനട്ട്  കേബയ്സ്ഡ് കെസക്കന്
ഡറി  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്'  എന്ന   ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  എന്.എ.എച്ച്.ഇ.പി  -
സി.എ.എ.എസ്.Pി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ബില്  നമ്പര്  0022/07-2020  (കെചക്ക്
നമ്പര്  co72019282291)  പ്ര�ാരം  രാജ്കേ�ാട്ടിലുള്ള  തിരുപ്പതി  സി.എന്.സി
കെപ്രാഡക്ട്സ്  എന്ന  സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  21,84,000/-കെചലവുകെചയ്ത്  2
സി.എന്.സി  കേലQ്  കെ7ഷീനു�ള്  വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  �്വകേട്ടഷന്  സൂക്ഷ7
പരികേശാധനയികെല പാളിച്ചമൂലം  ഉയര്ന്ന വില നല്�ിയതിനാല്  1,20,300/-  രൂപ
സ്ഥാപനQിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-21-1 ല് കേചര്
Qിട്ടുണ്ട്.
3-7  കേ�ാക്കനട്ട്  7ിഷന്,  പPന്നക്കാP്  -  കേ7ാഡല്  ഓര്ഗാനിക്ക്  ഓയില്  പ്രസ്സ്
കെ7ഷീന്  വാങ്ങല്  -  അംഗീ�രിച്ച  കെPന്ഡര്  നിരക്കികേനക്കാള്  കൂടുതല്  വില
നല്�ി- 12,119/-രൂപ നഷ്ടം

കേനാളജ്  &  Ðില് ഡവലപ്പ്കെ7ന്റ്  ഓണ് കേ�ാക്കനട്ട്  കേബയ്സ്ഡ് കെസക്കന്
ഡറി  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്'  എന്ന   ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  എന്.എ.എച്ച്.ഇ.പി  -
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സി.എ.എ.എസ്.Pി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ബില്  നമ്പര്  0019/08-2020  (കെചക്ക്
നമ്പര് co82010617619) പ്ര�ാരം കേ�ായമ്പത്തൂരിലുള്ള സ്റ്റാന്കേഡര്ഡ് കേഹാം നീഡ്സ്
എന്ന സ്ഥാപനQില് നിന്നും 1,10,000/-കെചലവുകെചയ്ത് ഒരു കേ7ാഡല്   ഓര്ഗാനിക്ക്
ഓയില് പ്രസ്സ് കെ7ഷീന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അംഗീ�രിച്ച �്വകേട്ടഷന് നിരക്കില്
അധി�രിച്ച്  വില  നല്�ിയതിനാല്  12,119/-രൂപ  സര്വ്വ�ലാശാലക്ക്  നഷ്ടം
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-21-2 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
3-8  കേ�ാക്കനട്ട്  7ിഷന്,  പPന്നക്കാP്  -  ബകേയാ7ാസ്  ക്രഷര്-  ആന്വല്
കെ7യിന്റനന്സ് കേ�ാണ്Oാക്ട് അപാ�ത�ള്- 45,000/- രൂപ അധി�7ായി നല്�ി

കേനാളജ്  &  Ðില് ഡവലപ്പ്കെ7ന്റ്  ഓണ് കേ�ാക്കനട്ട്  കേബയ്സ്ഡ് കെസക്കന്
ഡറി  അഗ്രിക്കള്ച്ചര്'  എന്ന   ഐ.സി.എ.ആറികെന്റ  എന്.എ.എച്ച്.ഇ.പി  -
സി.എ.എ.എസ്.Pി  കെപ്രാജക്ടികെന്റ  ഭാഗ7ായി  ബില്  നമ്പര്  0088/03-2021  (കെചക്ക്
നമ്പര്  183644)  പ്ര�ാരം  7ഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള  സര്കേവ്വശ്വര  Oാകേക്ടഴ്സ്  എന്ന
സ്ഥാപനQില്  നിന്നും  7,29,400/-കെചലവുകെചയ്ത്  ഒരു  ബകേയാ7ാസ്  ക്രഷര് 
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  തു�യില്  50,000/-രൂപ  നല്�ിയിരിക്കുന്നത്.  യന്ത്രQികെന്റ
ആന്വല്  കെ7യിന്റനന്സ്  കേ�ാണ്Oാക്ടിനാണ്.  എന്നാല്  �്വകേട്ടഷന്  നിരക്കിലും
അധി�രിച്ചാണ് തു� നല്�ിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാല് ഈ ഇനQില് 45,000/-
രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-21-3 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.

3-9 സര്വ്വ�ലാശാല കെഹഡ് �്വാര്കേട്ടഴ്സ് - കെപ്രാകേ7ാഷന്- ഉQരവ് തീയതിയ്ക്ക് ഒരു
വര്ഷം മുമ്പുള്ള ശമ്പളക്കുPിശ്ശി� അനുവ  zിച്ചു

കെ�.എസ്.ആര്  (പാര്ട്ട്  1)  റൂള്  23 സി,  23 ഡി എന്നിവ പ്ര�ാരം  (സര്ക്കാര്
ഉQരവ്.(പി)നമ്പര്.629/2010/1ിന്/25.11.2010  പ്ര�ാരം  കൂട്ടികേചര്Qത്)  ഡ്യൂട്ടിയില്
7ാറ്റം  വരാQ  തസ്തി��ളികേലക്കുള്ള  സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്ക്ക്  ഉQരവ്  തീയതി
മുതല്  പുറ�ികേലയ്ക്ക്  ഒരു  വര്ഷം  വകെര  7ാത്രകെ7  ശമ്പളക്കുPിശ്ശി�  അനുവzിയ്ക്കാവൂ.
എന്നാല് യൂണികേവഴ്സിറ്റി  ഉQരവ് നമ്പര്.GA/B3/559/2017/03.02.2017  പ്ര�ാരം എച്ച്.
ഡി. വി കൈഡ്രവര് കേഗ്ര ഡ്-I തസ്തി�യില് നിന്നും എച്ച്. ഡി. വി കൈഡ്രവര് സീനിയര്
കേഗ്ര ഡ്  തസ്തി�യികേലയ്ക്ക്  കെപ്രാകേ7ാഷന് ലഭിച്ച ശ്രീ.കെബന്നി.  പി.  എന് എന്നവര്ക്ക്
കെപ്രാകേ7ാഷന്  തീയതി  മുതല്  (01.06.2012)  ശമ്പളക്കുPിശ്ശി�  അനുവzിച്ചു
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  കൂടുതല്  നല്�ിയ  57,104/-  രൂപ  തിരികെ�  ഈPാകേക്കണ്ടതാണ്.
വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-34-1 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
3-9 കേചാz്യകേപപ്പര് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഉQരകേപപ്പറികെന്റ മൂല്യനിര്ണ്ണയQിനു7ായി
കേവതന7ിനQില് അനര്ഹ7ായി നല്�ിയ 1,10,285/-രൂപയുകെP കെചലവ് ഓ     ഡിറ്റില്
നിരാ�രിക്കുന്നു

യു.ജി.സി.  7ാനzണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ7ായി,  2020-21  വര്ഷQില്  കേ�രള
�ാര്ഷി�സര്വ്വ�ലാശാലയികെല  വിവിധ  കേ�ാകേളജു�ളികെല  കെറഗുലര്
വിz്യാര്ത്ഥി�ളുകെP  ഉQരകേപ്പപ്പര്  മൂല്യനിര്ണ്ണയQിനും,  കേചാz്യകേപ്പപ്പര്
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തയ്യാറാക്കിയതിനും  അദ്ധ്യാപ�ര്ക്ക്  കേവതനം  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇQരQില്
അനര്ഹ7ായി  കേവതനം  നല്�ിയ  1,10,285/-രൂപയുകെP  കെചലവ്  ഓ     ഡിറ്റില്
നിരാ�രിക്കുന്നു. വിശzവിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി� 1-4-34-3 ല് കേചര്Qിട്ടുണ്ട്.
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ഭാഗം 4
ഓഡ ിറ്റ് പ്രത്യവകേലാ�നം

4-1 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 2020-21
ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജിന് പരിഗണിക്കുന്ന വരവിനങ്ങള് തു� (രൂപ)

റികേവാള്വിംഗ് 1ണ്ട് 36,87,50,670.00
1ീസ് വരു7ാനം 4,88,67,300.59

സര്വ്വ�ലാശാല വസ്തുവ��ളില് നിന്നുള്ള വരു7ാനം 5,35,04,499.58
2020-2021 ല് ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് �ണക്കാക്കാന്

പരിഗണിക്കുന്ന ആകെ� തു� 47,11,22,470.17

2020-21 വര്ഷകെQ ഓഡ ിറ്റ് ചാര്ജ് @1% 47,11,225

31.03.2020-ല് ഒടുക്കുവാന് അവകേശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 3,48,12,831

ആകെ� 3,95,24,056
തന്വര്ഷം ഒടുക്കിയ ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 1,72,87,304

31.03.2021-ല് ഒടുക്കാന് അവകേശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 2,22,36,752

ഈ തു� " 0070-other Administrative Charges, 60-other receipts, 110-fee for
government audit, 93-audit charge for kerala Agricultural University” എന്ന കെഹഡ്
ഓ1്  അക്കൗണ്ടികേലക്ക്  ഒടുകേക്കണ്ടതും  ഒടുക്കു  വിവരം  അസ്സല്  ചലാന്  സഹിതം
ഓഡിറ്റികെന അറിയികേക്കണ്ടതാണ്.

അPവാക്കാനുള്ള ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജികെന്റ വര്ഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് 

വര്ഷം ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ്/കുPിശ്ശി�
(₹)

2017-2018 വകെര 78,92,000
2018-2019 53,25,730
2019-2020 43,07,797
2020-2021 47,11,225
ആകെ� 2,22,36,752
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4-2 നിരാ�രിച്ച/തPസ്സകെപ്പടുQിയ തു�യുകെP വിശzാംശങ്ങള് 

ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

നിരാ�രിച്ച
തു�/തിരിച്ചP
കേക്കണ്ട തു�

തPസ്സകെപ്പടുQിയ
തു� കേ7ല് വിലാസം

1-4-1-2 722,500
കേഡാ.പി.ആര് സുകേരഷ്

ഡീന്
�ാര്ഷി� കേ�ാകേളജ്

പPന്നക്കാP്

1-4-3-2 26,550

കേഡാ.സത്യന്.കെ�.കെ�, 
ഡീന് (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)

കേ�ളപ്പജി കേ�ാകേളജ് ഓ1് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്ഡ് കെPകേ»ാളജി

തവനൂര് 

1-4-3-3 16,400

കേഡാ.സത്യന്.കെ�.കെ�, 
ഡീന് (ഇന് ചാര്ജ്ജ്)

കേ�ളപ്പജി കേ�ാകേളജ് ഓ1് അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്ഡ് കെPകേ»ാളജി

തവനൂര് 

1-4-4-2 105,000

കേഡാ.വിz്യാസാഗരന്
ഡീന്

പൗര്ണ്ണ7ി (H)
അരിമ്പൂര്

തൃശ്ശൂര് -680620

1-4-5-1 2,551

കെപ്രാ1. അനീറ്റ കെചറിയാന്.കെ�
അകേസ്സാസികേയറ്റ് ഡീന്

ലൗ കെഡയില്
ഹരിത നഗര്

ഒല്ലൂക്കര
680655

1-4-6-2 5,460

കേഡാ. പി. ഒ. ന7ീര്
ഡീന്

�ാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്ര
കേ�ാകേളജ്

(�ാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന പഠനഗകേവഷണ
അക്കാz7ി)

കെവള്ളാനിക്കര

1-4-7-1 18,00,000

കേഡാ.കെ�.എന് ഉഷാകേzവി
അകേസാസികേയറ്റ് ഡീന്

കേ�ാകേളജ് ഓ1് കേ�ാ-ഓപ്പകേറഷന്, ബാങ്കിംഗ് &
7ാകേനജ്കെ7ന്റ്

കെവള്ളാനിക്കര

1-4-7-2 1,490

കേഡാ.കെ�.എന് ഉഷാകേzവി
അകേസാസികേയറ്റ് ഡീന്

കേ�ാകേളജ് ഓ1് കേ�ാ-ഓപ്പകേറഷന്, ബാങ്കിംഗ് &
7ാകേനജ്കെ7ന്റ്

കെവള്ളാനിക്കര

1-4-9-1 135,830 കേഡാ.വനജ. Pി
അകേസാ.ഡയറക്ട ര് ഓ1് റിസര്ച്ച്
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പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം
പീലികേക്കാP്

1-4-9-3 467,500
കേഡാ.വനജ. Pി

അകേസാ.ഡയറക്ട ര് ഓ1് റിസര്ച്ച്
പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം

പീലികേക്കാP്

1-4-9-4 50,000
കേഡാ.വനജ. Pി

അകേസാ.ഡയറക്ട ര് ഓ1് റിസര്ച്ച്
പ്രാകേzശി� �ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം

പീലികേക്കാP്

1-4-12-1 99,750
കേഡാ.എ.ലത

കെപ്രാ1സര് & കെഹ   ഡ്
�ാര്ഷി� ഗകേവഷണ കേ�ന്ദ്രം, 7ണ്ണുQി

1-4-14-1 16,523
കേഡാ.ശ്രീലത.എ.കെ�

അസി. കെപ്രാ1സര് ആന്റ് കെഹഡ്
കെനല്ല് ഗകേവഷണകേ�ന്ദ്രം

കൈവറ്റില

1-4-15-1 151,998
കേഡാ.റീന 7ാത്യു

അകേസാസികേയറ്റ് ഡയറക്ടര് ഓ1് റിസര്ച്ച്
ആര്എആര്എസ് കു7ര�ം

1-4-21-1 120,300

കേഡാ.ആര്.സുജാത
കൈ�രളി
പുല്ലുപാറ
എര7ം

�ണ്ണൂര് -670307

1-4-21-2 12,119

കേഡാ.ആര്.സുജാത
കൈ�രളി
പുല്ലുപാറ
എര7ം

�ണ്ണൂര് -670307

1-4-21-3 45,000

കേഡാ.ആര്.സുജാത
കൈ�രളി
പുല്ലുപാറ
എര7ം

�ണ്ണൂര് -670307

1-4-24-2 86,299
കേഡാ. അലന് കേതാ7സ്

കേപ്രാഗ്രാം കേ�ാ-ഓഡികേനറ്റര്
കെ� വി കെ�
വയനാP്

1-4-33-7 49,500

കേഡാ.7ാണി കെചല്ലപ്പന്
ഓ1ീസര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്

എ.ഐ.എന്.പി. ഓണ് അഗ്രി�ള്ച്ചറല് ഓര്
ണികേQാളജി
കെവള്ളാനിക്കര

1-4-34-1 57,104
ശ്രീ7തി.ബീന .വി. കെ�

അസി.�ംപ് കേOാളര്, (ഡി.ഡി &എ)
കേതാപ്പില് വീP്, കെവസ്റ്റ് എന്ഡ് അവന്യൂ,

വടൂക്കര പി ഒ, തൃശൂര്-680007
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1-4-34-3 110,285
കേഡാ.എസ് കേഗാപകു7ാര്,

ഡയറക്ടര് ഓ1് എ  ജുകേക്കഷന് 
കേ�രള �ാര്ഷി�  സര്വ�ലാശാല

കെവള്ളാനിക്കര
ആകെ� 6,24,959 34,57,200

4-3     തീര്പ്പാക്കാന് അവകേശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടു�ളുകെP
വിശzാംശങ്ങള്

ക്ര7
നമ്പര്

ഓഡിറ്റ് 
റികേപ്പാര്ട്ട് 
വര്ഷം

ഓഡിറ്റ്
 റികേപ്പാര്ട്ട് 

നമ്പര്/തീയതി

തീര്പ്പാക്കാന്
അവകേശഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡി��ളുകെP

എണ്ണം
1 1971-72 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-156/7/ 10.05.1976 5
2 1972-73 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-53/77/ 17.01.1977 10
3 1973-74 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2(എ)-911/77/09.08.1977 5
4 1974-75 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2(എ)-53/78/10.01.1978 14
5 1975-76 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-1454/78/14.11.1978 26
6 1976-77 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-1290/80/24.02.1980 18
7 1977-78 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-319/81/23.02.1981 23
8 1978-79 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-715/82/15.11.1982 20
9 1979-80 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)5-272/84/14.03.1984 38
10 1980-81 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-858/85/04.10.1985 55
11 1981-82 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-207/88/19.02.1988 70
12 1982-83 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-903/90/18.07.1990 48
13 1983-84 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-1405/91/25.02.1991 32

14 1984-85
1985-86 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-1871/92/08.02.1993 63

15 1986-87
1987-88 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു) 2-348/93/19.02.1994 11

16 1988-89
1989-90 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)2-235/95/19.04.1995  140

17 1990-91
1991-92 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)10-1333/96 44

18 1992-93 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)1-424/2000/18.18.2000 10
19 1993-94 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)എസ്1-425/2000 23.09.2000 13
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20 1994-95 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)എസ്1-1856/2000/16.11.2000 9
21 1995-96 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)എസ്1-1930/2000/24.11.2000 14

22 1996-97 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)10- 342/98 33

23 1997-98 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)10-1122/99 30

24 1998-99 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)എസ്1-1472/2001/ 31.03.2001 43

25 1999-00 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)എസ്1-1840/2001/ 20.11.2001 56

26 2000-01 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-198/2003/28.02.2003 50

27 2001-02 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-1250/2004/09.02.2004 75

28 2002-03 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-198/2003/28.02.2003  44

29 2003-04 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-400/2006/31.10.2007 30

30 2004-05 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-140/09/30.01.2009 39

31 2005-06 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-228/2010/20.02.2010  76

32 2006-07 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-1379/2010/31.03.2011  31

33 2007-08 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-762/11/15.02.2013 54

34 2008-09 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-108/13/03.02.2014 27

35
2009-10
2010-11
2011-12

എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-1627/14/21.11.2014  43

36 2012-13 എല്.എ1്(കെ�.എ.യു)ജി1-250/2015/05.05.2015  89

37 2013-14
2014-15 കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)ജി1-721/2016/24.09.2016  79

38 2015-16 കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)എ 1- 613/2017/10.07.2017  59

39 2016-17 കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)എ 1- 251/2019/05.04.2018 84

40 2017-18 കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)എ 1- 646/2019/30.08.2019 109

41 2018-19 കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)എ 1- 557/2020/22.02.2021 161

42 2019-20 കെ�.എസ്.എ(എ.ജി.യു)എ 1- 12/2022/22.02.2022 85
ആകെ� 1862

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര് 
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അനുബന്ധം : 1 
വരവുകെചലവു് സംക്ഷിപ്തം

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-3 )
ANNUAL ACCOUNTS 2020-2021 RECEIPTS STATUS

Head of Account Actual Receipts Revised BE (+) Increase/
(-) Decrease

Non-Plan Schemes
Statutory Grant from Govt. Non-

Plan 337,00,59,000 337,00,59,000 0

Total 337,00,59,000 337,00,59,000 0
Plan Schemes

Plan grant from Agricultural
Department (General) 0 56,14,00,000 -56,14,00,000

Plan grant from Agricultural
Department (Project specific) 0 15,00,00,000 -15,00,00,000

FY 2020-21 Plan grant from
Agricultural Department (General) 37,44,00,000 0 37,44,00,000

Total 37,44,00,000 71,14,00,000 -33,70,00,000
EAP Projects

ICAR Projects - 100 percent 15,85,19,414 0 15,85,19,414
NARP - ICAR Assisted 980,000 0 980,000

ICAR Co-ordinated Projects 19,95,81,147 0 19,95,81,147
Other Externally Aided Projects 21,42,96,654 0 21,42,96,654

Gok Project Specific
Assistance(PLAN) 9,68,60,250 0 9,68,60,250

Total 67,02,37,465 0 67,02,37,465
Revolving Fund

ICAR Revolving Fund 6,13,03,698 5,86,40,000 26,63,698
KAU Revolving Fund 19,34,60,944 18,10,25,000 124,35,944
OEAP Revolving Fund 11,39,86,027 11,37,90,000 196,027

Total 36,87,50,669 35,34,55,000 1,52,95,669
Internal Receipt

FEES 488,67,300 652,46,500 -163,79,199
COLLEGE PROPERTIES 0 145,500 -145,500

UNIVERSITY PROPERTIES 535,04,499 574,20,300 -39,15,800
INTERESTS 10,90,24,227 935,01,700 155,22,527

MISCELLANEOUS 0 10,000 -10,000
Total 21,13,96,026 21,63,24,000 -49,27,972
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SUMMARY
Non-Plan Schemes 3,37,00,59,000 337,00,59,000 0

Plan Schemes 37,44,00,000 71,14,00,000 -33,70,00,000
EAP Projects 67,02,37,465 0 67,02,37,465

Revolving Fund 36,87,50,670.53 35,34,55,000 152,95,670.53
Internal Receipt 21,13,96,027.54 21,63,24,000 -49,27,972.46

Total 499,48,43,163.07 465,12,38,000 34,36,05,163.07

ANNUAL ACCOUNTS 2020-2021 EXPENDITURE STATUS

Head of Account Actual Expenditure Revised BE (+) Increase/
(-) Decrease

10 Management and
Administration

Non-Plan Schemes 18,30,41,842.66 21,10,52,000 280,10,157.34
Other Externally Aided Projects 12,44,160 22,26,690 982,530

Total 18,42,86,002.66 21,32,78,690 2,89,92,687.34
11 Additional Suspense Fund

Non-Plan Schemes 22,44,17,730 22,43,00,000 -117,730
Total 22,44,17,730 22,43,00,000 -117,730

20 Library (20 to 29) Education)
Non-Plan Schemes 305,97,405 374,05,500 68,08,095

Plan Schemes 25,00,000 10,06,87,620 981,87,620
Total 330,97,405 13,80,93,120 10,49,95,715

21 Agricultural Education
Non-Plan Schemes 54,75,21,373.85 59,07,00,600 431,79,226.15

Plan Schemes 535,20,950 11,51,01,848 615,80,898
ICAR Projects - 100 percent 361,12,859 378,75,094 17,62,235

Other Externally Aided Projects 75,01,440 85,86,806 10,85,366
Total 64,46,56,622.85 75,22,64,348 10,76,7,725.15

22 Co-operation & Banking
Education

Non-Plan Schemes 369,91,002.11 383,23,000 13,31,997.89
Plan Schemes 15,53,377 66,89,988 51,36,611

Total 385,44,379.11 450,12,988 64,68,608.89
23 Forestry Education
Non-Plan Schemes 403,22,271.25 439,45,500 36,23,228.75

Plan Schemes 30,70,277 55,33,192 24,62,915
Other Externally Aided Projects 10,82,335 10,82,335 0

Total 444,74,883.25 505,61,027 60,86,143.75
24 Agricultural Engineering

Education
Non-Plan Schemes 795,80,871.63 866,57,000 70,76,128.37

Plan Schemes 35,12,907 112,37,038 77,24,131
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Total 830,93,778.63 978,94,038 148,00,259.37
28 D.S.W.

Non-Plan Schemes 48,52,789 71,98,000 23,45,211
Plan Schemes 17,23,474 50,57,552 33,34,078

Other Externally Aided Projects 24,12,451 24,59,295 46,844
Total 89,88,714 147,14,847 57,26,133

30 D.O.R.(30 to 39 Research)
Non-Plan Schemes 220,58,896 236,20,000 15,61,104

Plan Schemes 0 33,54,00,000 33,54,00,000
Other Externally Aided Projects 22,54,102 39,01,091 16,46,989

Total 243,12,998 36,29,21,091 33,86,08,093
31 Agricultural Research

Non-Plan Schemes 54,94,75,230.02 59,97,55,550 502,,80,319.98
Plan Schemes 707,64,820.5 13,68,11,813 660,46,992.5

ICAR Projects - 100 percent 136,85,824 153,93,239 17,07,415
NARP - ICAR Assisted 861,189 13,00,000 438,811

ICAR Co-ordinated Projects 23,15,28,730.3 32,42,98,796 927,70,065.7
Other Externally Aided Projects 959,70,048.05 14,98,69,894 538,99,845.95

Gok Project Specific
Assistance(PLAN) 936,66,172.75 13,61,98,481 42532,,308.25

Total 105,59,52,014.62 136,36,27,773 30,76,75,,758.38
33 Forestry Research

ICAR Co-ordinated Projects 72,10,280 75,19,990 309,710
Total 72,10,280 75,19,990 309,710

34 Agricultural Engineering
Research

ICAR Co-ordinated Projects 33,22,525 53,00,000 19,77,475
Total 33,22,525 53,00,000 19,77,475

40 Extension (40 to 49
Extension)

Non-Plan Schemes 608,49,876.79 712,97,000 104,47,123.21
Plan Schemes 275,33,790 15,16,02,623 12,40,68,833

ICAR Projects - 100 percent 11,48,95,851 11,42,71,959 -623,892
Other Externally Aided Projects 219,51,323 290,57,018 71,05,695

Gok Project Specific
Assistance(PLAN) 46,04,140 174,38,365 128,34,225

Total 2298,,34,980.79 38,36,66,965 15,38,31,984.21
50 Civil Works( 50 to 59

Enginerring wings)
Non-Plan Schemes 760,55,999.84 827,44,100 66,88,100.16

Plan Schemes 366,58,053 35,95,82,908 32,29,24,855
Other Externally Aided Projects 207,06,271 286,06,502 79,00,231

Gok Project Specific
Assistance(PLAN) 140,880 155,000 14,120
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Total 13,35,61,203.84 47,10,88,510 33,75,27,306.16
60 Estate

Non-Plan Schemes 704,831 836,900 132,069
Total 704,831 836,900 132,069

65 Revolving Fund
ICAR Revolving Fund 499,65,607.25 643,20,000 143,54,392.75
KAU Revolving Fund 13,15,13,469.6 18,93,61,612 578,48,142.4
OEAP Revolving Fund 939,80,981.74 10,34,25,000 94,44,018.26

Total 27,54,60,058.59 35,71,06,612 816,46,553.41
70 E-Governance & ICT

Non-Plan Schemes 48,54,421 52,80,000 425,579
Plan Schemes 105,70,302 201,57,322 95,87,020

Total 154,24,723 254,37,322 100,12,599
92 Pension & Compensation

Non-Plan Schemes 152,06,14,705.75 164,36,05,000 12,29,90,294.25
Total 152,06,14,705.75 164,36,05,000 12,29,90,294.25

