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“  ഭരണഭവാഷ  -  മവാത തഭവാഷ”
   
നന.നക.എസറ്റ്.എ(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 3-270/2018    ദകരള സനസവാന ഓഡത്തിററ്റ് വകുപറ്റ്

ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന ഓഡത്തിററ്റ് , 
ഗുരുവവായൂര് - 680101.
തതീയതത്തി :  28/03/2018
ഇ-നമയത്തില: gdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫവാണ് : 04872551715

സതീനത്തിയര് നഡപപ്യൂടത്തി ഡയറക്ടര്

ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന കമതീഷണര്,
ഗവണ്നമന്റെറ്റ് നസക്രദടറത്തിയററ്റ്,
തത്തിരുവനന്തപുരന.
          

വത്തിഷയന : ദകരള സനസവാന ഓഡത്തിററ്റ് വകുപറ്റ് - ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വതത്തിനന്റെ 2015-16
വര്ഷനത ഓഡത്തിററ്റ് റത്തിദപവാര്ടറ്റ് പുറനപടുവത്തിക്കുന്നതറ്റ് - സനബനത്തിചറ്റ്.

സൂചന : 1) ഈ ഓഫതീസത്തില നത്തിന്നറ്റ് പുറനപടുവത്തിച 2015-16 വര്ഷനത വരവറ്റ് 
നചലവത്തിനങ്ങളുനടെ ഓഡത്തിററ്റ് ദനവാട്സുകള.

2) ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന അഡ് മത്തിനത്തിദസ്ട്രേററുനടെ 31/08/2017 നല
എഫറ്റ്.9-933/16 കതത്തിനനവാപന സമര്പത്തിച ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വതത്തിനന്റെ
2015-16 നല വവാര്ഷത്തിക കണകറ്റ്.

---------
1978 നല  ഗുരുവവായൂര്  ദദേവസസ്വന  ആക്ടറ്റ്  നസക്ഷന്  24,  25  എന്നത്തിവയത്തില  നത്തിര്ദദ്ദേശത്തിക്കുന

പ്രകവാരന  2015-16  വര്ഷനത ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന വരവറ്റ് നചലവറ്റ് കണക്കുകളത്തിന്ദമലുള്ള ഫഫനല
ഓഡത്തിററ്റ് റത്തിദപവാര്ടറ്റ് ദമലനടെപടെത്തികളകവായത്തി ഇദതവാനടെവാപന സമര്പത്തിക്കുന.  സൂചന പ്രകവാരമുള്ള ഓഡത്തിററ്റ്
ദനവാട്ടുകളത്തില  തതീര്പവാകവാനത  അവദശഷത്തിചത്തിരുന്ന  പരവാമര്ശങ്ങള  എലവാന  ഈ  റത്തിദപവാര്ടത്തില
ഉളനപടുതത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  പരവാമര്ശഖണത്തികകളകറ്റ്  28/02/2018  വനര ലഭത്തിച മറുപടെത്തികള ഇതത്തിദലകവായത്തി
പരത്തിഗണത്തിചത്തിട്ടുണറ്റ്.

തവാങ്കളുനടെ വത്തിശസ്വസ്തന്, 

സതീനത്തിയര് നഡപപ്യൂടത്തി ഡയറക്ടര്
ദകരള സനസവാന ഓഡത്തിററ്റ്,

ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന ഓഡത്തിററ്റ്, ഗുരുവവായൂര്.

ഉള്ളടെകന:- 1) 2015-16 വര്ഷനത ഓഡത്തിററ്റ് റത്തിദപവാര്ടത്തിനന്റെ 2 ദകവാപത്തികള 
പകര്പറ്റ് :- 1) നചയര്മവാന്, ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന ഭരണസമത്തിതത്തി

2) ഡയറക്ടര്, ദകരള സനസവാന ഓഡത്തിററ്റ് വകുപറ്റ്(ഉപരത്തിപതനസഹത്തിതന)
3) ഓഫതീസറ്റ് ദകവാപത്തി.

 Svc
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നന.നക.എസറ്റ്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 3-270/2018                                         തതീയതത്തി : 28/03/2018

1978   നല ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന ആക്ടത്തിനല നസക്ഷന്   24   പ്രകവാരന പുറനപടുവത്തിക്കുന്ന
ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വതത്തിനന്റെ   2015-2016   വര്ഷനത ഓഡത്തിററ്റ് റത്തിദപവാര്ടറ്റ്  .

ഓഡത്തിററ്റ് നടെത്തുന്നതത്തിനറ്റ് ചുമതലനപട 
ഉദദേദവാഗസരുനടെ ദപരറ്റ്

: 1) ശതീമതത്തി. പ്രമതീള. നക.എസറ്റ്.
സതീനത്തിയര് നഡപപ്യൂടത്തി ഡയറക്ടര്
10/05/2016 മുതല 13/10/2016 കൂടെത്തി

2) ശതീ.ഷവാജത്തി.നക.,
സതീനത്തിയര് നഡപപ്യൂടത്തി ഡയറക്ടര്
14/10/2016 മുതല 18/06/2017 കൂടെത്തി

3) ശതീമതത്തി.സുധ. പത്തി.,
സതീനത്തിയര് നഡപപ്യൂടത്തി ഡയറക്ടര്
19/06/2017 മുതല 16/11/2017 കൂടെത്തി

ഓഡത്തിറത്തിനറ്റ് വത്തിനത്തിദയവാഗത്തിച സമയന : 10/05/2016 മുതല 16/11/2017 കൂടെത്തി

ഉതരവവാദേത്തിയവായ ഭരണവാധത്തികവാരത്തികള

1. ഭരണസമത്തിതത്തി നചയര്മവാന് : 1.  ശതീ.ടെത്തി.വത്തി.ചന്ദ്രദമവാഹനന് (മുന് എന.എല.എ.)
     01/04/2015 മുതല 14/11/2015 വനര
2.  ശതീ.എന്.പതീതവാനബരകുറുപറ്റ് (മുന് എന.പത്തി.)
     22/01/2016 മുതല 31/03/2016 വനര

2. അഡ് മത്തിനത്തിദസ്ട്രേറര് : 1.   ശതീ.ബത്തി.മദഹഷറ്റ്
     01/04/2015 മുതല 27/11/2015 വനര
2.   ശതീ.സത്തി.നക.അനന്തകൃഷ്ണന്
     28/11/2015 മുതല 19/02/2016 വനര
3.   ശതീ.സത്തി.എന്.അചച്യുതന്നവായര്
     20/02/2016 മുതല 31/03/2016 വനര
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ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന ഓഡത്തിററ്റ് റത്തിദപവാര്ടറ്റ്   2015-2016      ഉള്ളടെകവത്തിവര സൂചത്തിക

ഖണത്തിക നന. പരവാമര്ശ വത്തിഷയങ്ങള
ദപജറ്റ്
നമ്പര്

ഭവാഗന - 1
അടെത്തിസവാനവത്തിവരങ്ങളുന നപവാതു അവദലവാകനവന

1.1. നപവാതു അവദലവാകനന 25

1.2. ദദേവസസ്വന ഭരണസമത്തിതത്തി തതീരുമവാനങ്ങള പരത്തിദശവാധനയവായത്തി 
ലഭദമവാക്കുന്നത്തില.

26

1.3. ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന 27

1.4. ദദേവസസ്വന ഭരണസമത്തിതത്തി 27

1.5. ഓഡത്തിറത്തിനന്റെ വദവാപത്തി, സവാധദത, പരത്തിമത്തിതത്തികള. 28

1.6. ബജററ്റ് 28

1.7. വവാര്ഷത്തിക കണക്കുകള 30

1.7.1 കവാലതവാമസന 30

1.7.2 അകക്കൗണത്തിനഗറ്റ് റൂള രൂപതീകരത്തിചത്തിടത്തില 31

1.7.3 ഉളളടെകതത്തിനല ദപവാരവായ്മകള 31

1.7.4. വരവറ്റ് നചലവറ്റ് സനഗ്രഹന 2015-16 31

1.7.4.1. മുന്വര്ഷനത അദപക്ഷത്തിചറ്റ് 2015-16 വര്ഷന ഉണവായത്തിട്ടുള്ള പ്രധവാന 
മവാറങ്ങള

33

1.7.4.2. വരവറ്റ്-സനഗ്രഹന 33

1.7.4.3. റവനപ്യൂ വരുമവാനന - 5 വര്ഷനത വളര്ചവാനത്തിരകറ്റ് 34

1.7.4.4. നചലവറ്റ് സനഗ്രഹന 35

1.7.4.5. റവനപ്യൂ നചലവറ്റ് - 5 വര്ഷനത വളര്ച നത്തിരകറ്റ് 36

1.7.5. വവാര്ഷത്തിക കണക്കുകളുനടെ പരത്തിദശവാധനയത്തില ശദ്ധയത്തിലനപട 
അപവാകതകള

37

1.7.5.1. നലഡ്ജര് പ്രകവാരമുളള വരവറ്റ് നചലവ തുകകളുന വവാര്ഷത്തിക 
കണകത്തിനല തുകകളുന വദതദവാസനപടത്തിരത്തിക്കുന. 37

1.7.5.2.  നലഡ്ജര് പ്രകവാരമുളള വരവറ്റ് നചലവറ്റ് തുകയത്തില മവാറന വരുതത്തി 
റത്തിഫവസ്ഡറ്റ് ബവാങ്കറ്റ് ലഡ്ജര് തയവാറവാകത്തി - ദരഖകള 
പരത്തിദശവാധനയറ്റ് ഹവാജരവാകത്തിയത്തില

40

1.7.5.3. ബവാങ്കറ്റ് ബുക്കുന, ബവാങ്കറ്റ് പവാസറ്റ്ബുക്കുന തമത്തിലുള്ള ഒത്തുദനവാകല - 
അപവാകതകള 42
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1.7.5.4. എലനഫന്റെറ്റ് നവലനഫയര് ഫണറ്റ് - ബവാങ്കറ്റ് അകക്കൗണത്തിനല വരവറ്റ്-
നചലവകള ദദേവസസ്വന കണകത്തില ഉളനപടുതത്തിയത്തില

45

1.7.5.5. ദദേവസസ്വന റസറ്റ്ഹക്കൗസുകളത്തില ലഭത്തിക്കുന്ന മുന്കൂറുകള  
ക്രമനപടുത്തുന്നത്തില

46

1.7.5.6. ഇ-നടെണര് വരവറ്റ് 2014-15 വര്ഷനത വരവറ്റ് തന്വര്ഷന വവാര്ഷത്തിക
കണകത്തില ഉളനപടുതത്തി

46

1.7.5.7. വവാര്ഷത്തികകണകത്തിലുന സത്തിരനത്തിദക്ഷപകണകത്തിലുന വദതദവാസന 
സനബനത്തിചറ്റ്

47

1.7.5.8. പുതുകത്തിയ ബജറത്തിനന്റെ വത്തിവരങ്ങള വവാര്ഷത്തിക കണകത്തില 
ഉളനപടുതത്തിയത്തില

47

1.8. ഭൂസസ്വതറ്റ്, ഭൂവത്തിനത്തിദയവാഗന. 47

1.9. ദദേവസസ്വതത്തിനല നത്തിയമനങ്ങള 2015 നല ദദേവസസ്വന റത്തിക്രൂടറ്റ്നമന്റെറ്റ് 
ദബവാര്ഡറ്റ്  നത്തിയമപ്രകവാരമല നടെത്തുന്നതറ്റ്. 

47

1.10. തതീര്പവാകവാന് ദശഷത്തിക്കുന്ന ഓഡത്തിററ്റ് പരവാമര്ശങ്ങള 48

ഭവാഗന - 2
വരവകള

2.1. ഇന്നവസറ്റ്നമന്റെറ്റ് അകക്കൗണത്തിനന്റെ പരത്തിദശവാധന 53

2.1.1. സത്തിരനത്തിദക്ഷപങ്ങള - കുറഞ്ഞ പലത്തിശനത്തിരകത്തില നത്തിദക്ഷപത്തിച്ചു - 
ഭതീമമവായ നഷന

53

2.1.2.                                  ,, 55

2.2 ബത്തി നസക്ഷന് 56

2.2.1. കത്തിഴനകനടെ  ഫവജയന്തത്തി  നകടത്തിടെതത്തിനല  കവാനറബവാങ്കറ്റ്  നകടത്തിടെന,
കവാനറവാബവാങ്കറ്റ്  കറന്സത്തി  നചസറ്റ്  എന്നത്തിവയുനടെ  കവാലവാവധത്തി
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5.3. മുന്കൂറുകള/വവായകള 203

5.4. കരുതല ദ്രവദന/നത്തിരത ദ്രവദങ്ങള 204

5.5. നപവാതു സവാമ്പതത്തിക നത്തില - 2015-2016 204
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5.6. സത്തിര നത്തിദക്ഷപങ്ങള 2015-2016 208

5.7. ഒവാഡത്തിററ്റ് ചവാര്ജറ്റ് 209

5.8. ഒവാഡത്തിററ്റ് പ്രതദവദലവാകനന 209

5.9. ഒവാഡത്തിറത്തിനല നപവാതു വത്തിലയത്തിരുതല 211

അനുബനങ്ങള

1. ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വതത്തിനന്റെ 2015-16 നല വവാര്ഷത്തിക കണകറ്റ്

2. ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വതത്തിനന്റെ 2015-2016 നല ഇന്നവസറ്റ്നമന്റെറ്റ് 
അകക്കൗണറ്റ്

3. ദദേവസസ്വന ഭൂമത്തികളുനടെ 2015-16 വര്ഷനത വവാര്ഷത്തിക കണകറ്റ്.

സതീനത്തിയര് നഡപപ്യൂടത്തി ഡയറക്ടര്,
ദകരള സനസവാന ഓഡത്തിററ്റ് വകുപറ്റ്,

ഗുരുവവായൂര് ദദേവസസ്വന ഓഡത്തിററ്റ് , ഗുരുവവായൂര്.
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ഭഭാഗഗം - 1
അടടിസഭാന വടിവരങ്ങളഗം 
പപഭാതു അവലലഭാകനവഗം
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ഭഭാഗഗം   - 1
അടടിസഭാന വടിവരങ്ങളഗം പപഭാതു അവലലഭാകനവഗം

ഭഭാരതതടിപല പ്രമുഖ ഹഹൈന്ദവ ലക്ഷേത്രങ്ങളടില് ഒനഭായ ഭൂലലഭാകഹവകുണഗം എനന
വടിലശേഷടിപടിക്കപപടുന ഗുരുവഭായൂര് ലക്ഷേത്രതടില് ഭഭാരതതടിപന്റെ വടിവടിധ ഭഭാഗങ്ങളടില് നടിനഭായടി
നടിലതത്യേന  ആയടിരക്കണക്കടിനന  ഭക്തജനങ്ങള്  ദര്ശേനതടിപനത്തുന.   വര്ദടിച്ചു  വരുന
ഭക്തജനതടിരക്കടിനനുസരടിചന  ഭഭൗതടിക  സഭൗകരത്യേങ്ങള്  പമെചപപടുത്തുനതടിനുലവണടി  പലവടിധ
കര്മ്മപരടിപഭാടടികള് ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം ഭരണസമെടിതടി ആവടിഷ് കരടിചന നടപടിലഭാക്കടി വരുനണന.

ഗുരുവഭായൂര് ലക്ഷേത്രവഗം അതടിപന്റെ 10 കകീലഴേടഗം ലക്ഷേത്രങ്ങളഗം അനുബന്ധസഭാപനങ്ങള
മെഭാണന ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിനന കകീഴേടിലുള്ളതന.
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം കകീലഴേടഗം ലക്ഷേത്രങ്ങള്
1. തലലക്കഭാട്ടുകര ശേടിവലക്ഷേത്രഗം, കുന്ദഗംകുളഗം, തൃശ്ശൂര് ജടില.
2. അഞ്ഞൂര് അയ്യപന്കഭാവന, മുണ്ടൂര്, തൃശ്ശൂര് ജടില.
3. മെഭാങ്ങഭാഞടിറ മെഹൈഭാവടിഷ്ണുലക്ഷേത്രഗം, അനകര, തൃശ്ശൂര് ജടില.
4. നഭാരഭായണഗംകുളങ്ങര ഭഗവതടിലക്ഷേത്രഗം, മെമ്മടിയൂര്, തൃശ്ശൂര് ജടില.
5. തഭാമെരയൂര് ശകീധര്മ്മശേഭാസഭാ ശകീകണപുരഗം വടിഷ്ണുലക്ഷേത്രഗം, തൃശ്ശൂര് ജടില.
6. പുനത്തൂര് വടിഷ്ണു-ശേടിവ-ഭഗവതടി ലക്ഷേത്രങ്ങള്, പുനത്തൂര്, തൃശ്ശൂര് ജടില.
7. കഭാവകീടന കഭാര്തത്യേഭായനടി ലക്ഷേത്രഗം, കഭാവകീടന, തൃശ്ശൂര് ജടില.
8. പവര്മെഭാനൂര് ശേടിവലക്ഷേത്രഗം, കുനടിലശ്ശേരടി, പഭാലക്കഭാടന ജടില.
9. പനന്മെടിനടി ബലരഭാമെ അയ്യപ ലക്ഷേത്രങ്ങള്, തൃശ്ശൂര് ജടില.
10. പൂനഭാനഗം ശകീമെഹൈഭാവടിഷ്ണുലക്ഷേത്രഗം, പപരടിനല്മെണ, മെലപ്പുറഗം ജടില.

അനുബന്ധസഭാപനങ്ങള്
1. ശകീവല്സഗം അതടിഥടിമെന്ദടിരഗം
2. പഭാഞജനത്യേഗം റസനഹൈഭൗസന
3. കഭൗസ്തുഭഗം റസനഹൈഭൗസന
4. ലവങ്ങഭാടന ലഗഭാകുലഗം(ലഗഭാശേഭാല)
5. കഭാവകീടന ലഗഭാകുലഗം (ലഗഭാശേഭാല)
6. പുനത്തൂര് ആനലക്കഭാട
7. കലഭാനടിലയഗം
8. ചുമെര്ചടിത്രപഠനലകനഗം
9. ലക്ഷേത്രവഭാദത്യേവടിദത്യേഭാലയഗം
10. ലവദപഭാഠശേഭാല
11. ലദവസസഗം പമെഡടിക്കല് പസന്റെര്
12. ലദവസസഗം ആയുര്ലവദ ആശുപത്രടി
13. മെഗംഗലത്യേ ലഷഭാപടിഗംഗന ലകഭാഗംപ്ലകന
14. മെതഗ്രന്ഥശേഭാല
15. പൂനഭാനഗം ഓഡടിലറഭാറടിയഗം
16. ശകീകൃഷ്ണ ലകഭാലളജന
17. ശകീകൃഷ്ണ ഹൈയര് പസക്കന്ഡറടി സ്കൂള്
18. ലദവസസഗം ഇഗംഗകീഷന മെകീഡടിയഗം സ്കൂള്
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ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം കമ്മകീഷണര്

അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര്

ORGANISATIONAL CHART

ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം മെഭാലനജടിഗംഗന കമ്മടിറടി
സടിരഭാഗംഗങ്ങള്
ലകഭാഴേടിലക്കഭാടന സഭാമൂതടിരടി രഭാജ ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം ആകന പസക്ഷേന് 4(1) (ഡടി)(ഇ)
മെലടിലശ്ശേരടി ഇലപത കഭാരണവര് പ്രകഭാരഗം സര്ക്കഭാര് നടിയമെടിക്കുന അഗംഗങ്ങള് - 6 ലപര്
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം തനടി

 

പഡപപ്യൂടടി 
അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര്- 
(ലക്ഷേത്രഗം)
മെഭാലനജര് 
(ലക്ഷേത്രഗം)
അസടിസന്റെന 
മെഭാലനജര് 
(ലക്ഷേത്രഗം)-4

പഡപപ്യൂടടി അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര് 
(അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേഷന്)
മെഭാലനജര്(മെരഭാമെതന)
മെഭാലനജര് (അലക്കഭാമെലഡഷന്)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര്(ഓഫകീസന)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് (പബടിലക്കഷന്)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് (ഇലന്റെണല് 
ഓഡടിറന)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് (തപഭാല്)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് (പക.ആര്.എചന)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് (ഇ.എഗം.എസന.)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് (ലഹൈഭാസ് പടിറല്)
ലദവസസഗം ഇന്പസ്പെകര് - 2

പഡപപ്യൂടടി 
അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര് 
(ഹലവ് ലസഭാക്കന)
മെഭാലനജര് 
(ഹലവ് ലസഭാക്കന)
അസടിസന്റെന 
മെഭാലനജര് 
(ലവങ്ങഭാടന)

പഡപപ്യൂടടി 
അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര് 
(അക്കഭൗണനസന & 
ഫടിനഭാന്സന)
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് 
അക്കഭൗണനസന I
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് 

അക്കഭൗണനസന II
അസടിസന്റെന മെഭാലനജര് 
(ഫടിനഭാന്സന)

പഡപപ്യൂടടി 
അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര് 
(ലസഭാര് & 
പര്ലചസന)
അസടിസന്റെന 
മെഭാലനജര് (ലസഭാര് 
& പര്ലചസന)

Chief Engineer

എകടികപ്യൂടകീവന എഞടിനകീയര്
(സടിവടില്)

അസടിസന്റെന എകടികപ്യൂടകീവന 
എഞടിനകീയര് - 2

അസടിസന്റെന 
എഞടിനകീയര് - 7

എകടികപ്യൂടകീവന 
എഞടിനകീയര് 
(ഇ & ഡബബ.)

അസടിസന്റെന 
എകടികപ്യൂടകീവന 
എഞടിനകീയര് - 1

അസടിസന്റെന 
എഞടിനകീയര് - 3
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1.1. പപഭാതു അവലലഭാകനഗം
ലദവസസതടിപന്റെ  വരവന  പചലവന  കണക്കുകള്  സമെകഭാലടികമെഭായടി  ഓഡടിറന  നടതടി

വനടിരുന രകീതടിയടില് നടിനന വത്യേതത്യേസമെഭായടി വരവന  പചലവന കണക്കുകള് ഹകകഭാരത്യേഗം പചയ്യുന
ലദവസസതടിപന്റെ ബന്ധപപട വടിഭഭാഗതടില് ഓഡടിറന  ടകീഗം  ലനരടിടന  പചനന പരടിലശേഭാധടിക്കുന രകീതടി
(പസക്ഷേന്ഹവസന  ഓഡടിറന)  അവലഗംബടിചതടിപന്റെ  ഫലമെഭായടി  എലഭാ  ഫയലുകളഗം
പരടിലശേഭാധടിക്കുവഭാന്  ഓഡടിറടിനന  കഴേടിഞടിട്ടുണന.   ഓഡടിറടിനന  ആവശേത്യേമെഭായ  ഭഭൗതടിക
സഭാഹൈചരത്യേങ്ങള്  ഒരുക്കുനതടിലുഗം,  ഫയലുകള്  ഓഡടിറന  ടകീമെടിനന  ലഭത്യേമെഭാക്കുന  കഭാരത്യേതടിലുഗം
ലദവസസതടിപന്റെ ഭഭാഗത്തു നടിനന സഹൈകരണഗം ഉണഭായടിട്ടുണന.

ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  കമ്മകീഷണറുപട  അദത്യേക്ഷേതയടില്  ലചര്ന  24/04/2014 പല
ലയഭാഗതടിപല 4-ാഭാഗം നമ്പര് തകീരുമെഭാനഗം, 10/11/2014 പല ലയഭാഗതടിപല 2-ാഭാഗം നമ്പര് തകീരുമെഭാനഗം
എനടിവയുപട  അടടിസഭാനതടില്  ലദവസസഗം  ഓഫകീസുമെഭായടി  ബന്ധപപട   വരവന  പചലവന
കണക്കുകള് വടിവടിധ പസക്ഷേനുകളടില് ലപഭായടി പരടിലശേഭാധന നടത്തുകയഭാണന പചയ്തതന.  കകീലഴേടഗം
ലക്ഷേത്രങ്ങളലടയുഗം അനുബന്ധ സഭാപനങ്ങളലടയുഗം പരടിലശേഭാധന ബന്ധപപട സഭാപനങ്ങളടില്
ലപഭായടി  നടത്തുകയുഗം  പചയ.   ഓഡടിറന  സമെയതന  കഭാണപപട  അപഭാകതകള്  ഓഡടിറന
അലനസഷണങ്ങള്  മുലഖന  ലദവസസതടിപന്റെ  ശദയടില്പപടുത്തുകയുഗം  ലഭത്യേമെഭായ  മെറുപടടികള്
പരടിഗണടിചതടിനു ലശേഷഗം പരഭാമെര്ശേങ്ങള് ഉള്പപടുതടിയ ഓഡടിറന  ലനഭാടനസുകള് ലദവസസതടിനന
നല്കുകയുഗം  പചയ്തടിട്ടുണന.   ഓഡടിറന  ലനഭാട്സുകള്ക്കന  ലദവസസഗം  ലഭത്യേമെഭാക്കടിയ  മെറുപടടി  കൂടടി
പരടിഗണടിചതടിനന  ലശേഷമെഭാണന  പരഭാമെര്ശേങ്ങള് അനടിമെമെഭാക്കടിയടിരടിക്കുനതന.  വരവന  കണക്കുകപള
സഗംബന്ധടിച പരഭാമെര്ശേങ്ങള് ഭഭാഗഗം-2 ലുഗം,  പചലവന കണക്കുകപള സഗംബന്ധടിച പരഭാമെര്ശേങ്ങള്
ഭഭാഗഗം-3  ലുഗം,  കകീലഴേടഗം  ലക്ഷേത്രങ്ങലളയുഗം  അനുബന്ധ  സഭാപനങ്ങലളയുഗം  സഗംബന്ധടിച
പരഭാമെര്ശേങ്ങള് ഭഭാഗഗം-4 ലുഗം ഉള്പപടുതടിയടിരടിക്കുന.           

2015-2016  സഭാമ്പതടികവര്ഷപത വരവ്പചലവന കണക്കുകളപട പരടിലശേഭാധനയടില്
തഭാപഴേപറയുഗം പ്രകഭാരമുള്ള ഗഭൗരവതരമെഭായ നടിരകീക്ഷേണങ്ങള് ഓഡടിറന നടതടിയടിട്ടുണന. 

 ഓഡടിറന വര്ഷതടില് സടിരനടിലക്ഷേപങ്ങള് കുറഞ പലടിശേനടിരക്കടില് നടിലക്ഷേപടിക്കുക വഴേടി
നഷഗം സഗംഭവടിചടിട്ടുണന (ഖണടിക.2.1).

 ലക്ഷേത്രതടില്  തുലഭാഭഭാരഗം  നടത്തുനതടിനഭാശേത്യേമെഭായ  സഭാധനങ്ങളപട  സഭാധനങ്ങള്
സഹപ്ല പചയ്യുന പടണര് നടപടടികളടിലുണഭായ അപഭാകതകള് (ഖണടിക.2.7.1).

 ലക്ഷേത്രതടിപല വഴേടിപഭാടന രസകീതടികളപട ലസഭാക്കന രജടിസറുകള് എഴുതടി സൂക്ഷേടിക്കുനതടിപല
അപഭാകതകള് (ഖണടിക.2.7.2).

 ചന്ദനപണഗം  ഇനതടില്  കകീഴ്ശേഭാനടിമെഭാര്ക്കന  അധടികഗം  തുക  അനുവദടിച്ചു  നല്കുനതന
(ഖണടിക.2.7.3).

 നടവരവന  വരുന  സഭാധനങ്ങള്ക്കന  രസകീതടി  സമ്പ്രദഭായഗം  ഏര്പപടുതഭാപത
ലസഭാക്കടിപലടുക്കുനതന (ഖണടിക.3.1.2).

 ലക്ഷേത്രതടിലലക്കഭാവശേത്യേമെഭായ പ്ലഭാസടികന കപണയ് നറുകള് വടിതരണതടിപല അപഭാകതകള്
(ഖണടിക.3.1.4).

 ടഭാങ്കര്ലലഭാറടി മുലഖനയുള്ള കുടടിപവള്ള വടിതരണഗം അപഭാകതകള് (ഖണടിക.3.2.5)

 കണഭാണലശ്ശേരടി കുളഗം നവകീകരണഗം ലക്ഷേത്യേഗം പൂര്തകീകരടിചടില (ഖണടിക.3.2.7)
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 ലവങ്ങഭാടന ലഗഭാകുലഗം പ്രവൃതടി പൂര്തകീകരടിചടില (ഖണടിക.3.2.8).

 മെഭാര്ക്കറന നടിരക്കടിലുഗം അധടികവടിലയന കഭാലടിതകീറ വഭാങ്ങടി (ഖണടിക.3.6.1)

1.2. ലദവസസഗം ഭരണസമെടിതടി തകീരുമെഭാനങ്ങള് പരടിലശേഭാധനയഭായടി 
ലഭത്യേമെഭാക്കുനടില  .
ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  ഭരണസമെടിതടി  തകീരുമെഭാനങ്ങള്(മെടിനടിടനസന)  31/07/2012  വപര

കൃതത്യേമെഭായടി  ഓഡടിറടിനന  ലഭത്യേമെഭാക്കടി  വനടിരുനതഭാണന.   ആയതടിനു  ലശേഷമുള്ളവ  ഓഡടിറടിനന
ലഭത്യേമെഭാക്കഭാറടില.   ഓഡടിറടിനന  മുലനഭാടടിയഭായടി  ഭരണസമെടിതടി  തകീരുമെഭാനങ്ങള്  പരടിലശേഭാധനയന
ഹൈഭാജരഭാലക്കണതു  സഗംബന്ധടിചന  ലനരടിട്ടുഗം  ലരഖഭാമൂലവഗം  ലദവസസതടിലനഭാടന  നടിരനരഗം
ആവശേത്യേപപടതടിപനതുടര്നന  05/05/2015  തകീയതടിയടിപല  ബടി5-8834/13  നമ്പര്  കത്തുമുലഖന
ഭരണസമെടിതടി തകീരുമെഭാനങ്ങള് ഓഡടിറടിനന നല്ലകണതടില എനന ഭരണസമെടിതടി തകീരുമെഭാനടിചടിട്ടുണന.
ലദവസസഗം അധടികൃതരുമെഭായടി പടിനകീടന നടതടിയടിട്ടുള്ള വടിവടിധ ലയഭാഗങ്ങളടിലുഗം ഈ വടിഷയഗം ചര്ച
പചയപവങ്കടിലുഗം ഗുണപരമെഭായ മെഭാറങ്ങള് ഒനമുണഭായടില.

ലദവസസഗം  കമ്മടിറടി  എടുക്കുന  ധനപരമെഭായുഗം  സഭാമ്പതടികമെഭായുഗം  പ്രഭാധഭാനത്യേമുള്ള
തകീരുമെഭാനങ്ങള്  ലപഭാലുഗം  പബടികന  സര്വ്വന്റെനസന  എന  നടിര്വ്വചനതടില്  വത്യേവലച്ഛേദടിക്കപപടടിട്ടുള്ള
ഓഡടിറന  ഏജന്സടിക്കന  (ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  ആകന  പസക്ഷേന്  23(3)  പ്രകഭാരഗം)
പരടിലശേഭാധനയഭായടി നല്ലകണതടില എന ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം ഭരണസമെടിതടി തകീരുമെഭാനതടിപന്റെ
സഭാഗംഗതത്യേഗം പുനനഃപരടിലശേഭാധനക്കന വടിലധയമെഭാലക്കണതുണന. 2015-2016  വര്ഷപത  ഭരണസമെടിതടി
തകീരുമെഭാനങ്ങള്  ഓഡടിറടിനു  നല്കഭാതതടിനഭാല്  ഭരണസമെടിതടി  തകീരുമെഭാനങ്ങള്  യഥഭാവടിധടി
നടപടിലഭാക്കടിയടിട്ടുലണഭാ  അഥവഭാ  വത്യേതടിചലടിചടിട്ടുലണഭാ  എനന  ഓഡടിറടിനു  പരടിലശേഭാധടിക്കഭാന്
സഭാധടിചടില.   ലദവസസഗം  ഭരണസമെടിതടി  എടുതടിട്ടുള്ള തകീരുമെഭാനങ്ങള് പ്രകഭാരഗം  ലദവസസതടിപന്റെ
ഉതമെസഭാമ്പതടിക  ഭരണ  തഭാത്പരത്യേങ്ങള്  സഗംരക്ഷേടിചന  യഥഭാസമെയഗം  നടപഭാക്കടിയടിട്ടുലണഭാ
എനതുഗം ഇതുമൂലഗം ഓഡടിറടിനന വടിലയടിരുതഭാന് കഴേടിഞടിടടില.

അടടിസഭാന വടിവരങ്ങള്
സഗംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  1978 പല  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  നടിയമെഗം  മൂലഗം  ഒരു

പപഭാതുസഭാപനഗം എന രകീതടിയടില് ലദവസസപത അഗംഗകീകരടിചതന പ്രകഭാരഗം സഗംസഭാന ഓഡടിറന
വകുപടില്  നടിക്ഷേടിപ്തമെഭാക്കപപട  പരടിലശേഭാധന  അധടികഭാരഗം(1980 പല  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം
റൂള്സടിപല  റൂള്  17  പ്രകഭാരഗം)  ഉപലയഭാഗടിചന  പുറപപടുവടിക്കുന  ഓഡടിറന  റടിലപഭാര്ടടില്  ഈ
ആരഭാധനഭാലയപത സഗംബന്ധടിച അടടിസഭാന വടിവരങ്ങള് സഗംക്ഷേടിപ്തമെഭായടി തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

➢ ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം
➢ ലദവസസഗം ഭരണസമെടിതടി
➢ ബജറന
➢ വഭാര്ഷടിക കണക്കുകള്
➢ ഓഡടിറടിപന്റെ വത്യേഭാപ്തടി, സഭാധത്യേത, പരടിമെടിതടികള്.
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1.3. ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം
1978  പല ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം  നടിയമെഗം  പ്രഭാബലത്യേതടില് വരുനതുവപര,  1951 പല

ഹൈടിന്ദുമെത ധര്മ്മസഭാപന(ഭരണഗം) വകുപടിന് കകീഴേടിലഭായടിരുന ഈ സഭാപനഗം.  18/03/1978 ലഭാണന
ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  നടിയമെഗം  നടിലവടില്  വനതന.  ഈ  നടിയമെഗം  നടിര്മ്മടിയ്ക്കുനതടിലലയന  നയടിച
സഭാഹൈചരത്യേവഗം  സഭാഗംഗതത്യേവഗം  നടിയമെതടിപന്റെ  മുഖവരയടില്  സഗംസഭാന  നടിയമെസഭതപന
വത്യേക്തമെഭാക്കടിയടിട്ടുണന.  പപഭാതുജനതഭാല്പരത്യേ സഗംരക്ഷേണഭാര്തഗം ലദവസസഗം ഭരണതടിനന ശേരടിയഭായ
ദടിശേഭാലബഭാധഗം നല്കുനതടിലലയഭായഭാണന ഈ നടിയമെഗം എനഗം ആമുഖതടില് വത്യേക്തമെഭാക്കടിയടിട്ടുണന.

1.4. ലദവസസഗം ഭരണസമെടിതടി
1978  പല  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  നടിയമെഗം  3(1)  വകുപന  പ്രകഭാരഗം  ലക്ഷേത്രതടിപന്റെ

ഭരണവഗം  നടിയനണവഗം  നടതടിപ്പുഗം  നടിയമെതടില്  പറയുന  പ്രകഭാരഗം  രൂപകീകരടിയപപടുന
"ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം മെഭാലനജടിഗംഗന കമ്മടിറടി"യടില് നടിക്ഷേടിപ്തമെഭായടിരടിക്കുഗം. ഈ നടിയമെതടിപല 10-ാഭാഗം
വകുപന  പ്രകഭാരഗം,  നടിയമെതടിപല  വത്യേവസകള്ക്കുഗം,  നടിയമെതടിപന  ആധഭാരമെഭാക്കടി
രൂപകീകരടിക്കപപടുന  ചടങ്ങള്ക്കുഗം  വടിലധയമെഭായടി,  10-ാഭാഗം  വകുപടില്  പറയുന  ലക്ഷേത്യേങ്ങപള
മുന്നടിര്തടി  ലദവസസഗം  ഭരണഗം  നടിര്വ്വഹൈടിക്കഭാനുള്ള ചുമെതല ഭരണസമെടിതടിയടില്  നടിക്ഷേടിപ്തമെഭാണന.
റടിലപഭാര്ടന കഭാലയളവടിപല ഭരണസമെടിതടി അഗംഗങ്ങളപട വടിശേദഭാഗംശേങ്ങള് തഭാപഴേ പകഭാടുക്കുന.

ലപരന കഭാലയളവന

പചയര്മെഭാന്
1.   ശകീ.ടടി.വടി.ചനലമെഭാഹൈന് (മുന് എഗം.എല്.എ.)
2.   എന്.പകീതഭാഗംബരകുറുപന (മുന് എഗം.പടി.)

01/04/2015 മുതല് 14/11/2015 വപര
22/01/2016 മുതല് 31/03/2016 വപര

സടിരഭാഗംഗങ്ങള്
1.   ലകഭാഴേടിലക്കഭാടന സഭാമൂതടിരടിരഭാജ 
     ശകീ.പക.സടി.ശകീമെഭാനലവദന് രഭാജ, (പക.സടി.യു. രഭാജ)

01/04/2015 മുതല് 31/03/2016 വപര2.   മെലടിലശ്ശേരടി കഭാരണവര്
ബ്രഹ്മശകീ.മെലടിലശ്ശേരടി പരലമെശേസരന് നമ്പൂതടിരടിപഭാടന

3.  ലക്ഷേത്രഗം തനടി (എകന ഓഫകീലഷത്യേഭാ)
ബ്രഹ്മശകീ.പടി.സടി.നഭാരഭായണന് നമ്പൂതടിരടിപഭാടന

സര്ക്കഭാര് നഭാമെനടിര്ലദ്ദേശേഗം പചയ്ത അഗംഗങ്ങള്
ശകീ.അഡസ.എഗം.ജനഭാര്ദ്ദേനന്
ശകീ. എന്.രഭാജ
ശകീ.പക.ശേടിവശേങ്കരന് 01/04/2015 മുതല് 14/11/2015 വപര

അഡസ.എ.സുലരശേന് 01/04/2015 മുതല് 14/11/2015 വപര
22/01/2016 മുതല് 31/03/2016 വപര

ശകീ.പടി.വടി.ബടിലനഷന 14/04/2015 മുതല് 14/11/2015 വപര

ശകീ.പക.കുഞ്ഞുണടി

22/01/2016 മുതല് 31/03/2016 വപര
അഡസ.പക.ലഗഭാപടിനഭാഥന്

ശകീ.സടി.അലശേഭാകന്

ശകീ.പടി.പക.സുധഭാകരന്
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15/11/2011 മുതല്  21/01/2016  വപരയുള്ള  കഭാലയളവടില്  സടിരഭാഗംഗങ്ങളഗം  ലദവസസഗം
കമ്മകീഷണറുഗം  ഉള്പപട കമ്മറടിയഭാണന  തകീരുമെഭാനങ്ങള് ഹകപക്കഭാണതന.   ഈ കഭാലയളവടിപല
ലദവസസഗം കമ്മകീഷണര്മെഭാരുപട ലപരുവടിവരഗം തഭാപഴേ പകഭാടുക്കുന.

1. ശകീ.വടി.എഗം.ലഗഭാപഭാലലമെലനഭാന്, ഐ.എ.എസന.
(15/11/2011 മുതല് 30/11/2015 വപര)

2. ശകീ.എ.അജടിതന കുമെഭാര്, ഐ.എ.എസന.,
(01/12/2015 മുതല് 21/01/2016 വപര)

1.5. ഓഡടിറടിപന്റെ വത്യേഭാപ്തടി  ,   സഭാധത്യേത  ,   പരടിമെടിതടികള്  .
1978 പല ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം നടിയമെതടിപല 23(3) വകുപന തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

The audit shall be made by auditors appointed in the prescribed manner,  who“
shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of Indian penal
code (Central Act 45 of 1860) .”

ടടി  നടിയമെതടിപല  2(g)  വകുപന  പ്രകഭാരഗം  "Prescribed  ” എനതടിപന്റെ  അര്തഗം
"Prescribed by rules made under this Act  ” എനഭാകുന.

1980 പല  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  ചടങ്ങളടിപല  ചടഗം  17  ല്  ഓഡടിറന  സഗംബന്ധടിച
വടിവരങ്ങള് ഉള്പക്കഭാള്ളടിചടിരടിയ്ക്കുനതന തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

Audit-The audit  of accounts of  the Devaswom Shall  be conducted by the“
Examiner of Local Fund Accounts and audit fees shall be paid by the Devaswom to the
Examiner of Local Fund Accounts in terms of actual cost.”

ഓഡടിറന  സഗംബന്ധടിചന  ലമെല്  വടിവരടിചതടില്  കൂടുതല്  ഒനഗംതപന  1978  പല
നടിയമെതടിലലഭാ,  1980  പല  ചടങ്ങളടിലലഭാ,  വത്യേവസ  പചയ്തടിടടില.  നടിയമെപ്രകഭാരഗം  ഓഡടിറന
നടിര്വ്വഹൈടിലക്കണതന 1978 പല നടിയമെതടിന് കകീഴേടില് രൂപകീകരടിയപപട ചടപ്രകഭാരമെഭാണന എനന 23(3)
വകുപന  വത്യേക്തമെഭാക്കുലമ്പഭാള്,  ഓഡടിറന  നടിര്വ്വഹൈണഗം  സഗംബന്ധടിച  ചടങ്ങള്  നഭാളടിതുവപരയുഗം
തയ്യഭാറഭാക്കടിയടിടടിലഭാതതടിനഭാല്  ലമെല്വത്യേക്തമെഭാക്കടിയ  പരടിമെടിതമെഭായ  അധടികഭാരപരടിധടിക്കുള്ളടില്
നടിനഭാണന ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ ഓഡടിറന ഈ കഭാരത്യേഭാലയഗം നടിര്വഹൈടിയ്ക്കുനതന.

Audit  starts  where  accounting  ends  -  “ ” എന  അടടിസഭാന  പ്രമെഭാണപത
അവലഗംബടിയ്ക്കുലമ്പഭാള്,  ലദവസസതടിനന  നടിയമെഗം/ചടങ്ങള്  മൂലഗം  രൂപകീകൃതമെഭായടിട്ടുള്ള  ഒരു
അക്കഭൗണടിഗംഗന  സമ്പ്രദഭായഗം  ഇല  എനതന  ഓഡടിറടിപന്റെ  പരടിമെടിതടിപയ  കൂടുതല്
ആഴേതടിലുള്ളതഭാക്കുന.

1.6. ബജറന
1978  പല  ലദവസസഗം  നടിയമെഗം  21(1)  വകുപനുസരടിചന  ഓലരഭാ  സഭാമ്പതടികവര്ഷവഗം

മെഭാര്ചന-31 നകഗം  ലദവസസഗം  ഭരണസമെടിതടി  അടുത  സഭാമ്പതടിക  വര്ഷലതക്കുള്ള  ബഡ്ജറന
എസടിലമെറന,  ലദവസസഗം  കമ്മകീഷണര്ക്കന  അലദ്ദേഹൈഗം  നടിശ്ചയടിചടിട്ടുള്ള  മെഭാതൃകയടില്  തയ്യഭാറഭാക്കടി
സമെര്പടിലക്കണതഭാണന.   എനഭാല്  ബജറന  തയ്യഭാറഭാക്കുനതടിനന  നടിശ്ചടിത  മെഭാതൃക  ലദവസസഗം
കമ്മകീഷണര് (വകുപന 21(1) പ്രകഭാരഗം) നടിശ്ചയടിചന നല്കടിയടിടടില.
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2015-16  സഭാമ്പതടികവര്ഷപത  ബജറന  ലദവസസഗം  ഭരണസമെടിതടിയുപട
24/03/2015 പല  1-ാഭാഗം  നമ്പര്  തകീരുമെഭാനപ്രകഭാരഗം  പഭാസഭാക്കുകയുഗം  ലദവസസഗം  കമ്മകീഷണറുപട
27/04/2015 പല 90/2015/ജടി.ഡടി.സടി. നമ്പര് ഉതരവന പ്രകഭാരഗം അഗംഗകീകഭാരഗം ലഭടിക്കുകയുഗം പചയ.
2015-16 വര്ഷപത പുതുക്കടിയ ബജറന ലദവസസഗം ഭരണസമെടിതടിയുപട 29/03/2016 പല 1-ാഭാഗം നമ്പര്
തകീരുമെഭാനപ്രകഭാരഗം പഭാസഭാക്കുകയുഗം ലദവസസഗം കമ്മകീഷണറുപട 18/07/2016 പല 40/2016/ജടി.ഡടി.സടി.
നമ്പര്  ഉതരവന  പ്രകഭാരഗം  അഗംഗകീകരടിക്കുകയുഗം  പചയ്തടിട്ടുണന.   പുതുക്കടിയ  ബജറന  പ്രകഭാരഗം
290,79,73,000/- രൂപ വരവഗം 286,67,00,000/- രൂപ പചലവഗം 4,12,73,000/- രൂപ മെടിചവഗം ആണന
പ്രതകീക്ഷേടിക്കുനതന.

1.6.1. വരവന പചലവകള് യഥഭാര്തവഗം  ,   പ്രതകീക്ഷേടിതവഗം   -   ഒരു തഭാരതമെത്യേ പഠനഗം
ഒഭാഡടിറടിനു  വടിലധയമെഭാക്കടിയ  2015-2016  വര്ഷപത  കണക്കുകള്  പ്രകഭാരമുളള

പ്രതകീക്ഷേടിത  വരവ പചലവകളഗം  യഥഭാര്ത വരവ പചലവകളഗം  തഭാരതമെത്യേഗം  പചയ്തലപഭാള് പല
ഇനങ്ങളടിലുഗം  വന്  വത്യേതത്യേഭാസമെഭാണന  കഭാണുനതന.   ബജറടിഗംഗന  പ്രകടിയയുപട
അശേഭാസകീയതയടിലലക്കഭാണന ഇതന വടിരല് ചൂണ്ടുനതന.  വത്യേതത്യേഭാസങ്ങളപട ഉദഭാഹൈരണങ്ങള് തഭാപഴേ
ലചര്ക്കുന.

വര്ഷഗം പചലവടിനഗം ശേകീര്ഷകഗം ബജറന തുക
(ലക്ഷേതടില്)

യഥഭാര്ത
പചലവന

(ലക്ഷേതടില്)

വത്യേതത്യേഭാസഗം
(ശേതമെഭാനതടി

ല്)

2014-15 ലദവസസഗം ജകീവനക്കഭാരുപട 
ശേമ്പളഗം 

51-1 990.32 681.62 (-)31

,, ലദവസസഗം ജകീവനക്കഭാരുപട 
പപന്ഷന്

51-2 1100.00 1295.51 17.77

,, എന്.എഗം.ആര്./ 
സടി.എല്.ആര്. ലവതനഗം

51-5 490.02 542.13 +10.59

,, പസകപ്യൂരടിറടി 
ജകീവനക്കഭാരുപട ലവതനഗം

51-9 235.87 265.30 +12.47

,, ശകീവതഗം ജകീവനക്കഭാരുപട
ശേമ്പളഗം

61-1 16.34 4.92 (-)69

,, ഇഗംഗകീഷന മെകീഡടിയഗം സ്കൂള് 
ജകീവനക്കഭാരുപട ശേമ്പളഗം 

67-1 380.00 144.76 (-)61.9

,, മൂലധന പചലവന 76(1-11) 418.06 365.81 (-)12.6

,, കുങ്കുമെഗം 53-4(സടി) 61.81 69.87 +13
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1.6.2    വരവന   -   പചലവന   തഭാരതമെത്യേപഠനഗം

വര്ഷഗം ബജറന തുക
(ലക്ഷേതടില്)

യഥഭാര്ത വരവന/പചലവന
(ലക്ഷേതടില്)

2015-16
വരവന 29079.73 29099.36

ചടിലവന 28667.00 28626.65

1.7. വഭാര്ഷടിക കണക്കുകള്
1978 പല ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം നടിയമെഗം വകുപന 23(1) തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

The  Committee  shall  keep  regular  accounts  of  all  receipts  and“
disbursements .”

ലമെല്  പ്രസഭാവനയപ്പുറഗം  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  തയ്യഭാറഭാക്കലുമെഭായടി  ബന്ധപപടന
വത്യേവസഭാപടിതമെഭായ യഭാപതഭാരുവടിധ നടിയമെനടിര്മ്മഭാണങ്ങളഗം നഭാളടിതുവപര ഉണഭായടിടടില.

വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളടില് പണഗം/പചക്കന,   ഡഭാഫന  എനകീയടിനങ്ങളടില് വരവന  വനവ
മെഭാത്രപമെ  ഉള്പപടുനളള.   അലത  സമെയഗം  ഭക്തര്  കഭാണടിക്കയഭായടി  ഭണഭാരതടില്
നടിലക്ഷേപടിക്കുന  സസര്ണഗം,  പവളളടി  തുടങ്ങടിയ  യഭാപതഭാരുവടിധ  ഉരുപടടികളപടയുഗം  മൂലത്യേഗം
ഉള്പപടുനടില.   എനഭാല് ഇതരഗം  ഉരുപടടികള്  ലലഭാക്കറ്റുകളഗം  മെറ്റുഗം  ആക്കടി  മെഭാറടി  വടില്പന
നടത്തുലമ്പഭാള് ലഭടിക്കുന തുക ഉള്പപടുനമുണന.

ഇഭൗ പശ്ചഭാതലതടില് ഒഭാഡടിറടിനന നല്കടിയ വഭാര്ഷടിക കണക്കുകള് പരടിലശേഭാധടിചന
കപണതടിയ അടടിസഭാനപരമെഭായ അപഭാകതകള് തഭാപഴേ പകഭാടുക്കുന. 

1.7.1 കഭാലതഭാമെസഗം
2015-2016 വര്ഷപത  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം

ഭരണസമെടിതടിയുപട 21/06/2017 പല 177-ാഗം നമ്പര് തകീരുമെഭാനപ്രകഭാരഗം പഭാസഭാക്കുകയുഗം ആയതടിനന
ലദവസസഗം  കമ്മകീഷണറുപട  04/10/2017 പല  ജടി.ഡടി.സടി.01/32/2017/ജടി.ഡടി.സടി.  നമ്പര്  ഉതരവന
പ്രകഭാരഗം  അഗംഗകീകഭാരഗം  ലഭടിക്കുകയുഗം  പചയ്തടിട്ടുണന.  മുഴുവന്  കണക്കുകളഗം  ഓഡടിറടിനന
വടിലധയമെഭാക്കണഗം  എന  നടിബന്ധനയന  വടിലധയമെഭായഭാണന  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  ലദവസസഗം
കമ്മകീഷണര്  അഗംഗകീകരടിചന  നല്കടിയതന.  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകളപട  പരടിലശേഭാധനയടില്
കപണതടിയ  അപഭാകതകള്  ഖണടിക  1.7.3.ല്  ഉള്പപടുതടിയടിട്ടുണന.  അപഭാകതകളപട
പവളടിചതടില്  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിപന്റെ  2015-16  വര്ഷപത  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്
അഗംഗകീകരടിക്കഭാവനതല.   അപഭാകതകള്  പരടിഹൈരടിക്കുനതടിനഭാവശേത്യേമെഭായ  നടപടടികള്
ലദവസസതടിപന്റെ ഭഭാഗത്തുനടിനഗം സസകീകരടിലക്കണതുഗം ആയതന പുതുക്കടി തയ്യഭാറഭാലക്കണതുമെഭാണന.

1978 പല ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം നടിയമെതടിപല വകുപന 23(1) പ്രകഭാരഗം ലദവസസതടിപന്റെ
വരവന-പചലവന കണക്കുകള് തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാനുളള ബഭാധത്യേത ലദവസസഗം മെഭാലനജ്പമെന്റെന കമ്മറടിയടില്
നടിക്ഷേടിപ്തമെഭാണന.   എനഭാല്  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതടിനന  സമെയപരടിധടി
നടിശ്ചയടിചടിടടില.  2015-2016  വര്ഷപത  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേററുപട
31/08/2017 പല  എഫന.9-933/2016  നമ്പര്  കതന  പ്രകഭാരഗം  26/09/2017 നഭാണന  ഈ
കഭാരത്യേഭാലയതടില് പരടിലശേഭാധനയന ലഭടിചതന.
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1.7.2. അക്കഭൗണടിഗംഗന റൂള് രൂപകീകരടിചടിടടില
1951 പല  ഹൈടിന്ദു  റടിലടിജടിയസന  ആന്റെന  ചഭാരടിറബടിള്  എന്ലഡഭാവ് പമെന്റെന  ആകന

പ്രകഭാരമെഭാണന  ലദവസസഗം  കണക്കുകളപട  സൂക്ഷേടിപ്പുഗം  ഓഡടിറ്റുഗം  നടതടിയടിരുനതന.  (1971 പല
ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  ആകടിപല  പസക്ഷേന്  40 പ്രകഭാരഗം  ഇതടിനന  പ്രഭാബലത്യേമെടിലഭാതഭായടി  എന
മെഭാത്രമെല  കണക്കുകള്  എഴുതടി  സൂക്ഷേടിക്കുനതന  സഗംബന്ധടിചന  യഭാപതഭാരു  നടിര്ലദ്ദേശേങ്ങളഗം
ഉള്പപടുതടിയതുമെടില.  അലതഭാപട ലദവസസതടില് തനതഭായ അക്കഭൗണനസന റൂള് ഇലഭാതഭാവകയുഗം
തന്മൂലഗം  പസക്ഷേന്  25 പ്രകഭാരമുള്ള  ഓഡടിറടിനന  ബുദടിമുടന  ലനരടിടുകയുഗം  പചയ്യുനണന.   ഈ
റടിലപഭാര്ടടിപല പരഭാമെര്ശേങ്ങലളയുഗം ഇവ ബഭാധടിചടിട്ടുണന.  ആയതടിനഭാല് ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിനന
തനതഭായ  അക്കഭൗണനസന  റൂള്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതടിനന  ലവണ സതസര  നടപടടികള്  ഭരണസമെടിതടി
സസകീകരടിലക്കണതഭാണന.

1.7.3. ഉളളടക്കതടിപല ലപഭാരഭായ്മകള്
വഭാര്ഷടിക  കണക്കടിപല  ഉളളടക്കഗം  എനഭായടിരടിക്കണപമെനതന  നടിയമെങ്ങലളഭാ,

ചടങ്ങലളഭാ മൂലഗം വത്യേവസ പചയ്തടിടടിപലനടിരടിക്കടിലുഗം, സഭാപനതടിപന്റെ ധനസടിതടി സഭാമെഭാനത്യേമെഭായടി
പ്രതടിഫലടിപടിക്കുനതടിനന  അവശേത്യേഗം  ഉള്പക്കഭാളളടിചടിരടിലക്കണ  പല  വടിവരങ്ങളഗം  ഇലഭാപതയഭാണന
വഭാര്ഷടിക കണക്കുകള് ഒഭാഡടിറടിനന  നല്കടിയടിട്ടുളളതന.  എന്ലഡഭാവ്പമെന്റെന വടിവര പത്രടിക, പൂര്ണ
ലതഭാതടിലുളള ബഭാങ്കന പപഭാരുതപപടുതല് പത്രടിക, സസര്ണഗം, പവളളടി തുടങ്ങടിയ വസ്തുവഹൈകളപട
പത്രടിക,  ആസടി  ബഭാധത്യേതഭാ  പത്രടിക,  ഡടി.സടി.ബടി  പത്രടിക,  കത്യേഭാഷന  ലഫഭാ  ലസറനപമെന്റെന,  വടിവടിധ
അക്കഭൗണ്ടുകളപട നമ്പറുഗം  ലപരുഗം കഭാണടിക്കുന പത്രടിക തുടങ്ങടിയവ വഭാര്ഷടിക വരവന  പചലവന
കണക്കുകളപട ഭഭാഗമെഭായടി ഒഭാഡടിറടിനന നല്കടിയടിടടില.

എന്ലഡഭാവ്പമെന്റെന ഫണന,  പപന്ഷന് ഫണന, പപ്രഭാവടിഡന്റെന ഫണന,  കുടുഗംബലക്ഷേമെനടിധടി,
മുന്കൂറുകള്,  പഡലപഭാസടിറ്റുകള്,  വടിവടിധ നടികുതടികള് തുടങ്ങടിയ ഇനങ്ങളടില് വരവന/പചലവകള്
വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളടില് ഉപണങ്കടിലുഗം ഒഭാലരഭാ ഇനതടിപലയുഗം പ്രഭാരഗംഭ ബഭാക്കടി, തന്വര്ഷ വരവന,
ആപക  ഒടുക്കന,  ഒഭാലരഭാ  വര്ഷഭാവസഭാനതടിലുഗം  ലശേഷടിക്കുന  ബഭാധത്യേത  എനടിവ  വഭാര്ഷടിക
കണക്കടില് പ്രലതത്യേകഗം കഭാണടിക്കുകലയഭാ ആ കണക്കുകള് ബന്ധപപട രജടിസറുകളടില് വര്ഷഭാനത്യേ
പപഭാരുതപപടുതലഭായടി  കഭാണടിക്കുകലയഭാ  പചയ്യുനടില.  ഇക്കഭാരണതഭാല്  ഒഭാലരഭാ
വര്ഷഭാനത്യേതടിലുഗം  ഉളള  ആപക നകീക്കടിയടിരുപടില്  ബഭാധത്യേതകള് തകീര്ക്കഭാനഭായുളള  തുകപയത്ര,
ബഭാധത്യേതകള് കഴേടിച്ചുളള ലദവസസഗം മെടിചഫണന എത്ര എനകീ വടിവരങ്ങള് അറടിയഭാന് കഴേടിയടില.

1.7.4. വരവന പചലവന സഗംഗ്രഹൈഗം   2015-16
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളടില് വരവന പചലവന കണക്കുകപള

റവനപ്യൂ,  മൂലധന,  ഋണ,  ശേകീര്ഷകങ്ങളഭായടി  പ്രലതത്യേകഗം  തടിരടിക്കഭാപതയഭാണന  വഭാര്ഷടിക  കണക്കന
തയ്യഭാറഭാക്കടിയടിട്ടുള്ളതന.

ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിപന്റെ  2015-16  സഭാമ്പതടികവര്ഷപത  വരവന  പചലവന
സഗംഗ്രഹൈഗം  തഭാപഴേ  പടടികയടില്  ലചര്ക്കുന.   വരവന  പചലവന  കണക്കടില്  റവനപ്യൂ,  മൂലധന,
ഋണശേകീര്ഷ സസഭഭാവമുള്ള ഇനങ്ങള് എനടിവ ഉള്പപടുന.  2014-15 വര്ഷപത വരവന പചലവന
കണക്കുകളമെഭായടി  തന്വര്ഷപത  കണക്കുകള്  തഭാരതമെത്യേഗം  പചയ്യുന  പടടികയുഗം
ഉള്പപടുതടിയടിട്ടുണന.
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വരവന (ലക്ഷേഗം രൂപയടില്) പചലവന (ലക്ഷേഗം രൂപയടില്)

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16

മുന്ബഭാക്കടി 2716.17 2014.49

റവനപ്യൂ പഹൈഡന റവനപ്യൂ പഹൈഡന

റവനപ്യൂ വരവന 
(വഴേടിപഭാടന വരവടക്കഗം)

6234.46 7187.27 റവനപ്യൂ പചലവന (ശേമ്പളഗം,
പപന്ഷന് മുതലഭായവ)

1842.92 2829.89

സടിരനടിലക്ഷേപ 
പലടിശേ വരവന

8508.44 10642.99 അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര്   
പചലവന

318.45 405.49

ഭൂസസതന വരവന 21.06 12.14 ലക്ഷേത്രഗം പചലവന (പൂജഭാ 
നടിതത്യേനടിദഭാനഗം മെറന 
ചടങ്ങുകള് മുതലഭായവ) 

4458.87 4914.56

ഗസനഹൈഭൗസന 402.25 563.59

മെറന സഭാപനങ്ങ 
ളടില് നടിനള്ള വരവന

291.26 299.82 ഗസനഹൈഭൗസന 535.29 638.24

ജകീവധനഗം 302.21 313.81 മെറന സഭാപനങ്ങള് 937.95 820.35

പബടിലക്കഷന് 180.76 191.94 ജകീവധനഗം 1251.11 1431.01

വഭാടക, ഹലസന്സന
ഫകീ

257.32 234.68 പബടിലക്കഷന് 182.21 145.66

അലബറനപമെന്റെന വരവന 645.19 664.50 മെറന പചലവകള് 421.42 351.99

മെറന വരവകള് 243.13 280.87

ആപക 17086.08 20391.62 9948.28 11537.19

മൂലധനപഹൈഡന

ഭണഭാരഗം 5186.62 5145.26 ഭൂമെടി, പകടടിടഗം വഭാങ്ങല് 1534.37

സടിരനടിലക്ഷേപഗം
മെറന നടിലക്ഷേപങ്ങള്

34.69 1178.40 മെരഭാമെതന 583.11 309.93

സസര്ണഗം, പവള്ളടി 
വടില്പന 

396.31 455.44 ഫര്ണടിചര് 70.10 28.59

മെറന വരവന 1.12 മെറന പചലവകള് 18.82 27.30

സടിരനടിലക്ഷേപഗം 10797.67 14524.06

ആപക 5618.73 6779.10 ആപക 13004.07 14889.88

ഋണശേകീര്ഷഗം 1643.23 1928.63 ഋണശേകീര്ഷഗം 2097.37 2199.59

നകീക്കടിയടിരടിപന 2014.49 2487.20

ആപക 27064.21 31113.86 ആപക 27064.21 31113.86
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1.7.4.1. മുന്വര്ഷപത അലപക്ഷേടിചന   2015-16   വര്ഷഗം ഉണഭായടിട്ടുള്ള പ്രധഭാന മെഭാറങ്ങള്

1) റവനപ്യൂ വരുമെഭാനതടില് 19.35% (3305.54 ലക്ഷേഗം)  വര്ദനവന മുന് വര്ഷലതക്കഭാള്
ഉണഭായടിട്ടുണന.   ഗുരുവഭായൂര്  ലക്ഷേത്രതടിപലയുഗം  കകീലഴേടഗം  ലക്ഷേത്രങ്ങളടിപലയുഗം  വഴേടിപഭാടന  വരവന
(952.81 ലക്ഷേഗം  രൂപ),  സടിരനടിലക്ഷേപ  പലടിശേ  വരവന,  (2134.55  ലക്ഷേഗം  രൂപ)  ലദവസസഗം
റസനഹൈഭൗസുകളടില്  നടിനള്ള  വരവന  (161.34  ലക്ഷേഗം  രൂപ)  എനടിവയഭാണന  പ്രധഭാനമെഭായുഗം
വര്ദനവടിനന  കഭാരണമെഭായടിട്ടുള്ളതന.   എനഭാല്  വഭാടക,  ഹലസന്സന  ഫകീ  ഇനതടില്
മുന്വര്ഷപത അലപക്ഷേടിചന 22.64 ലക്ഷേഗം രൂപയുപട കുറവന ലരഖപപടുതടിയടിട്ടുണന.

2) റവനപ്യൂ  പചലവടില്  2015-16 ല്  15.97%(1588-91  ലക്ഷേഗം  രൂപ)  വര്ദനവന
ലരഖപപടുതടിയടിട്ടുണന.   ലക്ഷേത്രതടിപലയുഗം  കകീലഴേടഗം  ലക്ഷേത്രഗം,  അനുബന്ധസഭാപനങ്ങള്
എനടിവടിടങ്ങളടിപല  എസഭാബടിഷ് പമെന്റെന  പചലവന  (986.97  ലക്ഷേഗം  രൂപ)  ലക്ഷേത്രഗം  പൂജ,  മെറ
ചടങ്ങുകള് എനടിവയുമെഭായടി ബന്ധപപട പചലവന  (455.69 ലക്ഷേഗം രൂപ),  ജകീവധനഗം(179.9 ലക്ഷേഗം
രൂപ) എനടിവയഭാണന പ്രധഭാനമെഭായുഗം റവനപ്യൂ പചലവന ഉയര്ത്തുനതടിനന കഭാരണമെഭായടിട്ടുള്ളതന.

3) മൂലധന  വരവടില്  ഉള്പപടുതടിയ  ഭണഭാരഗം  വരവടിനതടില്  മുന്വര്ഷപത
അലപക്ഷേടിചന ലനരടിയ കുറവന (41.36 ലക്ഷേഗം രൂപ) ലരഖപപടുതടിയടിട്ടുണന.

4) ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിനന  2015-16  വര്ഷഭാനത്യേഗം  2487.20 ലക്ഷേഗം  രൂപ
നകീക്കടിയടിരടിപ്പുണന.

ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിപന്റെ  റവനപ്യൂ  വരുമെഭാനതടിപന്റെയുഗം  റവനപ്യൂ  പചലവടിപന്റെയുഗം
2014-15 സഭാമ്പതടികവര്ഷവമെഭായുള്ള തഭാരതമെത്യേഗം തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

ഇനഗം
വര്ഷഗം

വത്യേതത്യേഭാസഗം ശേതമെഭാനഗം
2014-15 2015-16

റവനപ്യൂ വരുമെഭാനഗം 17086.08 20391.62 3305.54 19.34

റവനപ്യൂ പചലവന 9948.28 11537.19 1588.91 15.97

മെടിചഗം 7137.8 8854.43 1716.63 24.04

1.7.4.2. വരവന  -  സഗംഗ്രഹൈഗം

ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിപന്റെ  വരവടിനങ്ങപള  പ്രധഭാനമെഭായുഗം  റവനപ്യൂവരവന,
മൂലധനവരവന എനടിങ്ങപനയഭായടി തടിരടിക്കഭാവനതഭാണന. ഋണശേകീര്ഷ കണക്കടില് ഉള്പപടുലതണ
ഏതഭാനുഗം ഇനങ്ങള് പ്രലതത്യേകമെഭായടി വഭാര്ഷടിക കണക്കടില് ഉള്പപടുതടിയടിടടില.

ഗുരുവഭായൂര്  ലക്ഷേത്രതടിപലയുഗം  കകീലഴേടഗം  ലക്ഷേത്രങ്ങളടിപലയുഗം  വഴേടിപഭാടടിനതടിലുള്ള
വരവന, സടിരനടിലക്ഷേപ പലടിശേവരവന, ലദവസസഗം അതടിഥടിമെന്ദടിരങ്ങളടില് നടിനള്ള വരവന, ജകീവധനഗം,
വഭാടക, ഹലസന്സന ഫകീ എനടിങ്ങപനയുള്ള വരവകളഭാണന ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ റവനപ്യൂ
വരവടില് പ്രധഭാനമെഭായുഗം ഉള്പപടടിട്ടുള്ളതന.

സടിരനടിലക്ഷേപവരവന, ഭണഭാരഗം വരവന, സസര്ണഗം, പവള്ളടി ലലഭാക്കറന വടില്പന വരവന
എനടിവയഭാണന  മൂലധന  വരവടില്  ഉള്പപടുതടിയടിട്ടുള്ളതന.   റവനപ്യൂവരവടില്  ഉള്പപടുലതണ
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ഭണഭാരഗം വരവന മൂലധന വരവടില് ഉള്പപടുതടിയതടിപന്റെ കഭാരണഗം വത്യേക്തമെല.  മൂലധനവരവടില്
സടിഗംഹൈഭഭാഗവഗം വരവഭായടി വരുനതന ഭണഭാരഗം വരവടിനമെഭാണന.

ഋണശേകീര്ഷ വരവഭായടി കഭാണടിലക്കണ പഡലപഭാസടിറന  (പഹൈഡന ഓഫന അക്കഭൗണന  22)
വഴേടിപഭാടന  അഡസഭാന്സന  (23)  തടിരടിചടയ്ലക്കണ  വരവടിനങ്ങള്  (ആഡഗംബരനടികുതടി,
ആദഭായനടികുതടി,  വടില്പനനടികുതടി  മുതലഭായവ) (24),  ലലഭാണുകള്(25),  ഇന്ഷുറന്സന  പക്ലെയടിഗം
വരവന(26) എനടിവ പ്രലതത്യേകഗം ഋണശേകീര്ഷ കണക്കഭായടി ഉള്പപടുതടിയടിടടില.

ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ   2015-16   വര്ഷപത വരവടിനങ്ങളപട സഗംഗ്രഹൈഗം

റവനപ്യൂപഹൈഡന

കമെ
നഗം.

ഇനഗം
വരവന

(ലക്ഷേഗം രൂപയടില്)
ആപക

1. റവനപ്യൂവരവന 7187.27

2. സടിരനടിലക്ഷേപ വരവന 10642.99

3. ഭൂസസതന വരവന 12.14

4. അതടിഥടിമെന്ദടിരങ്ങളടില് നടിനള്ള വരവന 563.59

5. മെറന സഭാപനങ്ങള് 299.82

6. ജകീവധനഗം 313.82

7. പബടിലക്കഷന് 191.94

8. വഭാടക, ഹലസന്സന ഫകീ 234.68

9. അലബറനപമെന്റെന വരവന 664.50

10. മെറന വരവകള് 280.87 20391.62

മൂലധനപഹൈഡന

11. ഭണഭാരഗം വരവന 55145.26

12. സടിരനടിലക്ഷേപഗം 1178.40

13. സസര്ണഗം, പവള്ളടി വടില്പന വരവന 455.44 6779.10

14. ഋണശേകീര്ഷ വരവന 1928.63 1928.63

ആപക 29099.36

1.7.4.3. റവനപ്യൂ വരുമെഭാനഗം   - 5   വര്ഷപത വളര്ചഭാനടിരക്കന
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ കഴേടിഞ  5 വര്ഷപത റവനപ്യൂ  ഇനതടിലുള്ള വരവഗം

ആയതടിപന്റെ വളര്ചഭാനടിരക്കുഗം തഭാപഴേപടടികയടില് കഭാണടിക്കുന.  റവനപ്യൂ വരുമെഭാനതടില് കഴേടിഞ
5  വര്ഷകഭാലയളവടില്  വളര്ചഭാനടിരക്കന  ലരഖപപടുതടിയടിട്ടുണന.   2015-16  സഭാമ്പതടികവര്ഷഗം
മുന്വര്ഷലതക്കഭാള് 19.35% വര്ദനവന റവനപ്യൂവരുമെഭാനതടില് ഉണഭായടിട്ടുണന.
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കമെനഗം. ഇനഗം. 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1. റവനപ്യൂ വരവന 11124.1 13012.36 16076.68 17086.08 20391.62

2. വളര്ചഭാനടിരക്കന 1.16 16.97 23.54 6.28 19.35

1.7.4.4. പചലവന സഗംഗ്രഹൈഗം

ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിപന്റെ  പചലവടിനങ്ങപള  പ്രധഭാനമെഭായുഗം  റവനപ്യൂ  പചലവന,
മൂലധനപചലവന എനകീ ഇനങ്ങളഭായടി തടിരടിയഭാവനതഭാണന.

റവനപ്യൂപഹൈഡ്പചലവടില്  റവനപ്യൂപചലവന  (ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  ജകീവനക്കഭാര്,
പപന്ഷന്കഭാര്,  ദടിവസലവതനക്കഭാര്,  പഭാരമ്പരത്യേജകീവനക്കഭാര്  മുതലഭായവരുപട  ശേമ്പളഗം,
പപന്ഷന്, കൂലടി, മെറന ആനുകൂലത്യേങ്ങള് മുതലഭായവ പഹൈഡന ഓഫന അക്കഭൗണന 51) ഭരണപരമെഭായ
പചലവന (52), ഗുരുവഭായൂര് ലക്ഷേത്രതടിപലയുഗം കകീലഴേടഗം ലക്ഷേത്രങ്ങളടിപലയുഗം പൂജ, നടിതത്യേനടിദഭാനഗം, മെറന
ചടങ്ങുകള് എനടിവയുമെഭായടി ബന്ധപപട പചലവകള് (പഹൈഡന ഓഫന അക്കഭൗണന  - 53, 54, 55)
ജകീവധന(69, 70) എനടിവ ഉള്പപടുന.

മൂലധനപചലവടില് മെരഭാമെതന  പ്രവൃതടികള്,  ഫര്ണടിചര്  വഭാങ്ങല്,  സടിരനടിലക്ഷേപ
പചലവന, ഭൂമെടി, പകടടിടഗം എനടിവ വഭാങ്ങല് എനടിവ ഉള്പപടുന.

ഋണശേകീര്ഷ  കണക്കടില്  ഉള്പപടുലതണ  പഹൈഡന  ഓഫന  അക്കഭൗണന  77 മുതല്
80 വപരയുള്ള  പഹൈഡുകളടില്  ഉള്പപട  പഡലപഭാസടിറന,  ലലഭാണ്സന  &  അഡസഭാന്സന
തടിരടിചടവഭാലക്കണ  പചലവടിനങ്ങള്,  ഇന്ഷുറന്സന  ചഭാര്ജന  എനടിവ  പ്രലതത്യേകഗം
ഉള്പപടുതടികഭാണുനടില.
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ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ പചലവന സഗംഗ്രഹൈഗം

കമെ നഗം. ഇനഗം
പചലവന
(ലക്ഷേഗം

രൂപയടില്)
ആപക

റവനപ്യൂ പഹൈഡന

1. റവനപ്യൂ പചലവന (ശേമ്പളഗം, പപന്ഷന് കൂലടി 
മുതലഭായവ)

2829.89

2. അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറകീവന പചലവന 405.49

3. ലക്ഷേത്രഗം പചലവന (പൂജ, നടിതത്യേനടിദഭാനഗം, മെറന 
ചടങ്ങുകള്)

4914.56

4. അതടിഥടിമെന്ദടിരങ്ങള് 638.24

5. മെറന സഭാപനങ്ങള് 820.35

6. ജകീവധനഗം 1431.01

7. പബടിലക്കഷന് 145.66

8. മെറന പചലവകള് 351.99 11537.19

മൂലധനപഹൈഡന

9. മെരഭാമെതന 309.93

10. ഫര്ണടിചര് വഭാങ്ങല് 28.59

11. സടിരനടിലക്ഷേപങ്ങള് 14524.06

12. മെറന പചലവകള് 27.30 14889.88

ഋണശേകീര്ഷഗം 2199.59 2199.59

ആപക 28626.66 28626.66

1.7.4.5. റവനപ്യൂ പചലവന   - 5   വര്ഷപത വളര്ച നടിരക്കന
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ കഴേടിഞ  5  വര്ഷപത റവനപ്യൂപചലവഗം  ആയതടിപന്റെ

വളര്ചഭാനടിരക്കുഗം തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

കമെ നഗം. ഇനഗം 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 റവനപ്യൂ പചലവന
(ലക്ഷേഗം
രൂപയടില്)

6881.15 7663.46 9290.31 9948.28 11537.19

2. വളര്ചഭാനടിരക്കന 13.84 11.37 21.22 7.08 15.97
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1.7.5. വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളപട പരടിലശേഭാധനയടില് ശദയടില്പപട 
അപഭാകതകള്

1.7.5.1. പലഡ്ജര് പ്രകഭാരമുളള വരവന പചലവ തുകകളഗം വഭാര്ഷടിക കണക്കടിപല 
തുകകളഗം വത്യേതത്യേഭാസപപടടിരടിക്കുന  .

       ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ വരവകള് സമെകഭാലടികമെഭായടി  പരടിലശേഭാധടിക്കുകയുഗം,  ഓലരഭാ
ഇനതടിലുമുളള  വരവന  തുകകള്  അടടിസഭാന  രജടിസര്  ആയ  കത്യേഭാഷന  ബുക്കുമെഭായടി
ഒത്തുലനഭാക്കുകയുമെഭാണന  പചയ്യുനതന.  ഓലരഭാ  വര്ഷലതയുഗം   പചലവടിപന്റെ  വഭൗചറുകള്
കത്യേഭാഷ്ബുക്കുമെഭായടി  ഒത്തുലനഭാക്കടിയതടിനന  ലശേഷഗം പസക്ഷേന് തടിരടിചന  ഓ ഡടിറന  നടത്തുന.  അതഭായതന
ലദവസസതടിപന്റെ വരവന പചലവകള് കത്യേഭാഷ്ബുക്കടിപന അടടിസഭാനമെഭാക്കടിയഭാണന സമെകഭാലടിക ഓഡടിറന
നടത്തുനതന.  പടിനകീടന  ലദവസസഗം  വഭാര്ഷടികകണക്കുകള് ഓഡടിറടിനന  ലഭത്യേമെഭാക്കുലമ്പഭാള് കത്യേഭാഷ്ബുക്കുഗം,
കത്യേഭാഷ്ബുക്കടിപന  അടടിസഥഭാനപപടുതടിയുളള  ഓലരഭാ  ഇനഗം  വരവന  പചലവകളപടയുഗം  വടിവരഗം
കഭാണടിക്കുന പലഡ്ജറുകളഗം വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളമെഭായടി ഒത്തുലനഭാക്കടി വരവന പചലവടിപന്റെ കൃതത്യേത
ഉറപന വരുത്തുന.

      എനഭാല് പലഡ്ജര് പ്രകഭാരമുള്ള തുകകള്ക്കന പകരഗം റടിഹവസ്ഡന പലഡ്ജര് അക്കഭൗണനസന
തയ്യഭാറഭാക്കടി  അടടിസഭാന  ലരഖകളഭായ  കത്യേഭാഷ്ബുക്കടിപലയുഗം,  പലഡ്ജറുകളടിപലയുഗം  വരവന
പചലവകളടില്  മെഭാറഗം വരുതടിയഭാണന വഭാര്ഷടിക കണക്കടില് ഉള്പപടുതടിയടിരടിക്കുനതന.  അപ്രകഭാരഗം
മെഭാറഗം വരുതടിയതടിപന്റെ കഭാരണവഗം, വടിശേദഭാഗംശേങ്ങളഗം പരടിലശേഭാധനയന ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടിട്ടുമെടില. 

റടിഹവസ്ഡന പലഡ്ജര് അക്കഭൗണനസന പ്രകഭാരഗം മെഭാറഗം വരുതടിയ തുകകളപട ചടില
ഉദഭാഹൈരണങ്ങള് തഭാപഴേ പകഭാടുക്കുന.
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I . ഒരു വരവന പഹൈഡടില് നടിനന തുക മെഭാറടി മെറന വരവന പഹൈഡടില് വരവന പവചടിരടിക്കുന. 

   പലഡ്ജര് പ്രകഭാരഗം ഉളള വരവന     മെഭാറടിയ വരവന പഹൈഡന/ഇനഗം      തുക വഭാര്ഷടിക
കണക്കന പ്രകഭാരഗം
വരവനപഹൈഡന / ഇനഗം       വരവന

1 (1)ലദവസസഗം കൂറന
      തുലഭാഭഭാരഗം

67,47,51,783.47 1(4) പ്രസഭാദഊടന 28244612

2(1) ലപഭാലസജന 938381

5(1) മുറടിവഭാടക 81600

13(1)കൃഷ്ണനഭാടഗം 20621200

14(9)ആനലക്ഷേമെനടിധടി 319000

18(1)അരടിവടില 6362667.82

18(2)പഭാല്വടില 25610657.57

18(3 പഞസഭാരവടില 14022019.44

18(4)കളഭഗംസഭാധനങ്ങളടിപല വടില 20455180.27

21(3) എന്ലഡഭാവ്പമെന്റെന 1802170

1(2)കസമെറടി ലപയ്പമെന്റെന 87761076

19(1)പ്ലഭാസടികന കപണയ്നര് വടില 15347820

16(1 a)ഭക്തപ്രടിയ 102000

പടമ്പടിള് കത്യേഭാഷന      91.25

ആപക 221668475.35 453083308.12

ലമെല്പ്രകഭാരഗം  പലഡ്ജറുകളടിപലയുഗം  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകളടിപലയുഗം  തുകകള്
വത്യേതത്യേഭാസഗം  വനതടിപന്റെ  കഭാരണവഗം  വടിശേദഭാഗംശേങ്ങളഗം  പരടിലശേഭാധനയന  ലഭത്യേമെഭാക്കഭാന്
ആവശേത്യേപപട്ടുപകഭാണ്ടുള്ള ഓഡടിറന എന്കസയറടിക്കന  (നഗം.01/2018  തകീയ്യതടി.14/02/2018)  ലഭത്യേമെഭാക്കടിയ
മെറുപടടിയടില് ലക്ഷേത്രതടില് അഡസഭാന്സന കഭൗണര് മുലഖന വരുന വഴേടിപഭാടുകള് 1(1) എന വരവന
ശേകീര്ഷകതടില്  ലചര്ക്കുകയുഗം  വര്ഷഭാവസഭാനഗം  ഇതു  സഗംബന്ധടിച  Consolidated  Statement
ലക്ഷേത്രതടില്  നടിനന  ലഭത്യേമെഭാക്കടി  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  തയ്യഭാറഭാക്കുലമ്പഭാള്  അതഭാതു
ശേകീര്ഷകങ്ങളടിലലക്കന  ലചര്ക്കുകയഭാണന  പചയ്തടിട്ടുള്ളതന  എന  മെറുപടടിയഭാണന  ലഭത്യേമെഭാക്കടിയതന.
എനഭാല്  1(1)  എന  ശേകീര്ഷകതടില്  ഏതന  ദടിവസങ്ങളടില്  വരവന  വന  ഏപതഭാപക്ക
വരവകളഭാണന  ബന്ധപപട  ശേകീര്ഷകങ്ങളടിലലക്കന  മെഭാറടിയതന  എനതടിപന്റെ  വടിവരങ്ങള്
ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടില.
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II. പലഡ്ജര് പ്രകഭാരമുളള തുകകളടില് കൂടടിലചര്തന/ കുറവ വരുതടി വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളടില്
   ഉള്പപടുതടിയടിരടിക്കുന.   
  പലഡ്ജര് പ്രകഭാരഗം ഉളള വരവന /പചലവന
   

കൂടടിലചര്ത തുക കുറവ  വരുതടിയ
തുക

വഭാര്ഷടികകണക്കന
പ്രകഭാരഗം വരവന

    പഹൈഡന / ഇനഗം     വരവന /പചലവന

17(1)ലഷഭാപന  റൂഗം
വഭാടക

വരവന -
10326868.50

.50 455780 9871089

21(5)(6) സഗംഭഭാവന 4500280.48 - 972634.59 3527645.89

23(1)  (a)
ഉദയഭാസമെന പൂജ

1891500 - 160000 1731500

23(1) (b)ചുറ്റുവടിളക്കന 11874354 - 176250 11698104

26(3)  ഇന്ഷുറന്സന
(പശു)

1978251 - 1492501 485750

51-(5)NMR/CLR
wages

പചലവന
53950019

263700 - 54213719

55(1)
ലക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കന
ധനസഹൈഭായഗം

29930000 145000 175000 29900000

ലമെല്പ്രകഭാരഗം വരവന ശേകീര്ഷകങ്ങളടില് കുറവന വരുതടിയ തുക സഗംബന്ധടിചന ലദവസസഗം
നല്കടിയ  വടിശേദകീകരണപ്രകഭാരഗം  ബഭാങ്കുകളടില്  കഴേടിഞ സഭാമ്പതടിക വര്ഷതടില് പകഡടിറന
വനതുഗം  കത്യേഭാഷ്ബുക്കടില് ആയതന  2015-16  സഭാമ്പതടിക വര്ഷതടില് ലരഖപപടുതടിയതുമെഭായ
സഗംഖത്യേകളഭാപണനഗം, വടിശേദഭാഗംശേങ്ങള് പരടിലശേഭാധടിക്കുനതടിനഭായടി 2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളടിപല
ബഭാങ്കന  ലസറനപമെന്റുകള് ഓഡടിറടിനന  ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടിട്ടുപണനമെഭാണന.   ലദവസസഗം കണക്കടില്  2015-16
വര്ഷതടില് വരവന വന ഏപതഭാപക്ക തുകകളഭാണന ബഭാങ്കടില് മുന് വര്ഷതടില് വരവന വനതന
എനന  ബഭാങ്കന  ലസറനപമെന്റെന  പരടിലശേഭാധടിചന  വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകള്  തയ്യഭാറഭാക്കുന  ലവളയടില്
ലദവസസഗം  കപണലതണതുഗം,  ആയതടിപന്റെ  വടിവരങ്ങള്  പരടിലശേഭാധനയന
ലഭത്യേമെഭാലക്കണതുമെഭായടിരുന.  മെഭാത്രവമെല ലദവസസഗം കണക്കടില് 2015-16 വര്ഷതടില് വരവന വന
ലമെല് തുകകള് ബഭാങ്കുകളടില് കഴേടിഞ സഭാമ്പതടിക വര്ഷതടില് വരവന വനടിട്ടുപണങ്കടില് 2014-
15 വര്ഷപത ബഭാങ്കന പപഭാരുതപപടുതല് പത്രടികയടില് ഉള്പപടുത്തുകലയഭാ, അതല ലദവസസഗം
ഇലപഭാള് അനുവര്തടിചടിരടിക്കുന രകീതടി  അനുസരടിചഭാപണങ്കടില്  2014-15  വര്ഷപത വഭാര്ഷടിക
കണക്കടിലനഭാപടഭാപമുള്ള  റടിഹവസ്ഡന  ലഡ്ജര്  അക്കഭൗണടിപല  ബന്ധപപട  ശേകീര്ഷകങ്ങളടില്
ലമെല്  തുകകള്  കൂടടിലചര്ക്കുകലയഭാ  പചയ്യണമെഭായടിരുന.   എനഭാല്  2014-15  വര്ഷപത
കണക്കുകളടില് അപ്രകഭാരഗം ഒനഗം പചയകഭാണുനടില. 26(3)  എന ശേകീര്ഷകതടില്  1492501/-
രൂപ  കുറവന  വരുതടിയതടിപന്റെ  കഭാരണവഗം  വടിശേദകീകരടിചടിടടില.   ലമെല്  കഭാരണങ്ങളഭാല്  ഇതു
സഗംബന്ധടിച ലദവസസതടിപന്റെ മെറുപടടി പരടിഗണനഭാര്ഹൈമെല.

51(5)  എന ശേകീര്ഷകതടില് പചലവ വന തുക ബഭാങ്കന ലസഭാളടില്  291945/-  രൂപ
പചക്കന  നഗം.863715  ഉഗം  കത്യേഭാഷ്ബുക്കടില്  28245/-  രൂപ  എനന  പതറഭായടി
ലരഖപപടുതടിയടിരടിക്കുനതടിനഭാലുമെഭാണന  വത്യേതത്യേഭാസഗം  വന  തുക  263700/-  രൂപ
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കൂടടിലചര്തടിരടിക്കുനതന എന മെറുപടടി വഭൗചര് നഗം.,  പചക്കന തകീയ്യതടി എനടിവയുപട അഭഭാവതടില്
പരടിലശേഭാധടിക്കഭാനഭായടില. 

55(1)  എന ശേകീര്ഷകതടിപല ധനസഹൈഭായതടില് കുറവന വരുതടിയ 175000/-  രൂപ
പണമെഭാക്കഭാത പചക്കന സഹൈടിതഗം അതടില് 145000/-രൂപ പകരഗം എഴുതടി നല്കടിയ സഗംഖത്യേയുമെഭാണന
എന  മെറുപടടി  വഭൗചര്  നഗം.,  പചക്കന  നഗം/തകീയ്യതടി  എനകീ  വടിവരങ്ങളപട  അഭഭാവതടില്
പരടിലശേഭാധടിക്കഭാനഭായടില.

ലമെല്  വടിവരടിചതടില്  നടിനഗം  ലദവസസതടിപന്റെ  കണക്കുകള്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതടിനുള്ള
അടടിസഭാന  ലരഖകളഭായ  കത്യേഭാഷ്ബുക്കന,  കത്യേഭാഷ്ബുക്കടിപന  അടടിസഭാനപപടുതടിയുള്ള
ലഡ്ജറുകള് എനടിവയടിപല വരവന  പചലവകളടില് മെഭാറങ്ങള് വരുതടിയതന  ലമെല് പ്രകഭാരമുളള
മെഭാറങ്ങപള സഭാധൂകരടിക്കുനതടിനന പരത്യേഭാപ്തമെഭായ വടിവരങ്ങളപട അഭഭാവതടിലഭാണന എന കഭാണുന.

1.7.5.2. പലഡ്ജര് പ്രകഭാരമുളള വരവന പചലവന തുകയടില് മെഭാറഗം വരുതടി റടിഹവസ്ഡന 
ബഭാങ്കന ലഡ്ജര് തയ്യഭാറഭാക്കടി   -   ലരഖകള് പരടിലശേഭാധനയന ഹൈഭാജരഭാക്കടിയടില

ലഡ്ജര്  പ്രകഭാരമുളള  വരവന  പചലവന  തുകകളടില്  മെഭാറഗം  വരുതടി  തയ്യഭാറഭാക്കടിയ
റടിഹവസ്ഡന  ബഭാങ്കന  ലഡ്ജറടില്  തഭാപഴേപറയുന  ഇനങ്ങളടിലഭായടി  വരുതടിയടിട്ടുള്ള  മെഭാറങ്ങള്
പരടിലശേഭാധടിക്കുനതടിലലക്കഭാവശേത്യേമെഭായ  ലരഖകള്  ഇപ്രകഭാരഗം  മെഭാറഗം  വരുതടിയതടിപന്റെ  കഭാരണഗം
എനടിവ  പരടിലശേഭാധനയ  ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടിടടില.  ആയതടിനഭാല്  റടിഹവസ്ഡന  ബഭാങ്കന  ലഡ്ജറടിപന്റെ
ആധടികഭാരടികത ഓഡടിറടിനന  പരടിലശേഭാധടിക്കഭാന് സഭാധടിചടിടടില.   മെഭാറഗം  വരുതടിയടിട്ടുള്ള ഇനങ്ങള്
സഗംബന്ധടിച വടിവരഗം തഭാപഴേ ലചര്ക്കുന.

Head of
account

Item

14-1(a) ആന ഏക്കഗം

14(5) ആനയൂടന

14(9) എലപഫന്റെന പവല്പഫയര് ഫണന

15(1) പഭാല് വടില്പന വരവന

16-1(a) ഭക്തപ്രടിയ

16-1(b) പുസകവടില്പന

16-4 മെറ്റു വരവകള്

17(3) വഭാടക

19-5(b) അലപക്ഷേഭാലഫഭാഗം വരവന

19-5(d) വടിവരഭാവകഭാശേഗം വരവന

2(1) മെണടിലയഭാര്ഡര്

2(2) വഴേടിപഭാടന

2(3) ഒസത്യേതന വരവന

7(3) അഡസഭാന്സന അക്കഭൗണന
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21-2 റടിയഹലലസഷന് അക്കഭൗണന

21-4(a) സസര്ണഗം അക്കഭൗണന

21-4(b) പവള്ളടി അക്കഭൗണന

21-5(a) ഭണഭാരഗം വരവന

21-5(b) പചക്കന/ഡടിഡടി വരവന

21(3) എന്ലഡഭാവ്പമെന്റെന

22(2) ഇ.എഗം.ഡടി.

23-1(a) ഉദയഭാസമെനപൂജ

23-1(b) ചുറ്റുവടിളക്കന

24(2) വടില്പന നടികുതടി

26(3) കനകഭാലടി - വരവന

26(5) പമെഡടിപക്ലെയടിഗം

3(1) സടിരനടിലക്ഷേപ പലടിശേ

5(3) റൂഗം വഭാടക അഡസഭാന്സന

51-4 പഭാരമ്പരത്യേക്കഭാര്ക്കുള്ള അലവന്സന

51(1) ശേമ്പളഗം, അലവന്സുകള്

51(5) എന്.എഗം.ആര്., സടി.എല്.ആര്. ലവതനഗം

52-15(c) യഭാത്രഭാബത

52-6(b) ഇന്ധനഗം, മെറ്റു പചലവകള്

52-9(b) ഇലകടിസടിറടി

52(12) സഭാനടിലടഷന്

52(5) പരസത്യേഗം

53-1(a) ദടിവസപൂജ

53-4(a) പനലന ല്ല് അക്കഭൗണന

58-1(1) ലഭാന്റെന & ബടില്ഡടിങ്ങനസന

64-2(a) മെരുനകള്

69-2(a) ജകീവധനഗം തകീറപചലവന

69-2(b) ജകീവധനഗം - മെരുനന

71(4) ഓണലററടിയഗം, ഫകീ.

73(1) ബടില്ഡടിങ്ങനസന & ലറഭാഡ്സന

73(2) ഇലകടിസടിറടി & വഭാടര്

73(7) ഓഫകീസന ഉപകരണങ്ങള്
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77-1(b) സടിരനടിലക്ഷേപഗം കണക്കന

77(6) പസകപ്യൂരടിറടി പഡലപഭാസടിറന

77(7) ഇ.എഗം.ഡടി.

78-1(c) വടിവഭാഹൈ വഭായ് പ

78-2(a) വര്ക്കന അഡസഭാന്സന

79-10 റടിക്കവറടികള്

79-4(b) ആദഭായനടികുതടി - ലകഭാണ്ടഭാകര്

79(9) ബഭാങ്കന ലലഭാണ്

201(5) ഫണന ടഭാന്സ്ഫര്

101(2) ലക്ഷേത്രഗം പണമെടവന

101(5) ഫണന ടഭാന്സ്ഫര്

(ഓഡടിറന എന്കസയറടി നമ്പര് 2/2018 തകീയ്യതടി.05/03/2018)

1.7.5.3. ബഭാങ്കന ബുക്കുഗം  ,   ബഭാങ്കന പഭാസനബുക്കുഗം തമ്മടിലുള്ള ഒത്തുലനഭാക്കല്   -   അപഭാകതകള്
കത്യേഭാഷ്ബുക്കടില്  വരുതടിയടിട്ടുള്ള  വരവന  പചലവന  ലരഖപപടുതലുകപള

ആധഭാരമെഭാക്കടിയഭാണന ഓലരഭാ ബഭാങ്കുകളപടയുഗം ബഭാങ്കന  ബുക്കന തയ്യഭാറഭാക്കുനതന.   അപ്രകഭാരമുള്ള
ബഭാങ്കന ബുക്കടില് മെഭാറഗം വരുതടിയഭാണന റടിഹവസ്ഡന ബഭാങ്കന അക്കഭൗണന തയ്യഭാറഭാക്കടിയടിരടിക്കുനതന.
ബഭാങ്കന  ബുക്കുഗം  ബഭാങ്കന  പഭാസനബുക്കുഗം  റടിഹവസ്ഡന  ബഭാങ്കന  ലഡ നജറുമെഭായടി  ഒത്തുലനഭാക്കടിയതടില്
തഭാപഴേപറയുന അപഭാകതകള് കഭാണുന.

1. TDCB PF A/c - A/c No.10709031463
1) ബഭാങ്കന ബുക്കന പ്രകഭാരഗം നകീക്കടിയടിരടിപന  - (-) 68,41,756.67

printout ല് ലപന പകഭാണന പവടടിതടിരുതടി എഴുതടിയ (-) 6694047.67
ബഭാലന്സന 

വത്യേതത്യേഭാസഗം - ₹147709/- വത്യേതത്യേഭാസതടിനന കഭാരണമെഭായടി പചക്കന നമ്പര് 201435/12-02-
16 പ്രകഭാരമുളള ₹147709/- രൂപയുപട പചക്കന cancelled ആപണനന എഴുതടിയടിട്ടുണന.   എനഭാല് ടടി
പചക്കന പ്രകഭാരമുളള തുക ബഭാങ്കടില് നടിനഗം പടിന്വലടിചടിട്ടുണന.

2) പലടിശേയടിനതടില്  3693150/-  രൂപ  വരവള്ളതഭായടി  റടിഹവസ്ഡന  ബഭാങ്കന  അക്കഭൗണടില്
കഭാണടിചടിട്ടുണന.  എനഭാല് ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കടില് ഈ തുക വരവന വനടിടടില.

2. കഭാതലടികന സടിറടിയന് ബഭാങ്കന   A/c No.0025-02564123-190001
1) 27/10/2015 -  ബഭാങ്കന  ചഭാര്ജന  1140/-  രൂപ ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കടില് പചലവന ലരഖപപടുതടി

കഭാണുനടില.
2) 16/02/2016 ല് (പചക്കന നമ്പര് 961990) 5000/-രൂപ പഭാസ്ബുക്കന പ്രകഭാരഗം പടിന്വലടിചടിട്ടുണന.

ബഭാങ്കന ബുക്കടില് ഈ തുക 500/- എനഭാണന ലരഖപപടുതടിയടിട്ടുള്ളതന. 
3) 06/04/2015  പചക്കന നമ്പര് 589052  ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കന പ്രകഭാരഗം  19600/-രൂപ പടിന്വലടിച്ചു.

ബഭാങ്കന ബുക്കന പ്രകഭാരഗം പചലവന 9600/- രൂപ 10000/-രൂപ അധടികഗം പടിന്വലടിച്ചു.
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4) 08/05/2015 -  പചക്കന നമ്പര്  132019  ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കന പ്രകഭാരഗം പടിന്വലടിച തുക  169/-
2014-15  വര്ഷപത  uncashed  പചക്കടിപന്റെ ലടിസന പ്രകഭാരഗം തുക  2500/-  രൂപ വത്യേതത്യേഭാസഗം
2331/-

5) 28/10/2015  പചക്കന നമ്പര്  831177  ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കന പ്രകഭാരഗം പടിന്വലടിചതന  285.  ബഭാങ്കന
ബുക്കന പ്രകഭാരഗം 18433/-

6) 29/12/2015  പചക്കന  നമ്പര്  77221 പ്രകഭാരഗം  5061 രൂപയുഗം  പചക്കന  നമ്പര്  531926 പ്രകഭാരഗം
100057 രൂപയുഗം ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കടില് പടിന്വലടിചടിട്ടുണന.  എനഭാല് ബഭാങ്കന ബുക്കടില് പചലവന
ഇല.

3. സടിന്ഡടിലക്കറന ബഭാങ്കന  ,   ഗുരുവഭായൂര്  .(A/c No.45532200000018)
ബഭാങ്കന ബുക്കന പ്രകഭാരഗം കഭാണടിചടിട്ടുള്ള ബഭാലന്സന 8355278.53 പ്രടിന്റെന പ്രകഭാരഗം 8639480.53
ആയതടിപന്റെ വത്യേതത്യേഭാസഗം കമെപപടുത്തുനതടിനഭായടി  തഭാപഴേപറയുഗം പ്രകഭാരഗം  ബഭാങ്കന  ബുക്കടില്
പചലവന ബുക്കന പചയ്തടിട്ടുണന.

തകീയതടി സഗംഖത്യേ പഭാസ്ബുക്കന പ്രകഭാരഗം സഗംഖത്യേ മെഭാറടിയ തകീയതടി

28/01/2016 34496 05/02/2016

28/01/2016 55294 05/02/2016

28/01/2016 12100 05/02/2016

28/01/2016 200312 05/02/2016

28/01/2016 302208 05/02/2016

ലമെല് പ്രകഭാരമുളള പചലവന സഗംബന്ധടിച വഭൗചര് വടിവരഗം ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടില.

4) എരടിമെയൂര് സര്വ്വകീസന സഹൈകരണബഭാങ്കന
A/c No.1030
പലടിശേയടിനതടില് Revised ledger ല് 40348/-രൂപ വരവന വനടിട്ടുണന.  ബഭാങ്കന പഭാസ്ബുക്കന

പ്രകഭാരഗം 24290/- രൂപയഭാണന വരവന കഭാണുനതന.

5) തൃശ്ശൂര് ജടിലഭാ ലകഭാപലററകീവന ബഭാങ്കന   - FBS
A/cNo.10709013104

1) ബഭാങ്കന ബുക്കടില്  Closing balance  ആയടി കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  114115.20  രൂപ  debit balance
ആണന. Revised ബഭാങ്കന അക്കഭൗണടില് 185884.80/-രൂപ (Credit balance)

2) Revised ബഭാങ്കന അക്കഭൗണടില് പലടിശേവരവഭായടി 9519/-രൂപ കഭാണടിചടിട്ടുണന.  പഭാസ്ബുക്കടില്
3482/- രൂപയഭാണന വരവന കഭാണുനതന.

6) KGB   കകീഴേഭാറ്റൂര്
A/c No.40197100106140
ബഭാങ്കന ബുക്കടില് നകീക്കടിയടിരടിപന  ആയടി കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  373534.50 (debit) Revised bank

അക്കഭൗണടില്  395419.50  (debit)ആയതന  കമെപപടുത്തുനതടിനഭായടി21885/-  രൂപയുപട  പചലവന
ബഭാങ്കന  ബുക്കന  പ്രകഭാരഗം  ബുക്കന  പചയ്തടിട്ടുണന.   (Ch.No.15010  തകീയതടി.20/10/2015)  ആയതടിപന്റെ
വഭൗചര് വടിവരഗം ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടില.
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7) പഞഭാബന നഭാഷണല് ബഭാങ്കന   (  ലഗഭാള്ഡന ലലഭാക്കറന  )
A/c No.4275000400510549

1. പഭാസ്ബുക്കന പ്രകഭാരഗം 26/05/2015 നന പചക്കന നഗം.23333 പ്രകഭാരഗം 26633905/- രൂപ പചലവന
കഭാണടിചടിട്ടുണന.  ബഭാങ്കന ബുക്കടില് പചലവന വടിവരഗം ബുക്കന പചയ്തടിടടില.  പ്രസ്തുത പചലവടിപന്റെ വഭൗചര്
വടിവരഗം ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടില.

2. 2015-16  ബഭാങ്കന  റകീകണ്സടിലടിലയഷന്  ലസറനപമെന്റെന  പ്രകഭാരഗം  ബഭാങ്കന  ബുക്കന  പ്രകഭാരമുളള
ബഭാലന്സന  കഭാണടിചടിരടിക്കുനതന  6904862/-  രൂപയഭാണന.  എനഭാല് കത്യേഭാഷ്ബുക്കന  ബഭാലന്സടില്
6806362/-രൂപ. 98500/- രൂപയുപട വത്യേതത്യേഭാസഗം കഭാണുന.

8) പഞഭാബന നഭാഷണല് ബഭാങ്കന   (  സടില്വര് ലലഭാക്കറന  )
A/c No.4275000400512723

ബഭാങ്കന  പഭാസ്ബുക്കന  പ്രകഭാരഗം  26/05/2015 നന  പചക്കന  നഗം.286235  പ്രകഭാരഗം  757336/-രൂപ
പചലവന കഭാണടിചടിട്ടുണന.  ബഭാങ്കന ബുക്കടില് പചലവന വടിവരഗം ബുക്കന പചയ്തടിടടില.

9) ഇനത്യേന് ബഭാങ്കന  ,   കുന്ദഗംകുളഗം  .
A/c No.452973407
പഭാസ്ബുക്കന  പ്രകഭാരഗം  പടിന്വലടിച  തഭാപഴേപറയുന പചലവകളമെഭായടി  ബന്ധപപട  വഭൗചര്

വടിവരഗം ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടില.

തകീയ്യതടി പചക്കന നഗം. സഗംഖത്യേ

01/08/2015 068429 65856

01/08/2015 068428 10880

01/08/2015 068427 10880

22/01/2016 68446 12069

22/01/2016 68447 12069

22/01/2016 68448 71482

10) ഇനത്യേന് ഓവര്സകീസന ബഭാങ്കന  ,   ഗുരുവഭായൂര്  .
A/c No.1742010000000001
ബഭാങ്കന ബുക്കന ബഭാലന്സന ആയടി കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന 1854560/- രൂപ -  Revised bank അക്കഭൗണടില്

1944003/- രൂപയഭാണന കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന. 89443/- രൂപയുപട വത്യേതത്യേഭാസഗം കഭാണുന.

11) ബഭാങ്കന ഓഫന ബലറഭാഡ
A/c No.24900100000093
ബഭാങ്കന  ബുക്കന  ബഭാലന്സന  ആയടി  കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  739822.88/-രൂപയുഗം  Revised  bank

അക്കഭൗണടില് 643604.88/-രൂപയുമെഭാണന.

12) DLB - Extn. (A/c No.006000100036273)
1. ധനലകടി  ബഭാങ്കന  ലസഭാള് പ്രകഭാരഗം  06/05/2015 നന  പടിന്വലടിച തുക  291945/-രൂപയഭാണന

(Ch.No.863715)എനഭാല്  ബഭാങ്കന  ബുക്കന  പ്രകഭാരഗം  പ്രസ്തുത  പചക്കന  മുലഖനയുള്ള  പചലവന
28245/- രൂപയഭാണന.
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2. 2015-16 പല uncleared Cheque list ല് ഉള്പപടുതടിയടിരടിക്കുന DLB Extn  അക്കഭൗണടിപന്റെ
പചക്കന നഗം.577833  പ്രകഭാരഗം  1637/-രൂപ 17/03/2016 നന പടിന്വലടിചതഭായടി ബഭാങ്കന ലസഭാളടില്
കഭാണുന.  എനഭാല് അതന uncleared list ല് ഉള്പപടുതടിയടിട്ടുണന.

13) DLB SB (A/c No.006000100007363)
1. ബഭാങ്കന  ബുക്കന  പ്രകഭാരഗം  26/10/2015 നന  പചക്കന  നഗം.22893  പ്രകഭാരഗം  പടിന്വലടിച  തുക  100000/-

രൂപയഭാണന.  എനഭാല് ബഭാങ്കന ലസഭാളടില് 26/10/2015 നന പചക്കന നഗം.22893  പ്രകഭാരഗം പടിന്വലടിച
തുക 1000000/- രൂപയഭാണന.

2. ബഭാങ്കന  ബുക്കന  പ്രകഭാരഗം  19/10/2015 നന  പചലവഭായടി  കഭാണടിച  15000000/-  (പചക്കന  നഗം.22884
തകീയതടി.19/10/2015)പടിന്വലടിചതന ബഭാങ്കന ലസഭാള് പ്രകഭാരഗം 15/10/2015 നഭാണന.

3. ബഭാങ്കന ബുക്കന പ്രകഭാരഗം  16/04/2015 നന പചക്കനനഗം.432829  തകീയതടി. 10/04/15 പ്രകഭാരഗം  7000/-രൂപ
പചലവന  ലരഖപപടുതടിയടിട്ടുണന.   എനഭാല്  DLB  -Extn പന്റെ ബഭാങ്കന  ലസഭാള് പരടിലശേഭാധടിചതടില്
13/04/2015 നന 432829-ാഭാഗം നമ്പര് പചക്കന പ്രകഭാരഗം 47000/-രൂപയഭാണന പടിന്വലടിചതന.

4. 2014-15 പല uncleared cheque list ല് ഉള്പപട പചക്കന നഗം.20835, തുക - 100000/- രൂപ 2015-16
ല് encash പചയ്തതടിപന്റെ details ലഭത്യേമെല.

14. കഭാനറഭാബഭാങ്കന   (A/c No.0838101000002)
1. 16/05/2015 നന പചക്കന നഗം.213332 മുതല് 213335  പ്രകഭാരഗം  45224/-രൂപ ബഭാങ്കന ബുക്കടില് പചലവന

കഭാണുന.  എനഭാല്  ലസഭാള്  പ്രകഭാരഗം  ആയതന  ബഭാങ്കടില്  നടിനഗം  പടിന്വലടിചതന
08/05/2015 നഭാണന.

2. 2014-15 ല്  ഉള്പപട  uncleared  cheque  list ല്  ഉള്പപട  29900000/-  രൂപയുപട  പചക്കന
പടിന്വലടിചതടിപന്റെ പചക്കടിപന്റെ വടിവരഗം പരടിലശേഭാധനയന ലഭത്യേമെഭാക്കടിയടില.

15) ആന്ധ്രബഭാങ്കന   (A/c No.122110011000001 INR)
2014-15 ല്  ആന്ധ്രബഭാങ്കടിപന്റെ  അണ്ക്ലെടിലയര്ഡന  പചക്കന  ഇനതടില്  നടില്ക്കുന  55597/-രൂപ

31/03/2016 നുഗം അണ്ക്ലെടിലയര്ഡന ആയടി നടിലനടില്ക്കുന.

16) ലകരള ഗ്രഭാമെകീണ് ബഭാങ്കന   (A/c No.NO40304100100275)
ബഭാങ്കന ബുക്കന പ്രകഭാരഗം ലക്ലെഭാസടിഗംങന ബഭാലന്സന 510321.80/- രൂപയഭാണന.  എനഭാല് റടിഹവസ്ഡന

ലഡ്ജറടില്  465925.80/- രൂപയഭാണന.

1.7.5.4. എലപഫന്റെന പവല്പഫയര് ഫണന   -   ബഭാങ്കന അക്കഭൗണടിപല വരവന  -  പചലവകള് 
ലദവസസഗം കണക്കടില് ഉള്പപടുതടിയടില
എലപഫന്റെന പവല്പഫയര് ഫണന(സസ് പപന്സന അക്കഭൗണന) എന ലപരടില് ഇനത്യേന്

ബഭാങ്കന ഗുരുവഭായൂര് ബ്രഭാഞടില് 6403322508  നമ്പറഭായടി ഒരു കറന്റെന അക്കഭൗണന ആരഗംഭടിചടിട്ടുണന.
എലപഫന്റെന  പവല്പഫയര്  ഫണടിലലക്കന  രസകീതടി  പ്രകഭാരഗം  വരവന  വരുന  തുകകള്  ഈ
അക്കഭൗണടില് വരവന  പവയ്ക്കുന.  എനഭാല് ബഭാങ്കന  അക്കഭൗണടില് വരവന  വന ഈ തുകകള്
ലദവസസഗം കത്യേഭാഷന ബുക്കടില് വരവന വയ്ക്കുനടില.  ഈ അക്കഭൗണടിപന്റെ  2015-16  വര്ഷപത ബഭാങ്കന
ലസറനപമെന്റെന പരടിലശേഭാധടിചതടില്  25/01/2016 മുതല് 31/03/2016 വപര  ₹91,41,946/-  രൂപ വരവണന.
വഭാര്ഷടിക കണക്കുകലളഭാപടഭാപഗം  ലഭത്യേമെഭായടിരടിക്കുന ലഡ് ജര് പ്രകഭാരഗം  ഈ ഇനതടില്  (വരവന
പഹൈഡന 14-9) ആപക ₹17,30,337/- മെഭാത്രമെഭാണന വരവന.
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ബഭാങ്കന  ലസറനപമെന്റെന  പ്രകഭാരഗം  2015-16  വര്ഷതടില്  ഈ  അക്കഭൗണടില്  നടിനള്ള
ആപക  പചലവന  ₹58,14,384/-  രൂപയഭാണന.   എനഭാല്  പചലവകള്  കത്യേഭാഷ്ബുക്കടില്
ലരഖപപടുത്തുകലയഭാ  ലമെല്  പചലവകള്ക്കന  ആധഭാരമെഭായ  പചലവന  ലരഖകള്  സൂക്ഷേടിക്കുകലയഭാ
പചയ്യുനടില.

ലദവസസഗം രസകീതടി പ്രകഭാരഗം എലപഫന്റെന പവല്പഫയര് ഫണന ഇനതടിലലക്കന വരവന
വരുന  തുകകളഗം  ഈ  അക്കഭൗണടില്  നടിനള്ള  പചലവകളഗം  ലദവസസഗം  അക്കഭൗണടില്
ഉള്പപടുതഭാതതടിനന  വടിശേദകീകരണഗം ആവശേത്യേപപട്ടുപകഭാണന  നല്കടിയ ഓഡടിറന  എന്കസയറടിക്കന
(നഗം.03/2018 തകീയ്യതടി.06/03/2018) മെറുപടടി ലഭത്യേമെഭാക്കുകയുണഭായടില.

1.7.5.5. ലദവസസഗം റസനഹൈഭൗസുകളടില് ലഭടിക്കുന മുന്കൂറുകള്  കമെപപടുത്തുനടില
ലദവസസഗം  റസനഹൈഭൗസുകളടില്  മുറടി  ബുക്കുപചയ്യുനതടിനന  അടവഭാക്കുന  തുകകള്

അതഭാതന  ദടിവസഗം  മുന്കൂര്  (അഡസഭാന്സന)  ഇനതടില് ലദവസസഗം  കണക്കടില് വരവന  വയ്ക്കുന.
പടിനകീടന  മുറടി  അനുവദടിക്കുലമ്പഭാള് മുന്കൂര് ഇനതടില് വരവന  വന തുകകള് മുറടിവഭാടക  (Room
Rent/Additional  Rent)  ഇനതടിലലക്കന വകമെഭാറ്റുനടില.  തന്മൂലഗം വഭാര്ഷടിക കണക്കടില് മുന്കൂര്
(Advance)  ഇനതടില് തപനയഭാണന ലമെല് തുകകള് ഉള്പപടുതടിയടിരടിക്കുനതന.  ആയതടിനഭാല്
വഭാര്ഷടിക  കണക്കുകളടില്  നടിനന  2015-16  വര്ഷതടില്  മുറടിവഭാടക  ഇനതടിലുഗം,  മുന്കൂര്
ഇനതടിലുഗം ലഭടിച തുകകള് ലവര്തടിരടിപചടുക്കഭാന് കഴേടിയടില.

ലമെല്  അപഭാകതയന  വടിശേദകീകരണഗം  ആവശേത്യേപപട്ടുപകഭാണന  നല്കടിയ  ഓഡടിറന
എന്കസയറടിക്കന (നഗം.07/2018 തകീയ്യതടി. 08/03/2018) മെറുപടടി ലഭത്യേമെഭാക്കുകയുണഭായടില.

1.7.5.6. ഇ  -  പടണര് വരവന   2014-15   വര്ഷപത വരവന തന്വര്ഷഗം വഭാര്ഷടിക 
കണക്കടില് ഉള്പപടുതടി
ലസറന  ബഭാങ്കന  ഓഫന  ടഭാവന്കൂര്,  ഗുരുവഭായൂര്  ബ്രഭാഞടില്  ഉള്ള  ഗുരുവഭായൂര്

ലദവസസതടിപന്റെ ഇ-പടണര് അക്കഭൗണന(A/c No.67292600620)  പ്രകഭാരഗം  2015-16  സഭാമ്പതടിക
വര്ഷത  വരവന  178290/-  രൂപയഭാണന.  എനഭാല്  2015-16  വഭാര്ഷടിക  കണക്കടില്  വരവന
കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  361722/-  രൂപയഭാണന.  03/09/14 ല്  ആരഗംഭടിച  ഈ  അക്കഭൗണടില്  2014-15
വര്ഷപത വരവന  സഗംഖത്യേ  184050/-  രൂപ കൂടടി  തന്വര്ഷഗം വരവന  കഭാണടിചടിരടിക്കുന. 2014-15
സഭാമ്പതടികവര്ഷപത  വരവന  സഗംഖത്യേ  ഈ  വര്ഷഗം  വരവടിപലടുതതടിനഭാല്  വഭാര്ഷടിക
കണക്കടില്  വരവടിനതടില്  184050/-രൂപ  കൂടടി  ഉള്പപടടിട്ടുണന.  ഇതു  സഗംബന്ധടിചന  നല്കടിയ
ഓഡടിറന എന്കസയറടിക്കുള്ള  (ഓഡടിറന എന്കസയറടി നഗം.5/2018  തകീയ്യതടി.08/03/2018)  മെറുപടടിയടില്
ഇ-പടണര്  അക്കഭൗണന  ആരഗംഭടിച  വടിവരഗം  യഥഭാസമെയഗം  അക്കഭൗണനസന  വടിഭഭാഗതടില്
അറടിയടിക്കഭാതടിരുനതടിനഭാലഭാണന  2014-15  വര്ഷപത  വഭാര്ഷടിക  കണക്കടില്
ഉള്പപടുതഭാതടിരുനതന എനഭാണന വടിശേദകീകരടിചടിരടിക്കുനതന.  എനഭാല് വഭാര്ഷടിക കണക്കുകളപട
പരടിലശേഭാധനയുമെഭായടി  ബന്ധപപടന  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിനന  കകീഴേടിലുള്ള  എലഭാ  ബഭാങ്കന
അക്കഭൗണ്ടുകളപടയുഗം  അക്കഭൗണന  വടിവരഗം  യഥഭാസമെയഗം  ഓഡടിറന  ആവശേത്യേപപടഭാറുള്ളതഭാണന.
ആയതന  ലദവസസഗം  ഭഭാഗത്തുനടിനന  ലഭത്യേമെഭാക്കഭാറടില.   ഇതുമൂലഗം  ഓഡടിറടിനുഗം  ലദവസസഗം
അക്കഭൗണ്ടുകപള സഗംബന്ധടിച കൃതത്യേമെഭായ വടിവരഗം  ലഭത്യേമെഭാകഭാറടില.   ആയതടിനഭാല് ഗുരുവഭായൂര്
ലദവസസതടിപന്റെ  കകീഴേടിലുള്ള  എലഭാ  ബഭാങ്കന  അക്കഭൗണ്ടുകളപടയുഗം  വടിശേദവടിവരഗം  വഭാര്ഷടിക
കണക്കടിലനഭാപടഭാപഗം പ്രലതത്യേക ലസറനപമെന്റെഭായടി ഓഡടിറടിനന ലഭത്യേമെഭാലക്കണതഭാണന. 
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1.7.5.7. വഭാര്ഷടികകണക്കടിലുഗം സടിരനടിലക്ഷേപകണക്കടിലുഗം വത്യേതത്യേഭാസഗം സഗംബന്ധടിചന
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ 2015-16 സഭാമ്പതടികവര്ഷപത വഭാര്ഷടികകണക്കുകള്

സടിരനടിലക്ഷേപകണക്കുമെഭായടി ഒത്തു ലനഭാക്കടിയതടില് തഭാപഴേ പറയുന വത്യേതത്യേഭാസഗം കഭാണുന.

1) 2015-16 വഭാര്ഷടികകണക്കുപ്രകഭാരഗം സടിരനടിലക്ഷേപങ്ങളടില് നടിനഗം എന്ലഡഭാവ് പമെന്റുകളടില്
നടിനമുളള  പലടിശേയടിനതടിപല വരവഭായടി  കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  1037983293.28/-  രൂപയഭാണന.
(പഹൈഡന ഓഫന അക്കഭൗണന  03.1)  എനഭാല് സടിരനടിലക്ഷേപകണക്കടില് ഈ ഇനതടിലുള്ള
വരവഭായടി കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന 1037757234/- രൂപയഭാണന.

2) 2015-16  വഭാര്ഷടികകണക്കുപ്രകഭാരഗം  പുതടിയനടിലക്ഷേപങ്ങള്  നടതടിയ  വകയടില്  പചലവന
കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  1445981205.28 രൂപയഭാണന  (പഹൈഡന  ഓഫന  അക്കഭൗണന  77.1b)എനഭാല്
സടിരനടിലക്ഷേപകണക്കടില്  ഈ  ഇനതടില്  പചലവന  കഭാണടിചടിട്ടുള്ളതന  1497135904
(459378670+1037757234) രൂപയഭാണന.

3) 2015-16  വഭാര്ഷടികകണക്കടില് വരവന  ഭഭാഗതന  Realisation  from  Investments'   എന
ഇനതടില്  108024105.81 രൂപ  വരവന  കഭാണടിചടിട്ടുണന  (പഹൈഡന  ഓഫന  അക്കഭൗണന  21.2)
എനഭാല്  സടിരനടിലക്ഷേപകണക്കടില്  ഈ  ഇനതടില്  129122898.81 രൂപ  പചലവന
കഭാണടിചടിട്ടുണന.

വഭാര്ഷടികകണക്കടിലുഗം സടിരനടിലക്ഷേകണക്കടിലുമുള്ള ഈ വത്യേതത്യേഭാസങ്ങള്ക്കന കഭാരണഗം
വടിശേദമെഭാലക്കണതഭാണന.

1.7.5.8. പുതുക്കടിയ ബജറടിപന്റെ വടിവരങ്ങള് വഭാര്ഷടിക കണക്കടില് ഉള്പപടുതടിയടില
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസതടിപന്റെ  2015-16  വര്ഷപത പുതുക്കടിയ ബജറന  18/07/2016 പല

40/2016/ജടി.ഡടി.സടി  നമ്പര്  ഉതരവന  പ്രകഭാരഗം  ലദവസസഗം  കമ്മകീഷണര്  അഗംഗകീകരടിചടിട്ടുണന.
എനഭാല്  പരടിലശേഭാധനയന  ലഭത്യേമെഭാക്കടിയ  2015-16  വര്ഷപത  വഭാര്ഷടിക  കണക്കടില്  ബജറന
വടിഹൈടിതമെഭായടി  ലരഖപപടുതടിയടിരടിക്കുനതന  ലമെല് പ്രകഭാരമുളള  പുതുക്കടിയ ബജറടിപല  തുകകള്ക്കന
പകരഗം ഒറടിജടിനല് ബജറടിപല തുകകളഭാണന.  ഇതു സഗംബന്ധടിചന നല്കടിയ ഓഡടിറന എന്കസയറടിക്കന
(നഗം.08/2018  തകീയ്യതടി.14/03/2018)ലഭത്യേമെഭാക്കടിയ  മെറുപടടിയടില്  മുന്വര്ഷങ്ങളടിപലലഭാഗം
ഇതരതടിലഭാണന പചയ്തടിരുനതന എനഭാണന വടിശേദകീകരണഗം നല്കടിയടിട്ടുള്ളതന.  ആയതന ശേരടിയഭായ
നടപടടിയല.  വഭാര്ഷടിക കണക്കടില് പുതുക്കടിയ ബജറടിപല വകകള്തപന ഉള്പപടുലതണതഭാണന

1.8. ഭൂസസതന  ,   ഭൂവടിനടിലയഭാഗഗം  .
ഭൂസസതന  സഗംബന്ധടിചന  ലദവസസഗം  തയ്യഭാറഭാക്കടി  ആധടികഭാരടികമെഭാക്കടി  സൂക്ഷേടിക്കുന

കണക്കുകള്  പ്രകഭാരഗം  2015  വര്ഷഭാനത്യേതടിലുള്ള  (കലണര്  വര്ഷഭാടടിസഭാനതടിലഭാണന
ഭൂസസതടിപന്റെ പടടിക  തയ്യഭാറഭാക്കടി  വരുനതന)  ലദവസസതടിപന്റെ ഭൂസസതന  വടിവരഗം  സഗംബന്ധടിചന
വര്ഷഗം തടിരടിചന പടടികപപടുതടിയ കണക്കന അനുബന്ധഗം 3 ആയടി ലചര്തടിട്ടുണന.  

1.9. ലദവസസതടിപല നടിയമെനങ്ങള്   2015   പല ലദവസസഗം റടിക്രൂടനപമെന്റെന 
ലബഭാര്ഡന  നടിയമെപ്രകഭാരമെല നടത്തുനതന  . 
01.05.2014 മുതല് പ്രഭാബലത്യേമുളള  2015 പല ലകരള ലദവസസഗം റടിക്രൂടനപമെന്റെന ലബഭാര്ഡന

നടിയമെതടിപല പസക്ഷേന്  9(1)പ്രകഭാരഗം ലദവസസഗം ലബഭാര്ഡുകളടിപല പരമ്പരഭാഗത തസടികകളഗം
എയ്ഡഡന  വടിദത്യേഭാഭത്യേഭാസ  സഭാപങ്ങളടിപല  തസടികകളഗം  ഒഴേടിപകയുളള  തസടികകളടിലലക്കന
നടിയമെനതടിനഭാവശേത്യേമെഭായ  പസലകന  ലടിസന  തയ്യഭാറഭാലക്കണതന  ലകരള  ലദവസസഗം  റടിക്രൂടനപമെന്റെന
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ലബഭാര്ഡഭാണന.  അതുലപഭാപല  തപന  പസലക്ഷേന്  തസടികകളടിലലക്കന  സഭാനക്കയറഗം  വഴേടിയുഗം
തസടിക മെഭാറഗം വഴേടിയുമുളള നടിയമെങ്ങള്ക്കന വകുപ്പുതല പ്രലമെഭാഷന് കമ്മടിറടി  (DPC)  കൂടടി ലയഭാഗത്യേത
നടിശ്ചയടിലക്കണതുമെഭാണന.

എനഭാല്  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസതടിപല  ഒഴേടിവകള്  ലദവസസഗം  റടിക്രൂടനപമെന്റെന
ലബഭാര്ഡടിലലക്കന  റടിലപഭാര്ടന  പചയ്യഭാപത  തഭാലഭാലടിക  നടിയമെനങ്ങളഗം  1983  പല  ലദവസസഗം
എഗംലപ്ലഭായകീസന  പറഗുലലഷന് പ്രകഭാരഗം പസലക്ഷേന് കഭാറഗറടികളഭായ എകടികപ്യൂടകീവന  എഞടിനകീയര്,
അസടിസന്റെന എകടികപ്യൂടകീവന എഞടിനകീയര്,  അസടിസന്റെന എഞടിനകീയര്,  പഡപപ്യൂടടി അഡ് മെടിനടിലസ്ട്രേറര്,
മെഭാലനജര്  എനകീ  തസടികകളടിലലക്കന  പസലകന  ലടിസടില്  നടിനലഭാപത  സഭാനക്കയറങ്ങളഗം
നടത്തുനതഭായടി കഭാണുന.

ആയതന  2015  പല ലദവസസഗം റടിക്രൂടനപമെന്റെന   ലബഭാര്ഡന നടിയമെനതടിനന  വടിരുദമെഭാണന
എന വടിവരഗം ശദയടില്പപടുത്തുന.

1.10. തകീര്പഭാക്കഭാന് ലശേഷടിക്കുന ഓഡടിറന പരഭാമെര്ശേങ്ങള്
1978  പല  ഗുരുവഭായൂര്  ലദവസസഗം  ആകടിപല  പസക്ഷേന്  24  പ്രകഭാരഗം  ലദവസസഗം

കമ്മകീഷണര്ക്കന  നല്കുന  ഓഡടിറന  റടിലപഭാര്ടടിപന്റെ  ഒരു  പകര്പന  പസക്ഷേന്  26(1)  പ്രകഭാരഗം
കമ്മകീഷണര്,  ലദവസസഗം  ഭരണസമെടിതടിക്കന  അയച്ചു  പകഭാടുലക്കണതുഗം  ഭരണസമെടിതടി,  അതടില്
പരഭാമെര്ശേടിചടിട്ടുള്ള  അപഭാകതകളഗം  കമെലക്കടുകളഗം  ലപഭാരഭായ്മകളഗം  പരടിഹൈരടിയ്ക്കുനതടിനു  ലവണ
നടപടടികള് സസകീകരടിചന  ആ വടിവരഗം ലദവസസഗം കമ്മകീഷണപറ അറടിയടിലക്കണതുമെഭാണന.  ലദവസസഗം
ഫണടിനുണഭായ നഷഗം  ഉതരവഭാദപപടവരടില്  നടിനഗം  ഈടഭാക്കുനതടിനുള്ള തുടര്  നടപടടികള്
എടുലക്കണതുഗം  പരഭാമെര്ശേങ്ങള്  പരടിഗണടിചന  തകീരുമെഭാനപമെടുലക്കണതുഗം  പസക്ഷേന്  26  പ്രകഭാരഗം
ഗുരുവഭായൂര് ലദവസസഗം കമ്മകീഷണറഭാണന.

ലഭത്യേമെഭായ വടിവരമെനുസരടിചന  1993-94  മുതല്  2013-14  വപരയുള്ള റടിലപഭാര്ട്ടുകളടിലഭായടി
1011 ഖണടികകള് 16/08/2017 വപര തകീര്പഭാക്കഭാപത അവലശേഷടിക്കുനണന. ആയതന സഗംബന്ധടിച
വടിശേദഭാഗംശേങ്ങള് തഭാപഴേ പകഭാടുക്കുന.  ഇവ തകീര്പഭാക്കുനതടിനഭാവശേത്യേമെഭായ നടപടടികള് ഗുരുവഭായൂര്
ലദവസസഗം കമ്മകീഷണറഭാണന ഹകപക്കഭാള്ളണതന.

വര്ഷഗം ഖണടികകളപട എണഗം

1992-1993 1

1993-1994 1

1994-1995(പചലവന) 1

1996-1997(ഹഫനല്) 9

1997-1998(പചലവന) 1

1999-2000(പചലവന) 3

2000-2001 9

2001-2002 5

2002-2003 20

2003-2004 35
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2004-2005 95

2005-2006 158

2006-2007 102

2007-2008 to 2010-2011 211

2011-12  to 2012-2013 217

2013-14 147

2014-15 125

1140
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ഭഭാഗഗം   - 2

ഈ കഭാരരഭാലയതത്തില് നത്തിനന്ന് പുറപപ്പെടുവത്തിച്ച  2015-16  സഭാമ്പതത്തികവര്ഷപത വരവന്ന്
കണക്കുകളുപടെ  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാടന്ന്സുകളുനടെയഗം  ആയതത്തിനന്മേല്  നഭാളത്തിതുവപര  സസസ്വീകരത്തിച്ച
തുടെര്നടെപടെത്തികളുനടെയഗം വത്തിവരഗം തഭാപഴെ പകഭാടുക്കുന.

ക്രമ
നഗം.

പസക്ഷന ഓഡത്തിറന്ന് നനഭാടന്ന്സന്ന് നമ്പര്/തസ്വീയതത്തി
നദേവസസതത്തില്

നത്തിനന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയ
മറുപടെത്തിയപടെ വത്തിവരഗം

മറുപടെത്തിയത്തിനന്മേലുള
അഭത്തിപഭായഗം

അറത്തിയത്തിച്ചതത്തിപന്റെ വത്തിവരഗം

1. ഇനപവസന്ന്പമന്റെന്ന്
അകക്കൗണന്ന്

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-10/2018 തസ്വീയ്യതത്തി.01/02/18

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

2. ബത്തി വത്തിഭഭാഗഗം പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-1443/17 തസ്വീയതത്തി.27/12/17 ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

3. ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ
ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്
പരത്തിനശഭാധന

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-1445/2017 
തസ്വീയ്യതത്തി.01/02/2018

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

4. ഫത്തിനഭാനസന്ന്
വത്തിഭഭാഗഗം

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-1522/17 തസ്വീയതത്തി.21/12/17

ഡത്തി2-3418/17
തസ്വീയ്യതത്തി.03/02/2018

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.
ആര്.ഡത്തി.)എ 3-179/18
തസ്വീയ്യതത്തി.02/03/18

5. പര്നച്ചസന്ന്
വത്തിഭഭാഗഗം

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)
എ 3-1413/17 തസ്വീയതത്തി.01/11/2017

പത്തി4-856/17
തസ്വീയതത്തി.06/11/2017

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.
ആര്.ഡത്തി.)എ 3-1426/17
തസ്വീയ്യതത്തി.08/03/2018

6. കലഭാനത്തിലയഗം
കൃഷ്ണനഭാടഗം വരവന്ന്

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)
എ 3-1481/17 തസ്വീയ്യതത്തി.28/12/17

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

 കൂടെഭാപത ഈ കഭാരരഭാലയതത്തിപല ദദേനഗംദേത്തിന വരവന്ന് രസസ്വീതത്തി പരത്തിനശഭാധനഭാനവളയത്തില്
കപണതത്തിയ  അപഭാകതകള  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്  ഖണത്തിക  7  ആയത്തി  പനതരകഗം  പരഭാമര്ശങ്ങളുഗം
ഉളപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.

2.1. ഇനപവസന്ന്പമന്റെന്ന് അകക്കൗണത്തിപന്റെ പരത്തിനശഭാധന

2.1.1. സത്തിരനത്തിനക്ഷപങ്ങള   -   കുറഞ്ഞ പലത്തിശനത്തിരകത്തില് നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചു   - 
ഭസ്വീമമഭായ നഷഗം

1) ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  വത്തിവത്തിധ  ബഭാങ്കുകളത്തില്  നത്തിനക്ഷപത്തികപപ്പെടത്തിട്ടുള
സത്തിരനത്തിനക്ഷപങ്ങളത്തില്  10/2015 മഭാസഗം  കഭാലഭാവധത്തി  പൂര്തത്തിയഭായ  സത്തിരനത്തിനക്ഷപങ്ങളത്തില്
ധനലകത്തി  ബഭാങന്ന്,  ഗുരുവഭായൂര്  ബഭാഞത്തിലുള  287474313/-രൂപയപടെ  തഭാപഴെ  കഭാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള
സത്തിരനത്തിനക്ഷപങ്ങള ധനലകത്തി ബഭാങന്ന് 18/09/2015 ല് കസഭാടന്ന് പചെയ്ത 8.15% പലത്തിശനത്തിരകത്തില് (366
ദേത്തിവസനതകന്ന്)  അനത  ബഭാങത്തില്തപന  പുനര്നത്തിനക്ഷപഗം  നടെതഭാന  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം
ഭരണസമത്തിതത്തി 29/09/2015 പല 3-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം അഗംഗസ്വീകഭാരഗം നല്കത്തി.
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ക്രമ നഗം. സഗംഖര രസസ്വീതന്ന് 
നഗം.

തസ്വീയതത്തി കഭാലയളവന്ന്
കഭാലഭാവധത്തി

പൂര്തത്തിയഭായ
തസ്വീയതത്തി

കഭാലഭാവധത്തി
പൂര്തത്തിയഭായനപ്പെഭാള
ലഭരമഭായ സഗംഖര

1. 56487914 12250 02/07/2012 39 മഭാസഗം 02/10/15 79747745.00

2. 91800456 12174 09/07/2012 39 മഭാസഗം 09/10/15 129607863.00

3. 11358380 12202 16/07/2012 39 മഭാസഗം 16/10/15 16036993.00

4. 4371774 480159 07/10/2014 375 ദേത്തിവസഗം 17/10/15 4797859.00

5. 40569664 12244 27/07/2012 39 മഭാസഗം 27/10/15 57283853.00

ആപക 287474313.00

നമല് പകഭാരമുള സത്തിരനത്തിനക്ഷപങ്ങള ബഭാങന്ന് 18/09/2015 ല് കസഭാടന്ന് പചെയ്ത നത്തിരകത്തില്
നത്തിനക്ഷപത്തികഭാന  ആവശരപപ്പെട്ടുപകഭാണന്ന്  നദേവസസഗം  30/09/2015 ല്  കതന്ന്  നല്കത്തി.   എനഭാല്
02/10/2015 ല്  കഭാലഭാവധത്തി  പൂര്തത്തിയഭായ  79747745/-രൂപയപടെ  സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം  മഭാത്രമഭാണന്ന്
8.15%  പലത്തിശനത്തിരകത്തില്  നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചത്തിട്ടുളതന്ന്.   08/10/2015 ല്  ധനലകത്തി  ബഭാങന്ന്  ഗുരുവഭായൂര്
നദേവസസതത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയ  കതത്തില്  പലത്തിശനത്തിരകന്ന്  7.8%  ആയത്തി  കുറഞ്ഞത്തിട്ടുപണനഗം  ഈ
പലത്തിശനത്തിരകത്തില്  10/2015 ല്  കഭാലഭാവധത്തി  പൂര്തത്തിയഭാക്കുന  മറ്റു  നത്തിനക്ഷപങ്ങളുഗം
പുനര്നത്തിനക്ഷപത്തികഭാന അനുമതത്തി നല്കണപമനഗം അറത്തിയത്തിച്ചു.  ഇപകഭാരമുള പലത്തിശനത്തിരകത്തില് 24
മഭാസനതകഭാണന്ന്  ബഭാകത്തിയള  സത്തിരനത്തിനക്ഷപ  സഗംഖര  207726568/-രൂപ  (287474313-
79747745/-)  ധനലകത്തി  ബഭാങത്തില്  പുനര്നത്തിനക്ഷപഗം  നടെതത്തിയതഭായത്തി  കഭാണുനതന്ന്.  ധനലകത്തി
ബഭാങന്ന്  നത്തിര്നദ്ദേശത്തിച്ച  പചെയ്ത  7.8%  നത്തിരകത്തില്  പുനര്നത്തിനക്ഷപഗം  നടെനതണതന്ന്  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്
ഭരണസമത്തിതത്തി തസ്വീരുമഭാനഗം എടുതതഭായത്തി കഭാണുനത്തില.  ഇപകഭാരഗം കസഭാടന്ന് പചെയ്ത നത്തിരകത്തിനനകഭാള
കുറഞ്ഞ  പലത്തിശനത്തിരകത്തില്  സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം  പുനര്നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചതത്തിലൂപടെ  നദേവസസതത്തിനന്ന്  ഭസ്വീമമഭായ
നഷഗം സഗംഭവത്തിച്ചതഭായത്തി കഭാണുന.  വത്തിശദേഭാഗംശഗം തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

10/2015 ല്  കഭാലഭാവധത്തി  പൂര്തത്തിയഭാകുന  ആപക  സത്തിരനത്തിനക്ഷപസഗംഖര
(₹608208671/-)  പുനര്നത്തിനക്ഷപത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി  9/2015 ല്  ക്ഷണത്തിച്ച  പടെണറുകളത്തില്  10/2015
മഭാസനതകന്ന് ഉയര്ന നത്തിരകന്ന് കസഭാടന്ന് പചെയ്ത ബഭാങ്കുകളുപടെ വത്തിശദേഭാഗംശഗം തഭാപഴെ കഭാണത്തിക്കുന.

1. തൃശ്ശൂര് ജത്തിലഭാ സഹകരണബഭാങന്ന് - 9.25% (39 മഭാസഗം)
2. കഭാതലത്തികന്ന് സത്തിറത്തിയന ബഭാങന്ന് - 8.25% (2 വര്ഷഗം)
3. കഭാനറഭാബഭാങന്ന് - 8.1% (444 ദേത്തിവസഗം)
4. നകരള ഗഭാമസ്വീണ് ബഭാങന്ന് - 8.05% (12 മഭാസഗം)

നമല്പകഭാരഗം  ഉയര്ന  നത്തിരകന്ന്  കസഭാടന്ന്  പചെയ്ത  ബഭാങ്കുകളുപടെ  നത്തിരകന്ന്
പരത്തിഗണത്തികഭാപതയഭാണന്ന് കുറഞ്ഞ നത്തിരകന്ന് നരഖപപ്പെടുതത്തിയ ധനലകത്തി ബഭാങത്തില് ഭസ്വീമമഭായ സഗംഖര
പുനര്നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചതഭായത്തി  കഭാണുനതന്ന്.   ഉയര്ന  നത്തിരകന്ന്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ  ബഭാങ്കുകളത്തില്
നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചഭാല്  ഒരു  വര്ഷനതകന്ന്  ലഭത്തിക്കുമഭായത്തിരുന  പലത്തിശ  സഗംബനത്തിച്ച  വത്തിവരഗം  തഭാപഴെ
കഭാണത്തിക്കുന.
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നത്തിനക്ഷപ
സഗംഖര

ഒരു വര്ഷനതകന്ന് പലത്തിശ ഉളപപ്പെപടെയള സഗംഖര
സഗംബനത്തിച്ച വത്തിവരഗം

ധനലകത്തി 
ബഭാങന്ന് (7.8%)

(D)

ഏറവുഗം
കുറഞ്ഞ

വരുമഭാന നഷഗം
(C-D)

ത തൃശ്ശൂര് ജത്തിലഭാ
സഹകരണ

ബഭാങന്ന് (9.25%)
(A)

കഭാതലത്തികന്ന്
സത്തിറത്തിയന ബഭാങന്ന്

(8.25%)
(B)

നകരള ഗഭാമസ്വീണ്
ബഭാങന്ന് (8.05%)

(C)

129607863 142018892 140635888 140360497 140016840 343657

16036993 17572668 17401543 17367467 17324945 42522

57283853 62769258 62157999 62036283 61884394 151889

4797859 5257294 5206097 5195903 5183181 12722

207726568 227618112 225401527 224960150 224409360 550790

ഒരു വര്ഷനതകന്ന് ഉയര്ന നത്തിരകന്ന് നരഖപപ്പെടുതത്തിയ ബഭാങ്കുകളത്തില് നകരള ഗഭാമസ്വീണ്
ബഭാങത്തിപന്റെ  പലത്തിശനത്തിരക്കുമഭായത്തി  തഭാരതമരഗം  പചെയ്തഭാല്  തപന  പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  ഏറവുഗം
കുറഞ്ഞതന്ന് നദേവസസതത്തിനന്ന് 550790/-രൂപയപടെ നഷഗം സഗംഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

2.1.2. ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ  17/10/2015 പല  5-ാഭാഗം  നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  10/2015 ല്  Daily collection  എടുതത്തിരുന ഇനരന ബഭാങത്തിപന്റെ നസവത്തിഗംങ്സന്ന്
ബഭാങന്ന്  അകക്കൗണത്തിലുള  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  തുകയത്തില്  നത്തിനന്ന്  3 നകഭാടെത്തി  രൂപ  ഇനത  ബഭാങത്തില്
സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം  നടെതഭാന  അഗംഗസ്വീകഭാരഗം  നല്കത്തി.  7.25%  പലത്തിശനത്തിരകത്തില്  36 മഭാസനതകന്ന്
26/10/2015 ലഭാണന്ന്  പസ്തുത നത്തിനക്ഷപഗം നടെതത്തിയത്തിട്ടുളതന്ന്.   എനഭാല് തന്മേഭാസനതകന്ന് ഉയര്ന
നത്തിരകന്ന് നരഖപപ്പെടുതത്തിയ മറ്റു ബഭാങ്കുകപള പരത്തിഗണത്തികഭാപതയഭാണന്ന് ഈ സഗംഖര ഇനരന ബഭാങത്തില്
നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചത്തിട്ടുളതന്ന്. തന്മേഭാസഗം നരഖപപ്പെടുതത്തിയ ഉയര്ന നത്തിരക്കുകള തഭാപഴെ കഭാണത്തിക്കുന.

1. തൃശ്ശൂര് ജത്തിലഭാ സഹകരണബഭാങന്ന് - 9.25% (39 മഭാസഗം)
2. കഭാതലത്തികന്ന് സത്തിറത്തിയന ബഭാങന്ന് - 8.25% (2 വര്ഷഗം)
3. കഭാനറഭാബഭാങന്ന് - 8.1% (444 ദേത്തിവസഗം)
4. നകരള ഗഭാമസ്വീണ് ബഭാങന്ന് - 8.05% (12 മഭാസഗം)

ഉയര്ന  നത്തിരക്കുകള  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ  ബഭാങ്കുകളത്തില്  നകരള  ഗഭാമസ്വീണ്  ബഭാങത്തിപന്റെ
പലത്തിശനത്തിരക്കുമഭായത്തി  തഭാരതമരഗം  പചെയ്തഭാല്  തപന  പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  ഏറവുഗം  കുറഞ്ഞതന്ന്
നദേവസസതത്തിനന്ന് ഒരു വര്ഷനതകന്ന് തഭാപഴെപറയഗം പകഭാരഗം നഷഗം സഗംഭവത്തിച്ചതഭായത്തി കഭാണുന.

നത്തിനക്ഷപസഗംഖര
ഒരു വര്ഷനതകന്ന് ലഭത്തിക്കുന പലത്തിശയടെകമുള തുക 

വരതരഭാസഗം
ഇനരന ബഭാങന്ന് 7.25% നകരള ഗഭാമത്തില് ബഭാങന്ന് 8.05%

30000000/- 32234852/- 32488884/- 254032/-
ഉയര്ന  പലത്തിശനത്തിരക്കുകള  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ  ബഭാങ്കുകളുപടെ  പടെണറുകള

പരത്തിഗണത്തികഭാപത  കുറഞ്ഞനത്തിരകന്ന്  കസഭാടന്ന്  പചെയ്ത  ബഭാങത്തിനന്ന്  സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം  നല്കുകവഴെത്തി
പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  ഭസ്വീമമഭായ  നഷഗം  സഗംഭവത്തികഭാനത്തിടെയഭായ  സഭാഹചെരരഗം  വത്തിശദേമഭായത്തി
പരത്തിനശഭാധത്തികപപ്പെടെഭാവുനതുഗം നഷഗം നത്തികതഭാന നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തികഭാവുനതുമഭാണന്ന്.
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2.2 ബത്തി പസക്ഷന
2.2.1. കത്തിഴെപകനടെ  ദവജയനത്തി  പകടത്തിടെതത്തിപല  കഭാനറബഭാങന്ന്  പകടത്തിടെഗം  ,

കഭാനറഭാബഭാങന്ന്  കറനസത്തി  പചെസന്ന്  എനത്തിവയപടെ  കഭാലഭാവധത്തി
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  ഇനതത്തില്  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതഭാപത  ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്
നല്കത്തി   -   നഷഗം
ഫയല് നമ്പര് - ബത്തി6-7654/1996

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  പുതുതഭായത്തി  നത്തിര്മത്തികഭാന  നപഭാകുന  കക-നകഭാഗംപ്ലകന്ന്
നത്തിര്മഭാണതത്തിപന്റെ  ഭഭാഗമഭായത്തി  നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പെഭാക്കുന  ഭഭാഗപത  പകടത്തിടെങ്ങളുപടെ
പുനരധത്തിവഭാസഗം  എന  നത്തിലകന്ന്  കത്തിഴെപകനടെ  ദവജയനത്തി  പകടത്തിടെതത്തില്  പവര്തത്തിച്ചു
പകഭാണത്തിരത്തിക്കുന സഭാപനങ്ങപള ഒഴെത്തിപ്പെത്തികഭാന തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചതത്തിപന്റെ ഭഭാഗമഭായത്തി ഈ പകടത്തിടെതത്തില്
പവര്തത്തിച്ചത്തിരുന  കഭാനറ  ബഭാങന്ന്,  കഭാനറ  ബഭാങന്ന്  പചെസന്ന്  എനത്തിവയപടെ  ദലസനസന്ന്,
ദലസനസന്ന്  കഭാലഭാവധത്തി  തസ്വീരുന  18.07.2015 നന്ന്  നശഷഗം  പുതുകത്തി  നല്നകണതത്തിലഭാപയനന്ന്
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തി തസ്വീരുമഭാനപമടുത.

എനഭാല്  പുതത്തിയ  പകടത്തിടെതത്തിനലകന്ന്  മഭാറുനതത്തിനുളള  നടെപടെത്തികള
പുനരഭാഗമത്തിക്കുകയഭാപണനഗം പണത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തികഭാന തഭാമസപമടുക്കുപമനതത്തിനഭാല് 6  മഭാസഗം കൂടെത്തി
ബഭാങത്തിപന്റെ പവര്തനവുഗം,  കറനസത്തി പചെസന്ന്  റത്തിസര്വന്ന് ബഭാങന്ന് പസ്പെസത്തിഫത്തിനകഷന അനുസരത്തിച്ചന്ന്
നത്തിര്മത്തിനകണതത്തിനഭാല്  പുതത്തിയ  കറനസത്തി  പചെസന്ന്  നത്തിര്മത്തികഭാന  നവണത്തി  1  വര്ഷഗം  കൂടെത്തിയഗം
നത്തിലവത്തിലുളള  പകടത്തിടെതത്തില്  തുടെരഭാന  ബഭാങന്ന്  അനുമതത്തി  ആവശരപപ്പെട്ടു.  ബഭാങത്തിപന്റെ  അനപക്ഷ
പരത്തിഗണത്തിച്ചന്ന്  ബഭാങത്തിനുഗം  കറനസത്തി  പചെസത്തിനുഗം  6  മഭാസഗം  കൂടെത്തി  (18.01.2016  വപര)  നദേവസസഗം
തുടെരനുമതത്തി  നല്കത്തി.  പത്തിനസ്വീടെന്ന്  ബഭാങത്തിപന്റെ  അനപക്ഷപകഭാരഗം  വസ്വീണഗം  3 മഭാസനതക്കു  കൂടെത്തി
പവര്തനഭാനുമതത്തി ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചു നല്കത്തി.  എനഭാല് 19.07.2012  മുതല് 18.07.2015  കൂടെത്തി നദേവസസഗം
ഈടെഭാകത്തിയത്തിരുന ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  തപനയഭാണന്ന്  നദേവസസഗം  ഇകഭാലയളവത്തില് ഈടെഭാകത്തിയതുഗം
ഇനപ്പെഭാള  ഈടെഭാകത്തിപകഭാണത്തിരത്തിക്കുനതുഗം.  ബഭാങന്ന്  അധത്തികൃതരുപടെ   അനപക്ഷ  പകഭാരമഭാണന്ന്
കരഭാറത്തിലത്തിലഭാപത  കഭാലഭാവധത്തി  ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയതന്ന്  എനത്തിരത്തിപക  ദലസനസന്ന്
കഭാലഭാവധത്തിക്കുനശഷഗം  സഭാധഭാരണ  വരുതഭാറുളള  15%  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതത്തി  നദേവസസതത്തിനന്ന്
ഉയര്ന നത്തിരകത്തില്  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  ആവശരപപ്പെടെഭാവുനതുഗം   അര്ഹതയളളതുമഭായത്തിരുന.
ഇപകഭാരഗം  വര്ദ്ധനവന്ന്  നദേവസസഗം  ഭഭാഗതന്ന്  നത്തിനന്ന്   ആവശരപപ്പെടതഭായത്തി  ഫയലത്തില്  കണത്തില.
ഇപകഭാരഗം  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതഭാതതത്തിനഭാല് നദേവസസതത്തിനന്ന്  ലഭത്തിനകണത്തിയത്തിരുന ദലസനസന്ന്
ഫസ്വീയത്തില് തഭാപഴെ പറയഗം പകഭാരഗം നഷഗം സഗംഭവത്തിച്ചതഭായത്തി കഭാണുന.

ക്രമ
നഗം.

പകടത്തിടെഗം
സഗംബനത്തിച്ച

വത്തിവരഗം

ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്
നല്കത്തിയ
കഭാലയളവന്ന്

നത്തിലവത്തില് ഈടെഭാകത്തിപകഭാ
ണത്തിരുന ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ

നത്തിരകന്ന്(19.07.12 മുതല്
18.7.15 വപരയളള നത്തിരകന്ന്)

15% വര്ദ്ധന
വരുതത്തിയളള നത്തിരകന്ന് നഷഗം

പതത്തിമഭാസഗം ആപക പതത്തിമഭാസഗം ആപക

1 കഭാനറ ബഭാങന്ന്
പകടത്തിടെഗം

7/15 മുതല് 6/16
കൂടെത്തി (11 മഭാസഗം)

57384 631224
(57384x11)

65992 725912
(65992x11)

94688
(725912-631224)

2 കറനസത്തി 
പചെസന്ന്

7/15 മുതല് 9/17 
കൂടെത്തി (27 മഭാസഗം)

32182 868914
(32182x27)

37009 999243
(37009x27)

130329
(999243-868914)

ആപക നഷഗം 225017
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കരഭാര്  കഭാവഭാലധത്തി  അവസഭാനത്തിച്ചനശഷഗം  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീയത്തില്  വര്ദ്ധന
വരുതഭാപത  നത്തിലവത്തിലുളള  നത്തിരകന്ന്  തപന  ഈടെഭാകത്തിയതത്തിലൂപടെ  നദേവസസതത്തിനുണഭായ  നഷഗം
ബഭാങത്തില് നത്തിനന്ന് ഈടെഭാക്കുനതത്തിനുളള നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്. ബഭാങത്തില് നത്തിനന്ന് സഗംഖര
ഈടെഭാകഭാന  സഭാധത്തികഭാതപക്ഷഗം   ഉതരവഭാദേത്തിയഭായ  ഉനദേരഭാഗസരത്തില്  നത്തിനന്ന്
ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.  കൂടെഭാപത  ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ  10.01.2016  പല  30-ാഭാഗം  നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  കഭാനറ  ബഭാങന്ന്  പകടത്തിടെതത്തിപന്റെയഗം  കറനസത്തി  പചെസത്തിപന്റെയഗം  കഭാലഭാവധത്തി  3
മഭാസനതകന്ന് ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരുനതത്തില് ബഭാങന്ന് പകടത്തിടെഗം ഒഴെത്തിപഞ്ഞങത്തിലുഗം കറനസത്തി പചെസന്ന്
ഇനപ്പെഭാഴഗം പവര്തനഗം തുടെരുനതഭായത്തി കഭാണുന. ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ അനുമതത്തി ഇകഭാരരതത്തില്
ലഭത്തിച്ചതഭായത്തി കഭാണുനത്തില. 

2.2.2. തത്തിരുതത്തികഭാടന്ന് പറമ്പത്തിപല പകടത്തിടെഗം   -   വഭാടെക ഈടെഭാക്കുനത്തില   - 
നദേവസസതത്തിനന്ന് നഷഗം
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തിപല കത്തിഴെനകനടെയത്തില് പൂശകഗം ദലനത്തില് തഭാമസത്തിച്ചത്തിരുന 8

കുടുഗംബങ്ങപള  ടെത്തി പകടത്തിടെങ്ങള ജസ്വീര്ണഭാവസയത്തിലഭായതത്തിനഭാല്, തത്തിരുതത്തികഭാടന്ന് പറമ്പത്തിപല പുതത്തിയ
പകടത്തിടെതത്തിനലകന്ന്   പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുഗം  പത്തി.ഡ ബബ.ഡത്തി.  നത്തിരകത്തിലുള ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
ഈടെഭാക്കുനതത്തിനുഗം  05.03.2013   പല  ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ   9ാഭാഗം  നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം
ഉതരവഭായത്തിട്ടുണന്ന്.  തുടെര്നന്ന്  ഒരുമുറത്തികന്ന്  2141/-  രൂപ  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  ഈടെഭാക്കുനതത്തിനുള
എകത്തികകടസ്വീവന്ന്  എഞത്തിനസ്വീയ(സത്തിവത്തില്)റുപടെ  നത്തിര്നദ്ദേശഗം  09.05.2013  പല  70ാഭാഗം  നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം ഭരണസമത്തിതത്തി അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  കൂടെഭാപത ദലസനസത്തികളുമഭായള  കരഭാര്
05.06.13 മുതല് 04.06.2016 വപരയഭാപണനഗം നമല് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

തത്തിരുതത്തികഭാട്ടു പറമ്പത്തിപല മുറത്തികളുപടെ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ രജത്തിസര് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
മുറത്തികള തഭാപഴെ പറയഗം പകഭാരഗം ദലസനസത്തികളകന്ന് അനുവദേത്തിച്ചതഭായത്തി കഭാണുന.