99 Other Expense
BANK CHARGES 4,149 0 0

Total 4,149 0 0
SUMMARY

Non-Plan Schemes 338,19,39,245.9 366,67,20,150 28,47,80,904.1
Plan Schemes 21,14,07,950.5 124,78,61,904 103,64,53,953.5

ICAR Projects - 100 percent 16,46,94,534 16,75,40,292 28,45,758
NARP - ICAR Assisted 861,189 13,00,000 438,811

ICAR Co-ordinated Projects 24,20,61,535.3 33,71,18,786 950,57,250.7
ICAR Revolving Fund 499,65,607.25 643,20,000 143,54,392.75

Other Externally Aided Projects 15,31,22,130.05 22,57,89,631 726,67,500.95
KAU Revolving Fund 13,15,13,469.6 18,93,61,612 578,48,142.4
OEAP Revolving Fund 939,80,981.74 10,34,25,000 94,44,018.26
Gok Project Specific
Assistance(PLAN) 984,11,192.75 15,37,91,846 553,80,653.25

Other Expense 4,149 0 0
Total 452,79,61,985.09 615,72,29,221 162,92,71,384.91

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം: 2
പദ്ധതി ധനസഹായം 

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)
ക്ര7

നമ്പര് ഉQരവ് നമ്പര്/തീയതി തു�
(₹)

വരവ് വച്ച
തീയതി

1 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.958/2020/കൃഷി/തീയതി
23.11.2020 12,80,00,000 01.12.2020

2 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.65/2021/കൃഷി/22.01.2021 20,59,00,000
20,00,00,000
02/02/2021

59,00,000
29.01.2021

3
സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.
310/2021/25.03.2021 4,05,00,000 27.03.2021

ആകെ� 37,44,00,000

പദ്ധതികേയതര ധനസഹായം  
(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പര് ഉQരവികെന്റ നമ്പറും തീയതിയും തു�

(₹)
വരവ് വച്ച
തീയതി

1 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.392/2020/കൃഷി
/21.04.2020 28,08,00,000 04.05.2020

2 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.443/2020/കൃഷി/
21.05.2020 28,08,00,000 01.06.2020

3 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.557/2020/കൃഷി/
22.06.2020 28,08,00,000 01.07.2020

4 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.670/2020/കൃഷി
/27.07.2020 28,08,00,000 30.07.2020

5 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.722/2020/കൃഷി
/19.08.2020 28,08,00,000 24.08.2020

6 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.790/2020/കൃഷി/
22.09.2020 28,08,00,000 29.09.2020

7 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.872/2020/കൃഷി/
24.10.2020 28,08,00,000 30.10.2020

8 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.957/2020/കൃഷി/23.11.2020 28,08,00,000 01.12.2020
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9 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.995/2020/കൃഷി/
15.12.2020 28,08,00,000 01.01.2021

10 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.74/2021
കൃഷി/23.01.2021 28,08,00,000 02.02.2021

11 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.195/2021/കൃഷി/23.02.2021 28,08,00,000 26.02.2021

12 സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പര്.296/2021/കൃഷി/22.03.2021 28,12,59,000 23.06.2021

ആകെ� 337,00,59,000

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 3

ഐ. സി. എ.ആര്  ധനസഹായം (100%)

ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പര് കെപ്രാജക്ട് തു�

1 5151 ICAR SRF 61,81,285
2 5159 ICAR RAWE Programme 56,32,167
3 5160 NTS-ICAR 53,05,392
4 5221 ICAR-JRF 28,36,851
5 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 10,76,99,633

6 40030 Strengthening and Development of state Agricultural Universities
(Development Grant) 136,51,227

7 40032 TSP-"Strengthening and Development of Higher Agricultural
Education in India" 20,00,000

8 40014 ICAR-Emeritus Scientist Scheme-Carbon & Biodiversity in the tree
based land 894,853

9 5176 Network Project on Harvesting Processing and value addition of
Natural Resins and Gums 14,55,000

10 5225 ICAR - Effect of High Hydrostatic pressure procesing on Textural and
Nutritional Behavior of Minimally Processed Fruits and Vegitables 72,89,080

11 40012 AICRP on Fruits, BRS, Kannara-Scheduled Caste Sub Plan(SCSP)
Component 400,000

12 40028 FLD on Seasame at OFR Centre, CoA, Vellayani 20,000
13 5142 ICAR -- NICRA 432,419
14 45102 CSS-Monitoring of Pesticide Residue at National Level 32,00,000
15 5107 Strengthening of Directorate of Extension 350,000
16 40031 ICAR-Special SCSP Programme for the year 2020-21 100,000
17 5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under NFSM for kvks 107,606
18 40031 ICAR-Special SCSP Programme for the year 2020-21 100,000
19 5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under NFSM for kvks 37,230
20 5504 Krishi Vigyan Kendra (ICAR 100%) 93,340
21 40031 ICAR-Special SCSP Programme for the year 2020-21 100,000
22 5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under NFSM for kvks 55,263

23
5206 ICAR - ARYA Project on Employment and Livelihood Security for
Rural Youth through Entrepreneurship Models in processing and Value

Addition
59,060

24 40031 ICAR-Special SCSP Programme for the year 2020-21 200,000
25 40031 ICAR-Special SCSP Programme for the year 2020-21 100,000
26 40031 ICAR-Special SCSP Programme for the year 2020-21 100,000
27 5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under NFSM for kvks 72,000
28 5205 ICAR cluster frontline demonstration of pulses under NFSM for kvks 47,008

ആകെ� 15,85,19,414

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 4
ഐ.സി.എ.ആര് കേ�ാ-ഓഡികേനറ്റഡ് കെപ്രാജക്ടു�ള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)
ക്ര7

നമ്പര് പദ്ധതി തു�

1 6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 80,51,186
2 6621 AICRP on Agro Forestry (ICAR 75-25) 48,40,000
3 56676 AICRP on Soil test Crop response correlation 17,77,000
4 6622 All India Network Project on Agrl. Ornithology (75-25) 460,000
5 6684 AINP on Agriculture Acarology 24,43,000

6 50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill development
on coconut based secondary agriculture 14,00,000

7 50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill development
on coconut based secondary agriculture 6,00,000

8 6645 AICRP on farm implements and machinery 29,02,898
9 6680 AICRP on Post Harvest Technology (ICAR 75:25) 58,70,000
10 6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 44,000

11 50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill development
on coconut based secondary agriculture 47,60,000

12 6637 AICRP on Medicinal Aromatic Plants (ICAR 75-25) 71,75,000
13 6634 AICRP Vegetable Improvement Project (ICAR 75-25) 23,79,000
14 6623 AICRP on Water Management 54,41,300
15 6635 AICRP on Biological control of crop pests (ICAR 75-25) 32,08,000
16 6624 AICRP on Tropical Fruits (ICAR 75-25) 99,30,000

17 50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill development
on coconut based secondary agriculture 10,00,000

18 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 50,59,750
19 6620 AICRP on Spices (ICAR 75%-25%) 996,904
20 6639 AICRP on cropping pattern (ICAR 75-25) 533,000

21 50000 AICRP on Palms Voluntary Centre at Cocoa Research centre
Vellanikkara 100,000

22 6636 AIC Floriculture Improvement Project (ICAR 75-25) 56,50,900
23 6691 AICRP on Spices -New Project mode centre at Thrissur 194,685
24 6674 AICRP on Agrometeorology (75-25) 16,23,624
25 50001 AICRP on Biological Control of Crop Pests, COA Vellayani 329,000
26 6641 AICRIP on Nematode Pests & their control (ICAR 75-25) 15,93,000
27 6642 AICRP on Forage Crops 27,00,000
28 6649 AICRP on Honey Bee (ICAR 75-25) 28,25,000
29 6678 AICRP on Mashroom 33,50,000
30 6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 13,00,000
31 6644 AINP on Pesticide Residue (ICAR 75-25) 38,00,000
32 6620 AICRP on Spices (ICAR 75-25) 41,40,000
33 6620 AICRP on Spices (ICAR 75-25) 95,000
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34 50002 AICRP on Biological Control of Crop Pests, RARS Kumarakom 268,000
35 6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 88,61,000
36 6640 AIC Project on Guar (Arid Legumes) 14,14,000
37 6651 5508-NSP Breeder seed production unit (ICAR 75 - 25) 29,90,000
38 6677 AICRP on long term fertilizer experiments 13,60,000
39 6631 AICRP on Cashew (ICAR 75-25) 17,28,250
40 6689 AICRP on Palms 399,000
41 6627 AIC Rice Improvement Project (ICAR 75-25) 85,97,650

42 6690 AICRP on Management of Salt affected Soils & Use of Saline
Water in Agriculture 575,000

43 6632 AICRP on Sugarcane (ICAR 75-25) 29,95,000
44 6638 AICRP on weed control in plantation crops (ICAR 75-25) 40,42,000
45 6622 All India Network Project on Agrl. Ornithology (75-25) 40,40,000
46 6693 AINP on Biodiversity -Bio fertilizers 13,26,000
47 6694 AICRP on micro & secondary nutrients & pollutant elements 28,00,000

48 50003 ICAR-NAHEP-CAAST Project-Knowledge and skill development
on coconut based secondary agriculture 6,16,13,000

ആകെ� 19,95,81,147

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 5

7റ്റ് 1ണ്ടിംഗ് ഏജന്സി�ളില് നിന്നുളള ധനസഹായം
(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)

ക്ര7
നമ്പര് പദ്ധതി തു�

1 8287 National Horticultural Mission on Spices and Aromatic plants. 1,40,30,170
2 8888 Suspense fund 4,70,62,796
3 9822 National service scheme 72,900

4 9150 KAU-RKVY Projec " Establisment of RKVY Project Management Cell in
K.A.U" 5,29,800

5 70009 INSPIRE Fellowship to MS. Viswajyothi K (2016 - 21 -026 ) Ph.D
scholar at COA Vellayani 4,93,063

6 70054 DST-INSPIRE Fellowship CoA, Vellayani 26,89,120

7 70130 DST INSPIRE Fellowship of Ms. Elizabeth T. Joy, Ph.D Scholar at CoA,
Vellayani 4,61,535

8 70131 DST INSPIRE Fellowship of Ms. Shahana Begum, Ph.D Scholar at CoA,
Vellayani 4,61,535

9 70213 INSPIRE Fellowship to PhD student Bincy.B 4,51,520
10 70214 INSPIRE Fellowship to PhD student Deepa R Chandran 4,51,520
11 70215 INSPIRE Fellowship to PhD student Krishnapriya.M.K 4,51,520
12 70216 INSPIRE Fellowship to PhD student Shahiba A.M 4,51,520
13 70217 INSPIRE Fellowship to PhD student Sushitha 4,51,520

14 9863 KAU - Academic KSCSTE Fellowship To Mr.Ekatpur Sachinn
Chandrakant COA vellayani 3,56,840

15
70222 SERB-SRG Project Identification and Characterization of Novel

Saline Tolerent Genetic Resource(s)/Alleles from Traditional Rice Varieties
(TRVs) of Kerala at CoA, Padannakad

9,82,000

16 70012 INSPIRE Fellowship to MS. Devika Sangamithra (2016 - 24 -001) Ph.D
scholar at COF Vellanikkara 5,07,200

17 70129 DST INSPIRE Fellowship of Mr. Arjun Ramachandran, Ph.D Scholar at
CoF, Vellayani 4,61,535

18 70137 Afforestration of Kerala Agricultural University Campus at CoF,
Vellanikkara 22,95,237

19 70161 KSCSTE Fellowship to Mr.Sreekumar.E.R 2018-27-002 CoF Vellanikkara 6,20,800
20 9844 KSCSTE "Woman scientist division-Back to lab" 10,39,626

21 70011 INSPIRE Fellowship to MS. Darsana Dilip.KC (2016 - 21 -024) Ph.D
scholar at COH Vellanikkara 5,07,200

22 70027 Commercialization and distribution of liquid formulation of microbial
biopesticides for plant disease management 45,00,000

23 70125 DST INSPIRE Fellowship of Ms. Aparna K. Gokul, Ph.D Scholar at CoH,
Vellanikkara 4,61,535

24 70204 SHM-Seed Infrastructure in KAU Research Stations, by DoR 6,00,000

25 70082 Impact of Floods/Landslides on Riverine Biodiversity-Chalakudy
Rvier Basin 1,72,000

26 70162 EAP project Carbon Neutral Kunnamkulam at ACCER, Vellanikkara 9,07,500
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27 70163 Climate Resilient Panchayath at Nedumpana, Kollam District 10,00,000
28 70175 Project on Kerala Bird Atlas 10,00,000
29 70101 RKVY-RAFTAAR-Establishment of Agri-business incubator(R-ABI) 146,90,000

30 70203 PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM
FME Scheme) 49,84,000

31
70198 NMPB project entitled Genetic stock development, standardization of

Good Agricultural Practices (GAPs) and market analysis of Pseudarthria
viscida (L)-a red listed high volume trade medicinal plant

15,35,000

32 70117 DESIGN AND DEVELOPMENT OF TRACTOR MOUNTED LIME APPLICATOR 5,94,000
33 70204 SHM-Seed Infrastructure in KAU Research Stations, by DoR 13,00,000

34 70210 NABARD- Design and Development of Tractor Powered Belt
Conveyor and Loader 1,92,000

35 70211 NABARD- Promotion of vegetable cultivation at SoS Children Village -
Arogyajeevanam� at ARS, Mannuthy 60,000

36 9821 NABARD-Establishment of Hi-tech nursery of fruit plants and
vegetable at central prison at viyyur 1,99,928

37 70164 IFFCO Chair- Nano fertilizer trials 50,000
38 9923 Shri.Paul Pothen IFCO Chair (OEAP) 75,000

39 70079 KAU-Fin-SHM- "Popularisation of improved varieties of ginger and
turmeric by accelerating of farm seed production" 3,75,000

40 70205 DCCD-Farmers Training Programme on cashew 202-21, CRS,
Madakkathara 90,000

41 70206 DCCD Conducting production forecast survey on cashew in
Kasargod and Malappuram Districts 40,000

42 70118 SHM project cultivation of strawberry varieties suitable to the soil
and climate of Idukki District 6,25,000

43 70102 KAU Finance SHM Project Establishment of a plant health clinic at
IFSRS, Karamana 10,00,000

44
70177 Colleborative project on identifying coir pith based mutrient rich

growing media suitable for vegetable cultivaion in terraces between KAU
and NCRMI

4,00,000

45
70226 NABARD- Empowering rural women as Master trainers for
supporting vegetable cultivation and Integrated farming by IFSRS,

Karamana
1,30,400

46 70197 SHM Strengthening of existing tissue culture unit at Cocoa Research
Centre, Vellanikkara 20,00,000

47 8811 Co-operative Cocoa Research Centre (OEAP) 66,27,666

48 70179 SERB DST funded WEA 2020 Project -CRISPR/Cas9 Mediated
Targeted Editing of OsMADS26 Gene for Multiple Stress Tolerance in Rice 6,00,000

49 8277 DBT-MSc-Plant Bio-Technology Teaching Programme 14,90,660

50 70026 Survey,Collection, Establishment and Maintenace of traditional
mango variety Karpooram 2,49,500

51 70212 ISRO Project- Setting up of Lightning Detection Sensor System (LDS)
Network 1,00,000

52 8846 AMFU Centre, Vellanikkara (OEAP) 16,39,358

53 8848 Forecasting Agrl. out put using Space,Agrometeorology and Land
based Observations (FASAL) 3,69,920
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54 70076 KAU-Finance-SHM project-"Advanced centre for mushroom spawn
production"- CoH, Vellanikkara 7,50,000

55 70050 Development of bio control technology for the management of post
harvest crown of banana 2,26,755

56 70108 DST Project- Barcoding and Biosystematic Studies on Eulphoid
wasps associated with the Agro-Ecosystems of Kerala 3,66,000

57 70140 KLD Board establishment of a fodder museum at AICRP on Forage
Crops 90,000

58 70234 SHM Project-"Establishment of Advanced referral plant health clinic
at CoA Vellayani 12,50,000

59 79966 Starting of experimental agrometeorological advisory service -AMB. 28,13,587

60 8009 OEAP-RKVY-Establishment of centre for formulation of convenient
foods-NARP(SR)-Vellayani 34,90,000

61 9803 KSCSTE:Synergism in defense and growth Exploration of a root
endophytic fungus piriformospora indica for the managment ---- 4,70,800

62
70155 SFT on Residue and Persistence of Spirotetramat 30 g/L +

Diafenthiuron 120 g/L on Chilli (ST 378) by M/s Bayer Crop Science Limited,
Maharashtra

8,00,000

63 70156 Residue and persistence of Voyege Quantum (Tetraniliprole120g/L
+Thiacloprid360g/L(ST371) 5,00,000

64 70157 Residue and Dissipation of Iprovalicarb 8.4% +Copper Oxy Chloride
40.6% WG in Cucumber(ST373) 4,00,000

65 70158 Residue and Dissipation of Fluoxapiprolin 20g/L sc in Cucumber (ST
366) 7,00,000

66 70159 Residue and Dissipation of Fluoxapiprolin 20g/L SC in Tomato
(ST368) 7,00,000

67 70168 Residue and Dissipation of Iprovalicarb 8.4%+Copper Oxy Chloride
40.6% WG in Tomato (ST377) 4,00,000

68 70169 Residue and Dissipation of Riatis Plus (Tetraniliprole 240g/L +Fipronil
240 g/L on Rice (ST 375) 4,00,000

69 70170 Residue and Dissipation of Fluoxapiprolin 30 g/L + Fluopicolide 200
G/L SC in Potato St 372 8,00,000

70 70171 Residue and Dissipation of NOVESTO (Iprovalicarb 8.5%+Copper Oxy
Chloride 40.6%WG in Potato Plants (ST374) 4,00,000

71 70174 SFT on Persistence of Trinexapac Ethyl 25% EC in/on Paddy 2,50,000

72 70182 SFT ON Residue and dissipation of Zineb 75% WP in/on Rice (one
season) 2,00,000

73
70183 SFT ON Residue and Persistence (Dissipation) of Tetraniliprole 120

G/L + Spirotetramat 240 G/L SC (VAYEGO CARE) in/on Chilli and Soil (one
season)

9,00,000

74 70184 SFT ON Residue and Persistence (Dissipation) of Tetraniliprole 200
G/L SC (VAYEGO) in/on Chilli and Soil (one season) 3,00,000

75 70185 SFT ON Residue and Persistence (Dissipation) of Fluoxapiprolin 30
G/L + Fluopicolide 200 G/L SC in/on Cucumber and Soil (one season) 10,00,000

76
70186 SFT ON Residue and Persistence (Dissipation) of Spirotetramat 120

G/L + Imidacloprid 120 G/L SC (MOVENTO ENERGY) in/on Cucumber and Soil
(one season)

4,00,000

77 70187 SFT ON Residue and Persistence (Dissipation) of Tetraniliprole 120 9,00,000
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G/L + Spirotetramat 240 G/L SC (VAYEGO CARE) in/on Cabbage and Soil
(one season)

78
70188 SFT ON Residue and Persistence (Dissipation) of Tetraniliprole 120
G/L + Spirotetramat 240 G/L SC (VAYEGO CARE) in/on Tomato fruit and

Soil 
9,00,000

79 70189 SFT on Residue and persistence of VAYEGO CARE in Brinjal fruits
and soil 3,00,000

80 70190 SFT on Residue and persistence study of Fluoxapiprolin its
metabolites fluopicolide and its metabolites in tomato fruits and soil 10,00,000

81 70191 SFT ON Residue and Persistence of VELUM PRIME in okra leaves
fruits and soil after application of Velum prime through drip irrigation 6,00,000

82 70192 SFT on Residue and persistence of VAYEGO in brinjal fruits and soil 9,00,000

83 70193 SFT ON Residue and Persistence of VELUM PRIME in okra after
application of velum prime through soil drenching 6,00,000

84 70194 SFT on Residue and Dissipation of Spirotetramat its metabolites and
imidacloprid in Potato tubers 3,00,000

85 70195 SFT Residue and Persistence study of Fosetyl-Al and its metabolite
immature cardamom capsules ,mature cured cardamom capsules... 4,00,000

86 70196 SFT ON Residue and Dissipation of Zineb 75% WP in/on Chilli (one
season) 2,00,000

87
9870 IISER- SERB- Design of a surface enhanced spectroscopy based

device for the rapid detection of organophosphate pesticides and
pyrethroid insecticides in fruits and vegetables

11,00,320

88 70031 Establishment of mushroom spawn production unitn at RARS
Ambalavayal 7,50,000

89 9253 RKVY -Project Technology Intervention and Peoples participation 170,00,000
90 8540 New Agromet Field Unit in Kumarakom 10,76,973
91 70204 SHM-Seed Infrastructure in KAU Research Stations, by DoR 10,00,000

92
70223 Supervised Field Trial on â€œBio-efficacy evaluation of GF-4857

(0.95 GR) against major paddy pests and natural enemies in rice
ecosystem

8,00,000

93 70227 DCCD Sponsored Three day Training on Cashew Cultivation during
Feb-March 2021 90,000

94 9938 Starting of experimental agromet.advisory service at RARS Pilicode 20,19,762

95 70176 SFT on Evaluation of Rallis New Fungicide premixture RIL 243/CF
(50%WG) for Bioefficacy and Phytotoxicity in Rice 8,00,000

96
70199 Supervised Field Trial on Bio-efficacy evaluation of Floepyrauxifen-
benzyl (Loyant 2.5% EC) applied as pre-planting for aquatic weed control

in rice for two seasons at three locations
16,00,000

97 70029 Establishment of Mushroom spawn production unit at RRS Vytilla 5,49,989
98 70030 Establishment of disease forecasting unit at RRS Vyttila 2,40,000

99 70207 NABARD-�Capacity building for small and marginal beekeepers in
scientific beekeeping, hygiene harvesting and value addition of bee hives 3,20,000

100
70201 KSCSTE Back to Lab Fellowship project Entitled Development of
microbiome for the regeneration of soil organic matter to stabilize the

disturbed and undisturbed areas of Nelliyampathy and Attapadi to
Dr.Haseena.A

4,72,400

101 70078 Popularisation of seed less watermelon hybrids(Shonima & Swarna) 5,00,000
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developed by KAU
102 70173 GI Registration of Arur Olor Mango 3,50,000
103 70109 Unnath Bharath Abhiyan 2,50,000
104 9092 Short term training programme funded by various agencies 96,93,339

105 70209 NABARD-�Design and development of cowdung dewatering
machineâ€œ at Communication Centre, Mannuthy 80,000

106 70172 KSCSTE project Kettinatti (seed pelletising rice and vegetables) 2,25,000

107 70221 Sponsored Training Programme on Green Carpet for Kudumbasree
members form Wayanad district 1,06,500

108 70116 KAU Finance SHM Project Establishment of small Nursery for
Horticultural Crops ETC Manjeshwar 7,50,000

109 70225 DAMU-Establishing District Agromet Unit at KVK, Kannur 1,20,000

110 70230 DCCD Sponsored Training on "Cashew Apple Training Programme for
Umemployed Women" at KVK Kannur 25,000

111 70231 Sponsored training for the SHG members of ESAF-Swasraya Multi-
State Agro Cooperative Soceity Limited in two phasesâ€� 1,00,000

112 70152 DAESI Programme at KVK, MALAPPURAM 3,90,000

113 70220 Organizing regional level webinar on Scientific Coconut Cultivation/
post-harvest Technology/Value Addition in Coconutâ€� 20,000

114 70228 SHM project -Vegetable Seed Production Under Public Sector at
KVK, Malappuram 2,10,000

115 70080 KAU-Fin-SHM-Project-"Model mushroom production cent re" KVK,
Thrissur 9,27,500

116 70208 Organizing regional level webinar on â€œScientific Cultivation
Technologies and Value Addition in Coconutâ€� 18,500

117 70149 ATMA-DAESI Programme for KVK, Kollam 3,60,000

118 70047 Construction of Ladies Hostel at KAU under corporate social
Responsibility of Power Grid Corporation of India Ltd. 197,56,805

119 70224 RKVY Project- Establishment of a Referral Laboratory for
Standardization of Quality Control of Organic Manures 60,00,000

ആകെ� 21,42,96,654

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 6
ജി.ഒ.കെ� കെപ്രാജക്ടു�ള് 

(ഖണ്ഡി� 1-2-2-1)
ക്ര7

നമ്പര് പദ്ധതി തു�

1 35037 “Micronutrient security through nutrition garden in
Anganwadis” under Development of Women & Child Development 19,89,550

2
35022 GoK Plan IHRML-UNDP- Development of Agroforestry Models
for Small and Medium Landholdings in Selected Highlands of Kerala

at CoF, Vellanikkara
968,400

3
35031 DoECC project Adaptation and mitigation strategies for
combating climate change effects on mango production in

muthalamad panchayath
630,000

4
35035 RKI- Support to zone wise service delivery by strengthening

Agro Service Centres and Karshika Karma Sena Units -”Malabar
Special Task Team for Flood Prone Fallow Lands-”

500,00,000

5 35042 Project on “Demonstration of Rain gun in kole land” at ARS,
Mannuthy 120,000

6
35045 "Study of the issues involved in regulation of cardamom

production and trade in the country – Domestic marketing,
International trade and value chain analysis of Indian small

cardamom- Present Scenario and Policy Options”
400,000

7 35029 GoK Technical Integration through Integrated Farming
System Research Station 25,00,000

8
35023 GoK Plan IHRML-UNDP- Promotion of Passion Fruit Value

Chain for Conservation based and Sustainable Livelihood Practices
at PRS, Vazhakkulam

925,200

9 35026 Conservation of germplasm and developing climate resilient
black pepper varieties for sustainable farming 884,000

10 35027 Conservation of gene pool of traditional mango varietiesw of
South Kerala for resilient farming 934,000

11
35036 Kerala State Bamboo Mission project entitled “Establishment
of a small bamboo nursery for quality planting material production

at RARS(SZ), Vellayani
10,00,000

12
35039 KSSM project “Providing Horticulture Therapy and

Establishing Community Horticultural Therapy Garden for Differently
abled through Kerala Agricultural University ”

11,73,500

13 35049 Annual Plan 2020-21 project “Pesticide Residue Monitoring
and Promotion of Safe-to-eat Food Commodities in Kerala” 25,00,000

14 35028 GOK Plan-Flower Development Component of the Scheme
under Development of Fruits, Flower and Medicinal Plants 10,00,000