റഗം നഗം. ദലസനസത്തി റത്തിമഭാര്കന്ന്

1 ശസ്വീമതത്തി.K.R.വത്തിശഭാലഭാക്ഷത്തി 2013 ഡത്തിസഗംബര് 16 നന്ന് കരഭാര് ഒപ്പുപവച്ചു. 20.11.2014 നന്ന്  
തഭാനകഭാല് തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ചു.

2 ശസ്വീമതത്തി.ആര്.വത്തിശഭാലഭാക്ഷത്തി 2013 ഡത്തിസഗംബര് 16 നന്ന് കരഭാര് ഒപ്പുപവച്ചു. നത്തിലവത്തിലുഗം 2141/- 
രൂപ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ അടെവഭാക്കുന . 04.06.2016 നു നശഷഗം
കരഭാര് പുതുകത്തിയ വത്തിവരഗം ഫയലത്തില് ലഭരമല.

3 ശസ്വീ.വത്തി.ക തൃഷ്ണന 2013 ഡത്തിസഗംബര് 16 നന്ന് കരഭാര് ഒപ്പുപവച്ചു. 02.10.2015 നന്ന്  
തഭാനകഭാല് തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ചു.

4 ശസ്വീമതത്തി.രഭാധ ഈശസരന 
നമ്പൂതത്തിരത്തി

2013 ഡത്തിസഗംബര് 16 നന്ന് കരഭാര് ഒപ്പുപവച്ചു. 07.02.2014 നന്ന്  
തഭാനകഭാല് തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ചു.

5 ശസ്വീമതത്തി.മസ്വീനഭാക്ഷത്തി അമഭാള കരഭാര് പവച്ചന്ന് മുറത്തി ഏപറടുതതത്തിപന്റെ വത്തിവരഗം ഫയലത്തില് ലഭരമല.

6 ശസ്വീമതത്തി.പത്തി.എഗം.നജരഭാതത്തി 2013 ഡത്തിസഗംബര് 16 നന്ന് കരഭാര് ഒപ്പുപവച്ചു. തഭാനകഭാല് 
തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ചുപവനന്ന് രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം
തത്തിയ്യതത്തി വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

7 ശസ്വീമതത്തി.സതരഭഭാമ 2013 ഡത്തിസഗംബര് 16 നന്ന് കരഭാര് ഒപ്പുപവച്ചു. 31.03.2016 നന്ന്  
തഭാനകഭാല് തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ചു.

8 Locked vaccant
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രജത്തിസര് പകഭാരഗം റഗം  നമ്പര്  2  പല ദലസനസത്തി  മഭാത്രമഭാണന്ന്  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
അടെവഭാക്കുനതന്ന്.  മറ്റു  റമുകളത്തിപല  നത്തിലവത്തിപല  ദലസനസത്തികളുപടെ  വത്തിവരഗം  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
ഈടെഭാക്കുനപണങത്തില്  ആയതത്തിപന്റെ  വത്തിവരഗം,  04.06.2016 നന്ന്  അവസഭാനത്തിച്ചന്ന്  കരഭാര്
പുതുകത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തില് ആയതത്തിപന്റെ വത്തിവരഗം എനത്തിവ പരത്തിനശഭാധനയന്ന് ലഭരമഭാക്കുനതത്തിനഭായത്തി ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി(16/28.10.2017)  നല്കത്തിയതത്തിനന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തിയത്തില്  റഗം  നമ്പര്  2  പല
ദലസനസത്തി  ശസ്വീമതത്തി.ആര്.വത്തിശഭാലഭാക്ഷത്തി  എനവര്  മഭാത്രമഭാണന്ന്  പുനരധത്തിവഭാസ  പകഭാരഗം
തഭാമസത്തിക്കുനപതനഗം  എനഭാല്  ടെത്തിയഭാരത്തിയപടെ  കരഭാര്  2016-നു  നശഷഗം  പുതുകത്തിയത്തിടത്തിപലനഗം
ഇകഭാരരതത്തില്  ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ  അഭത്തിപഭായഗം  ആരഭാഞ്ഞന്ന്  അടെത്തിയനത്തിര  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിക്കുനതഭാപണനഗം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്. കരഭാര് നടെപടെത്തി പുതുകത്തി വത്തിവരഗം ലഭരമഭാനകണതുണന്ന്. റഗം
നമ്പര് 4 മുതല് 7 വപരയളളവ നക്ഷത്രതത്തിപല ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന് തഭാമസതത്തിനഭായത്തി നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്
എനഗം  ഇതത്തിപന്റെ  വഭാടെക  ജസ്വീവനകഭാരുപടെ  ശമ്പളതത്തില്  നത്തിനഗം  അകക്കൗണന്ന്  പസക്ഷന  വഴെത്തി
നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  അടെവഭാക്കുനപണനഗം  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല് ഏതു ജസ്വീവനകഭാര്കഭാണന്ന്
മുറത്തികള  അനലഭാടന്ന്  പചെയ്തപതനന്ന്  രജത്തിസറത്തിനലഭാ  ഫയലത്തിനലഭാ  ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തിയത്തിനലഭാ
വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  ആരുപടെ  ശമ്പളതത്തില്  നത്തിനഭാണന്ന്  വഭാടെക
ഈടെഭാക്കുനപതനതത്തിനന്ന്  വരക്തതയത്തില.  മുറത്തികള ഒരഭാളുപടെ  നപരത്തില്  അനലഭാടന്ന്  പചെനയ്യണതത്തിനുഗം,
ഓനരഭാ  മഭാസവുഗം  ഇതത്തിപന്റെ  വഭാടെക  ടെത്തി  ജസ്വീവനകഭാരപന്റെ  ശമ്പളതത്തില്  നത്തിനഗം   അകക്കൗണന്ന്
പസക്ഷന  വഴെത്തി  ഈടെഭാകത്തി  നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  അടെവഭാക്കുന  മുറയന്ന്  റഗം  വഭാര്  രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുനതണതത്തിനുഗം നടെപടെത്തിപയടുനകണതഭാണന്ന്.

2.2.3. ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ അടെവഭാക്കുനതത്തിപല കഭാലതഭാമസഗം   -   പത്തിഴെപ്പെലത്തിശ 
ഈടെഭാകത്തിയത്തില  .
ശസ്വീപതഗം  പകടത്തിടെതത്തിപല  8,9  മുറത്തികളത്തിലഭായത്തി  എ  ടെത്തി  എഗം  പവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്

20/02/2013  മുതല് 19/02/2016  വപര  3  വര്ഷനതകന്ന് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീസത്തില് 15%  വര്ദ്ധനവന്ന്
വരുതത്തി നത്തിലവത്തിലുള ദലസനസത്തിക്കു തപന (ധനലകത്തി ബഭാങന്ന്)  അനുവദേത്തിച്ച 17.01.2013  പല
തസ്വീരുമഭാനഗം നമ്പര് 37 പകഭാരഗം ഉതരവഭായത്തിട്ടുണന്ന്.

29/07/2013  നന്ന് ബഭാങ്കുമഭായത്തി ചെമച്ച കരഭാര് നത്തിബനന 3  പകഭാരഗം ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ
പതത്തിമഭാസഗം 22814/-  രൂപയഭായഗം  കരഭാര് നത്തിബനന 16  പകഭാരഗം പതത്തിമഭാസ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ
പതഭാടടുത  മഭാസഗം  1-ാഭാഗം  തത്തിയ്യതത്തി  അടെവഭാകത്തിയത്തിപലങത്തില്  24%  പലത്തിശ  ഈടെഭാക്കുപമനഗം
നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.    എനഭാല് നമല് നത്തിബനന പഭാലത്തികഭാതത്തിരുനത്തിട്ടുഗം  ബഭാങത്തില് നത്തിനഗം പലത്തിശ
ഈടെഭാകത്തിയതഭായത്തി കഭാണുനത്തില.  വത്തിശദേ വത്തിവരഗം തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന. (09.03.2016  പല തസ്വീരുമഭാനഗം
നമ്പര്  2  പകഭാരഗം  20.02.2016  മുതല്  19.2.2019  വപര ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ  25000/-  രൂപയഭാകത്തി
കരഭാര് പുതുകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.)

മഭാസഗം
പത്തിഴെ കൂടെഭാപത ദലസനസന്ന്
ഫസ്വീ അടെവഭാനകണ തത്തിയ്യതത്തി

രജത്തിസര് പകഭാരഗംദലസനസന്ന്
ഫസ്വീ അടെവഭാകത്തിയ തത്തിയ്യതത്തി

ദലസനസന്ന്
ഫസ്വീ

2015 മഭാര്ച്ചന്ന് 01.04.2015 22.04.2015 22814

2015 ഏപത്തില് 01.05.2015 14.05.2015 22814

2015 പമയന്ന് 01.06.2015 10.06.2015 22814

2015 ജൂണ് 01.07.2015 15.07.2015 22814

2015 ജൂദല 01.08.2015 07.08.2015 22814

58



2015 ആഗസന്ന് 01.09.2015 16.09.2015 22814

2015 പസപഗംബര് 01.10.2015 24.10.2015 22814

2015 ഒനകഭാബര് 01.11.2015 04.11.2015 22814

2015 നവഗംബര് 01.12.2015 03.12.2015 22814

2015 ഡത്തിസഗംബര് 01.01.2016 06.01.2016 22814

2016 ജനുവരത്തി 01.02.2016 05.02.2016 22814

2016 പഫബ്രുവരത്തി 01.03.2016 04.03.2016 23567
 

പത്തിഴെ  ഈടെഭാകത്തിയതഭായത്തി  ഫയലത്തിനലഭാ  രജത്തിസറത്തിനലഭാ  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  ആയതന്ന്
ഈടെഭാകത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തില്  വത്തിവരഗം  ലഭരമഭാക്കുനതത്തിനഭായത്തി  ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  (06/26.10.2017)
നല്കത്തിയതത്തിനന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ ബഭാങന്ന് നനരത്തിടന്ന് നദേവസസഗം അകക്കൗണത്തില്
പക്രഡത്തിറന്ന്  പചെയ്തതത്തിനുനശഷഗം  നല്കുന  പക്രഡത്തിറന്ന്  സത്തിപ്പെത്തിപല  തത്തിയ്യതത്തിയഭാണന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുതനപതനഗം ആയതത്തിനഭാല് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ പക്രഡത്തിറന്ന്  പചെയ്യുനതന്ന് എനഭാപണനന്ന്
അറത്തിയഭാന കഴെത്തിയനത്തിപലനമഭാണന്ന് മറുപടെത്തി നല്കത്തിയതന്ന്. 2015-16 പല ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ പക്രഡത്തിറന്ന്
പചെയ്തതന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി  2015  ഏപത്തില്,  പമയന്ന്  മഭാസങ്ങളത്തിപല  ബഭാങന്ന്  നസറന്ന്പമന്റെന്ന്
ലഭരമഭാകത്തിയതന്ന് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് 2015 മഭാര്ച്ചത്തിപല ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ 02.04.2015 നുഗം ഏപത്തിലത്തിപല
ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ  07.05.2015  നുഗം പക്രഡത്തിറന്ന്  പചെയ്തതഭായഭാണന്ന്  കഭാണുനതന്ന്.  എനഭാല് ദവകത്തി
അടെവഭാകത്തിയതത്തിനന്ന്  പത്തിഴെ  ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  നദേവസസഗം  അകക്കൗണത്തില് പക്രഡത്തിറന്ന്
പചെയ്യുന തത്തിയ്യതത്തി ബഭാങന്ന് നസറന്ന്പമന്റെന്ന് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന് ഉറപ്പുവരുനതണതുഗം ദവകത്തി അടെവഭാക്കുന
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീകന്ന്  പത്തിഴെ  ഈടെഭാകഭാന  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.  കൂടെഭാപത
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  നദേവസസഗം  അകക്കൗണത്തില്  പക്രഡത്തിറന്ന്  പചെയ്യുന  തത്തിയ്യതത്തി  തപന  കലക്ഷന
രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതഭാന ശദ്ധത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.2.4. ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല ബങ്കുകളുപടെ യൂസര്ഫസ്വീ ഈടെഭാകത്തിയത്തില  .
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ദവജയനത്തി  പകടത്തിടെതത്തിലുഗം  ദലബറത്തികന്ന്  സമസ്വീപവുമഭായത്തി

അനുവദേത്തിച്ചത്തിരുന  34  ബങ്കുകളുപടെ കരഭാര് കഭാലഭാവധത്തി  30.11.12  നന്ന് അവസഭാനത്തിച്ചത്തിരുന.  ആയതന്ന്
ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ 22.01.2013  പല തസ്വീരുമഭാനഗം നമ്പര് 41  പകഭാരഗം അടുത മൂന വര്ഷനതകന്ന്
ആദേര വര്ഷഗം 15%, തുടെര്നള രണ വര്ഷങ്ങളത്തില് 5% വസ്വീതവുഗം ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്
കരഭാര് കഭാലഭാവധത്തി നസ്വീടത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.

എനഭാല്  02.06.15  പല ബത്തി6-802/13  നമ്പര് നനഭാടസ്വീസന്ന്  പകഭാരഗം ബങന്ന് നമ്പര്  25
മുതല്  34  വപരയള ദലസനസത്തികനളഭാടെന്ന്,കബ-  നകഭാഗംപ്ലകന്ന്  നത്തിര്മഭാണഗം ആരഗംഭത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി
ബങന്ന് ഒഴെത്തിയനതത്തിനഭായത്തി ആവശരപപ്പെട്ടു.  എനഭാല് ടെത്തിയഭാളുകള നഭാളത്തിതുവപരയഗം ഒഴെത്തിഞ്ഞത്തിടത്തിപലന
ഫയല് പകഭാരഗം  കഭാണുന.  ഭരണ സമത്തിതത്തിയപടെ  30.06.2015  പല  11ാഭാഗം  നമ്പര് തസ്വീരുമഭാന
പകഭാരഗം, ദലസനസത്തികനളഭാടെന്ന് ഒഴെത്തിഞ്ഞുനപഭാവഭാന ആവശരപപ്പെട തത്തിയ്യതത്തി മുതല് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ
ഈടെഭാനകണതത്തിപലന തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചതത്തിപന്റെയടെത്തിസഭാനതത്തില് ടെത്തിയഭാളുകളത്തില് നത്തിനഗം ദലസനസന്ന്
ഫസ്വീ ഈടെഭാക്കുനത്തില.

ഭരണ സമത്തിതത്തിയപടെ 13.11.2015 പല 105ാഭാഗം  നമ്പര് തസ്വീരുമഭാന പകഭാരഗം ടെത്തിയഭാളുകളത്തില്
നത്തിനന്ന് പതത്തിദേത്തിനഗം 1500/- രൂപ യൂസര്ഫസ്വീ ഇനതത്തില് ഈടെഭാകഭാന തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്. ടെത്തിയഭാളുകളത്തില്
നത്തിനഗം  യൂസര്ഫസ്വീ  ഈടെഭാകത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തില്  ആയതത്തിപന്റെ  വത്തിവരവുഗം  ഇതു  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്
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നകഭാടെതത്തിയത്തില്  നകസന്ന്  നത്തിലനത്തില്ക്കുനപണങത്തില്  ആയതത്തിപന്റെ  വത്തിവരവുഗം  ലഭരമഭാക്കുനതത്തിനഭായത്തി
ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി(10/26.10.2017)  നല്കത്തിയതത്തിനന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില് നമല് ബങ്കുകള
ഒഴെത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന്ന് സഗംബനത്തിച്ച ഉണഭായത്തിരുന നകസത്തില് ബഹ. സുപസ്വീഗം നകഭാടെതത്തിയപടെ29.07.2017  പല
വത്തിധത്തി  പകഭാരഗം  6  മഭാസതത്തിനകഗം  നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ  ബങ്കുകളത്തിപല  പവര്തത്തി  അവസഭാനത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
ഉതരവഭായത്തിട്ടുപണനഗം  ആയതത്തിപന്റെയടെത്തിസഭാനതത്തില്  ബങ്കുകളുപടെ  ദലസനസന്ന്  കുടെത്തിശത്തിക
ദലസനസത്തികള ഒനത്തിച്ചന്ന് അടെവഭാകത്തിയതന്ന് നദേവസസഗം അകക്കൗണത്തില്  പക്രഡത്തിറന്ന് പചെയ്തത്തിട്ടുപണനഗം
അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  കരഭാര്  കഭാലഭാവധത്തി  അവസഭാനത്തിക്കുനതു  വപരയളളതുക  കണകഭാകത്തി
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  ആയഗം തുടെര്ന വരുന കഭാലയളവത്തിനലകന്ന്  യൂസര് ഫസ്വീ  ആയഗം നത്തിശ്ചയത്തിച്ചന്ന്
ക്രമസ്വീകരത്തിക്കുനപണന കൂടെത്തി മറുപടെത്തിയത്തില് വരക്തമഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്. നമല് നടെപടെത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തിച്ചന്ന് വത്തിവരഗം
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2.2.4.1.  സത്രഗം ഈസന്ന് നബഭാകത്തിപല കടെമുറത്തികളുപടെ യൂസര് ഫസ്വീ ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം സത്രഗം ഈസന്ന് നബഭാകത്തില് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വരവസയത്തില്

പവര്തത്തിച്ചത്തിരുന  10  കടെമുറത്തികളുപടെ  കരഭാര്  കഭാലഭാവധത്തി  01.04.2013  മുതല്  31.03.2016
കൂടെത്തിയഭായത്തിരുന.  എനഭാല്  02.06.2015  പല  ബത്തി6-802/13  നമ്പര്  കതന്ന്  പകഭാരഗം  നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ
കക-നകഭാഗംപ്ലകന്ന് നത്തിര്മഭാണഗം ആരഗംഭത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി മുറത്തികള 10  ദേത്തിവസതത്തിനകഗം ഒഴെത്തിഞ്ഞു തരഭാന
ആവശരപപ്പെടന്ന്  നനഭാടസ്വീസന്ന്  നല്കത്തി.  14.06.2015  നന്ന്  മുറത്തി  ഒഴെത്തിഞ്ഞുതരഭാന അനുവദേത്തിച്ച  കഭാലഭാവധത്തി
അവസഭാനത്തിപച്ചങത്തിലുഗം  ടെത്തിയഭാളുകള  നഭാളത്തിതുവപര  ഒഴെത്തിഞ്ഞുനപഭായത്തിടത്തില.  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം
ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ 30.06.2015 പല 11-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരവുഗം 13/11/2015  പല  105-ാഭാഗം
നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരവുഗം 01/06/2015 മുതല് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വഭാനങ്ങണതത്തിലഭാപയന നടെപടെത്തി
സഭാധൂകരത്തിക്കുകയഗം പസ്തുത തസ്വീയതത്തി മുതല് മുറത്തികള അനധത്തികൃതമഭായത്തി ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന എനന്ന്
കണകഭാകത്തി പതത്തിദേത്തിനഗം 1500/- രൂപ യൂസര്ഫസ്വീ ഇനതത്തില് വഭാങ്ങഭാനുഗം തസ്വീരുമഭാനമഭായത്തി.

മുറത്തികള  ഒഴെത്തിയനതുമഭായത്തി   ബനപപ്പെടന്ന്  ബഹ.സുപസ്വീഗംനകഭാടെതത്തിയത്തില്  നത്തിലനത്തിനത്തിരുന
നകസത്തില്  06/07/2017  പല വത്തിധത്തിപകഭാരഗം സത്രഗം ഈസന്ന് നബഭാകത്തിപല  10  കടെമുറത്തികളുഗം ഒഴെത്തിഞ്ഞു
നല്കഭാനുഗം  നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  അടെവഭാകഭാനുളള  കുടെത്തിശത്തിക  6  മഭാസതത്തിനകഗം  അടെവഭാകഭാനുഗം
ഉതരവഭായത്തിരുന.  ആയതത്തിപന്റെ  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  ദലസനസത്തികള  9.10.2017-ല്
എസന്ന്.ബത്തി.ഐ.  അകക്കൗണന്ന്  നമ്പര്10152051694-ല്  6-2017  കൂടെത്തിയളള  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
കണകഭാകത്തി  അടെവഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.എനഭാല് 01.06.2015 വപരയളള ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വഭാങ്ങത്തിയഭാല്
മതത്തിപയന  നബഭാര്ഡന്ന്  ഉതരവുളളതത്തിനഭാല്  ദലസനസത്തികള  അടെവഭാകത്തിയ  സഗംഖരയത്തില്
01.06.2015 വപരയളള ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ സഗംഖര  ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ അകക്കൗണത്തിലുഗം ബഭാകത്തിയളള
തുക  യൂസര്  ചെഭാര്ജന്ന്  ഇനതത്തിലുഗം  വരവന്ന്  പവനകണതഭാണന്ന്.  തുടെര്ന  വരുന
കഭാലയളവത്തിനലക്കുളള  യൂസര്ചെഭാര്ജന്ന്  കണകഭാകത്തി  കുടെത്തിശത്തിക  ഈടെഭാക്കുനതത്തിനുളള  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിനകണതുഗം തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന് സഗംബനത്തിച്ചന്ന്  വത്തിവരഗം ഓഡത്തിറത്തിപന അറത്തിയത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.

2.2.5. കഭാലഭാവധത്തി കഴെത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുഗം എഗത്തിപമന്റെന്ന് പുതുകത്തി ദലസനസന്ന് ഫസ്വീസന്ന് 
നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തില  .
സൂചെന :-  ഫയല് നമ്പര് : ബത്തി 6- 6363/2007

ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം  ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ  03/08/12  പല  4- ാഭാഗം  നമ്പര് തസ്വീരുമഭാന
പകഭാരഗം  നദേവസസഗം ജസ്വീവനകഭാരുപടെ സഹകരണ സഗംഘഗം  (സത്രഗം കഭാന്റെസ്വീന നബഭാകന്ന്  അനകന്ന്
പകടത്തിടെഗം) നത്തിലവത്തിപല  ദലസനസന്ന്   ഫസ്വീസത്തിപന്റെ  15%  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതത്തി   4250/-രൂപ
നതഭാതത്തില്(മഭാസ വഭാടെക) 01/07/2012  മുതല്  30.06.2015  കൂടെത്തിയ  3  വര്ഷനതകന്ന് നത്തിലവത്തിലുള
ദലസനസത്തിക്കു തപന എഗത്തിപമന്റെന്ന് പുതുകത്തി അനുവദേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.
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ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  കക  നകഭാഗംപ്ലകന്ന്   നത്തിര്മഭാണഭാവശരതത്തിനഭായത്തി  പപഭാളത്തിക്കുവഭാന
ഉനദ്ദേശത്തിക്കുന  പകടത്തിടെങ്ങളത്തില്  സഗംഘഗം  ഓഫസ്വീസന്ന്  പവര്തത്തിക്കുന  പകടത്തിടെവുഗം
ഉളപപ്പെടത്തിട്ടുളതത്തിനഭാല്  സഗംഘതത്തിപന്റെ പവര്തനതത്തിനന്ന് ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തില് പകരഗം
സക്കൗകരരഗം ഒരുക്കുനതത്തിനന്ന്  05.08.2015  നന്ന് സഗംഘഗം പസത്തിഡന്റെന്ന്  അനപക്ഷത്തിച്ചത്തിരുന.  ആയതത്തിനന്ന്
03.09.2015  പല  67-ാഭാഗം  നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനതത്തിപന്റെ  അടെത്തിസഭാനതത്തില്   ദവജയനത്തി
പകടത്തിടെതത്തിപല  നദേവസസഗം  മകറല്  പപയത്തിന്റെത്തിഗംഗന്ന്  ഇനസത്തിറകടത്തിപല  പത്തിനസത്തിപ്പെലത്തിപന്റെ  ഓഫസ്വീസന്ന്  മുറത്തി
നത്തിയമഭാനുസൃതദലസനസന്ന് ഫസ്വീ ഈടെഭാകത്തി അനുവദേത്തികഭാന തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചു.

14/09/15 നന്ന്  ബത്തി6-6363/2007  നമ്പര്  കതന്ന്  പകഭാരഗം  സഗംഘതത്തിപന്റെ
പവര്തനതത്തിനന്ന്  ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല മുറത്തി  അനുവദേത്തിച്ചതഭായഗം ഇതത്തിനന്ന്  200  രൂപയപടെ
മുദ്രപത്രതത്തില്  നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ  മഭാതൃകയത്തിലുള  ഒരു  കരഭാര്   എഴതത്തി  നല്നകണതഭാപണനഗം
ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ നത്തിശ്ചയത്തിച്ചന്ന് മപറഭാരു ഉതരവന്ന് നല്കുനതഭാപണനഗം സഗംഘഗം പസക്രടറത്തിപയ
നരഖഭാമൂലഗം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  നത്തിരകത്തിലുള  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  ചുമതനതത്തിനന്ന്  പസ്തുത  മുറത്തിയപടെ
ഏരത്തിയ  കണകഭാകത്തി  വഭാടെക  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതത്തിനു  നവണത്തി  മരഭാമതന്ന്  വത്തിഭഭാഗഗം
അസത്തി.എഞത്തിനസ്വീയര്കന്ന്  29.09.15 നന്ന് കുറത്തിപ്പെന്ന് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്. എനഭാല് ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
ഏരത്തിയ  കണകഭാകത്തി  വഭാടെക  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചതഭായത്തി  കഭാണുനത്തില.  തുടെര്നന്ന്  മഭാസവഭാടെക
ഈടെഭാകത്തിയതുമഭായത്തി  ബനപപ്പെടന്ന്  രജത്തിസര് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് ഓഡത്തിറന്ന്  തത്തിയ്യതത്തി  വനരയഗം പഴെയ
നത്തിരകത്തിലുള വഭാടെക(4250/-രൂപ) തപനയഭാണന്ന് ഈടെഭാകത്തിയതന്ന്.

കരഭാര് പുതുകത്തി  ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതുമഭായത്തി ബനപപ്പെടന്ന് സസസ്വീകരത്തിച്ച തുടെര്
നടെപടെത്തിയപടെ വത്തിവരഗം ലഭരമഭാകഭാന ആവശരപപ്പെട്ടു നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തികന്ന് (30.10.17 പല
19-ാഭാഗം  നമ്പര് ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി)  ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില് ഇകഭാരരതത്തില് പത്തി.ഡബക.ഡത്തി
നത്തിരകത്തിലുള  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചു  തരുനതത്തിനന്ന്  മരഭാമതന്ന്  വത്തിഭഭാഗതത്തിനന്ന്  നത്തിര്നദ്ദേശഗം
നല്കത്തിയത്തിരുപനങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി  ലഭത്തിക്കുകയണഭായത്തിപലനഗം  അടെത്തിയനത്തിരമഭായത്തി  മരഭാമതന്ന്
വത്തിഭഭാഗതത്തിനന്ന്  നത്തിര്നദ്ദേശഗം  നല്കത്തി  നത്തിരകന്ന്  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചന്ന്  കരഭാര്  പുതുക്കുനതത്തിനുള  നടെപടെത്തി
ദകപകഭാള്ളുനതുമഭാപണനന്ന് അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്. തുടെര് നടെപടെത്തി തസരത്തിതപപ്പെടുതത്തി വത്തിവരഗം ഓഡത്തിറത്തിപന
അറത്തിയത്തിനകണതുണന്ന്.

2.2.6. സതരഭാഗഹ സഭാരകമനത്തിരഗം   -   മുറത്തികള വഭാടെകയന്ന് നല്കുനത്തില 
നദേവസസതത്തിനന്ന് വരുമഭാനനഷഗം
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം  സതരഭാഗഹ സഭാരകമനത്തിരതത്തിപല  28  വത്തിശമമുറത്തികള  (9A/c

Room, 19 Non A/c room)  ഈ സഭാമ്പതത്തികവര്ഷവുഗം വഭാടെകയന്ന്  നല്കത്തിയത്തിടത്തില.  5.7 നകഭാടെത്തി
രൂപയഭാണന്ന്  സഭാരകമനത്തിരതത്തിപന്റെ  നത്തിര്മഭാണപചെലവന്ന്,  2008 ല്  നത്തിര്മഭാണഗം  നടെതത്തിയ
സഭാരകമനത്തിരഗം  6  വര്ഷതത്തിനുളത്തില്തപന  നത്തിര്മഭാണതത്തിലുള  അപഭാകത  മൂലഗം  ഭക്തര്കന്ന്
നല്കഭാനഭാവഭാത  വത്തിധഗം  നശഭാചെനസ്വീയസത്തിതത്തിയത്തില്  ആയതത്തിനഭാലഭാണന്ന്  തുടെര്നന്ന്  വഭാടെകയന്ന്
നല്കഭാതത്തിരുനതന്ന്.   ഈ ഇനതത്തില് ദേത്തിനഗംപതത്തി  16700/-രൂപ നത്തിരകത്തില് നദേവസസതത്തിനന്ന്  നഷഗം
വരുനതഭായത്തി  മുനവര്ഷങ്ങളത്തിപല  ഓഡത്തിറന്ന്  റത്തിനപ്പെഭാര്ട്ടുകളത്തില്  പരഭാമര്ശത്തിച്ചത്തിട്ടുളതഭാണന്ന്.  2015-16
വര്ഷതത്തിലുഗം  തല്സത്തിതത്തി  തുടെരുനതത്തിനഭാല്  ഈയത്തിനതത്തില്  6095500/-രൂപയപടെ  നഷഗം
നദേവസസതത്തിനന്ന് ഉണഭായത്തിട്ടുണന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല് മുറത്തികള വഭാടെകയന്ന് നല്കുനതത്തിനന്ന് എത്രയഗം നവഗഗം
തുടെര്നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.
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2.2.7.  ഗുരുവഭായൂര് നപഭാലസ്വീസന്ന് നസഷന പകടത്തിടെഗം അനുവദേത്തിച്ചതത്തിപല 
അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് : ബത്തി6-5552/77
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  വരവസയത്തില്  ഗുരുവഭായൂര്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  നസഷന  പകടത്തിടെഗം

അനുവദേത്തിച്ചതുമഭായത്തി ബനപപ്പെടന്ന് തഭാപഴെ പറയന അപഭാകതകള കഭാണുന.

2.2.7.1. ദലസനസന്ന് ഫസ്വീസന്ന് വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ച നത്തിരകത്തില് അടെവഭാക്കുനത്തില  .
01.08.2012  മുതല്  31.07.2015  കൂടെത്തി  7559/-  രൂപയഗം  (ഭരണസമത്തിതത്തി  തസ്വീരുമഭാനഗം.9

തസ്വീയതത്തി: 22.11.2013)01.08.2015 മുതല് 31.07.2018 കൂടെത്തി 8693/- രൂപയഗം (ഭരണസമത്തിതത്തി തസ്വീരുമഭാനഗം
8&9 തസ്വീയതത്തി.16.03.2016)ആണന്ന് നപഭാലസ്വീസന്ന് നസഷന പകടത്തിടെതത്തിനന്ന് നത്തിശ്ചയത്തികപപ്പെട ദലസനസന്ന്
ഫസ്വീസന്ന്.  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  വക  പകടത്തിടെങ്ങള  ദലസനസന്ന്  വരവസയത്തില്  നല്കുനതന്ന്
സഗംബനത്തിച്ചുള 17/12/2005 പല  257/05  നമ്പര് ജത്തി.ഡത്തി.സത്തി.  ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം നത്തിലവത്തില് വന
ദബനലഭാ  ഖണത്തിക  4  പകഭാരഗം  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചതഭാണത്തിതന്ന്.  ഈയത്തിനതത്തില്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  വകുപ്പെന്ന്
കഭാലങ്ങളഭായത്തി  പതത്തിമഭാസഗം  3000/-  രൂപ  നത്തിരകത്തിലഭാണന്ന്  നദേവസസതത്തില് അടെവഭാകത്തി  വരുനതന്ന്.
01.04.2015  മുതല്  30.06.2017  കൂടെത്തി  തഭാപഴെ  പറയഗം  പകഭാരഗം  സഗംഖര  കുടെത്തിശത്തികയത്തിനതത്തില്
നദേവസസതത്തിനന്ന് ലഭരമഭാകഭാനുണന്ന്.

കഭാലയളവന്ന്
അടെവഭാനകണ 
ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ അടെവഭാകത്തിയതന്ന് കുടെത്തിശത്തിക

1.  01.04.2015 മുതല്
    31.07.2015 കൂടെത്തി (4 മഭാസഗം)

30236
(@ 7559x4)

12000/- 18236/-

2.  01.08.2015 മുതല്
    30.06.2017 കൂടെത്തി (23 മഭാസഗം)

199939
(@ 8693x23)

69000/- 130939/-

ആപക 149175

നമല്  പകഭാരമുളള  കുടെത്തിശത്തിക  സഗംഖര  ഈടെഭാക്കുനതത്തിനുളള  സതസര  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകത്തിരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.2.7.2.  കരഭാര് ചെമച്ചത്തിടത്തില
ഗുരുവഭായൂര്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  നസഷന,  01.06.1978  മുതല്  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  വക

പകടത്തിടെതത്തിലഭാണന്ന്  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  വരവസയത്തില് പവര്തത്തിക്കുനതന്ന്.  ദബനലഭാ  പകഭാരഗം  3
വര്ഷനതകഭാണന്ന്  ദലസനസന്ന്  കഭാലഭാവധത്തി  3  വര്ഷഗം  പൂര്തത്തിയഭാവുനമ്പഭാള  നത്തിലവത്തിലുളള
കമത്തിറത്തിയപടെ തസ്വീരുമഭാനതത്തിനന്ന് വത്തിനധയമഭായത്തി നത്തിശ്ചത്തിത ദലസനസന്ന് ഫസ്വീനയഭാ പസകകരത്തിറത്തി തുകനയഭാ
രണഗം കൂടെത്തിനയഭാ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന് ദലസനസത്തികളക്കുഗം നല്കഭാഗം.

എനഭാല് നഭാളത്തിതുവപര നപഭാലസ്വീസന്ന് വകുപ്പുഗം നദേവസസവുഗം തമത്തില് പകടത്തിടെഗം അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്
സഗംബനത്തിച്ചന്ന്  യഭാപതഭാരു വത്തിധ കരഭാറുഗം ചെമച്ചതഭായത്തി കഭാണുനത്തില.  കരഭാര് ചെമയഭാപത പകടത്തിടെഗം
വഭാടെകയന്ന് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന് അനധത്തികൃതദകവശഗം വയ് കലഭാപണനന്ന് ഓഡത്തിറന്ന് നത്തിരസ്വീക്ഷത്തിക്കുന.
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  വര്ദ്ധനവന്ന്  നദേവസസഗം  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളത്തില്  വരുതനപണങത്തിലുഗം  അതന്ന്
അടെവഭാക്കുനതത്തില് നപഭാലസ്വീസന്ന് വകുപ്പെത്തില് നത്തിനന്ന് നത്തിരനരഗം വസ്വീഴ്ച സഗംഭവത്തിക്കുനതഭായത്തി കഭാണുന. ഇതന്ന്
ഭസ്വീമമഭായ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ  കുടെത്തിശത്തികയന്ന്  കഭാരണമഭാകുനണന്ന്.കരഭാര് ചെമയഭാതതത്തിനഭാല് പസ്തുത
സഗംഖര  സമയഭാസമയഗം  ഈടെഭാക്കുനതത്തിപനഭാപ്പെഗം  പത്തിഴെപ്പെലത്തിശ  മുതലഭായവ  ഈടെഭാകഭാനുഗം
നദേവസസതത്തിനന്ന് സഭാധത്തികഭാപത വരുനതഭായത്തി കഭാണുന.യഥഭാസമയഗം കരഭാര് ചെമയഭാപത പകടത്തിടെഗം
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വഭാടെകയന്ന് നല്കത്തിയതത്തിലൂപടെ നദേവസസതത്തിനുണഭാകുന നഷഗം കരഭാര് ചെമയ്ക്കുനതത്തിനന്ന് ഉതരവഭാദേപപ്പെട
ഉനദേരഭാഗസപന്റെ വസ്വീഴ് ചെയഭായത്തി ഓഡത്തിറന്ന് വത്തിലയത്തിരുതന.  

       തൃശ്ശൂര് ജത്തിലഭാ നപഭാലസ്വീസന്ന്  നമധഭാവത്തിയപടെ  26.04.2016  പല ജത്തി2-28044/2015/RC  നമ്പര്
ഉതരവത്തിപല  ഖണത്തിക  3  പകഭാരഗം  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസവുമഭായത്തി  കരഭാര്  ചെമയ്ക്കുനതത്തിനുളള
നടെപടെത്തികള ദകപകഭാളളഭാന ഉതരവത്തിടുനതത്തിപന്റെ അടെത്തിസഭാനതത്തില് കരടെന്ന് കരഭാര് തയ്യഭാറഭാകത്തി
ഗുരുവഭായൂര്  അസത്തിസന്റെന്ന്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  കമസ്വീഷണര്കന്ന്  നല്കത്തിയതഭായത്തി  ഫയലത്തില്
കഭാണുനപണങത്തിലുഗം  പസ്തുത കരഭാര്  മഭാതൃകനയഭാ  ആയതത്തിനന്മേല് നപഭാലസ്വീസന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  സസസ്വീകരത്തിച്ച
തുടെര്നടെപടെത്തികനളഭാ  ഫയലത്തില്  ലഭരമല.  ആയതത്തിനഭാല്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  വകുപ്പുമഭായത്തി  കരഭാര്
ചെമയ്ക്കുനതത്തിനുളള നടെപടെത്തികള ആകഭാവുനതഭാണന്ന്.

2.2.7.3. പസകകരത്തിറത്തി പഡനപഭാസത്തിറന്ന് അടെവഭാകത്തിയത്തിടത്തില  .
ഗുരുവഭായൂര്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  നസഷന  പകടത്തിടെതത്തിനന്ന്  ദലസനസന്ന്  അനുവദേത്തിച്ചതുമഭായത്തി

ബനപപ്പെടന്ന്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  നഭാളത്തിതുവപര പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപഭാസത്തിറന്ന്  ഇനതത്തില് യഭാപതഭാരു
സഗംഖരയഗം  നദേവസസതത്തില്  അടെവഭാകത്തികഭാണുനത്തില.  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളത്തിലുളള  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
വര്ദ്ധനയന്ന്  അനുസൃതമഭായഗം  പസകകരത്തിറന്ന്  പഡനപഭാസത്തിറന്ന്   വര്ദ്ധന വരുതത്തി  അടെവഭാക്കുവഭാന
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം പകടത്തിടെങ്ങള വഭാടെകയന്ന് നല്കുനതന്ന് സഗംബനത്തിച്ച ദബനലഭാ ഖണത്തിക 10
പകഭാരഗം  ദലസനസത്തികള  ബഭാദ്ധരസരഭായതത്തിനഭാല്  ഇതത്തില്  നത്തിനന്ന്  നപഭാലസ്വീസന്ന്  വകുപ്പെത്തിപന
ഒഴെത്തിവഭാകത്തിയതത്തിപന്റെ   കഭാരണഗം  വരക്തമല.  മഭാത്രമല  പുതുതഭായത്തി  തയ്യഭാറഭാക്കുന  കരഭാറത്തില്
പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപഭാസത്തിറന്ന്  അടെവഭാക്കുനതന്ന്  സഗംബനത്തിച്ച വരവസ ഉളപപ്പെടുനതണതഭാപണന
വത്തിവരവുഗം ശദ്ധയത്തില്പപ്പെടുതന.

2.2.7.4. ഗുരുവഭായൂര് നപഭാലസ്വീസന്ന് നസഷന പകടത്തിടെഗം   -   പവളകരഗം അടെവഭാക്കുനത്തില
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം  നപഭാലസ്വീസന്ന്  നസഷനത്തിനലകന്ന്  30/09/2009  മുതലഭാണന്ന്  നദേവസസഗം

ജലവത്തിതരണഗം ആരഗംഭത്തിക്കുനതന്ന്.   31/03/2016  വപരയള കഭാലയളവത്തില് പവളകരമത്തിനതത്തില്
744290/-രൂപ  നപഭാലസ്വീസന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  നദേവസസതത്തില്  അടെവഭാകഭാനുണന്ന്.   പവളകരമത്തിനതത്തില്
കുടെത്തിശത്തിക തുക അടെവഭാകഭാന ആവശരപപ്പെട്ടുപകഭാണന്ന് നദേവസസഗം നല്കത്തിയ കതത്തിനന്ന് തൃശ്ശൂര് ജത്തിലഭാ
നപഭാലസ്വീസന്ന്  നമധഭാവത്തി  20/09/2015 പല  C1-9395/2012/RC  കതന്ന് പകഭാരഗം  നല്കത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില്
നദേവസസവുഗം ഗവണ്പമനഗം തമത്തിലുള പകടത്തിടെവഭാടെക ഉടെമ്പടെത്തിയത്തില് പവളകരഗം നല്കുനതുമഭായത്തി
ബനപപ്പെട നത്തിബനനകള ഉളപകഭാളത്തിച്ചത്തിടത്തില എനന്ന് അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല് ഇതരഗം ഒരു
വഭാടെക  ഉടെമ്പടെത്തി  നദേവസസഗം  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.   ആയതത്തിനഭാല്  നദേവസസതത്തിനന്ന്
ലഭരമഭാകഭാനുള  പകടത്തിടെവഭാടെക  കുടെത്തിശത്തിക  ഈടെഭാക്കുനതത്തിനുള  സതസരനടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിനകണതുഗം  ഭഭാവത്തിയത്തില്  കരഭാര്  ഉടെമ്പടെത്തി  ചെമയ്ക്കുനമ്പഭാള  പവളകരഗം,  ദവദേബതത്തിചെഭാര്ജന്ന്
എനത്തിവ  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്  വരക്തമഭായ  വരവസകള   കരഭാര്  ഉടെമ്പടെത്തി  പത്രതത്തില്
നചെര്നകണതുമഭാണന്ന്.

2.2.8.  എഗത്തിപമന്റെന്ന് പുതുക്കുകനയഭാ പടെണര് നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിക്കുകനയഭാ 
പചെയ്യഭാപത പഴെയ നത്തിരകത്തില്തപന പകടത്തിടെഗം അനുവദേത്തിക്കുന  .
നദേവസസതത്തിപന്റെ  ഉടെമസതയത്തിലുളള  പുനത്തൂര്  ആനനകഭാടയത്തിപല  പകടത്തിടെതത്തില്

നദേവസസഗം  എഗംനപ്ലഭായസ്വീസന്ന്  സഹകരണസഗംഘതത്തിപന്റെ കഭാന്റെസ്വീന  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ(മഭാസവഭാടെക)
വരവസയത്തില്  പവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  അനുമതത്തി  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതഭാണന്ന്.
ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീസത്തില്  കഭാലഭാനുസൃതമഭായളള  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതത്തി  എഗത്തിപമന്റെന്ന്  പുതുകത്തി
നല്കുകയഭാണന്ന് പചെയ്യുനതന്ന്.
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ഏറവുഗം  ഒടുവത്തിലഭായത്തി പവച്ച കരഭാറത്തിപന്റെ കഭാലഭാവധത്തി  31.07.2015  നന്ന്  കഴെത്തിഞ്ഞതഭാണന്ന്.
ആയതന്ന് പകഭാരഗം പതത്തിമഭാസ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ 3306/- രൂപയഭാണന്ന്.

01.08.2015  മുതല് കരഭാര്  പുതുകത്തി  നല്കുനതത്തിനന്ന്  സഗംഘഗം  പസക്രടറത്തി  സമര്പ്പെത്തിച്ച
അനപക്ഷ  ഭരണസമത്തിതത്തി ചെര്ച്ച പചെയ്യുകയഗം കഭാന്റെസ്വീന നടെതനതത്തിനന്ന് പടെണര് ക്ഷണത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
തസ്വീരുമഭാനത്തിക്കുകയഗം പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്. (23.07.2015  പല 16-ാഭാഗം നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനഗം) എനഭാല് ഫയല്
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  പടെണര്  ക്ഷണത്തിക്കുകനയഭാ  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  വര്ദ്ധനവന്ന്   വരുതകനയഭാ
പചെയ്യഭാപത പഴെയ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ തപന ഈടെഭാകത്തി വരുനതഭായത്തി കഭാണുന.

മഭാസ വഭാടെക രജത്തിസര് (നപജന്ന് നമ്പര് 175) പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് ഓഡത്തിറന്ന് തസ്വീയതത്തി (2017
ഒനകഭാബര്  മഭാസഗം)  വനരയഗം  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീയത്തില്  വര്ദ്ധനവന്ന്  വരുതത്തി  എഗത്തിപമന്റെന്ന്
പുതുക്കുകനയഭാ പടെണര് നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിക്കുകനയഭാ പചെയ്യഭാതതത്തിനന്ന്  26.10.2017  പല 5ാഭാഗം നമ്പര്
പകഭാരഗം  വത്തിശദേസ്വീകരണഗം  ആവശരപപ്പെടന്ന്  നല്കത്തിയ  എനകസയറത്തികന്ന്  1.11.2017  നന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ
മറുപടെത്തിയത്തില്  അടുത  ഭരണസമത്തിതത്തി  നയഭാഗതത്തില്  തപന  ഇകഭാരരതത്തില്  തസ്വീരുമഭാനഗം
ദകപകഭാളളുനതഭാപണനന്ന്  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  കരഭാറത്തിപന്റെ  കഭാലഭാവധത്തി  കഴെത്തിഞ്ഞതു  മുതല്
ദലസനസത്തി  തുടെരുനതുവപരയള കഭാലങ്ങളത്തില്  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീയത്തില്  കഭാലഭാനുസൃതമഭായ
വര്ദ്ധനവന്ന് വരുതത്തി ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ കുടെത്തിശത്തിക ഈടെഭാകത്തി അടുത ഭരണസമത്തിതത്തി നയഭാഗതത്തില്
തപന  നമല്  വത്തിഷയതത്തില്  ഉചെത്തിതമഭായത്തി  തസ്വീരുമഭാനഗം  ദകപകഭാളഭാവുനതഭാപണനന്ന്
അഭത്തിപഭായപപ്പെടുന.

2.2.9 കടെമുറത്തികളുപടെ ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചതത്തിനഭാനുപഭാതത്തികമഭായത്തി 
പസകകരത്തിറത്തി പഡനപഭാസത്തിറന്ന്  ഈടെഭാകത്തിയത്തില  .
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിപന്റെ വത്തിവത്തിധ കടെമുറത്തികള  ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വരവസയത്തില്

കരഭാര് ചെമച്ചന്ന്  വത്തിവത്തിധ ആളുകളകന്ന് നല്കുനണന്ന്. ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം അഡത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര് ഒനഭാഗം
പഭാര്ടത്തിയഭായഗം  കടെമുറത്തികള  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  വരവസയത്തില്  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന  ദലസനസത്തി
രണഭാഗം പഭാര്ടത്തിയഭായമഭാണന്ന് കരഭാര് ചെമക്കുനതന്ന്.

29 വരവസകളുള കരഭാര് മഭാതൃകയത്തിപല 21 ാഭാഗം നമ്പര് വരവസ പകഭാരഗം ---- തുക
പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപ്പെഭാസത്തിറഭായത്തി  2-ാഭാഗം  പഭാര്ടത്തി  1-ാഭാഗം  പഭാര്ടത്തിയപടെ  ഓഫസ്വീസത്തില്
അടെച്ചത്തിട്ടുളതഭാപണനഗം  22-ാഭാഗം  വരവസ  പകഭാരഗം  പസകകരത്തിറത്തി  സഗംഖര  ദലസനസന്ന്
കഭാലഭാവധത്തിക്കു നശഷഗം എലഭാ കണക്കുകളുഗം തസ്വീര്തതത്തിനു നശഷഗം മഭാത്രഗം 2--ാഭാഗം പഭാര്ടത്തികന്ന് തത്തിരത്തിപക
ലഭത്തിക്കുവഭാന അധത്തികഭാരമുളതഭാപണനഗം വരവസ പചെയ്യുന.  ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന
സഭാഹചെരരങ്ങളത്തില്  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ച  നത്തിരകത്തിനന്ന്  ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി  പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന്
അടെവഭാകഭാന  ദലസനസത്തികള  ബഭാധരസരഭാപണനന്ന്  ദലസനസത്തികളുമഭായത്തി  നദേവസസഗം
ഉണഭാകത്തിയ കരഭാറത്തില് വരവസ പചെയ്തത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം ആയതു പകഭാരഗം ദലസനസത്തികളത്തില് നത്തിനഗം
പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന്   ഈടെഭാകത്തിയതത്തിപന്റെ വത്തിവരങ്ങള ഫയലത്തില് ലഭരമല.   ഇതുവനരയഗം
പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന്  ഈടെഭാകഭാത  ഏതഭാനുഗം  പകടത്തിടെങ്ങളുപടെ  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള  ചുവപടെ
നചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

പകടത്തിടെഗം/പകടത്തിടെ നമ്പര്
2015-16

പല വഭാടെക
എഗത്തിപമന്റെന്ന് കഭാലഭാവധത്തി

1 സത്രഗം II പല കടെമുറത്തികള,
  "          റഗം നമ്പര് 1

1972 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

2   "          റഗം നമ്പര് 2 1426 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

3   "          റഗം നമ്പര് 3 1237 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

4   "          റഗം നമ്പര് 4 1402 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

5   "          റഗം നമ്പര് 5 1392 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

6   "          റഗം നമ്പര് 6 1735 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

7 പുനത്തൂര് നകഭാട കഭാന്റെസ്വീന 3306 1.8.12 മുതല് 31.07.15 വപര
31.07.15 നു നശഷഗം കരഭാര് പുതുകത്തിയത്തിടത്തില.

കക്കൗസ്തുഭഗം പകടത്തിടെതത്തിപല കടെമുറത്തികള

8    "     റഗം നമ്പര് 1 1287 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

9    "     റഗം നമ്പര് 2 1287 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

10    "     റഗം നമ്പര് 3 2306 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

11    "     റഗം നമ്പര് 4 3320 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

12    "     റഗം നമ്പര് 5 3418 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

13    "     റഗം നമ്പര് 6 1487 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

14    "     റഗം നമ്പര് 9 1237 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

15 റഗം നമ്പര് 10 12467 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര
(പസകകരത്തിറത്തി പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന് 1 ലക്ഷഗം രൂപ 
C.B No-2017/29.5.12 പകഭാരഗം 
അടെവഭാകത്തി.)

16 റഗം നമ്പര് 11 12195 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര
(പസകകരത്തിറത്തി പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന് 1 ലക്ഷഗം രൂപ 
C.B No-873/25.4.12 പകഭാരഗം അടെവഭാകത്തി.)

17 തഭാലപപ്പെഭാലത്തി സഗംഘഗം 838 01.04.2013 മുതല് 31.03.2016 വപര

18 അയ്യപ്പെ ഭജന സഗംഘഗം 1178 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

19 പതനക നടെ 13 പസ്വീടെത്തിക മുറത്തികള 1237 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര  

20 പതനക നടെ 32 പസ്വീടെത്തിക മുറത്തികളത്തില്  1 
മുതല് 27 വപര, 29, 31

1289 01.06.15 മുതല് 31.05.16 വപര     

21 പതനക നടെ 32 പസ്വീടെത്തിക മുറത്തികളത്തില് റഗം
നമ്പര് 28, 30, 32

നത്തിലവത്തില് ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ വരവസയത്തില്
മുറത്തികള വഭാടെകയന്ന് നല്കത്തിയത്തിടത്തില.

22 ശസ്വീപതഗം പതനക നടെ കത്തിഴെക്കു 
ഭഭാഗതള മുറത്തികള നഗം.2 

22021 16.08.2015 മുതല് 15.08.2018 വപര 

65



23 ശസ്വീപതഗം പതനക നടെ കത്തിഴെക്കു 
ഭഭാഗതള മുറത്തികള നഗം.3 

 22913 16.08.2015 മുതല് 15.08.2018 വപര  

24 ശസ്വീപതഗം പതനക നടെ കത്തിഴെക്കു 
ഭഭാഗതള മുറത്തികള നഗം.4 

24713 16.08.2015 മുതല് 15.08.2018 വപര  

25 ശസ്വീപതഗം പതനക നടെ കത്തിഴെക്കു 
ഭഭാഗതള മുറത്തികള നഗം.5

22225 16.08.2015 മുതല് 15.08.2018 വപര  

26 ശസ്വീപതഗം പതനക നടെ കത്തിഴെക്കു 
ഭഭാഗതള മുറത്തികള നഗം.6 

22731 16.08.2015 മുതല് 15.08.2018 വപര  

27 ശസ്വീപതഗം പതനക നടെ കത്തിഴെക്കു 
ഭഭാഗതള മുറത്തികള നഗം.7

23549 16.08.2015 മുതല് 15.08.2018 വപര  

28 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 24 
ബങ്കുകള

2030 01.02.2015 മുതല് 30.11.2016 വപര  

29 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.2

2973 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

30 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.3

2953 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

31 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.4

2822 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

32 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം5

2822 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

33 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.6

2750 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

34 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.7

32068 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

35 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.8

2973 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

36 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.9

 2902 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

37 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.10

2892 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

38 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.11

2822 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

39 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.12

2822 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

40 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.13

9503 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

41 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.14

4457 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര
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42 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.15

4271 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

43 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.16

7930 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

44 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.17

12732 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

45 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.18

7930 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

46 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.19

6917 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

47 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.20

4279 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

48 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.21

3931 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

49 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.22

5331 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

50 ദവജയനത്തി പകടത്തിടെതത്തിപല 
കടെമുറത്തികള നഗം.23

36160 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

 
ഇതത്തില് ക്രമനമ്പര് 16,17 എനത്തിവയന്ന് പസകകരത്തിറത്തി പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന് ആയത്തി ഓനരഭാ ലക്ഷഗം

രൂപഭാ  വസ്വീതഗം  ഈടെഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  നദേവസസഗം  പസ്വീടെത്തിക  മുറത്തികള  കച്ചവടെതത്തിനന്ന്  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
വരവസയത്തില്  നല്കുനതന്ന്  സഗംബനത്തിച്ച  ദബനലഭായത്തിപല  1-ാഭാഗം  നമ്പര്  വരവസ  പകഭാരഗം
മുനകൂടത്തി പരസരഗം പചെയ്തതനുസരത്തിച്ചന്ന് പടെണറുകള സസസ്വീകരത്തിച്ചുഗം സമഭാനരമഭായത്തി നലലഗം നടെതത്തിയഗം
ഇതന്ന് രണഗം പഭാനയഭാഗത്തികമലഭാപത വരുനമ്പഭാള തല്പരകക്ഷത്തികളുമഭായത്തി കൂടെത്തിയഭാനലഭാചെത്തിച്ചന്ന് കൂടുതല്
പസകകരത്തിറത്തി  തുക നല്കുനവര്കന്ന്  ടെത്തി  പകടത്തിടെതത്തിപല  ഈ വരവസയത്തിപല അനുബനതത്തില്
പറയന  മുറത്തികള  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനുളള  അവകഭാശഗം  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ആകത്തിപല
വരവസകളക്കുഗം ചെടങ്ങളക്കുഗം,  സര്കഭാര്  ഉതരവുകളക്കുഗം  വത്തിനധയമഭായത്തി  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
വരവസയത്തില്  നല്കഭാനുഗം  2-ാഭാഗം  നമ്പര്  വരവസ  പകഭാരഗം  നദേവസസഗം  കമത്തിറത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിച്ച
പസകകരത്തിറത്തി  സഗംഖരക്കു  പുറപമ  കൂടുതല്  തുകകന്ന്  പടെണര്/നലലഗം  നല്കുനവരുപടെ  നപരത്തില്
സഭാധഭാരണഗതത്തിയത്തില് കമത്തിറത്തി അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുന മുറയന്ന് അവകഭാശഗം സത്തിരപപ്പെടുതഭാനുഗം ക്രമനമ്പര്
4  പകഭാരഗം  കമത്തിറത്തിയപടെ  തസ്വീരുമഭാനതത്തിനന്ന്  വത്തിനധയമഭായത്തി  നത്തിശ്ചത്തിത  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീനസഭാ,
പസകകരത്തിറത്തി  തുകനയഭാ,  രണഗംകൂടെത്തിനയഭാ  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്  നത്തിലവത്തിലുളള  ദലസനസുകഭാര്കന്ന്
ദലസനസന്ന്  പുതുകത്തി  നല്കുനതത്തിനനഭാ  ടെത്തി  മുറത്തികള തത്തിരത്തിപക ഏപറടുതന്ന്  പുനര്നലലഗം/പടെണര്
നല്കത്തി  ഏല്പ്പെത്തിച്ചുപകഭാടുക്കുനതത്തിനനഭാ  കമത്തിറത്തികന്ന്  അധത്തികഭാരമുണഭായത്തിരത്തിപക നമല് കടെമുറത്തികളത്തില്
നത്തിനഗം  പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപഭാസത്തിറന്ന്  ഈടെഭാകഭാതതത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തികന്ന്
ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില് നക്ഷത്രതത്തിനുചുറ്റുഗം ഭൂമത്തി  അകസയര് പചെയ്യുനമ്പഭാള കടെമുറത്തിയഗം വസ്വീടുകളുഗം
നഷപപ്പെടവര്കന്ന്  പുനരധത്തിവഭാസഗം  നല്കുനതത്തിപന്റെ  ഭഭാഗമയഭാണന്ന്  ദവജയനത്തി  പകടത്തിടെതത്തിലുഗം
ശസ്വീപതഗം പകടത്തിടെതത്തിലുഗം മറ്റുഗം പകരഗം കടെമുറത്തികളുഗം ബങ്കുകളുഗം അനുവദേത്തിച്ചപതനഗം,  ഇതരതത്തില്
പുനരധത്തിവഭാസഗം നല്കത്തിയവരത്തില് നത്തിനന്ന്  പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപഭാസത്തിറന്ന്  ഈടെഭാകത്തിയത്തിരുനത്തില എനഗം
അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.
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         പുനരധത്തിവഭാസതത്തിലൂപടെ കടെമുറത്തികള അനുവദേത്തിച്ചവരത്തില് നത്തിനഗം പസകകരത്തിറത്തി പഡനപഭാസത്തിറന്ന്
ഈടെഭാനകണതത്തില എന നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ തസ്വീരുമഭാനവുഗം ഖണത്തികയത്തില് പരഭാമര്ശത്തിച്ച
ദലസനസത്തികളകന്ന്  പുനരധത്തിവഭാസതത്തിപന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണന്ന്   മുറത്തികള  അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്  എനന്ന്
പതളത്തിയത്തിക്കുന  നരഖയഗം  പരത്തിനശഭാധനയഭായത്തി  ഹഭാജരഭാനകണതുഗം  മറത്തിച്ചഭാപണങത്തില്  പസകകരത്തിറത്തി
പഡനപഭാസത്തിറന്ന് ഈടെഭാകഭാത എലഭാ കടെമുറത്തികളുപടെയഗം നപരന്ന് വത്തിവരഗം നരഖപപ്പെടുതത്തി എലഭാവരത്തില്
നത്തിനഗം പസകകരത്തിറത്തി പഡനപ്പെഭാസത്തിറന്ന് ഈടെഭാകഭാന നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.

2.2.10. നദേവസസഗം പകടത്തിടെതത്തില് പവര്തത്തിക്കുന അഗത്തിരക്ഷഭാ നത്തിലയതത്തിപന്റെ 
വഭാടെക കരഭാര് കഭാലഭാവധത്തി  അവസഭാനത്തിച്ചതന്ന്   -   പകടത്തിടെഗം ഒഴെത്തിഞ്ഞത്തില 
നത്തിശ്ചയത്തിച്ച നത്തിരകത്തില് യൂനസജന്ന് ചെഭാര്ജന്ന് അടെവഭാകത്തിയത്തില   -   നടെപടെത്തി 
സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്  .
ഫയല് നമ്പര് ബത്തി6-7165/86

അഗത്തിരക്ഷഭാ  നത്തിലയഗം  പവര്തത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  അനുവദേത്തിച്ചത്തിട്ടുളളനദേവസസഗം  വക
പകടത്തിടെതത്തിപന്റെ ദലസനസന്ന്  കഭാലഭാവധത്തി  16.02.2014-നന്ന്  അവസഭാനത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതഭാണന്ന്.  ടെത്തി  പകടത്തിടെഗം
സത്തിതത്തി  പചെയ്യുന  സലതന്ന്  നഷഭാപ്പെത്തിഗംഗന്ന്  നകഭാഗംപ്ലകന്ന്  പണത്തിയനതത്തിനന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി
തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  തുടെര്നന്ന്  അടെയനത്തിരമഭായത്തി  പകടത്തിടെഗം  ഒഴെത്തിഞ്ഞുതരണപമനന്ന്   കഭാണത്തിച്ചന്ന്  ബത്തി6-
7165/86  തസ്വീയ്യതത്തി  22.04.2015  പകഭാരഗം  നസഷന  ഓഫസ്വീസര്കന്ന്  എവത്തിക്ഷന  നനഭാടസ്വീസന്ന്
നല്കത്തിയത്തിരുന. കരഭാര് പുതുകഭാന കഴെത്തിയഭാതതത്തിനഭാല് പതത്തിദേത്തിനഗം 335/- രൂപ യൂനസജന്ന് ചെഭാര്ജന്ന്
ഈടെഭാകത്തി 6 മഭാസനതകന്ന് കൂടെത്തി ടെത്തി പകടത്തിടെഗം അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിനന്ന് ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ 9.03.2016-പല
5-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനഗം എടുതത്തിട്ടുണന്ന്. 2016  പഫബ്രുവരത്തി മഭാസതത്തിനുനശഷഗം ദലസനസന്ന് ഫസ്വീ
അടെവഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  നഭാളത്തിതുവപരയളള  യൂനസജന്ന്   ചെഭാര്ജത്തിനതത്തിലുളള  കുടെത്തിശത്തിക  തുക  ഫയര്
നസഷന അധത്തികൃതര് അടെച്ചത്തിടത്തില. ഇതുമഭായത്തി ബനപപ്പെട്ടു നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നമ്പര്
13/27.10.2017  നു ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില് യൂനസജന്ന് ചെഭാര്ജന്ന് അടെവഭാക്കുനതത്തിനുളള വകുപ്പുതല
നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിച്ചു  വരുനപണനഗം  അതുവപര  പഴെയനത്തിരകത്തില്   ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ
അടെവഭാകത്തി  പകടത്തിടെഗം  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  അനുമതത്തിക്കുഗം  ഫയര്  നസഷന  അധത്തികൃതര്
അനപക്ഷത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതഭായത്തി  പറയന.  ഭരണസമത്തിതത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിച്ച  നത്തിരകത്തില്  യൂനസജന്ന്  ചെഭാര്ജന്ന്
അഗത്തിശമന  വത്തിഭഭാഗതത്തില്  നത്തിനഗം  കുടെത്തിശത്തിക  സഹത്തിതഗം  ഈടെഭാകത്തി  നദേവസസഗം
ഫണത്തിലടെവഭാനകണതഭാണന്ന്.

2.2.11. നസവനനത്തികുതത്തി പപഭാതുജനങ്ങളകഭായള സഭാപനതത്തിപന്റെ വഭാടെക   -
പസനട്രല് എക്ദസസത്തില് നത്തിനഗം ഒഴെത്തിവു നനനടെണതഭാണന്ന്  .
പസനട്രല് എക്ദസസന്ന്  സര്വസ്വീസന്ന് ടെഭാകത്തിപന്റെ  15.03.2012  പല കതനമ്പര് സത്തി

IV/06/05/2012-Prev  മുനഖന  സതരഭാഗഹ  സഭാരക  മനത്തിരഗം  ഓഡത്തിനറഭാറത്തിയതത്തിപന്റെ
വഭാടെകനയഭാപടെഭാപ്പെഗം നസവനനത്തികുതത്തി കൂടെത്തി ഈടെഭാകത്തി പസനട്രല് എക്ദസസന്ന് ഡത്തിപ്പെഭാര്ടന്ന്പമന്റെത്തില്
അടെകണപമനന്ന്  ആവശരപപ്പെടത്തിട്ടുണന്ന്.  ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം  'മണപന്ന് കസ്വീപ്പെര്'  എന നത്തിലയത്തില്
നസവനഗം പചെയ്ത ഉപനഭഭാക്തഭാകളത്തില് നത്തിനഗം  പതത്തിഫലഗം വഭാങ്ങുനതുപകഭാണന്ന് ഫത്തിനഭാനസന്ന് ആകന്ന്
94 പല വകുപ്പുകള 68,69 പകഭാരഗം നസവന നത്തികുതത്തി അടെവഭാനകണതുഗം പസനട്രല് എക്ദസസന്ന്
വകുപ്പെത്തില് നത്തിനഗം  രജത്തിനസ്ട്രേഷന എടുനകണതുമഭാണന്ന്  എനന്ന്  നമല് കതത്തില് ആവശരപപ്പെടത്തിട്ടുണന്ന്.
ഇതത്തിനഭായത്തി മുനവര്ഷങ്ങളത്തിപല കണക്കുകള ആവശരപപ്പെടത്തിട്ടുമുണന്ന്.  മുനകഭാല കുടെത്തിശത്തിക ഉളപ്പെപടെ
വനതുക ബഭാധരതയഭായത്തി  നദേവസസതത്തിനു വരഭാനത്തിടെയണന്ന്.   നനഭാടത്തിഫത്തിനകഷന  25/12  ST  dated
20.06.2012 ല് മതസഭാപനനതഭാടെനുബനത്തിച്ചത്തിട്ടുളള പപഭാതുജനങ്ങളകഭായളള സഭാപനതത്തിപന്റെ
വഭാടെക നസവനനത്തികുതത്തിയത്തില് നത്തിപനഭാഴെത്തിവഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  ഈ നത്തികുതത്തിയത്തില് നത്തിനഗം നദേവസസതത്തിനന്ന്
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ഒഴെത്തിവു  ലഭത്തികഭാന  സസസ്വീകരത്തിച്ച  നടെപടെത്തികള  സഗംബനത്തിച്ച  വത്തിവരഗം  ലഭരമഭാകഭാനഭാവശരപപ്പെടന്ന്
എനകസയറത്തി  നമ്പര്  12/25.10.2017  നല്കത്തിയത്തിരുനപവങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാകത്തിയത്തില.
വത്തിഷയതത്തിനന്മേല് തുടെര് നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്.

2.2.12. നദേവസസഗം പമഡത്തികല് പസന്റെറത്തിപല കഭാന്റെസ്വീന   -   നശഭാചെനസ്വീയഭാവസ 
പരത്തിഹരത്തികണഗം  .
ഫയല് നമ്പര് ബത്തി6-11180/09
നദേവസസഗം പമഡത്തികല് പസന്റെര് നകഭാമ്പക്കൗണത്തില് നടെതത്തി വരുന കഭാന്റെസ്വീനത്തിപന്റെ കരഭാര്

കഭാലഭാവധത്തി  16.05.2014  മുതല്  മൂന  വര്ഷനതകന്ന്  പുതുകത്തി  നല്കഭാന  ഭരണസമത്തിതത്തി
തസ്വീരുമഭാനമഭാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  പതത്തിദേത്തിന  ദലസനസന്ന്  ഫസ്വീ  52  രൂപ  നത്തിരകത്തിലഭാണന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി
നത്തിശ്ചയത്തിച്ചതന്ന്.  നദേവസസതത്തിപന്റെ  ഉടെമസതയത്തിലുളള  ടെത്തി  മുറത്തികന്ന്  ആപക  47  ചെതുരശ  മസ്വീറര്
വത്തിസ്തസ്വീര്ണവുഗം  ദവദേബതത്തി-ജല വത്തിതരണ കണക്ഷനുകള ഉളളതുമഭാണന്ന്.  അനഭാഥ നരഭാഗത്തികളകന്ന്
സക്കൗജനരമഭായത്തി  1.04.2014  മുതല്  31.3.2015  കൂടെത്തി  4  നനരഗം ഭക്ഷണ വത്തിതരണതത്തിനുളള കഭാരഭാര്
ശസ്വീമതത്തി.  പതഭാവതത്തി  അമയഭാണന്ന്  ഏറത്തിരുനതന്ന്.  രഭാവത്തിപലയഗം  ദവകുനനരവുഗം  ബഡഗം
പഭാലുഗം(₹20/പഹഡന്ന്)  ഉച്ചയ്ക്കുഗം രഭാത്രത്തിയഗം കഞ്ഞത്തിയമഭാണന്ന്  (₹25/പഹഡന്ന്)  വത്തിഭവങ്ങള.  കഭാന്റെസ്വീനത്തില്
നത്തിനഗം  പതസ്വീക്ഷത്തിക്കുന  നസവനങ്ങള  ജസ്വീവനകഭാര്ക്കുഗം  നരഭാഗത്തികളക്കുഗം  കൂടത്തിരത്തിപ്പുകഭാര്ക്കുഗം
ലഭത്തിക്കുനത്തില എന പരഭാതത്തിയഗം കഭാന്റെസ്വീനകത വൃതത്തിഹസ്വീനമഭായ അനരസ്വീക്ഷമഭാപണനഗം ശുചെത്തിതസഗം
പഭാലത്തിക്കുനത്തിപലനഗം  നദേവസസഗം  ജസ്വീവനകഭാരുഗം  നരഭാഗത്തികളുഗം  പരഭാതത്തി  പറഞ്ഞതഭായത്തി  ഫയലത്തില്
കഭാണുന. പമഡത്തികല് പസന്റെറത്തിപന്റെ വത്തികസനനതഭാപടെഭാപ്പെഗം ആശുപത്രത്തി കഭാന്റെസ്വീന നരഭാഗത്തികളക്കുഗം
കൂടത്തിരത്തിപ്പുകഭാര്ക്കുഗം  മറന്ന്  സഭാഫത്തിനുഗം  ഉപകഭാരപദേമഭാകുഗം  വത്തിധഗം  നവസ്വീകരത്തിനകണതത്തിനഭാവശരമഭായ
നടെപടെത്തികള ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

2.2.13.  ശസ്വീകൃഷ്ണ നകഭാനളജന്ന് കഭാമ്പസത്തിപല സത്തിനഡത്തിനകറന്ന് ബഭാങന്ന് എക്സനഷന
കക്കൗണര്   -   ഒഴെത്തിവഭായതന്ന്  ,    വഭാടെകയന്ന് നല്കുനതത്തിനന്ന് നടെപടെത്തികള 
സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്
ഫയല് നമ്പര് ബത്തി6-7990/06

ശസ്വീകൃഷ്ണ  നകഭാനളജന്ന്   പകടത്തിടെതത്തില്  ഒനഭാഗം  നത്തിലയത്തില്  പവര്തത്തിച്ചുവരുന
സത്തിനഡത്തിനകറന്ന് ബഭാങത്തിപന്റെ ശഭാഖ  28.07.2017  മുതല് ഒഴെത്തിവഭായത്തിട്ടുണന്ന്.  ബഭാങന്ന്  ഒഴെത്തിവഭാകഭാനത്തിടെയഭായ
സഭാഹചെരരഗം  വത്തിശദേസ്വീകരത്തികഭാനഭാവഭാശരപപ്പെട്ടു നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  നമ്പര്  2/21.10.2017
നുളള മറുപടെത്തിയത്തില്  'പകടത്തിടെഗം ഉപനയഭാഗനയഭാഗരമലഭാത അവസയത്തിലഭാണന്ന്  '  എന പറയന.
പകടത്തിടെഗം ഉപനയഭാഗനയഭാഗരമഭാകത്തി വഭാടെകയന്ന് നല്കുനതത്തിനുളള നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.2.14. കുടുഗംബശസ്വീ മത്തിഷനന്ന് കടെമുറത്തി അനുവദേത്തിച്ചു കരഭാര് ചെമച്ചത്തില   -   വഭാടെക 
ഈടെഭാകഭാനഭായത്തില
ഫയല് നമ്പര് -ബത്തി6-8223/10

ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ 6.8.15 പല 7-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം
ശസ്വീപതഗം  പകടത്തിടെതത്തിപന്റെ  പത്തിനത്തിലുളള  രണന്ന്  കടെമുറത്തികള  (നഗം.  30&32)  കുടുഗംബശസ്വീ  മത്തിഷനന്ന്
അനുവദേത്തിച്ചു.  പതത്തിമഭാസഗം കടെമുറത്തി ഓനരഭാനത്തിനുഗം  1173/-  രൂപ പകഭാരഗം അടെയ്ക്കുവഭാന ഉതരവഭായത്തി.
32-ാഭാഗം നമ്പര് മുറത്തിയപടെ മുനവശഗം  3  മസ്വീറര് കൂടെത്തി നസ്വീടത്തി തഭാല്കഭാലത്തിക ഗത്തില് നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനുഗം,
വഭാഹനഗം  എതത്തിക്കുനതത്തിനുളള  സക്കൗകരരഗം  ഒരുകഭാനുഗം  കുടുഗംബശസ്വീ  കത  മുനഖന  ആവശരഗം
ഉനയത്തിച്ചു  (കതന്ന്  നമ്പര്.100/സത്തി./09/പക.എസന്ന്./ടെത്തി.എസന്ന്.ആര്.  തസ്വീയതത്തി:14.03.2014).  ടെത്തി
സക്കൗകരരങ്ങളുപടെ അഭഭാവതത്തില് അനുവദേത്തികപപ്പെട കടെമുറത്തികള കുടുഗംബശസ്വീ എടുതത്തില, പതത്തിമഭാസ
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വഭാടെക  അടെവഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ഓഡത്തിറന്ന്  നടെതത്തിയ  നവളയത്തിലുഗം  ടെത്തി  കടെമുറത്തികള  കുടുഗംബശസ്വീ
ഏപറടുക്കുകനയഭാ ഒഴെത്തിവഭായതഭായത്തി നദേവസസപത അറത്തിയത്തിക്കുകനയഭാ പചെയ്തത്തിടത്തില.  ഇതു സഗംബനത്തിച്ചന്ന്
നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നമ്പര് 1/20.10.17 -നുളള മറുപടെത്തിയത്തില് 28.07.17 പല ഭരണസമത്തിതത്തി
തസ്വീരുമഭാനഗം നമ്പര് -6 ല് പസ്തുത മുറത്തികള നക്ഷത്രതത്തിനലകന്ന് വരുന കദേളത്തിപ്പെഴെഗം സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുഗം
വത്തിതരണഗം  പചെയ്യുനത്തിനുഗം  അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചതഭായത്തി  പറയന.  കുടുഗംബശസ്വീയമഭായത്തി
യഥഭാസമയഗം  കരഭാര്  ചെമയഭാതത്തിനഭാല്  കുടെത്തിശത്തിക  അവരത്തില്  നത്തിനഗം  ഈടെഭാകഭാനഭാവത്തില.
കടെമുറത്തികള അനുവദേത്തിച്ച  തസ്വീയതത്തി  മുതല് നമല്പറഞ്ഞ തസ്വീരുമഭാന തസ്വീയതത്തി  വപരയളള  വഭാടെക
കുടെത്തിശത്തിക  കുടുഗംബശസ്വീയമഭായത്തി  യഥഭാസമയഗം  കരഭാര്  ചെമയ്ക്കുനതത്തില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതത്തിയ
ഉനദേരഭാഗസരത്തില് നത്തിനഗം ഈടെഭാകത്തി നദേവസസഗം ഫണത്തില് അടെവഭാകഭാന നടെപടെത്തിപയടുനകണതഭാണന്ന്.

2.2.15. ഒസരതഭായത്തി ലഭത്തിച്ച സസതവകകള നദേവസസതത്തിപന്റെ 
ഉടെമസതയത്തിനലകന്ന് മഭാറ്റുനതത്തിനന്ന് നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില
ഫയല് നമ്പര് ബത്തി7-7970/14, ബത്തി7-9800/15. 

നമല്  ഫയലുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  ഉടെമസരുപടെ  കഭാലനശഷഗം  ഗുരുവഭായൂര്
നദേവസസതത്തിനന്ന്  ലഭത്തിനകണതഭാപണനന്ന്  ഒസരതന്ന്  രജത്തിസര്  പചെയ്തത്തിരുന  വസ്തുവകകള
നദേവസസതത്തിപന്റെ  നപരത്തിനലകന്ന്  ഓഡത്തിറന്ന്  തസ്വീയതത്തി  വപര  നചെര്തകഭാണുനത്തില.   ഫയലുകളുപടെ
വത്തിശദേവത്തിവരഗം തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

1. ബത്തി  7-7970/14
ശസ്വീമതത്തി.  മസ്വീനഭാക്ഷത്തിക്കുടത്തിയമയപടെ  നപരത്തില്  ആലത്തൂര്  സബന്ന്  രജത്തിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫസ്വീസന്ന്

പരത്തിധത്തിയത്തിലുളള എ.പത്തി.10/180-ാഭാഗം നമ്പര് വസ്വീടുഗം സലവുഗം ആലത്തൂര് സബജത്തിസ്ട്രേഭാര് ഓഫസ്വീസത്തിപല
95/98/III-ാഭാഗം  നമ്പര്  നഡഭാകബപമന്റെന്ന്  പകഭാരഗം  ടെത്തിയഭാരത്തിയപടെ  മരണനശഷഗം  വത്തിക്രയസസഭാതനരഗം
കൂടെഭാപത നദേവസസതത്തിനലകന്ന് ലഭത്തിനകണതഭാണന്ന്.  ടെത്തിയഭാരത്തി  25.02.2005  നന്ന് മരണമടെഞ്ഞു.  പസ്തുത
വസ്തുവത്തില്  സത്തിതത്തിപചെയ്യുന  പകടത്തിടെതത്തിനലക്കുളള  ദവദേബതത്തി  വത്തിനച്ഛേദേത്തിച്ചതഭായഗം  ഏപറടുകല്
നടെപടെത്തികള  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്  മറുപടെത്തി  നല്കണപമനഗം  അനപക്ഷത്തിച്ചുപകഭാണന്ന്  ശസ്വീമതത്തി.
മസ്വീനഭാക്ഷത്തിയമയപടെ മകള നദേവസസതത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയ കതന്ന് ഫയലത്തില് ഉളപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
(തസ്വീയതത്തി  16.06.2016)  എനഭാല്  28.06.2016-നു  നശഷഗം  ഫയലത്തില്  തുടെര്നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിച്ചുകഭാണുനത്തില.