15
35034 “Climate change, floods and rural farming communities in
Kuttanad: A shift from disaster management towards disaster

preparedness “ at RARS, Kumarakom
10,09,000

16 35043 Rebuild Kerala Initiative Project - “Development of Kaipad 150,00,000
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organic Tidal wet lands of Northern Kerala through Mechanized
farming, Rice Germplasm Conservation and Biodiversity based

farming”

17 35033 Agricultural Department project on “Characterization of
Thalanadu Cloves ( Thalanadu Grambu) as Geographical Indication” 500,000

18 35025 Pepper Planting material production in participatory mode 43,83,800

19 35030 GOK Plan-DoECC Project -Creation of Miyawaki Model Forest
Demonstration Unit at KVK, Palakkad 580,000

20
35024 Pilot project on participatory mode of rooted planting
material of black pepper through cheruthazham black pepper

producer company
43,97,800

21
35002 Annual Plan Proposal for 2017 -18 Setting up of value addition

unit of Nutmeg and Jack for entrepreneurship develepment of
women SHGS in Kottayam District

17,50,000

22 35044 “Strengthening of floriculture in Malappuram through quality
planting materials production” 10,00,000

23
35032 DoECC-“Assessment of climate resilient protocol for

sustainable rice production for the drought prone agro ecological
zones of southern districts with special emphasis on rhizosphere

and phyllosphere engineering “
965,000

24 35040 "Strengthening of Agro Processing Unit as training and
facilitation centre for Kollam district" at KVK, Kollam 22,50,000

ആകെ� 9,68,60,250

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 7
കെപന്ഷന് 1ണ്ട് സ്ഥിര നികേക്ഷപങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-4)

ക്ര7
നമ്പര് 

സ്ഥിരനികേക്ഷപ
നമ്പര് 

തു�
(₹)

നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക്

�ാലയളവ്
(വര്ഷQില്)

1 AANO.342924/
799010501068340 3,25,800 01.07.2020 01.07.2023 8.5% 3 വര്ഷം

2 AA No.342983/
799010501068377 10,00,000 09.07.2020 09.07.2023 8.5% 3 വര്ഷം

3 AA No.267276/
799010501332115 5,21,700 20.12.2020 20.12.2023 8.5% 3 വര്ഷം

4 AA No.267664/
799010501430042 25,00,000 01.02.2021 01.02.2024 7.5% 3 വര്ഷം

5 AA No.267663/
799010501430032 15,00,000 01.02.2021 01.02.2024 7.5% 3 വര്ഷം

6 AA No.313145/
799010500434641 50,00,000 07.11.2018 07.11.2021 8.5% 3 വര്ഷം

7 AA No.313146/
799010500434652 20,00,000 07.11.2018 07.11.2021 8.5% 3 വര്ഷം

8 JK No.116164/
799010501332089 10,00,000 24.02.2020 24.02.2023 7.5% 3 വര്ഷം

9 JK No.116499/
799010501430099 2,58,900 30.01.2021 30.01.2024 7.5% 3 വര്ഷം

10 JK No.116519/
799010500624016 40,00,000 02.08.2019 02.08.2022 7.5% 3 വര്ഷം

11 JK No.116724/
799010500644013 15,00,000 03.07.2019 03.07.2021 7.5% 2 വര്ഷം

12 JK No.116953/
799010500656197 8,00,000 04.08.2019 04.08.2021 7.5% 2 വര്ഷം

13 JK No.116954/
799010500656256 6,24,200 04.11.2019 04.11.2021 7.5% 2 വര്ഷം

14 JK No. 116983/
7990105008081 30,00,000 20.04.2019 19.04.2021 7.5% 2 വര്ഷം

15 JK NO 116998 /
799010500658919 12,00,000 24.04.2019 24.04.2021 7.5% 2 വര്ഷം

16 JK No .181273 /
799010500690174 50,00,000 02.07.2019 02.07.2021 7.5% 2 വര്ഷം

17 JK No.181413/
799010500701199 13,00,000 07.12.2019 07.12.2022 8% 3 വര്ഷം

18 JKNo. 181456 /
799010500706137 13,00,000 18.07.2019 18.07.2021 8% 2 വര്ഷം

19 JK NO181755 /
799010500733531 13,00,000 22.08.2019 22.08.2021 8% 2 വര്ഷം

20 JKNo461003 /
799010500751403 13,00,000 17.09.2019 17.09.2021 8.5% 2 വര്ഷം
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21 AA No.436636/
799010500813142 20,00,000 22.10.2019 22.10.2021 8.5% 2 വര്ഷം

22 JK No 461332/
799010500805958 13,00,000 30.10.2019 30.10.2021 8.5% 2 വര്ഷം

23 JK No 461992/
799010500850182 13,00,000 26.11.2019 26.11.2022 8.5% 3 വര്ഷം

24 JK No 542914/
799010500886167 13,00,000 23.12.2019 23.12.2022 8.5% 3 വര്ഷം

25 JK No.587745/
799010500923966 13,00,000 30.01.2020 30.01.2022 8.5% 2 വര്ഷം

26 JK No. 587863/
799010500934203 13,00,000 11.02.2020 11.02.2023 8.5% 3 വര്ഷം

27 AA No.335781/
799010500949569 35,00,000 19.02.2020 19.02.2023 8.5% 3 വര്ഷം

28 AA No.267698/
799010500949553 30,00,000 23.02.2020 23.02.2023 8.5% 3 വര്ഷം

29 AA No.26898/
799010500949577 22,00,000 23.02.2020 23.02.2023 8.5% 3 വര്ഷം

30 JK No.377814/
799010500957055 50,00,000 03.04.2020 03.04.2022 8.5% 2 വര്ഷം

31 JKNO 377842/
799010500961898 13,00,000 03.09.2020 03.09.2023 8.5% 3 വര്ഷം

32 JL0178814/
799010501000647 26,00,000 20.05.2020 20.05.2023 8.5% 3 വര്ഷം

33
JL0029058/

7990105070581 13,00,000 14.07.2020 14.07.2023 8.5% 3 വര്ഷം

34 JL0030163/
799010501120064 13,00,000 14.07.2020 14.07.2023 8.5% 3 വര്ഷം

35 JL0030173/
799010501122420 13,00,000 24.08.2020 24.08.2023 8.5% 3 വര്ഷം

36 JL0030399/
799010501143896 13,00,000 09.09.2020 09.09.2023 8.5% 3 വര്ഷം

37 JL612476/
799010501354265 13,00,000 11.01.2021 11.01.2024 8.5% 3 വര്ഷം

38 JL715167/
79901050141813 39,00,000 28.01.2021 28.01.2024 8.5% 3 വര്ഷം

39 JL716620/
799010501457635 65,00,000 24.02.2021 24.02.2024 7.5% 3 വര്ഷം

40 JL716621/
799010501457730 13,00,000 24.02.2021 24.02.2024 7.5% 3 വര്ഷം

41 JL717775/
799010501477229 13,00,000 17.03.2021 17.03.2024 7.5% 3 വര്ഷം

ആകെ� 8,10,30,600

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 8
 ജി.പി.എ1് -സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്

ഖണ്ഡി� 1-2-5)  

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥിര
നികേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക് വര്ഷം

1 995827 85,00,000 27.04.2020 27.04.2022 8.5% 2
2 1013484 13,50,000 21.05.2020 21.05.2022 8.5% 2
3 1013513 90,00,000 30.05.2020 31.05.2022 8.5% 2
4 1068740 85,00,000 06.07.2020 06.07.2022 8.5% 2
5 1083338 10,50,000 12.07.2020 11.07.2022 8.5% 2
6 1096354 1,00,00,000 24.07.2020 23.07.2022 8.5% 2
7 1096317 65,00,000 26.07.2020 25.07.2022 8.5% 2
8 1130223 1,00,00,000 29.08.2020 29.08.2022 8.5% 2
9 1156766 90,00,000 14.09.2020 13.09.2022 8.5% 2
10 1179446 30,00,000 20.09.2020 19.09.2022 8.5% 2
11 1179417 13,00,000 27.09.2020 26.09.2022 8.5% 2
12 1179428 95,00,000 27.09.2020 26.09.2022 8.5% 2
13 1204508 80,00,000 04.10.2020 03.10.2022 8.5% 2
14 1218920 3,15,00,000 14.10.2020 13.10.2022 8.5% 2
15 1218930 4,00,00,000 14.10.2020 13.10.2022 8.5% 2
16 1273479 95,00,000 24.10.2020 24.10.2022 8.5% 2
17 1273535 5,00,00,000 29.10.2020 29.10.2022 8.5% 2
18 1273849 5,00,00,000 29.10.2020 29.10.2022 8.5% 2
19 1345399 95,00,000 02.11.2020 02.11.2022 8.5% 2
20 0848270 8,00,000 25.11.2019 25.11.2021 8.5% 2
21 0850034 1,00,00,000 26.11.2019 26.11.2021 8.5% 2
22 0855311 80,00,000 28.11.2019 28.11.2021 8.5% 2
23 0881735 15,00,000 18.12.2019 18.12.2021 8.5% 2
24 0879697 1,10,00,000 18.12.2019 19.12.2021 8.5% 2
25 0879702 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 0894712 4,00,000 27.12.2019 23.12.2021 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
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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
35 993691 1,25,00,000 13.05.2020 13.05.2022 8.5% 2
36 1017999 2,00,00,000 05.06.2020 05.06.2022 8.5% 2
37 1029117 1,08,00,000 15.06.2020 15.06.2022 8.5% 2
38 1045507 90,00,000 25.06.2020 25.06.2022 8.5% 2
39 1117710 90,00,000 20.08.2020 20.08.2022 8.5% 2
40 1191642 1,00,00,000 06.10.2020 06.10.2022 8.5% 2
41 1191646 1,00,00,000 06.10.2020 06.10.2022 8.5% 2
42 1384713 2,30,00,000 21.01.2021 21.01.2023 8.5% 2
43 1384723 1,66,00,000 21.01.2021 21.01.2023 8.5% 2
44 1449424 2,00,00,000 18.02.2021 19.02.2023 7.5% 2
45 1480708 1,00,00,000 20.03.2021 21.03.2023 7.5% 2
46 1480712 1,40,00,000 20.03.2021 21.03.2023 7.5% 2

ആകെ� 57,58,60,000

ഡബ്ല്യു.പി എ1് - സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-6)

ക്ര7
നമ്പര് സ്ഥിര നികേക്ഷപ നമ്പര് തു�

നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക് വര്ഷം

1. 799010500423662 11,00,000 26.06.2018 26.06.2021 8.5% 3
2. 799010500447636 50,00,000 23.07.2018 23.07.2021 8.5% 3
3. 799010500453175 50,00,000 28.07.2018 28.07.2021 8.5% 3
4. 799010500456922 5,00,000 01.08.2018 01.08.2021 8.5% 3
5. 799010500461850 50,00,000 04.08.2018 04.08.2021 8.5% 3
6. 799010500469666 5,25,000 14.08.2018 14.08.2021 8.5% 3
7. 799010500472778 50,00,000 17.08.2018 17.08.2021 8.5% 3
8. 799010500585426 50,00,000 15.12.2018 15.12.2021 8% 3
9. 799010500585635 4500000 15.12.2018 15.12.2021 8% 3

10. 799010500595252 3,80,000 28.12.2018 28.12.2021 8% 3
11. 799010500598705 50,00,000 30.12.2018 30.12.3021 8% 3
12. 799010500673888 20,00,000 30.05.2019 30.05.2022 7.5% 3
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13. 799010500673883 45,00,000 30.05.2019 30.05.2022 7.5% 3
14. 799010500673870 45,00,000 30.05.2019 30.05.2022 7.5% 3
15. 799010501093736 30,00,000 04.08.2020 05.08.2021 8.5% 1
16. 799010501313899 50,00,000 13.12.2020 14.12.2022 8.5% 2
17. 799010501314406 30,00,000 13.12.2020 14.12.2021 8.5% 1
18. 799010501319417 2000000 18.12.2020 19.12.2021 8.5% 1
19. 799010501319424 5000000 18.12.2020 19.12.2021 8.5% 1
20. 799010501428856 35,00,000 30.01.2021 01.02.2022 7.5% 1
21. 799010501428869 50,00,000 30.02.2020 01.02.2022 8.5% 2
22. 799010501456043 25,00,000 22.02.2021 23.02.2023 7.5% 2
23. 7990105001487496 50,00,000 23.03.2021 24.03.2024 7.5% 3
24. 799010500147484 50,00,000 23.03.2021 23.03.2024 7.5% 3
25. 799105001481090 50,00,000 10.03.2021 10.03.2024 7.5% 3
26 799105001481104 50,00,000 10.03.2021 10.03.2024 8.5% 3
27 799105001481101 30,00,000 10.03.2021 10.03.2024 7.5% 3
28 799105001481094 50,00,000 10.03.2021 10.03.2024 7.5% 3

ആകെ� 10,50,05,000

എ1്.ബി.എസ് 1ണ്ട് -സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-8) 

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥിര
നികേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക് വര്ഷം