2. ബത്തി  7-9800/15
ശസ്വീ.കുനത്തിതല  നഭാരഭായണന  നഭായര്,  തലനശരത്തി  എനയഭാളകന്ന്  തലനശരത്തി

സബ്നകഭാടെതത്തിയത്തില്  നത്തിലനത്തിനത്തിരുന  0S.104/99-ാഭാഗം  നമ്പര്  നകസത്തിപന്റെ  അനത്തിമവത്തിധത്തി  പകഭാരഗം
(തസ്വീയതത്തി 25.11.2014) ലഭത്തിനകണ വസ്തുവകകള (ടെത്തിയഭാപന്റെ 1.04.2015 തസ്വീയതത്തിയത്തിപല  ഒസരതത്തില്
അനത്തിമവത്തിധത്തി  നടെപ്പെഭാകത്തി  ഒഴെത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്  പനതരകഗം  ദകവശഗം  വയ്ക്കുന  മുറകന്ന്  എനന്ന്
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്)  ടെത്തിയഭാപന്റെ  മരണനശഷഗം  (തസ്വീയതത്തി  5.11.2015)  നകഭാടെതത്തിയത്തില് നടെപ്പെഭാകല്
ഹര്ജത്തി ഫയല് പചെയ്തന്ന് തസ്വീര്പ്പുകല്പ്പെത്തിനകണതഭാപണന നത്തിയനമഭാപനദേശഗം ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുഗം ഓഡത്തിറന്ന് തസ്വീയതത്തി
വപര  നദേവസസഗം  വസ്തുവകകള  ഏപറടുക്കുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  നത്തിയമനടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിച്ചത്തില.
(വസ്തുവത്തില് വത്തിലപത്തിടെത്തിപ്പുളള  വൃക്ഷങ്ങള ഉളളതഭായഗം  പകടത്തിടെതത്തില് ദവദേബതത്തി  കണക്ഷനുഗം മറ്റുഗം
ഉളളതഭായഗം  നദേവസസഗം  ഇനപസ്പെകര്   നദേവസസഗം  സര്നവയര്  എനത്തിവര്  സലഗം
പരത്തിനശഭാധനക്കുനശഷഗം നല്കത്തിയ റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.) 
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നമല്  ഫയലുകളത്തില്  തുടെര്നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിലുണഭായ  കഭാലതഭാമസതത്തിപന്റെ
കഭാരണഗം ആരഭാഞ്ഞുപകഭാണന്ന്  നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തികന്ന്  (നഗം.  4/25.10.2017)  മറുപടെത്തി
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ടെത്തി  വസ്തുവകകള നദേവസസഗം  നപരത്തിനലകന്ന്  മഭാറ്റുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്.

2.3. ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ  ,   ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് വരവന്ന്  .

2.3.1. വഴെത്തിപഭാടുകള നടെതവഭാന ആവശരമഭായ പലത്തിശ ലഭത്തിക്കുനതത്തിനന്ന് 
എനനഡഭാവ് പമനകള പരരഭാപമല  .
നദേവസസതത്തില്  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  എനസ്വീ  വഴെത്തിപഭാടുകള  നടെതനതത്തിനന്ന്

ബുകന്ന് പചെയ്തന്ന് വര്ഷങ്ങനളഭാളഗം കഭാതത്തിരത്തിനകണതുണന്ന്.  (ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ 25 വര്ഷവുഗം ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്
5 വര്ഷവുഗം  മുനപന്ന്  ബുകന്ന്  പചെയ്ത വഴെത്തിപഭാടുകളഭാണന്ന്  2015-16 ല് നടെതത്തിയതന്ന്).   എനഭാല് മുന
കഭാലങ്ങളത്തില്  എനനഡഭാവ് പമന്റെഭായത്തി  ബുകന്ന്  പചെയ്തവര്കന്ന്  വര്ഷഗംനതഭാറുഗം  നമല്  വഴെത്തിപഭാടുകള
നടെതനതത്തിനന്ന്  അവസരമുണന്ന്.   എനനഡഭാവ് പമനകളത്തില്  നത്തിനഗം  ലഭത്തിക്കുന  പലത്തിശ
ഉപനയഭാഗത്തിച്ചഭാണന്ന് നമല് വഴെത്തിപഭാടുകള നടെനതണതന്ന്. 1980 പല ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ചെടങ്ങളത്തിപല
ചെടഗം 18(3)ല് "Any money received as endowment shall be deposited seperately and the
expenditure  shall  be  limited  to  the  extent  to  which  the  interest  is  available"  എനന്ന്
വരക്തമഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല്  നദേവസസതത്തില്  എനനഡഭാവ് പമന്റെഭായത്തി  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,
ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് എനസ്വീ വഴെത്തിപഭാടുകള നടെതന ഭൂരത്തിഭഭാഗഗം നപര്ക്കുഗം വഴെത്തിപഭാടെന്ന് നടെതനതത്തിനഭാവശരമഭായ
പലത്തിശ അവരുപടെ എനനഡഭാവ് പമനകളത്തില് നത്തിനഗം ലഭത്തിക്കുനത്തില.  കണകഭാകത്തിയ പലത്തിശ കഴെത്തിച്ചന്ന്
ബഭാകത്തി  തുക  ഭക്തര് വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതനതത്തിനന്ന്  മുനപഭായത്തി  നദേവസസതത്തില് അടെവഭാക്കുകയഭാണന്ന്
പചെയ്യുനതന്ന്.  ചെത്തില ഉദേഭാഹരണങ്ങള തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നഗം.

നപരന്ന് വഴെത്തിപഭാടെന്ന് വത്തിവരഗം
വഴെത്തിപഭാടെന്ന്
തസ്വീയതത്തി

എന
നഡഭാവ് 
പമന്റെന്ന്
തുക

ലഭത്തിച്ച
പലത്തിശ

ബഭാകത്തി
അടെവഭാ

കത്തിയ തുക

പചെല
വന്ന് തുക

റത്തിമഭാര്കന്ന്

1. ഹരത്തിദേഭാസന്ന് 
പതക്കുമുറത്തി

ചുറമ്പലഗം, കത്തിഴെകന്ന് 
ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം, 
പടെത്തി ഞ്ഞഭാറന്ന് 
ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം, 
ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്.

15/04/2015 75000 4500 116750 121250 Vol.3-36C

2. വത്തി.മഭാധവ 
നമനനഭാന

ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ 01/06/2015 75000 4500 80500 85000 Vol.5-
163A

3. പക.അനശഭാകന്ന് 
നമ്പരഭാര്

ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ 03/06/2015 50000 3000 87000 90000 Vol.10-
131B

4. രഭാമനഭാരഭായ
ണന (Raman 
Narain)

ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് 16/06/2015 70000 4200 40800 45000 Vol.3-
162B
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5. എസന്ന്.എന. 
വരദേരഭാജ 
അയ്യര്

ഉദേയഭാസ്തമന 
പൂജ, കത്തിഴെനക 
ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം, 
പടെത്തിഞ്ഞഭാറന്ന് 
ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം, 
പലകപ്പുറഗം, 
അയ്യപ്പെനന്ന് 
ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്, 
നഭാലമ്പലവത്തിളകന്ന്.

19/10/2015 160000 9600 92900 102500 Vol.4-170

6. അമഭാളുക്കുടത്തി 
നകഭാവത്തിലമ

ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്, 
പലകപ്പുറഗം, 
കത്തിഴെനക 
ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം, 
പടെത്തിഞ്ഞഭാപറ 
ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം.

23/12/2015 150000 9000 58500 67500 Vol.10-
105A

7. പത്തി.ആര്. 
നമ്പരഭാര്

ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ 21/01/2016 5000 300 124700 125000 Vol.5-54

8. ബസവരഭാജന്ന്
(Basavaraj)

ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ 23/01/2016 100000 6000 89000 95000 Vol.9-114

നമല്പകഭാരഗം നഭാമമഭാത്രമഭായ തുക മഭാത്രഗം പലത്തിശ ലഭത്തിക്കുകയഗം ബഭാകത്തി തുക വഴെത്തിപഭാടെന്ന്
നടെതന സമയതന്ന് മഭാത്രഗം അടെവഭാകത്തിയമഭാണന്ന് ഭൂരത്തിഭഭാഗഗം വഴെത്തിപഭാടുകളുഗം നടെതനതന്ന്.  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്
നടെതനതത്തിനഭാവശരമഭായ  മുഴവന  തുകയഗം  പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  ലഭത്തികതകവത്തിധതത്തില്
എനനഡഭാവ് പമന  തുകകള  കഭാലത്തികമഭായത്തി  ഉയര്തനതത്തിനുള  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്.

2.3.2. അഡസഭാനസന്ന് ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്   -   പചെലവത്തിനലകന്ന് ആവശരമഭായ ബഭാകത്തി തുക 
അടെപ്പെത്തിക്കുനതത്തില് കൃതരതയത്തില
2015-16  വര്ഷപത  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതനതത്തിനന്ന്  2010 ലഭാണന്ന്  ബുകത്തിഗംഗന്ന്

സസസ്വീകരത്തിച്ചത്തിരുനതന്ന്.  അനന്ന് നദേവസസഗം നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരുന അഡസഭാനസന്ന് തുക അടെവഭാകത്തിയ ഭക്തര്
വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതന ദേത്തിവസതത്തിനു  മുനപഭായത്തി  അവര്  അടെവഭാകത്തിയ  മുനകൂര്  തുകയഗം  അതത്തിനന്ന്
നദേവസസഗം  നത്തിശ്ചയത്തിച്ച  പലത്തിശയഗം  കഴെത്തിച്ചന്ന്  ബഭാകത്തി  തുക  അടെവഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.   ഇപകഭാരഗം
അടെവഭാനകണ തുക സഗംബനത്തിച്ച വത്തിവരഗം നദേവസസഗം കണകഭാകത്തി ഭക്തപര അറത്തിയത്തിക്കുകയഭാണന്ന്
പചെയ്യുനതന്ന്.  എനഭാല് ബഭാകത്തി തുക കണകഭാക്കുനതത്തിപല വരതരഭാസഗം മൂലഗം പലനപ്പെഭാഴഗം ഭക്തരത്തില്
നത്തിനഗം അധത്തികതുക ഈടെഭാക്കുനതഭായത്തി കഭാണുന.  അധത്തികമഭായത്തി ഈടെഭാകത്തിയ തുക ഭക്തര്കന്ന്
തത്തിരത്തിപക നല്കുകനയഭാ അവരുപടെ സമതനതഭാപടെ വഴെത്തിപഭാടുകളകഭായത്തി  വത്തിനത്തിനയഭാഗത്തിക്കുകനയഭാ
പചെയ്യഭാപത  രജത്തിസറത്തില്  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെഭായത്തി  കഭാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   ചെത്തില  ഉദേഭാഹരണങ്ങള  തഭാപഴെ
നചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നഗം.

രജത്തിസര് നപരന്ന് അടെവഭാകത്തിയ
മുനകൂര് തുക

പലത്തിശ
ഈടെഭാകത്തിയ

ബഭാകത്തി
തുക

ആപക  പചെല
വന്ന്

അധത്തികഗം
ഈടെഭാകത്തിയ

തുക

1. C8 നപജന്ന് 16 
ക്രമനമ്പര് 40

പണവന്ന്
നഹഗംജത്തിതന്ന്

30000 9000 14000 53000 46500 6500

2. C7 നപജന്ന് 219 
ക്രമനമ്പര് 170

കൃഷ്ണ
നമഭാഹന

25001 7500 16830 49331 43750 5581 ()

3. C8 നപജന്ന് 16
ക്രമനമ്പര് 19

Dr.രഭാമദേഭാസന്ന് 27464 8239 14000 49703 46500 3203

()06/08/15 ല്  2081 രൂപ  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതത്തിയഭായത്തി  കഭാണത്തിപച്ചങത്തിലുഗം  വഴെത്തിപഭാടെത്തിപന്റെ  വത്തിവരങ്ങപളഭാനഗം
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില. ബഭാലനസന്ന് തുക 3500 രൂപ.

നമല്പകഭാരഗം  അധത്തികഗം  ഈടെഭാകത്തിയ  തുക  വത്തിനത്തിനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ഉചെത്തിതമഭായ
തസ്വീരുമഭാനഗം ദകപകഭാളഭാവുനതഭാണന്ന്.

2.3.3. വഴെത്തിപഭാടെന്ന് നടെതന വര്ഷനതകന്ന് ബഭാധകമഭായ നത്തിരകത്തില് മഭാത്രഗം 
പലത്തിശ കണകഭാക്കുന
നദേവസസതത്തില് ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് എനസ്വീ വഴെത്തിപഭാടുകളകന്ന് വര്ഷങ്ങളക്കു

മുനപപ പണമടെച്ചന്ന്  ബുകന്ന് പചെനയ്യണതുണന്ന്.   ഇപകഭാരഗം അടെവഭാക്കുന തുകയന്ന്  അനുവദേത്തിനകണ
പലത്തിശ നദേവസസഗം  ഓനരഭാ  വര്ഷവുഗം നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനണന്ന്.   അതനുസരത്തിച്ചന്ന്  മുനകൂര് അടെവഭാകത്തിയ
തുകയന്ന്  (മുതല്)  അതഭാതന്ന്  വര്ഷഗം  നത്തിശ്ചയത്തിച്ച  നത്തിരകത്തിലുള  പലത്തിശ  അനത  വര്ഷഗംതപന
ലഭത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ഭക്തര്കന്ന്  അവകഭാശമുണന്ന്.   എനഭാല്  ഇപകഭാരഗം  പലത്തിശ  കണകഭാകഭാപത
വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതന  വര്ഷനതകന്ന്  ബഭാധകമഭായ  നത്തിരകത്തിലുള  പലത്തിശയഭാണന്ന്  മുഴവന
വര്ഷങ്ങളത്തിനലക്കുഗം  കണകഭാക്കുനതന്ന്.  ഭക്തര്കന്ന്  അര്ഹമഭായ  രസ്വീതത്തിയത്തില്  പലത്തിശ
നല്കഭാതത്തിരത്തിക്കുനതന്ന് അവരത്തില് നത്തിനന്ന് അധത്തിക തുക ഈടെഭാക്കുനതത്തിനു തുലരമഭാണന്ന്.

നത്തിലവത്തില്  ഓനരഭാ  വര്ഷവുഗം  പലത്തിശനത്തിരകന്ന്  കുറഞ്ഞുവരുനതത്തിനഭാല്  ഇനപ്പെഭാഴെപത
രസ്വീതത്തിയത്തില്  പലത്തിശ  കണകഭാക്കുനതുപകഭാണന്ന്  നദേവസസതത്തിനന്ന്  നഷഗം  സഗംഭവത്തിക്കുനത്തിപലങത്തിലുഗം
പലത്തിശനത്തിരകന്ന്  വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന  സഭാഹചെരരഗം  ഉണഭായഭാല്  നദേവസസതത്തിനന്ന്  നഷഗം  സഗംഭവത്തിക്കുഗം.
ഇനപ്പെഭാള  പലത്തിശനത്തിരകന്ന്  കണകഭാക്കുന  രസ്വീതത്തിയത്തില്  മഭാറഗം  വരുതനതന്ന്
അതരനഭാനപക്ഷത്തിതമഭാപണനന്ന് ഓഡത്തിറന്ന് വത്തിലയത്തിരുതന. നദേവസസതത്തിപന്റെ ഉതമമഭായ തഭാത്പരരഗം
കണകത്തിപലടുതന്ന് ഉചെത്തിതമഭായ നടെപടെത്തികള ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

2.3.4. രജത്തിസറുകളുഗം കണക്കുകളുഗം സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിപല അപഭാകതകള
നദേവസസതത്തില്  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  എനസ്വീ  വഴെത്തിപഭാടുകള  നടെതനതന്ന്

എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്,  അഡസഭാനസന്ന്  ബുകത്തിഗംഗന്ന്  എനസ്വീ  രണന്ന്  രസ്വീതത്തികളത്തിലഭാണന്ന്.  എനനഡഭാവ് പമന്റെഭായത്തി
ബുക്കു പചെയ്യുനവര്കന്ന് അതത്തില് നത്തിനള പലത്തിശ ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന്  എലഭാ വര്ഷവുഗം,  അഡസഭാനസന്ന്
ബുകന്ന് പചെയ്യുനവര്കന്ന് ഒരു പഭാവശരവുമഭാണന്ന് വഴെത്തിപഭാടെന്ന് നടെതനതന്ന്.

ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  എനസ്വീ  വഴെത്തിപഭാടുകളുമഭായത്തി  ബനപപ്പെട  രജത്തിസറുകളുഗം
കണക്കുകളുഗം  സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തില്  നത്തിലവത്തില്  ധഭാരഭാളഗം  അപഭാകതകള  കഭാണുന.   ഇവ
പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനഭാവശരമഭായ ഉചെത്തിതമഭായ ഭരണതലനടെപടെത്തികള ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.
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2.3.4.1 രജത്തിസറുകള സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിപല അപഭാകതകള
ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  എനസ്വീ  വഴെത്തിപഭാടുകള  എനനഡഭാവ് പമന്റെഭായത്തി  ബുക്കു

പചെയ്യുനമ്പഭാള  നദേവസസഗം  ഓഫസ്വീസത്തില്  സൂക്ഷത്തിക്കുന  എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നചെര്തന്ന്
എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  നമ്പര്  നല്കുന.   ഓഫസ്വീസത്തില്  നത്തിനന്ന്  ഇതു  സഗംബനത്തിച്ച  വത്തിവരങ്ങള
നക്ഷത്രതത്തിനലകന്ന്  നല്കുനതത്തിപന്റെ  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  എനനഡഭാവ് പമന്റെത്തിനന്റെയഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്
നടെതനതത്തിപന്റെയഗം  പൂര്ണവത്തിവരങ്ങള  അടെങ്ങത്തിയ  രജത്തിസറുകള  നക്ഷത്രതത്തില്  എഴതത്തി
സൂക്ഷത്തിക്കുന(നവഭാളരഗം I മുതല്  നവഭാളരഗം  XI വപരയള  രജത്തിസറുകള)  ഓനരഭാ  വര്ഷനതക്കുഗം
പനതരകഗം രജത്തിസറുകളഭാണന്ന് സൂക്ഷത്തിക്കുനതന്ന്.

വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതന  തസ്വീയതത്തിക്കു  മുനപഭായത്തി  നദേവസസഗം  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന  നത്തിരകത്തിലുള
പലത്തിശ  കണകഭാകത്തി  വഴെത്തിപഭാടെത്തിനു  നവണ  ബഭാകത്തി  തുക  ഭക്തനത്തില്  നത്തിനന്ന്  സസസ്വീകരത്തിക്കുന.
വഴെത്തിപഭാടെത്തിപന്റെ പചെലവന്ന് സഗംബനത്തിച്ച വത്തിവരങ്ങള നമല് രജത്തിസറുകളത്തില് നരഖപപ്പെടുതന.  പചെലവന്ന്
കഴെത്തിച്ചന്ന് ബഭാകത്തി തുക ഉപണങത്തില് അടുതവര്ഷപത രജത്തിസറുകളത്തിനലകന്ന് എടുപതഴതുന.

നമല് പകഭാരമുള രജത്തിസറുകള എഴതത്തി സൂക്ഷത്തിക്കുനതന്ന് കൂടെഭാപത എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്
വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  സഗംബനത്തിച്ച  വത്തിവരങ്ങള  വരക്തമഭാക്കുന  കമ്പകടര്  നസഭാഫ് റപവയറുഗം
ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനണന്ന്.

അപഭാകതകള
2.3.4.1.1. നദേവസസഗം  ഓഫസ്വീസത്തില് സൂക്ഷത്തിക്കുന എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  രജത്തിസറത്തില് ഓനരഭാ  ഭക്തര്

നല്കുന  എനനഡഭാവ് പമനകളക്കുഗം  ഓനരഭാ  എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  നമ്പറുകള
നല്കത്തിയതത്തിനന്ന്  നശഷഗം  അനത  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതനതത്തിനന്ന്  വസ്വീണഗം  എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്
നല്കുനമ്പഭാള  പുതത്തിയ  എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  നമ്പറഭാണന്ന്  നല്കുനതന്ന്.   തന്മൂലഗം  ഒരു
ഭക്തപന്റെ ഒരു വഴെത്തിപഭാടെത്തിനുതപന നല്കത്തിയ ആപക എനനഡഭാവ് പമനകളുപടെ വത്തിവരഗം
നമല് രജത്തിസറത്തില് നത്തിനഗം കപണതഭാന എളുപ്പെമല.

2.3.4.1.2. നക്ഷത്രതത്തില് സൂക്ഷത്തിക്കുന നവഭാളരഗം I മുതല് നവഭാളരഗം XI വപരയള എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്
രജത്തിസറുകള അധത്തികഭാരത്തികള ആരുഗം  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതനത്തില.   ആയതത്തിനഭാല് ഈ
രജത്തിസറുകള നദേവസസതത്തിപന്റെ ആധത്തികഭാരത്തിക നരഖയഭായത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുവഭാന കഴെത്തിയത്തില.
ഇനപ്പെഭാള  സൂക്ഷത്തിച്ചു  വരുന  രജത്തിസറുകളത്തിപല  വത്തിവരങ്ങള  അപൂര്ണമഭാണന്ന്.  പല
എനനഡഭാവ് പമനകളക്കുഗം എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന് നമ്പറുകള നല്കത്തി കഭാണുനത്തില. 2016-
17  വര്ഷതത്തില്  ഈ  രജത്തിസറുകള  എഴതത്തി  സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിട്ടുമത്തില.   കൂടെഭാപത  രജത്തിസര്
പരത്തിനശഭാധനയത്തില് തഭാപഴെപ്പെറയന അപഭാകതകള കൂടെത്തി ശദ്ധയത്തില്പപ്പെടത്തിട്ടുണന്ന്.

(എ) ഗുരുവഭായൂര് കൃഷ്ണ  (എസന്ന്.സുഹഭാസന്ന്)  എനയഭാളുപടെ നപരത്തില്  25/11/2015 നന്ന്  45000/-
രൂപയപടെ  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  ടെത്തിയഭാപന്റെ  എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  വത്തിവരങ്ങള
നരഖപപ്പെടുതന  രജത്തിസറത്തില്  (നവഭാളരഗം  IV-225B)  17700/-  രൂപ  പലത്തിശ
അനുവദേത്തിച്ചതത്തിനന്ന്  നശഷഗം  27300  രൂപ  ബഭാകത്തി  തുക  അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.   എനഭാല്  27300  രൂപ അടെവഭാകത്തിയതത്തിപന്റെ രശസ്വീതത്തി  നമ്പര്
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.
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(ബത്തി) എസന്ന്.രഭാജ്കുമഭാര്  (എസന്ന്.ജത്തി.സഗംബനഗം&  കമ്പനത്തി)  എന  നപരത്തില്  31/12/2015 നന്ന്
തഭാപഴെപറയന പചെലവുകള നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.

ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  45000

പലകപ്പുറഗം പതളത്തിയത്തികല്   5000

കത്തിഴെനക ദേസ്വീപസ്തഗംഭഗം   5000

3 ഉരുള കളഭഗം    3840
കമ്പകടര് എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന് പചെലവന്ന്

അപ്പെഗം    204

ആപക 59044

ടെത്തിയഭാപന്റെ എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന് വത്തിവരങ്ങള നരഖപപ്പെടുതന രജത്തിസറത്തില് (നവഭാളരഗം IX-188
എ) 19825 രൂപ പലത്തിശയഗം 30000 രൂപ ബഭാകത്തി തുകയഗം അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി മഭാത്രനമ
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളൂ  (ആപക  19825+30000=49825).  ബഭാകത്തി  തുക  9219 രൂപ
(59044-49825=9219) അടെവഭാകത്തിയതത്തിപന്റെ വത്തിവരങ്ങള നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

സത്തി) അഡസഭാനസന്ന്  പചെലവന്ന്  രജത്തിസര്  പകഭാരഗം  21/10/2015 നന്ന്  ടെത്തി.ഉണത്തികൃഷ്ണന  എന
ഭക്തപന്റെ  നപരത്തില്  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  ഇനതത്തില്  98000 രൂപ  പചെലവന്ന്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.
ചുറ്റുവത്തിളക്കുകളുപടെ വരവന്ന് പചെലവന്ന് വത്തിവരങ്ങള കഭാണത്തിക്കുന C7 രജത്തിസര് നപജന്ന് 236 ല്
ക്രമനമ്പര്  228  ആയത്തി  രശസ്വീതത്തി  നമ്പര്  93422/28.05.15  ആയത്തി  45000 രൂപ വരവന്ന്
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  മുനകൂര്  തുക  അടെവഭാകത്തിയതത്തിപന്റെനയഭാ,  പലത്തിശ
അനുവദേത്തിച്ചതത്തിപന്റെനയഭാ, പചെലവത്തിപന്റെനയഭാ വത്തിവരങ്ങള നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

ഡത്തി) എനനഡഭാവ് പമന്റെന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  (നവഭാളരഗം  V-112 എ)ആര്.പത്തി.നഗഭായങ  എനയഭാളുപടെ
നപരത്തില് 395000/- രൂപ മുതല് അടെവഭാകത്തി ആയതത്തിനന്ന് 2015-2016 വര്ഷതത്തില് 23700
രൂപ  പലത്തിശ  അനുവദേത്തിക്കുകയഗം  പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്.   വഴെത്തിപഭാടുകള  നടെതനതത്തിനുള
ബഭാകത്തിതുക  162270 രൂപ  അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം
ആയതത്തിപന്റെ രശസ്വീതത്തി നമ്പര് തസ്വീയതത്തി എനത്തിവ നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

2.3.4.1.3. എനനഡഭാവ് പമനകള  സഗംബനത്തിച്ച  രജത്തിസറുകളത്തിപല  വത്തിവരങ്ങളുഗം
നസഭാഫ് റപവയറത്തിപല  വത്തിവരങ്ങളുഗം  പപഭാരുതപപ്പെടുനത്തില.  ഉദേഭാഹരണതത്തിനന്ന്
പത്തിനസത്തിപ്പെഭാള,  ശസ്വീകൃഷ്ണ നകഭാനളജന്ന് എന നപരത്തില് ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് മുതലഭായ വഴെത്തിപഭാടുകള
നടെതനതത്തിനുള  എനനഡഭാവ് പമന്റെത്തിപന്റെ  വത്തിവരങ്ങള  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ  രജത്തിസര്
പകഭാരഗം (നവഭാളരഗം X-211A) മുതല് ഇനതത്തില് 298385 രൂപയഗം 2015-16 വര്ഷനതകന്ന്
പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  13472  രൂപയമഭാണന്ന്.   എനഭാല്  കമ്പകടര്  നസഭാഫ് റപവയര്
പകഭാരഗം മുതല് ഇനതത്തില് 401991 രൂപയഗം പലത്തിശയത്തിനതത്തില് 36619  രൂപയമഭാണന്ന്.
നക്ഷത്രതത്തില് സസസ്വീകരത്തിക്കുന തുകകളുഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  ഇനതത്തിലുള പചെലവന്ന്  തുകകളുഗം
പലനപ്പെഭാഴഗം  നസഭാഫ് റപവയറത്തില്  നചെര്കഭാതതു  പകഭാണഭാണന്ന്  ഇതരതത്തിലുള
അപഭാകത  സഗംഭവത്തിക്കുനതന്ന്  (നത്തിലവത്തിലുള  നസഭാഫ് റപവയറത്തില്  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,
ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  എനത്തിവയപടെ  പചെലവുകള  സസയനമവ  കുറയന  സഗംവത്തിധഭാനഗം  ഇല.)
കമ്പകടര്  നസഭാഫ് റപവയറത്തിപല  നത്തിലവത്തിലുള  നപഭാരഭായ് മകള  പരത്തിനശഭാധത്തിനകണതുഗം
പൂര്ണമഭായ വത്തിവരങ്ങള ഉളപപ്പെടുനതണതുമുണന്ന്.
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2.3.4.1.4. നദേവസസഗം  ഓഫസ്വീസത്തില് സൂക്ഷത്തിക്കുന ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  രജത്തിസറത്തില് വരവന്ന്  വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതത്തില്  അപഭാകതകള  കഭാണുന.  വഭാര്ഷത്തിക
കണക്കുകനളഭാപടെഭാപ്പെഗം  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  2015-16  വര്ഷപത
ലഡ്ജര്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന
തഭാപഴെപറയന  വക്കൗച്ചറുകള  പകഭാരമുള  വരവന്ന്  ചുറ്റുവത്തിളക്കുമഭായത്തി  ബനപപ്പെടതല.
വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാപഴെ പകഭാടുക്കുന.

രജത്തിസര് പകഭാരഗം ലഡ്ജര് പകഭാരഗം

ക്രമ
നഗം.

നപരന്ന് വക്കൗച്ചര്
നമ്പര്

തുക വക്കൗച്ചര്
നമ്പര്

തുക ഉനദ്ദേശഗം

44 ഷഭാബു.ജത്തി., 
മഭാനവലത്തികര

39/2.4.15 35000 39/2.4.15 285 അഞ്ഞൂര് അയ്യപ്പെന 
കഭാവന്ന് വരവന്ന് (1-5-3)

46 അപര്ണ രഘുകുമഭാര്, 
പചെദന.

84/2.4.15 35000 84/2.4.15 163100 സസര്ണനലഭാകറന്ന് വരവന്ന്
(21-4(a))

164 Dr.Spurthi.S.Javali, 
Banglore.

6298/19.9.15 35000 6298/19.9.15 35000 നപഭാസല് വഴെത്തിപഭാടെന്ന് 
വരവന്ന് (2-2)

198 വത്തിനസ്വീത രഭാധഭാകൃഷ്ണന, 
തൃശ്ശൂര്.

8593/25.11.15 35000 8593/25.11.15 13400 ബുകന്ന്സഭാള വരവന്ന്  
(16-1(a)), 16-1(b))

നമല്  പകഭാരമുള  4  നപരുപടെയഗം  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  ബുക്കു  പചെയ്യുനതത്തിനന്ന്  അടെവഭാകത്തിയ
തുകയപടെ യഥഭാര്ത്ഥ വക്കൗച്ചര് നമ്പറുകള രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുനതണതുണന്ന്.

2.3.4.1.5. ലഡ്ജര് പകഭാരഗം  വരവന്ന്  വന തഭാപഴെ പറയന തുകകള ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
വരവന്ന് നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

വരവന്ന് വക്കൗച്ചര് നമ്പര്/തസ്വീയതത്തി തുക

83/02.04.15 35000

93/02.04.15 35000

1833/22.05.15 45000

6896/06.10.15 35000

7048/09.10.15 150000

8597/25.11.15 35000

2.3.4.1.6. നക്ഷത്രതത്തിപല  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  രജത്തിസറുകള  (C7,C8)  എഴതത്തി  സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തില്
തഭാപഴെപറയന അപഭാകതകള കഭാണുന.

(എ) അഡസഭാനസന്ന് മഭാനസല് രജത്തിസര് പകഭാരഗം ശസ്വീമതത്തി.ശ്രുതത്തി.ആര്.വത്തി.എന ഭക്ത ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്
ബഭാകത്തി  ഇനതത്തില്  8000/-  രൂപ  രസസ്വീതത്തി  നമ്പര്  94417/11-02-16  പകഭാരഗം
അടെവഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല് ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് രജത്തിസറത്തില് (C8 നപജന്ന് നഗം.75) പസ്തുത ഭക്ത
ഇനത  രസസ്വീതത്തി  നമ്പര്  പകഭാരഗം  (94417/11-02-15)  14000/-രൂപ  അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് രജത്തിസറത്തില് 6000/- രൂപ അധത്തികഗം കഭാണുന.
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(ബത്തി) 28/05/2016  തസ്വീയതത്തിയത്തില്  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  നടെതത്തിയ  ശസ്വീ.അരവത്തിനന.പക.എസന്ന്.  എന
ഭക്തന ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  ബഭാകത്തി  ഇനതത്തില്  14000/-രൂപ  രസസ്വീതത്തി  നമ്പര്  94414/11-02-16
പകഭാരഗം  അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  (C8  നപജന്ന്  നഗം.42)
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.   എനഭാല് അഡസഭാനസന്ന്  മഭാനസല് രജത്തിസര് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
നത്തിനഗം  നമല്പ്പെറഞ്ഞ  രശസ്വീതത്തി  നമ്പര്  പകഭാരഗം  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  ബഭാകത്തി  ഇനതത്തില്  തുക
അടെവഭാകത്തിയത്തിട്ടുളതന്ന്  29/05/2016 ല് ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് നടെതത്തിയ ശസ്വീ.രഭാജ്കുമഭാര് നഭാരഭായണ്
എന ഭക്തനഭാണന്ന്.

2.3.4.2. കണക്കുകള തയ്യഭാറഭാക്കുനതത്തിപല അപഭാകത

2.3.4.2.1. ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് എനസ്വീ വഴെത്തിപഭാടുകളകന്ന് മുനകൂര് അടെവഭാകത്തിയതന്ന് കഴെത്തിച്ചന്ന്
ബഭാകത്തി  അടെവഭാക്കുന  സഗംഖരകള(വരവന്ന്)  ബനപപ്പെട  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  ശസ്വീര്ഷകതത്തില്
നചെര്ക്കുനത്തില.

(എ) ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ
2015-16  സഭാമ്പതത്തികവര്ഷഗം  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജയപടെ  പുതത്തിയ  ബുകത്തിഗംഗന്ന്

സസസ്വീകരത്തിച്ചത്തിരുനത്തില.  മുനവര്ഷങ്ങളത്തില് ഉദേയഭാസ്തമനപൂജയ്ക്കു നവണത്തി ബുകന്ന് പചെയ്തത്തിരുനവരുപടെ പൂജ
നടെതനതത്തിനന്ന്  തത്തികയഭാപത  വന  സഗംഖര(ബഭാലനസന്ന്)  അടെവഭാകത്തിയതഭാണന്ന്  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ
എന  ശസ്വീര്ഷകതത്തില്  (23(1)(a))വരവന്ന്  വനത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.   നദേവസസഗം  ഓഫസ്വീസത്തില്  ചെലഭാന
മുനഖനയഗം നക്ഷത്രതത്തില് അഡസഭാനസന്ന് രശസ്വീതത്തി മുനഖനയഗം ഈ തുക അടെവഭാക്കുനണന്ന്.  എനഭാല്
നക്ഷത്രഗം അഡസഭാനസന്ന്  കക്കൗണറത്തില് അടെക്കുന തുക ഉദേയഭാസ്തമനപൂജയപടെ നമല് പകഭാരമുള
ശസ്വീര്ഷകതത്തില് വരവന്ന് പവയ്ക്കുനത്തില.  പകരഗം നദേവസസഗം കൂറന്ന് തുലഭാഭഭാരഗം എന ശസ്വീര്ഷകതത്തിലഭാണന്ന്
(1(1)) നമല് തുക വരവന്ന് പവയ്ക്കുനതന്ന്.  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജയപടെ നമല്പ്പെറഞ്ഞ ശസ്വീര്ഷകതത്തില് വരവന്ന്
നചെര്തത്തിടത്തിലഭാത തുകയപടെ ചെത്തില ഉദേഭാഹരണങ്ങള തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

തസ്വീയതത്തി രശസ്വീതത്തി നമ്പര് നപരന്ന് തുക
ബനപപ്പെട
രജത്തിസറുകള

04/04/2015 93249 പതനഭാഭന നഭായര് 12000 എ 7-235

04/05/2015 93356 നനകുമഭാര്.ടെത്തി.വത്തി. 62000 എ 7-234

10/06/2015 93461 എസന്ന്.എന.വരദേരഭാജ അയ്യര് 50000 നവഭാളരഗം4-170

30/06/2015 93502 പഭാറുക്കുടത്തി അമ 6000 എ 7-207

02/09/2015 93674 പദേസ്വീപ്കുമഭാര്.എഗം.വത്തി. 6000 എ 7-236

ബത്തി) ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്
ചുറ്റുവത്തിളകന്ന് പുതത്തിയ ബുകത്തിഗംങ്ങുഗം മുനപന്ന് ബുകന്ന് പചെയ്തത്തിരുനവരുപടെ ബഭാകത്തി തുകയമഭാണന്ന് (23(1),

(ബത്തി))  എന  ശസ്വീര്ഷകതത്തില്  വരവന്ന്  വരുനതന്ന്.   ബഭാകത്തി  തുക  ഓഫസ്വീസത്തില്  ചെലഭാന  മുനഖനയഗം
നക്ഷത്രതത്തിപല അഡസഭാനസന്ന് കക്കൗണറത്തില് രശസ്വീതത്തി മുനഖനയമഭാണന്ന് അടെക്കുനതന്ന്.  നക്ഷത്രഗം അഡസഭാനസന്ന്
കക്കൗണറത്തില് അടെക്കുന തുക ചുറ്റുവത്തിളകത്തിപന്റെ നമല് ശസ്വീര്ഷകതത്തില് വരവന്ന് വയ്ക്കുനത്തില.  പകരഗം നദേവസസഗം
കൂറന്ന്,  തുലഭാഭഭാരഗം  എന  ശസ്വീര്ഷകതത്തിലഭാണന്ന്  (1(1))  നമല്  തുക  വരവന്ന്  പവയ്ക്കുനതന്ന്.  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്
ശസ്വീര്ഷകതത്തില് വരവന്ന് വരഭാത തുകയപടെ ചെത്തില ഉദേഭാഹരണങ്ങള തഭാപഴെ പകഭാടുക്കുന.
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തസ്വീയതത്തി രശസ്വീതത്തി നമ്പര് നപരന്ന് തുക ബനപപ്പെട രജത്തിസര്

03/04/2015 93245 സത്തിത.ടെത്തി.എസന്ന്. 11250 C7-199

30/04/2015 93339 മഭാധവപസഭാദേന്ന് 11250 C7-212

20/09/2015 93727 പത്തി.നത്തിഷ 11250 C7-248

01/12/2015 93928 എഗം.പത്തി.ചെന്ദ്രന 11250 C7-246

11/01/2016 94127 പക.എന.വത്തിനനഭാദേന്ന് 14000 C8-8

2.3.4.2.2. ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  ലഡ്ജറത്തില്  വരവന്ന്  വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  1551/15.5.15  പകഭാരഗം  62000/-രൂപ
വരവന്ന്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.   എനഭാല് നമല് തുക ഫയല് നമ്പര് എഫന്ന്.6-950/15 പകഭാരഗം
ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ ബഭാകത്തി തുക അടെവഭാകത്തിയതഭാണന്ന്.

2.3.4.2.3. ല ഡ്ജര് പകഭാരഗം  ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ ആപക വരവന്ന്  18,91,500/-രൂപയഗം,  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്
ആപക വരവന്ന് 1,18,74,354/- രൂപയഗം ആണന്ന്. എനഭാല് വഭാര്ഷത്തിക കണക്കുകളത്തില് ഇവ യഥഭാക്രമഗം
17,31,500/-രൂപയഗം 1,16,98,104/- രൂപയമഭാണന്ന്.  അതഭായതന്ന് ഉദേയഭാസ്തമനപൂജ ഇനതത്തില് 160000
രൂപയപടെയഗം  ചുറ്റുവത്തിളകന്ന്  ഇനതത്തില്  176250/-  രൂപയപടെയഗം  കുറവന്ന്  വനതഭായത്തി  കഭാണുന.
വഭാര്ഷത്തിക  കണക്കുകനളഭാപടെഭാപ്പെഗം  ലഭരമഭാകത്തിയ  റത്തിദവസ്ഡന്ന്  ലഡ്ജര്  അകക്കൗണന്ന്സത്തില്  ഈ
തുകകള  SIB  SB  എനന്ന്  കഭാണത്തിച്ചന്ന്  കുറവന്ന്  വരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ആയതത്തിപന്റെ  കഭാരണവുഗം
വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങളുഗം പരത്തിനശഭാധനയന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തില. 

2.4. ഫത്തിനഭാനസന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം                                                                         

2.4.1. വഭായഭാ രജത്തിസറുകള കൃതരമഭായത്തി എഴതത്തി സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില  .
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്  അനുവദേത്തിച്ച  വത്തിവത്തിധ  വഭായകളുപടെ  തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്

നരഖപപ്പെടുതന വഭായഭാ  രജത്തിസറുകളത്തില്  തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  കൃതരമഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതനത്തില.  2013-2014
കഭാലയളവത്തില് അനുവദേത്തിച്ച പല വഭായകളുപടെയഗം   തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിപന്റെ ഒനനഭാ രനണഭാ തവണകള
മഭാത്രമഭാണന്ന്  രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുളളതന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല് വഭായഭാ  തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിപന്റെ കൃതരത
ഉറപ്പുവരുതഭാന  ഓഡത്തിറത്തിനു  സഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.  കൂടെഭാപത  വഭായഭാ  രജത്തിസറുകള  നമലധത്തികഭാരത്തികള
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതകനയഭാ ഡത്തിമഭാന്റെന്ന്,  കളക്ഷന,  ബഭാലനസന്ന് നസറന്ന്പമന്റെന്ന്  തയ്യഭാറഭാക്കു
കനയഭാ  പചെയ്തത്തിടത്തില.   വഭായഭാ  രജത്തിസറുകള കൃതരമഭായത്തി  എഴതത്തി  സൂക്ഷത്തികഭാതതു മൂലഗം  വഭായഭാ
തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  അവസഭാനത്തികഭാപത  വസ്വീണഗം  വഭായ  അനുവദേത്തിച്ച  സഗംഭവങ്ങള  മുനവര്ഷങ്ങളത്തില്
ഉണഭായത്തിട്ടുണന്ന് (ഉദേഭാഹരണഗം:- ശസ്വീ.ടെത്തി.ശസ്വീധരന, ഗസ്വീന റഗം അസത്തിസന്റെത്തിനന്ന് 2014 വര്ഷഗം അനുവദേത്തിച്ച
84000/-  രൂപയപടെവരക്തത്തിഗത വഭായയപടെ തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  അവസഭാനത്തികഭാപതയഭാണന്ന്  2016  വര്ഷഗം
വസ്വീണഗം  വഭായ  അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്.  പത്തിനസ്വീടെന്ന്  വഭായഭാ  തുക  പുതത്തിയ  വഭായയത്തിനലകന്ന്  പലത്തിശസഹത്തിതഗം
ക്രമസ്വീകരത്തിക്കുകയഭാണന്ന് ഉണഭായതന്ന്.  ഇതരഗം വസ്വീഴ്ചകള സഗംഭവത്തികഭാതത്തിരത്തികഭാന വഭായഭാ രജത്തിസറുകള
പൂര്ണമഭാകഭാനുഗം  ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി.  പത്രത്തിക  തയ്യഭാറഭാകഭാനുമുളള  നടെപടെത്തികള  എത്രയഗം  നവഗഗം
ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.  എനന്ന്  കഭാണത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാടത്തിനന്ന്  (പക.എസന്ന്.എ.
(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി)എ 3-1552/2017  തസ്വീയ്യതത്തി.21/12/2017)  മറുപടെത്തിയഭായത്തി  ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്  അനുവദേത്തിച്ചു
വരുന വത്തിവത്തിധ നലഭാണുകളുപടെ തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തില് കൃതരത വരുതനതത്തിനന്ന്  നലഭാണുകള കമ്പകടറത്തില്
നരഖപപ്പെടുതത്തി  ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി.  പത്രത്തിക ലഭരമഭാകഭാന സഭാധത്തിക്കുന വത്തിധതത്തില് നടെപടെത്തി  സസസ്വീകരത്തിച്ചു
വരുനതഭായഗം ശസ്വീ.ടെത്തി.ശസ്വീധരന ഗസ്വീനറഗം അസത്തിസന്റെത്തിനന്ന്  അനുവദേത്തിച്ച രണഭാമപത നലഭാണത്തിനലകന്ന്
പലത്തിശസഹത്തിതമുള  തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  നലഭാണ്  കഭാലഭാവധത്തിക്കുളത്തില്  പൂര്തസ്വീകരത്തിക്കുന  വത്തിധതത്തില്
ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളതഭാപണനഗം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.
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ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്  അനുവദേത്തിച്ചുവരുന  വത്തിവത്തിധ  നലഭാണുകളുഗം
വഭായ് പഭാ തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന് സഗംബനത്തിച്ച കമ്പകടറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തി ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി. പത്രത്തിക പരത്തിനശഭാധനകന്ന്
ഹഭാജരഭാനകണതഭാണന്ന്.

2.4.2. നസവനതത്തില് നത്തിനഗം വത്തിരമത്തിച്ച ഉനദേരഭാഗസന വഭായ പൂര്ണമഭായഗം 
തത്തിരത്തിച്ചടെച്ചത്തില

    ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ഇഗംഗസ്വീഷന്ന്  മസ്വീഡത്തിയഗം  സ്കൂള  പത്തിനസത്തിപ്പെലഭായത്തിരുന
ശസ്വീ.പക.സനനഭാഷന്ന്  കുമഭാറത്തിനന്ന്  3,60,000/-  രൂപ(മൂനന്ന് ലക്ഷതത്തി അറുപതത്തിനഭായത്തിരഗം രൂപ മഭാത്രഗം)
കഭാര്  വഭായയഭായത്തി  8/2011-ല്  അനുവദേത്തിച്ചത്തിരുന.  ആയതത്തിപന്റെ  തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  തുക  79,087/-  രൂപ
പലത്തിശയളപപ്പെപടെ ആപക 4,39,087/-  രൂപയഭാണന്ന്.  56  തവണകളഭായത്തി  7840/-  രൂപ വസ്വീതമഭാണന്ന്
തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  കണകഭാകത്തിയത്തിരുനതന്ന്.  എനഭാല് നമല് വഭായയത്തില്  4/2015  മുതല്  10/2016  വപര
തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  നടെനത്തിടത്തില.  11/2016  മുതല്  5/2017  വപര  7840/-  രൂപ  വസ്വീതഗം  അടെവഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.
നത്തിലവത്തില്  62,720/-  രൂപ  (അറുപതത്തിരണഭായത്തിരതത്തി  എഴനൂറത്തി  ഇരുപതു  രൂപ  മഭാത്രഗം)
അടെവഭാകഭാന  ബഭാകത്തി  നത്തില്ക്കുന.  ശസ്വീ.  സനനഭാഷന്ന്  കുമഭാര്.പക.  നസവനതത്തില്  നത്തിനഗം
വത്തിരമത്തിക്കുകയഗം  പചെയ.  

നമല്വഭായഭാ  എത്രയഗം  നവഗഗം  ടെത്തിയഭാളുപടെ  റത്തിടയര്പമന്റെന്ന്  ആനുകൂലരതത്തില്  നത്തിനന്ന്
പത്തിഴെപലത്തിശ സഹത്തിതഗം ഈടെഭാകത്തി നദേവസസഗം അകക്കൗണത്തില്  വരവുപവനകണതുഗം വത്തിവരഗം ഓഡത്തിറത്തിപന
അറത്തിയത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.            

2.4.3. വരക്തത്തിഗത വഭായ തത്തിരത്തിച്ചടെവഭാകത്തിയത്തില
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തില്  ആനകഭാരനഭായത്തി  നജഭാലത്തി  പചെയ്യുന  ശസ്വീ.രനമഷന്ന്.പത്തി.

എനയഭാളകന്ന്  2014  വര്ഷതത്തില്  52,000/-  രൂപ  വരക്തത്തിഗത  വഭായ  അനുവദേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.
ആയതത്തിപന്റെ പലത്തിശ 8840/-  രൂപയടെകഗം 60840/- രൂപയഭാണന്ന് തത്തിരത്തിച്ചടെവഭാനകണതന്ന്. ആയതന്ന് 50
തവണകളഭായത്തി  1216/-  രൂപ  വസ്വീതഗം  അടെവഭാകഭാനഭാണന്ന്  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരുനതന്ന്.   എനഭാല്  നമല്
വഭായയത്തില്  2015-2016  വര്ഷതത്തില്  8/2015,  10/2015  മഭാസങ്ങളത്തില്  മഭാത്രമഭാണന്ന്  തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്
നടെതത്തിയത്തിട്ടുളളതന്ന്.  2015-2016  വര്ഷപത എ 7-പസക്ഷപന്റെ നപ-ബത്തില് രജത്തിസര് പകഭാരഗം ശസ്വീ.
രനമഷന്ന്  പത്തി.  ശമ്പള  രഹത്തിത  അവധത്തി  എടുതതുമൂലവുഗം  അനുവഭാദേമത്തിലഭാപത  നജഭാലത്തികന്ന്
ഹഭാജരഭാകഭാതതത്തിനഭാല്  ശമ്പളഗം  തടെഞ്ഞുപവച്ചതത്തിനഭാലുഗം  നമല്  വഭായയത്തിനലകന്ന്  തത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്
നടെതപപ്പെടുനത്തില. ആയതത്തിനഭാല് വഭായഭാ തുക പത്തിഴെ പലത്തിശ സഹത്തിതഗം ശസ്വീ. രനമഷന്ന്.പത്തി.യത്തില് നത്തിനന്ന്
എത്രയഗം നവഗഗം ഈടെഭാകത്തി നദേവസസഗം അകക്കൗണത്തിനലകന്ന് വരവന്ന് പവനകണതഭാണന്ന്.  നസവനതത്തില്
വസ്വീഴ്ച വരുതന ഇതരഗം ഉനദേരഭാഗസര്കന്ന് തുടെര്നന്ന് വഭായ അനുവദേത്തികഭാതത്തിരത്തികഭാനുഗം അപകഭാരഗം
നദേവസസതത്തിനന്ന്  നഷഗം  സഗംഭവത്തികഭാനുളള  സഭാഹചെരരഗം  ഒഴെത്തിവഭാകഭാനുഗം  അധത്തികൃതര്  പനതരകഗം
ശദ്ധത്തിനകണതഭാണന്ന്.  

നമല് പരഭാമര്ശതത്തിനന്ന്  നദേവസസഗം  ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തിയത്തില്  2018  ജനുവരത്തി  മുതല്
ടെത്തിയഭാപന്റെ  നലഭാണ്  സഗംഖര  വസൂല്  പചെയ്യുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിച്ചതഭായത്തി
അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല് ശമ്പളബത്തില് പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2.4.4. ദലഫന്ന് ഇനഷുറനസന്ന് നപഭാളത്തിസത്തി വരവന്ന്  -  പചെലവന്ന് അകക്കൗണന്ന്സന്ന് 
പപഭാരുതപപ്പെടുനത്തില
2015-2016  വര്ഷപത എല്.ഐ.സത്തി.നപഭാളത്തിസത്തി  ഇനതത്തിപല വരവന്ന്  തുക ഫയല്

നമ്പര് എഫന്ന്. 103844/15(Vol.I മുതല് V വപര) പകഭാരഗം 94,92,457/- രൂപയഭാണന്ന്. എനഭാല് 2015-
2016  വര്ഷപത ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം അകക്കൗണന്ന്സത്തിപല എല്.ഐ.സത്തി.  വരവന്ന് പഹഡന്ന്  24(6)
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പകഭാരഗം ഈയത്തിനതത്തിപല വരവന്ന് തുക 94,83,877/-  രൂപയഭാണന്ന്.  നമല് പഹഡത്തില് വരവു വരുന
തുകയപടെ പചെലവന്ന് പഹഡഭായ 79(6)ല് പചെലവന്ന് തുക 95,15,425/- രൂപയഭാണന്ന്. യഥഭാര്ത്ഥ വരവന്ന്
തുകയഗം  അകക്കൗണത്തിപല  വരവന്ന്  തുകകളുഗം  പപഭാരുതപപ്പെടെഭാതതത്തിപന്റെ  കഭാരണഗം
വത്തിശദേമഭാകഭാനഭാവശരപപ്പെടന്ന്  നല്കത്തിയ  ഓ ഡത്തിറന്ന്  നനഭാടത്തിനന്ന്  (പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 3-
1522/2017  തസ്വീയ്യതത്തി.21/12/2017)  പഡപകനടഷന  ജസ്വീവനകഭാരുപടെ  എല്.ഐ.സത്തി.  തുക  വരവന്ന്
വനതന്ന് ഈ അകക്കൗണന്ന് പഹഡത്തില് തപന 24(6) നചെര്തതഭാണന്ന് വരതരഭാസതത്തിനു കഭാരണപമനഗം
ആയതത്തിപന്റെ നസറന്ന്പമന്റെന്ന്  ഹഭാജരഭാക്കുപനനഗം മറുപടെത്തി  കതത്തില്  (03/02/2018 പല ഡത്തി2-3418/17
നമ്പര് കതന്ന്)വരക്തമഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല് നസറന്ന്പമന്റെന്ന് പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2.4.5. ജനറല് നപഭാവത്തിഡന്റെന്ന് ഫണന്ന്   -   വരവന്ന് പരത്തിനശഭാധന   -   നരഖകള 
സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില  .
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  കസ്വീഴെത്തിലുളള  ജസ്വീവനകഭാരുപടെ  2015-16  സഭാമ്പതത്തിക

വര്ഷപത  ജനറല്  നപഭാവത്തിഡന്റെന്ന്  ഫണത്തിനലക്കുളള  വരവുപചെലവുകള  2015-16  സഭാമ്പതത്തിക
വര്ഷപത  വഭാര്ഷത്തിക  കണക്കുകളുമഭായത്തി  ഒതനനഭാക്കുനതത്തിനന്ന്  ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്.  പക്രഡത്തിറന്ന്  സത്തിപന്ന്
സഗംബനത്തിച്ച  തഭാപഴെ പറയന വത്തിവരങ്ങള അടെങ്ങത്തിയ ഒരു കണ്നസഭാളത്തിനഡറഡന്ന് നസറന്ന്പമന്റെന്ന്
പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ഹഭാജരഭാകഭാന ആവശരപപ്പെപടങത്തിലുഗം ആയതന്ന് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില.

1. ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്. അകക്കൗണത്തില് അഗംഗമഭായ ഓനരഭാ ജസ്വീവനകഭാരപന്റെയഗം പക്രഡത്തിറത്തിലുളള 1.04.2015 പല
പഭാരഗംഭബഭാകത്തി,  തനവര്ഷ വരത്തിസഗംഖര ഇനതത്തില് അടെവഭാകത്തിയ തുക,  തനവര്ഷഗം അനുവദേത്തിച്ച
ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന് അഡസഭാനസത്തിപന്റെ ആപക തുക,  അഡസഭാനസത്തിനതത്തില് തത്തിരത്തിപക അടെവഭാകത്തിയ തുക,
തനവര്ഷഗം ലഭത്തിച്ച പലത്തിശ, വര്ഷഭാവസഭാനഗം പക്രഡത്തിറത്തിലുളള തുക.

2. ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ജസ്വീവനകഭാരുപടെ ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്.ദകകഭാരരഗം പചെയ്യുന ബഭാങന്ന് അകക്കൗണകളുപടെ
നപരുവത്തിവരഗം,  ഓനരഭാ  അകക്കൗണത്തിലുഗം  വര്ഷഭാവസഭാനഗം  (31.03.2016)  ബഭാകത്തി  നത്തില്ക്കുനതുക
സഗംബനത്തിച്ച വത്തിവരഗം.

3. ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്.  അകക്കൗണത്തിനലകഭായത്തി  നദേവസസഗം  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളള  സത്തിരനത്തിനക്ഷപങ്ങള  ഉപണങത്തില്
ആയതത്തില് 31.03.2016 നന്ന് നത്തിലനത്തില്ക്കുന ആപക നത്തിനക്ഷപസഗംഖര.

നമല്  വത്തിവരങ്ങള  ലഭരമഭാകഭാതത്തിനഭാല്  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിനു  കസ്വീഴെത്തിലുളള
ജസ്വീവനകഭാരുപടെ  ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്.  അകക്കൗണത്തിലുളള  സഗംഖര  വഭാര്ഷത്തിക  കണക്കുമഭായത്തി
ഒതനനഭാക്കുനതത്തിനന്ന്  സഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  എത്രയഗം  പപപടനന്ന്  നമല്  വത്തിവരങ്ങള
അടെങ്ങത്തിയ ഒരു നസറന്ന്പമന്റെന്ന് ഓഡത്തിറത്തിനു ഹഭാജരഭാനകണതുഗം,  വരക്തത്തിഗത വത്തിവരങ്ങള അടെങ്ങത്തിയ
പക്രഡത്തിറന്ന്  നസറന്ന്പമന്റെന്ന്   ഓനരഭാ  ജസ്വീവനകഭാര്ക്കുഗം  എലഭാ  സഭാമ്പതത്തിതത്തികവര്ഷഭാവസഭാനവുഗം
നല്കുനതത്തിനന്ന് നടെപടെത്തി  (ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നമ്പര്  1  തസ്വീയതത്തി  23.10.2017 നന്ന് മറുപടെത്തി ലഭത്തിച്ചത്തിടത്തില.)
സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.4.6. ഫഭാമത്തിലത്തി പബനഫത്തിറന്ന് സ സ്വീഗം   -   നരഖകള ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില
2015-16  വര്ഷഭാരഗംഭതത്തില് ഫഭാമത്തിലത്തി  പബനഫത്തിറന്ന്  സസ്വീമത്തില്  അഗംഗമഭായത്തിട്ടുള ആപക

ജസ്വീവനകഭാരുപടെ  നപരു  വത്തിവരഗം,  ഓനരഭാ  ജസ്വീവനകഭാരപന്റെയഗം  പക്രഡത്തിറത്തില്  1.04.2015  -ലുളള
പഭാരഗംഭബഭാകത്തി, തനവര്ഷഗം അടെവഭാകത്തിയ വരത്തിസഗംഖര, 31.03.2016 പല നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന് തുക എനത്തിവ
അടെങ്ങത്തിയ  കണ്നസഭാളത്തിനഡറഡന്ന്  നസറന്ന്പമന്റെന്ന്  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന
ആവശരപപ്പെപടങത്തിലുഗം  ആയതന്ന്  ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില.  (ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  നമ്പര്  1  തസ്വീയതത്തി
23.10.2017)  ഫഭാമത്തിലത്തി  പബനഫത്തിറന്ന്  സസ്വീഗം  സഗംബനത്തിച്ച  ഫയല്,  രജത്തിസര്  എനത്തിവയഗം
പരത്തിനശഭാധനകന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  നരഖകള  ഹഭാജരഭാക്കുനതത്തിനന്ന്  ആവശരമഭായ
നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.
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2.4.7. ഈടെഭാകത്തിയ ആഡഗംബര നത്തികുതത്തി സര്കഭാരത്തിനലകന്ന് അടെവഭാക്കുനത്തില
ആഡഗംബര  നത്തികുതത്തി  ഇനതത്തില്  ഓനരഭാ  വര്ഷവുഗം  ഈടെഭാകത്തി  വരുന  തുക

വഭാര്ഷത്തികകണകത്തില് 24-1 എന ശസ്വീര്ഷകതത്തില് വരവന്ന് കഭാണത്തിക്കുനണന്ന്.

2014-15  വര്ഷപത  ഉളപപ്പെപടെ  സര്കഭാരത്തിനലകന്ന്  ആഡഗംബരനത്തികുതത്തി  ഇനതത്തില്
അടെവഭാകഭാന  ഉളളതന്ന്  1,21,69,239.20  രൂപയഗം  2007-08  മുതല്  2010-11  വപരയളള
വര്ഷങ്ങളത്തിപല  ആഡഗംബരനത്തികുതത്തി  ആയ  8,40,509/-  രൂപ  അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി
പറയനപണങത്തിലുഗം  നമല്  തുക  അടെവഭാകത്തിയതത്തിപന്റെ  വത്തിശദേഭാഗംശപമഭാനഗം  തപന  ഓഡത്തിറത്തിനന്ന്
ഹഭാജരഭാക്കുകയണഭായത്തില.

ഈ  സഭാഹചെരരതത്തില്  ആഡഗംബരനത്തികുതത്തി  ഇനതത്തില്   കുടെത്തിശത്തിക  ഉളള
1,21,69,239.20  രൂപനയഭാപടെഭാപ്പെഗം  8,40,509  രൂപയഗം  2015-16  വര്ഷപത ആഡഗംബര  നത്തികുതത്തി
തുകയഭായ 42,40,569/- രൂപയഗം നചെര്തന്ന് 1,72,50,317.20 രൂപ സര്കഭാരത്തിനലകന്ന് അടെവഭാകഭാനുണന്ന്.

നമല്  വത്തിഷയതത്തില്  നദേവസസഗം  ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തിയത്തില്  ഇതുമഭായത്തി  ബനപപ്പെട
നകസന്ന്  സുപസ്വീഗം  നകഭാടെതത്തിയത്തില്  നത്തിലനല്ക്കുനതത്തിനഭാലഭാണന്ന്  ആഢഗംബരനത്തികുതത്തി
അടെവഭാകഭാതത്തിരത്തിക്കുനപതനഗം  1992  ഡത്തിസഗംബര്  മുതല്  2016  ഡത്തിസഗംബര്  കൂടെത്തിയ
കഭാലയളവത്തിനലകന്ന്  20283287/-  രൂപ  പഞഭാബന്ന്  നഭാഷണല്  ബഭാങത്തില്  സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം
പചെയ്തതഭായത്തി അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

സുപസ്വീഗംനകഭാടെതത്തിയത്തില് നത്തിലവത്തിലുള നകസത്തിപന്റെ വത്തിധത്തികനുസൃതമഭായത്തി ഈ വത്തിഷയതത്തില്
നദേവസസഗം സസസ്വീകരത്തിക്കുന നടെപടെത്തികള അറത്തിയത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.4.8.  ആഡഗംബര നത്തികുതത്തി    -   രജത്തിസര് പകഭാരഗം  വരവന്ന് വന തുകയഗം 
വഭാര്ഷത്തിക കണക്കുകളത്തിപല      തുകയഗം വരതരഭാസപപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം 2015-16 സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷഗം വത്തിവത്തിധ നലഭാഡ്ജുകളത്തില് നത്തിനഗം

പറസന്ന്ഹക്കൗസുകളത്തില് നത്തിനഗം മുറത്തിവഭാടെകനയഭാപടെഭാപ്പെഗം  നചെര്തന്ന് ഈടെഭാകത്തിയ  അഡഗംബര നത്തികുതത്തി
വരവന്ന്  നരഖപപ്പെടുതന  രജത്തിസറത്തില്  തഭാപഴെ  പറയഗം  പകഭാരഗം  ആഡഗംബരനത്തികുതത്തി
ഈടെഭാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  
ആഡഗംബരനത്തികുതത്തി -

വരവന്ന് സഭാപനങ്ങള

മഭാസഗം/വര്ഷഗം പഭാഞജനരഗം ശസ്വീവതഗം കക്കൗസ്തുഭഗം   GSSM ശസ്വീവതഗം
(അനകന്ന്)

2015 ഏപത്തില് 25764 7365 16320 114600 241365

2015 പമയന്ന് 35482 9030 17255 162900 280290

2015 ജൂണ് 27346 7770 13770 37500 183540

2015 ജൂലഭായന്ന് 33335 7290 14365 49500 204960

2015 ആഗസ്തന്ന് 46440 8400 10540 87000 232830

2015 പസപഗംബര് 46440 5280 15725 63000 229625

2015 ഒനകഭാബര് 45180 5790 15045 41400 201750

2015 നവഗംബര് 22320 6585 9690 93300 162300

2015 ഡത്തിസഗംബര് 38340 7860 13685 95400 188595

81



2016 ജനുവരത്തി 32760 6600 12325 162000 193445

2016 പഫബ്രുവരത്തി 31680 3150 9605 63600 173865

2016 മഭാര്ച്ചന്ന് 46800 5055 9860 32400 246795

ആപക 431887 80175 158185 1002600 2539360

ആഡഗംബര നത്തികുതത്തി ഇനതത്തില് 2015-16 വര്ഷതത്തില് 

രജത്തിസര് പകഭാരഗം ആപക വരവന്ന് - 4212207
വഭാര്ഷത്തിക കണക്കുകള പകഭാരമുളള വരവന്ന് - 4240569

രജത്തിസര് പകഭാരമുളള ആഡഗംബര നത്തികുതത്തി വരവുഗം വഭാര്ഷത്തിക കമക്കുകള പകഭാരമുളള
ആഡഗംബര നത്തികുതത്തി  വരവുമഭായത്തി  28,362/-  രൂപയപടെ  വരതരഭാസഗം  കഭാണുന.  ഈ വരതരഭാസഗം
വത്തിശദേമഭാനകണതഭാണന്ന് എനന്ന് സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന് ഓഡത്തിറന്ന് അനനസഷണഗം  (7/23.10.2017)  നല്കത്തിപയങത്തിലുഗം
മറുപടെത്തി ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2.4.9. ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ഇനഷുറനസന്ന് പക്ലെയത്തിഗം വരവന്ന്   2015-16 -  
നരഖകള ശരത്തിയഭായ വത്തിധതത്തില് സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില  .   വരവത്തിപന്റെ കൃതരത 
വത്തിലയത്തിരുതഭാന സഭാധത്തിച്ചത്തില.
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തിനന്ന് 2015-16 സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് ഇനഷുറനസന്ന് പക്ലെയത്തിഗം

ഇനതത്തില് വഭാര്ഷത്തിക കണക്കുപകഭാരഗം തഭാപഴെ പറയഗം പകഭാരഗം തുക ലഭരമഭായത്തിട്ടുണന്ന്.

ഇനഗം തുക പഹഡന്ന് ഓഫന്ന്
അകക്കൗണന്ന്

Fire & Burglary 59012 26-1

Elephants 7576423 26-2

cattle 485750 26-3

Electrical machinaries 0 26-4

Staff (mediclaim & PA claim) 3401771.99 26-5

ആപക 11522956.99

ഇനഷുറനസന്ന് പക്ലെയത്തിമത്തിനന്ന്  അനപക്ഷത്തിക്കുനമ്പഭാളതപന സര്ടത്തിഫത്തികറന്ന് അനുസരത്തിച്ചുളള
പക്ലെയത്തിഗം  തുകയഗം,  തുക  ലഭരമഭാക്കുനമ്പഭാള  പസറത്തില്പമന്റെന്ന്  തുകയഗം  രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുനതണതഭാണന്ന്.  വര്ഷഭാവസഭാനഗം  ആയതത്തിപന്റെ  ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി.  പത്രത്തികയഗം
തയ്യഭാറഭാനകണതഭാണന്ന്. എനഭാല് അപകഭാരഗം രജത്തിസര് തയ്യഭാറഭാകതതത്തിനഭാല് നമല് പകഭാരമുളള
വരവത്തിപന്റെ  കൃതരത പരത്തിനശഭാധത്തികഭാനഭായത്തിടത്തില. മഭാത്രമല, ഫയലുകള പൂര്ണമഭായഗം പരത്തിനശഭാധനയ്ക്കു
ലഭരമഭാക്കുകുയമുണഭായത്തില.  ഏപതഭാപക  ഫയലുകളഭാണന്ന്  ലഭരമഭാനകണതന്ന്  എന  വത്തിവരവുഗം
പസക്ഷനത്തില് നത്തിനഗം  ലഭരമല.  ലഭരമഭായ  ഫയലുകള പകഭാരഗം   വരവുളള  തുകയപടെ  വത്തിവരഗം
ചുവപടെ നചെര്ക്കുന.
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             ഇനഗം       തുക പഹഡന്ന് ഓഫന്ന് അകക്കൗണന്ന്

Fire & Burglary 15199 26-1

Elephants 4554563 26-2

cattle 438500 26-3

Electrical machinaries 0 26-4

Staff (mediclaim) ലഭരമഭായത്തില 26-5

ആയതത്തിനഭാല്  ലഭരമഭാകഭാത  ഫയലുകള  നസറന്ന്പമന്റെന്ന്  സഹത്തിതഗം  പരത്തിനശഭാധനകന്ന്
ഹഭാജരഭാക്കുനതത്തിനന്ന് ആവശരമഭായ നടെപടെത്തികള ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

നദേവസസതത്തിപന്റെ  സമഗ  ഇനഷുറനസന്ന്  പദ്ധതത്തിയപടെ  ഭഭാഗമഭായത്തി  നക്ഷത്രതത്തിനലഭാ
നദേവസസതത്തിപന്റെ മറന്ന് സഭാപനങ്ങളത്തിനലഭാ പവച്ചന്ന് ഭക്തജനങ്ങളക്കുഗം മറ്റുഗം അപകടെഗം സഗംഭവത്തിച്ചഭാല്
അവര്കന്ന്   അടെത്തിയനത്തിര  ചെത്തിക്തഭാ  പക്ലെയത്തിമത്തിനന്ന്  ഓനരഭാ  വര്ഷവുമുളള  ഇനഷസറനസന്ന്
വരവസകളകന്ന്   വത്തിനധയമഭായത്തി  അര്ഹതയണന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല്  ഭക്തജനങ്ങളക്കുഗം  മറ്റുഗം
അപകടെഗം  സഗംഭവത്തിച്ചഭാല് ആ വത്തിവരഗം  സഗംബനത്തിച്ച വരക്തവുഗം വത്തിശദേവുമഭായ റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്   ഉടെന
സമര്പ്പെത്തിനകണതഭാപണനഗം  ഇപകഭാരഗം  വരക്തവുഗം  വത്തിശദേവുമഭായ  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  യഥഭാസമയഗം
ലഭരമഭാവഭാതതു കഭാരണഗം ചെത്തിലര്കന്ന് പക്ലെയത്തിഗം ലഭരമഭാകഭാത സഭാഹചെരരഗം  ഉളളതഭായഗം ഫയലത്തില്
സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല്  പക്ലെയത്തിഗം  നരഖകള  കുറമറ  രസ്വീതത്തിയത്തില്  സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുഗം
യഥഭാസമയഗം തപന പക്ലെയത്തിഗം പചെയ്യുനതത്തിനുഗം നടെപടെത്തിയണഭാനകണതുണന്ന്.

2.5. പര്നച്ചസന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം                                                                        

2.5.1. കഗംഫര്ടന്ന് നസഷന കരഭാപറടുതയഭാള അനധത്തികൃതമഭായത്തി പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് 
ഫസ്വീ പത്തിരത്തിച്ചു   -   നദേവസസതത്തിനുണഭായ നഷഗം കണകഭാക്കുകനയഭാ 
ഈടെഭാക്കുകനയഭാ പചെയ്തത്തില  .
ഫയല് നമ്പര് - പത്തി4-6449/15

01.10.2015  മുതല്  30.09.2016  വപര പതനകനടെ നപ  &  യൂസന്ന്  കഗംഫര്ടന്ന്  നസഷന
കരഭാപറടുത  രഭാജസ്വീവന്ന്,  അതത്തിരത്തിങ്ങല്,  ഇരത്തിങ്ങപ്പുറഗം  എന  വരക്തത്തികന്ന്  കഗംഫര്ടന്ന്  നസഷന
ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനവരത്തില് നത്തിനഗം 10/-രൂപ നത്തിരകത്തിലുഗം നക്ലെഭാകന്ന് റഗം ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനവരത്തില് നത്തിനഗം 5/-
രൂപ നത്തിരകത്തിലുഗം  തുക ഈടെഭാകഭാന കരഭാര് നലത്തിയത്തിരുന.  ടെത്തിയഭാന ഇതത്തിനുപുറപമ,  നക്ലെഭാകന്ന്  റഗം
പരത്തിസരതന്ന് പഭാര്കന്ന്  പചെയ്ത വഭാഹനങ്ങളത്തില് നത്തിനഗം ഒരു വഭാഹനതത്തിനന്ന്  20/-  രൂപ നത്തിരകത്തില്
പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് ഫസ്വീസന്ന് കൂടെത്തി പത്തിരത്തിച്ചത്തിരുന. നദേവസസഗം അധത്തികഭാരത്തികള ഇതന്ന് കപണതത്തിയതത്തിപന തുടെര്നന്ന്
ടെത്തിയഭാനത്തില്  നത്തിനഗം  5000/-  രൂപ  പത്തിഴെ  ഈടെഭാകത്തി.  കരഭാറുകഭാരന  21.05.2016-ല്  5000/-  രൂപ
നദേവസസതത്തില് അടെവഭാകത്തി.

കഗംഫര്ടന്ന്  നസഷന  സഗംബനത്തിച്ച  കരഭാറത്തില്  കഗംഫര്ടന്ന്  നസഷന,  നക്ലെഭാകന്ന്  റഗം
എനത്തിവയത്തില്  നത്തിനമഭാത്രഗം  ഫസ്വീ  ഈടെഭാക്കുനതത്തിനഭാണന്ന്  വരവസയളളതന്ന്.  കരഭാറത്തില്  നത്തിനഗം
വത്തിഭത്തിനമഭായത്തി പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്  ഫസ്വീ പത്തിരത്തിച്ചതന്ന്  കരഭാര് വരവസകളുപടെ ലഗംഘനമഭാണന്ന്.  ഈ കരഭാറത്തിപല
14-ാഭാഗം  ഖണത്തിക  പകഭാരഗം  കരഭാര്  ലഗംഘനഗം  നടെതത്തിയഭാല് കരഭാര്  റദ്ദേഭാക്കുവഭാനുഗം  പത്തിഴെയഭായത്തി
രണഭാഗംകക്ഷത്തി നദേവസസതത്തിനലകന്ന് അടെവഭാകത്തിയ നത്തിരതദ്രവരഗം,  പസകകരത്തിറത്തി  പഡനപഭാസത്തിറന്ന്  എനത്തിവ
നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  മുതല്ക്കൂട്ടുനതത്തിനന്ന്  ഒനഭാഗംകക്ഷത്തികന്ന്  (നദേവസസഗം  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്)
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അധത്തികഭാരമുണഭായത്തിരത്തിക്കുപമനഗം  വരവസ പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്.  ടെത്തിയഭാന ഈയത്തിനതത്തില്  40,600/-  രൂപ
നദേവസസതത്തില് അടെവഭാകത്തിയത്തിരുന. ഈ തുകനയഭാ,  അപലങത്തില് ടെത്തിയഭാന കരഭാപറടുത 01.10.2015
മുതല് 5000/- രൂപ പത്തിഴെ അടെവഭാകത്തിയ 21.05.2016 വപര ആപക 233 ദേത്തിവസഗം അനധത്തികൃതമഭായത്തി
പത്തിരത്തിച്ച  പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്  ഫസ്വീസത്തിപന്റെ  ഏകനദേശ  കണപകടുതന്ന്  ടെത്തി  തുകയഗം  പത്തിഴെയഗം  നചെര്തന്ന്
ഈടെഭാക്കുകനയഭാ  പചെനയ്യണതഭായത്തിരുന.  കൂടെഭാപത,  5000/-  രൂപ  പത്തിഴെ  ഈടെഭാകത്തിയ  നടെപടെത്തികന്ന്
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം  മഭാനനജത്തിഗംഗന്ന്  കമത്തിറത്തിയപടെ  അഗംഗസ്വീകഭാരഗം  വഭാങ്ങത്തിയതഭായഗം  കണത്തില.   ഈ
വത്തിഷയതത്തില് നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്  അനനസഷണതത്തിനന്ന്  "ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്
സസസ്വീകരത്തിച്ച  നടെപടെത്തിയന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി  അഗംഗസ്വീകഭാരഗം  വഭാങ്ങത്തിയതഭായത്തി  കഭാണുനത്തില  എനതത്തിനന്ന്
പസക്തത്തിയത്തില"  എനഭാണന്ന് ചെസ്വീഫന്ന് ഫത്തിനഭാനസന്ന് ആന്റെന്ന് അകക്കൗണന്ന്സന്ന് ഓഫസ്വീസറുപടെ 06/11/2017 പല
പത്തി4-856/2017  നമ്പര്  കതപകഭാരഗം  മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിട്ടുളതന്ന്.   നദേവസസതത്തിപന്റെ  ഉതമ
തഭാത്പരരഗം കണകത്തിപലടുതന്ന് ഇകഭാരരതത്തില് അടെത്തിയനത്തിര തുടെര്നടെപടെത്തികള ഉണഭാനകണതുണന്ന്.

2.5.2. തുലഭാഭഭാരഗം  ,   നചെഭാറണ് പവൃതത്തികളുപടെ നഫഭാനടഭാഗഭാഫത്തി ഇനതത്തില് 
വരവത്തില  .   നദേവസസതത്തിനന്ന് വരുമഭാനസഭാധരത ഇലഭാതഭായത്തി  .
(2013-14 വര്ഷപത ഓഡത്തിറന്ന് റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ഖണത്തിക 2.1 കഭാണുക) 
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിനന്ന്  2012-13,  2013-14,  എനസ്വീ  സഭാമ്പതത്തിക  വര്ഷങ്ങളത്തില്

തുലഭാഭഭാരഗം,  നചെഭാറണ്  മുതലഭായ  പവൃതത്തികളുപടെ  നഫഭാനടഭാഗഭാഫത്തി  ഇനതത്തില്  യഥഭാക്രമഗം
2,05,54,863/-  രൂപ,  2,15,87,500/-രൂപ  എനത്തിങ്ങപന  വരവുണന്ന്. എനഭാല്  2014-15,  2015-16
വര്ഷങ്ങളത്തില്  ഈ  ഇനതത്തില്  വരപവഭാനഗം  തപനയത്തില.  നദേവസസതത്തിപന്റെ  ഒരു  പധഭാന
വരവത്തിനമഭായ നഫഭാനടഭാഗഭാഫത്തി ഇനതത്തില്  2015-16  വര്ഷപത ബജറത്തില് പതസ്വീക്ഷത്തിത വരവഭായത്തി
തുകപയഭാനഗം ഉളപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുമത്തില.

1978-പല ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ആകത്തിപല  വകുപ്പെന്ന് 10, ഉപവകുപ്പെന്ന് (g)പകഭാരഗം 'duties
of Committee  to do all such things as may be incidental and conductive to the efficient’ “
management of the affairs of the Devaswom and the convenience of the worshippers  -”
ഭകതജനങ്ങളുപടെ  തഭാല്പരരങ്ങളുഗം  സക്കൗകരരങ്ങളുഗം  സഗംരക്ഷത്തിക്കുക  എന  ചുമതല  കൂടെത്തി
ഭരണസമത്തിതത്തിയത്തില്  നത്തിക്ഷത്തിപമഭാണന്ന്.  നദേവസസതത്തിനന്ന്  ഈയത്തിനതത്തിലുളള  വരുമഭാന  സഭാധരത
ഇലഭായഭായതത്തിനു  പുറപമ,  ഭക്തജനങ്ങളകന്ന്   തുലഭാഭഭാരഗം,  നചെഭാറണ് മുതലഭായ  പവൃതത്തികളുപടെ
നഫഭാനടഭാ ലഭത്തികഭാനുളള അവസരഗം കൂടെത്തി നത്തിനഷധത്തികപപ്പെടുന.

2  നകഭാടെത്തിയത്തിലധത്തികഗം  വഭാര്ഷത്തിക  വരവന്ന്  ലഭത്തിച്ചത്തിരുന  ഒരു  വരുമഭാന  നസഭാതസഭാണന്ന്
ഇടെകഭാലതന്ന്  ഇലഭാതഭായത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  വരുമഭാന  സഭാധരതകള
ഉപനയഭാഗപപ്പെടുതനതത്തിനുഗം  ഭക്തജനങ്ങളുപടെ  ഉതമതഭാത്പരരങ്ങള  സഗംരക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുമുള
നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതത്തിനലകന്ന് ശദ്ധ ക്ഷണത്തിക്കുന.

2.6. കലഭാനത്തിലയഗം കൃഷ്ണനഭാടഗം വരവന്ന്
2.6.1. കലഭാനത്തിലയഗം വരവുകള

കലഭാനത്തിലയഗം  വരവുകളഭായത്തി  വഭാര്ഷത്തികകണക്കുകളത്തിപല  റത്തിദവസ്ഡന്ന്  ലഡ്ജറത്തില്
അകക്കൗണന്ന് പഹഡന്ന്  13(1)ആയത്തി കൃഷ്ണനഭാടഗം പുറഗം വരവുഗം നദേവസസഗം  കൂറന്ന്  തുലഭാഭഭാരഗം അകക്കൗണന്ന്
പഹഡന്ന്(1)ല് നത്തിനഗം വകമഭാറത്തിയള കൃഷ്ണനഭാടഗം അകഗം വരവുഗം ഉണന്ന്.

2015-16 വര്ഷപത കൃഷ്ണനഭാടഗം വരവന്ന് പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കഭാണപപ്പെട അപഭാകതകള
ശദ്ധയത്തില്പപ്പെടുതന.
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2.6.1.1. മൂവ്പമന്റെന്ന് രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില   -   പുറഗംവരവത്തിപന്റെ കൃതരത പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന 
കഴെത്തിയത്തില
2013-14 വര്ഷപത ഓഡത്തിറന്ന്  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  ഖണത്തിക  2.24.4.  പകഭാരമുള പുറഗംകളത്തികന്ന്

നപഭാകുന  ജസ്വീവനകഭാരുപടെ  മൂവ്പമന്റെന്ന്  രജത്തിസര്  കളത്തിനയഭാഗ  ആശഭാന  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതത്തി
സൂക്ഷത്തിയണഗം എന നത്തിര്നദ്ദേശഗം നടെപ്പെത്തിലഭാകത്തികഭാണുനത്തില.  മൂവ്പമന്റെന്ന് രജത്തിസറത്തിപന്റെ അഭഭാവതത്തില്
പുറഗംവരവത്തിപന്റെ കൃതരത പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന ഓഡത്തിറത്തില് കഴെത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.

2.6.1.2. കൃഷ്ണനഭാടഗം അകഗം വരവുകള   -   വരവത്തിപന്റെ വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള പരത്തിനശഭാധനയന്ന് 
ലഭരമഭാകത്തിയത്തില
ഓനരഭാ ദേത്തിവസനതയഗം കൃഷ്ണനഭാടഗം  അകഗം വരവഭായത്തി  ലഭത്തിക്കുന തുകകള അതഭാതന്ന്

ദേത്തിവസപത  പമയത്തിന  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  പനതരകമഭായത്തി  നചെര്നകണതഭാണന്ന്.   എനഭാല്
കരഭാഷ്ബുകത്തില്  ഈ  തുകകള  നദേവസസഗം  കൂറന്ന്,  തുലഭാഭഭാരഗം  എന  പഹഡത്തില്  [1(1)]  മറന്ന്
വരവുകനളഭാപടെഭാപ്പെഗം ആണന്ന് ഉളപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.  തുടെര്നന്ന് വഭാര്ഷത്തിക കണക്കുകനളഭാപടെഭാപ്പെഗം
ഉള  റത്തിദവസ്ഡന്ന്  പലഡ്ജര്  പകഭാരഗം  കൃഷ്ണനഭാടഗം  അകഗം  വരവന്ന്  കലഭാനത്തിലയഗം  വരവന്ന്
പഹഡത്തിനലകന്ന്  [13(1)]  മഭാറത്തിയ  2,06,21,200  രൂപയപടെ ആധത്തികഭാരത്തികത പരത്തിനശഭാധത്തികഭാനുതകുന
നരഖകള ഓഡത്തിറത്തിനന്ന് ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നഗം.1/2017 തസ്വീയതത്തി.05/11/17  പകഭാരഗം
ആവശരപപ്പെടത്തിരുനപവങത്തിലുഗം ആയതന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.   കലഭാനത്തിലയഗം  അകഗം  വരവത്തിപന്റെ
ആധത്തികഭാരത്തികത പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുവഭാന സഹഭായകമഭായ രസ്വീതത്തിയത്തില് ഓനരഭാ ദേത്തിവസപതയഗം വരവു
സഗംബനത്തിച്ച  വത്തിശദേമഭായ  പലഡ്ജര്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള
ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

2.7. ദദേനഗംദേത്തിന വരവന്ന് രശസ്വീതത്തി പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കപണതത്തിയ 
അപഭാകതകള

2.7.1. നക്ഷത്രതത്തില് തുലഭാഭഭാരഗം നടെതനതത്തിനഭാവശരമഭായ സഭാധനങ്ങളുപടെ 
സദപ്ല   -   പടെണര് നടെപടെത്തികളത്തിപല അപഭാകതകള
2015-2016  വര്ഷഗം  നക്ഷത്രതത്തില്  തുലഭാഭഭാരഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  നടെതനതത്തിനഭാവശരമഭായ

സഭാധനങ്ങള സദപ്ല പചെയ്യുനതത്തിനന്ന് സമര്പ്പെത്തിച്ച പടെണര്  (100/-  രൂപയന്ന്  0.00000000001  രൂപ
നത്തിരകത്തില്)  ഭരണസമത്തിതത്തി  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചന്ന്  ഉതരവഭായത്തിട്ടുണന്ന്  (നദേവസസഗം  ഭരണസമത്തിതത്തിയപടെ
23/06/2015  പല 42-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനഗം.)  തുലഭാഭഭാരഗം വഴെത്തിപഭാടെന്ന് നടെതനതത്തിനന്ന് സഭാധനങ്ങള
ഇത്രയഗം പചെറത്തിയ തുകയന്ന്  (ആയത്തിരഗം  നകഭാടെത്തി  രൂപയന്ന്  ഒരു രൂപ നത്തിരകത്തില്)  സദപ്ല പചെയ്യുന
വരക്തത്തികന്ന് ഫലതത്തില് വരുമഭാനപമഭാനഗം ലഭത്തിക്കുനത്തില.  ഒരു മതരഭാധത്തിഷത്തിത പടെണറത്തിലൂപടെയഭാണന്ന്
ഇനത കരഭാറുകഭാരന വര്ഷങ്ങളഭായത്തി തുലഭാഭഭാരഗം നടെതത്തിപകഭാണത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.  വത്തിലകൂടെത്തിയതുഗം, വത്തില
കുറഞ്ഞതുഗം  എളുപ്പെതത്തില്  നകടുവന  നപഭാകുനതുമഭായ  ഏകനദേശഗം  അമ്പനതഭാളഗം  ഇനങ്ങള
കരഭാറുകഭാരന  സക്കൗജനരമഭായത്തി  സദപ്ല  പചെയ്തന്ന്  സസനഗം  പചെലവത്തില്  ഏകനദേശഗം  പനതഭാളഗം
ആളുകപള  (10x8500)പവച്ചന്ന്  കരഭാറത്തില് പറഞ്ഞ കമസ്വീഷന വരവസയത്തില് തുലഭാഭഭാരഗം വഴെത്തിപഭാടെന്ന്
ഏപറടുത നടെതന എനതത്തിപനറ ഔചെത്തിതരഗം പരത്തിനശഭാധത്തികപപ്പെനടെണതഭാണന്ന്.  ഏറവുഗം കുറഞ്ഞ
നത്തിരകന്ന്  കസഭാടന്ന്  പചെയ്ത  വരക്തത്തികന്ന്  കരഭാര്  ഉറപ്പെത്തിക്കുനമ്പഭാള  തപന  നത്തിരകന്ന്  പവൃതത്തിയമഭായത്തി
തഭാരതമരഗം പചെയ്തന്ന് യക്തത്തിസഹമഭാനണഭാപയനന്ന് ഉറപ്പു വരുനതണതഭാണന്ന്.
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ഇതുമഭായത്തി  ബനപപ്പെടന്ന്  2015-16 പല  തുലഭാഭഭാരഗം  പടെണര് ഫയല്  (ഫയല്നഗം.പത്തി.3-
2512/15) പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് ശദ്ധയത്തില്പപ്പെട കഭാരരങ്ങള തഭാപഴെ പകഭാടുക്കുന.

1. 21/04/2015 ല്  പഡപകടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  (പടെമ്പത്തിള),  പഡപകടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്
(അകക്കൗണന്ന്സന്ന്),  മഭാനനജര്(എസന്ന്.&പത്തി)  എനത്തിവര്  ഒപ്പെത്തിട  അജണയത്തില്  തുലഭാഭഭാരഗം
നടെതത്തിപ്പുമഭായത്തി  ബനപപ്പെടന്ന്  തഭാപഴെ  പറയന  ആനക്ഷപങ്ങള  ഉണഭാവഭാറുളതഭായത്തി
പരഭാമര്ശത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.
 ഗുണനത്തിലവഭാരമത്തിലഭാതതുഗം,  മതത്തിയഭായ  അളവത്തില്  ഇലഭാനതയഗം  സഭാധനങ്ങള

കരഭാറുകഭാരന   ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതന്ന്.
 'തടത്തില്പണഗം' എന നത്തിലയന്ന് ഭക്തര് പവയ്ക്കുന പണഗം കരഭാറുകഭാരന വസൂലഭാക്കുനതന്ന്

(ഫയല് നപജന്ന് 17).

ഈ  പശ്നങ്ങള  കമറത്തിയന്ന്  നബഭാധരപപ്പെടതത്തിപന്റെ  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  ഗുരുവഭായൂര്
നദേവസസഗം  മഭാനനജത്തിഗംഗന്ന്  കമറത്തിയപടെ  21/04/2015  പല  19-ാഭാഗം  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  കരഭാറുകഭാരന
സഭാധനങ്ങള സദപ്ല പചെയ്യുക മഭാത്രവുഗം തുലഭാഭഭാരഗം വഴെത്തിപഭാടെന്ന് നദേവസസഗം നനരത്തിടന്ന് നടെതനതത്തിനുഗം
സഭാധനങ്ങള സദപ്ല പചെയ്യുനതത്തിനന്ന് പടെണര് വത്തിളത്തികഭാനുഗം തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചു.

2. നമല്  തസ്വീരുമഭാനതത്തിനന്ന്  വത്തിരുദ്ധമഭായത്തി  28/04/2015 നന്ന്  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  ഒപ്പെത്തിടന്ന്  സമര്പ്പെത്തിച്ച
അജണയത്തില് തഭാപഴെ പറയന കഭാരരങ്ങള നരഖപപ്പെടുതത്തിയതഭായത്തി കഭാണുന.

 തുലഭാഭഭാരഗം നദേവസസഗം  ഏപറടുക്കുനമ്പഭാള മത്തിനത്തിമഗം  10  ജസ്വീവനകഭാപര നവണത്തിവരുപമനഗം
ഇതത്തിനഭായത്തി ഒരുമഭാസഗം ചുരുങ്ങത്തിയതന്ന് ₹85000/- രൂപ പചെലവു വരുഗം.

 ഇനപ്പെഭാള നകവലഗം നഭാമമഭാത്രമഭായ കമസ്വീഷന തുകയഭാണന്ന്  കരഭാറുകഭാരന തുലഭാഭഭാരഗം
നടെതനതന്ന്.   എനഭാല് സഭാധനഗം  സദപ്ല മഭാത്രഗം  കരഭാറുകഭാരനന്ന്  നല്കുനമ്പഭാള
ടെത്തിയഭാനന്ന്  ഭക്തര്  പവയ്ക്കുന  തടത്തില്പണഗം  ലഭത്തിക്കുകയത്തില  എനതത്തിനഭാല്  കമസ്വീഷന
നത്തിരകന്ന്  കൂടഭാന  സഭാധരതയണന്ന്.   മഭാത്രമല  നദേവസസതത്തിനന്ന്  ഭക്തര്  പവയ്ക്കുന
തടത്തില്പണഗം വരുമഭാനമഭാകത്തി മഭാറഭാന സഭാധത്തിക്കുനമഭാ എനതുഗം ഉറപ്പെത്തില.

 നദേവസസഗം നത്തിയമത്തിക്കുന ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന് തുലഭാഭഭാരഗം നടെതത്തി പരത്തിചെയമത്തിലഭാതതത്തിനഭാല്
തുലഭാഭഭാരഗം നടെതനതത്തിപന്റെ നവഗത കുറയഭാനുഗം കക വര്ദ്ധത്തികഭാനുഗം സഭാധരതയണന്ന്.

 സഭാധനങ്ങള  കൂടെത്തി  നദേവസസഗം  വഭാങ്ങത്തി  നല്കുകയഭാപണങത്തില്  സഭാധനങ്ങളുപടെ
ഗുണനത്തിലവഭാരവുഗം വഭാങ്ങുനതത്തിപന്റെ പചെലവുഗം കണകഭാകണഗം.

നമല് അജണയത്തിനനമല് കമറത്തി 21/04/2015 നന്ന് എടുത 19-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനഗം റദ്ദേന്ന്
പചെയ്യുകയഗം തുലഭാഭഭാരഗം വഴെത്തിപഭാടെന്ന് പഴെയപടെത്തി തപന കരഭാറുകഭാരപനപകഭാണന്ന് പചെയ്യത്തികഭാനുഗം പടെണര്
ക്ഷണത്തികഭാനുഗം  തസ്വീരുമഭാനത്തിക്കുകയഭാണുണഭായതന്ന്  (08/05/2015 പല  46-ാഭാഗം  നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനഗം).
നമല്  തസ്വീരുമഭാനതത്തില്  ഭക്തര്  തടത്തില്പണഗം  പവയഭാന  പഭാടെത്തിലഭാതതുഗം,  അഥവഭാ
പവയ്ക്കുകയഭാപണങത്തില് ആയതന്ന്  കരഭാറുകഭാരപന്റെ ജസ്വീവനകഭാര്  എടുകഭാന പഭാടെത്തിപലനന്ന്  വരവസ
കരഭാറത്തില് ഉളപപ്പെടുതനതത്തിനുഗം,  ഈ വരവസ കര്ശനമഭായത്തി പഭാലത്തിക്കുനനണഭാ എനന്ന് നക്ഷത്രഗം
പഡപകടത്തി അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര് ഉറപ്പെഭാനകണതുമഭാപണനഗം നത്തിര്നദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

3. 29/06/2015  ല്  കരഭാറുകഭാരനന്ന്  നല്കത്തിയ  സദപ്ല  ഓര്ഡറത്തിനനഭാപടെഭാപ്പെഗം  തുലഭാഭഭാരഗം
നടെതനതത്തിനുള  സഭാധനങ്ങളുപടെ  ഗുണനത്തിലവഭാരഗം  ആഴ് ചെയത്തില്  രണദേത്തിവസഗം
പരത്തിനശഭാധത്തികണപമനഗം  Monthly  Report  സമര്പ്പെത്തിനകണതുമഭാപണനന്ന്  പഡപകടത്തി
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അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  (പടെമ്പത്തിള)കന്ന്  നത്തിര്നദ്ദേശഗം നല്കത്തിയത്തിരുന.  ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
നഭാളത്തിതുവപര  ഒരുതവണ  മഭാത്രഗം  പഡപകടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്(പടെമ്പത്തിള)  കക്കൗണര്
പരത്തിനശഭാധന  നടെതത്തിയതഭായഗം  (13/09/2015 നന്ന്)  അനന  ദേത്തിവസഗം  കരഭാറുകഭാരപന്റെ  ഒരു
ജസ്വീവനകഭാരനത്തില്  നത്തിനഗം  3387/-  രൂപ  കപണതത്തിയതഭായഗം  ആയതന്ന്  14/09/2015 നന്ന്
സത്തി.ബത്തി.നഗം.6082  എന  ചെലഭാന  പകഭാരഗം  നദേവസസതത്തില്  അടെപ്പെത്തിക്കുകയഗം  പചെയ്തതഭായത്തി
കഭാണുന.   ഇതത്തില്  നത്തിനഗം  കരഭാറുകഭാരപന്റെ  ജസ്വീവനകഭാര്  അനരഭായമഭായത്തി  തടത്തില്പണഗം
ദകകലഭാക്കുനപണനഗം  ഈപയഭാരു  വരുമഭാനഗം  മുനത്തില്കണഭാണന്ന്  കരഭാറുകഭാരന
സക്കൗജനരമഭായത്തി  കരഭാര്  ഏപറടുക്കുനതന്ന്  എനതുഗം  വരക്തമഭാണന്ന്.   ഒരു  ദേത്തിവസഗം  500 നുഗം
750 നുഗം ഇടെയന്ന് തുലഭാഭഭാരഗം നടെക്കുന നക്ഷത്രതത്തില് ഒരു ഭക്തനത്തില് നത്തിനഗം  10  രൂപ വച്ചന്ന്
കണകഭാകത്തിയഭാല് തപന ഒരു വര്ഷഗം ഏറവുഗം ചുരുങ്ങത്തിയതന്ന് ഏകനദേശഗം 21,90,000/-  രൂപ
(600x10x365)കരഭാറുകഭാരനന്ന് ലഭത്തിക്കുഗം എനതന്ന് വരക്തമഭാണന്ന്.

4. ഫയല് നപജന്ന്  233 ല് ശസ്വീമതത്തി.ഉഷ ടെസ്വീച്ചര് എന ഭക്തയപടെ പരഭാതത്തി കഭാണുനണന്ന്.  ഇവര്
തുളസത്തിപ്പൂവന്ന്  പകഭാണന്ന്  തുലഭാഭഭാരഗം  നടെതത്തിയനപ്പെഭാള  നഭാമമഭാത്രമഭായത്തി   തുളസത്തിപ്പൂവന്ന്
ഉപനയഭാഗത്തിക്കുകയഗം ബഭാകത്തി മുഴവന ഇരുമ്പു കടത്തി ഉപനയഭാഗത്തിക്കുകയമഭാണുണഭായതന്ന്.  നമല്
പരഭാതത്തിയത്തിനനമല്  നക്ഷത്രഗം  സൂപണത്തിപന്റെ  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിനനമല്  പരഭാതത്തി  സതരമഭാപണനഗം
കൂടെഭാപത ദേക്ഷത്തിണയഭായത്തി തടത്തില്പണഗം കരഭാറുകഭാരന വഭാങ്ങത്തിക്കുനതന്ന് നത്തിരുതഭാഹപപ്പെടുതന
സമയതന്ന് കരഭാറുകഭാരപന്റെ നജഭാലത്തികഭാര് ധഭാര്ഷരനതഭാപടെയഭാണന്ന് പപരുമഭാറഭാറുളതന്ന് എനഗം
തുലഭാഭഭാരഗം ക്ലെഭാര്ക്കുമഭാര് സഭാക്ഷരപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്. . (സത്തി.എഫന്ന്.നപജന്ന് 235)

5. കൂടെഭാപത  24/07/2015 ല് വത്തിജത്തിലനസന്ന്  &  ആന്റെത്തി  കറപ്ഷന ബകനറഭായത്തിപല ഉനദേരഭാഗസര്
ചെത്തില പരഭാതത്തികപളതടെര്നന്ന് തുലഭാഭഭാരഗം കക്കൗണറത്തില് നടെതത്തിയ പരത്തിനശഭാധനയത്തിലുഗം നകടുവന
പഴെഗം ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതഭായത്തി കപണതത്തിയത്തിരുന.

നമല്  പരഭാമര്ശത്തിച്ച  വസ്തുതകളത്തില്  നത്തിനഗം  കരഭാറുകഭാരനനഭാ,  ടെത്തിയഭാപന്റെ
ജസ്വീവനകഭാനരഭാ  ഭക്തര്  ദേക്ഷത്തിണയഭായത്തി  തുലഭാഭഭാരതടത്തില്  പവയ്ക്കുന  പണഗം
ദകകലഭാകഭാറുപണനഗം,  ഇതന്ന് നത്തിരുതഭാഹപപ്പെടുതന നദേവസസഗം ജസ്വീവനകഭാനരഭാടെന്ന് നമഭാശമഭായത്തി
പപരുമഭാറഭാറുപണനഗം,  തുലഭാഭഭാരതത്തിനന്ന്  പലനപ്പെഭാഴഗം  നമഭാശഗം  സഭാധനങ്ങള
ഉപനയഭാഗപപ്പെടുതഭാറുപണനഗം  സഭാധനങ്ങള  കൃതരമഭായത്തി  സദപ്ല  പചെയ്യഭാപത  പകരഗം  കടത്തി
ഉപനയഭാഗത്തികഭാറുപണനഗം  വരക്തമഭാണന്ന്.  ഇപതലഭാഗം  കരഭാറത്തിപല  വരവസകളുപടെ  വരക്തമഭായ
ലഗംഘനമഭായത്തിട്ടുഗം  നമല്  കരഭാറുകഭാരപനതത്തിപര  കരഭാറത്തിപല  വരവസ  പകഭാരമുള  യഭാപതഭാരു
കര്ശന  നടെപടെത്തിയഗം  നദേവസസതത്തിപന്റെ  ഭഭാഗതനത്തിനഗം  ദകപകഭാണത്തിടത്തില.  തുലഭാഭഭാരഗം
കക്കൗണറുകളത്തില്  സത്തിസത്തിടെത്തിവത്തി  കരഭാമറകള  സഭാപത്തികപപ്പെടത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം  ആയതന്ന്
പവര്തനക്ഷമമഭാപണനന്ന്  ഉതരവഭാദേപപ്പെടവര്  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനനണഭാ  എനത്കൂടെത്തി
പരത്തിഗണത്തിനകണതുണന്ന്.

ആയത്തിരഗംനകഭാടെത്തി രൂപയന്ന് ഒരു രൂപഭാ കമസ്വീഷന നത്തിരകത്തില് കരഭാറുകഭാരപന തുലഭാഭഭാരഗം
നടെതഭാന അനുവദേത്തിക്കുക വഴെത്തി യഥഭാര്ത്ഥതത്തില് ഭക്തരത്തില് നത്തിനഗം ദേക്ഷത്തിണയത്തിനതത്തില് ലഭത്തിക്കുന
വനതുക സസസ്വീകരത്തിക്കുവഭാന കരഭാറുകഭാരനന്ന്  അവസരമുണഭാവുകയഭാണുണഭായതന്ന്.   ഇകഭാരരതത്തില്
കരഭാറുകഭാരപന്റെനയഭാ,  നദേവസസതത്തിപന്റെനയഭാ  സഭാമ്പതത്തികതഭാല്പ്പെരരങ്ങളകപ്പുറഗം  ഭക്തരുപടെ
തഭാല്പരരതത്തിനുഗം  വത്തിശസഭാസതത്തിനുമഭായത്തിരത്തികണഗം  മുനഗണന  നല്നകണതന്ന്  എനന്ന്
അഭത്തിപഭായപപ്പെടുനതത്തിനനഭാപടെഭാപ്പെഗം ഇകഭാരരഗം ഉചെത്തിതമഭായ നടെപടെത്തികളകഭായത്തി അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുപടെ
ശദ്ധയത്തില്  പകഭാണവനത്തിരുന.  (പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 10-929/2015  തസ്വീയ്യതത്തി.
01/12/2015).
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2.7.2. നക്ഷത്രഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  കക്കൗണര്  കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികളുപടെയഗം  ,    പലവക  ,
അഡസഭാനസന്ന്  ,    വഭാഹനപൂജ  മഭാനസല്  രശസ്വീതത്തികളുപടെയഗം  നസഭാകന്ന്
പരത്തിനശഭാധന അപഭാകതകള
01.01.2016  മുതല്  25.07.2016  വപരയളള  നക്ഷത്രഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  കക്കൗണര്  കമ്പകടര്

രശസ്വീതത്തികളുപടെ പമയത്തിന നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്,  നക്ഷത്രഗം നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്,  ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ നസഭാകന്ന്
രജത്തിസര്  എനത്തിവയഗം  പലവക,  അഡസഭാനസന്ന്,  വഭാഹനപൂജ  മഭാനസല്  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  നസഭാകന്ന്
രജത്തിസര് എനത്തിവ ഭക്കൗതത്തികപരത്തിനശഭാധന നടെതത്തിയതത്തിപന്റെ വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാപഴെപകഭാടുക്കുന.

ഭക്തജനങ്ങളകന്ന്  നക്ഷത്രഗം വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  കക്കൗണറത്തിലൂപടെ വത്തിതരണഗം പചെനയ്യണ കമ്പകടര്
രശസ്വീതത്തികള,  നക്ഷത്രഗം സൂപണന്ന് നദേവസസഗം പര്നച്ചയ്സന്ന് വത്തിഭഭാഗതത്തില് നത്തിനഗം ദകപ്പെറത്തി നക്ഷത്രഗം
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  വരവന്ന്  നരഖപപ്പെടുതത്തി  ആവശരഭാനുസരണഗം  ക്ലെര്ക്കുമഭാര്കന്ന്  വത്തിതരണഗം
പചെയ്യുന.  ഇതരതത്തില്  ദകപ്പെറ്റുന  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  എണവുഗം  ക്രമനമ്പറുഗം  ദകപ്പെറത്തിയ
തസ്വീയതത്തിയത്തില്തപന  ഓനരഭാ  ക്ലെര്ക്കുഗം  അവരവരുപടെ  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതന.
ക്ലെര്ക്കുമഭാര് ഭക്തര്കന്ന് വത്തിതരണഗം പചെയ്യുന രശസ്വീതത്തികളുപടെ എണഗം ക്രമനമ്പര് സഹത്തിതഗം അതതന്ന്
ദേത്തിവസഗം  തപന  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുനതണതുഗം  കഭാലഭാകഭാലങ്ങളത്തില്  ബനപപ്പെട
അധത്തികഭാരത്തികപളപകഭാണന്ന്  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതത്തി  സൂക്ഷത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.എനഭാല് നത്തിലവത്തില് നക്ഷത്രഗം
സൂപണന്ന്  കക്കൗണര്  ക്ലെര്ക്കുമഭാര്കന്ന്  നല്കുന  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  രശസ്വീതത്തികള   യഥഭാസമയഗം
നസഭാകത്തിപലടുക്കുനതത്തിലുഗം  വത്തിതരണഗം  പചെയ്യുന  തസ്വീയതത്തി  നസഭാകന്ന്   രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുതനതത്തിലുഗം  പല  ക്ലെര്ക്കുമഭാരുഗം  അലഗംഭഭാവഗം   കഭാണത്തിക്കുന.  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  വരവന്ന്  -
വത്തിതരണ  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  കണക്കുകള  കൃതരമഭായത്തി  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതഭാപത
ദകവശനസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെത്തിനന്ന്  അനുസരത്തിച്ചന്ന്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  എഴതുകയഭാണന്ന്  പല  ക്ലെര്ക്കുമഭാരുഗം
പചെയവരുനതന്ന്.  ഇതത്തിനഭായത്തി  രജത്തിസറുകളത്തില്  പലതവണ  പവടത്തിതത്തിരുതലുകള  നടെതകയഗം
പചെയ്യുനണന്ന്  (ഖണത്തിക 2.7.2.1.6).  ഭക്കൗതത്തിക  നസഭാകന്ന്  പരത്തിനശഭാധന  സമയതന്ന്  രജത്തിസറത്തിപല
നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  പകഭാരമുളള  എണഗം   രശസ്വീതത്തികള  ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം   രജത്തിസറുകളത്തിപല
നരഖപപ്പെടുതലുകളത്തില്  പതറ്റുകള  കടെനകൂടെത്തിയതത്തിനഭാല്  ചെത്തില  ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ  ദകവശഗം
അധത്തികനമഭാ കുറനവഭാ രശസ്വീതുകള കഭാണുനണന്ന് (ഖണത്തിക 2.7.2.1.5).

ഭക്തര്കന്ന്  വത്തിതരണഗം  പചെയ്തതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ
നമ്പറുകളത്തിലുളള  രശസ്വീതുകള  പത്തിനസ്വീടെന്ന്  ഭക്കൗതത്തിക  പരത്തിനശഭാധന  സമയതന്ന്  പസക്ഷനത്തില്  നത്തിനഗം
ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന് എനതന്ന് ഗക്കൗരവമഭായത്തി കഭാനണണതഭാണന്ന്  (ഖണത്തിക 2.7.2.1.3).  നക്ഷത്രതത്തില് നത്തിനഗം
സലഗം  മഭാറത്തിനപ്പെഭാകുന  ജസ്വീവനകഭാര്  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  രശസ്വീതത്തികള  പൂര്ണമഭായഗം  തത്തിരത്തിച്ചന്ന്
ഏല്പ്പെത്തികഭാതതഭായഗം  വളപരയധത്തികഗം  രശസ്വീതുകള  നഷപപ്പെടതത്തിനഭാല്  ഭക്കൗതത്തിക  പരത്തിനശഭാധന
സമയതന്ന്  ഹഭാജരഭാകഭാതതഭായഗം  കഭാണുന(ഖണത്തിക  2.7.2.1.4.).  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  കക്കൗണര്
ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ  രശത്തിതത്തികളുപടെ  നസഭാകന്ന്,  വത്തിതരണഗം,  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  എനത്തിവ  നദേവസസഗം
സൂപ്പെര്ദവസറത്തി  ഓഫസ്വീസര്മഭാര്  സമയബനത്തിതമഭായത്തി  പരത്തിനശഭാധന  നടെതത്തി  ഭക്കൗതത്തിക
നസഭാക്കുമഭായത്തി  പപഭാരുതപപ്പെടുതനനണഭാപയനന്ന്  ബനപപ്പെട  ഓഫസ്വീസര്മഭാര്  ഇതുവപര
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.  രശസ്വീതത്തികളത്തിപല നസഷനറത്തി നമ്പര് കമ്പകടറത്തിപല നമ്പറുമഭായത്തി ഒതനനഭാകഭാന
സഭാധത്തികഭാതതത്തിനഭാലുഗം,  കമ്പകടര്  രശസ്വീതത്തികളകന്ന്  'duplicate  ’ ഇലഭാതതത്തിനഭാലുഗം  രശസ്വീതുകള
ദുരുപനയഭാഗഗം  പചെയ്യുനനണഭാ  എനന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന  കഴെത്തിയഭാത  സഭാഹചെരരമഭാണന്ന്
നത്തിലവത്തിലുളളതന്ന്.  രശസ്വീതത്തികള റദ്ദേന്ന് പചെനയ്യണത്തി വനഭാലുഗം പത്തിന്റെത്തിഗംഗന്ന് തകരഭാറുമൂലഗം പുതുയ രശസ്വീതത്തികള
നല്നകണത്തിവനഭാലുഗം ആയതന്ന് റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്   പചെയ്യുന സഗംവത്തിധഭാനഗം നത്തിലവത്തിപല നസഭാഫ ന്ന് പവയറത്തില്
ഇല.  ഈ  സഭാഹചെരരതത്തില്  രശസ്വീതുകളുപടെ  വത്തിതരണവുഗം  നസഭാക്കുഗം  സഗംബനത്തിച്ച  കൃതരമഭായ
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നമഭാണത്തിററത്തിഗംഗുഗം  ആഭരനര  നത്തിയനണവുഗം  ഉറപ്പുവരുനതണതഭാണന്ന്.  അലഭാതപക്ഷഗം  അവ
ദുരുപനയഭാഗഗം  പചെയ്യപപ്പെടെഭാനുഗം  നദേവസസതത്തിനന്ന്  നഷഗം  സഗംഭവത്തിക്കുനതത്തിനുഗം  അതുവഴെത്തി
പരത്തിപഭാവനമഭായ  നക്ഷത്രതത്തിപന്റെ  സല്നപ്പെരത്തിനന്ന്  കളങനമല്കഭാനുളള  സഭാഹചെരരവുഗം
തളളത്തികളയഭാനഭാവത്തില.     

2.7.2.1. കഗംപകടര് രശസ്വീതത്തികളുപടെ പരത്തിനശഭാധന
അഡസഭാനസന്ന്  രശസ്വീതത്തികള ഒഴെത്തിപകയളള കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  01.01.2016  മുതല്

25.07.2016  വപരയളള  കഭാലയളവത്തിപല  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറുകള  പരത്തിനശഭാധന  നടെതത്തി
രശസ്വീതുകളുപടെ ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധനയഗം നടെതത്തി.

01.01.2016  മുതല് 25.07.2016  വപരയളള കഭാലയളവത്തില് നജഭാലത്തി പചെയ്തത്തിരുന എലഭാ
ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെയഗം  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറുകള  പരത്തിനശഭാധനകന്ന്  ലഭരമഭാകണപമനന്ന്  റത്തികസത്തിസത്തിഷന
നമ്പര്-1  തസ്വീയതത്തി: 21.07.2016  പകഭാരഗം ആവശരപപ്പെടത്തിരുനപവങത്തിലുഗം ഈ കഭാലയളവത്തില് നജഭാലത്തി
പചെയ്തത്തിരുന  തഭാപഴെ  പറയന  ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറുകള  ലഭരമഭായത്തില.   ഈ
രജത്തിസറുകള  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ഹഭാജരഭാക്കുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള
ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

1.വത്തിഷ്ണുദേഭാസന്ന്.പത്തി, ക്ലെര്കന്ന്
2 ഹജസ്വീഷന്ന്. പത്തി.എച്ചന്ന്,ക്ലെര്കന്ന്
3.അരുണ്ദേഭാസന്ന്, ക്ലെര്കന്ന്
4.രഭാനജഷന്ന്. എഗം.പക, സസ്വീനത്തിയര്ക്ലെര്കന്ന്

2.7.2.1.1.  ഉപനയഭാഗശൂനരമഭായ രശസ്വീതത്തികള നശത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുളള നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തികണഗം  .
നക്ഷത്രഗം നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില്  296001  മുതല്  300000  വപര നമ്പറുകളത്തിപല  4000

രശസ്വീതത്തികള ഉപനയഭാഗശൂനരമഭായതത്തിനഭാല് നക്ഷത്രഗം കഗംപകടര് രശസ്വീതത്തി നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് കുറവന്ന്
പചെയ്തന്ന്  കഭാണത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല്  ടെത്തി  രശസ്വീതത്തികള  പര്നച്ചയ്സന്ന്  വത്തിഭഭാഗതത്തിനലകന്ന്
തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തികഭാപത  നക്ഷത്രതത്തില്  സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയഭാണന്ന്.  ഉപനയഭാഗശൂനരമഭായ  രശസ്വീതത്തികള
നക്ഷത്രഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  കക്കൗണറത്തില്  തുടെര്നഗം  കഭാലങ്ങനളഭാളഗം  സൂക്ഷത്തിക്കുനതന്ന്   ആശഭാസരമല.
രശസ്വീതത്തികള  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള  പഭാലത്തിച്ചുപകഭാണന്ന്   നശത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുളള  നടെപടെത്തികള
ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

2.7.2.1.2.  നക്ഷത്രഗം സൂപണത്തിനന്ന് തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ച   4014   കഗംപകടര് രശസ്വീതത്തികള നഷപപ്പെട്ടു  .  ആഭരനര
നത്തിയനണഗം ഉറപ്പുവരുതണഗം      
നക്ഷത്രതത്തിപല വഴെത്തിപഭാടെന്ന് കക്കൗണറത്തില് നജഭാലത്തി പചെയ്തത്തിരുന തഭാപഴെപറയന ക്ലെര്ക്കുമഭാര്

നദേവസസഗം  ഓഫസ്വീസത്തിനലകന്ന്  സലഗം മഭാറപപ്പെട തസ്വീയതത്തിയത്തില് നക്ഷത്രഗം സൂപണത്തിനന്ന്  തത്തിരത്തിനച്ചല്പ്പെത്തിച്ച
ഉപനയഭാഗത്തികഭാത  4014  കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികള  നഷപപ്പെടതഭായത്തി  കഭാണുന.വത്തിവരങ്ങള തഭാപഴെ
നചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ക്ലെര്കത്തിപന്റെ നപരന്ന്/രശസ്വീതത്തികള
തത്തിരത്തിനച്ചല്പത്തിച്ച തസ്വീയതത്തി

രശസ്വീതത്തികളുപടെ
എണഗം

രശസ്വീതത്തി നമ്പര്

1 അനൂപ്കൃഷ്ണനപക., 15.03.2016 3409 684591- 688000

2 രഭാനജഷന്ന് .എഗം.പക., 01.04.2016 605 866481 - 867085

ആപക 4014
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ടെത്തി രശസ്വീതത്തികള ലഭരമഭാക്കുനതത്തിനഭാവശരപപ്പെടന്ന് ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി (എനകസയറത്തി നമ്പര്
16/2016  തസ്വീയതത്തി  17.08.2016)  നല്കത്തിപയങത്തിലുഗം മറുപടെത്തി ലഭരമഭാക്കുകനയഭാ ടെത്തി രശസ്വീതത്തികള ഭക്കൗതത്തിക
പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ഹഭാജരഭാക്കുകനയഭാ  പചെയ്തത്തിടത്തില.  നഷപപ്പെട  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  നസഷനറത്തി  നമ്പര്
ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന്   അവ  ദുരുപനയഭാഗഗം  പചെയ്യപപ്പെടത്തിട്ടുനണഭാ  എനന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാനഭാകഭാത
അവസയഭാണന്ന്  നത്തിലവത്തിലുളളതന്ന്.  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന  രശസ്വീതത്തികളകന്ന്  കക്കൗണര്നഫഭായത്തില്/
കഭാര്ബണ്നകഭാപ്പെത്തി  (duplicate  copy)  ഇലഭാതതത്തിനഭാല്  ഇതരഗം  രശസ്വീതത്തികളത്തില്  കൃത്രത്തിമഗം
നടെകഭാനത്തിടെയഭായഭാലുഗം  അവ ദുരുപനയഭാഗഗം  പചെയ്യപപ്പെടത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം  ആയതന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുവഭാന
നത്തിലവത്തിപല  സഗംവത്തിധഭാനഗം  അപരരഭാപമഭാണന്ന്  എനളളതന്ന്  ഗക്കൗരവപൂര്വഗം  വസ്വീക്ഷത്തിനകണതഭാണന്ന്.
രശസ്വീതത്തികള  നഷപപ്പെടെഭാന  ഇടെയഭായ  സഭാഹചെരരഗം  പരത്തിനശഭാധത്തിനകണതുഗം
ഉതരവഭാദേത്തികളപകതത്തിപര  നടെപടെത്തി  സസസ്വീകരത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  ദകകഭാരരഗം
സഗംബനത്തിച്ചന്ന് കൃതരമഭായ നത്തിരസ്വീക്ഷണവുഗം ആഭരനര നത്തിയനണവുഗം ഉറപ്പുവരുനതണതഭാവശരമഭാണന്ന്
എന വത്തിവരഗം  ബനപപ്പെടവരുപടെ ശദ്ധയത്തില്പപ്പെടുതന.  നദേവസസതത്തിപന്റെ ഉതമതഭാത്പരരഗം
കണകത്തിപലടുതന്ന് ഉചെത്തിതമഭായ നടെപടെത്തി ഈ വത്തിഷയതത്തില് ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.

2.7.2.1.3. ഭക്തര്കന്ന്  വത്തിതരണഗം പചെയ്തതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയ രശസ്വീതുകള വഴെത്തിപഭാടെന്ന്
നരഖപപ്പെടുതലുകള ഇലഭാപത   (Blank Receipts)   പസക്ഷനത്തില് നത്തിനഗം കപണതത്തി  .  
ശസ്വീ.  അമൃതലഭാല് പക.  എന ക്ലെര്കത്തിപന്റെ നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് തഭാപഴെ പറയന  6

രശസ്വീതത്തികള  വത്തിതരണഗം  പചെയ്തത്തിട്ടുളളതഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  എനഭാല്  രശസ്വീതത്തികള
ഉപനയഭാഗത്തികഭാത  നത്തിലയത്തില്  ടെത്തിയഭാപന്റെ  ദകവശഗം  സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതഭായത്തി  ഭക്കൗതത്തിക
പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കപണതത്തി.

ക്രമനമ്പര് രശസ്വീതത്തി നമ്പര് നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് പചെലവന്ന് നരഖപപ്പെടുതത്തിയ തസ്വീയതത്തി

1 0829936 13.06.2016

2 0830094 13.06.2016

3 0830513 14.06.2016

4 0830514 14.06.2016

5 0830515 14.06.2016

6 0830959 15.06.2016

ഇകഭാരരതത്തില്  (ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  നമ്പര്  16/16  തസ്വീയതത്തി:17.08.2016)
നല്കത്തിയത്തിരുനപവങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി  ലഭരഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ഭക്തര്കന്ന്  വത്തിതരണഗം  പചെയ്തതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്
രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ  ഉപനയഭാഗത്തികഭാത  രശസ്വീതത്തികള  ക്ലെര്കത്തിപന്റെ  ദകവശഗം  ഭക്കൗതത്തിക
പരത്തിനശഭാധന  സമയതന്ന്  കപണതഭാന  ഇടെയഭായ  സഭാഹചെരരഗം  വരക്തമഭാനകണതുഗം  ഇതരഗം
രശസ്വീതത്തികള ദുരുപനയഭാഗഗം പചെയ്യപപ്പെടെഭാനുമുളള സഭാഹചെരരഗം ഒഴെത്തിവഭാനകണതുമഭാണന്ന്.

2.7.2.1.4. 1971   രശസ്വീതത്തികള നഷപപ്പെട്ടു  . -   ഉതരവഭാദേത്തികളപകതത്തിപര നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തികണഗം  .
ശസ്വീ.പണവന്ന്.സത്തി.എസന്ന്.  എന  ക്ലെര്കന്ന്  31.05.2016  നന്ന്  സലഗംമഭാറപത  തുടെര്നന്ന്

ടെത്തിയഭാപന്റെ  ദകവശമുണഭായത്തിരുന  2945  കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികള  നക്ഷത്രഗം  സൂപണത്തിനന്ന്  തത്തിരത്തിപക
ഏല്പ്പെത്തിച്ചതഭായത്തി  ടെത്തിയഭാപന്റെ  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നപജന്ന്  നമ്പര്  5-ല്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  ടെത്തി
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  പകഭാരഗം  അനന  ദേത്തിവസഗം  4108  രശസ്വീതുകള  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പുളളതഭായഗം
ശസ്വീ.വത്തിഷ്ണുദേഭാസന്ന്  എന  ക്ലെര്കത്തില്  നത്തിനഗം  1200  രശസ്വീതുകള  ലഭത്തികഭാനുപണനഗം
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  ശസ്വീ.വത്തിഷ്ണുദേഭാസത്തിനന്ന്  1200  രശസ്വീതത്തികള  ദകമഭാറത്തിയതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്
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രജത്തിസറത്തില് ഒരത്തിടെതഗം നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.ടെത്തി  രജത്തിസറത്തിപല രസസ്വീതുകളുപടെ വരവുഗം  വത്തിതരണവുഗം
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിനഗം  അനനദേത്തിവസഗം  യഥഭാര്ത്ഥതത്തില്  4916  രശസ്വീതത്തികള  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്
ഉണഭാനകണതഭാണന്ന് എനന്ന് കപണതത്തി. സൂപണത്തിനന്ന് ദകമഭാറത്തിയ 2945 രശസ്വീതുകള കഴെത്തിച്ചന്ന് ബഭാകത്തി
1971  എണഗം രശസ്വീതത്തികള നഭാളത്തിതുവപര തത്തിരത്തിപക ലഭത്തിച്ചത്തിടത്തില.  ആയതത്തിനഭാല് ടെത്തി  1971  രശസ്വീതത്തികള
നഷപപ്പെടതഭായത്തി  കണകഭാകത്തി  ഇകഭാരരതത്തില്   വത്തിശദേസ്വീകരണഗം  ആവശരപപ്പെട്ടുപകഭാണന്ന്  ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി  (നമ്പര്.13/2016  തസ്വീയതത്തി:17.08.2016)  നല്കത്തിയത്തിരുനപവങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  രസസ്വീതുകള  ദകമഭാറഗം  നടെതന സമയതന്ന് കുറവന്ന്  കണതന്ന്  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്
ലഭാഘവപരമഭായ നടെപടെത്തിയഭാണന്ന്  നദേവസസഗം  സസസ്വീകരത്തിച്ചതഭായത്തി  കഭാണുനതന്ന്.   നമല് വത്തിഷയപത
സഗംബനത്തിച്ചന്ന് യഭാപതഭാരുവത്തിധ അനനസഷണഗം നടെതകനയഭാ ആയതന്ന് സഗംബനത്തിച്ച നരഖഭാമൂലമുള
മറുപടെത്തി ഓഡത്തിറത്തിനന്ന് ലഭരമഭാക്കുകനയഭാ പചെയ്തത്തിടത്തില.  രസസ്വീതത്തികള നഷപപ്പെട കഭാരരതത്തില് ഉചെത്തിതമഭായ
നടെപടെത്തികള  എടുനകണതുഗം  ഇതത്തിനന്ന്  സഹഭായകരമഭായ  രസ്വീതത്തിയത്തില്  നത്തിലവത്തിലത്തിരത്തിക്കുന
ഭരണസഗംവത്തിധഭാനപത ക്രമപപ്പെടുതനതത്തിനഭാവശരമഭായ നടെപടെത്തികള ദകപകഭാനളണതുമഭാണന്ന്.

2.7.2.1.5. രശസ്വീതുകളുപടെ ഭക്കൗതത്തിക നസഭാകന്ന് പരത്തിനശഭാധന    -   നസഭാകത്തില് വരതരഭാസഗം കപണതത്തി  .
തഭാപഴെ  പറയന  ജസ്വീവനകഭാര്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  നരഖപപ്പെടുതല്  പകഭാരഗം

നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പുളള രശസ്വീതത്തികള ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധന സമയതന്ന് ഓഡത്തിറത്തില് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന രശസ്വീതുകളുപടെ വരവുഗം വത്തിതരണവുഗം പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്
യഥഭാര്ത്ഥതത്തില്  ഉണഭാനകണ  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  ഓഡത്തിറന്ന്  കണകഭാകത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  ആയതത്തിനനകഭാള
അധത്തികനമഭാ  കുറനവഭാ  രശസ്വീതത്തികളഭാണന്ന്  ചെത്തില  ക്ലെര്ക്കുമഭാര്  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുതത്തി ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിട്ടുളളതന്ന്. വത്തിവരങ്ങള തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

         നപരന്ന്

നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുളള

നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്
രസസ്വീതുകളുപടെ എണഗം

നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില്
യഥഭാര്ത്ഥതത്തില്
നരഖപപ്പെടുനതണ

രസസ്വീതുകളുപടെ
എണഗം

ഭക്കൗതത്തിക
പരത്തിനശഭാധനയത്തില്

കപണതത്തിയ
രശസ്വീതത്തികളുപടെ

എണഗം

വരതരഭാസഗം

1 അജത്തിതന്ന് കുമഭാര്.
എഗം.ആര്

1428 1408 1428 20 എണഗം 
അധത്തികഗം

2 രനമഷന്ന്.എഗം. 1222 1195 1222 27 എണഗം 
അധത്തികഗം

3 അമൃത് ലഭാല്.പക. 1455 1490 1455 35 എണഗം 
കുറവന്ന്

ഇതരതത്തില്  നസഭാകത്തില്   വരതരഭാസഗം  വരഭാന  ഇടെയഭായ  സഭാഹചെരരഗം
വരക്തമഭാക്കുവഭാന 17.08.2016 തസ്വീയതത്തിയത്തിപല 12/2016 നമ്പര് എനകസയറത്തി നല്കത്തിയത്തിരുന.

നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തിപല നരഖപപ്പെടുതലുകളത്തില് ഉണഭായ പത്തിഴെവു മൂലമഭാണന്ന് രശസ്വീതത്തികളുപടെ
ഭക്കൗതത്തിക  നസഭാകത്തില് വരതരഭാസഗം  സഗംഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതന്ന്  എന തൃപത്തികരമലഭാത വത്തിശദേസ്വീകരണമഭാണന്ന്
നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.രശസ്വീതത്തികളുപടെ  ഭക്കൗതത്തിക  നസഭാകത്തിലുളള  വരതരഭാസഗം  അതസ്വീവഗക്കൗരവനതഭാപടെ
കഭാനണണതുഗം  ഉതരവഭാദേത്തികളപകതത്തിപര  നടെപടെത്തി  സസസ്വീകരത്തിനകണതുഗം   ഇതത്തിനന്ന്  ഇടെനല്കുന
രസ്വീതത്തിയത്തില് നത്തിലനത്തില്ക്കുന ഭരണസഗംവത്തിധഭാനപത ക്രമപപ്പെടുനതണതുമഭാണന്ന്.
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2.7.2.1.6. നക്ഷത്രഗം സൂപണത്തില് നത്തിനഗം സസസ്വീകരത്തിച്ച രശസ്വീതത്തികള ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് വരവന്ന് 
പവക്കുനതത്തിപല അപഭാകത
നക്ഷത്രഗം സൂപണത്തില് നത്തിനഗം ദകപ്പെറത്തിയത്തിട്ടുളള രശസ്വീതത്തികള ദകപ്പെറത്തിയ തസ്വീയതത്തിയത്തില്

തപന വരവുപവകഭാപത പത്തിനസ്വീടുളള തസ്വീയതത്തികളത്തില് വരവു പവച്ചത്തിരത്തിക്കുന. ഉദേഭാഹരണതത്തിനന്ന് ശസ്വീ.
വത്തിഷ്ണുപസഭാദേന്ന്.പക.എഗം.,  ക്ലെര്കന്ന്  25.03.2016  തസ്വീയതത്തിയത്തില് ദകപ്പെറത്തിയ  4000  രശസ്വീതത്തികള (നമ്പര്
820001 മുതല് 824000 വപര) വരവന്ന് പവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന്ന് 03.04.2016 നഭാണന്ന്. ടെത്തിയഭാന 26.04.2016 നന്ന്
ദകപ്പെറത്തിയ  4000  രശസ്വീതത്തികള  (248001  മുതല്  252000  വപര  നമ്പറുകള)  വരവന്ന്
പവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്. 3.05.2016 നന്ന് ആണന്ന്. കൂടെഭാപത പല ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെയഗം നസഭാകന്ന് രജത്തിസറുകളത്തില്
ഒനത്തിനലപറ  നപജുകള  തപന  പവടത്തിതത്തിരുതത്തിയതഭായത്തി  കഭാണുന.ഇതരഗം  അപഭാകതകള
ആവര്തത്തികഭാതത്തിരത്തികഭാന നദേവസസഗം അധത്തികൃതര് നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.7.2.1.7. നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  രശസ്വീതത്തികളുപടെ കൃതരത ഉറപ്പുവരുതഭാന നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തികണഗം.
11.05.2016,  4.06.2016,  5.06.2016,  6.06.2016,  16.06.2016  എനസ്വീ  തസ്വീയതത്തികളത്തില്

വത്തിവത്തിധ കക്കൗണറുകളത്തില് നത്തിനഗം വത്തിതരണഗം നടെതത്തിയ കളഭഗം രശസ്വീതത്തികള സഭാമ്പത്തിള പരത്തിനശഭാധന
നടെതത്തിയതത്തില്  നത്തിനഗം  ചെത്തില  ക്ലെര്ക്കുമഭാര്  വത്തിതരണഗം  പചെയ്ത  രശസ്വീതത്തികളത്തില്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ
തസ്വീയതത്തിയഗം നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയ തസ്വീയതത്തിയഗം തമത്തില് പപഭാരുതപപ്പെടുനത്തില എന
കഭാണുന. ചെത്തില ഉദേഭാഹരണങ്ങള തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

ക്ലെര്കത്തിപന്റെ നപരന്ന്
കക്കൗണര് 
നകഭാഡന്ന്

രശസ്വീതത്തി നമ്പറുഗം വത്തിതരണഗം
പചെയ്ത തസ്വീയതത്തിയഗം

നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തി
യത്തിരത്തിക്കുന തസ്വീയതത്തി

കണന.ഐ.എന KIN 0675407/ 5.06.2016 6.06.2016

0675359/ 5.06.2016 6.06.2016

0675352/ 5.06.2016 6.06.2016

0865058/ 16.06.2016 17.06.2016

പത്തി.പത്തി.ശസ്വീനത്തിവഭാസന PPS 0846852/ 16.06.2016 17.06.2016

0846853/ 16.06.2016 17.06.2016

ജത്തി.ശശത്തികുമഭാരനനഭായര് GSN 0727210/5.06.2016 6.06.2016

0860926/16.06.2016 17.06.2016

0860954/16.06.2016 17.06.2016

രനമഷന്ന്.എഗം. RM 0740853/5.06.2016 6.06.2016

0741221/ 5.06.2016 6.06.2016

0741315/5.06.2016 6.06.2016

0741316/ 5.06.2016 6.06.2016

0741252/ 5.06.2016 6.06.2016

അജത്തിത്കുമഭാര്.എഗം.ആര് AKMR 0733140/ 4.06.2016 5.06.2016

0733172/ 4.06.2016 5.06.2016
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വത്തിഷ്ണുപസഭാദേന്ന്.പക.എഗം. MARAR 0249065/ 1.05.2016 14.05.2016

0249044/ 1.05.2016 14.05.2016

0249042/ 1.05.2016 14.05.2016

0635243/ 6.06.2016 12.06.2016

0635139/ 6.06.2016 12.06.2016

0635097/ 6.06.2016 12.06.2016

വഴെത്തിപഭാടെന്ന് കക്കൗണറത്തിപല ചെത്തില ക്ലെര്ക്കുമഭാര് ഓനരഭാ ദേത്തിവസവുഗം ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന കമ്പകടര്
രശസ്വീതത്തികള  അതഭാതന്ന്  തസ്വീയതത്തികളത്തില്  തപന  വത്തിതരണഗം  പചെയ്തതഭായത്തി  അവരുപടെ  നസഭാകന്ന്
രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതനത്തില. അനത സമയഗം ഓനരഭാ ദേത്തിവസപത ഉപനയഭാഗതത്തിനുനശഷമുളള
ദകവശ  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്   രശസ്വീതത്തികളുപടെ  എണവുമഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറുകളത്തിപല  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്
പപഭാരുതപപ്പെടുതത്തി കഭാണുനണന്ന്.  ഉപനയഭാഗത്തിച്ച രശസ്വീതത്തികള അതഭാതന്ന് തസ്വീയതത്തികളത്തില് വത്തിതരണഗം
പചെയ്തതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതഭാപത  തപന  ദകവശഗം  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പുളള
രശസ്വീതത്തികളുപടെ എണവുമഭായത്തി പപഭാരുതപപ്പെടുനപവനതത്തില് നത്തിനഗം ഭക്കൗതത്തിക നസഭാകന്ന്  കൃതരമല
എന  വരക്തമഭാകുന.  ഇതരഗം  അപഭാകതകള  ഉണഭാകഭാനത്തിടെയഭായ  സഭാഹചെരരഗം
വരക്തമഭാക്കുവഭാന  ആവശരപപ്പെട്ടുപകഭാണന്ന്  20.08.2016  തസ്വീയതത്തിയത്തില്  20/2016  നമ്പര്  ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി  നല്കത്തിയത്തിരുനപവങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ  ദകവശ
നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  എണഗം  യഥഭാര്ത്ഥ  വത്തിതരണനശഷമുളളതഭാനണഭാ  എനന്ന്  നദേവസസഗം
അധത്തികൃതര്  ആരുഗം  തപന  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.  ഇകഭാരരതത്തില്  കൃതരമഭായ  നമഭാണത്തിററത്തിഗംഗന്ന്
ഉറപ്പുവരുനതണതഭാണന്ന്. 

2.7.2.2. മഭാനസല് രശസ്വീതത്തികളുപടെ പരത്തിനശഭാധന
നക്ഷത്രതത്തില് ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന പലവക രശസ്വീതത്തി,  അഡസഭാനസന്ന് രശസ്വീതത്തി,  വഭാഹനപൂജ

രശസ്വീതത്തി  എനത്തിവയപടെ  നസഭാക്കുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചു.  പലവക  അഡസഭാനസന്ന്  രശസ്വീതത്തികളുപടെ
നക്ഷത്രങ്ങളത്തിപല നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് കൃതരമഭായത്തി എഴതത്തി സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

2.7.2.3. വഭാഹനപൂജ മഭാനസല് രശസ്വീതത്തികളുപടെ നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് കൃതരമഭായത്തി 
സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില  .   

        വഭാഹനപൂജ രശസ്വീതത്തി പുസ്തകങ്ങള പര്നച്ചയ്സന്ന് വത്തിഭഭാഗതത്തില് നത്തിനന്ന് മഭാനനജര്, സൂപണന്ന്
എനത്തിവര്കന്ന്  വത്തിതരണഗം  പചെയ്തതഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുപണങത്തിലുഗം  രശസ്വീതുകള  ദകപ്പെറ്റുനതുഗം
ഭക്കൗതത്തിക  നസഭാകന്ന്   സൂക്ഷത്തിക്കുനതുഗം  തഭാലഭാലത്തിക  പസകകരത്തിറത്തി  ജസ്വീവനകഭാര്  ആണന്ന്.  രശസ്വീതത്തി
പുസ്തകങ്ങളുപടെ  വരവുഗം  വത്തിതരണവുഗം  നരഖപപ്പെടുതനതത്തിനന്ന്  പനതരക  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്
സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില.

പത്തി1-6838/12  നമ്പറത്തിലുളള  15.12.2015  തസ്വീയതത്തിയത്തിപല  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ചെസ്വീഫന്ന്
ഫത്തിനഭാനസന്ന്  &  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  ഓഫസ്വീസറുപടെ  കുറത്തിപ്പെന്ന്  പകഭാരഗം  നക്ഷത്രഗം  മഭാനനജര്,  പര്നച്ചയ്സന്ന്
വത്തിഭഭാഗതത്തില്  നത്തിനന്ന്  രശസ്വീതത്തി  പുസ്തകങ്ങള  ദകപ്പെറത്തി  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതത്തി   പസകകരത്തിറത്തി
ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന് നല്കുവഭാന നത്തിര്നദ്ദേശത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതഭാണന്ന്. എനഭാല് നഭാളത്തിതുവപരയഗം  ഈ നത്തിര്നദ്ദേശഗം
നടെപ്പെത്തിലഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  രശസ്വീതത്തികളുപടെ നസഭാകന്ന് പരത്തിപഭാലനതത്തില് ഉളള അധത്തികൃതരുപടെ അലഗംഭഭാവഗം
മൂലഗം രശസ്വീതത്തികളുപടെ ദുരുപനയഭാഗതത്തിനന്ന് സഭാധരതയളളതത്തിനഭാല് ഇകഭാരരതത്തില് ഗക്കൗരവപരമഭായ
സമസ്വീപനഗം ദകപകഭാനളണതഭാണന്ന്.  
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ഓഡത്തിറന്ന് നത്തിരസ്വീക്ഷണങ്ങള
കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികളുപടെയഗം  മഭാനസല്  രശസ്വീതത്തികളുപടെയഗം  ഭക്കൗതത്തിക  നസഭാകന്ന്

പരത്തിനശഭാധനയത്തില്  കപണതത്തിയ  അപഭാകങ്ങള  വളപര  ഗക്കൗരവനതഭാപടെ  കഭാനണണതഭാണന്ന്.
നക്ഷത്രതത്തിപല രശസ്വീതത്തികളുപടെ  പമയത്തിന  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തിലുഗം  കക്കൗണര് ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെ  രശസ്വീതത്തി
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറുകളത്തിലുഗം  കൃതരമഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതലുകള  വരുതനത്തിപലനഗം  യഥഭാസമയഗം
ബനപപ്പെട  അധത്തികഭാരത്തികള  ടെത്തി  രജത്തിസറുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതനത്തിപലനഗം
കഭാണുന.  ക്ലെര്ക്കുമഭാര്  നക്ഷത്രഗം  സൂപണത്തിനന്ന്  തത്തിരത്തിനച്ചല്പത്തിച്ച  4000 ല്  അധത്തികഗം  രശസ്വീതത്തികള
പുനര്വത്തിതരണഗം  പചെയ്തത്തിടത്തിലഭാതവയഗം  ഭക്കൗതത്തിക  പരത്തിനശഭാധനയത്തില്  കപണതഭാനഭായത്തിടത്തിലഭാതവ
യമഭാണന്ന്.  ഓഡത്തിറന്ന്  കഭാലയളവത്തില്  നക്ഷത്രഗം  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  കക്കൗണറത്തില്  നജഭാലത്തി  പചെയ്തത്തിരുന മുഴവന
ക്ലെര്ക്കുമഭാരുപടെയഗം  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറുകള  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ലഭരമഭാകഭാതത്തിരുനതത്തിനഭാല്
നഷപപ്പെടത്തിട്ടുളള  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  എണഗം  ഉറപ്പുവരുതഭാന  ഓഡത്തിറത്തിനു   സഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.കഗംപകടര്
രശസ്വീതത്തികളുപടെ  നസഷനറത്തി  നമ്പര്  നത്തിലവത്തില്  കഗംപകടര്  നസഭാഫ ന്ന് പവയറത്തില്  എവത്തിപടെയഗം
നരഖപപ്പെടുതനത്തില. ആയതത്തിനഭാല് കഗംപകടര് രശസ്വീതുകളുപടെ ദുരുപനയഭാഗതത്തിനന്ന്  സഭാധരത വളപര
കൂടുതലഭാണന്ന്. മഭാത്രമല, വത്തിതരണഗം പചെയ്ത രശസ്വീതത്തികളുപടെ  കൃതരത ഉറപ്പുവരുതഭാന സഭാധത്തികഭാത
സഭാഹചെരരമഭാണന്ന്  നത്തിലവത്തിലുളളതന്ന്.  കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികളുപടെ  വത്തിതരണവുമഭായത്തി  ബനപപ്പെട
അപഭാകങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ടെത്തി  രശസ്വീതുകളുപടെ നസഷനറത്തി നമ്പര് കൂടെത്തി  ഉളപപ്പെടുതഭാവുന
വത്തിധതത്തില്  കഗംപകടര്  നസഭാഫ ന്ന് പവയറത്തില്  മഭാറങ്ങള  വരുതനതത്തിനുളള   നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.  

      കഗംപകടര്  രശസ്വീതത്തികളുപടെയഗം,  മഭാനസല്  രശസ്വീതുകളുപടെയഗം  വത്തിതരണതത്തിലുഗം  നസഭാകന്ന്
പരത്തിപഭാലനതത്തിലുഗം ഉനദേരഭാഗസരുഗം നമലധത്തികഭാരത്തികളുഗം കഭാണത്തിക്കുന അനഭാസ മൂലഗം രശസ്വീതത്തികളുപടെ
ദുരുപനയഭാഗതത്തിനുളള സഭാധരതകള നത്തിലനത്തില്ക്കുന.  ഇതരഗം സഭാധരതകള ഒഴെത്തിവഭാക്കുനതത്തിനന്ന്
കുറമറ സഗംവത്തിധഭാനഗം നടെപ്പെത്തില് വരുതനതത്തിനുളള നടെപടെത്തികള ദകപകഭാള്ളുവഭാന ആവശരപപ്പെടന്ന്
അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്കന്ന്  പനതരക  കതന്ന്  അയച്ചത്തിട്ടുളതഭാണന്ന്  (പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 3-
1297/16 തസ്വീയ്യതത്തി.19/10/2016.   ആയതത്തിനന്ന് നഭാളത്തിതുവപര യഭാപതഭാരു മറുപടെത്തിയഗം ലഭരമഭായത്തിടത്തില.

2.7.3. കസ്വീഴ്ശഭാനത്തിമഭാര് അരച്ചുതരുന ചെനനതത്തിപന്റെ അളവന്ന് നദേവസസഗം 
നത്തിശ്ചയത്തിച്ച അളവുമഭായത്തി പപഭാരുതപപ്പെടുനത്തില   -   ചെനനപ്പെണഗം 
ഇനതത്തില് അധത്തികഗം തുക നല്നകണത്തിവന
ചെനനഗം, കളഭഗം എനത്തിവയപടെ കൂറുപടത്തിക നദേവസസഗം അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുപടെ 11/01/2017 പല

ബത്തി2-9058/10  നമ്പര് ഉതരവന്ന്  പകഭാരഗം പുതുകത്തി നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.   അതനുസരത്തിച്ചന്ന്  ഒരു ഉരുള
ചെനനഗം അരച്ചന്ന് ലഭത്തിക്കുനതത്തിനന്ന് ആവശരമഭായ ചെനനമുടത്തിയപടെ അളവന്ന്  36 ഗഭാമത്തില് നത്തിനന്ന്  22 ഗഭാഗം
ആയത്തി  കുറയ്ക്കുകയഗം  കസ്വീഴ് ശഭാനത്തി  അരവന്ന്  കൂലത്തി  100/-  രൂപയത്തില്  നത്തിനന്ന്  150/-  രൂപയഭായത്തി
ഉയര്തകയഗം പചെയ.

ചെനനഗം അരക്കുന കസ്വീഴ് ശഭാനത്തിമഭാര്കന്ന്  ചെനനപ്പെണഗം നല്കുന കഭാരരതത്തില് വരക്തത
വരുതനതത്തിനഭായത്തി  ബഹമഭാനപപ്പെട  ഭരണസമത്തിതത്തി  അഗംഗഗം  ബഹ്മശസ്വീ  മലത്തിനശരത്തി  പരനമശസരന
നമ്പൂതത്തിരത്തിപ്പെഭാടെന്ന്,  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ചെസ്വീഫന്ന്  ഫത്തിനഭാനസന്ന്  ആന്റെന്ന്  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  ഓഫസ്വീസര്
ശസ്വീ.വത്തി.നഭാരഭായണനകുടത്തി,  നക്ഷത്രഗം പഡപകടത്തി അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര് ശസ്വീ.എഗം.നഭാരഭായണന എനത്തിവര്
സമര്പ്പെത്തിച്ച  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിപന്റെ  അടെത്തിസഭാനതത്തിലഭാണന്ന്  നമല്  പകഭാരമുള  മഭാറങ്ങള വരുതത്തിയതന്ന്.
കസ്വീഴ് ശഭാനത്തിമഭാപരപകഭാണഗം  പമഷസ്വീന  ഉപനയഭാഗത്തിച്ചുഗം  വത്തിവത്തിധ  രസ്വീതത്തിയത്തില്  ചെനനഗം  അരച്ചന്ന്
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തിപന്റെ  അടെത്തിസഭാനതത്തിലഭാണന്ന്  ഒരു  ചെനന  ഉരുള  ലഭത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  അരനകണ
ചെനനമുടത്തിയപടെ  തൂകഗം  22 ഗഭാഗം  ആപണനന്ന്  നമല്  അഗംഗങ്ങള  അടെങ്ങത്തിയ  സമത്തിതത്തികന്ന്
നബഭാദ്ധരപപ്പെടതന്ന്.
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2012-13 വര്ഷഗം മുതല് 2016-17 വര്ഷഗം വപരയള കസ്വീഴ് ശഭാനത്തിമഭാര്കന്ന് ചെനനമുടത്തി
വത്തിതരണഗം  പചെയ്യുന  രജത്തിസര്,  ചെനനപ്പെണഗം  രജത്തിസര്  എനത്തിവ  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്
വത്തിനധയമഭാകത്തിയതത്തിപന്റെ അടെത്തിസഭാനതത്തില് ലഭരമഭായ വത്തിവരങ്ങള തഭാപഴെ പകഭാടുക്കുന.

സഭാമ്പതത്തി
ക വര്ഷഗം

കസ്വീഴ്ശഭാനത്തിമഭാര്കന്ന്
അരക്കുവഭാന
നല്കത്തിയ

ചെനനമുടത്തികളുപടെ
തൂകഗം (കത്തി.ഗഭാഗം.)

(ചെനനമുടത്തി
വത്തിതരണഗം

പചെയ്യുന രജത്തിസര്
പകഭാരഗം)

അരക്കുവഭാന നല്കത്തിയ
ചെനനമുടത്തികളുപടെ

തൂകതത്തിനന്ന്
അനുസൃതമഭായത്തി

ലഭത്തിനകണ ഉരുളകളുപടെ
എണഗം (ഒരു ചെനന
ഉരുളയത്തില് 22 ഗഭാഗം.
ചെനന പകഭാരഗം)

അരച്ചന്ന് ലഭത്തിച്ച
ചെനന

ഉരുളകളുപടെ
എണഗം

(ചെനനപ്പെണഗം
രജത്തിസര്
പകഭാരഗം)

അധത്തികമഭായത്തി
അരച്ചു ലഭത്തിച്ച

ചെനന
ഉരുളകളുപടെ

എണഗം

അരച്ചു ലഭത്തിച്ച
ചെനന

ഉരുളകളത്തില്
അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന

ശരഭാശരത്തി
ചെനനതത്തിപന്റെ
അളവന്ന് (ഗഭാഗം)

2012-13 1992.1 90550 98050.5 7500.5 20.32

2013-14 1525.2 69327.27 77555 8227.73 19.67

2014-15 1757.6 79890.91 83487 3596.09 21.05

2015-16 1350.2 61372.73 93123 31750.27 14.5

2016-17 1586.27 72103.18 85974.5 13871.32 18.45

പരത്തിനശഭാധനയന്ന് വത്തിനധയമഭാകത്തിയ  2012-13  മുതല്  2016-17  വപരയള വര്ഷങ്ങളത്തില്
യഥഭാര്ത്ഥതത്തില് അരച്ചന്ന് ലഭത്തിനകണതത്തിനനകഭാള അധത്തികഗം ചെനന ഉരുളകള അരച്ചന്ന് ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.
ഇപകഭാരഗം  അധത്തികഗം  ചെനന  ഉരുളകള  അരച്ചന്ന്  ലഭത്തിക്കുനമ്പഭാള  ഒരു  ചെനന  ഉരുളയത്തില്
അടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന ചെനനതത്തിപന്റെ അളവത്തില് കുറവന്ന് വരത്തികയഗം അതുവഴെത്തി ചെനനപ്പെണഗം ഇനതത്തില്
നദേവസസതത്തിനന്ന്  അധത്തികതുക  പചെലവന്ന്  വരത്തികയഗം  പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്.  2015-16  വര്ഷതത്തില്  മഭാത്രഗം
ചെനനപ്പെണഗം  ഇനതത്തില്  തഭാപഴെപറയഗം  പകഭാരഗം  31,75,000/-രൂപ  കസ്വീഴ് ശഭാനത്തിമഭാര്കന്ന്  അധത്തികഗം
നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.

അധത്തികഗം അരച്ചന്ന് ലഭത്തിച്ച ചെനനഉരുളകളുപടെ എണഗം - 31750
ഒരു ഉരുള ചെനനഗം അരയ്ക്കുനതത്തിനുള കൂലത്തി - 100/- രൂപ
അരവ്കൂലത്തിയത്തിനതത്തില് അധത്തികഗം നല്കത്തിയതന്ന് - 31750x100=3175000/- രൂപ
നമല്  അപഭാകതയന്ന്  വത്തിശദേസ്വീകരണഗം  നല്കഭാന  ആവശരപപ്പെടന്ന്  14/11/2017 നന്ന്

പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 8-97/2017  നമ്പറഭായത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്കന്ന്  പനതരക  കതന്ന്
നല്കത്തിയതത്തിനന്ന്  മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  അധത്തികഗം  നല്കത്തിയ  3175000/-  രൂപ
ഉതരവഭാദേത്തികളഭായവരത്തില് നത്തിനന്ന് ഈടെഭാനകണതുണന്ന്.

2.7.4. നക്ഷത്രഗം ഉണങ്ങലരത്തി  ,   പഞസഭാര നസഭാകന്ന് രജത്തിസറുകള 
പരത്തിപഭാലത്തിക്കുനതത്തിപല അപഭാകത കലവറയത്തിപല നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പുമഭായത്തി 
പപഭാരുതപപ്പെടുനത്തില                                           
നക്ഷത്രതത്തിപല  ഉണങ്ങലരത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്,  പഞസഭാര  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്

എനത്തിവയപടെ പരത്തിപഭാലനതത്തില് തഭാപഴെ പറയന അപഭാകതകള ശദ്ധയത്തില്പപ്പെട്ടു.
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2.7.4.1. ഉണങ്ങലരത്തി നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്
(എ) നക്ഷത്രതത്തില് നത്തിനഗം  പനലന്ന് ല്ല്  പഭാരമ്പരര  അവകഭാശത്തികളകന്ന്  നല്കുകയഗം,  അവര്  പനലന്ന് ല്ല്
കുതത്തി,  ഉണങ്ങലരത്തി  നക്ഷത്രതത്തിനലകന്ന്  നല്കുകുയമഭാണന്ന്  പചെയ  വരുനതന്ന്.  എനഭാല്
നക്ഷത്രതത്തിപല  ഉണങ്ങലരത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  മഭാസഭാനരതത്തിപല  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്
കണകഭാക്കുനമ്പഭാള,  അവകഭാശത്തികള  നക്ഷത്രതത്തിനലകന്ന്  അരത്തി  നല്കുനതത്തിനു  മുമ്പു  തപന,
കുതഭാനഭായത്തി നല്കത്തിയ പനലത്തിനന്ന് ആനുപഭാതത്തികമഭായ അളവത്തില് ഉണങ്ങലരത്തി കലവറയത്തില് വരവന്ന്
വനതഭായത്തി കഭാണത്തിക്കുനണന്ന്. ഇപകഭാരഗം അരത്തി യഥഭാര്ത്ഥതത്തില് ലഭരമഭാക്കുനതത്തിനന്ന് മുമ്പന്ന് ആയതന്ന്
വരവന്ന്  വനതഭായത്തി   സങല്പ്പെത്തിച്ചന്ന്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില് നചെര്ക്കുനതന്ന്  ശരത്തിയഭായ പവണതയല.
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തിപല  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന്  കലവറയത്തിപല  അരത്തിയപടെ  യഥഭാര്ത്ഥ  അളവത്തിപനയഭാണന്ന്
കഭാണത്തിനകണതന്ന്.