1 995698 10,00,000 07.04.2020 07.04.2022 8.50% 2
2 995818 5,00,000 07.04.2020 07.04.2022 8.50% 2
3 995797 3,50,000 13.04.2020 13.04.2022 8.5% 2
4 995758 7,00,000 18.04.2020 18.04.2022 8.5% 2
5 995709 4,50,000 30.04.2020 30.04.2022 8.5% 2
6 1013503 15,00,000 11.05.2020 11.05.2022 8.5% 2
7 1013465 10,00,000 19.05.2020 19.05.2022 8.5% 2
8 1013434 12,50,000 21.05.2020 21.05.2022 8.5% 2
9 1013429 7,00,000 21.05.2020 21.05.2022 8.5% 2
10 1013547 4,00,000 25.05.2020 25.05.2022 8.5% 2
11 1023918 11,00,000 02.06.2020 02.06.2022 8.5% 2
12 1024006 2,50,000 05.06.2020 05.06.2022 8.5% 2
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13 1042127 12,00,000 16.06.2020 16.06.2022 8.5% 2
14 1042118 7,00,000 17.06.2020 17.06.2022 8.5% 2
15 1064060 13,00,000 22.06.2020 22.06.2022 8.5% 2
16 1064066 9,00,000 24.06.2020 24.06.2022 8.5% 2
17 1083375 5,50,000 12.07.2020 12.07.2022 8.5% 2
18 1096334 15,00,000 30.07.2020 30.07.2022 8.5% 2
19 1130184 3,50,000 13.08.2020 13.08.2022 8.5% 2
20 1130186 7,00,000 17.08.2020 17.08.2022 8.5% 2
21 1130189 9,00,000 20.08.2020 20.08.2022 8.5% 2
22 1156776 1,00,000 01.09.2020 01.09.2022 8.5% 2
23 1156780 13,00,000 07.09.2020 07.09.2022 8.5% 2
24 1156783 19,00,000 07.09.2020 07.09.2022 8.5% 2
25 1156788 5,00,000 14.09.2020 14.9.2022 8.5% 2
26 1172687 14,00,000 23.09.2020 23.9.2022 8.5% 2
27 765487 5,00,000 27.09.2020 27.09.2022 8.5% 2
28 1204581 1,00,000 05.10.2020 05.10.2022 8.5% 2
29 1204546 7,00,000 05.10.2020 05.10.2022 8.5% 2
30 1218937 11,00,000 12.10.2020 12.10.2022 8.5% 2
31 8399938 3,00,000 15.11.2019 15.11.2021 8.5% 2
32 848603 5,00,000 20.11.2019 20.11.2021 8.5% 2
33 848614 10,00,000 20.11.2019 20.11.2021 8.5% 2
34 848276 5,00,000 27.11.2019 27.11.2021 8.5% 2
35 858340 14,00,000 27.11.2019 27.11.2021 8.5% 2
36 855256 2,00,000 28.11.2019 28.11.2021 8.5% 2
37 860831 2,50,000 01.12.2019 01.12.2021 8.5% 2
38 868808 5,00,000 8.12.2019 08.12.2021 8.5% 2
39 877472 17,00,000 16.12.2019 16.12.2021 8.5% 2
40 879858 5,00,000 18.12.2019 18.12.2021 8.5% 2
41 894596 6,00,000 27.12.2019 27.12.2021 8.5% 2
42 894630 11,00,000 27.12.2019 27.12.2021 8.50% 2
43 900733 50,000 01.01.2020 01.01.2022 8.5% 2
44 900674 5,00,000 04.01.2020 04.01.2022 8.50% 2
45 909002 10,00,000 11.01.2020 11.01.2022 8.50% 2
46 911653 9,00,000 18.01.2020 18.01.2022 8.50% 2
47 944658 8,00,000 12.02.2020 12.02.2022 8.50% 2
48 944766 8,00,000 12.02.2020 12.02.2022 8.50% 2
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49 943873 19,00,000 12.02.2020 12.02.2022 8.50% 2
50 954417 12,00,000 24.02.2020 24.02.2022 8.50% 2
51 958204 5,50,000 01.03.2020 01.03.2022 8.50% 2
52 954646 5,80,000 29.02.2020 01.03.2022 8.50% 2
53 987720 14,00,000 21.03.2020 21.03.2022 8.50% 2
54 1029101 11,00,000 15.06.2020 15.06.2022 8.50% 2
55 1384726 17,00,000 21.01.2021 21.01.2023 8.50% 2
56 1480719 12,25,000 20.03.2021 20.03.2023 7.50% 2

ആകെ� 4,71,55,000

ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ് - സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-9) 

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥിര
നികേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക് വര്ഷം

1 995787 10,00,000 18.04.2020 18.04.2022 8.5 % 2
2 995753 2,00,000 22.04.2020 22.04.2022 8.5 % 2
3 1013496 200,000 11.05.2020 11.05.2022 8.5 % 2
4 1013476 4,00,000 21.05.2020 21.05.2022 8.5 % 2
5 1013125 4,50,000 21.05.2020 21.05.2022 8.5 % 2
6 1013528 2,00,000 28.05.2020 28.05.2022 8.5 % 2
7 1042122 2,00,000 17.06.2020 17.06.2022 8.5 % 2
8 1041264 5,00,000 19.06.2020 19.06.2022 8.5 % 2
9 1064070 7,00,000 24.06.2020 24.06.2020 8.5 % 2
10 1083330 2,00,000 12.07.2020 12.07.2022 8.5 % 2
11 1096300 14,00,000 29.07.2019 29.07.2022 8.5 % 2
12 1130178 3,00,000 06.08.2020 06.08.2022 8.5 % 2
13 1130218 4,00,000 20.08.2020 20.08.2022 8.5 % 2
14 1156814 10,00,000 14.09.2020 14.09.2022 8.5% 2
15 1179460 1,50,000 27.09.2020 27.09.2022 8.5% 2
16 1204617 2,50,000 05.10.2020 05.10.2022 8.5% 2
17 1218948 3,00,000 12.10.2020 12.10.2022 8.5% 2
18 1218967 10,00,000 13.10.2020 13.10.2022 8.5% 2
19 848553 2,50,000 20.11.2019 20.11.2021 8.5% 2
20 849700 2,00,000 22.11.2019 22.11.2021 8.5% 2
21 848272 1,50,000 25.11.2019 25.11.2021 8.5% 2
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22 855236 2,00,000 28.11.2019 28.11.2021 8.5% 2
23 860796 3,00,000 01.12.2019 01.12.2021 8.5% 2
24 879705 1,50,000 18.12.2019 18.12.2021 8.5% 2
25 889750 3,00,000 23.12.2019 23.12.2021 8.5% 2
26 894720 3,00,000 27.12.2019 27.12.2021 8.5% 2
27 911634 2,00,000 18.01.2020 18.01.2022 8.5% 2
28 943865 7,00,000 12.02.2020 12.02.2022 8.5% 2
29 954647 1,60,000 29.02.2020 29.02.2022 8.5% 2
30 995730 8,00,000 30.03.2020 30.03.2022 8.5% 2
31 1029110 3,00,000 15.06.2020 15.06.2022 8.5% 2
32 1384730 5,00,000 21.01.2021 21.01.2023 8.5% 2

33 1480730 3,95,000 20.03.2021 20.03.2023 7.5% 2 വര്ഷം
1 zിവസം

ആകെ� 1,37,55,000

ഡബ്ല്യു.എ1്.ബി.എസ് - സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-10) 

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥിര നികേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക് വര്ഷം

1 799010500
835669 10,00,000 16.11.2019 16.11.2021 8.5% 2

2 799010500
686535 10,00,000 26.06.2019 26.06.2021 7.5% 2

3 799010501
495882 2,00,000 12.03.2021 12.03.2024 7.5% 3

4 799010501
159316 5,50,000 17.09.2020 17.09.2021 8.5% 1

ആകെ� 27,50,000
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ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എ1്.എസ് - സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്
(ഖണ്ഡി� 1-2-11) 

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥിര നികേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹)

നികേക്ഷപം
ആരംഭിച്ച
തീയതി

�ാലാവധി
തീയതി

പലിശ
നിരക്ക് വര്ഷം

1 799010501
495876 16,00,000 23.03.2021 23.03.2024 7.5% 3

2 799010501
115800 2,00,000 19.08.2020 19.08.2021 8.5% 1

ആകെ� 18,00,000

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 9
എന്കേഡാവ്കെ7ന്റു�ള് 

(ഖണ്ഡി� 1-2-12) 

ക്ര7
നമ്പര് കേപര്

ഏര്
കെപ്പടുQിയ

വര്ഷം
അകെക്കൗണ്ട് നമ്പര്

കേ�ാര്
പ്പസ്
തു�

(രൂപ)

�ാല
യളവ്

വാര്ഷി�
പലിശ
(രൂപ) 

1
കേഡാ.ഐ.പി.

ശ്രീധരന് നമ്പ്യാര്
എന്കേഡാവ്കെ7ന്റ്

06.01.2001 AA NO.156281/
799010500614424 10,000 5 വര്

ഷം 852

2
4 എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റു�ള്
ഒരു7ിച്ച്

02.02.2001 67142606524 6,778 3 വര്
ഷം 441

3 പി.പി.ഐ.സി കേസ്ക്കാളര്
ഷിപ്പ് 22.03.2002 JK NO.172010/

799010500609120 150,000 1 YEAR 12,750

4
ആര്.കെ�.എസ്.ഡി

കെജയിന് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ് കൈപ്രസ്

ഇന് 1ിഷറീസ്
10.04.2003 JJ No.671742/

799010500379288 68,200 5 വര്
ഷം 5,797

5
Oിവാന്ഡ്രം കൈലവ്

കേസ്റ്റാക്ക് ഇംപ്രൂവ്കെ7ന്റ്
അകേസാസികേയഷന്

അവാര്ഡ്
15.05.2001 JK NO.172229/

799010500683379 2,867 1 വര്
ഷം 244

6 ആര്.വി.സി. കേറാളിംഗ്
കേOാ1ി 15.05 .2000 JK NO.172228/

799010500683352 5,261 1 വര്
ഷം 447

7
എം.എന് പരകേ7ശ്വരന്
കെ7കേമ്മാറിയല് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റു് 05.06.2001 JK No.172511/
799010500432865 6,100 5 വര്

ഷം 519

8
Late. എബ്രഹാം
കേതാ7സ് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ്

29.06.2005 AA NO.240563/
799010500162710 5,000 3 വര്

ഷം 425

9 ലളിത �ാളീശ്വരന്
എന്കേഡാവ്കെ7ന്റ് 12.01.2007 R.No12017

A/c No.27673 25,000 1 വര്
ഷം 2,063

10
കേഡാ. കു7ാരി സുഷ7ാ
കെ7കേമ്മാറിയല് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ്
06.07.2012 A/c No.67188722048 100,000 10 വര്

ഷം 9,041

11
VIII ഡയറി ഇന്ഡസ്ട്രി

കേ�ാണ്1റന്സ്
കേഗാള്ഡ് കെ7ഡല്

31.07.2000 JK No.172712/
799010500714071 5,500 1 വര്

ഷം 468

12
കേഡാ. Pി.പി.

7കേനാകേ7ാഹന്zാസ്
കെ7കേമ്മാറിയന് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ്
13.03.2007 R.No12107

A/c No.27753 50,000 1 വര്
ഷം 4,125

13
ഇ.പി.7ാധവന് നായര്
കെ7കേമ്മാറിയല് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ് 28.07.2000 JK No.172713/
799010500714094 10,000 1 വര്

ഷം 850
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14
കേഡാ.എന് കുഞ്ഞന്
പിള്ള കെ7കേമ്മാറിയല്
എന്കേഡാവ്കെ7ന്റ് 

31.07.2000 AA No.427551 /
27101 2,500 5 വര്

ഷം 225

15
കേഡാ.എന് കുഞ്ഞന്
പിള്ള കെ7കേമ്മാറിയല്

എന്കേഡാവ്കെ7ന്റ്
(1ിഷറീസ് ബ്രാഞ്ച്)

31.07.2000 JJ No.400000 /
27100 3,400 5 വര്

ഷം 306

16 ആ÷ീ കേഗാള്ഡ്
കെ7ഡല് 31.07.2002 JJ No.399999/

27099 7,800 5 വര്
ഷം 702

17
കേഡാ.�ാളീശ്വരന്

കെ7കേമ്മാറിയല് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ്
(പുതിയത്)

JJ No.609678 /
29242 100,000 5 വര്

ഷം 9,000

18
കേഡാ.�ാളീശ്വരന്

കെ7കേമ്മാറിയല് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ് 

20.06.2001 AA No.427646 /
27197 20,000 5 വര്

ഷം 1,800

19
പന്തളം പി.ആര്
7ാധവന് പിള്ള

കെ7കേമ്മാറിയല് (കേ�ാര്
പസ് കെഡകേപ്പാസിറ്റ്)

17.09.2000 AA No.177910
/799010500509077 13,500 5 വര്

ഷം 1,148

20
കേ�രള കെവറ്ററിനറി
കേ�ാകേളജ് അലുമ്നി

അകേസാസികേയഷന്
കൈപ്രസ്

25.09.2000 AA No.177923
/799010500510181 10,000 5 വര്

ഷം 850

21
കേ�രള കെവറ്ററിനറി
കേ�ാകേളജ് അലുമ്നി

അകേസാസികേയഷന്
കൈപ്രസ്

25.09.2000 AA No.177922
/799010500510169 2,500 5 വര്

ഷം 213

22

കേഡാ. രഞ്ജി.പി.
കെ7കേമ്മാറിയല് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ്
( അഡീഷണല്
കെഡകേപ്പാസിറ്റ്)