(ബത്തി) പലമഭാസങ്ങളത്തിലുഗം  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  പകഭാരമുളള  നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെത്തിനനകഭാള  കൂടുതല്
അളവത്തില്  അരത്തി  ഭക്കൗതത്തിക  പരത്തിനശഭാധനയത്തില്  കലവറയത്തില്  കണതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
തപന നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  ഉദേഭാഹരണമഭായത്തി  ഉണങ്ങലരത്തിയപടെ  2017  ആഗസ്തന്ന്,  പസപഗംബര്,
ഒനകഭാബര് മഭാസങ്ങളത്തിപല നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് പകഭാരമുളള നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെന്ന് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് നത്തിനഗം
യഥഭാക്രമഗം  1529,  671,  1580  ലത്തിറര്  അരത്തി  വസ്വീതഗം  കലവറയത്തില് നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര് പകഭാരമുളള
നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പെത്തിനനകഭാള അധത്തികഗം ഉളളതഭായത്തി നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.

2.7.4.2. പഞസഭാര നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്  
നക്ഷത്രഗം  ഉനദേരഭാഗസര്  നടെതത്തിയ  ഭക്കൗതത്തിക  പരത്തിനശഭാധനയത്തില്  യഥഭാര്ത്ഥതത്തില്

നസഭാകന്ന്   രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതത്തിയ  പഞസഭാര  നസഭാകത്തിനനകഭാല്  അധത്തികഗം
(എകസന്ന്)അളവത്തില്  പഞസഭാര  കലവറയത്തില്  ഉളളതഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതഭായത്തി
കഭാണുന. ഇപകഭാരഗം എലഭാ മഭാസങ്ങളത്തിലുഗം പ ഞസഭാര നസഭാകന്ന് എകസന്ന് വരുനതന്ന് പഞസഭാര
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖപപ്പെടുതത്തി  വരുനണന്ന്.  ഉദേഭാഹരണഗം  2017  ആഗസ്തന്ന്,  പസപഗംബര്,
ഒനകഭാബര് മഭാസങ്ങളത്തിപല ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധനയപടെ വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാപഴെ.

ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധന നടെതത്തിയ
തസ്വീയതത്തി

ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധയത്തില് അധത്തികഗം (എകസന്ന്)
നരഖപപ്പെടുതത്തിയ പഞസഭാരയപടെ അളവന്ന് (കത്തി.ഗഭാഗം)

6.08.2017 2500

15.08.2017 2500

5.09.2017 5000

25.09.2017 2500

2.10.2017 5000

23.10.2017 2500

നമല്  പറഞ്ഞ  പകഭാരഗം  കലവറയത്തില്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
നരഖപപ്പെടുതത്തിയതത്തിനനകഭാള  കൂടുതല്  നസ്വീകത്തിയത്തിരുപ്പു  കണതത്തിനന്ന്  വത്തിശദേസ്വീകരണഗം  നല്കുവഭാന
ആവശരപപ്പെടന്ന് 16/01/2018 പല പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 8-63/2018 പകഭാരഗം പനതരക കതന്ന്
അയച്ചതത്തിനന്ന് നദേവസസഗം മറുപടെത്തി ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.
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2.7.5. വത്തിളക്കുനലലഗം അപഭാകതകള
ഫയല് നഗം.പത്തി1-7474/15
ഗുരുവഭായൂര്  നക്ഷത്രതത്തില്  വഴെത്തിപഭാടെഭായത്തി  ലഭത്തിച്ച  ഓടെന്ന്/പത്തിച്ചള  വത്തിളക്കുകളുപടെ  നലലഗം

10/12/2015 മുതല് 19/12/2015 വപര നടെന.

നലല വരവന്ന്           -  4437835 രൂപ(8582.730 കത്തി.ഗഭാഗം.)
പചെലവന്ന്
സഭാഫത്തിനുള ഡകടത്തി അലവനസന്ന്  - 24125
പസകകരത്തിറത്തി ജസ്വീവനകഭാരുപടെ അലവനസന്ന് - 15300
പഭാഞജനരഗം ലഘുഭക്ഷണഗം - 12987

52412

ഫയല്നഗം.പത്തി1-7474/15,  രസസ്വീതത്തികള,  വത്തിളക്കുകളുപടെ  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  എനത്തിവ
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് തഭാപഴെ പറയന അപഭാകതകള നത്തിരസ്വീക്ഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.

(1) വത്തിളക്കുനലല രസസ്വീതത്തികളുപടെ നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില.

(2) നലലഗം  നടെന ചെത്തില  ദേത്തിവസങ്ങളത്തില്  ഒനര  ടെത്തികറത്തിനു  തപന ഒനത്തില്  കൂടുതല് പത്തിനകള
വനതഭായഗം  കമ്പകടര്  ജനനററഡന്ന്  നമ്പറുഗം  രസസ്വീതന്ന്  നമ്പറുഗം  തമത്തില്  വരതരഭാസഗം
വനത്തിട്ടുളതഭായഗം  ആയതന്ന്  ക്രമസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി  ഡകപ്ലത്തിനകറന്ന്  രസസ്വീതത്തികളക്കു  പകരഗം
ദവറന്ന്  നപപ്പെര്  ഉപനയഭാഗത്തിച്ചതഭായഗം  കഭാണുനണന്ന്.   ചെത്തില  ഉദേഭാഹരണങ്ങള  തഭാപഴെ
നചെര്ക്കുന.

തസ്വീയ്യതത്തി ഷത്തിഫ് റന്ന് ആരഗംഭത്തിക്കുന സമയഗം രസസ്വീതത്തി നമ്പര്

12/12/2015 5pm - 10pm 28429, 28430, 28431

16/12/2015 31372, 31373

17/12/2015 10pm 32553

16/12/2015 തസ്വീയതത്തിയത്തിപല  7am  ഷത്തിഫ് റത്തില്  30958  എന രസസ്വീതത്തിയ്ക്കു നശഷഗം  30960  എന
രസസ്വീതത്തിയഭാണന്ന് തുടെര്നന്ന് വനത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്. 30959 എന രസസ്വീതന്ന് പത്തിന്റെന്ന് വനത്തിടത്തില.

(3) വത്തിളക്കുനലലഗം,  രസസ്വീതത്തികള,  കമ്പകടര് നസറന്ന്പമന്റെന്ന്  എനത്തിവ പകഭാരഗം നലലഗം പചെയ്യപപ്പെടുന
ഓനരഭാ വത്തിളകത്തിപന്റെയഗം കൃതരമഭായ തൂകഗം നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.   നത്തിലവത്തില് നക്ഷത്രതത്തില്
സൂക്ഷത്തിക്കുന  വത്തിളക്കുകളുപടെ  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  ഓനരഭാ  ദേത്തിവസവുഗം  വരവുവരുന
വത്തിളക്കുകളുപടെ പമഭാതഗം തൂകമഭാണന്ന് നരഖപപ്പെടുതത്തി വയ്ക്കുനതന്ന്.  ഓനരഭാ വത്തിളകത്തിപന്റെ വത്തിവരഗം,
തൂകഗം എനത്തിവ പനതരകഗം നരഖപപ്പെടുതഭാതതത്തിനഭാല് നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് പറയന ഓനരഭാ
വത്തിളക്കുകളുപടെയഗം  നലല  വത്തിവരഗം  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുവഭാന  സഭാധത്തിക്കുനത്തില.   ഓനരഭാ
വത്തിളക്കുകളുപടെയഗം  കൃതരമഭായ  വത്തിവരഗം  നരഖപപ്പെടുതത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  ഓനരഭാ
ദേത്തിവസപത/മഭാസപത നസഭാകന്ന് പഡപകടത്തി അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര് സഭാക്ഷരപപ്പെടുനതണതഭാണന്ന്.

(4) നക്ഷത്രതത്തില് വരവന്ന് വരുന നത്തിലവത്തിളക്കുകളുപടെ നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിപ്പെത്തിപന്റെ ചുമതല
വഹത്തിയ്ക്കുനതന്ന്  നക്ഷത്രതത്തില്  പമഭാത  നവതനഭാടെത്തിസഭാനതത്തില്  പവര്തത്തിപയടുക്കുന
ഉനദേരഭാഗസനഭാണന്ന്.   ഓനരഭാ  മഭാസപതയഗം  വത്തിളക്കു  വരവന്ന്  ടെത്തിയഭാന  തപനയഭാണന്ന്
സഭാക്ഷരപപ്പെടുതനതന്ന്.   പചെദമ്പ  സഗംഗസ്വീനതഭാതവതത്തിപന്റെ  ആവശരതത്തിനലകഭായത്തി
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387 കത്തി.ഗഭാഗം.  വത്തിളക്കുകള എടുതതഭായത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  നപജന്ന്  -10 ല്  നരഖപപ്പെടുതത്തി
കഭാണുനണന്ന്.  ആയതന്ന്  നമലുനദേരഭാഗസന  സഭാക്ഷരപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  വത്തിളക്കുകളുപടെ
ഭക്കൗതത്തികപരത്തിനശഭാധന നടെതത്തിയതഭായത്തി നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

(5) ലഘുഭക്ഷണപചെലവഭായത്തി  പഭാഞജനരഗം  ഭക്ഷണശഭാല  നല്കത്തിയ  12987 രൂപയപടെ  ബത്തില്
ഫയലത്തില് ലഭരമല. 

നമല്  അപഭാകതകള  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ഈ  ഓഫസ്വീസത്തിപല  കതന്ന്  നമ്പര്
പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 5-1586/2016  തസ്വീയ്യതത്തി.07/12/2016  പകഭാരഗം  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്കന്ന്
പനതരക കതന്ന് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  അപഭാകതകള പരത്തിഹരത്തികപപ്പെടതത്തിപന്റെ വത്തിവരഗം ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2.7.6. വഭാര്ഷത്തികനലലഗം അപഭാകതകള
ഫയല് നഗം.പത്തി1-7475/15

ഗുരുവഭായൂര്  നക്ഷത്രതത്തില്  വഴെത്തിപഭാടെന്ന്  വനതുഗം  കളഞ്ഞന്ന്  കത്തിടത്തിയതുഗം,  വത്തിവത്തിധ
വത്തിഭഭാഗങ്ങളത്തില്  ഉപനയഭാഗശൂനരമഭായത്തി  ഇരത്തിയ്ക്കുനതുമഭായ  വസ്തുകളുപടെ  വഭാര്ഷത്തികനലലഗം
സഗംബനത്തിച്ച ഫയല് (പത്തി.1-7475/15), രജത്തിസര് എനത്തിവ പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് കപണതത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്
നത്തിരസ്വീക്ഷണങ്ങള തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.

2015-16 വര്ഷങ്ങളത്തിപല വഭാര്ഷത്തികനലലഗം

വരവന്ന്  - 2094810+
    3100   (നവങ്ങഭാടെന്ന് നഗഭാകുലഗം)
2097910

പചെലവന്ന് - ജസ്വീവനകഭാര്ക്കുള ഡകടത്തി അലവനസന്ന്  - 17100
ലഘുഭക്ഷണഗം          - 3039

20139

16/10/2015 പല  ഭരണസമത്തിതത്തി  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  വഭാര്ഷത്തികനലല  പരസരഗം  പമുഖ
ദേത്തിനപത്രങ്ങളത്തില്  വഭാര്തയഭായത്തി  നല്കുനതത്തിനന്ന്  തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചത്തിരുന.   എനഭാല്  പരസരഗം
നല്കത്തിയത്തിടത്തില. നകരള ഫത്തിനഭാനഷരല് നകഭാഡന്ന് ആര്ടത്തികത്തിള 156 എ പകഭാരഗം നലലഗം നടെതനതത്തിനന്ന്
മുനപന്ന്  വരഭാപക  പചെഭാരണഗം  നല്കണപമനന്ന്  വരവസ  പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്.   CF-45  പകഭാരഗം
വഭാര്ഷത്തികനലല  നനഭാടസ്വീസന്ന്  കുറച്ചു  നപര്കന്ന്  അയച്ചു  നല്കത്തിയതഭായത്തി  നരഖപപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.
പത്രപരസരഗം  നല്കത്തിയത്തിരുനപവങത്തില്  ഈയത്തിനതത്തിലുള  വരവന്ന്  വര്ദ്ധത്തിക്കുവഭാന
സഭാദ്ധരതയണഭായത്തിരുന.

വഭാര്ഷത്തിക  നലലതത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയതഭായ  പല  വസ്തുകളക്കുഗം  അപ് പസറന്ന്  വഭാലബ
നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിടത്തില.   ഉദേഭാ:-  പഭാഞജനരഗം  അനകന്ന്,  പഹല്തന്ന്,  നക്ഷത്രനഗഭാപുരഗം  വരവന്ന്,
പുനത്തൂര്നകഭാട,  ആയര്നവദേ  ആശുപത്രത്തി,  F7 പസക്ഷന  എനസ്വീ  വത്തിഭഭാഗങ്ങളത്തില്  നത്തിനഗം
നലലതത്തിനന്ന് ലഭരമഭായ വസ്തുകള, 

മഭാത്രമല  വത്തിളക്കുനലലതത്തില്  നത്തിനഗം  വഭാര്ഷത്തിക  നലലതത്തിനലയഭായത്തി  മഭാറത്തിവച്ച
1267.270 കത്തി.ഗഭാഗം.  സഭാപന്ന്  വത്തിളക്കുകള  319352 രൂപയന്ന്  (രസസ്വീതത്തി  നഗം.66395  തസ്വീയതത്തി.13/01/2016)
നലലഗം പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്.  രസസ്വീതത്തി നഗം.66382 പകഭാരഗം 59 കത്തി.ഗഭാഗം.പചെരഭാതന്ന് വത്തിളക്കുകള 14809 രൂപയന്ന്
നലലഗം പചെയ്തത്തിട്ടുണന്ന്.  ആയവയപടെപയഭാനഗം അപ് പസറന്ന് വഭാലബ നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിടത്തില.
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നത്തിലവത്തില്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിരത്തിയ്ക്കുന  നലലരജത്തിസറത്തില്  രസസ്വീതത്തി  നമ്പര്,  നലലഗം
പകഭാണയഭാളുപടെ നപരന്ന്, ഇനഗം, തുക എനത്തിവ മഭാത്രനമ നരഖപപ്പെടുതത്തി കഭാണുനള്ളൂ. ആയതത്തിനഭാല്
നലലഗം പചെയ്യുനതത്തിനഭായത്തി ലഭത്തിയ്ക്കുന ഓനരഭാ വസ്തുകളുപടെയഗം നസഭാകന്ന് വത്തിവരഗം  (നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്
നപജന്ന് നഗം.), അപ് പസറന്ന് വഭാലബ എനത്തിവ കൂടെത്തി നരഖപപ്പെടുനതണതഭാണന്ന്.

ഫയല്  CP-239 പല  നരഖപപ്പെടുതല്  പകഭാരഗം  പമഭാതഗം  2240.78 കത്തി.ഗഭാഗം.
വത്തിളക്കുകള (142 എണഗം) വഭാര്ഷത്തിക നലലതത്തിനഭായത്തി നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്  (ആയതത്തിപന്റെ നലലതത്തിലൂപടെ
1541790 രൂപ വരവന്ന് ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്).  എനഭാല് നക്ഷത്രതത്തില് സൂക്ഷത്തിക്കുന വത്തിളക്കുകളുപടെ നസഭാകന്ന്
രജത്തിസറത്തില് നമല്പറഞ്ഞ വത്തിളക്കുകളുപടെ നസഭാകന്ന് വത്തിവരഗം നരഖപപ്പെടുതത്തി കഭാണുനത്തില.  നക്ഷത്രഗം
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  പകഭാരഗം  വത്തിളക്കുനലലതത്തിനുനശഷഗം  നക്ഷത്രതത്തില്  (17/12/2015 മുതല്
20/01/2016  വപര)  ആപക  789 കത്തി.ഗഭാഗം.വത്തിളക്കുകളഭാണന്ന്  നസഭാകത്തിലുളതന്ന്.   ആയതന്ന്  വഭാര്ഷത്തിക
നലലതത്തിനന്ന് നല്കത്തിയത്തിടത്തില.

2.7.7. പ്ലഭാസത്തികന്ന് കപണയ് നറുകളുപടെ വത്തിതരണഗം
സൂചെന (1)  പകഭാരഗം പ്ലഭാസത്തികന്ന് കപണയ് നറുകള വത്തിതരണഗം പചെയ്തതത്തിനന്ന്  'പചെമണ്ണൂര്

നപഭാളത്തിപഭാകന്ന്' എന സഭാപനതത്തിനന്ന് ബത്തില് പഭാസഭാകത്തി അനുവദേത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാപഴെ
നചെര്ക്കുന.

നടെപടെത്തി ഉതരവന്ന്
നമ്പര്/തസ്വീയ്യതത്തി

എണഗം
ഇനനവഭായ്സന്ന് നമ്പര്

1000ml 500ml

P1-3007/14 തസ്വീയ്യതത്തി. 22.08.15 17500 52500 48/20.6.2015  മുതല് 67/14.7.2015 വപര

P1-3007/14 തസ്വീയ്യതത്തി. 19.09.15 30625  70000 69/25.7.2015  മുതല് 86/22.8.2015 വപര

സദപ്ല  പചെയ്ത  കപണയ് നറുകളകന്ന്  ഗുണ  നത്തിലവഭാരഗം  കുറവഭായതു  പകഭാണഗം
തൂകക്കുറവുളതു പകഭാണഗം, 1  ലത്തിറര് കപണയ് നറുകളകന്ന്  21%,  1/2  ലത്തിറര് കപണയ് നറുകളകന്ന്
17%  എനത്തിങ്ങപന  കുറച്ചഭാണന്ന്  പതത്തിഫലഗം  അനുവദേത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്  എനന്ന്  നമല്  നടെപടെത്തി
ഉതരവുകളത്തില് നത്തിനന്ന്  വരക്തമഭാകുന.    കരഭാര്  വരവസകള പകഭാരഗം  തൂകതത്തിനലഭാ  ഗുണ
നത്തിലവഭാരതത്തിനലഭാ  വരതരഭാസഗം  വനഭാല്  ആയത ന്ന്  സസനഗം  പചെലവത്തില്  മടെകത്തി  പകരഗം
നദേവസസതത്തിപനറ  അഗംഗസ്വീകൃത  മഭാനദേണ  പകഭാരഗം  തയ്യഭാറഭാകത്തിയ  കപണയ്  നറുകള സദപ്ല
പചെയ്യഭാപമനഗം  അപലങത്തില് വരതരഭാസതത്തിനു തതലരമഭായ നത്തിരനകഭാ  നദേവസസഗം  നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന
സഗംഖരനയഭാ ബത്തിലത്തില് നത്തിനഗം കുറവു പചെയ്യഭാപമനഗം കരഭാറുകഭാരന സമതത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  തുടെര്ച്ചയഭായത്തി
ഗുണ നത്തിലവഭാരതത്തിലുഗം തൂകതത്തിലുഗം കുറവു വരുനതഭായത്തി നമല് നടെപടെത്തി ഉതരവുകളത്തില് നത്തിനഗം
വരക്തമഭാകുന.  ഇതു മൂലഗം ഭക്തജനങ്ങളകന്ന്  ഗുണനത്തിലവഭാരഗം  കുറഞ്ഞ ഡബ്ബകളത്തില് പസഭാദേ
വത്തിതരണഗം  നടെനതണത്തി  വരുന.   ആയതന്ന്   ആനരഭാഗര  പശ്നങ്ങളകന്ന്  വഴെത്തി  പവനച്ചക്കുഗം.
ആയതത്തിനഭാല്  ഇതരഗം  സഭാഹചെരരങ്ങളത്തില്  ബത്തില്  തുകയത്തില്  കുറവു  പചെയ്യുനതത്തിനു  പകരഗം,
പ്ലഭാസത്തികന്ന്  ഡബ്ബകള  വത്തിതരണഗം  പചെയ്തഭാലുടെന  തപന  ഗുണ  നത്തിലവഭാരഗം,  തൂകഗം  എനത്തിവ
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്  വരതരഭാസമുപണങത്തില്  മടെകത്തി  പകരഗം  നത്തിശ്ചത്തിത  ഗുണ  നത്തിലവഭാരമുള  ഡബ്ബകള
ലഭരമഭാക്കുനതത്തിനന്ന്  നദേവസസഗം  അധത്തികൃതര്  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.   ഇനതഭാപടെഭാപ്പെഗം
തപന ഗുണ നത്തിലവഭാരമുള പ്ലഭാസത്തികന്ന് ഡബ്ബകള, പസഭാദേ വത്തിതരണതത്തിനന്ന് തടെസഗം  നനരത്തിടെഭാത
വത്തിധതത്തില് നസഭാകത്തിലുപണനന്ന് ഉറപ്പു വരുനതണതു സഗംബനത്തിച്ചന്ന് അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്കന്ന് പനതരക
കതന്ന്  അയപച്ചങത്തിലുഗം  (പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 3-1419/2015  തസ്വീയ്യതത്തി.07/11/2015)
നടെപടെത്തിയണഭായത്തിടത്തിലഭാതതഭാണന്ന്.  
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2.7.8. നക്ഷത്രതത്തിപല സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ വത്തില്പ്പെന അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുപടെ
ഉതരവന്ന് പകഭാരമുള വത്തില ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില
അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുപടെ  07/10/2016  തസ്വീയതത്തിയത്തിപല എഫന്ന്.7-3506/2012  നമ്പര് ഉതരവന്ന്

പകഭാരഗം  നക്ഷത്രതത്തിപല  സസര്ണനലഭാകറന്ന്  വത്തില്പ്പെന  രജത്തിസര്,  രശസ്വീതുകള  എനത്തിവ
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിനഗം  24/11/2015 മുതല്  05/12/2015 വപരയള  2 ഗഭാഗം,  3 ഗഭാഗം,  5 ഗഭാഗം
10 ഗഭാഗം  സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ  വത്തില്പ്പെനവത്തിലയത്തില്  വരതരഭാസഗം  ഉളതഭായത്തി  കഭാണുന.
വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള ചുവപടെ നചെര്ക്കുന.

2      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയതത്തി
ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം

വത്തില
വത്തില്പ്പെന

വത്തില
വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ

നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം
ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല

കുറവന്ന്

24/11/2015 5300 5200 4 400

25/11/2015 5300 5200 3 300

26/11/2015 5300 5200 1 100

27/11/2015 5300 5200 2 200

28-30/11/2015 5300 5200 10 1000

01/12/2015 5300 5200 3 300

02/12/2015 5300 5200 7 700

03/12/2015 5300 5200 2 200

04/12/2015 5300 5200 6 600

05/12/2015 5300 5200 3 300

ആപക 41 4100/-
3      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയതത്തി ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം
വത്തില

വത്തില്പ്പെന
വത്തില

വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ
നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം

ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല
കുറവന്ന്

24/11/2015 7800 7700 1 100

25/11/2015 7800 7700 5 500

26/11/2015 7800 7700 2 200

27/11/2015 7800 7700 1 100

28-30/11/2015 7800 7700 8 800

01/12/2015 7800 7700 2 200

02/12/2015 7800 7700 - - - - - -

03/12/2015 7800 7700 2 200

04/12/2015 7800 7700 4 400

05/12/2015 7800 7700 1 100

ആപക 26 2600/-
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5      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയതത്തി
ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം

വത്തില
വത്തില്പ്പെന

വത്തില
വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ

നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം
ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല

കുറവന്ന്

24/11/2015 12900 12700

25/11/2015 12900 12700 2 400

26/11/2015 12900 12700 2 400

27/11/2015 12900 12700 1 200

28-30/11/2015 12900 12700 5 1000

01/12/2015 12900 12700 9 1800

02/12/2015 12900 12700 3 600

03/12/2015 12900 12700

04/12/2015 12900 12700 2 400

05/12/2015 12900 12700

ആപക 24 4800/-രൂപ

10      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയതത്തി ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം
വത്തില

വത്തില്പ്പെന
വത്തില

വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ
നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം

ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല
കുറവന്ന്

24/11/2015 25500 25200 1 300

25/11/2015 25500 25200 1 300

26/11/2015 25500 25200 2 600

27/11/2015 25500 25200 3 900

28-30/11/2015 25500 25200 2 600

01/12/2015 25500 25200 - - - - - -

02/12/2015 25500 25200 1 300

03/12/2015 25500 25200 - - - - - -

04/12/2015 25500 25200 2 600

05/12/2015 25500 25200 - - - - - -

ആപക 12 3600/-രൂപ

നമല് ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം  23/12/2015 മുതല് 04/01/2016  വപരയള 5 ഗഭാഗം, 10 ഗഭാഗം
സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ  വത്തില്പ്പെനവത്തിലയത്തിലുഗം  വരതരഭാസഗം  കഭാണുന.   വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള  ചുവപടെ
നചെര്ക്കുന. 
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5      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയതത്തി
ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം

വത്തില
വത്തില്പ്പെന

വത്തില
വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ

നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം
ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല

കുറവന്ന്

23/12/2015 12800 12700 4 400

24/12/2015 12800 12700 2 200

25-27/12/2015 12800 12700 11 1100

28-29/12/2015 12800 12700 4 400

30/12/2015 12800 12700 - - - - - -

31/12/2015 12800 12700 4 400

01/01/2016 12800 12700 7 700

02/01/2016 12800 12700 2 200

03-04/01/2016 12800 12700 5 500

ആപക 39 3900/-രൂപ

10      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയതത്തി
ഉതരവന്ന് പകഭാരഗം

വത്തില
വത്തില്പ്പെന

വത്തില
വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ

നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം
ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല

കുറവന്ന്

23/12/2015 മുതല് 
31/12/2015 വപര

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

01/01/2016 25300 25100 1 200

02/01/2016 25300 25100 4 800

03/01/2016 25300 25100 2 400

ആപക 7 1400/-രൂപ

നമല്പ്പെറഞ്ഞ പകഭാരഗം 24/11/2015 മുതല് 04/01/2016 വപരയള തസ്വീയ്യതത്തികളത്തിലഭായള
സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ  വത്തില്പ്പെനയത്തിലൂപടെ  ലഭത്തിച്ച  തുകയത്തില്  ആപക  20400/-രൂപയപടെ  കുറവന്ന്
സഗംഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  ഇകഭാരരഗം സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ചുപകഭാണന്ന് ഈ ഓഫസ്വീസത്തില് നത്തിനഗം 28/12/2016  തസ്വീയതത്തിയത്തില്
പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 12-1334/2016  നമ്പര്  കതന്ന്  നദേവസസതത്തിനന്ന്  അയച്ചത്തിരുന.
മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാകഭാതതത്തിനഭാല്  29/05/2017,  14/11/2017  തസ്വീയ്യതത്തികളത്തിലഭായത്തി  ഇനത  നമ്പറത്തിലുള
ഓര്മകുറത്തിപ്പുകളുഗം അയച്ചത്തിരുപനങത്തിലുഗം മറുപടെത്തി ലഭത്തിച്ചത്തില. സസര്ണനലഭാകറന്ന് വത്തില്പ്പെനയത്തിലൂപടെ ലഭത്തിച്ച
തുകയത്തില്  കുറവന്ന്  വന  20400/-രൂപ  ഉതരവഭാദേത്തിയഭായ  ഉനദേരഭാഗസനത്തില്  നത്തിനഗം  ഈടെഭാകത്തി
നദേവസസതത്തിനലകന്ന് അടെവഭാനകണതഭാണന്ന്.

2.7.9. സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ വത്തില ഈടെഭാകത്തിയതത്തില് കുറവന്ന്                       
നക്ഷത്രതത്തില്  പൂജത്തിച്ചന്ന്  വത്തിതരണഗം  പചെയ്യുന  സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ  വത്തില്പ്പെനവത്തില

പുനര്നത്തിര്ണയത്തിച്ചതന്ന്  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചുപകഭാണള  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുപടെ  04/01/2017  തസ്വീയ്യതത്തിയത്തിപല
എഫന്ന്7-3506/12  നമ്പര് ഉതരവന്ന് ലഭത്തിച്ചതന്ന്  പകഭാരഗം നക്ഷത്രതത്തിപല സസര്ണനലഭാകറന്ന്  വത്തില്പ്പെന
രജത്തിസര്,  രസസ്വീതുകള എനത്തിവ  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിനഗം  05/11/2016  തസ്വീയ്യതത്തിയത്തില്  വത്തില്പ്പെന
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നടെതത്തിയ  2 ഗഭാഗം,  5 ഗഭാഗം  സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ  വത്തില  ഈടെഭാകത്തിയതത്തില്  കുറവന്ന്  കഭാണുന.
വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാപഴെ നചെര്ക്കുന.
2      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയ്യതത്തി
ഉതരവന്ന്

പകഭാരഗം വത്തില
നക്ഷത്രതത്തില്

ഈടെഭാകത്തിയ തുക
വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ

നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം
ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല

കുറവന്ന്

05/11/2016 6200 6100 8 800
5      ഗഭാഗം സസര്ണനലഭാകറന്ന്

തസ്വീയ്യതത്തി ഉതരവന്ന്
പകഭാരഗം വത്തില

നക്ഷത്രതത്തില്
ഈടെഭാകത്തിയ തുക

വത്തില്പ്പെന നടെതത്തിയ
നലഭാകറ്റുകളുപടെ എണഗം

ലഭത്തിച്ച തുകയത്തിപല
കുറവന്ന്

05/11/2016 15100 15000 3 300
നമല്പ്പെറഞ്ഞ പകഭാരഗം സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ വത്തില ഈടെഭാകത്തിയതത്തില് ആപക 1100/-

രൂപയപടെ കുറവന്ന് വനത്തിട്ടുണന്ന്.  ഇകഭാരരഗം സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ചുപകഭാണന്ന് ഈ ഓഫസ്വീസത്തില് നത്തിനഗം 16/02/2017,
തസ്വീയ്യതത്തിയത്തില്  പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 12-22/17  നമ്പര്  കതഗം  21/08/17,  09/02/2018
എനസ്വീ  തസ്വീയ്യതത്തികളത്തില്  ഓര്മകുറത്തിപ്പുഗം  നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  അയച്ചത്തിരുപനങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി  ലഭത്തിച്ചത്തില.
സസര്ണനലഭാകറ്റുകളുപടെ വത്തില ഈടെഭാകത്തിയതത്തില് കുറവന്ന് വന തുക ഉതരവഭാദേത്തിയഭായവരത്തില് നത്തിനഗം
ഈടെഭാകത്തി നദേവസസഗം ഫണത്തിനലകന്ന് അടെവഭാനകണതഭാണന്ന്.

2.7.10. പഭാഞജനരഗം  ,   ശസ്വീവതഗം അനകന്ന് ഗസന്ന്ഹക്കൗസുകളത്തിപല അലക്കു 
ബത്തിലത്തിനുള തുക നല്കത്തിയനപ്പെഭാള മതത്തിയഭായ വരുമഭാനനത്തികുതത്തി 
ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില                               
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  ഉടെമസതയത്തിലുള പഭാഞജനരഗം,  ശസ്വീവതഗം  അനകന്ന്

എനസ്വീ  ഗസന്ന്ഹക്കൗസുകളത്തിപല  വത്തിരത്തികളുഗം  മറ്റുഗം  അലക്കുനതത്തിനന്ന്  കരഭാര്  ഏപറടുതത്തിരുനതന്ന്
'Magnamind Ventures Private Limited' എന സഭാപനമഭാണന്ന്.  നമല് സഭാപനഗം ഹഭാജരഭാകത്തിയ
അലക്കുബത്തിലത്തിനുള  തുക  നല്കത്തിയതുമഭായത്തി  ബനപപ്പെട  പത്തി3-6547/14  എന  ഫയല്
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് നത്തിനഗം ബത്തില് തുകയത്തില് നത്തിനന്ന്  വരുമഭാന തസ്വീയ്യതത്തി ഈടെഭാകത്തിയതത്തില്  6705/-
രൂപയപടെ കുറവന്ന് സഗംഭവത്തിച്ചതഭായത്തി കപണതത്തിയത്തിട്ടുണന്ന്.  വത്തിശദേവത്തിവരഗം തഭാപഴെ പകഭാടുക്കുന.

കഭാലയളവന്ന്
ബത്തില്
തുക

ഈടെഭാകത്തിയ
വരുമഭാന

നത്തികുതത്തി (ബത്തില്
തുകയപടെ 1%)

ഈടെഭാനകണ
വരുമഭാന
നത്തികുതത്തി
(ബത്തില്

തുകയപടെ
2%)

വരുമഭാന
നത്തികുതത്തി

ഈടെഭാകത്തി
യതത്തിപല
കുറവന്ന്

അനുവദേത്തി
ച്ച തുക

വക്കൗച്ചര് നമ്പര്, പചെകന്ന്
നഗം./തസ്വീയ്യതത്തി

14/05/2015 മുതല്
24/05/2015 വപര

61732 617 1235 618 61115 വക്കൗച്ചര് നഗം.2348 പചെകന്ന്
നഗം.831105/14.07.15

25/05/15 മുതല് 
07/07/15 വപര

228975 2290 4580 2290 226685 വക്കൗച്ചര് നഗം.2772 പചെകന്ന്
നഗം.831211/03.8.2015

08/07/2015 മുതല്
31/07/2015 വപര

123713 1237 2474 1237 122476 വക്കൗച്ചര് നഗം.3730 പചെകന്ന്
നഗം.214580/17.09.15

01/08/15 മുതല് 
18/09/15 വപര

255994 2560 5120 2560 253434 വക്കൗച്ചര് നഗം.4316 പചെകന്ന് 
നഗം.831456/12.10.15

ആപക വരുമഭാന നത്തികുതത്തി ഈടെഭാകത്തിയതത്തിപല കുറവന്ന് 6705
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വരുമഭാന  നത്തികുതത്തി  കുറവന്ന്  ഈടെഭാകത്തിയതന്ന്  സഗംബനത്തിച്ചന്ന്  ഈ  ഓഫസ്വീസത്തില്  നത്തിനഗം
07/11/2015,  26/08/2016,  17/03/2017  എനസ്വീ തസ്വീയ്യതത്തികളത്തിപല പക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 12-
1618/2015  നമ്പര്  കതകള  പകഭാരഗം  നദേവസസപത  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിരുനപവങത്തിലുഗം  മറുപടെത്തി
ലഭത്തിക്കുകയണഭായത്തില.

വരുമഭാനനത്തികുതത്തി ഈടെഭാകത്തിയതത്തില് കുറവുള തുക കരഭാറുകഭാരത്തിനത്തില് നത്തിനഗം ഈടെഭാകത്തി
സര്കഭാരത്തിനലകന്ന് അടെവഭാകഭാന നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

2.7.11. പലത്തിശരഹത്തിത ബഭാങന്ന് അകക്കൗണകളത്തില് നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചു   - 
പലത്തിശയത്തിനതത്തില് നഷഗം
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  2015-16  സഭാമ്പതത്തികവര്ഷപത  വഭാര്ഷത്തിക

കണക്കുകളുപടെ  പരത്തിനശഭാധനയപടെ  ഭഭാഗമഭായത്തി  ബഭാങന്ന്  ബുകന്ന്,  ബഭാങന്ന്  പഭാസന്ന്ബുകന്ന്  എനത്തിവ
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  തഭാപഴെപറയന  കറന്റെന്ന്  ബഭാങന്ന്  അകക്കൗണകളത്തില്  നത്തിനക്ഷപത്തിക്കുകവഴെത്തി
പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  വരുമഭാനനഷഗം  സഗംഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുണന്ന്.  പലത്തിശരഹത്തിത  ബഭാങന്ന്  അകക്കൗണകളത്തിലഭാണന്ന്
നദേവസസഗം  നത്തിനക്ഷപഗം  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളതന്ന്.   ഓനരഭാ  അകക്കൗണത്തിലുഗം  ഇകഭാലയളവത്തില്  ഭസ്വീമമഭായ
സഗംഖരകള തപന വരവന്ന് വനത്തിട്ടുണന്ന്. വത്തിശദേഭാഗംശഗം തഭാപഴെ കഭാണത്തിക്കുന.

ക്രമ
നഗം.

ബഭാങന്ന് അകക്കൗണന്ന് നഗം.
വര്ഷഭാവസഭാനഗം ബഭാകത്തി

നത്തില്ക്കുന സഗംഖര 
(31/03/2016 നന്ന്)

1. എസന്ന്.ബത്തി.ടെത്തി. (ഓണ്ദലന) 67067831623 1364452.00

2. എസന്ന്.ബത്തി.ഐ. (ഓണ്ദലന) 30853046882 518109.00

3. ഇനരന ബഭാങന്ന്
(EWF Suspense Account)

6403322508 3327562.00

4. എസന്ന്.ബത്തി.ടെത്തി. ഇ-പടെണര് അകക്കൗണന്ന് 67292600620 361722.00

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിപന്റെ  സമഭാനരസ്വീതത്തിയത്തിലുള  മറന്ന്  ബഭാങന്ന്  അകക്കൗണകളകന്ന്
പലത്തിശ ലഭത്തിക്കുനണന്ന് എനത്തിരത്തിപക പലത്തിശരഹത്തിത ബഭാങന്ന് അകക്കൗണകളത്തില് സഗംഖര നത്തിനക്ഷപത്തിക്കുക
വഴെത്തി  നദേവസസഗം  ഫണത്തിനന്ന്  നഷഗം  സഗംഭവത്തിച്ച  സഭാഹചെരരഗം  വത്തിശദേമഭായത്തി  പരത്തിനശഭാധത്തികപപ്പെനടെണതുഗം
പലത്തിശരഹത്തിത  അകക്കൗണകളത്തില്  നത്തിനന്ന്  സഗംഖര  പലത്തിശ  ലഭരമഭാകുന മറന്ന്  അകക്കൗണകളത്തിനലകന്ന്
യഥഭാസമയഗം  മഭാറ്റുനതത്തിനുള  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.  (ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി
നഗം.6/2018 തസ്വീയ്യതത്തി.08/03/2018) 

ഇതുമഭായത്തി  ബനപപ്പെടന്ന്  നദേവസസഗം  ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തിയത്തില്  നമല്  അകക്കൗണകള
കറന്റെന്ന്  അകക്കൗണകളഭാപണനഗം  കറന്റെന്ന്  അകക്കൗണകളകന്ന്  പലത്തിശ  ലഭരമഭാകഭാറത്തില  എനമഭാണന്ന്
മറുപടെത്തി ലഭരമഭാകത്തിയത്തിട്ടുളതന്ന്.  എനഭാല് വന തുകകള വരവന്ന് വരുന ഇതരഗം അകക്കൗണകള
കറന്റെന്ന്  അകക്കൗണഭായത്തി  നത്തിലനത്തിര്തനതന്ന്  നദേവസസഗം  ഫണത്തിനന്ന്  നഷമുണഭാക്കുനതഭാണന്ന്.   മഭാത്രമല
എലഫന്റെന്ന്  പവല്പഫയര് സസ് പപനസന്ന്  നപഭാപലയള അകക്കൗണകള കറന്റെന്ന്  അകക്കൗണഭായത്തി
നത്തിലനത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്  ഉചെത്തിതമല.  ആയതത്തിനഭാല് ഈ അകക്കൗണകള പലത്തിശ  ലഭരമഭാകുന
തരതത്തിലുള  അകക്കൗണകളഭായത്തി  മഭാറ്റുകനയഭാ  ഒരു  നത്തിശ്ചത്തിത  സഗംഖര  അകക്കൗണത്തില്  വരവന്ന്
വരുനമ്പഭാള  പലത്തിശലഭത്തിയ്ക്കുമഭാറന്ന്  മഭാറത്തി  നത്തിനക്ഷപത്തിക്കുനതത്തിനുള  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിക്കുകനയഭാ
പചെനയ്യണതഭാണന്ന്.
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ഭഭാഗഗം - 3
ചചെലവുകള
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ഭഭാഗഗം  -3

ഈ  കഭാരരഭാലയതത്തില്  നത്തിനന്ന്  പുറചപ്പെടുവത്തിച്ച  ചചെലവന്ന്  കണക്കുകളുചടെ  ഓഡത്തിറന്ന്
നനഭാടന്ന്സുകളുനടെയഗം ആയതത്തിനന്മേല് നഭാളത്തിതുവചര സസസ്വീകരത്തിച്ച തുടെര്നടെപടെത്തികളുനടെയഗം വത്തിവരഗം തഭാചഴ
ചകഭാടുക്കുന.

ക്രമ
നഗം.

ചസക്ഷന ഓഡത്തിറന്ന് നനഭാടന്ന്സന്ന് നമ്പര്/തസ്വീയതത്തി
നദേവസസതത്തില് നത്തിനന്ന്

ലഭരമഭാകത്തിയ
മറുപടെത്തിയചടെ വത്തിവരഗം

മറുപടെത്തിയത്തിനന്മേലുള
അഭത്തിപഭായഗം

അറത്തിയത്തിച്ചതത്തിചന
വത്തിവരഗം

1. പര്നച്ചസന്ന്
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)
എ 3-619/2017 തസ്വീയതത്തി.24/07/2017

ഡത്തി2-2616/17 
തസ്വീയതത്തി. 29/08/2017
പത്തി4-856/2017
തസ്വീയതത്തി.08/08/2017

എ 3-1094/17 
തസ്വീയതത്തി.08/03/2018

2. മരഭാമതന്ന്
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-928/2017 തസ്വീയതത്തി.30/10/2017

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

3. ഫത്തിനഭാനസന്ന്
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-1010/2017 തസ്വീയതത്തി.30/10/2017

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

4. അകക്കൗണന്ന്സന്ന്
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-737/2017 തസ്വീയതത്തി.30/10/2017

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

5. ബത്തി വത്തിഭഭാഗഗം ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-764/17 തസ്വീയതത്തി.22/07/2017

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല

6. ജസ്വീവധനഗം
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-678/17 തസ്വീയതത്തി.17/11/2017

ലഭരമഭാകത്തിയത്തില ബഭാധകമല.

7. പബത്തിനകഷന
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-747/17 തസ്വീയതത്തി.25/07/2017

ഡത്തി2-3301/2017
തസ്വീയതത്തി.29/08/2017

എ 3-1227/2017
തസ്വീയതത്തി.03/10/2017

8. ആനരഭാഗര
വത്തിഭഭാഗഗം

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.) 
എ 3-1064/2017 തസ്വീയതത്തി.30/10/2017

ഡത്തി2-4444/17
തസ്വീയതത്തി.21/12/2017

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.
ആര്.ഡത്തി)എ 3-1648/17
തസ്വീയതത്തി.05/03/18
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3.1. പര്നച്ചയ്സന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം
3.1.1. ചനലന്ന് ല്ല്  നസഭാകത്തിചന  ഭക്കൗതത്തിക  പരത്തിനശഭാധന    -    അധത്തികഗം  കചണതത്തിയ

ചനലന്ന് ല്ല് നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തിയതന്ന്   -   അപഭാകതകള
ഫയല് നഗം. പത്തി3-627-15

ഗുരുവഭായൂര്  നക്ഷത്രതത്തിനലക്കുഗം  നദേവസസതത്തിനന്ന്  കസ്വീഴത്തിലുളള  കസ്വീനഴടെഗം  നക്ഷത്രങ്ങളക്കുഗം
ആവശരമഭായ ചനലന്ന്ല്ല്  വഭാങ്ങുനതന്ന് കത്തിനലഭാഗഭാഗം അടെത്തിസഭാനതത്തിലുഗം നക്ഷത്രങ്ങളത്തിനലകന്ന് വത്തിതരണഗം
ചചെയ്യുനതന്ന് ലത്തിറര് സമ്പ്രദേഭായതത്തിലുമഭാണന്ന്.  ഒനര ഇനതത്തിനന്ന്  വരവുചചെലവുകള വരതരസ്ത അളവു
സമ്പ്രദേഭായങ്ങളത്തില്  നരഖചപ്പെടുത്തുനതത്തിനഭാല്  വര്ഷഭാവസഭാനമുളള  ചനലത്തിചന  ഭക്കൗതത്തിക
പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കൂടുതല് അളവത്തില് ചനലത്തിചന നസഭാകന്ന് കചണത്തുകയഗം ഇപകഭാരഗം അധത്തികഗം
കചണത്തുന ചനലന്ന്ല്ല്  'excess  found  on physical  verification  ’ എനന്ന് നരഖചപ്പെടുതത്തി നസഭാകന്ന്
രജത്തിസറത്തില്  വരവഭായത്തി  നചെര്ക്കുനതഭായഗം  കഭാണുന.2015-16  &  2016-17  കഭാലയളവത്തില്
ഇതരതത്തില് അധത്തികഗം കചണതത്തിയ ചനലന്ന്ല്ല് നസഭാകത്തിചലടുത വത്തിവരഗം തഭാചഴ കഭാണത്തിക്കുന.

ക്രമനഗം. ചനലന്ന്ല്ല് നസഭാകത്തിചലടുത തസ്വീയതത്തി ചനലന്ന്ല്ല് വരചവടുതതന്ന് (തൂകഗം കത്തി.ഗഭാഗം)

1 18.04.2015 30000 കത്തി.ഗഭാഗം

2 02.04.2016 25000 കത്തി.ഗഭാഗം

നമല് പകഭാരഗം അധത്തികഗം കചണതത്തിയ ചനലന്ന്ല്ല്  നസഭാകത്തിചലടുതതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന്
തഭാചഴ പറയഗം പകഭാരഗം അപഭാകതകള കഭാണുന.

1. 2015-16 & 2016-17 കഭാലയളവത്തില് ഭക്കൗതത്തിക പരത്തിനശഭാധന നവളയത്തില് അധത്തികഗം കചണതത്തിയ
ചനലന്ന്ല്ല്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില് വരവന്ന്  നരഖചപ്പെടുതത്തിയതത്തില്തത്തിരുതലുകള വരുതത്തിയതഭായത്തി
കഭാണുന.  വത്തിശദേമഭായ  വരവന്ന്  കണകന്ന്  തയഭാറഭാകഭാചത  ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്
(എസന്ന്.ആനന്ന് പത്തി.)  നനരത്തിടഭാണന്ന് ചനലന്ന്ല്ല്  നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് അധത്തികഗം കചണത്തുന ചനലന്ന്ല്ല്
നസഭാകത്തില്  വരവഭായത്തി  നചെര്ക്കുനതന്ന്  എനതത്തിനഭാല്  ഇപകഭാരഗം  നസഭാകത്തിചലടുക്കുന
ചനലത്തിചന നരഖചപ്പെടുതലത്തില്, പസ്തുത നരഖചപ്പെടുതലത്തില് മഭാത്രഗം ചതറ്റുചണങത്തില് തത്തിരുതത്തി
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതഭാവുനതഭാണന്ന്.  എനഭാല്  പത്തിനസ്വീടെന്ന്  ഒരു  വരനവഭാ,  ചചെലനവഭാ
നരഖചപ്പെടുതത്തിയതത്തിനുനശഷഗം അധത്തികഗം കചണതത്തിയ നസഭാകത്തിചന കണകത്തില് തത്തിരുതല്
വരുതത്തി  തുടെര്നളള  വരവന്ന്-ചചെലവ്കണക്കുകളത്തിലുഗം  തത്തിരുതല്  വരുതത്തിയതന്ന്
അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാവുനതചലനഗം 18.04.2015 നുഗം 02.04.2016 നുഗം ചനലന്ന്ല്ല് നസഭാകത്തിചലടുതതത്തില്
തത്തിരുതല് വരുതത്തിയതത്തിചന കഭാരണഗം വത്തിശദേമഭാക്കുവഭാന ആവശരചപ്പെടഗം നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്
നനഭാടത്തിനന്ന്  (ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 5-619/17  തസ്വീയതത്തി.09/06/17)  ആയതന്ന്  ക്ലറത്തികല്
മത്തിനസകന്ന്  സഗംഭവത്തിച്ചതഭാചണനന്ന്  നദേവസസഗം  മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.  (ചെസ്വീഫന്ന്  ഫത്തിനഭാനസന്ന്  &
അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  ഓഫസ്വീസറുചടെ  29/08/17 ചല  ഡത്തി2-2616/2017  നമ്പര്  കതന്ന്).  02/04/16 നന്ന്
അധത്തികഗം  ചനലന്ന്ല്ല്  നസഭാകത്തിചലടുതതത്തിനന്ന്  നശഷഗം  കരഭാറുകഭാരനത്തില്  നത്തിനന്ന്  ചനലന്ന്ല്ല്
വരചവടുക്കുകയഗം  30/04/16 വചര  നക്ഷത്രതത്തിനലകന്ന്  ചനലന്ന്ല്ല്  നല്കുകയഗം  ചചെയത്തിടണന്ന്.
ഏതഭാണന്ന് 6 എനടത്തികളകന്ന് നശഷഗം ക്ലറത്തികല് മത്തിനസകന്ന് കചണതത്തി എന വഭാദേഗം ഓഡത്തിറത്തിനന്ന്
അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാനഭായത്തിടത്തില.   ചെരക്കുകള  സൂക്ഷത്തിക്കുനതുഗം  നസഭാകത്തില്  നരഖചപ്പെടുത്തുനതുഗം
ഗക്കൗരവനതഭാചടെ കഭാനണണതഭാണന്ന്.
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3.1.2.  ഗുരുവഭായൂര് നക്ഷനത്രഭാത്സവഗം   2016 -   പലചെരകന്ന്  ,   പച്ചകറത്തി വഴത്തിപഭാടെന്ന് 
വരവന്ന് നസഭാകത്തിചലടുതതന്ന് അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് പത്തി4-9595/15

20.02.2016  മുതല്  29.02.2016  കൂടെത്തിയ  ദേത്തിവസങ്ങളത്തില്  നടെന  ഗുരുവഭായൂര്
നക്ഷനത്രഭാത്സവഗം 2016 ചന ഭഭാഗമഭായത്തി നടെതത്തിയ അനദേഭാനഗം, പകര്ച്ച മുതലഭായവയന്ന് പലചെരകന്ന്,
പച്ചകറത്തി എനത്തിവ വഭാങ്ങത്തിയതു സഗംബന്ധത്തിച്ച ഫയല്,  രജത്തിസറുകള എനത്തിവ പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
ഭക്തര് വഴത്തിപഭാടെഭായത്തി  നലത്തിയ പലചെരകന്ന്,  പച്ചകറത്തി  എനസ്വീ  സഭാധനങ്ങള നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
ഉയര്ന അളവത്തില് വരവന്ന് നരഖചപ്പെടുതത്തിയതഭായത്തി കഭാണുന. വത്തിശദേഭാഗംശഗം തഭാചഴ കഭാണത്തിക്കുന.

വഴത്തിപഭാടെന്ന്
നസഭാകന്ന്

രജത്തിസര് -
നപജന്ന് നമ്പര്

ഇനഗം
നസഭാകത്തിചലടു

ത 
തസ്വീയതത്തി

നസഭാകത്തിചലടുത
 അളവന്ന്

യൂണത്തിറന്ന് വത്തില മതത്തിപ്പുവത്തില

7 പുഴുകലരത്തി (മട) 18.02.2016 40125 കത്തി.ഗഭാഗം @26.73/kg 1072541.25

8 പുഴുകലരത്തി (ചപഭാനത്തി) 21.02.2016 37425 കത്തി.ഗഭാഗം നത്തിരകന്ന് കഭാണത്തിച്ചത്തിടത്തില

18 ചപഭാടെത്തി ഉപ്പെന്ന് 21.02.2016 450 കത്തി.ഗഭാഗം @7.47/kg 3361.50

24 ഇളവന 21.02.2016 6000 കത്തി.ഗഭാഗം @9.45/kg 56700

38 മുളകന്ന് 18.02.2016 105 കത്തി.ഗഭാഗം @128/kg 13440

46 മുതത്തിര 20.02.2016
22.02.2016

10650 കത്തി.ഗഭാഗം
7350 കത്തി.ഗഭാഗം

@29.35/kg 528300

70 ചവണകഭായ 25.02.2016 100 കത്തി.ഗഭാഗം @24/kg 2400

72 വഴുതനങ്ങ 25.02.2016 100 കത്തി.ഗഭാഗം @22/kg 2200

78 നചെമ്പന്ന് 25.02.2016 100 കത്തി.ഗഭാഗം @29/kg 2900

108 ചവളളരത്തിക 25.02.2016 1500 കത്തി.ഗഭാഗം @9.45/kg 14175

നമല് പകഭാരമുളള സഭാധനങ്ങള നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില് വരവന്ന് നരഖചപ്പെടുതത്തിയതുമഭായത്തി
ബന്ധചപ്പെടന്ന് തഭാചഴ പറയന അപഭാകതകള കഭാണുന.

1. ഇത്രയഗം  ഉയര്ന  അളവത്തിലുളള  വഴത്തിപഭാടെന്ന്  വരവുകളകന്ന്  നദേവസസഗം  രശസ്വീതന്ന്  നല്കത്തിയതഭായത്തി
കഭാണുനത്തില.  ഭക്തര് നല്കുന സഭാധനങ്ങള തൂകഗം നരഖചപ്പെടുതത്തി നനചര നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
വരവഭായത്തി  നചെര്ക്കുനതഭായഭാണന്ന്  കഭാണുനതന്ന്.  ഇതന്ന്  ശരത്തിയഭായ നടെപടെത്തിയല.ഭക്തര് വഴത്തിപഭാടെഭായത്തി
നല്കുന സഭാധനങ്ങളകന്ന്  പനതരകഗം  രസസ്വീതന്ന്  ഏര്ചപ്പെടുനതണതുഗം  തുടെര്നന്ന്  മഭാത്രഗം  നസഭാകത്തില്
വരചവടുനകണതുമഭാണന്ന്.

2. ഭക്തര് വഴത്തിപഭാടെഭായത്തി  നല്കുന സഭാധനങ്ങള നസഭാകത്തിചലടുക്കുനതന്ന്  ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്
(എസന്ന്.ആനന്ന്  പത്തി.)  കകവശമുളള  ഉത്സവഭാവശരതത്തിനന്ന്  നവണത്തി  മഭാത്രമുളള  പനതരകഗം  നസഭാകന്ന്
രജത്തിസറത്തിലഭാണന്ന്.  അതരതത്തില്  നസഭാകത്തിചലടുക്കുനതന്ന്   നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടളളതന്ന്  ആരുഗം
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  വഴത്തിപഭാടെന്ന്  നല്കത്തിയതന്ന്  ആരന്ന്  എന വത്തിവരവുഗം  ഫയലത്തിലുഗം  രജത്തിസറത്തിലുഗം
വരക്തമല. കൂടെഭാചത ഇപകഭാരഗം വഴത്തിപഭാടെന്ന് എനന്ന് നരഖചപ്പെടുതത്തി നസഭാകത്തിചലടുത ഒരത്തിനഗം (നസഭാകന്ന്
രജത്തിസര് നപജന്ന് നമ്പര്  10  പകഭാരഗം  50  കത്തിനലഭാഗഭാഗം മുളകുചപഭാടെത്തി  @121.30/kg  നസഭാകത്തില് കുറവന്ന്
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കണനപ്പെഭാള അതന്ന് കരഭാറുകഭാരന നലത്തിയതഭാണന്ന് എനഗം വരവന്ന് ചവച്ചനപ്പെഭാള ചതറഭായത്തി വഴത്തിപഭാടെന്ന്
എനന്ന് നരഖചപ്പെടുതത്തിയതഭാചണനഗം ചസക്ഷന അറത്തിയത്തിക്കുകയണഭായത്തി.  ഇതന്ന് ഗക്കൗരവനമറത്തിയ ഒരു
അപഭാകതയഭായത്തി  ഓഡത്തിറന്ന്  വത്തിലയത്തിരുത്തുന.  വഴത്തിപഭാടെന്ന്  വരവന്ന്  സഭാധനങ്ങള  രസസ്വീതന്ന്
ചചെയചപ്പെടെഭാചത നപഭാകുനതുഗം നനരത്തിടന്ന് നസഭാകത്തിചലടുക്കുനമ്പഭാള ഉണഭാകുനതുമഭായ അപഭാകതകള
ഗുരുതരമഭായ അപഭാകതയഭായത്തി ഓഡത്തിറന്ന് വത്തിലയത്തിരുത്തുന.വഴത്തിപഭാടെന്ന് വരവന്ന് സഭാധനങ്ങളകന്ന് രസസ്വീതന്ന്
ഏര്ചപ്പെടുനതണതത്തിചന അനത്തിവഭാരരതയത്തിനലകന്ന് അധത്തികഭാരത്തികളുചടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണത്തിക്കുന.

3. ഭക്തര്  നക്ഷത്രതത്തിനലകന്ന്  നനരത്തിചടതത്തിക്കുന  സഭാധനങ്ങള  ആരുചടെ  സഭാനത്തിദ്ധരതത്തിലഭാണന്ന്
നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നചെര്ക്കുനതന്ന്  എന  വത്തിവരഗം  ലഭരമല.  ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്
(എസന്ന്.ആനന്ന്  പത്തി.)  കകവശമുളള  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  വഴത്തിപഭാടെന്ന്  വരവന്ന്  നരഖചപ്പെടുത്തുനതത്തിനന്ന്
നദേവസസഗം  സസസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടളള  നടെപടെത്തിക്രമഗം  ലഭരമല.  നമല്  സഭാഹചെരരതത്തില്  വഴത്തിപഭാടെന്ന്  വരവഭായത്തി
നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടളള  സഭാധനങ്ങളുചടെ  വരവത്തിചന  കൃതരത  ഓഡത്തിറത്തിനന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന
സഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.

നമല്  അപഭാകതകളകന്ന്  കഭാരണഗം  വത്തിശദേമഭാക്കുവഭാന  ആവശരചപ്പെടന്ന്  നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്
നനഭാടത്തിനന്ന്  (ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 3-619/17 തസ്വീയതത്തി.09.06.17/02.06.17) മറുപടെത്തി നല്കത്തിയത്തിടളതന്ന്
പകഭാരഗം ഉത്സവകഭാലതന്ന് രഭാത്രത്തിനയഭാ പകനലഭാ എനത്തിലഭാചതയഭാണന്ന് വഴത്തിപഭാടെന്ന്  സഭാധനങ്ങള വരുനതന്ന്
എനഗം വഴത്തിപഭാടെന്ന് തരുനവര് ആയതത്തിചനഭാപ്പെഗം ഇലഭാതതത്തിനഭാല് രസസ്വീതത്തി നല്കുനതന്ന് പഭാനയഭാഗത്തികമല
എനമഭാണന്ന്.   രസസ്വീതത്തിയത്തിലഭാചത  നനരത്തിടന്ന്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  വരവന്ന്  നചെര്ക്കുനതന്ന്  തസ്വീര്ത്തുഗം
അശഭാസസ്വീയമഭായതത്തിനഭാല് പസ്തുത മറുപടെത്തി ഓഡത്തിറത്തിനന്ന് അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാനഭാകത്തില. മഭാത്രമല, നസഭാചകടുക്കുന
ഉനദേരഭാഗസന   നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  ഇനപ്പെഭാഴുഗം  സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുനത്തില  എനതുഗം  അധത്തികഭാരത്തികളുചടെ
ശ്രദ്ധയത്തില്ചകഭാണ്ടുവരുന.

3.1.3. പഭാഞ്ചജനരഗം  ,    കക്കൗസ്തുഭഗം  ഗസന്ന്ഹക്കൗസുകളത്തിചല  അലക്കുബത്തില്    -    ഫയല്
പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കണ അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് പത്തി3-6547/14, പത്തി3-5822/14.

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ഗസന്ന്  ഹക്കൗസുകളത്തിചല  വത്തിരത്തികള  അലക്കുനതത്തിനുളള  കരഭാര്
കഭാലഭാവധത്തി  31.10.2014  ല്  അവസഭാനത്തിച.  എനഭാല്  പുതത്തിയ  ചടെണര്  ക്ഷണത്തിക്കുനതു  വചര
നത്തിലവത്തിചല കരഭാറുകഭാരനഭായ ശ്രസ്വീ.  രഭാനജഷന്ന്  ബഭാബു കഭാരകഭാടെന്ന്   എനവര്കന്ന്  പസ്തുത നജഭാലത്തി
ഏല്പ്പെത്തിച  നല്കത്തി.  പുതത്തിയ  ചടെണര്  ക്ഷണത്തിച്ചതു  പകഭാരഗം1.05.2015  മുതല്  സണ്കബ്രൈറന്ന്
നലഭാണ്ടത്തി,  നതഭാളൂര്  എന  സഭാപനതത്തിനന്ന്  കരഭാര്  നല്കത്തിചയങത്തിലുഗം  നസവനഗം
നമഭാശമഭായതത്തിനഭാലുഗം  നദേവസസഗം  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ച  നത്തിരകത്തില്  പവൃതത്തി  തുടെര്ന  നപഭാകഭാന
സഭാധത്തിക്കുകയത്തില എനറത്തിയത്തിച്ചതത്തിനഭാലുഗം ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  8.05.2015  ചല
86-ാഭാഗം  നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം   സണ്കബ്രൈറന്ന്  നലഭാണ്ടത്തി,  നതഭാളൂര്  എന സഭാപനചത
ഒഴത്തിവഭാകഭാനുഗം ഒരു തഭാലഭാകലത്തിക സഗംവത്തിധഭാനഗം എന നത്തിലയന്ന്  M/s.  Magnamind,Muvatupuzha
എന  സഭാപനതത്തിനന്ന്  സത്തിരമഭായത്തി  ഒരു  കരഭാറുകഭാരചന  കചണത്തുനതുവചര  പവൃതത്തി
ഏല്പ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുഗം  തസ്വീരുമഭാനത്തിച.  14.05.2015  മുതല്  പസ്തുത  സഭാപനഗം   ഈ  പവൃതത്തി
നത്തിര്വ്വഹത്തിചവരുനണന്ന്.  നമല്പകഭാരമുളള  ഫയല്  പരത്തിനശഭാധനയത്തില്  തഭാചഴ  പറയന
അപഭാകതകള കഭാണുന. 

1. ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ 8.05.2015 ചല 86-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപഭാകഭാരമഭാണന്ന്
14.05.2015  മുതല്  നദേവസസഗം  ഗസന്ന്  ഹക്കൗസുകളഭായ   പഭാഞ്ചജനരഗം,  കക്കൗസ്തുഭഗം  നത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിചല
അലക്കുനജഭാലത്തി  M/s.Magnamind  Ventures  Ltd.,  Nellad,Muvatupuzha  എന സഭാപനതത്തിനന്ന്
തഭാത്കഭാലത്തികഭാടെത്തിസഭാനതത്തില്  ഏല്പ്പെത്തിചനല്കത്തിയതന്ന്  .  സഥത്തിരമഭായത്തി  ഒരു  കരഭാറുകഭാരചന
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കചണത്തുനതുവചരയളള  സഗംവത്തിധനമഭായത്തിടഭാണന്ന്  ഈ  സഭാപനതത്തിനന്ന്  പവൃതത്തി  ഏല്പ്പെത്തിച
നല്കത്തിയത്തിരുനതന്ന്.  എനഭാല് നഭാളത്തിതുവചര  ഈ പവൃതത്തികന്ന്  പുതത്തിയ ചടെണര് ക്ഷണത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
നദേവസസഗം യഭാചതഭാരു നടെപടെത്തിയഗം സസസ്വീകരത്തിച കഭാണുനത്തില. മഭാത്രമല, പവൃതത്തി ഏല്പ്പെത്തിച നല്കത്തിയ
സഭാപനവുമഭായത്തി  നദേവസസഗം  യഭാചതഭാരുവത്തിധ  കരഭാറുഗം  ചെമച്ചതഭായഗം   പവൃതത്തികന്ന്  ചസകപ്യൂരത്തിറത്തി
നത്തിനക്ഷപഗം   കരഭാറുകഭാരനത്തില്  നത്തിനന്ന്  വഭാങ്ങത്തിച്ചതഭായഗം  കഭാണുനത്തില.  ഏകനദേശഗം  രണന്ന്
വര്ഷനതഭാളമഭായത്തി  ചടെണര്  കഷണത്തികഭാതത്തിരുനതത്തിനുഗം   പവൃതത്തി  ഏല്പ്പെത്തിച  നല്കത്തിയ
സഭാപനവുമഭായത്തി കരഭാര് ചെമയഭാതത്തിരുനതത്തിനുഗം കഭാരണഗം വത്തിശദേമഭാനകണതഭാണന്ന് എനന്ന് കഭാണത്തിച്ചന്ന്
നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാടത്തിനന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തിയത്തില്  ചടെണര്  ക്ഷണത്തികഭാതത്തിരുനതത്തിചനയഗം
കരഭാര് ചെമയഭാതത്തിരുനതത്തിചനയഗം കഭാരണഗം വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2. 14.05.2015  മുതല്  നദേവസസതത്തിചന  ഗസന്ന്  ഹക്കൗസുകളത്തിചല  അലക്കുനജഭാലത്തി  പവൃതത്തി
ഏചറടുതത്തിടളള M/s.Magnamind Ventures Ltd., Nellad,Muvatupuzha  എന സഭാപനഗം ബത്തില്
തുകയചടെ  14%  നത്തിരകത്തില്  നസവനനത്തികുതത്തി  അടെവഭാകഭാന  നദേവസസനതഭാടെന്ന്
ആവശരചപ്പെടത്തിരുനചവങത്തിലുഗം  നസവന  നത്തികുതത്തി  ഒഴത്തിവഭാകത്തിയ  തുകയഭാണ്നദേവസസഗം  പസ്തുത
സഭാപനതത്തിനന്ന്  നഭാളത്തിതുവചര  നല്കത്തിയത്തിടളളതന്ന്.  പഭാഞ്ചജനരഗം  ഗസന്ന്  ഹക്കൗസന്ന്,  കക്കൗസ്തുഭഗം  ഗസന്ന്
ഹക്കൗസന്ന്  അലക്കുബത്തില്  പകഭാരഗം  യഥഭാക്രമഗം  386052/-,  141926/-  രൂപ  വസ്വീതഗം  (30.09.2016
വചരയളള അലക്കുബത്തില് പകഭാരഗം)അടെവഭാകഭാന പസ്തുത സഥഭാപനഗം  നദേവസസനതഭാടെന്ന്  വസ്വീണ്ടുഗം
ആവശരചപ്പെചടങത്തിലുഗം  (കറനന്ന്  ഫയല്  നപജന്ന്  നമ്പര്  365,367)  പസ്തുത  സഭാപനവുമഭായത്തി
കരഭാറത്തിനലര്ചപ്പെടെഭാതതത്തിനഭാല്  നദേവസസഗം  നഭാളത്തിതുവചര  യഭാചതഭാരു  നടെപടെത്തിയഗം
സസസ്വീകരത്തിചകഭാണുനത്തില. മഭാത്രമല ഇതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന് ഈ കഭാരരഭാലയതത്തില് നത്തിനഗം 3.09.2015-
ല്  ചക.എസന്ന്.എ  (ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)  എ 12-1167/15   നമ്പര്  കതന്ന്  പകഭാരഗം  നദേവസസനതഭാടെന്ന്
നസവനനത്തികുതത്തി  അടെവഭാക്കുനതത്തില് നത്തിനഗം നദേവസസതത്തിനന്ന് ഏചതങത്തിലുഗം  സര്കഭാര് ഇളവുകള
അനുവദേത്തികചപ്പെടത്തിടനണഭാചയനന്ന്  ആരഭാഞത്തിരുന.  ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസചത ഒഴത്തിവഭാകത്തിചകഭാണന്ന്
Ministry of Finance, Department of Revenue Tax Research unit ചന ഉതരവന്ന് ഉളതഭാചണനന്ന്
കത്തു തനത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് പസ്തുത ഉതരവന്ന് ഓഡത്തിറത്തിനന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

3.1.4. പഭാസത്തികന്ന് കചണയ് നറുകളുചടെ  വത്തിതരണതത്തിചല അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് - പത്തി1-3007/14
നദേവസസതത്തിനലകഭാവശരമഭായ പഭാസത്തികന്ന് കചണയ് നറുകള വത്തിതരണഗം ചചെയ്യുനതന്ന് M/s.

ചചെമ്മണ്ണൂര് നപഭാളത്തിപഭാകന്ന്, തൃശ്ശൂര് എന സഭാപനമഭാണന്ന്. 1.07.2014 മുതല് 30.06.2017 വചരയഭാണന്ന്
നത്തിലവത്തിലുളള കരഭാറത്തിചന കഭാലഭാവധത്തി. കരഭാര് പകഭാരഗം സകപ ചചെയ്യുന കചണയ് നറുകളുചടെ 
തൂകഗം, നത്തിരകന്ന് എനത്തിവ തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

അളവന്ന് കചണയ് നറത്തിചന
തൂകഗം

ഇനര്ലത്തിഡത്തിചന
തൂകഗം

അടെപ്പെത്തിചന തൂകഗം വത്തില(ആയത്തിരഗം
എണ്ണതത്തിനന്ന്)

1000 ML 45 gm 7 gm 14 gm 14000/-

500ML 29 gm 3 gm 6 gm 9360/-

250ML 18 gm 3 gm 6gm 6300/-

ചകഭാച്ചത്തി  ശഭാസ സഭാനങതത്തിക  സര്വ്വകലഭാശഭാലയത്തിചല  നപഭാളത്തിമര്  സയനസന്ന്  ആനന്ന്
റബ്ബര്  ചടെനകഭാളജത്തി  ഡത്തിപ്പെഭാര്ടന്ന്ചമനത്തില്  നത്തിനന്ന്  കചണയ് നറുകള  പഭായസഗം  സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
ഉപനയഭാഗത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്  എന  പരത്തിനശഭാധനഭാ  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിചന  അടെത്തിസഭാനതത്തിലഭാണന്ന്
സഭാപനവുമഭായത്തി കരഭാറത്തില് ഏര്ചപ്പെടതന്ന്.

111



      എനഭാല് 250ML ഡബ്ബകള കരഭാറുകഭാരന സകപ ചചെയ്യുനത്തില എനഗം, 09/07/2015  നന്ന്
കചണയ് നറുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  നദേവസസഗം  നത്തിശ്ചയത്തിച്ച  തൂകതത്തിനനകഭാള  വളചര
കുറവഭായത്തിടഭാണന്ന്  കണതന്ന്  എനഗം ആയതത്തിനന്മേല് അടെത്തിയനത്തിര നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തികണചമനഗം
നക്ഷത്രഗം  ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  11.07.2015  നന്ന്  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  ചചെയ.  ആയതത്തിചന
അടെത്തിസഭാനതത്തില്  കരഭാറുകഭാരനന്ന്  നനഭാടസ്വീസന്ന്  അയയ്ക്കുകയഗം  തുടെര്നന്ന്  നത്തിലവഭാരഗം  കുറഞ
കചണയ് നറുകള സകപ ചചെയത്തിചലനന്ന് കരഭാറുകഭാരന മറുപടെത്തി നല്കുകയഗം ചചെയ.

20/06/2015 മുതല് 14/07/2015 വചര ഇനനവഭായ്സന്ന് നമ്പര് 48, 49, 50, 55, 56, 58,
64,  65,  66,  67  എനത്തിവ  പകഭാരഗം  വത്തിതരണഗം  ചചെയ  കചണയ് നറുകളുചടെ  തൂകക്കുറവത്തിനന്ന്
ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി  തഭാചഴ പറയഗം പകഭാരഗം വത്തിലയത്തില് കുറവു വരുതത്തി.

അളവന്ന് വത്തിതരണഗം
ചചെയ എണ്ണഗം

നല്നകണ തുക കചണതത്തിയ
തൂകക്കുറവന്ന്

കുറച്ച വത്തില നല്കത്തിയ
വത്തില

1000 ML 17500 17500x14=245000 14gm (21%) 245000x21/100 = 51450/- 193550

500 ML 52500 52500x9.36=491400 6.5gm (17%) 491400x17/100 = 83538 407862

         ആചക 736400/- 134988/- 601412/-

25.07.2015 മുതല്22.08.2015 വചര ഇനനവഭായ്സന്ന് നമ്പര് 69, 75, 76, 68, 74, 70, 71,
72,  73,  77,  78,  79,  80,  82,  86  എനത്തിവ  പകഭാരഗം  വത്തിതരണഗം  ചചെയ കചണയ് നറുകളുചടെ
തൂകക്കുറവത്തിനന്ന് ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി തഭാചഴ പറയഗം പകഭാരവുഗം വത്തിലയത്തില് കുറവു വരുതത്തി.

അളവന്ന്
വത്തിതരണഗം

ചചെയ എണ്ണഗം നല്നകണ തുക
കചണതത്തിയ
തൂകക്കുറവന്ന് കുറച്ച വത്തില

നല്കത്തിയ
വത്തില

1000 ML 30625 30625x14= 428780 14gm  (21%) 428750x21/100=90038/- 338712

500 ML 70000 70000x9.36= 655200 6.5gm (17%) 655200x17/100= 111384 543816

         ആചക 1083950/- 201422/- 882528/-

25/07/2015  മുതല്  13/08/2015  വചര  സകപ  ചചെയ  കചണയ് നറുകള
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തിചന വത്തിവരഗം സഗംബന്ധത്തിച്ച റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് സമര്പ്പെത്തിച്ചത്തിടത്തിചലനന്ന് കഭാണത്തിച്ചന്ന്  31.08.2015  നന്ന്
നക്ഷത്രഗം  ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്കന്ന്  കുറത്തിപ്പെന്ന്  നല്കത്തി.  ആയതത്തിനുളള  മറുപടെത്തിയത്തില് പഭാസത്തികന്ന്
പഭാത്രങ്ങള വരുന മുറയന്ന് തൂകഗം നനഭാക്കുകചയനതന്ന് പഭാനയഭാഗത്തികമചലനഗം, 25.08.2015  മുതല്
സകപ  ചചെയവയചടെ  തൂകഗം  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുകയണഭായത്തിചലനഗം  വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.  തുടെര്നന്ന്
സകപ ചചെയ്യുന കചണയ് നറുകള മുഴുവനുഗം തൂകഗം നനഭാക്കുക എനതന്ന് പഭാനയഭാഗത്തികമല എന
മറുപടെത്തി അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുനനതഭാചടെഭാപ്പെഗം കചണയ് നറുകള സകപ ചചെയ്യുനമ്പഭാള അവയത്തില് നത്തിനഗം
ഇടെയത്തിചടെ  സഭാമ്പത്തിള  എടുതന്ന്  തൂകവുഗം,  ഗുണവുഗം  പരത്തിനശഭാധത്തിനകണതുഗം  ബത്തിലത്തില്  ആവശരമഭായ
റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് സഹത്തിതഗം സമര്പ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുഗം നത്തിര്നദ്ദേശഗം നല്കത്തിചകഭാണന്ന് 22.09.2015 നന്ന്  വസ്വീണ്ടുഗം കുറത്തിപ്പെന്ന്
നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  നക്ഷത്രഗം  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  മഭാനനജരുചടെ  01.11.2015  ചല  മറുപടെത്തിയത്തില്  ഇനപ്പെഭാള
സകപ ചചെയ്യുന കചണയ് നറുകള ഗുണനത്തിലവഭാരഗം ഉളളതുഗം, തൂകഗം നനഭാകത്തിയതത്തില് കഭാരരമഭായ
വരതരഭാസഗം ഇലഭാതതുമഭാണന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല് ഗുണനത്തിലവഭാരതത്തില് വരതരഭാസഗം നതഭാനന പക്ഷഗം
കചണയ് നറുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനതുഗം  വത്തിവരഗം  പനതരകഗം  റത്തിനപ്പെഭാര്ടഭാക്കുനതുമഭാണന്ന്.
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റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിലഭാചത  ശുപഭാര്ശ  സഹത്തിതഗം  അയക്കുന ബത്തില്ലുകള  പഭാസഭാകത്തി  നല്കഭാവുനതുമഭാണന്ന്
എനന്ന്  വരക്തമഭാകത്തി.  കചണയ് നറുകളുചടെ  തൂകക്കുറവന്ന്  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  തുടെര്നന്ന്  ഫയല് നടെപടെത്തി
ഒനഗം സസസ്വീകരത്തിചകഭാണുനത്തില.

ഫയല് പരത്തിനശഭാധനയത്തില് തഭാചഴ പറയന അപഭാകതകള കഭാണുന  .
1. 09.07.2015 നന്ന്  കചണയ് നറുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  തൂകക്കുറവന്ന്  കചണത്തുകയഗം
ആയതത്തിചന  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  20.06.2015  മുതല്  22.08.2015  വചര  സകപ  ചചെയ
കചണയ് നറുകളുചടെ  തൂകക്കുറവത്തിചന അനുപഭാതതത്തില് വത്തിലയത്തില്  കുറവന്ന്  വരുത്തുകയഗം  ചചെയ.
എനഭാല്  തുടെര്നന്ന്  25.08.2015  മുതല്  സകപ  ചചെയ  കചണയ് നറുകളുചടെ  തൂകഗം
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതഭായത്തി ഫയല് പകഭാരഗം കഭാണുനത്തില . 

ഒരത്തികല് അപഭാകതകളുളള കചണയ് നറുകള സകപ ചചെയതത്തിനന്ന്  നശഷഗം പത്തിനസ്വീടെന്ന്
സകപ ചചെയവ പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന് അപഭാകതകള ഇല എനന്ന് ഉറപ്പെന്ന് വരുതഭാതത്തിരുനതന്ന് ശരത്തിയഭായ
നടെപടെത്തിയല.  മഭാത്രവുമല,  ഗുണനത്തിലവഭാരതത്തില് വരതരഭാസഗം  നതഭാനനപക്ഷഗം  കചണയ് നറുകള
പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനതുഗം,  വത്തിവരഗം  പനതരകഗം  റത്തിനപ്പെഭാര്ടഭാക്കുനതുമഭാണന്ന്  എനതുഗം  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിലഭാചത
അയയ്ക്കുന  ബത്തില്ലുകള  പഭാസഭാകത്തി  നല്കഭാവുനതുമഭാണന്ന്  എന  നക്ഷത്രഗം  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്
മഭാനനജരുചടെ നത്തിലപഭാടെന്ന് അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാന കഴത്തിയത്തില. ചഡപപ്യൂടത്തി അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ (നസഭാഴന്ന് ആനന്ന്
പര്നച്ചയ്സന്ന്)  22.09.2015  ചല കുറത്തിപ്പെത്തില് നത്തിര്നദ്ദേശത്തിക്കുനതുനപഭാചല കചണയ് നറുകള സകപ
ചചെയ്യുനമ്പഭാള  ഒരു  നത്തിശ്ചത്തിത  ഇടെനവളയത്തില്  അവയത്തില്  നത്തിനന്ന്  സഭാമ്പത്തിള  എടുതന്ന്
പരത്തിനശഭാധത്തിനകണതുഗം  പരത്തിനശഭാധനഭാ  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  തയഭാറഭാനകണതുമഭാണന്ന്.  അതരതത്തില്
തയഭാറഭാക്കുന റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തില് ഏതന്ന് ഇനനവഭായ്സന്ന് പകഭാരഗം സകപ ചചെയ കചണയ് നറുകളത്തില്
നത്തിനഭാണന്ന് സഭാമ്പത്തിള എടുതതന്ന് എനഗം, പരത്തിനശഭാധനയചടെ റത്തിസളടന്ന് (അപഭാകതകള ഇചലങത്തില്
നപഭാലുഗം)  നരഖചപ്പെടുനതണതുമഭാണന്ന്.  കചണയ് നര്  സകപ  ചചെയ്യുനതത്തിചല  സുതഭാരരത  ഉറപ്പെന്ന്
വരുത്തുനതത്തിനന്ന്  ഇതന്ന്  വഴത്തിചയഭാരുക്കുഗം.   പര്നച്ചസന്ന്  വത്തിഭഭാഗതത്തിചല  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാട്സത്തിചല  ഈ
പരഭാമര്ശതത്തിനന്ന്  'കചണയ് നറുകള നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ്ട തൂകമത്തിചലനന്ന് ഒരത്തികല് റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ചചെയ ചഡപപ്യൂടത്തി
അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്(നക്ഷത്രഗം)  പത്തിനസ്വീടെന്ന്  അതരഗം  അപഭാകതകള  ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെടഭാല്  വത്തിവരഗം
റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ചചെയ്യുചമനന്ന് നവണഗം "കരുതഭാന" ' എന മറുപടെത്തി അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാവുനതല. 

കചണയ് നറുകള സകപ ചചെയ്യുനമ്പഭാള ഒരു നത്തിശ്ചത്തിത ഇടെനവളകളത്തില് ആയതത്തില്
നത്തിനന്ന്  സഭാമ്പത്തിള  എടുതന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്  പരത്തിനശഭാധനഭാ  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  തയഭാറഭാക്കുനതുമൂലഗം
ഇകഭാരരതത്തില്  നദേവസസതത്തില്  ഒരു  ആഭരനര  നത്തിയന്ത്രണസഗംവത്തിധഭാനഗം  നത്തിലവത്തില്  വരത്തികയഗം
കചണയ് നര് സകപ ചചെയ്യുനതത്തിചല സുതഭാരരത ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനന്ന് സഭാധത്തിക്കുകയഗം ചചെയ്യുഗം.

2. 22.08.2015  ചല  ഇനനവഭായ്സന്ന്  നമ്പര്  86  വചരയളള  സകപകളകഭാണന്ന്  തൂകക്കുറവന്ന്
കചണതത്തിയതുഗം,  തൂകക്കുറവത്തിനന്ന്  ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി  വത്തിലയത്തില്  കുറവന്ന്  വരുതത്തിയതുഗം.  എനഭാല്
22.08.2015  നനഭാ  അതത്തിനന്ന്  മുനമ്പഭാ  സകപ ചചെയ തഭാചഴ  പറയന കചണയ് നറുകളുചടെ  വത്തിലയത്തില്
ആനുപഭാതത്തികമഭായ കുറവു വരുതത്തി കഭാണുനത്തില. വത്തിശദേവത്തിവരഗം തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

ഇനനവഭായ്സന്ന് നഗം./
തസ്വീയതത്തി

അളവന്ന് കചണയ് നറുകളുചടെ എണ്ണഗം നത്തിരകന്ന് വത്തില

81/19.08.2015 1000 ML 4375 14 61250

83/20.08.2015 1000 ML 4375 14 61250

84/21.08.2015 1000 ML 4375 14 61250
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85/21.08.2015 1000 ML 4375 14 61250

87/22.08.2015 1000 ML 4375 14 61250

                           ആചക വത്തില 3,06,250

1000 ML കചണയ് നറുകളത്തില് കചണതത്തിയ തൂകക്കുറവന്ന്  -  21%
തൂകക്കുറവത്തിനന്ന് ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി കുറനകണ വത്തില        -  306250x21/100 = 64312.5
                                                                  =  64313/-

നമല്  സകപകളത്തില്  തൂകക്കുറവത്തിനന്ന്  ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി  വത്തില  കുറയഭാതതത്തിനഭാല്
നദേവസസതത്തിനന്ന്  64313/-  രൂപയചടെ നഷ്ടഗം സഗംഭവത്തിച. (വക്കൗച്ചര് നമ്പര്  3923/9-15  ചചെകന്ന് നമ്പര്
831422/28.09.2015  പകഭാരഗം  ആചക  ചചെലവന്ന്  5,10,650/-രുപ)  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാട്സത്തിചല  ഈ
പരഭാമര്ശതത്തിനന്ന് ഖണത്തികയത്തില് പറ ഞ " ഇനനവഭായ് സുകള പകഭാരഗം സകപ ചചെയ പഭാസത്തികന്ന്
കചണയ് നറുകളുചടെ  തൂകതത്തില് കുറവന്ന്  കഭാണഭാതതന്ന്  ചകഭാണഭായത്തിരത്തികഭാഗം"  നക്ഷത്രഗം  ചഡപപ്യൂടത്തി
അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തില്  ഇതു  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  സൂചെത്തിപ്പെത്തികഭാതത്തിരുനതന്ന്'എന  മറുപടെത്തി
അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാവുനതല.  22/08/15  വചരയള സകപകളകന്ന് തൂകക്കുറവന്ന്  കചണതത്തിയതത്തിനു
നശഷഗം 22/08/15 നനഭാ അതത്തിനു മുനനപഭാ സകപ ചചെയ നമല് കചണയ് നറുകളുഗം തൂകക്കുറവത്തിനന്ന്
ആനുപഭാതത്തികമഭായ തുക ഈടെഭാകഭാതതത്തിനഭാല് നദേവസസതത്തിനന്ന് നഷ്ടഗം സഗംഭവത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.

3. ചകഭാച്ചത്തി  ശഭാസ  സഭാനങതത്തിക  സര്വ്വകഭാലഭാശഭാലയത്തില്  നത്തിനളള  കചണയ് നറുകള
ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങള  സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ഉപനയഭാഗത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്  എന  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിചന
അടെത്തിസഭാനതത്തിലഭാണന്ന്  M/s.  ചചെമ്മണ്ണൂര് നപഭാളത്തിപഭാകന്ന്,  തൃശ്ശൂര് എന സഭാപനതത്തിനന്ന്  സകപ
ഓര്ഡര്  നല്കത്തിയതന്ന്.  കചണയ് നറുകളുചടെ  strength,  specific  gravity,  melting  point,
extractables എനത്തിവ പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചഭാണന്ന് CUSAT  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് തയഭാറഭാകത്തിയതന്ന്. എനഭാല് സകപ
ചചെയ  കചണയ് നറുകളുചടെ  ഗുണനത്തിലവഭാരഗം  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  പരഭാതത്തികള  ഉണഭാചയങത്തിലുഗം  ഈ
നമഖലയത്തിചല വത്തിദേഗ്ദചരചകഭാണന്ന് പരത്തിനശഭാധത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തില.  ഓഡത്തിറന്ന് നനഭാട്സത്തിചല ഈ പരഭാമര്ശതത്തിനന്ന്
'പഭാസത്തികന്ന്  കചണയ് നറുകളുചടെ  ഗുണനത്തിലവഭാരഗം  നമഭാശമഭാചണന  പരഭാതത്തിയണഭാചയങത്തിലുഗം
ഗുണനത്തിലവഭാരമത്തിലഭാതവ  തത്തിരത്തിചച്ചടുക്കുകയഗം  കുറവുളവയന്ന്  ആനുപഭാതത്തികമഭായത്തി  സഗംഖര  കുറവന്ന്
ചചെയ്യുകയഗം  ചചെയ'  എന  മറുപടെത്തി  അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാവുനതല.  എചനനഭാല്  തൂകക്കുറവന്ന്
സഗംബന്ധത്തിച്ച  പരത്തിനശഭാധന  മഭാത്രമഭാണന്ന്  നദേവസസഗം  നടെതത്തിയതന്ന്.  ഗുണനത്തിലവഭാരഗം  സഗംബന്ധത്തിച്ച
പരത്തിനശഭാധന ആ നമഖലയത്തിചല വത്തിദേഗ്ദര്കന്ന് മഭാത്രനമ നടെതഭാന കഴത്തിയൂ.

4. കരഭാര്  പകഭാരഗം  200ML  കചണയ് നറുകള  കരഭാറുകഭാരന  സകപ
ചചെനയണതുചണങത്തിലുഗം  ഈ  കഭാലയളവത്തില്  ആയതന്ന്  സകപ  ചചെയ  കഭാണുനത്തില.  കരഭാര്
നത്തിരകത്തിചന അടെത്തിസഭാനതത്തില് 250ML കചണയ് നറുകള 7/-രൂപയഭാണന്ന്  ഭക്തര്കന്ന് നല്കുനതന്ന്.
250ML  പഭാല്പഭായസഗം,  എണ്ണ  മുതലഭായ  വഴത്തിപഭാടുകള  ധഭാരഭാളഗം  നടെത്തുനചണങത്തിലുഗം  ഈ
അളവത്തിലുളള  കചണയ് നറത്തിചന  അഭഭാവതത്തില്  ഭക്തര്കന്ന്  ഉയര്ന  വത്തില  നല്കത്തി  കൂടെത്തിയ
അളവത്തിലുളള  കചണയ് നറുകള  വഭാനങ്ങണത്തി  വരുനണന്ന്.  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാട്സത്തിചല  ഈ
പരഭാമര്ശതത്തിനന്ന്  'ആവശരകഭാര്  ഇലഭാതതത്തിനഭാലഭാണന്ന്  250ML  കചണയ് നര്  വത്തിതരണഗം
ചചെയഭാതതന്ന് എനന്ന്  "കരുനതണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന"'  എന മറുപടെത്തി വസ്തുതകളകന്ന് നത്തിരകഭാതതഭാണന്ന്.
ഈ കഭാലയളവത്തില് നദേവസസതത്തില് നത്തിനന്ന്  1/4 ലത്തിററത്തിചന ധഭാരഭാളഗം വഴത്തിപഭാടുകള ശസ്വീടഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.
250 ML കചണയ് നര് ആവശരമുള ഭക്തര്കന്ന് കൂടെത്തിയ അളവത്തിലുള കചണയ് നര് നല്കത്തിയതത്തിനന്ന്
അവരത്തില് നത്തിനഗം പരഭാതത്തികള ഒനഗം ലഭത്തിച്ചത്തില എനതന്ന് ഒരു നരഭായസ്വീകരണമല.
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അപഭാകത (2) പകഭാരമുളള നഷ്ടഗം 64313/-രൂപ M/s. ചചെമ്മണ്ണൂര് നപഭാളത്തിപഭാകന്ന് എന
സഭാപനതത്തില്നത്തിനനഭാ,  ഉതരവഭാദേത്തിയഭായ ഉനദേരഭാഗസരത്തില് നത്തിനനഭാ ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.  മറന്ന്
അപഭാകതകള പരത്തിഹരത്തിനകണതുഗം ഭഭാവത്തിയത്തില് ഇതരഗം അപഭാകതകള ഒഴത്തിവഭാക്കുനതത്തിനഭാവശര
മഭായ ഭരണപരമഭായ നടെപടെത്തികള കകചകഭാനളണതുമഭാണന്ന്.

3.1.5. 2015   ഗുരുവഭായൂര് നക്ഷനത്രഭാത്സവഗം   -   ഊടപുരയത്തിനലക്കുഗം  ,   പസഭാദേ ഊടത്തിനുഗം 
നദേഹണ പവര്തത്തികളക്കുഗം ആവശരമഭായ സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന്  
ചടെണര് ക്ഷണത്തിച്ചത്തില  .
ഫയല് നമ്പര് പത്തി1-1587/15
2015  ചല നക്ഷനത്രഭാത്സവവുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെടന്ന്   ഊടപുരയത്തിനലക്കുഗം പസഭാദേഊടത്തിനുഗം

നദേഹണ പവര്തത്തികളക്കുഗം  ആവശരമഭായ സഭാധനങ്ങളുചടെ ലത്തിസന്ന് നദേഹണ പവര്തത്തികഭാര്
നക്ഷത്രഗം ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര് മുനഖന  14.02.2015  നന്ന്  സമര്പ്പെത്തിക്കുകയഗം നമല് ഫയലത്തില്
വഭാങ്ങല് നടെപടെത്തികള  ആരഗംഭത്തിക്കുകയഗം  ചചെയതത്തിനന്ന് ഇടെയന്ന് 25.02.2015 നന്ന് ബത്തി2-10300/14 ആയത്തി
തഭാചഴ പറയഗം പകഭാരമുളള അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ കുറത്തിപ്പെന്ന് ലഭത്തിച.

'നദേഹണ പവര്തത്തികളകഭാവശരമഭായ സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന്  12.02.2015 നന്ന്
കസനടഷന ക്ഷണത്തിക്കുകയഗം കുറവന്ന്  നത്തിരകന്ന്  നരഖചപ്പെടുതത്തിയ  M/s.അനശഭാകന്ന്  ചമറല് ക്രഭാഫ് റന്ന്സന്ന്,
ആളൂര്-ചന കസനടഷന അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനുഗം  പഭാത്രങ്ങള വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന്  ആവശരമഭായ  തുടെര്
നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  നസഭാഴന്ന്  &  പര്നച്ചസന്ന്  ചഡപപ്യൂടത്തി  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  ഇന-
ചെഭാര്ജത്തിചന  ചുമതലചപ്പെടുത്തുനതത്തിനുഗം  25.02.2015 നന്ന്  49-ാഭാഗംനമ്പറഭായത്തി  ഭരണസമത്തിതത്തി
തസ്വീരുമഭാനത്തിച.'  കുറത്തിപ്പെത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെഗം  12.02.2015 ചല  കസനടഷന  നനഭാടസ്വീസന്ന്,  3  സഭാപനങ്ങള
21.02.2015 നന്ന്  സമര്പ്പെത്തിച്ച  കസനടഷനുകള,  കസനടഷന  അഗംഗസ്വീകരത്തിചചകഭാണ്ടുളള  ഭരണസമത്തിതത്തി
തസ്വീരുമഭാനഗം  എനത്തിവയഗം  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.  ആയതത്തിചന  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  M/s.അനശഭാകന്ന്
ചമറല് ക്രഭാഫ് റന്ന്സന്ന്, ആളൂര്-നന്ന് 27.02.2015 നന്ന് പത്തി1-1587/15 ആയത്തി സകപ ഓര്ഡര് അയക്കുകയഗം
സഭാപനഗം ഇനനവഭായ്സന്ന് നമ്പര്  153/5.03.2015  പകഭാരഗം  5,76,201/-  രൂപയചടെ സഭാധനങ്ങള
ലഭരമഭാക്കുകയഗം  ചചെയ.  വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  62/4-2015  പകഭാരഗം(ചചെകന്ന്  നമ്പര്  662406/31.3.15)
5,59,922/-  രൂപയഗം  1982/6-2015(ചചെകന്ന്  നമ്പര്  662861/29.06.15)  പകഭാരഗം  16279/-  രൂപയഗം
സഭാപനതത്തിനന്ന് നല്കത്തി.

നകരള  നസഭാര്  പര്നച്ചസന്ന്  മഭാനസല്  2013(ജത്തി.ഒ.(പത്തി)3/2013/എസന്ന്.പത്തി.ഡത്തി/തസ്വീയതത്തി
21.06.2013)  ഖണത്തിക  7.7  പകഭാരഗം  1  ലക്ഷഗം രൂപയഗം അതത്തിനു മുകളത്തിലുഗം  ഉളള വഭാങ്ങലുകള
ചടെണര്  മുനഖന  നടെപ്പെത്തിലഭാനകണതഭാണന്ന്.  എനഭാല്  ഇവത്തിചടെ  ചടെണറത്തിനു  പകരഗം  കസനടഷന
വഴത്തിയഭാണന്ന്  വഭാങ്ങലുകള  നടെതത്തിയതന്ന്.  ചടെണര്  ഒഴത്തിവഭാക്കുനതത്തിനുളള  കഭാരണങ്ങള  ഒനഗം
പത്തി1/1587/15,  ബത്തി2-10300/14 എനസ്വീ ഫയലുകളത്തില് വത്തിശദേസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടമത്തില.  ഓഡത്തിറന്ന് നനഭാട്സത്തിചല ഈ
പരഭാമര്ശതത്തിനന്ന്  'പസഭാദേഊടന്ന്  കൂടുതല് സുഗമമഭാക്കുനതത്തിനന്ന്  കൂടുതല് നപര്കന്ന്  ഒനര  സമയഗം
കഴത്തിക്കുനതത്തിനുമുള  സക്കൗകരരഗം  ഏര്ചപ്പെടുത്തുനതത്തിനുമഭായത്തി  ചതനകനടെയത്തില്  വത്തിശഭാലമഭായ
തഭാത്കഭാലത്തിക  പനല് ഏര്ചപ്പെടുത്തുകയണഭായത്തി.   പസഭാദേഊടന്ന്  വത്തിളമ്പുനതത്തിനന്ന്  കൂടുതല് നപര്
സനദ്ധനസവനതത്തിനുഗം  തയഭാറഭായത്തി  ഇതത്തിചനതുടെര്നന്ന്  നത്തിലവത്തിലുള  പഭാത്രങ്ങള  തത്തികയഭാചത
വരുചമനന്ന് കണതത്തിനഭാല് കൂടുതല് പഭാത്രങ്ങള വഭാങ്ങണചമനന്ന് പസഭാദേഊടന്ന് സബ്ബന്ന് കമ്മത്തിറത്തിയത്തില്
ആവശരമുയര്നതത്തിചന  തുടെര്നന്ന്  അടെത്തിയനരമഭായത്തി  പഭാത്രങ്ങള  വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന്  നടെപടെത്തി
സസസ്വീകരത്തിക്കുകയഭായത്തിരുന'  എന  മറുപടെത്തി  നരഭായസ്വീകരത്തികഭാവുനതഭാചണങത്തിലുഗം  ചടെണര്
ക്ഷണത്തികഭാതത്തിരുന നടെപടെത്തി  2013 ചല നകരള നസഭാര് പര്നച്ചസന്ന് മഭാനസലത്തിനന്ന് വത്തിരുദ്ധമഭായതത്തിനഭാല്
നമല് അപഭാകത ബഹ.നദേവസസഗം കമ്മസ്വീഷണറുചടെ ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെടുത്തുന.
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3.1.6. ചചെകമ്പ സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം   -   ഭക്ഷണവത്തിതരണഗം   -   അപഭാകതകള
ഫയല് നഗം.7950/15, ചചെലവന്ന് - 484325
വക്കൗച്ചര് നഗം. - 5544/12-15
ഡത്തി.ഡത്തി.നഗം. - 96178/10.12.15

ഗുരുവഭായൂര് ഏകഭാദേശത്തി മനഹഭാത്സവനതഭാടെന്ന് അനുബന്ധത്തിച്ചന്ന് നടെതത്തിവരുന ചചെകമ്പ
സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവതത്തില് പചങടുക്കുന കലഭാകഭാരനമഭാര്,  പകനമളകഭാര്,  മറ്റു  വത്തിശത്തിഷ്ടഭാതത്തിഥത്തികള
എനത്തിവര്കന്ന്  ഭക്ഷണഗം  വത്തിതരണഗം  ചചെയ്യുനതത്തിനഭായത്തി  5  ലക്ഷഗം  രൂപ  വചര  ചചെലവഴത്തികഭാന
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം കമ്മസ്വീഷണറുചടെ 102/2013/ജത്തി.ഡത്തി.സത്തി./11.07.13 നമ്പര് നടെപടെത്തിക്രമഗം പകഭാരഗം
അനുമതത്തി നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്. GDMC യചടെ 29/09/2015 ചല 4-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം ചടെണര്
നടെപടെത്തിക്രമങ്ങളക്കു  നശഷഗം  ഏറവുഗം  കുറവു  നത്തിരകത്തില്  ഭക്ഷണഗം  വത്തിതരണഗം  കസഭാടന്ന്  ചചെയ
ശ്രസ്വീ.നവണുനഗഭാപഭാല്  എനയഭാളകന്ന്  (പഭാഞ്ചജനരഗം  റസന്ന്ഹക്കൗസന്ന്)  വര്കന്ന്  ഓര്ഡര്  നല്കത്തി.
ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് കചണതത്തിയ അപഭാകതകള ചുവചടെ നചെര്ക്കുന.

1. ഭക്ഷണവത്തിതരണവുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന് തയഭാറഭാകത്തിയ എസത്തിനമറന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

2. ചചെകമ്പ  സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം  ഭക്ഷണവത്തിതരണ  രജത്തിസറത്തില്  07/11//2015 മുതല്
22/11/2015 വചര  വത്തിതരണഗം  ചചെയ  കൂപ്പെണുകളുചടെ  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള
നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടചണങത്തിലുഗം  ചുമതലചപ്പെട  ഉനദേരഭാഗസര്  രജത്തിസര്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  ഇഷഷ്യു ചചെയ്യുന കൂപ്പെണുകളുചടെ എണ്ണഗം, കൂപ്പെണ് നമ്പറുകള,
നസ്വീകത്തിയത്തിരുപ്പെന്ന്  എനത്തിവ  നരഖചപ്പെടുതത്തി  അതതന്ന്  ദേത്തിവസഗം  തചന  ബന്ധചപ്പെട
ഉനദേരഭാഗസന  സഭാക്ഷരചപ്പെടുനതണതഭാണന്ന്.  ഭഭാവത്തിയത്തില്  മുകളത്തില്  സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ചതന്ന്
നപഭാലുള  അപഭാകതകള ഉണഭാകുവഭാനുള സഭാധരതകള ഒഴത്തിവഭാക്കുന രസ്വീതത്തിയത്തിലുള
സഗംവത്തിധഭാനങ്ങള  ഭരണപരമഭായ  നടെപടെത്തികളത്തിലൂചടെ  ഏര്ചപ്പെടുത്തുവഭാനഭാവശരമഭായ
നടെപടെത്തികള കകചകഭാനളണതഭാണന്ന് .

3.1.7. ഹഭാനന്ന് ചഹല്ഡന്ന് കമനക്രഭാ നപഭാര്ടബത്തിള കമ്പപ്യൂടര് വഭാങ്ങലത്തിചല 
സുതഭാരരതയത്തിലഭായ് മ   -   നദേവസസതത്തിനന്ന് ധനനഷ്ടഗം
ഫയല് നഗം.P4-5930/2015
ചചെലവന്ന് - 42500(വക്കൗച്ചര്നഗം.5630/12-15)

ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം സത്രഗം പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്,  ആനനകഭാട,  നവണുനഗഭാപഭാല് നലഭാഡ് ജന്ന്
പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില്  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  3  ഹഭാനഡന്ന്  ചഹല്ഡന്ന്  കമനക്രഭാ
നപഭാര്ടബത്തിള  ചമഷസ്വീനുഗം,  ചമഷസ്വീനുകളകന്ന്  നകടുപഭാടുകള  സഗംഭവത്തിക്കുകയഭാചണങത്തില്
ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  അധത്തികമഭായത്തി  2  എണ്ണവുഗം  നചെര്തന്ന്  5  ചമഷസ്വീനുകള  വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന്
13/08/2015  GDMC  തസ്വീരുമഭാനഗം.19  പകഭാരഗം  M/s  Power  dot  Computer  Services  & Exports
Pvt.Ltd., തൃശ്ശൂര് എന സഭാപനചത തത്തിരചഞടുത്തു. ചമഷസ്വീന ഒനത്തിനന്ന് 8500/- രൂപ നത്തിരകത്തില്
42500/-രൂപ  5  ചമഷസ്വീനുകളുചടെ ചചെലവത്തിനതത്തില് സഭാപനതത്തിനന്ന്  നല്കത്തി  (ചചെകന്ന് നഗം.503468
തസ്വീയതത്തി.16/12/2015)  ചമഷസ്വീനുകള  ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന്  പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്  ഫസ്വീസന്ന്  പരത്തിക്കുനമ്പഭാള  നത്തിരവധത്തി
അപഭാകതകള ആവത്തിര്ഭവത്തിക്കുകയഗം ഇകഭാരരഗം ഈ ഓഫസ്വീസത്തിചല  12/01/2017 ചല  13-ാഭാഗം നമ്പര്
ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി പകഭാരഗം ബന്ധചപ്പെട അധത്തികഭാരത്തികളുചടെ ശ്രദ്ധയത്തില്ചകഭാണ്ടുവരത്തികയഗം ചചെയ.
ചമഷസ്വീനുകളുചടെ  പവര്തനവുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെടന്ന്  ഓഡത്തിറത്തില്  ചൂണത്തികഭാണത്തിച്ച  പധഭാന
അപഭാകതകള ഇവയഭാണന്ന്.
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1) ചമഷസ്വീനുകളുചടെ  ചമമ്മറത്തി  30  ദേത്തിവസഗം  മഭാത്രമഭാചണനത്തിരത്തിചക  (മുന  റത്തിനപ്പെഭാര്ടകള
ലഭരമലഭാതതത്തിനഭാല്)  ചമഷസ്വീനത്തിചല  വത്തിവരങ്ങള  ഓഫസ്വീസന്ന്  കമ്പപ്യൂടറത്തിനലനകഭാ
സൂപ്പെര്കവസറത്തി  ചുമതലയള  ഉനദേരഭാഗസചന  കമ്പപ്യൂടറത്തിനലനകഭാ  മഭാറ്റുവഭാന
സഭാധത്തിക്കുനത്തില.

2) രശസ്വീതുകളത്തില് ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം മുദ്ര ചചെയ്യുവഭാന സഭാധരമഭാകുനത്തില.
3) വത്തിവത്തിധ  ചമഷസ്വീനുകളത്തില്  നത്തിനന്ന്  ജനനററന്ന്  ചചെയ്യുന  രശസ്വീതത്തികളകന്ന്  ഒനര  രശസ്വീതത്തി

നമ്പറുകളഭാണന്ന്.
4) ചമഷസ്വീനുകള ഇടെകത്തിചടെ  'hang'  ആവുനതത്തിനഭാല് ചവഹത്തികത്തിള  നമ്പറുകള പൂര്ണ്ണമഭായഗം

നരഖചപ്പെടുതഭാന സഭാധത്തിക്കുനത്തില.
എനഭാല്  ഓഡത്തിറത്തില്  ചൂണത്തികഭാണത്തിച്ച  അപഭാകതകളകന്ന്  13/03/2017 ല്  നദേവസസഗം

ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തി ചമഷസ്വീനുകള ഉപനയഭാഗത്തിചള രശസ്വീതത്തി പത്തിരത്തിവത്തില് അപഭാകതകള ഒനഗംതചന
ഇല  എനഭായത്തിരുന.   എനഭാല്  28/03/2017  മുതല്  03/04/2017 വചര  തസ്വീയതത്തികളത്തില്
ചമഷസ്വീനുകള പവര്തനരഹത്തിതമഭാവുകയഗം  പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്  ഫസ്വീസന്ന്  പത്തിരത്തിവത്തില്  തടെസഗം  നനരത്തിടുകയഗം
ചചെയ.   (ഇകഭാരണതഭാല്  28/03/2017  മുതല്  03/04/207  വചരയള  രസസ്വീതത്തി  വരവുകള
ഓഡത്തിറത്തില്  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാനഭായത്തില).   അടെത്തിയനത്തിര  സഭാഹചെരരഗം  കണകത്തിചലടുതന്ന്  പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്
ഫസ്വീസന്ന്  പത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്  മഭാനസല്  രശസ്വീതത്തിയത്തിനലകന്ന്  മഭാറ്റുനതത്തിനന്ന്  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം
ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  06/04/2017 ചല  41-ാഭാഗം  നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനതത്തിചന  അടെത്തിസഭാനതത്തില്
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  ഉതരവത്തിട.  ഉതരവന്ന്  നഗം.P4-5930/2015
തസ്വീയതത്തി.11/04/2017)

ചമഷസ്വീനുകളുചടെ വഭാങ്ങലുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെട ഓഡത്തിറന്ന് നത്തിരസ്വീക്ഷണങ്ങള

1. നസഭാര്  പര്നച്ചസന്ന്  മഭാനസല്  (ജത്തി.ഒ.(പത്തി)3/2013/എസന്ന്.പത്തി.ഡത്തി.21/06/2013)  ഖണത്തിക  7-4
പകഭാരഗം  15000  രൂപയന്ന്  മുകളത്തില്  വരുന  എലഭാ  വഭാങ്ങലുകളുഗം  കസനടഷന
അടെത്തിസഭാനതത്തിലഭായത്തിരത്തികണഗം.   എനഭാല് കസനടഷന ക്ഷണത്തിയഭാചത  'M/s Power dot
Computer Service' എന സഭാപനതത്തില് നത്തിനമഭാണന്ന് ചമഷസ്വീനുകള വഭാങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.

2. നസഭാര്  പര്നച്ചസന്ന്  മഭാനസലത്തിചല  ഖണത്തിക  9,  63  പകഭാരഗം  വഭാറണത്തി  കഭാലഭാവധത്തി
അവസഭാനത്തിച്ചതത്തിനു നശഷഗം,  ഉപകരണങ്ങളുചടെ  ശരത്തിയഭായ പവര്തനഗം ഉറപ്പെഭാകഭാനഭായത്തി
സഭാപനവുമഭായത്തി ആനസല് ചമയത്തിനനനസന്ന് നകഭാണ്ടഭാകത്തില് ഏര്ചപ്പെടെഭാവുനതഭാണന്ന്.  Power
dot  computer  service  ചന  മഭാനസല്  പകഭാരഗം  1  വര്ഷമഭാണന്ന്  ചമഷസ്വീചന  വഭാറനത്തി.
(CF.2)തുടെര്നന്ന് ചമഷസ്വീനന്ന് ആവശരമഭായ സമയങ്ങളത്തില് സര്വ്വസ്വീസന്ന് നടെതഭാചമനന്ന് സഭാപനഗം
സമ്മതത്തിച്ചതഭായഗം  ചഹല്തന്ന്  സൂപ്പെര്കവസര്  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  ചചെയത്തിടചണനന്ന്  ഫയലത്തില്
സൂചെത്തിപ്പെത്തിക്കുനണന്ന് (CF.P.9)എനഭാല് സര്വ്വസ്വീസന്ന് നടെത്തുകനയഭാ സഭാപനവുമഭായത്തി AMC യത്തില്
ഏര്ചപ്പെടുകനയഭാ  ചചെയത്തിടത്തില.   ആയതത്തിനഭാല് ചമഷസ്വീനുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെട  അപഭാകതകള
തത്സമയഗം പരത്തിഹരത്തികഭാനഭായത്തിടത്തില.

3.     നനഭാടന്ന്  ഫയല്  നപജന്ന്  നമ്പര്  10  പകഭാരഗം  ചമഷസ്വീന  ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന്   ഫസ്വീസ  പത്തിരത്തിവന്ന്
നടെത്തുനതത്തിനു  മുമ്പന്ന്,  മഭാനസലഭായളള  രസസ്വീതന്ന്  ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന്  പത്തിരത്തിവന്ന്  നടെത്തുനതത്തിനഭായത്തി
17.07.2015-ല്  അച്ചടെത്തിച്ച  രസസ്വീതുകള  മുനബഭാകത്തി  ഉളപ്പെചടെ  2300  എണ്ണഗം  ബഭാലനസന്ന്
ഉളളതഭായത്തി  നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല്  നസഭാകത്തില്  രശസ്വീതത്തി  പുസ്തകങ്ങള
നസ്വീകത്തിയത്തിരത്തിപ്പുളളനപ്പെഭാള  തചനയഭാണന്ന്  ചമഷസ്വീനുകള  വഭാങ്ങത്തിയതന്ന്  എന  അപഭാകത
നത്തിലനല്ക്കുന.
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4.   നത്തിലവത്തിലുളള  സഗംവത്തിധഭാനഗം  മഭാറത്തി,  പുതത്തിയ യന്ത്രഭാധത്തിഷത്തിത  സമ്പ്രദേഭായഗം  നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുനമ്പഭാള
അതത്തിചന  ഗുണനദേഭാഷ  വശങ്ങചളക്കുറത്തിച്ചന്ന്  വത്തിശദേമഭായ  പഠനഗം  നടെതഭാചതയഭാണന്ന്
ചമഷസ്വീനുകള  വഭാങ്ങത്തിയചതനന്ന്  സ്പഷ്ടമഭാണന്ന്.  ദേസ്വീര്ഘവസ്വീക്ഷണമത്തിലഭാചതയഭാണന്ന്  ഈ  നൂതന
സഗംവത്തിധഭാനഗം  നദേവസസതത്തില്  നടെപ്പെത്തിലഭാകത്തിയചതനഗം  ഓഡത്തിറന്ന്  നത്തിരസ്വീക്ഷത്തിക്കുന.
ഇകഭാരണതഭാല്  നദേവസസതത്തിനുണഭായ  ധനനഷ്ടഗം  ഉതരവഭാദേത്തിയഭായവരത്തില്  നത്തിനഗം
തത്തിരത്തിചക  ഈടെഭാക്കുവഭാന  ആവശരചപ്പെടന്ന്  നല്കത്തിയ  പര്നച്ചസന്ന്  വത്തിഭഭാഗതത്തിചന  ഓഡത്തിറന്ന്
നനഭാട്സത്തിനന്ന്  തുടെര്നടെപടെത്തി  സസസ്വീകരത്തിക്കുനതഭാചണനന്ന്  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  മറുപടെത്തി
നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  അപഭാകതകള  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  തുടെര്  നടെപടെത്തികള
അടെത്തിയനത്തിരമഭായത്തി കകചകഭാനളണതഭാണന്ന്. 

3.1.8. നവങ്ങഭാടെന്ന്  ,   കഭാവസ്വീടെന്ന് നഗഭാകുലങ്ങളത്തിനലകന്ന് സഭാധനസഭാമഗത്തികള  
വഭാങ്ങത്തിയതന്ന്   -   നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില
ഫയല് നഗം.P4-768/14, P4-66361/14
നവങ്ങഭാടെന്ന്, കഭാവസ്വീടെന്ന് നഗഭാകുലങ്ങളത്തിനലകന്ന് വത്തിവത്തിധ സഭാധനസഭാമഗത്തികള വഭാങ്ങത്തിയതുമഭായത്തി

ബന്ധചപ്പെട  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.   വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള  ചുവചടെ
നചെര്ക്കുന.
ക്രമ നഗം. വക്കൗച്ചര് നഗം./തുക ഇനനവഭായ് സന്ന് നഗം. വഭാങ്ങത്തിയ സഭാധനങ്ങളുചടെ വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള/ സഭാപനഗം

1. 235/4-15
തുക - 24576/-

HK/TR 0093/0546 കഭാവസ്വീടെന്ന് - അര്ബഭാന -6 എണ്ണഗം -
ചമറല് ഇനഡസ്ട്രേസ്വീസന്ന്,  ചഷഭാര്ണ്ണൂര്.

2. 236/4-15 
തുക - 4019

HK/TR 0093/0546 കഭാവസ്വീടെന്ന് - പണത്തിയഭായധഗം (കകനകഭാടന്ന്-5, പത്തികഭാസന്ന് -3)
ചമറല് ഇനഡസ്ട്രേസ്വീസന്ന്, ചഷഭാര്ണ്ണൂര്.

3. 868/5-15
തുക - 27750

HK/TR 0093/0546 കഭാവസ്വീടെന്ന് -  മൂക്കുകയര് -150 എണ്ണഗം
(ത്രത്തിനവണത്തി നസഭാര്)

4. 879/5-15
തുക - 103700
1346/6-15
തുക - 31285

- - - Cattle prottector 6 എണ്ണഗം.
കണ്സപ്യൂമര്ചഫഡന്ന്

ആചക 24576+4019+27750+103700+31289 = 1,91,330/- രൂപ 

സഭാധനസഭാമഗത്തികള  വഭാങ്ങത്തിയതത്തിചന  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്
ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.1.9. നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിടത്തില  .
ഫയല് നമ്പര്  പത്തി2-6416/15,   വക്കൗച്ചര് നമ്പര്  4122/10-15    - 58056/- രൂപ
                                   വക്കൗച്ചര് നമ്പര്  6358/10-15   - 1,35,120/- രൂപ
നക്ഷത്രതത്തില്  പവൃതത്തിചയടുത്തു  വരുന  പഭാരമ്പരര  ജസ്വീവനകഭാര്,  ഉരല്പ്പുര

ജസ്വീവനകഭാര്,  കലഭാനത്തിലയഗം  ജസ്വീവനകഭാര്  എനത്തിവര്കന്ന്  2015-16  വര്ഷനതക്കുളള  ഓണപ്പുടെവ/
യൂണത്തിനഫഭാഗം നല്കുനതത്തിനന്ന് യഥഭാക്രമഗം 79,200/-രൂപ , 1,68,900/-  രൂപ എനത്തിവയചടെ എസത്തിനമറന്ന്
തയഭാറഭാക്കുകയഗം ഓണപ്പുടെവ/യൂണത്തിനഫഭാഗം വഭാങ്ങത്തിയതത്തിനന്ന് ഹഭാനകന്ന് കത്തിഴനകനടെ ഗുരുവഭായൂര് എന
സഭാപനതത്തിനന്ന്  നമല്പകഭാരഗം  1,93,176/-  രൂപ അനുവദേത്തിച നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് ആയവ
നസഭാകത്തിചലടുതന്ന് വത്തിതരണഗം നടെതത്തിയതത്തിചന നരഖകള പരത്തിനശഭാധനയന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.
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3.2. മരഭാമതന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം
3.2.1. പുനത്തൂര് നകഭാടയത്തില് ചുറ്റുമതത്തില് നത്തിര്മ്മഭാണഗം   -   പദ്ധതത്തി നടെതത്തിപ്പെത്തിചല

അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് : E4/4867/13
എസത്തിനമറന്ന് : 29,25,000 (SOR 2012)
കരഭാറുകഭാരന : ചക.വത്തി.ശ്രസ്വീനത്തിവഭാസന (10.1%കുറവന്ന്)
അളവ്പുസ്തകഗം : 23/12, 41/13, 33/14.
ആചക പവൃതത്തി മൂലരഗം : 26,68,606.33
തുക നല്കത്തിയതത്തിചന വത്തിവരഗം : ചചെകന്ന് നമ്പര്/തസ്വീയതത്തി തുക
  427482/19-05-2014 5,98,595

131648/08-10-2014 6,63,941
662796/19-06-2015 9,84,759

22,47,295

പുനത്തൂര്നകഭാടയത്തിചല പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് ഗക്കൗണത്തിചന വടെകന്ന് ഭഭാഗതന്ന് നതഭാടെത്തിനനഭാടെന്ന് നചെര്നന്ന്
ചുറ്റുമതത്തില്  ചകടനതഭാണന്ന്  പവ വൃതത്തി.   പവൃതത്തി  പൂര്തത്തിയഭാകത്തി  അളവുകള  നരഖചപ്പെടുതത്തി
കരഭാറുകഭാരനന്ന്  മുഴുവന  തുകയഗം  നല്കത്തിയതത്തിനന്ന്  നശഷഗം  08/09/2015 നന്ന്  AE  V തഭാചഴപറയഗം
പകഭാരഗം റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ചചെയ (C.F.Page 421).

"പുനത്തൂര്നകഭാടയചടെ ചമയത്തിന നറഭാഡത്തിനന്ന് സമസ്വീപമുള മതത്തില് പടെത്തിഞഭാചറ അറതന്ന്
കഴത്തിഞ  ദേത്തിവസചത  മഴയത്തില്  ഏകനദേശഗം  13  മസ്വീറര്  നസ്വീളതത്തില്  സമസ്വീപമുള  കുളതത്തിനലകന്ന്
മറത്തിഞ്ഞുവസ്വീണ  നത്തിലയത്തില്  കഭാണുനണന്ന്."  വത്തിവത്തിധ  പത്രങ്ങളത്തിലുഗം  ഇതു  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  നഫഭാനടഭാ
സഹത്തിതഗം  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്  വരത്തികയഗം  ഉണഭായത്തി.   ആയതത്തിചനതുടെര്നന്ന്  കരഭാറുകഭാരനന്ന്  E4-4867/13
തസ്വീയതത്തി.02/10/2015  ആയത്തി നനഭാടസ്വീസന്ന് അയയ്ക്കുകയഗം കരഭാറുകഭാരന മറത്തിഞ്ഞുവസ്വീണ ഭഭാഗഗം സസനഗം
ചചെലവത്തില് ശരത്തിയഭാകത്തിതരഭാഗം എനന്ന് ഏല്ക്കുകയഗം ചചെയ.  മറത്തിഞ്ഞുവസ്വീണ മതത്തില് കരഭാറുകഭാരന
സസനഗം  ചചെലവത്തില്  പുതുകത്തി  പണത്തിതന്ന്  തനത്തിടണന്ന്  എനന്ന്  31/03/2016 നന്ന്  AE  V നന്ന്  റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന്
ചചെയത്തിടണന്ന്. (C.F.Page 587) 05/2016 നന്ന് കരഭാറുകഭാരനന്ന് സുരക്ഷത്തിത നത്തിനക്ഷപഗം തത്തിരത്തിചക നല്കത്തി. 

അപഭാകതകള :-
1. പവൃതത്തി  പൂര്തസ്വീകരത്തിച്ചന്ന്  അധത്തികഭാരചപ്പെടവര്  അളവന്ന്  പുസ്തകതത്തില്  അളവുകള

നരഖചപ്പെടുത്തുകയഗം  ആയതന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുകയഗം  ചചെയതത്തിനന്ന്  നശഷമഭാണന്ന്  കരഭാറുകഭാരനന്ന്
ചചെയ പവൃതത്തിയചടെ  മൂലരതത്തിചന  അടെത്തിസഭാനതത്തില് തുക നല്നകണതന്ന്.   ആയതത്തിനന്ന്
നശഷഗം  ചചെയ  പവര്തത്തികന്ന്  നകടുപഭാടുകള  സഗംഭവത്തിക്കുനമ്പഭാള  ആ  വത്തിവരഗം  അളവന്ന്
പുസ്തകതത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തി പുതുകത്തി പണത്തിത പവൃതത്തി വസ്വീണ്ടുഗം അധത്തികഭാരചപ്പെടവര് അളവന്ന്
നരഖചപ്പെടുത്തുകയഗം  അവ  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുകയഗം  ചചെയണമഭായത്തിരുന.  എനഭാല്
ഇതരതത്തിലുള  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള  ഒനഗം  പഭാലത്തികഭാചത  കരഭാറുകഭാരന  പുതുകത്തിപണത്തിതന്ന്
തനത്തിടണന്ന്  എന  അസത്തിസനന്ന്  എഞ്ചത്തിനസ്വീയറുചടെ  ചവളനപ്പെപ്പെറത്തിലുള  റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിചന
അടെത്തിസഭാനതത്തില് മഭാത്രഗം തുടെര്നടെപടെത്തികള അവസഭാനത്തിപ്പെത്തിച.  മഭാത്രവുമല മതത്തില് ഇടെത്തിഞന്ന്
വസ്വീണതത്തിനന്ന് കഭാരണഗം പവൃതത്തി നടെതത്തിയതത്തിചല പഭാളത്തിച്ചകള മൂലഗം ആനണഭാ എന വത്തിവരവുഗം
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.
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2. പവൃതത്തിയചടെ 3-ാഭാമചത ഇനമഭായത്തി Dry stone masonry for retaining wall എന പവൃതത്തി
389.19 എഗം3 ചചെയതത്തിനന്ന്  2558/എഗം3 പകഭാരഗം  995548.02  രൂപ കണകഭാക്കുകയഗം ചടെണര്
കുറവന്ന്  10.1%  കഴത്തിച്ചന്ന്  8,94,997.67  രൂപ നല്കുകയഗം ചചെയ.  സഭാനനഡര്ഡന്ന് ഡഭാറ ഇനഗം
277,  SOR  2012 എനത്തിവ  പകഭാരഗം  ഈ  ഇനതത്തിനന്ന്  നല്കഭാവുന  നത്തിരകന്ന്  തഭാചഴ
ചകഭാടുക്കുന.

1.05 Blasted rubble 420/എഗം3 441
1.05 Conveyance(41Km)790/എഗം3 829.50
  .80 Rubble mason  471/E 376.80

   .70 Man 377/E 263.90
1911.20

10% CP+5% O.H. 286.68
2197.88

2198/   എഗം  3

അധത്തികഗം നല്കത്തിയ തുകയചടെ വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

389.19 എഗം3 നന്ന് 2558/എഗം3 പകഭാരഗം കണകഭാകത്തിയതന്ന് 995548.02
കുറയ്ക്കുക 10.1% ചടെണര് കുറവന്ന് 100550.35
നല്കത്തിയതന്ന് 894997.67

 389.19 എഗം3 നന്ന് 2198/ എഗം3 പകഭാരഗം കണകഭാനകണതന്ന് 855439.62
കുറയ്ക്കുക 10.1% ചടെണര് കുറവന്ന് 86399.40
നല്നകണതന്ന് 769040.22
അധത്തികഗം നല്കത്തിയതന്ന് 894997.67 - 769040.22   = 125957.45
അതഭായതന്ന് 1,25,957/- രൂപ അധത്തികഗം നല്കത്തി.

ഖണത്തിക  1  പകഭാരമുള  അപഭാകത  പരത്തിഹരത്തിനകണതുഗം  ഖണത്തിക  2  പകഭാരഗം
അധത്തികഗം  നല്കത്തിയ  1,25,957/-രൂപ  കരഭാറുകഭാരനത്തില്  നത്തിനനഭാ  ഉതരവഭാദേത്തിയഭായ
ഉനദേരഭാഗസനത്തില് നത്തിനനഭാ ഈടെഭാകത്തി നദേവസസഗം ഫണത്തില് അടെവഭാനകണതുമഭാണന്ന്.

3.2.2. പുനത്തൂര് നകഭാടയത്തില് നത്തിര്മ്മത്തിച്ച   Pay & Use toilet   നഭാളത്തിതുവചര 
ഉപനയഭാഗനയഭാഗരമഭാകത്തിയത്തില
പവര്തത്തിയചടെ/പദ്ധതത്തിയചടെ നപരന്ന് : പുനത്തൂര്നകഭാടയത്തിചല പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് ഗക്കൗണത്തിനനഭാടെന്ന് 

                                                നചെര്നന്ന് പടെത്തിഞഭാറന്ന് ഭഭാഗതന്ന് Pay & Use toilet 
നത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതന്ന്.

ഫയല് നമ്പര് : E4/4208/13
എസത്തിനമറന്ന് : 9,00,000 (SOR 2012)
കരഭാറുകഭാരന : ചക.ആര്.സുനരഷന്ന് (8.8%കുറവന്ന്)
അളവ്പുസ്തകഗം : 43/14
ചചെകന്ന് നമ്പര്/ തസ്വീയതത്തി : 961830/22.12.2015
തുക : 7,32,027/-
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ഗുരുവഭായൂര് നഗരസഭഭാ ചസക്രടറത്തിയചടെ 20.06.2015-ചല പത്തി.യ.ചക.ഡത്തി/ഇ 1/2076/15
നമ്പര്  ഉതരവു  പകഭാരഗം  നഗരസഭയത്തില്  നത്തിനന്ന്  ചകടത്തിടെ  നത്തിര്മ്മഭാണ  അനുമതത്തി
ലഭരമഭാകഭാതതത്തിനഭാല് നത്തിര്മ്മഭാണ പവര്തത്തികള നത്തിര്തത്തിചവയഭാന ആവശരചപ്പെടത്തിടണന്ന്.  ചകടത്തിടെ
നത്തിര്മ്മഭാണ  അനുമതത്തി  ലഭരമഭാകത്തിയതത്തിചനനയഭാ  നത്തിര്മ്മഭാണഗം  പൂര്തത്തിയഭാകത്തിയ  ചകടത്തിടെതത്തിനന്ന്
നഗരസഭയത്തില് നത്തിനന്ന് ചകടത്തിടെ നമ്പര് ലഭത്തിച്ചതത്തിചനനയഭാ വത്തിവരങ്ങള ഫയലത്തില് ലഭരമല.

"പവര്തന  സജമഭാകത്തിയ  പുനത്തൂര്നകഭാടയത്തിചല  toilet  block  pay  &  use‘ ’
രസ്വീതത്തിയത്തില്  സന്ദര്ശകര്കന്ന്  തുറനന്ന്  ചകഭാടുക്കുനതത്തിനുളള  ചടെണര്  നടെപടെത്തികള
തസ്വീരുമഭാനത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി  പത്തി4  വത്തിഭഭാഗതത്തിനന്ന്  കുറത്തിപ്പെന്ന്  നല്കഭാന അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറര്  13.05.2016-നന്ന്
ഉതരവഭായത്തിടണന്ന്  (N/F  page  46)  എനഭാല്  തുടെര്നടെപടെത്തികചളഭാനഗം  സസസ്വീകരത്തിച്ചതഭായത്തി
കഭാണുനത്തില.

'pay  &  use  toilet  ’ ഉപനയഭാഗനയഭാഗരമഭാക്കുനതത്തിനുള  അടെത്തിയനത്തിരനടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

3.2.3. ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തിചല ജലവത്തിതരണ പവര്തത്തികള   - 
സഭാനങതത്തിക നയഭാഗരതയത്തിലഭാതവര് വഴത്തി നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുന  .
P.W.D  നനഭാഗംസന്ന്   പകഭാരഗം  ജലവത്തിതരണ  പവര്തത്തികള  സത്തിവത്തില്  വത്തിഭഭാഗമഭാണന്ന്

നടെപ്പെത്തിലഭാനകണതന്ന്  എനഭാല് ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തിചല ജലവത്തിതരണ പവ ര്തത്തികള,  നമല്
പവര്തത്തികള  ചചെയ്യുനതത്തിനന്ന്  സഭാനങതത്തികനയഭാഗരതയത്തിലഭാത  ഇലകത്തികല്  വത്തിഭഭാഗഗം
ഉനദേരഭാഗസര്  വഴത്തിയഭാണന്ന്  നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുനതന്ന്.   ജലവത്തിതരണ  പവര്തത്തികളുചടെ  എസത്തിനമറന്ന്
തയഭാറഭാകല്,  ചചെയ പവര്തത്തിയചടെ അളവന്ന് നരഖചപ്പെടുതല്,  അതത്തിചന മൂലരഗം കണകഭാകല്
എനത്തിവ  ചചെയ്യുനതന്ന്  ഇലകത്തികല്  വത്തിഭഭാഗഗം  അസത്തിസനന്ന്  എഞ്ചത്തിനസ്വീയറുഗം  ആയതന്ന്
പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനതന്ന്  ഇലകത്തികല്  വത്തിഭഭാഗഗം  അസത്തിസനന്ന്  എകത്തികപ്യൂടസ്വീവന്ന്  എഞ്ചത്തിനസ്വീയറുമഭാണന്ന്.
ഇതരതത്തില്  ഒരു  പവര്തത്തി  ചചെയ്യുനതത്തിനന്ന്   സഭാനങതത്തിക  നയഭാഗരതയത്തിലഭാതവര്
നരഖചപ്പെടുതത്തിയ  അളവത്തിചനയഗം  കണകഭാകത്തിയ  മൂലരതത്തിചനയഗം  അടെത്തിസഭാനതത്തിലഭാണന്ന്  നമല്
പവര്തത്തികളുചടെ ചചെലവന്ന് നടെത്തുനതന്ന്.  ഒരു ഉദേഭാഹരണഗം തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

ഫയല് നമ്പര് :- E7-1858/14
പവര്തത്തിയചടെ നപരന്ന്  :  ചതചകനടെ കസഭാര്നടഴ് സത്തിനലകന്ന് പഭാഞ്ചജനരഗം ഓവര് ചഹഡന്ന്

ടെഭാങത്തില് നത്തിനന്ന്  ചവളചമതത്തിക്കുന പവര്തത്തി.
എസത്തിനമറന്ന് : 1,45,000/-
നമല് പവര്തത്തിക്കുനവണത്തി M/s Jose Sanitaries, Kochi എന സഭാപനതത്തില് നത്തിനന്ന്

പഗംബത്തിഗന്ന് ചമറസ്വീരത്തിയല് വഭാങ്ങത്തിക്കുകയഗം ശ്രസ്വീ.പത്തി.ഡത്തി.നഗഭാപത്തി എന കരഭാറുകഭാരചനചകഭാണന്ന് പവര്തത്തി
നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുകയഗം  ചചെയ.   ചചെയ  പവര്തത്തിയചടെ  ആചക  പവര്തത്തിമൂലരഗം  49977/-  എനന്ന്
കണകഭാകത്തി  നത്തികുതത്തികള  കഴത്തിച്ചന്ന്  ചചെകന്ന്  നമ്പര്  851362/10-09-2015  പകഭാരഗം  കരഭാറുകഭാരനന്ന്
48977/- രൂപ നല്കത്തി.

നമല് പവര്തത്തിയചടെ എസത്തിനമറന്ന്  തയഭാറഭാകത്തിയതുഗം,  അളവുകള നരഖചപ്പെടുതത്തിയതുഗം
ശ്രസ്വീ.പത്തി.രവസ്വീന്ദ്രന,  അസത്തിസനന്ന്  എഞ്ചത്തിനസ്വീയര്(ഇലകത്തികല്)ഉഗം  ആയതന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതന്ന്
ശ്രസ്വീ.ചക.എഗം.ഉലഭാസന്ന്, അസത്തിസനന്ന് എകത്തികപ്യൂടസ്വീവന്ന് എഞ്ചസ്വീനസ്വീയര് (ഇലകത്തികല്)ഉഗം ആണന്ന്.

നമല്  പകഭാരഗം  സഭാനങതത്തിക  നയഭാഗരതയത്തിലഭാതവരഭാണന്ന്  നദേവസസതത്തിചല
ജലവത്തിതരണ പവൃതത്തികള നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുനതന്ന് എന വത്തിവരഗം ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെടുത്തുന. 
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3.2.4. മരഭാമതന്ന് പവര്തത്തികളുചടെ ചടെണര് പരസരഗം   -   പത്രപരസരഗം 
ഇനതത്തില് വലത്തിയ തുക ചചെലവഴത്തിക്കുന  . -   ഒഴത്തിവഭാകഭാവുന ചചെലവന്ന്  .
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തില്  ഓനരഭാ  വര്ഷവുഗം  വളചരയധത്തികഗം  മരഭാമതന്ന്

പവര്തത്തികള  നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുനണന്ന്.  ഓനരഭാ  പവര്തത്തിയചടെയഗം  ചടെണര്  പരസരങ്ങള
പനതരകമഭായത്തി  പത്രപരസരഗം  ചചെയ്യുന രസ്വീതത്തിയഭാണന്ന്  നത്തിലവത്തില്  സസസ്വീകരത്തിച  വരുനതന്ന്.   തന്മൂലഗം
പത്രപരസരഗം  ഇനതത്തില്  വലത്തിയ  തുക  ചചെലവഴത്തിനകണത്തിവരുന.   ഒനര  കഭാലയളവത്തില്
നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുന  എലഭാ  പവര്തത്തികളക്കുഗം  കൂടെത്തി  ഒരുമത്തിച്ചന്ന്  പത്രപരസരഗം  നല്കത്തിയഭാല്  ഈ
ഇനതത്തിലുള ചചെലവന്ന്  കുറയഭാന കഴത്തിയഗം.  പത്ര പരസര  ചചെലവന്ന്  കുറക്കുനതത്തിനലകന്ന്   തഭാചഴ
പറയന കഭാരരങ്ങള കൂടെത്തി പരത്തിഗണത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്.

1. ഒനര സമയതന്ന് വരുന പവൃതത്തികള ഒനത്തിച്ചന്ന് വത്തിനനഭാ പരസരഗം ആയത്തി ചകഭാടുക്കുക.
2. വത്തിശദേമഭായ പരസരഗം നദേവസസതത്തിചന ചവബ്കസറന്ന് വഴത്തി  പരസരചപ്പെടുത്തുക .
3. പരസരഗം - ഏജനസത്തികചള ഒഴത്തിവഭാകത്തി നനരത്തിടന്ന് പത്രങ്ങളകന്ന് നല്കുക.

3.2.5. ടെഭാങര് നലഭാറത്തി മുനഖനയളള ജലവത്തിതരണഗം   -   അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് ഇ 7-1658/15, ഇ 7-998/14, ഇ 7-4005/15

ഗുരുവഭായൂര് നക്ഷത്രഗം,  നദേവസസഗം റസന്ന് ഹക്കൗസുകള,  ജസ്വീവനകഭാരുചടെ കസഭാര്നടഴ്സുകള,
എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിനലകന്ന്  ആവശരമഭായ  ശുദ്ധജലഗം  ടെഭാങര്  നലഭാറത്തി  ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന്  നദേവസസതത്തിചന
സലത്തുനത്തിനഗം,  സസകഭാരര  വരക്തത്തികളുചടെ  സലത്തുനത്തിനഗം  ചകഭാണ്ടുവരത്തികയഭാണന്ന്  ചചെയ്യുനതന്ന്.
2015-16 വര്ഷചത നമല് ആവശരങ്ങളകന്ന് ജലഗം വത്തിതരണഗം ചചെയ്യുനതത്തിനന്ന് 60 ലക്ഷഗം രൂപയചടെ
എസത്തിനമറന്ന് അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  നദേവസസഗം ടെഭാങര് നലഭാറത്തികള ഉപനയഭാഗത്തിച്ചന്ന് ചവളളഗം ചകഭാണ്ടുവരത്തിക,
വത്തിനശഷഭാല് ദേത്തിവസങ്ങളഭായ അഷ്ടമത്തിനരഭാഹത്തിണത്തി, ഏകഭാദേശത്തി, ഉത്സവഗം എനത്തിവയ പുറചമ നത്തിനളള
ടെഭാങര് നലഭാറത്തികളത്തില് ചവളളഗം  ചകഭാണ്ടുവരത്തിക,  നദേവസസഗം  ടെഭാങര് നലഭാറത്തികളുചടെ  ചമയത്തിനനനസന്ന്,
കഡ്രൈവര്മഭാരുചടെയഗം,  ക്ലസ്വീനര്മഭാരുചടെയഗം  നവതനഗം,  സസകഭാരരവരക്തത്തികളുചടെ  കത്തിണറുകളത്തില്
നത്തിനളള ചവളളതത്തിചന വത്തില മുതലഭായവയഭാണന്ന് എസത്തിനമറത്തില് തുക വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.

സസകഭാരര  വരക്തത്തികളുചടെ  കത്തിണറുകളത്തില്  നത്തിനന്ന്  ജലഗം  വത്തിതരണഗം  ചചെയ്യുനതത്തിനന്ന്
ശ്രസ്വീ.വത്തി.ഡത്തി.നവണു കതകഭാടെന്ന്, ശ്രസ്വീ.ചക.ആര്.അനശഭാകന മുലനശ്ശേരത്തി എനത്തിവചര ചുമതലചപ്പെടുതത്തി.
1.04.2015  മുതല്  31.03.2016  വചരയളള  കഭാലയളവത്തിചല  ജലവത്തിതരണതത്തിനഭാണന്ന്  എസത്തിനമറന്ന്
തയഭാറഭാകത്തിയതന്ന് എങത്തിലുഗം മുനവര്ഷചത കരഭാര് കഭാലഭാവധത്തി  30.6.2015-  നന്ന് മഭാത്രമഭാണന്ന് തസ്വീരുക
എനതത്തിനഭാല്  1.07.2015  മുതല്  30.06.2016  വചരയളള  ഒരു  വര്ഷകഭാലനതകന്ന്
ജലവത്തിതരണതത്തിനഭാണന്ന്  കരഭാര്  ചെമച്ചതന്ന്.  2.09.2015  മുതല്  25.03.2016  വചര  നദേവസസഗം
വഭാഹനങ്ങളത്തില്  (KL-46-C-415,  KL-07-BP-1459)  ജലവത്തിതരണഗം  ചചെയതത്തിചന  വത്തിലയഭായത്തി
1,61,952/- രൂപയഗം, 21.08.2015 മുതല് 31.03.2016 വചര കരഭാറുകഭാരചന വഭാഹനതത്തില് (KL-46-E-
9437, KL-01-A-T-2372) ജലവത്തിതരണഗം ചചെയതത്തിചന വത്തിലയഭായത്തി 4,85,888/- രൂപയഗം, ശ്രസ്വീ.വത്തി.ഡത്തി.
നവണുവത്തിനന്ന് നല്കത്തി.  തുടെര്നന്ന് ഈ ഫയലത്തില്  നടെപടെത്തികള ഒനഗം ഇല. (ഫയല് നമ്പര് ഇ 7-
1658/15).

2014-15  വര്ഷനതകന്ന്  ടെഭാങര് നലഭാറത്തിയത്തില് കുടെത്തിചവളളചമതത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  55  ലക്ഷഗം
രൂപയചടെ എസത്തിനമറന്ന് അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  ആയതന്ന് നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുനതന്ന് ഇ 7-998/14  നമ്പര് ഫയല്
വഴത്തിയഭാണന്ന്  21.08.2015  മുതല്  31.03.2016  വചരയളള ടെഭാങറത്തിചന വഭാടെകയഭായ  5,99,335/-  രൂപ
ശ്രസ്വീ.നവണുവത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.  2015-16  വര്ഷചത  തഭാല്കഭാലത്തികഭാടെത്തിസഭാനതത്തില്
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പവര്തത്തി  ചചെയ്യുന  കഡ്രൈവര്മഭാരുചടെയഗം,  ക്ലസ്വീനര്മഭാരുചടെയഗം  നവതനഗം  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്
ഇ 7-4005/15  നമ്പര്  ഫയല്  വഴത്തിയഭാണന്ന്.  നദേവസസഗം  വഭാഹനങ്ങളുചടെ  ഡസ്വീസല്  ചെഭാര്ജജന്ന്,
ചമയത്തിനനനസന്ന് എനത്തിവ നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതന്ന് പര്നച്ചയ്സന്ന് വത്തിഭഭാഗതത്തിചല ഫയലുകള വഴത്തിയമഭാണന്ന്.
നമല്പകഭാരഗം  2015-16  വര്ഷചത ടെഭാങര് നലഭാറത്തി  വഴത്തിയളള ജലവത്തിതരണതത്തിനന്ന്  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ച
എസത്തിനമറഭായ  60  ലക്ഷഗം  രൂപയചടെ  ചചെലവുകള  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്  വരതരസ്ത  ഫയലുകള
വഴത്തിയഭാണന്ന്.  മഭാത്രവുമല ഒരു സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷനതകന്ന് എസത്തിനമറന്ന്  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചതത്തിനു നശഷഗം
സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തിനന്ന് അപ്പുറമുളള കഭാലയളവത്തിനലകന്ന് പവര്തത്തികളുചടെ ചടെണര് കഭാലഭാവധത്തി
അനുവദേത്തിച നല്കുകയഗം തുടെര്നളള വര്ഷങ്ങളത്തിചല എസത്തിനമറത്തില് നത്തിനന്ന് ചചെലവന്ന് നടെനതണത്തി
വരത്തികയഗം ചചെയ്യുനണന്ന്.   ഓനരഭാ ഇനഗം ചചെലവുഗം അതന്ന് നടെത്തുന ഫയലുകളത്തില് അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ച
എസത്തിനമറന്ന്  എത്രയഭാചണനനഭാ,  ചചെലവന്ന്  എസത്തിനമറത്തില്  അധത്തികരത്തിക്കുനനണഭാ  എനനഭാ
പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനത്തില. 2015-16 വര്ഷനതക്കുളള എസത്തിനമറത്തില് ഇനഗം -9 പകഭാരഗം പുറചമ നത്തിനളള
ടെഭാങര്  നലഭാറത്തിയത്തില്  ചവളളഗം  ചകഭാണ്ടുവരുനതത്തിനന്ന്  3000  കത്തിനലഭാലത്തിററത്തിനന്ന്  Rs.50/-കത്തിനലഭാലത്തിറര്
പകഭാരഗം 1,50,000/- രൂപയഭാണന്ന് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്. വത്തിനശഷഭാല് ദേത്തിവസങ്ങളത്തില്  മഭാത്രനമ
പുറത്തുനത്തിനളള  ടെഭാങര്  നലഭാറത്തി  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  എസത്തിനമറത്തില്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിടളളൂ.
എനഭാല്  21.08.2015  മുതല്  31.03.2016  വചര  വത്തിനശഷഭാല്  ദേത്തിവസങ്ങള  അലഭാത
ദേത്തിവസങ്ങളത്തില്  കൂടെത്തി  ജലവത്തിതരണഗം  നടെതത്തിയതത്തിനന്ന്  5,99,335/-  രൂപ  ചചെലവഴത്തിച.  പുതുകത്തിയ
എസത്തിനമറന്ന് അഗംഗസ്വീകരത്തിച കഭാണുനമത്തില.

നമല്  വത്തിവരത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിനന്ന്  ടെഭാങര്  നലഭാറത്തി  വഴത്തി  ജലവത്തിതരണഗം  നടെത്തുനതത്തിനുളള
എസത്തിനമറന്ന്  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചതത്തിനന്ന്  നശഷഗം  ആയതത്തിചന  ചചെലവുകള  വത്തിവത്തിധ  ചസക്ഷനുകളത്തിചല
വരതരസ്ത ഫയലുകള വഴത്തി  നടെപ്പെത്തിലഭാക്കുനമ്പഭാള ഓനരഭാ  ഇനതത്തിനുഗം വകയത്തിരുതത്തിയ തുകയത്തില്
അധത്തികരത്തിക്കുനനണഭാ എനന്ന് പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുനത്തില. പല ഫയലുകളത്തിലുഗം അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ച എസത്തിനമറത്തിചന
വത്തിവരഗം നപഭാലുഗം ലഭരമല. ഉദേഭാ:- കഡ്രൈവര്മഭാരുചടെയഗം, ക്ലസ്വീനര്മഭാരുചടെയഗം നവതനഗം നല്കുന ഇ 7-
4005/15 നമ്പര് ഫയല്.

ഫയല് പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കണ മറന്ന് അപഭാകതകള
1. ഒരു  വര്ഷഗം  ജലവത്തിതരണതത്തിനഭായത്തി  60  ലക്ഷഗം  രൂപനയഭാളഗം  ചചെലവന്ന്  ചചെയന്ന്

നക്ഷത്രഭാവശരങ്ങളകടെകഗം  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന  ജലതത്തിചന  ഗുണനത്തിലവഭാരഗം  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭായത്തി കഭാണുനത്തില.

2. ജലവത്തിതരണഗം  നടെത്തുന  നദേവസസഗം  വഭാഹനങ്ങളുചടെ  നലഭാഗ്ബുകന്ന്,  ടത്തിപ്ഷസ്വീറന്ന്,
സസകഭാരരവഭാഹനങ്ങളുചടെ  ടത്തിപ്ഷസ്വീറന്ന്,  വത്തിതരണഗം  ചചെയ്യുന  ചവളളതത്തിചന  അളവന്ന്
നരഖചപ്പെടുത്തുന അളവുപുസ്തകഗം എനത്തിവ പരത്തിനശഭാധനയന്ന് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില.

3. ഓനരഭാ  ടത്തിപ്പെത്തിലുഗം  വത്തിതരണഗം  ചചെയ്യുന ചവളളതത്തിചന അളവന്ന്   നദേവസസഗം  ഉനദേരഭാഗസര്
ആരുഗം തചന പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന് സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തികഭാണുനത്തില.

3.2.6. കപ്യൂ നകഭാഗംപകന്ന്  ,   മളടത്തിചലവല് കഭാര്പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് ചപഭാജക ന്ന്   - 
ഉദ്ഘഭാടെനഗം കഴത്തിഞത്തിടഗം നത്തിര്മ്മഭാണഗം ആരഗംഭത്തിച്ചത്തിടത്തില
ഫയല് നഗം.E2P-9673/13

നക്ഷത്ര ദേര്ശനതത്തിനന്ന് എത്തുന ഭകജനങ്ങളകന്ന് കപ്യൂ നത്തില്ക്കുനതത്തിനന്ന്  കപ്യൂ നകഭാഗംപകന്ന്
നത്തിര്മ്മത്തിക്കുക, കഭാര് പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് സക്കൗകരരതത്തിനഭായത്തി മളടത്തി ചലവല് കഭാര് പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന് നത്തിര്മ്മത്തിക്കുക
എനത്തിവയഭാണന്ന്  നപഭാജക ന്ന്  ലക്ഷരമത്തിടുനതന്ന്.  കപ്യൂ നകഭാഗംപകത്തിചന ഉദ്ഘഭാടെനഗം  2015  ആഗസ്തന്ന്  18  നന്ന്
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നടെത്തുകയഗം ഇതുവചര  12  ലക്ഷനതഭാളഗം രൂപ ചചെലവഴത്തിക്കുകയഗം ചചെയ. 2015-16  സഭാമ്പതത്തിക
വര്ഷഗം തുക ചചെലവഴത്തിച്ചതത്തിചന വത്തിവരങ്ങള ചുവചടെ നചെര്ക്കുന.

ചചെലവഴത്തിച്ച തുകയചടെ വത്തിവരഗം
വക്കൗച്ചര് നഗം. തുക ചചെലവത്തിനഗം

1. 7157/3/16 120230 Multi level car parking project investigation kept final payment

2. 934/5/15 50000 Que complex MLCP അനുമതത്തി കമ്മസ്വീഷണര് ഓഫസ്വീസത്തിനലയന്ന് 
നപഭാകുനതത്തിനന്ന് അഡസഭാനസന്ന്

3. 2057/5/15 15356 ആര്കത്തിചടെകന്ന് തഭാമസചചെലവന്ന്

4. 2442/7/15 80000 Soil Investigation Test Advance

5. 3069/8/15 78500 കപ്യൂ നകഭാഗംപകന്ന് പദ്ധതത്തി അഡസഭാനസന്ന്

6. 3213/8/15 46840 പഭാനുകള Print DTP എടുത ബത്തില്

7. 3501/9/15 18000 തറകലത്തിടെല് ചചെലവന്ന് അഡസഭാനസന്ന്

8. 3665/9/15 35903 Que complex project Advance

9. 3900/9/15 98570 Soil investigation final bill

10. 3901/9/15 78500 Que complex Architects model final bill

11. 3635/9/15 80000 Soil investigation charge

12. 4919/11/15 18678 Que complex project designers advance തുക ഭര്തത്തിയഭാക്കുനതന്ന്.

720577

ഗുരുവഭായൂര്  നക്ഷത്രദേര്ശനതത്തിനന്ന്  എത്തുന  ഭക്തര്കന്ന്  കപ്യൂ  നത്തില്കഭാനുഗം  വഭാഹനഗം
പഭാര്കന്ന്  ചചെയഭാവുനതത്തിനുഗം  നവണത്തിയഭാണന്ന്  നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ്ട  പദ്ധതത്തി  വത്തിഭഭാവനഗം  ചചെയതന്ന്.   പദ്ധതത്തികന്ന്
നവണത്തി 720577/-രൂപ 2015-16 സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് ചചെലവന്ന് നടെതത്തിയത്തിടണന്ന്. 

കപ്യൂ  നകഭാഗംപകന്ന്  പവൃതത്തി  ഉദ്ഘഭാടെനഗം  നടെതത്തിയത്തിടചണങത്തിലുഗം  തുടെര്നടെപടെത്തികള
ആരഗംഭത്തിച്ചത്തിടത്തില.   സര്കഭാരത്തില് നത്തിനഗം മറന്ന്  ഏജനസത്തികളത്തില് നത്തിനഗം ലഭത്തിനകണ അനുമതത്തികള
നഭാളത്തിതുവചരയഭായത്തിടഗം  ലഭത്തിച്ചത്തിടത്തില.   കപ്യൂ  നകഭാഗംപകന്ന്  മളടത്തിചലവല്  കഭാര്  പഭാര്കത്തിഗംഗന്ന്  എനത്തിവ
യഭാഥഭാര്തരമഭാകഭാനുള നടെപടെത്തികള ഊര്ജത്തിതചപ്പെടുനതണതഭാണന്ന്.

3.2.7. കണഭാണനശ്ശേരത്തി കുളഗം നവസ്വീകരണഗം ലക്ഷരഗം പൂര്തസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില
ഫയല് നഗം.E6-8357/11
വക്കൗച്ചര് നഗം.3392/9/15 - 2035615

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിചന  ഉടെമസതയത്തിലുഗം  നത്തിലവത്തില്  ഉപനയഭാഗത്തിച
ചകഭാണത്തിരത്തിക്കുനതുമഭായ  കണഭാണനശ്ശേരത്തിയത്തിചല  കുളതത്തിചന  ആഴവുഗം  നസ്വീളവുഗം
വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുകയഭായത്തിരുന പവൃതത്തിയചടെ ലക്ഷരഗം.  ഗുരുവഭായൂര് നക്ഷത്രതത്തിചല ശുദ്ധജലക്ഷഭാമഗം
പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  കണഭാണനശ്ശേരത്തി  വത്തിനലജത്തിചല  788/2,  789/2,  790/2,  791,  778,  779  എനസ്വീ
സര്നവ്വ  നമ്പരത്തിലുള സലഗം  സര്കഭാര്  അകസയര്  ചചെയന്ന്  നദേവസസതത്തിനന്ന്  കകമഭാറത്തിയത്തിടണന്ന്.
പസ്തുത പവൃതത്തി നടെത്തുനതത്തിനന്ന്  കണഭാണനശ്ശേരത്തി  ഗഭാമപഞ്ചഭായതത്തില് നത്തിനഗം അനുമതത്തികഭായത്തി
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അനപക്ഷ  സമര്പ്പെത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.   ഗുരുവഭായൂര്  ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  16/03/2013 ചല  49-ാഭാഗം  നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനഗം  പകഭാരഗം  കണഭാണനശ്ശേരത്തിയത്തിചല  ജലസഗംഭരണത്തിയചടെ  ആഴഗംകൂടത്തി  നവസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
2.70 നകഭാടെത്തി  രൂപയചടെ എസത്തിനമറന്ന്  അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുകയഗം നദേവസസഗം കമ്മസ്വീഷണറുചടെ  18/12/2013 ചല
ചപഭാസസ്വീഡത്തിഗംങ്സന്ന്  നമ്പര്  83/13  ജത്തി.ഡത്തി.സത്തി.  പകഭാരഗം  2.70 നകഭാടെത്തി  രൂപയചടെ  എസത്തിനമറന്ന്
അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചന്ന് ധനവത്തിനത്തിനയഭാഗതത്തിനന്ന് അനുമതത്തി നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  11/02/2014 ചല  14-ാഭാഗം  നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  കണഭാണനശ്ശേരത്തി  ജലസഗംഭരണത്തിയചടെ  അറകുറപ്പെണത്തികളക്കുഗം  കുളഗം
നവസ്വീകരണതത്തിനുമഭായത്തി  2.70 നകഭാടെത്തി രൂപയചടെ പവൃതത്തികന്ന് ലഭരമഭായ ചടെണറത്തില് ഏറവുഗം കുറവന്ന്
നത്തിരകന്ന് കസഭാടന്ന് ചചെയ (6%അധത്തികഗം) ശ്രസ്വീ.ചചെനനതടെത്തിയത്തില് വത്തിജയചന ചടെണര് അഗംഗസ്വീകരത്തികഭാനുഗം
വര്കന്ന് ഓര്ഡര് നല്കഭാനുഗം തസ്വീരുമഭാനത്തിച.