25.09.2000 AA No.177921
/799010500510163 5,000 5 വര്

ഷം 425 

23
കേഡാ. പി.കെ�.ആര്

നായര് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ്

03.10.2012 AA NO.239246/
799010500797059 300,000 1 വര്

ഷം 25,500

24
1ിഷ് കേപ്രാസസിംഗ്

കെബസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്
അവാര്ഡ്

07.10.2000 AA NO 239129
/799010500787484 1,000 1 വര്

ഷം 85

25

കേ�രള കെവറ്ററിനറി
കേ�ാകേളജ് അലുമ്നി

അകേസാസികേയഷന്
കെ7ഡല്

(അഡീഷണല്  
കെഡകേപ്പാസിറ്റ്)

26.10.2005 AA NO 239409/
799010500835545 12,250 1 വര്

ഷം 980

26

കേഡാ. രഞ്ജി.പി.
കെ7കേമ്മാറിയല് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ്
(അഡീഷണല്  
കെഡകേപ്പാസിറ്റ്)

25.10.2005 AA NO 239410/
799010500835566 6,275 1 വര്

ഷം 502
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27
കെ�.എ.യു അവാര്ഡ്

കേ1ാര് കൈOബല്
1ാര്7ര് കെOയിനീസ്

27.10.2001 AA NO 119625/
799010500270933 2,000 5 വര്

ഷം 170

28
ആര്.കെ�.എസ്.ഡി

കെജയിന് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ് കൈപ്രസ്

ഇന് 1ിഷറീസ്

AA NO 239501/
799010500835584 31,800 1 വര്

ഷം 2,544

29
കെ1ഡറല് ബാങ്ക്
എന്കേഡാവ്കെ7ന്റ്

1ണ്ട്
07.04.1998 NO 67343635944 5,250 5 വര്

ഷം 368

30
കേഡാ.കെ�.എ

ന്.ശ്യാ7സുന്ദരന്
നായര് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ്

11.10.2006 210112/
10720037506 200,000 61

7ാസം 16,000

31
അന്നമ്മ കേതാ7ാസ്
കെ7കേമ്മാറിയല് എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ് 
21.11.2000 AA No.239574 /

799010500565546 10,600 5 വര്
ഷം 848

32
എം.ആര്.എസ്.കേzവ�ി

നായര് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ്

18.12.2000 JJ NO 110605/
799010500889900 1,000 3 വര്

ഷം 85

33 സര്zാര് പകേട്ടല്
അവാര്ഡ് 18.12.2004 JJ NO 110603/

799010500889775 500,000 3 വര്
ഷം 4,250

34  കേഡാ. ലളിതാ കേപ്ര7
അവാര്ഡ് 18.12.2004 JJ NO 110604/

799010500889820 10,800 3 വര്
ഷം 918

35

കേ�രള കേസ്റ്ററ്റ് കേ�ാ-
ഓപ്പകേറഷന്   ഡയ7ണ്ട്
ജൂബിലി എന്

കേഡാവ്കെ7ന്റ് (1975 ല്
ആരംഭിച്ചത്)

01.04.1981 JK NO 485063/
799010500694411 100,000 5 വര്

ഷം 8,000

36 കെ17ി കേജാസ് എന് 
കേഡാവ്കെ7ന്റ് 103140010104837 500,000 1 വര്

ഷം 41,250

37
കേഡാ.എം. ജി.കെ�

നായര് എന്
കേഡാവ്കെ7ന്റ്

AA NO 239693/
799010500862118 500,000 1 വര്

ഷം 4,000

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 10

1ൗകേണ്ടഷന് 1ണ്ട് - സ്ഥിരനികേക്ഷപങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-13)

ക്ര7
നമ്പര്

സ്ഥിര നികേക്ഷപ
നമ്പര്

തു�
(₹) വര്ഷം പലിശ

നിരക്ക്
നികേക്ഷപം

ആരംഭിച്ച തീയതി
�ാലാവധി

തീയതി

1 AA NO. 335093/
779010500030777 5,00,000 3 8.50% 07.12.2019 06.12.2022

2 AA NO. 335094/
779010500030778 5,00,000 3 8.50% 07.12.2019 06.12.2022

3 AA NO. 267407/
799010501351324 5,00,000 3 8.50% 01.01.2021 31.12.2023

4 AA NO. 335558/
799010500929569 9,50,000 3 8.50% 01.02.2020 01.02.2023

5 AA NO. 335638/
799010500936258 2,00,000 3 8.50% 07.02.2020 07.02.2023

6 AA NO.335782/
799010500952521 4,00,000 3 8.50% 21.02.2020 21.02.2023

7 AA NO. 342168/
799010501017315 5,00,000 3 8.50% 27.03.2020 27.03.2023

8 AA NO.342169/
799010501017324 5,00,000 3 8.50% 27.03.2020 27.03.2023

9 AA NO. 342170/
799010501017333 5,00,000 3 7.50% 27.03.2020 27.03.2023

10 AA NO. 342882/
799010501053663 3,00,000 3 8.50% 27.06.2020 27.06.2023

11 AA NO. 436042/
799010501084088 5,00,000 3 8.50% 22.07.2020 21.07.2023

12 AA NO. 436012/
7990105010840 7,00,000 3 8.50% 20.07.2020 19.07.2023

13 AA NO. 436011/
799010501084093 1,00,000 3 8.50% 14.07.2020 13.07.2023

14 AA NO. 436367/
799010500200863 2,00,000 3 8.50% 11.09.2020 10.09.2023

15 AA NO. 267233/
7990105501322766 5,00,000 3 8.50% 20.12.2020 19.12.2023

16 AA NO. 267717/
799010501434529 5,00,000 3 7.5% 05.02.2021 04.02.2024

17 AA NO. 117001/
799010501473476

12,00,000 3 7.50% 9.03.2021 10.03.2024

18 AA NO. 117445/
79901050039192 9,50,000 3 8.50% 09.05.2018 07.05.2021

19 JK NO. 112977/
79901050058168 5,00,000 3 8.00% 11.12.2018 10.12.2021

20 JK NO. 116399/
79901050061400 5,00,000 3 7.50% 24.01.2019 23.01.2022

21 JK NO. 116400/
799010500614019 5,00,000 3 7.50% 24.01.2019 23.01.2022

22 AA NO. 267584/ 
799010501401634 5,00,000 3 8.50% 20.01.2021 19.01.2024
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23 AA NO. 117904/
799010500419080 5,00,000 3 8.50% 21.06.2018 19.06.2021

24 JK NO. 116882/
799010500653362 5,00,000 3 7.50% 30.03.2019 30.03.2022

25 AA NO. 342515/
799010501017300 5,00,000 3 7.5% 14.05.2020 13.05.2023

26 AA NO. 267764/ 
799010501452997 5,00,000 3 7.50% 12.02.2021 13.02.2024

27 JK NO. 116829/
799010500651148 5,00,000 3 7.50% 25.03.2019 16.03.2022

28 AA NO. 335842/
799010500954059 5,00,000 3 8.50% 28.02.2020 28.02.2023

29 AA NO. 117657/
799010500403093 10,00,000 3 8.50% 28.05.2018 28.05.2021

30 AA NO. 117658/
799010500403104 10,00,000 3 8.50% 28.05.2018 28.05.2021

31 AA NO. 117659/
799010500403121 10,00,000 3 8.50% 28.05.2018 28.05.2021

32 AA NO. 117660/
799010500403132 10,00,000 3 8.50% 28.05.2018 28.05.2021

33 AA NO. 117661/
799010500403141 10,00,000 3 8.50% 28.05.2018 28.05.2021

34 JK NO. 088779/
799010500661396 25,00,000 3 7.50% 29.04.2019 29.04.2022

35 0717701/
799010501468854 30,00,000 3 7.50%

ആകെ� 2,38,00,000

കേജായിന്റ്  ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം : 11
2020-21 വര്ഷQില് വിവിധ കേസ്റ്റഷനു�ളികെല 7രാ7Q് പ്രവൃQി�ള്ക്കായി
ഡി.പി.പി, 7റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങള് എന്നിവക്ക് നല്�ിയ തു�യില്

പ്രവൃQി പൂര്Qിയാക്കാQവയുകെP വിശzാംശങ്ങള് 
(ഖണ്ഡി� 1-3-13 ) 

ക്ര7
നമ്പ

ര്
കേസ്റ്റഷകെന്റ

കേപര്

കെപ്രാജ
ക്റ്റ്

ശീര്
ഷ�ം

തു� സ്വീ�രിച്ച
എഞ്ചിനീയറിങ്

വിഭാഗം
കൈ�7ാറി
യ തു�

സി.ബി.വി
നമ്പര് തീയതി ഉകേÓശം

1
കെ�.എ.യു

പ്രസ്സ്,
7ണ്ണുQി

2087 ഡി.പി.പി 78,20,000
കെചക്ക്
നമ്പര്

കെജ.എ1്-
2571961

10.03.2021
കെ�.എ.യു

പ്രസ്സിന് പുതിയ
കെ�ട്ടിPം

2

കേ�ാകേളജ്
ഓ1്

അഗ്രി�ള്
ച്ചര്,

അമ്പലവ
യല്

20128 ഡി.പി.പി 20,00,000 6/03-2021 27.03.2021
ഓവര്കെഹഡ്

വാട്ടര്Pാങ്ക് നിര്
മ്മാണം

3
പ്രാകേzശി�
�ാര്ഷി�
ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം ,അ
മ്പലവയല്

20234
തവനൂര്

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന്

1,00,000 02/03-2020-
21 10.03.2021 സ്റ്റാ1് �്വാകേട്ടഴ്സ്

അറ്റകുറ്റപ്പണി

4 20234
തവനൂര്

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന്

34,00,000 03/03-2020-
21 10.03.2021 ഡ്യൂപ്ലക്സ് �്വാകേട്ടഴ്സ്

നിര്മ്മാണം

5 20375 ഡി.പി.പി 10,00,000 40/03-2020-
21 27.03.2021 ജനകേററ്റര്

സ്ഥാപിക്കല്

6

പ്ലാന്റ്
കെപ്രാപ്പകേഗ

ഷന് &
നഴ്സറി

7ാകേനജ്കെ7
ന്റ് യൂണിറ്റ്
,കെവള്ളാനി

ക്കര

20608 ഡി.പി.പി 5,79,000 12-2/2020-21 26.02.2021 കെചയിന് ലിങ്ക്
ശക്തികെപ്പടുQല്

7

കൃഷി
വിജ്ഞാന 

കേ�ന്ദ്രം
കെ�ാല്ലം

എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന്
കു7ര�ം

4,00,000 0002/3/2021 28.03.2021
അകേഗ്രാ

കേപ്രാസസിംഗ്
ലാബികെന്റ

വിപൂലീ�രണം

8
എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്

ഡിവിഷന്
കു7ര�ം

1,00,000 0003/3/2021 28.03.2021

ബകേയാകെസന്ററി
കെന്റ

ഒന്നാം നിലയില്
സൗ�ര്യമുണ്ടാ-
ക്കുന്നതിനുള്ള
നിര്മ്മാണം

9
എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്

ഡിവിഷന്
കു7ര�ം

6,25,000 0001/03/2021 25.03.2021
7ഷ്റൂം

കെപ്രാഡക്ഷന്
�ം ഡകേ7ാണ്

കേസ്ട്രഷന് യൂണിറ്റ്

10
ഏലം

ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം

ഡി.പി.പി 2,00,000 0001/02-21 19.02.2021
ബകേയാ�ണ്

കേOാള്
ലാബിനുകേവണ്ടിയു
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പാമ്പാടുംപ
്ാറ

ള്ള കേസ്റ്റാകേറജ് റൂം
നിര്മ്മാണം

11

കെഹഡ്
�്വാര്

കേട്ടഴ്സികെല 
അകേഗ്രാ

എഞ്ചിനീയ
റിംഗ്

ഡിപ്പാര്
ട്ട്കെ7ന്റ് 

5225
അഗ്രി�ള്ച്ചറല്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കെവള്ളാനിക്കര 

41,200 140/3-18-19 30.03.2019
ഓ1ീസ്
മുറിയികെല

�കേബാര്ഡ് വര്
ക്ക്

12

കേ!ാറി�ള്
ച്ചര്

ഇംപ്രൂവ്കെ7
ന്റ്

കേപ്രാജക്റ്റ്
കെവള്ളാനി

ക്കര

6636
അഗ്രി�ള്ച്ചറല്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കെവള്ളാനിക്കര

6,00,000 99/3-2020-21 30.03.2021

റിപ്പയര് ആന്റ്
കെ7യികെന്റനന്സ്
ഓ1് സ്ട്ര�്കേച്ചഴ്സ്

ആന്റ്
ഇറികേഗഷന്

13 6636 ഡി.പി.പി 4,00,000 98A/3-2020-
21 30.03.2021 റിപ്പയര് ഓ1്

കെ1ന്സിംഗ്

14
പ്രാകേzശി�
�ാര്ഷി�
ഗകേവഷണ

കേ�ന്ദ്രം
(zക്ഷിണ
കേ7ഖല)

കെവള്ളായ
ണി

എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന്
കു7ര�ം

10,00,000 52/03-21 24.03.2021

“Establishment of
Centre For

Formulation of
Convenient food”

എന്ന
കേപ്രാജക്ടു7ായി

ബന്ധകെപ്പട്ട നിര്
മ്മാണ പ്രവ ൃ

Qി�ള്

15 ഡി.പി.പി 10,40,000
NARP/

SR(6)2662/15
ഉQരവ്

31.03.2017

“എ�്സ്റ്റന്ഷന്
ഓ1് ലാബ്

1സിലിറ്റി അറ്റ്
ഡിപ്പാര്ട്ട്കെ7ന്റ്

ഓ1് അഗ്രി�ള്
ച്ചറല്

കൈ7കേക്രാബകേയാ
ളജി” എന്ന
പ്രവൃQി

16
കൃഷി

വിജ്ഞാന
കേ�ന്ദ്രം
തൃശ്ശൂര്

70080 ഡി.പി.പി 18,55,000

എസ്.എച്ച്.
എം

ഡയറക്ടറുകെP
291/എസ്.എ
ച്ച്.എം/16/863

ഉQരവ്

26.10.2018

എസ് .എച്ച്. എം
പദ്ധതി -

കേ7ാഡല് 7ഷ്റും
നിര്മ്മാണ

കേ�ന്ദ്രം

17 ഡി.പി.പി 1,00,000 65/03-21 25.03.2021 �ംകേപാസ്റ്റ് യാര്
ഡ് നിര്മ്മാണം

18 കൃഷി
വിജ്ഞാന

കേ�ന്ദ്രം
7ലപ്പുറം

2640,
20443

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന്, തവനൂര് 4,75,000 16-03/21 26.03.2021

വിQ്
സംഭരണ-
സംസ്ക്കരണ
യൂണിറ്റ് നിര്

മ്മാണം,
കൈഡ്രയിംഗ്
യൂണിറ്റ് നിര്

മ്മാണം

19 20273 എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന്, തവനൂര് 4,00,000 151 -3/21 29.03.2021

1ാര്7ര്
ഇന്നകേവഷന്

7്യൂസിയം

20
കെനല്ല്

ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം,

CPWD 56,71,110
A/705/2007

നമ്പര്
ഉQരവ്

05.12.2018 ചിറകെ�ട്ട് നിര്
7ാണം
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7കെങ്കാമ്പ്

21

കേ�ാക്കനട്ട്
റികേസര്ച്ച്
കേസ്റ്റഷന്

,ബാലരാ7
പുരം

ഭൂഗര്ഭ ജല വകുപ്പ് 2,87,925 27/3-21 25.03.2021 കുഴല്ക്കിണര്
നിര്മ്മാണം

22

കെസന്Oല്
കൈലബ്രറി

20498 ഡി.പി.പി 15,00,000 0001/02-2021 11.02.2021
7ള്ട്ടീ പര്പ്പസ്

ഹാള് നിര്
മ്മാണം

23 20498 ഡി.പി.പി 1,55,817 0001/03-2021 29.03.2021
കെസന്Oല്
കൈലബ്രറി

അറ്റകുറ്റപ്പണി�
ള്

24
വാഴ

ഗകേവഷണ
കേ�ന്ദ്രം ,�

ണ്ണാറ
20389 ഡി.പി.പി 10,00,000 6/18-8-2021 ചുറ്റു7തില്നിര്

മ്മാണം

25 ഇന്
സ്ട്രക്ഷല്
1ാം ,കെവ

ള്ളാനിക്കര

70204
അഗ്രി�ള്ച്ചര്

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കെവള്ളാനിക്കര

5,00,000 0001/02-2021 03.02.2021
കൈഡ്രയിംഗ്
യാര്ഡ് നിര്

മ്മാണം

26 20519
അഗ്രി�ള്ച്ചര്

എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കെവള്ളാനിക്കര

1,68,790 0043/03-2021 23.02.2021 7ിസ്റ്റ് കേചമ്പര്
നിര്മ്മാണം 

27

�ാര്ഷി�
കേ�ാകേളജ്,
കെവള്ളായ

ണി

എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന് കു7ര�ം 20,00,000 0002/1-21 08.01.2021

പുതിയ
കെകെപപ്പ് കെകെലന്

�ണക്ഷന് 

28 എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന് കു7ര�ം 18,75,000 0002/12-21 29.12.2020

വിവിധ
കെ�ട്ടിPങ്ങളുകെP
പുനരുദ്ധാരണം

29 എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന് കു7ര�ം 15,00,000 0004/01-21 15.01.2021

വിവിധ �്വാര്
കേട്ടഴ്സു�ളുകെP

അറ്റകുറ്റപ്പണി

30 എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന് കു7ര�ം 75,00,000 0003/01-21 18.01.2021

കേലഡീസ്
കേഹാസ്റ്റല്
അനക്സ്

(എ�്സ്റ്റന്ഷന്)
നിര്മ്മാണം

31 എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഡിവിഷന് കു7ര�ം 75,00,000 0001/01-21 05.01.2021

യു.ജി.
അക്കാz7ി�്
കേബ്ലാക്കികെന്റ

രണ്ടാം നിലയുകെP
നിര്മ്മാണം

(ഇലക്ടിക്കല് വര്
ക്കു�ളും 1ര്

ണിഷിംഗും ഉള്
പ്പകെP)

32 ഡി.പി.പി 10,00,000 0005/01-21 20.01.2021
ജനകേററ്റര്

സംവിധാനം
സ്ഥാപിക്കുന്നത്

ആകെ� 5,27,93,842

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധം 12
1ീസ് - സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്

(ഖണ്ഡി� 1-2-3-3)
സ്ഥാപനം ബജറ്റ് വരവ് ബാലന്സ്

101-KAU Head quarters,Vellanikkara 56,11,000 91,44,790.97 -35,33,790.97
102-Internal Audit Circle

(NR),Vellimadukunnu, Calicut 100 0 100

104-KAU School,Vellanikkara 800,000 766,650 33,350
202-College of

Agriculture,Vellayani 200,26,000 150,22,195 50,03,805

203-College of Co-op., Banking &
Management,Vellanikkara 38,37,000 30,82,276 754,724

204-College of
Agriculture,Padannakkad 71,97,000 57,79,792 14,17,208

205-College of
Forestry,Vellanikkara 27,75,000 23,68,563 406,437

206-College of
Agriculture,Vellanikkara 122,39,000 46,97,951 75,41,049

209-Instructional Farm,Vellanikkara 6,000 4,811 1,189
211-College of

Agriculture,Ambalavayal 19,14,500 14,76,577 437,923

253-Kelappaji College of Agrl.
Engg.& Tech.,Tavanur 54,49,000 32,52,078.12 21,96,921.88

275-University Library,Vellanikkara 20,000 31,684 -11,684
282-College of Climate Change and
Environmental Science,Vellanikkara 17,34,000 221,840 15,12,160

283-Department of Agricultural
Engineering,Vellanikkara 100,000 80,245 19,755

305-Agronomic Research
Station,Chalakudy 200 1,054.5 -854.5

310-Bananna Research
Station,Kannara 500 0 500

311-Agricultural Research
Station,Anakayam 1,000 0 1,000

313-Cashew Research
Station,Madakathara 1,000 0 1,000

314-Cardamom Research
Station,Pampadumpara 30,000 5,500 24,500

317-Centre for Plant Biotechnology
& Molecular Biology,

CoH,Vellanikkara
10,000 0 10,000

320-Directorate of Information
Systems,Vellanikkara 5,000 0 5,000

321-Pineapple Research 2,000 1,1000 -9,000
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Station,Vazhakulam
322-Farming Systems Research

Station,Sadanandapuram 11,000 0 11,000

326-Seed Technology
Unit ,Vellanikkara 0 4,091 -4,091

336-NARP (SR),Vellayani 25,000 0 25,000
339-Pepper Research

Station,Panniyur 20,000 0 20,000

341-Regional
Agrl.Res.Station,Kumarakom 28,000 37,725 -9,725

342-Regional
Agrl.Res.Station,Pattambi 52,000 30,885 21,115

343-Regional
Agrl.Res.Station,Pilicode 26,000 47,000 -21,000

344-Onattukara Regional
Agricultural Research
Station,Kayamkulam

200 0 200

345-Rice Research
Station,Moncompu 7,000 3,057 3,943

346-Rice Research Station,Vyttila 15,000 16,373 -1,373
354-Dept. of

Microbiology,Vellanikkara 2,000 0 2,000

358-Setting up of a Central
Laboratory for Soil and leaf
analysis at RTL,Vellanikkara

10,000 0 10,000

359-Commercial Unit for
Establishment of Compost
Enrichment,Vellanikkara

100,000 0 100,000

383-Plant Propagation & Nursery
Mgmnt. Unit,Vellanikkara 11,000 5,100 5,900

385-Department of Vegetable
Science, CoH,Vellanikkara 5,000 0 5,000

402-Central Training
Institute,Mannuthy 600,000 744,000 -144,000

403-Communication
Centre,Mannuthy 1,000 11,327 -10,327

406-Extension Training
Centre,Vorkady. Manjeswar 0 182 -182

407-Krishi Vignan Kendra,Palakkad,
Pattambi 5,000 0 5,000

412-Trainig Service
Scheme,Vellayani 10,000 0 10,000

501-Directorate of Physical
Plant,Vellanikkara 23,10,000 18,20,491 489,509

502-Engineering
Division,Kumarakom 200,000 155,802 44,198

651,96,500 488,23,040 163,73,460
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1ീസ് - ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്
ക്ര7

നമ്പര് ഇനം ബജറ്റ് വരവ് ബാലന്സ്

1 REGISTRATION FEE 60,000 9,442 50,558
ACADEMIC HAND BOOK FEE 190,000 74,334 115,666

2 ADMISSION FEE 15,18,000 48,45,652.01 -33,27,652.01
3 ANALYTICAL CHARGES 125,000 16,373 108,627
4 APPLICATION FEE 60,30,200 58,00,744.27 229,455.73
5 CERTIFICATE FEE 17,70,000 23,02,531.19 -532,531.19
6 COMPREHENSIVE EXAMINATION FEE 485,000 176,310 308,690
7 COMPUTER LAB FEE 10,000 0 10,000
8 CONVOCATION FEE 100,000 6,500 93,500
9 DUPLICATE IDENTITY CARD 1,000 0 1,000
10 ELECTRICITY CHARGE 670,000 674,908 -4,908

11 EXTERNAL SHORT TERM RESEARCH
WORK FEE 55,000 0 55,000

12 FEE FOR DEGREE CERTIFICATE 300,000 247,200 52,800

13 FEE FOR DUPLICATE GPF CREDIT
CARD 1,000 0 1,000

14 FEE FOR MIGRATION CERTIFICATE 25,000 43,840 -18,840
15 FEE FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 5,000 23,360 -18,360

16 FEE FOR RIGHT TO INFORMATION
ACT 300 0 300

17 FEE FOR TRANSCRIPT 55,000 35,520 19,480
18 FEE FOR WEATHER DATA 5,000 3,000 2,000
19 FEE FROM EXTERNAL STUDENTS 90,000 55,000 35,000
20 FINAL VIVA-VOCE 14,65,000 12,46,800 218,200
21 FINE FEE 327,500 244,332 83,168
22 GROUND RENT & COURT FEE 200,000 452,500 -252,500
23 HOSTEL ADMISSION FEE 5,000 750 4,250
24 HOSTEL ELECTRICITY CHARGE 130,000 2,313 127,687
25 HOSTEL RENT 100,000 88,610 11,390
26 HOSTEL WATER CHARGE 26,000 460 25,540
27 ID CARD FEE 2,500 190 2,310

28 INTERNAL SUPPLIMENTARY EXAM
FEE 70,000 1,680 68,320

29 LAB DUE 60,000 4,676 55,324
30 LATE FEE 66,000 29,138.12 36,861.88

31 LATE FEES FOR SUBMISSION OF
THESIS 50,000 0 50,000

32 LIBRARY FEE 751,000 299,173 451,827
33 LIBRARY PRINTING CHARGE 5,000 1,500 3,500
34 LIQUIDATED DAMAGES 200,000 25,000 175,000
35 MEDICAL INSPECTION FEES 246,000 107,970 138,030
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36 PERMANENT DISCONTINUATION FEE 150,000 135,000 15,000
37 QUALIFYING EXAMINATION FEE 0 9,600 -9,600

38 RE-EXAMINATION & REVALUATION
FEE 274,500 187,800 86,700

39 RECORD FEE 10,000 0 10,000
40 REPEAT EXAMINATION FEE 12,000 8,990 3,010
41 SEMESTER EXAM FEE 27,30,000 18,94,081 835,919
42 SOIL TESTING CHARGES 2,000 0 2,000
43 SPECIAL FEE 34,75,000 18,18,975 16,56,025
44 STATIONERY FEES 515,500 213,435 302,065
45 SYLLABUS & CALENDAR FEE 25,500 17,950 7,550
46 TEMPORARY DISCONTINUATION FEE 50,000 0 50,000
47 TENDER FEE 183,000 138,460 44,540
48 TRAINING FEE 658,000 760,500 -102,500
49 TUITION FEES 419,00,000 268,16,433 150,83,567
50 VISIT FEE 11,500 2,010 9,490

651,96,500 488,23,040 163,73,460

കേജായിന്റ് ഡയറക്ടര്


	3
	3