കണഭാണനശ്ശേരത്തി  പഭാടെനശഖരസഗംഘഗം  കുളതത്തിചന  പടെത്തിഞഭാറുഭഭാഗതഭായത്തി  ടഭാകര്
ഇറകത്തി  കൃഷത്തികന്ന്  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  അനുവദേത്തികണചമനന്ന്  ആവശരചപ്പെടത്തിടണന്ന്.   പവൃതത്തി
നടെനചകഭാണത്തിരത്തിനക  12/03/2014 ല്  കണഭാണനശ്ശേരത്തി  വത്തിനലജന്ന്  ഓഫസ്വീസര്  പവൃതത്തികള
തഭാത്കഭാലത്തികമഭായത്തി  നത്തിര്തത്തിചവയഭാന  നസഭാപ്പെന്ന്  ചമനമ്മഭാ  നല്കത്തി.  കണഭാണനശ്ശേരത്തി
ഗഭാമപഞ്ചഭായതത്തിചന 11/03/2014 ചല എ 2-101/14  നമ്പര് കതത്തില് ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തിചന
ഉടെമസതയത്തിലുള കുളഗം പഞ്ചഭായതത്തിചന അനുമതത്തി ഇലഭാചതയഗം പനദേശതന്ന് അതത്തിരൂക്ഷമഭായ
കുടെത്തിചവളക്ഷഭാമഗം ഉണഭാകുന രസ്വീതത്തിയത്തിലുഗം നത്തിയന്ത്രണമത്തിലഭാചത തഭാഴ് തത്തിചകഭാണന്ന് നപഭാകുനതഭായത്തി
കഭാണുന  എനഗം  പസ്തുത  പവൃതത്തി  എത്രയഗം  ചപചടനന്ന്  നത്തിര്തത്തിചവയചണചമനന്ന്
ആവശരചപ്പെടത്തിടണന്ന്.   കണഭാണനശ്ശേരത്തി  വത്തിനലജന്ന്  ഓഫസ്വീസറുചടെയഗം  കണഭാണനശ്ശേരത്തി
ഗഭാമപഞ്ചഭായതത്തിചനയഗം നസഭാപ്പെന്ന് ചമനമ്മഭായചടെ അടെത്തിസഭാനതത്തില് നദേവസസഗം പവൃതത്തി നത്തിര്തത്തി
ചവച. കരഭാറത്തില് പവൃതത്തിയചടെ കഭാലഭാവധത്തി 15/03/2014 മുതല് 15 മഭാസമഭാണന്ന്.

കമനത്തിഗംങന്ന്  ആനന്ന്  ജത്തിനയഭാളജത്തി  വകുപ്പെത്തിചന  19/04/2014 ചല  420/സത്തി.2/ടെത്തി.ഡത്തി.ഒ./14
നമ്പര് കതത്തില് ജത്തിനയഭാളജത്തി വകുപ്പെത്തിചന പരത്തിനശഭാധനഭാ റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തില് നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ്ട കുളതത്തില് 7 മസ്വീറര്
തഭാഴ് ചെയത്തില് മഭാത്രമഭാണന്ന് ജലവത്തിതഭാനഗം കഭാണുനതന്ന് എനഗം ശുദ്ധജലസഗംഭരണത്തിയത്തില് നത്തിനഗം ചചെളത്തി
മഭാറത്തി  ആഴഗം വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുഗം.   ആയതന്ന്  നസ്വീകഗം ചചെയ്യുനതത്തിനന്ന്  1967 ചല ചക.എഗം.എഗം.സത്തി.
ചെടങ്ങള  പകഭാരഗം  ജത്തിലഭാ  കളകറുചടെ  എന.ഒ.സത്തി.ലഭത്തിക്കുന  മുറയന്ന്  അനപക്ഷയത്തില്
തസ്വീരുമഭാനചമടുക്കുനതഭാചണനന്ന്  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.   റവനപ്യൂ  ഡത്തിവത്തിഷണല്  ഓഫസ്വീസറുചടെ
13/05/2014 ചല സത്തി.2-1274/14 നമ്പര് കതത്തില് പസ്തുത നത്തിലഗം ഡഭാറബഭാങത്തില് ഉളചപ്പെടതഭാചണനന്ന്
അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.   അഡസ്വീഷണല്  തഹസത്തില്ദേഭാര്  പരഭാതത്തി  വത്തിഷയമഭായത്തിടള  ഭൂമത്തി  ബത്തി.ടെത്തി.ആര്.
പകഭാരഗം നത്തിലമഭാചണനഗം റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ചചെയത്തിടണന്ന്.

നകഭാണ്ടഭാകര്  ശ്രസ്വീ.സത്തി.വത്തിജയന  25/03/2014 നന്ന്  നഭാടകഭാരുഗം  തനദ്ദേശസസയഗംഭരണ
വകുപ്പുഗം വത്തിനലജന്ന് ഓഫസ്വീസറുഗം പവൃതത്തി നത്തിര്തത്തിചവകഭാന ആവശരചപ്പെടതത്തിനഭാല് പവൃതത്തി നത്തിര്തത്തി
ചവചച്ചനഗം പവൃതത്തി  തുടെരുവഭാന നദേവസസതത്തില് നത്തിനഗം  സഭാഹചെരരഗം  ഒരുകത്തി  തനത്തിടത്തിചലനഗം
അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  12/05/2015 ചല  കതത്തില്  കരഭാറുകഭാരന  പവൃതത്തിയചടെ  കഭാലഭാവധത്തി
അവസഭാനത്തിക്കുനതത്തിനഭാലുഗം  പവൃതത്തി  തുടെര്നന്ന്  നടെതത്തിചകഭാണ്ടു  നപഭാകുനതത്തിനന്ന്  നദേവസസതത്തിനന്ന്
കഴത്തിയഭാതതത്തിനഭാലുഗം  ഇതുവചര  ചചെയ പവൃതത്തിയചടെ  ബത്തില്ലുഗം  ചസകപ്യൂരത്തിറത്തി  തുകയഗം  അനുവദേത്തിച്ചന്ന്
പവൃതത്തിയത്തില് നത്തിനഗം ഒഴത്തിവഭാകത്തിതരുവഭാന ആവശരചപ്പെടത്തിടണന്ന്.  ആയതത്തിചന അടെത്തിസഭാനതത്തില്
1st and Part bill പകഭാരഗം 2035615 രൂപ നല്കത്തിയത്തിടണന്ന് (അളവുപുസ്തകഗം 22/14).
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ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  04/09/2015 ചല  27-ാഭാഗം  നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  നദേവസസഗം  അഡസനകറന്ന്  നല്കത്തിയ  നത്തിയനമഭാപനദേശതത്തില്  2008 ചല  Kerala
Conservation of  paddy land wet land Act 2008 പകഭാരഗം നദേവസസതത്തിനന്ന്  അനുകൂലമഭായതുഗം
നത്തിയമവത്തിനധമഭായതുമഭായ അവസ ഇലഭാതതത്തിനഭാല് ഗുരുവഭായൂരത്തിചല ജലക്ഷഭാമഗം പരത്തിഹരത്തിക്കുക
എന ചപഭാതുതഭാത്പരരഗം ചൂണത്തികഭാടത്തി നത്തിയമവരവസകളത്തില് നത്തിനഗം ഇളവന്ന് അനുവദേത്തിചകത്തിടനതത്തിനന്ന്
സഗംസഭാന  സര്കഭാരത്തിനന്ന്  അപ്പെസ്വീല്  സമര്പ്പെത്തികഭാഗം  എനന്ന്  പറഞത്തിടണന്ന്.   ഇതത്തിചന
അടെത്തിസഭാനതത്തില്  നത്തിയമതത്തില്  ഇളവന്ന്  അനുവദേത്തികഭാന  സര്കഭാരത്തിനനഭാടെന്ന്  അഭരര്തത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.
നഭാളത്തിതുവചരയഭായത്തി സര്കഭാരത്തില് നത്തിനഗം യഭാചതഭാരു അനുമതത്തിയഗം ലഭത്തിച്ചത്തിടത്തില.

3.2.7.1  ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തിന പകഭാരഗം കണ അപഭാകതകള
കുളഗം നവസ്വീകരണപവൃതത്തികഭായത്തി റവനപ്യൂവകുപ്പെന്ന്, പഞ്ചഭായതന്ന് വകുപ്പെന്ന്, കമനത്തിഗംങന്ന് ആനന്ന്

ജത്തിനയഭാളജത്തി  വകുപ്പെന്ന്,  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില്  നത്തിനഗം  ഉള  അനുമതത്തി  ലഭരമഭായത്തിടത്തില.  അനുമതത്തി
ലഭത്തിക്കുനതത്തിനുഗം  മുമ്പുതചന  പവൃതത്തി  ചടെണര്  ചചെയന്ന്  നടെപ്പെഭാകത്തി.  കണഭാണനശ്ശേരത്തി  വത്തിനലജന്ന്
ഓഫസ്വീസറുചടെ  നസഭാപ്പെന്ന്  ചമനമ്മഭായചടെ  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  പവൃതത്തി  നത്തിര്തത്തിചവച.
നത്തിയമഭാനുസൃതമഭായ അനുമതത്തിയചടെ അഭഭാവതത്തില് 1st and Part bill  തുകയഭായ 2035615/-  രൂപ
കരഭാറുകഭാരനുഗം ചടെണര് പരസരഗം നല്കത്തിയ ഇനതത്തില് 8976/-രൂപയഗം ചചെലവന്ന് വനത്തിടണന്ന്.
3.2.7.2  സര്കഭാരത്തില്  നത്തിനഗം  ലഭത്തിനകണ  അനുമതത്തിയചടെ  അഭഭാവതത്തില്  പവൃതത്തി
നടെപ്പെഭാകത്തിയതത്തിചന അടെത്തിസഭാനതത്തില് നദേവസസതത്തിനന്ന് പവൃതത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തികഭാന സഭാധത്തികഭാത
അവസയഭാണന്ന്.  നത്തിയമ  പകഭാരഗം  പവൃതത്തി  നടെത്തുവഭാന  അനുവദേനസ്വീയമലഭാത  ഭൂമത്തിയത്തില്
പണത്തിനടെതത്തിയതന്ന് മൂലഗം  ചചെലവഭായ തുക 2044591/- രൂപ ബന്ധചപ്പെട അധത്തികഭാരസഭാനങ്ങളത്തില്
നത്തിനഗം ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.2.8. നവങ്ങഭാടെന്ന് നഗഭാകുലഗം പവൃതത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില റത്തികവസ്ഡന്ന് 
എസത്തിനമറന്ന് അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില  .
ഫയല് നഗം.E6-4863/12,
വക്കൗച്ചര് നഗം.തസ്വീയതത്തി: 7600/10-15, തുക 973728 - IInd part bill.
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിചന  ഉടെമസതയത്തിലുള  നവങ്ങഭാടെന്ന്  നഗഭാകുലതത്തിചല

ചഷഡുകളുചടെയഗം  പഭാനഡഭാക്കുകളുചടെയഗം  അറകുറപ്പെണത്തികളകഭായത്തി  39.25 ലക്ഷഗം  രൂപയചടെ
എസത്തിനമറന്ന്  09.05.2013 നന്ന് കൂടെത്തിയ നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ 82-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം
അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  പസ്തസ്തുത പവൃതത്തികന്ന് ക്ഷണത്തിച്ച ചടെണറത്തില് ശ്രസ്വീ.ടെത്തിഅലത്തിയചടെ  12%  അധത്തികഗം
നത്തിരകത്തിലുള ചടെണര് അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുകയഗം  21/06/2013 നന്ന്  വര്കന്ന്  ഓര്ഡര് നല്കത്തി,  19.07.13 നന്ന്
കരഭാര് ചവച്ചന്ന് (കരഭാര് നമ്പര് 15/13-14 തത്തി 19.7.13) പവൃതത്തി ആരഗംഭത്തിക്കുകയഗം ചചെയ.

മരഭാമതന്ന്  വത്തിദേഗ്ദസമത്തിതത്തിയചടെ  25/07/2013 ചല  13-ാഭാഗംനമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം
നത്തിലവത്തില് ചചെയ്യുന പവൃതത്തിയചടെ  കൂചടെ  നവങ്ങഭാടെന്ന്  നഗഭാകുലതത്തിചല കവനകഭാല് കഭാലത്തിതസ്വീറ
സഗംഭരണശഭാലകള നനയനതന്ന്,  ചതഭാഴുതത്തില് നത്തിനള ഓവുചെഭാല് ശരത്തിയഭാകല്,  നവങ്ങഭാടെന്ന്
നഗഭാകുലഗം  ചസപ്റത്തികന്ന്  ടെഭാങന്ന്  വൃതത്തിയഭാകല്,  എ 1,  എ 2  എനസ്വീ  ചഷഡുകളുചടെ
മഴചവളപഭാതത്തികള  നകടുവനതന്ന്  നനഭാകല്  എനസ്വീ  പവൃതത്തികള  കൂടെത്തി  നത്തിലവത്തില്
ചചെയ്യുനനതഭാചടെഭാപ്പെഗം  ചചെയഭാനുഗം   അധത്തികമഭായത്തി  വരുന  തുകകള  ഉളചകഭാളത്തിചചകഭാണന്ന്
റത്തികവസ്ഡന്ന്  എസത്തിനമറന്ന്  തയഭാറഭാകത്തി  സമര്പ്പെത്തിക്കുവഭാനുഗം  തസ്വീരുമഭാനത്തിച  (50%  പവൃതത്തി
പൂര്തസ്വീകരത്തിക്കുന മുറയന്ന്)  കരഭാര് പകഭാരഗം പവൃതത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തിനകണ തസ്വീയതത്തിയത്തിലുഗം  (18/01/14)
പവൃതത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തികഭാതതത്തിനഭാല് 30/04/2014 വചര സമയഗം ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിചനല്കത്തി.
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52.56 ലക്ഷഗം  രൂപയചടെ  റത്തികവസ്ഡന്ന്  എസത്തിനമറന്ന്  (നത്തിലവത്തില്  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ച
എസത്തിനമറത്തിനനകഭാളുഗം  34%അധത്തികഗം)  അഗംഗസ്വീകഭാരതത്തിനഭായത്തി  സമര്പ്പെത്തിച്ചത്തിരുന.   എനഭാല്
റത്തികവസ്ഡന്ന്  എസത്തിനമറന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില.   കരഭാറുകഭാരനഭായ  ശ്രസ്വീ.ടെത്തി.അലത്തി.,
25/06/2014 ചല കതത്തില് ആചക 35 ലക്ഷഗം രൂപയചടെ പവൃതത്തി ചചെയത്തിടചണനഗം ആചക ഒരു
പഭാര്ടബത്തില് മഭാത്രമഭാണന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനചതനഗം  ചചെയ തസ്വീര്ത പവൃതത്തിയചടെ  ബത്തില് തുക
അനുവദേത്തിച  തരണചമനഗം  ബഭാകത്തി  പവൃതത്തികള  എത്രയഗം  നവഗഗം  ചചെയന്ന്  തസ്വീര്തന്ന്  കരഭാര്
അവസഭാനത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ആവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തികണചമനഗം  അനപക്ഷത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.
എനഭാല്  പവൃതത്തി  പൂര്തസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  യഭാചതഭാരു  നടെപടെത്തിയഗം  സസസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില.  കൂടെഭാചത
കഹനകഭാടെതത്തിയചടെ  പരത്തിഗണനയത്തിലുള  വത്തിഷയഗം  കകകഭാരരഗം  ചചെയ്യുനതത്തില്  നദേവസസതത്തിനന്ന്
വസ്വീഴ് ചെ സഗംഭവത്തിച്ചത്തിടണന്ന്. ഇതുമൂലഗം കഹനകഭാടെതത്തിയചടെ വത്തിമര്ശനതത്തിനന്ന് കഭാരണമഭായത്തിടണന്ന്.  (നകസന്ന്
നമ്പര് wp(c) 21446/2017(E)).

3.2.8.1 ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് കണ അപഭാകതകള.
1. 21/06/2013 നന്ന്  കരഭാറുകഭാരനന്ന്  വര്കന്ന്  ഓര്ഡര്  നല്കത്തി  പവൃതത്തി  ആരഗംഭത്തിച്ചത്തിടചണങത്തിലുഗം

നഭാളത്തിതുവചരയഭായത്തി പവൃതത്തി പൂര്തസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില.

2. ഒറത്തിജത്തിനല് എസത്തിനമറത്തില് ഉളചപ്പെടുതഭാത പവൃതത്തികള ചചെയത്തിടഗം റത്തികവസ്ഡന്ന് എസത്തിനമറന്ന്
അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില

3. നവങ്ങഭാടെന്ന്  നഗഭാകുലതത്തിചല പവൃതത്തികന്ന്  നവണത്തി  എസത്തിനമറന്ന്  തയഭാറഭാകത്തിയനപ്പെഭാള അവത്തിചടെ
നടെപ്പെഭാനകണ മുഴുവന പവൃതത്തികളുഗം ഉളചപ്പെടുതത്തി എസത്തിനമറന്ന്  തയഭാറഭാക്കുനതത്തിനു പകരഗം
ചെത്തില  പവൃതത്തികള  മഭാത്രഗം  ഉളചപ്പെടുതത്തി  എസത്തിനമറന്ന്  തയഭാറഭാകത്തി  പവൃതത്തി
തുടെങ്ങത്തിയതത്തിനുനശഷഗം  കൂടുതല്  പവൃതത്തി  ഉളചപ്പെടുതത്തി  റത്തികവസ്ഡന്ന്  എസത്തിനമറന്ന്
തയഭാറഭാക്കുകയഭാണന്ന് ചചെയതന്ന്.

4. നമല് ഫയല് പകഭാരഗം ആചക 2186740/- രൂപ കരഭാറുകഭാരനന്ന് നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.

1st part bill - 1213012
IInd part bill - 973728

 2186740

എസത്തിനമറത്തില് ഉളചപ്പെടെഭാത പവൃതത്തികള നടെതത്തിയതന്ന്  -  റത്തികവസ്ഡന്ന് എസത്തിനമറത്തിനന്ന്
അഗംഗസ്വീകഭാരഗം ലഭരമഭാകഭാത സഭാഹചെരരതത്തില് ചചെലവന്ന് തുക ഓഡത്തിറത്തില് അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുനത്തില.

3.2.9. ചനന്മേത്തിനത്തി ബലരഭാമനക്ഷത്രഗം  ,   കുളഗം എനത്തിവയചടെ പുനരുദ്ധഭാരണ  
പവൃതത്തി   - Random Rubble Masonry -   അധത്തിക നത്തിരകന്ന് നല്കത്തി
ഫയല് നഗം.E4-8165/10

ചനന്മേത്തിനത്തി  ബലരഭാമനക്ഷത്രഗം,  കുളഗം  എനത്തിവയചടെ  പുനരുദ്ധഭാരണ  പവൃതത്തിയത്തില്
Random Rubble  masonry  in  cement  mortar  1:5  for  foundation  and  basement,  Random
Rubble Masonry in cement mortar 1:6 for retaining wall എനസ്വീ ഇനങ്ങള ഉളചപ്പെടത്തിരുന. ഈ
ഇനങ്ങളകന്ന്  2010SOR  അടെത്തിസഭാനമഭാകത്തി  അനുവദേത്തികഭാവുന  നത്തിരക്കുകള  തഭാചഴ  നചെര്ക്കുഗം
പകഭാരമഭാണന്ന്.
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1) RR Masonry in cement mortar
1:5 for foundation and basement 

1m3 blasted rubble @270/m3 270.00

.30m3 dry sand @1750/m3 525.00

86kg cement @4700/MT 404.20

Conveyance
rubble 41km @554/m3

554.00

0.3m3 drysand 34km @477/m3 143.10

Cement 5km 234/mt 20.12

Labour
0.70 R mason @325 each 227.50

0.35 man @240 each 84.00

0.70 woman @240 each 168.00

2395.92

239.59

2635.51

Say 2636/m3

2) RR Masonry in cement mortar
1:6 for retaining wall

1m3 blasted rubble @270/m3 270.00

.30m3 dry sand @1750/m3 525.00

72kg cement @4700/MT 338.40

Conveyance
1m3 rubble 41km @554/m3

554.00

0.30m3 drysand 34km @477/m3 143.10

72Kg cement @234/MT 16.848

Labour [same as Sl.No.(1)] 479.50

2326.848

10%CP 232.684

2559.532

Say 2560/m3
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എനഭാല് നമല്പറഞ ഇനങ്ങളകന്ന് ഘനമസ്വീററത്തിനന്ന് യഥഭാക്രമഗം 2911/-, 2835/-  എനസ്വീ
നത്തിരക്കുകള  അനുവദേത്തിച്ചതുമൂലഗം  നകഭാണ്ടഭാകര്കന്ന്  അധത്തികതുക  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.   വത്തിശദേവത്തിവരഗം
തഭാചഴ നചെര്ക്കുന.

ഇനഗം

ചചെയ
പവൃതത്തിയചടെ

അളവന്ന്/
MBook No.

ചടെണര്
കൂടുതല്

അനുവദേത്തികഭാ
വുന തുക
(ചടെണര്
അധത്തികഗം
അടെകഗം)

അനുവദേത്തിച്ച 
തുക

അധത്തികഗം

1. RR Masonry in cement
mortar 
1:5 for foundation and 
basement

8.90m3

MB:88/14

5% 24633
(2767.8x8.9)

27203
(3056.55x8.9)

2570

2. RR Masonry in cement
mortar 
1:6 for retaining wall

47.80m3

47.80m3

5% 128486
(2688x47.80)

142289
(2976.75x47.90)

13803

ആചക 16373

അധത്തികഗം  നല്കത്തിയ തുക  16373/-രൂപ ഉതരവഭാദേത്തിയഭായ ഉനദേരഭാഗസരത്തില് നത്തിനഗം
ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്. (നകഭാണ്ടഭാകര് ശ്രസ്വീ.സത്തി.പത്തി.വത്തിനനഭാദ്കുമഭാര്,  തുക നല്കത്തിയതത്തിചന വത്തിവരഗം-
ചചെകന്ന് നഗം.961831/22.12.15 കഫനല് ബത്തില്).

3.2.10. മുനപന്ന് ചപയത്തിനത്തിഗംഗന്ന് നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ച പതലതത്തില്  റസ്വീ  -  ചപയ്നത്തിഗംഗത്തിനന്ന് 
അധത്തിക നത്തിരകന്ന് നല്കത്തി
ഫയല് നമ്പര് ഇ 4-9053/14.

2015  വര്ഷചത  ശത്തിവരഭാത്രത്തി  ആനഘഭാഷനതഭാടെനുബന്ധത്തിച്ചന്ന്  ചവര്മഭാനൂര്
ശത്തിവനക്ഷത്രഗം  അറകുറപ്പെണത്തി  നടെതത്തിയതുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെട  നമല്  സൂചെന  ഫയല്
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെട നപ്യൂനത തഭാചഴ നചെര്ക്കുന. 

മുനപന്ന്  ചപയത്തിനത്തിഗംഗന്ന്  നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ച  പതലഗം  സഭാപന്ന്   ചചെയ  നശഷഗം  റസ്വീ-ചപയ്നത്തിഗംഗന്ന്
നടെത്തുനമ്പഭാള ആദേരമഭായത്തി ചപയത്തിനത്തിഗംഗന്ന് നടെത്തുന പതലഗം നപഭാചല ചപയത്തിനന്ന് ആഗത്തിരണഗം ചചെയത്തില
എനതത്തിനഭാല് സഭാനനഡര്ഡന്ന് ഡഭാറഭാ ബുകത്തിചല  615(എ)  പകഭാരമുളള നത്തിരകന്ന് അനുവദേത്തിച്ചഭാല്
മതത്തിയഭാകുനതഭാണന്ന്.  എനഭാല് നമല് പവൃതത്തിയത്തില്റസ്വീ-ചപയത്തിനത്തിഗംഗന്ന്  പവ വൃതത്തികളകന്ന്  SDB  ഇനഗം
615  പകഭാരമുളള  (പുതത്തിയ പതലഗം ചപയ്നത്തിഗംഗന്ന്   നടെത്തുനമ്പഭാള അനുവദേത്തിക്കുന നത്തിരകന്ന്)നത്തിരകന്ന്
അനുവദേത്തിച്ചതുമൂലഗം അധത്തിക തുക  നകഭാണ്ടഭാകര്കന്ന് നലത്തി. വത്തിശദേ വത്തിവരഗം തഭാചഴ നചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നഗം.

ഇനഗം/ചചെയ നവലയചടെ
അളവന്ന്

SDB 615(എ) പകഭാരഗം
അനുവദേനസ്വീയമഭായ നത്തിരകന്ന്(2012

SoR)പകഭാരഗം
അനുവദേത്തിച്ചതന്ന് അധത്തികഗം

1. ഇനഗം 15
Painting two coats with
readymixed  plastic
emulsion  paint  of
approved  quality  as
specified  after  rubbing
with  sand  paper  and
cleaning the surface.
P:100 of MB 37/14
322.53m2

0.4 Litre plastic emulsion paint 
                             @234/L
93.60
                                   LS  -
0.37

0.4 No. Painter @396/E     158.40  +
15% (cp+oH)                  37.86
                                290.23
for two coats  290.23x2=580/10m– 2

7% below  =539.40/10m2

അനുവദേനസ്വീയമഭായ തുക  539.40x322.53
                                               10
                         = 17397.

@ 834/10m2

(-)7%  below
ie.775.62/10m2

= 25016

7619

2. ഇനഗം 16
painting two coats with
antifungul  weather
proof external  paint of
approved  quality  as
specified  after  rubbing
with  sand  paper  and
cleaning the surface.
(243.75 m P:10 of MB:
37/14 & Page 91 of MB:
19/09)

0.4  Litre  Antifungal  weather  coat
external paint  166.40 –
LS for brushes  etc.-       0.62
0.4 painter @396/E    -  158.40
+15% (CP+OH)         -   48.81
                            374.23

for two coats 2X374.23=748.46
(-) 7% below  =      696.07/10m2

= 696.07x243.75 = 16967
        10

@ 1075/10m2

(-)7% below = 
999.75x243.75
       10
=24369

7402

           ആചക അധത്തികഗം നല്കത്തിയതന്ന് 
(നകഭാണ്ടഭാകര് ശ്രസ്വീ.സത്തി.ചക.  രഭാമചെന്ദ്രന,  എഗത്തിചമനന്ന് നമ്പര്  45/14-15
തസ്വീയതത്തി  02.02.2015  7% below,  – തുക നല്കത്തിയതന്ന്  -  ചചെകന്ന് നമ്പര്
662756 തസ്വീയതത്തി 15.06.2015  Rs. 96019/-)–

15021/-

അധത്തികഗം  നല്കത്തിയ  തുക  ഉതരവഭാദേത്തിയഭായ  ഉനദേരഭാഗസരത്തില്  നത്തിനഗം
ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.  
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3.2.11. 500KV      ടഭാനസ് നഫഭാര്മര് വഭാങ്ങത്തിയതന്ന്   -   അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര് ഇ 2 പത്തി-358/13

ശ്രസ്വീവത്സഗം  അനകത്തിചല  ഇലകത്തികല്  പവൃതത്തികള  നദേവസസഗം
11 ചക.വത്തി.സബ്നസഷനത്തിചല  നവസ്വീകരണഗം  എനത്തിവയഭായത്തി  തത്തിരുവനനപുരത്തുള  അനനപുരത്തി
കണ്സളടനസത്തി  എന  ഏജനസത്തിയചടെ  നത്തിര്നദ്ദേശഭാനുസരണഗം  നദേവസസഗം  11 ചക.വത്തി.
സബ്നസഷനത്തില്  സഭാപത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി  500 ചക.വത്തി.ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്  വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന്
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസ കമ്മസ്വീഷണറുചടെ  20/04/13 ചല പത്തി.നഗം.61/2013/ജത്തി.ഡത്തി.സത്തി.പകഭാരഗം അനുമതത്തി
ലഭത്തിച.   (ജത്തി.ഡത്തി.എഗം.സത്തി.യചടെ  RNo.63/27-6-13 നമ്പര്  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം  നകരള  സര്കഭാര്
സഭാപനമഭായ നകരള ഇലകത്തികല് & അകലഡന്ന് എഞ്ചത്തിനസ്വീയറത്തിഗംങന്ന് കമ്പനത്തിയന്ന് ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്
വഭാങ്ങുനതത്തിനന്ന് വര്കന്ന് ഓര്ഡര് നല്കത്തി. KEL നല്കത്തിയ ഇനനവഭായ് സന്ന് പകഭാരഗം

ടഭാനസ് നഫഭാര്മറത്തിചന വത്തില - 870000
എക്കസസന്ന് + ചസസന്ന്  - 48877
കഫറന്ന് ചെഭാര്ജന്ന് - 5500
ഇനഷുറനസന്ന് - 5159
ആചക  - 1037068

ഇതത്തില് 2014-15 വര്ഷതത്തില് 348000 (ചചെകന്ന് നഗം.58800/21.01.2015, CSB) 2015-16
വര്ഷതത്തില് 519174 രൂപ (ചചെകന്ന് നഗം.662588/7.5.15 CSB, Guruvayur) എനസ്വീ തുകകള KEL നു
നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.   ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്  വഭാങ്ങത്തിയതുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെട  ഫയല്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
കചണതത്തിയ അപഭാകതകള ചുവചടെ നചെര്ക്കുന.

1. പുതത്തിയ  500 ചക.വത്തി.ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്  വഭാങ്ങുനതത്തിനു  മുനപഭായത്തി  നദേവസസതത്തിചന
ആവശരങ്ങളകന്ന്  ഉതകുനതഭാനണഭാ ടഭാനസ് നഫഭാര്മറത്തിചന ക്ഷമത എനതു സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്
ഇലകത്തികല്  വത്തിഭഭാഗതത്തില്  നത്തിനഗം  'Requirement  certificate'  ലഭത്തിച്ചതഭായത്തി  ഫയലത്തില്
നരഖകളത്തില.

2. പുതത്തിയ  ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്  വഭാങ്ങുനതത്തിനു  മുനപഭായത്തി  ആയതു  സഭാപത്തിക്കുനതത്തിനുള
അനുമതത്തി  ഇലകത്തികല്  ഇനസ് ചപകനററത്തില്  നത്തിനഗം  ലഭരമഭായത്തിടത്തില.   ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്
മുതലഭായ  കവദേഷ്യുനതഭാപകരണങ്ങള  സഭാപത്തിക്കുനതത്തിനു  മുനപഭായത്തി  ഇലകത്തികല്
ഇനചസ്പകനററത്തില് നത്തിനളള അനുമതത്തി നത്തിര്ബന്ധമഭായഗം വഭാങ്ങത്തിച്ചത്തിരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

3. ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്  വഭാങ്ങത്തിയ  കമ്പനത്തിയമഭായത്തി  (KEL)  നസഭാര്  പര്നച്ചയ്സന്ന്  മഭാനസല്
നത്തിര്നദ്ദേശത്തിക്കുന  പകഭാരമുള  കരഭാര്,  ആനസല്  ചമയത്തിനനനസന്ന്  കരഭാര്  എനത്തിവ
ചവച്ചതഭായള നരഖകള ഫയലത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെഗം ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

4. ടഭാനസ് നഫഭാര്മര് ചഡലത്തിവറത്തി നടെതത്തിയതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെട ചഡലത്തിവറത്തിനനഭാടന്ന്,  നസഭാകത്തില്
എടുത വത്തിവരഗം എനസ്വീ നരഖകള ഫയലത്തില് സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില.  ഇലകത്തികല് വത്തിഭഭാഗതത്തിചല
നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

5. അനനപുരത്തി  കണ്സളടനസത്തിയചടെ  കണ്സളടനന്ന്  ചഷഡപ്യൂള  പകഭാരഗം  indoor  type
transformer  വഭാങ്ങഭാനഭാണന്ന്  ശുപഭാര്ശ.   എനഭാല്  outdoor  resin  cast  dry  type
transformer  വഭാങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതഭായഭാണന്ന്  ഫയലത്തില്  നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടളതന്ന്.
ഇകഭാരണതഭാല്  തചന  വഭാങ്ങത്തിയ  transformer  നദേവസസതത്തിചന  ആവശരങ്ങളകന്ന്
ഉതകുനതഭാനണഭാ  എനതു  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന  സഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.  indoor-outdoor  ഇനങ്ങള
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തമ്മത്തില്  വത്തിലയത്തില്  25000 രൂപയചടെ  വരതരഭാസമുണന്ന്  എനഗം  കഭാണുന.   വത്തില  കൂടെത്തിയ
outdoor  type  വഭാങ്ങത്തിയതത്തിനന്ന്  ബന്ധചപ്പെട  ഉനദേരഭാഗസചന  വത്തിശദേസ്വീകരണവുഗം  ഫയലത്തില്
ലഭരമല.

6. ടഭാനസ് നഫഭാര്മറത്തിചന പവര്തനവുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന് നത്തിരവധത്തി അപഭാകതകള ഉചണനന്ന്
(C.F.Pno.715)  ഫയലത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്  (ചപചടനന്ന്  ചൂടെഭാവുന മുതലഭായവ)  ഇതു
പരത്തിഹരത്തിച്ചതു സഗംബന്ധത്തിച്ച നരഖകചളഭാനഗം തചന ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

7. ടഭാനസ് നഫഭാര്മര് വഭാങ്ങത്തിയതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെട അപഭാകതകള  ചൂണത്തികഭാണത്തിച്ചന്ന് നല്കത്തിയ
എനകസയറത്തികന്ന് മറുപടെത്തി ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില(ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നഗം.14 തസ്വീയതത്തി:09/06/2017)

8. ടഭാനസ് നഫഭാര്മര്  വഭാങ്ങലുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെട  അളവുപുസ്തകഗം  12/12  (ഇലകത്തികല്)
പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

9. ടഭാനനസഭാര്മര്  സഭാപത്തിച്ചതു  സഗംബന്ധത്തിചഗം  നത്തിലവത്തിചല  പവര്തനക്ഷമത
സഗംബന്ധത്തിചമുള വത്തിവരഗം ഓഡത്തിറത്തിനന്ന് ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.2.12. നദേവസസഗം ചമഡത്തികല് ചസനറത്തില് നത്തിര്മ്മത്തികഭാനുനദ്ദേശത്തിക്കുന 
ഡയഗ് നനഭാസത്തികന്ന് ചസനര് നത്തിര്മ്മഭാണഗം   -   നസഭായത്തില് ചടെസന്ന് 
നടെതത്തിയതത്തിനന്ന് അധത്തികതുക അനുവദേത്തിച്ചതന്ന് വഴത്തി നദേവസസതത്തിനന്ന് നഷ്ടഗം
ഫയല് നമ്പര് ഇ 4-9315/12 MB: 58/06
വക്കൗച്ചര് നഗം.5712/12-15

ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ചമഡത്തികല് ചസനറത്തിനനഭാടെന്ന് നചെര്നന്ന്  8 നകഭാടെത്തി രൂപ ചചെലവത്തില്
നത്തിര്മ്മത്തികഭാനുനദ്ദേശത്തിക്കുന  ഡയഗ് നനഭാസത്തികന്ന്  ചസനറത്തിചന  നത്തിര്മ്മഭാണതത്തിനഭായത്തി  06/04/13 ചല
എകത്തികപ്യൂടസ്വീവന്ന് കമ്മത്തിറത്തി തസ്വീരുമഭാനഗം 15 ചന അടെത്തിസഭാനതത്തില് നസഭായത്തില് ചടെസന്ന് നടെത്തുനതത്തിനഭായത്തി
തൃശ്ശൂര്  എഞ്ചത്തിനസ്വീയറത്തിഗംങന്ന്  നകഭാനളജുമഭായത്തി  നദേവസസഗം  കരഭാറത്തിനലര്ചപ്പെടുകയഗം  09/10/2013 മുതല്
15/10/2013 വചര മണ്ണുപരത്തിനശഭാധന നടെത്തുകയമുണഭായത്തി.  നമല് പവൃതത്തിയചടെ വത്തിശദേമഭായ ബത്തില്
07/02/14 നന്ന്  നദേവസസതത്തിനന്ന്  അയച  നല്കത്തിയതത്തില്  (ബത്തില്  തുക  -150388)  നസവനനത്തികുതത്തി
കണകഭാകത്തിയതത്തില് ചതറ്റുചണന അസത്തിസനന്ന് എഞ്ചത്തിനസ്വീയറുചടെ റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തിചന അടെത്തിസഭാനതത്തില്
ബത്തില് തുകയത്തില് മഭാറഗം വരുതത്തി 147581/-രൂപ ചചെകന്ന് നഗം. 961869/22.12.15 പകഭാരഗം സത്തി.ഇ.സത്തി.,
ഗവണ്ചമനന്ന് എഞ്ചത്തിനസ്വീയറത്തിഗംങന്ന് നകഭാനളജന്ന്, തൃശ്ശൂര് എന നപരത്തില് അയചനല്കുകയണഭായത്തി.

നമല് അളവു പുസ്തകവുഗം സഭാപനഗം ലഭരമഭാകത്തിയ ബത്തില്ലുഗം  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  3-ാഭാഗം
ഇനഗം പവൃതത്തി 'E' Boring through soft rock boulders using diamond rock, coring drill as per
specification  upto  30'er  depth  എനതത്തിനന്ന്  3000  രൂപയഭാണന്ന്  (Permeter)നത്തിരകന്ന്
നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

എഞ്ചത്തിനസ്വീയറത്തിഗംങന്ന്  നകഭാനളജന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ  07/02/14 ചല  ബത്തില്പകഭാരഗം  3(E)ഇനഗം
പവൃതത്തിയചടെ  അളവന്ന്  1.50+1.80+1.90+1.90  എനഭാണന്ന്.   എനഭാല്  ചമഭാതഗം  പവര്തത്തിയചടെ
അളവന്ന് 7.10 മസ്വീററത്തിനു പകരഗം 14.70 മസ്വീറര് എനന്ന് ചതറഭായത്തി നരഖചപ്പെടുത്തുകയഗം ചചെയ.  അപകഭാരഗം
7.10 മസ്വീററത്തിനന്ന്  3000  രൂപ  ചവച്ചന്ന്  21300 രൂപയ്ക്കു  പകരഗം  44100 രൂപ  എനന്ന്  ബത്തിലത്തില്
നരഖചപ്പെടുത്തുകയഗം  ചചെയ.  ബത്തിലത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തിയ അളവുകളത്തിചല  ചതറന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തിയഭാചത
നസവനനത്തികുതത്തി  നത്തിരകത്തിചല  വരതരഭാസഗം  മഭാത്രഗം  ക്രമചപ്പെടുതത്തി  ബത്തില്  തുക  സഭാപനതത്തിനന്ന്
അനുവദേത്തിച നല്കത്തി.  നമല് തുക അനുവദേത്തിച നല്കത്തിയതത്തിനുനശഷഗം പത്തിനസ്വീടെന്ന് 07/02/14 ചല തചന
പുതുകത്തിയ ബത്തില് സഭാപനഗം ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്. (CF-447).  ആയതത്തില്  3(E)ഇനഗം പവൃതത്തിയചടെ
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ആചക അളവന്ന് 7.10 മസ്വീററഭായഗം ആയതത്തിനന്ന് 3000 (per meter) രൂപ ചവച്ചന്ന് പവൃതത്തിയചടെ ചചെലവന്ന്
21300  രൂപ ചമഭാതഗം ബത്തില് തുക 110000  എനഗം നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് ടെത്തി ബത്തിലത്തില്
നസവനനത്തികുതത്തി 12.36%തത്തിനു പകരഗം 14% എനഭാണന്ന് കണകഭാകത്തിയത്തിടളതന്ന്.  സഭാപനതത്തിചന
ബത്തില് തസ്വീയതത്തിയഭായ 07/02/2014 നന്ന് നത്തിലവത്തിലുള നസവനനത്തികുതത്തി നത്തിരകന്ന് 12.36% ആണന്ന്.

സഭാപനഗം  രണഭാമതന്ന്  സമര്പ്പെത്തിച്ച  ബത്തിലത്തിന  നമല്  യഭാചതഭാരു  നടെപടെത്തിയഗം
സസസ്വീകരത്തിച്ചതഭായത്തി  കഭാണുനത്തില.   സഭാപനതത്തിനന്ന്  നമല്  പവൃതത്തികഭായത്തി  തഭാചഴപറയന  തുക
മഭാത്രമഭാണന്ന് അനുവദേത്തികഭാവുനതന്ന്.

ബത്തില് തുക - 110000
നസവനനത്തികുതത്തി(12.36%) - 13596
അനുവദേത്തിയഭാവുനതന്ന് - 123596

സൂചെന വക്കൗച്ചര് പകഭാരഗം147581/- രൂപ പഭാസഭാകത്തി നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്. അധത്തികഗം നല്കത്തിയ
23985/-രൂപ സഭാപനതത്തില് നത്തിനഗം തത്തിരത്തിചക ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.2.13. പത്രപരസരഗം   -   കകപ്പെറന്ന് രസസ്വീതത്തിയത്തില തുക തടെസചപ്പെടുത്തുന
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  2015-16  വര്ഷതത്തില്  വത്തിവത്തിധ  മരഭാമതന്ന്

പവര്തത്തികളകഭായള ചടെണര് പരസരഗം വത്തിവത്തിധ പത്രങ്ങളത്തില് പസത്തിദ്ധസ്വീകരത്തിച്ചതത്തിനന്ന് തഭാചഴപറയഗം
പകഭാരഗം തുക അനുവദേത്തിച നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  തുക കകപ്പെറത്തിയതത്തിനന്ന് കകപ്പെറന്ന് രസസ്വീതത്തി ബന്ധചപ്പെട
ഫയലത്തിനലഭാ/വക്കൗച്ചറത്തിനലഭാ ഉളടെകഗം ചചെയത്തിടത്തില.  വത്തിശദേവത്തിവരഗം തഭാചഴപറയന.

ഫയല് നഗം. വക്കൗച്ചര് നഗം. ബത്തില് തുക
കകപ്പെറത്തിയ
സഭാപനഗം വത്തിഷയഗം റത്തിമഭാര്കന്ന്

1. E2-5711/15 3831/9-15 8000
(ചചെകന്ന്
നഗം.95704/
23.09.15)

M/s മഭാതൃഭൂമത്തി
പത്തിനത്തിഗംങന്ന് &
പബത്തിഷത്തിഗംങന്ന്
ലത്തിമത്തിറഡന്ന്

നക്ഷത്രഗം കത്തിഴനക 
നടെയത്തിലുള കപ്യൂ, 
തഭാത്കഭാലത്തിക പനല്
നത്തിര്മ്മഭാണഗം

ഇതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന് 
നദേവസസഗം ലഭരമഭാകത്തിയ 
കകപ്പെറന്ന് രസസ്വീതന്ന് ചചെകന്ന് 
നഗം.831157/ 23.07.2015 
പകഭാരഗം 16000/- 
രൂപയചടെതഭാണന്ന്

2. E6-2746/15 4330/10-15 5760 " നവങ്ങഭാടെന്ന് നഗഭാകുലഗം 
ചസ്പഷല് ചകയര് 
യൂണത്തിറന്ന് നത്തിര്മ്മഭാണഗം

3. E4-4637/14 6808/2-16 14520 " കഭാവസ്വീടെന്ന് നക്ഷത്രതത്തി 
ചല ഉപനദേവതകളുചടെ
ശ്രസ്വീനകഭാവത്തില് പുതുകത്തി 
പണത്തിയല്

4. E4-4637/14 7281/3-16 14520 " "

5. E3-4836/15 4678/11-15 11200 " SK കഭാനസ്വീന 
ഇലകത്തിഫത്തിനകഷന
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6. E3-5419/15 6879/2-16 11200 " SKC-KSEB 
കണക്ഷന മഭാറത്തി 
സഭാപത്തിക്കുനതന്ന്

7. E3-5856/15 6878/2-16 9600 " ശ്രസ്വീകൃഷ്ണ സ്കൂള 
നസ്പഭാര്ട്സന്ന് റഗം 
നവസ്വീകരണഗം

8. E3-8928/15 7306/3-16 9600 " 500KVA DG Set 
വഭാങ്ങല്

ആചക 84400

കകപ്പെറന്ന്  രസസ്വീതത്തിയചടെ  അഭഭാവതത്തില്  നമല്  ചചെലവു  തുകയഭായ  84400/-രൂപ
തടെസചപ്പെടുത്തുന.

3.3. ഫത്തിനഭാനസന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം
3.3.1. അഡസഭാനസന്ന് ഭര്തത്തിയഭാകഭാന കവകത്തിയതത്തിനന്ന് പത്തിഴപലത്തിശ 

ഈടെഭാകത്തിയത്തില
3.3.1.1. ഫയല് നമ്പര്  I&C  8355/15(വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  5398/12-15)  പകഭാരഗം  110000  രൂപ
01.12.2015-ല് നഭാരഭായണത്തിയദേത്തിനഭാനഘഭാഷഗം അഡസഭാനസന്ന് എനയത്തിനതത്തില് അസത്തിസനന്ന് മഭാനനജര്
രവത്തികുമഭാര്.എസന്ന്.എനയഭാളകന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരുന.  ടെത്തി  അഡസഭാനസന്ന്  ഒരു  വര്ഷഗം  കഴത്തിഞന്ന്
22.12.2016-ല് ഭര്തത്തിയഭാക്കുകയഗം  ചചെലവഴത്തികഭാചത ബഭാകത്തിയളള  11881/-  രൂപ  29.12.2016-ല്
നദേവസസഗം  ഖജനഭാവത്തില്  തത്തിരത്തിച്ചടെക്കുകയഗം  ചചെയ.4.10.20111  ചല  419/11/ഫത്തിന  നമ്പര്  സര്കഭാര്
ഉതരവന്ന്,  30.08.2013-ചല  എഫന്ന്.5-2476/12  നമ്പര്  നദേവസസഗം  സര്ക്കുലര്  എനത്തിവ  പകഭാരഗം
അഡസഭാനസുകള കകപ്പെറത്തി  3  മഭാസതത്തിനകഗം അഡ്ജസന്ന് ചചെയഭാത പക്ഷഗം മുഴുവന തുകയഗം
അഡസഭാനസന്ന് എടുത തസ്വീയതത്തി മുതല് തത്തിരത്തിച്ചടെക്കുന തസ്വീയതത്തി വചര 18% പലത്തിശയടെകഗം വസൂല്
ചചെനയണതഭാണന്ന്  എനന്ന്  വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.  അതനുസരത്തിച്ച  അഡസഭാനസന്ന്  ഭര്തത്തിയഭാക്കുവഭാന
387  ദേത്തിവസഗം  കവകത്തിയതത്തിനന്ന്  ടെത്തിയഭാനത്തില്  നത്തിനഗം  പലത്തിശയത്തിനതത്തില്  20,993/-  രൂപ
ഈടെഭാനകണതഭായത്തിരുന.  എനഭാല്  ഈയത്തിനതത്തില്  യഭാചതഭാരു  തുകയഗം  ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില.
ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനഗം 20993 രൂപ ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.3.1.2. ഫയല് നമ്പര്  I&C 7005/15  പകഭാരഗം  ശ്രസ്വീ.  രവത്തികുമഭാറത്തിനന്ന്  (അസത്തിസനന്ന്  മഭാനനജര്,
പബത്തിനകഷന വത്തിഭഭാഗഗം)  23.10.2015  ല്  നല്കത്തിയ  1,25,000/-  രൂപ  ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചതന്ന്  09.01.2017
ലഭാണന്ന്.  പൂനഭാനഗം  സഭാഹത്തിനതരഭാത്സവഗം  ചചെലവുകളകഭായഭാണന്ന്  മുനകൂര്  അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്
(വക്കൗ.നഗം.4455/10/15  തുക 1,25,000/-)  എനഭാല്  നമല് ഖണത്തികയത്തില് സൂചെത്തിപ്പെത്തിച്ച ഉതരവുകള
പകഭാരഗം  18%  പത്തിഴപലത്തിശ ജസ്വീവനകഭാരനത്തില് നത്തിനഗം ഈടെഭാക്കുകനയഭാ ഇതു സഗംബന്ധത്തിച്ച ഓഡത്തിറന്ന്
അനനസഷണതത്തിനന്ന് തൃപത്തികരമഭായ മറുപടെത്തി ലഭരമഭാക്കുകനയഭാ ചചെയത്തിടത്തില. (ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  15
തസ്വീയതത്തി  28.06.17)  അഡസഭാനസന്ന് അടെകഭാന 444 ദേത്തിവസഗം കവകത്തിയതത്തിനഭാല് ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനഗം
27,370/-രൂപ (125000x18

100
x444

365
=27369.8) ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.                            
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3.3.1.3. ഫയല്  നമ്പര്  I&C  111/14  -  ചുമര്ചെത്തിത്രപഠനനകന്ദ്രഗം  പത്തിനസത്തിപ്പെഭാളഭായ
ശ്രസ്വീ.കൃഷണകുമഭാറത്തിനന്ന്  നക്ഷത്രഗം  കൂതമ്പലതത്തിചല  ചുമര്ച്ചത്തിത്രങ്ങള  പുതുകത്തി  വരക്കുനതത്തിചന
ചചെലവുകളകഭായത്തി 1,75000/- രൂപ വത്തിവത്തിധ തസ്വീയതത്തികളത്തിലഭായത്തി നല്കത്തി. വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള:-

വക്കൗച്ചര് നഗം./തസ്വീയതത്തി തുക പത്തിഴപ്പെലത്തിശ
കണകഭാനകണ ദേത്തിവസഗം

പത്തിഴപ്പെലത്തിശ

601/21.04.15 40000 629 40000x 18
100

  x 629
365

 =12408

1322/19.05.15 60000 601 60000x18x 601 = 17783
        100 365

2899/04.08.15 75000 524 75000x 18 x 524= 19381
        100   365

ആചക                         49572

ശ്രസ്വീ.കൃഷ്ണകുമഭാറത്തില് നത്തിനഗം 49572/-രൂപ ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.3.2. സത്തിരനത്തിനക്ഷപ രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിചല അപഭാകത
എഫന്ന്.7  ചസക്ഷനത്തില്  നത്തിനഗം  വത്തിവത്തിധ  ബഭാങ്കുകളത്തില്  സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം  ചചെയ്യുന

തുകകള  സഗംബന്ധത്തിച്ച  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള  നരഖചപ്പെടുത്തുന  രജത്തിസര്  ആധത്തികഭാരത്തികമഭാകത്തി
സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില.  ചസക്ഷന  ക്ലര്ക  രജത്തിസറത്തില്  എഴുതുന  വത്തിവരങ്ങള  നമലധത്തികഭാരത്തികള
പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുകനയഭാ സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുകനയഭാ ചചെയ്യുനത്തില.  ഭണഭാരഗം വരവന്ന്,  സസര്ണ്ണഗം,  ചവളളത്തി
നലഭാകറന്ന് വത്തില്പന എനത്തിവ വഴത്തി ലഭത്തിക്കുന തുകയഭാണന്ന് ഈ ചസക്ഷനത്തില് നത്തിനഗം സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം
ആകത്തി  മഭാറ്റുനതന്ന്.  ഇതരതത്തില്  സത്തിരനത്തിനക്ഷപഗം  ആകത്തി  സത്തിരനത്തിനക്ഷപരശസ്വീതന്ന്  എഫന്ന്.3
ചസക്ഷനന്ന്  കകമഭാറുകയഭാണന്ന്  ചചെയ്യുനതന്ന്.  എനഭാല്  രജത്തിസറത്തില്  പല  വത്തിവരങ്ങളുഗം
നരഖചപ്പെടുത്തുനത്തില. ഉദേഭാഹരണഗം- FD receipt Register നപജന്ന് 37-ല് 3.03.2016,21.03.2016 എനസ്വീ
തസ്വീയതത്തികളത്തില്  നചെര്തത്തിടളള  തഭാചഴ  പറയന  ചഡനപഭാസത്തിറ്റുകള  ഏതന്ന്  ബഭാങത്തിലഭാചണനനഭാ
അതത്തിചന അകക്കൗണന്ന് നമ്പനറഭാ ചഡനപഭാസത്തിറന്ന് ചചെയ തസ്വീയതത്തിനയഭാ നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

File No. Amount Date of Maturity

F7-3506/12  433756/- 8.02.2018

F7-3506/12 6590059/- 8.02.2018

F7-3506/12 5681345/- -

രജത്തിസര് ആധത്തികഭാരത്തിക നരഖയഭായത്തി എഴുതത്തി സൂക്ഷത്തിനകണതഭാണന്ന്.

135



3.3.3. നലഭാണ് രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തിചല അപഭാകതകള 
ഫയല് നഗം. എഫന്ന്.4-3157/15, എഫന്ന്.4-3776/13.

നലഭാണ് റത്തികവറത്തി രജത്തിസറുകള പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചനപ്പെഭാള തഭാചഴ പറയന അപഭാകതകള
കഭാണുന.

1. നപഴണല്  നലഭാണ്  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  ഉളള  രജത്തിസറത്തില്  എഗംനപഭായത്തി  നമ്പര്  449
(ചസക്ഷന  എ 5)  ആയ ശ്രസ്വീ.ശ്രസ്വീധരനന്ന്  84000/-  രൂപ  വഭായ്പ  നല്കത്തിയതഭായത്തി  നചെര്ക്കുകയഗം
നലഭാണ് റത്തികവറത്തി  തുകകള ഈടെഭാകത്തിയതഭായത്തി  നലഭാണ് റത്തികവറത്തി  രജത്തിസറത്തില് നചെര്ത നശഷഗം
റത്തികവറത്തി  ഒനഗം  വനത്തിടത്തില  എനന്ന്  എഴുതത്തികഭാണുന.  ആയതന്ന്  അ ഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറനറഭാ
അധത്തികഭാരചപ്പെടുതത്തിയ ഉനദേരഭാഗസനരഭാ സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

2. എ 3 ചസക്ഷനത്തിചല എഗംനപഭായസ്വീ നമ്പര് 2575 ആയ ശ്രസ്വീമതത്തി.ജയലകത്തികന്ന് നപഴണല്
നലഭാണ്  അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്  55000/-  രൂപ  എനന്ന്  നപജന്ന്  375-ല്  കഭാണുന.  ആയതുപകഭാരഗം
പലത്തിശയഭായത്തി 9350/- രൂപ ഈടെഭാനകണതഭായത്തി  നലഭാണ് രജത്തിസര് പകഭാരഗം കഭാണുന.

എനഭാല്  പതത്തിമഭാസ  റത്തികവറത്തി  പകഭാരഗം  15444/-  രൂപയഗം  സത്തി.ബത്തി.നമ്പര്
6401/27.09.2016 പകഭാരഗം 41,939/-  രൂപയഗം നചെര്തന്ന് 57,383/-  രൂപ മഭാത്രമഭാണന്ന് ജയലകത്തിയത്തില്
നത്തിനഗം ഈടെഭാകത്തികഭാണുനതന്ന്.

     ആചക  55000+9350  രൂപയഗം നചെര്തന്ന്  64,350/-  രൂപ നദേവസസതത്തില് ലഭത്തിനകണത്തിടെതന്ന്
57,383/- രൂപ ഈടെഭാകത്തിയനപ്പെഭാള നദേവസസതത്തിനു സഗംഭവത്തിച്ച നഷ്ടഗം 6967/- രൂപയഭാണന്ന്.

3. നലഭാണ്  അനുവദേത്തികഭാനുളള  തുകയഗം  നബഭാണത്തിചല  തുകയഗം  തമ്മത്തില്  വരതരഭാസഗം
കഭാണുന.ചെത്തിലതത്തില്  നബഭാണ്ടുകളത്തില്  തുകകള  നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  നബഭാണന്ന്  തുക
കകപ്പെറത്തിയതത്തിചന  നരഖയഭായത്തി  കണകഭാകഭാനുമഭാകത്തില.  ഉദേഭാഹരണമഭായത്തി  എ 8  ചസക്ഷന
എഗംനപഭായത്തി നമ്പര് 712  ആയ ശ്രസ്വീ.റത്തി.സത്തി. സതരനന്ന് നലഭാണ് റത്തികവറത്തി രജത്തിസര് നപജന്ന് 751 പകഭാരഗം
ഒരു ലക്ഷഗം രൂപ എനഗം നബഭാണന്ന്  പകഭാരഗം  98000/-രൂപ എനഗം  കഭാണുന.  ഇതത്തില് എത്ര
തുകയഭാണന്ന് സതരന കകപ്പെറത്തിയചതന വരക്തമഭാകുനത്തില.

4. എ 4  ചസക്ഷന  എഗംനപഭായത്തി  നമ്പര്  255  ആയ  ശ്രസ്വീ.സുധഭാകരന  ഹഭാജരഭാകത്തിയ
നബഭാണന്ന് പകഭാരവുഗം നലഭാണ് റത്തികവറത്തി രജത്തിസര് നപജന്ന്  163 പകഭാരവുഗം ശ്രസ്വീ സുധഭാകരനന്ന്  84000/-
രൂപ  അനുവദേത്തിച്ചതഭായഗം   14280/-  രൂപ  പലത്തിശ  സഹത്തിതഗം  നദേവസസതത്തില്  വനരണതഭായഗം
കഭാണുന. എനഭാല് loan not issued എന നലഭാണ് റത്തികവറത്തി രജത്തിസറത്തില് അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതലത്തിലഭാചത നരഖചപ്പെടുതത്തികഭാണുന.

5. ഹക്കൗസന്ന് ബത്തില്ഡത്തിഗംഗന്ന് അഡസഭാനസന്ന് നലഭാണ് റത്തികവറത്തി രജത്തിസര് മഭാസഭാമഭാസഗം മുതലുഗം
പലത്തിശയഗം കണക്കുകൂടത്തി എഴുതത്തിയതഭായത്തി കഭാണുനത്തില. ഉദേഭാഹരണമഭായത്തി ശ്രസ്വീ. മണത്തികണ്ഠനന്ന് നലഭാണ്
റത്തികവറത്തി  രജത്തിസര്  നപജന്ന്  3-ല്  22.06.2013-ല്  320000/-  രൂപ  ,  28/10/13-ല്  3,20,000 രൂപ
13.05.2014-ല്  1,60,000/-  രൂപ  എനത്തിവ  അനുവദേത്തിച്ചത്തിടഗം  നല്കത്തിയ  വഭായ്പ  പൂര്ണ്ണമഭായത്തിടഗം
നഭാളത്തിതുവചര തത്തിരത്തിച്ചടെകഭാഞത്തിടനപഭാലുഗം22.06.2012  മുതല് 31.05.2014  വചരയളള പലത്തിശമഭാത്രനമ
കണക്കുകൂടത്തി  രജത്തിസറത്തില്  എഴുതത്തിയതഭായത്തി  കഭാണുനളളൂ.   മുതല്  മുഴുവന
ഈടെഭാകത്തിയതത്തിനുനശഷമഭാണന്ന്  പലത്തിശ  ഈടെഭാക്കുനചതങത്തില്നപ്പെഭാലുഗം  ഡത്തിമത്തിനത്തിഷത്തിഗംഗന്ന്  രസ്വീതത്തിയത്തിലഭാണന്ന്
പലത്തിശ  കണക്കുകുടനചതനതത്തിനഭാല്  പലത്തിശകണക്കുകുടത്തി  രജത്തിസറത്തില്  എഴുനതണതഭായത്തിരുന
ചവങത്തിലുഗം റത്തികവറത്തി നടെത്തുനതനുസരത്തിച്ച പലത്തിശ കണക്കു കൂടത്തി എഴുതത്തികഭാണുനത്തില.
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6. നലഭാണ്റത്തികവറത്തി  രജത്തിസറുകളത്തില്  (ഹക്കൗസന്ന്  ബത്തില്ഡത്തിഗംഗന്ന്,  നപഴണല്)  മഭാസഭാമഭാസഗം
കൃതരമഭായത്തി റത്തികവറത്തിയനുസരത്തിച്ചന്ന്  നരഖചപ്പെടുതത്തികഭാണുനത്തില. 

7. നലഭാണ് റത്തികവറത്തി  രജത്തിസറുകള പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് അനുവദേത്തിച്ച നലഭാണ്, അനുവദേത്തിച്ച
തുക,  അനുവദേത്തിച്ച തസ്വീയതത്തി ഇവ വരക്തമഭാകുനത്തില.  മഭാത്രമല നലഭാണ് കകപ്പെറത്തിയ നജഭാലത്തികഭാരന
ഏതു ചസക്ഷനത്തിചല ആണന്ന് എനഗം വരക്തമഭാകുനത്തില.

നമല്പറഞ  അപഭാകതകള  ചൂണത്തികഭാടത്തി  1/13.06.17,  2/14.6.17  തസ്വീയതത്തികളത്തില്
എനകസയറത്തി  നല്കത്തിയത്തിടന്ന്  മറുപടെത്തികള  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.ജസ്വീവനകഭാര്കനുവദേത്തിക്കുന  നലഭാണ്
റത്തികവറത്തി  രജത്തിസര്,  കൃതരതനയഭാചടെ  എഴുതത്തിസൂക്ഷത്തിക്കുന  കഭാരരതത്തിലുഗം,  നദേവസസതത്തില്  നത്തിനന്ന്
അനുവദേത്തിക്കുന വഭായ്പകള കൃതരമഭായത്തി തത്തിരത്തിച്ചടെവഭാക്കുന കഭാരരതത്തിലുഗം നദേവസസഗം ഭരണസമത്തിതത്തിയഗം
അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുഗം  പനതരക  ശ്രദ്ധ  പതത്തിപ്പെത്തിനകണതഭാണന്ന്.  നകരള  ഫത്തിനഭാനഷരല്  നകഭാഡന്ന്
ആര്ടത്തികത്തിള  234(4)  പകഭാരഗം  നലഭാണ്  ഡത്തിഫഭാളടന്ന്  സഗംബന്ധത്തിചളള  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകത്തിരനകണതഭാണന്ന്.  കൂടെഭാചത നകരള ഫത്തിനഭാനഷരല് നകഭാഡന്ന്  ആര്ടത്തികത്തിള  264(ii)  പകഭാരഗം
പസ്വീരത്തിനയഭാഡത്തികല് റത്തിവപ്യൂ നടെനതണതുമഭാണന്ന്.

3.3.4. ഫയലുകള ഹഭാജരഭാകഭാതതത്തിനഭാല് ചചെലവന്ന് തടെസചപ്പെടുത്തുന  .
I&C  ചസക്ഷനത്തിചല  2015-16  വര്ഷചത ചചെലവന്ന്  ഓഡത്തിറ്റുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെടന്ന്  തഭാചഴ

പറയന  ഫയലുകള  ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന  ഓഡത്തിറന്ന്  അനനസഷണഗം  നമ്പര്  9/23.06.17  പകഭാരഗം
ആവശരചപ്പെടത്തിരുന.
ക്രമനഗം. ഫയല് നമ്പര് വക്കൗച്ചര് നമ്പര് തുക വത്തിവരണഗം

1 2768/14 5302/12-15 107172/- പൂനഭാനഗം സഭാഹത്തിനതരഭാത്സവഗം ചചെലവന്ന്

2 4824/14 5300/12-15 159603/- നമല്പ്പെത്തൂര് പതത്തിമഭാസഭാപന ദേത്തിന ചചെലവന്ന്

                    ആചക 266775/-

എനഭാല് നമല്പറഞ ഫയലുകള ഓഡത്തിറത്തില് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്
മുകളത്തില് പറഞ പകഭാരമുളള 266775/- രൂപയചടെ ചചെലവന്ന് തടെസചപ്പെടുത്തുന.

3.3.5. നമല്പത്തൂര് പതത്തിമഭാസഭാപന ദേത്തിനഭാനഘഭാഷഗം   -   നരഖകള 
ഹഭാജരഭാകഭാതതത്തിനഭാല് ചചെലവന്ന് തടെസചപ്പെടുത്തുന  .
ഫയല് നമ്പര്   I&C  8336/15  (വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  5780/12-15)  പകഭാരഗം  നമല്പത്തൂര്

പതത്തിമഭാസഭാപന ദേത്തിനഭാനഘഭാഷതത്തിനഭായത്തി  130131  രൂപ കലഭാനത്തിലയഗം സഗംസ്കൃതഗം അദ്ധരഭാപകന
നഡഭാ.വത്തി.അചെഷ്യുതനകുടത്തികന്ന്  നല്കത്തിയ  അഡസഭാനസത്തില്  നത്തിനഗം  ചചെലവഴത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.
വക്കൗച്ചറത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെഗം  ചചെലവത്തിചന  ആധത്തികഭാരത്തികത  ചതളത്തിയത്തിക്കുന  തഭാചഴ  പറയന  നരഖകള
സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില.
ക്രമനഗം.  തുക ഇനഗം ഹഭാജരഭാകഭാത നരഖകള

1 52000 ഭക്ഷണചചെലവന്ന്
ഇനതത്തില്
ചക.വഭാസുനദേവന
എനയഭാളകന്ന്
നല്കത്തിയതന്ന്

നഭാരഭായണസ്വീയപഭാരഭായണഗം,  കലഭാപരത്തിപഭാടെത്തികള  എനത്തിവ
നടെതത്തിയവര്കന്ന്  ഭക്ഷണഗം  നലത്തിയതത്തിനഭാണന്ന്  തുക
ചചെലവഴത്തിച്ചതന്ന്. ആചക 950 നപര്കന്ന് ഭക്ഷണഗം നല്കത്തിയതഭായത്തി
വക്കൗച്ചറത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.  നഭാരഭായണസ്വീയപഭാരഭായണഗം,
കലഭാപരത്തിപഭാടെത്തികള  എനത്തിവ  അവതരപ്പെത്തിച്ചവരുചടെ  എണ്ണഗം,
നപരന്ന് വത്തിവരഗം എനത്തിവ ഓഡത്തിറത്തില് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില.
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2 15000 കലഭാപരത്തിപഭാടെത്തികള, 
നൃതനൃതരങ്ങള 
എനത്തിവ നടെതത്തിയതത്തിനന്ന്
സജസ്വീഷന്ന് എനയഭാളകന്ന് 
നല്കത്തിയതന്ന്

ചചെലവത്തിചന  ആധത്തികഭാരത്തികത  ചതളത്തിയത്തിക്കുന  ബത്തില്ലുകള,
ഒറത്തിജത്തിനല്  രശസ്വീതത്തികള  എനത്തിവ  ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില.  സജസ്വീഷന്ന്
എനയഭാളുചടെ കകപ്പെറന്ന് രശസ്വീതന്ന് മഭാത്രമഭാണന്ന് ഹഭാജരഭാകത്തിയതന്ന്.

ഇതു സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന് നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് അനനസഷണ നമ്പര് 16/28.06.17 നന്ന് നല്കത്തിയ
മറുപടെത്തിയത്തില്  ചെടെങ്ങത്തില്  പചങടുത  നഭാടകഭാര്കന്ന്  മുഴുവന  ഭക്ഷണഗം  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്  എനന്ന്
വത്തിശദേസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.   എനഭാല് ഇതന്ന്  സഭാധൂകരത്തിക്കുനതത്തിനുള യഭാചതഭാരു നരഖകളുഗം  ഫയലത്തില്
സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില. ആയതത്തിനഭാല് ചചെലവന്ന് തുക 67000/- രൂപ തടെസചപ്പെടുത്തുന.

3.3.6. നസഭാളര്ഷത്തിപ്പെന്ന് വത്തിതരണഗം   -   കകപ്പെറന്ന്   -   വത്തിതരണ വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള 
ലഭരമഭാകത്തിയത്തില  . 57000/-   രൂപ തടെസചപ്പെടുത്തുന  . 
ഫയല് നമ്പര് EC-1/8501/15
വക്കൗച്ചര് നമ്പര് 5394/12-15, തുക 57000/- രൂപ
ചചെകന്ന് നമ്പര്  503454/5.12.15

ശ്രസ്വീകൃഷ്ണ  ഹയര്ചസകനറത്തി  സ്കൂളത്തിചല പസന്ന്1,  പസന്ന്2  വത്തിഭഭാഗതത്തില് സഗംസ്കൃതതത്തില്
മത്തികച്ച  വത്തിജയഗം  കരസമഭാകത്തിയ  വത്തിദേരഭാര്തത്തികളകന്ന്  നസഭാളര്ഷത്തിപ്പെന്ന്  വത്തിതരണഗം  നടെത്തുനതത്തിനന്ന്
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ  27.11.2015  ചല  EC-1/8501/15  നമ്പര്  ഉതരവു
പകഭാരഗം  57000/-  രൂപ  പത്തിനസത്തിപ്പെഭാളത്തിനു  നലത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല്  പനസത്തിപ്പെഭാള  തുക
കകപ്പെറത്തിയതത്തിചന വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള,  നസഭാളര്ഷത്തിപ്പെന്ന്  വത്തിതരണഗം നടെതത്തിയതത്തിചന വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള
എനത്തിവ  പരത്തിനശഭാധയകന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയത്തില.  തുകയചടെ  കകപ്പെറന്ന്  വത്തിതരണ  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള
പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ലഭരമഭാകഭാതത്തിനഭാല് 57000/- രൂപ തടെസചപ്പെടുത്തുന.

3.3.7. കമ്പപ്യൂടര് നസഷനറത്തി വഭാങ്ങത്തിയതന്ന്   -   ബത്തി ല് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തില
ഫയല് നമ്പര് EDP-6288/13

2015-16 സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് കമ്പപ്യൂടര് നസഷനറത്തി വഭാങ്ങത്തിയതത്തിനന്ന്  M/s.കമ്പപ്യൂടര്
പഭാര്കന്ന്,  കുന്ദഗംകുളഗം  എന  സഭാപനതത്തിനന്ന്  93,330/-രൂപ  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള
ചുവചടെനചെര്ക്കുന.
വക്കൗച്ചര് നമ്പര് തുക

3692/9-15 23015

7420/3-16 38480

  212/4-15 31835

ആചക 93330

എനഭാല് പസ്തുത സഭാപനഗം ഹഭാജരഭാകത്തിയ ബത്തില് പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.
ആയതത്തിനഭാല് ബത്തില് ഹഭാജരഭാക്കുനതുവചര ചചെലവഴത്തിച്ച തുക 93,330/- രൂപ  തടെസചപ്പെടുത്തുന.
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ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  കമ്പപ്യൂടര്.  അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള വത്തിതരണഗം
നടെത്തുനതത്തിനന്ന്  21.10.2013  നന്ന്  1  വര്ഷനതകഭാണന്ന്  M/s.കമ്പപ്യൂടര്  പഭാര്കന്ന്,  കുന്ദഗംകുളഗം
നദേവസസവുമഭായത്തി  കരഭാര്  ചവച്ചത്തിടളളതന്ന്.  21.10.2014  നന്ന്  കരഭാറത്തിചന  കഭാലഭാവധത്തി
അവസഭാനത്തിച്ചത്തിടളളതഭാണന്ന്.  തുടെര്നഗം സഭാപനതത്തില് നത്തിനതചന അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള
വഭാങ്ങത്തിയതത്തിചന കഭാരണഗം വരക്തമഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.3.8. ചപഭാഫഷണല് ചെഭാര്ജന്ന്    -   ആദേഭായ നത്തികുതത്തി ഇടെഭാകത്തിയത്തില  .
ഫയല് നമ്പര് S2-5768/15
വക്കൗച്ചര് നമ്പര് 5284/12-15, 87000/- രൂപ, ചചെകന്ന് നമ്പര്  961742/2.12.15.
കപ്യൂ-നകഭാഗംപകന്ന്  നത്തിര്മ്മഭാണതത്തിനഭായത്തി  സത്രഗം  ബത്തില്ഡത്തിങ്ങത്തിലുളള  20  കടെകളുഗം  10

ബങ്കുകളുഗം  ലസ്വീസന്ന്  എഗത്തിചമനന്ന്  അവസഭാനത്തിപ്പെത്തിച്ചന്ന്  ഒഴത്തിപ്പെത്തിക്കുനതു സഗംബന്ധത്തിച്ച നകസത്തില് വകസ്വീല്
ഫസ്വീസത്തിനതത്തില്  (6510/15  മുതല്  39/15  വചര)ഓഡത്തിറന്ന്  വര്ഷഗം  87000/-  രൂപ  (2016-17  -ല്
16,000/-)  ആചക  203000  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് ആദേഭായ നത്തികുതത്തി നത്തിയമഗം  194  J  വകുപ്പെന്ന്
പകഭാരഗം  ഇടെഭാനകണ  ആദേഭായ  നത്തികുതത്തി(ചപഭാവത്തിഷണല്  ചെഭാര്ജത്തിനന്മേലുളള  ആദേഭായ  നത്തികുതത്തി)
ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ഇതു സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തികന്ന്  (എനകസയറത്തി നമ്പര്
13/28.06.2017)   നല്കത്തിയ  മറുപടെത്തി  ഓനരഭാ  നകസുഗം  പനതരകമഭായത്തി  പരത്തിഗണത്തിച്ചതത്തിനഭാലഭാണന്ന്
ആദേഭായ നത്തികുതത്തി ഈടെഭാകഭാതചതനഭാണന്ന്  .  ആയതന്ന് ശരത്തിയല.  പതത്തിവര്ഷഗം  30,000/-  രൂപയന്ന്
മുകളത്തില്  നത്തില്ക്കുന  ചപഭാവത്തിഷണല്  ചെഭാര്ജത്തിനന്ന്  10%  നത്തിരകത്തില്  ആദേഭായനത്തികുതത്തി
ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്. ആയതത്തിനഭാല് ടെത്തിയഭാനന്ന് 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളത്തിലഭായത്തി നലത്തിയ 203000/-
രൂപയ്ക്കുഗം 10% ആദേഭായ നത്തികുതത്തി ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.3.9. കഭായത്തികപതത്തിഭകളകന്ന് പരത്തിശസ്വീലനതത്തിനന്ന് തുക നല്കത്തിയതന്ന്   -   തുക 
ബഡ്ജറത്തില് വകയത്തിരുതത്തിയത്തില  .
ഫയല് നമ്പര്  - EC-1 6749/15

ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ശ്രസ്വീകൃഷ്ണ ഹയര് ചസകനറത്തി സ്കൂളത്തിചല കഭായത്തിക പതത്തിഭകളകന്ന്
പരശസ്വീലനസമയത്തുഗം,  മത്സരസമയത്തുഗം  റത്തിഫ്രചഷ്മെനന്ന്  നല്കുനതത്തിനന്ന്  4,95,000/-  രൂപ
അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  2.06.2015  ചല  35-ാഭാഗം  നമ്പര്  പകഭാരഗം  ഭരണസമത്തിതത്തി  തസ്വീരുമഭാനഗം
എടുതത്തിടണന്ന്.  ഒരു വത്തിദേരഭാര്തത്തികന്ന്  പതത്തിദേത്തിനഗം  50/-  രൂപ നത്തിരകത്തില്  90  വത്തിദേരഭാര്തത്തികളകന്ന്  110
പരത്തിശസ്വീലന ദേത്തിനങ്ങളകഭാണന്ന് 4,95,000/- രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിടളളതന്ന്.

ഓനരഭാ  മഭാസനതക്കുഗം  ആവശരമഭായ  സഗംഖര  മുനകൂര്  അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  ഓനരഭാ
മഭാസവുഗം  പനതരകഗം  റത്തിനപ്പെഭാര്ടകള  മുനകൂടത്തി  സമര്പ്പെത്തിക്കുനതനനുസരത്തിച്ചന്ന്  നല്കുന
അഡസഭാനസുകള  ചചെലവുകളുചടെ  ബത്തില്ലുകള  സഹത്തിതഗം  ഹഭാജരഭാകത്തി  അഡസഭാനസന്ന്
ക്രമസ്വീകരത്തിക്കുകയഭാണന്ന്  ചചെയ്യുനതന്ന്.  2,47,500/-  രൂപയഭാണന്ന്  (രണ്ടുലക്ഷതത്തി
നഭാല്പതത്തിഏഴഭായത്തിരതത്തി അഞ്ഞൂറു രൂപഭാ മഭാത്രഗം) 2015-16  സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് പസ്തുത
ഇനതത്തിചല ചചെലവന്ന്. 

എനഭാല്  പസ്തുത  ചചെലവത്തിനന്ന്  ബജറത്തില്  ചപഭാവത്തിഷന  നലത്തിയത്തിടത്തിലഭാതതഭാണന്ന്.
റത്തികവസ്ഡന്ന്  ബജറത്തില്  ഉളചപ്പെടുത്തുന  കഭാരരതത്തില്  18.04.2016  നന്ന്  കൂടെത്തിയ  ഭരണസമത്തിതത്തി
ചപഭാനപ്പെഭാസല് സമര്പ്പെത്തിക്കുവഭാന ആവശരചപ്പെടത്തിടചണങത്തിലുഗം  (26-ാഭാഗം  നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനഗം)  ഇതു
രണ്ടുഗം  റത്തികവസ്ഡന്ന്  ബജറത്തില് ഉളചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  ഇകഭാരരതത്തില് എത്രയഗം
നവഗഗം തുടെര്നടെപടെത്തി ഉണഭാനകണതഭാണന്ന്.
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3.4. അകക്കൗണന്ന്സന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം
3.4.1. കഭാരണഗം കഭാണത്തികഭാചത പവൃതത്തിയത്തില് നത്തിനന്ന് വത്തിടനത്തില്ക്കുന 

ജസ്വീവനകഭാര്ചകതത്തിചര അച്ചടെകനടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതന്ന്
നദേവസസതത്തിചല  തഭാചഴപറയന ജസ്വീവനകഭാര്  അനധത്തികൃതമഭായത്തി  നജഭാലത്തിയത്തില്  നത്തിനന്ന്

വത്തിടനത്തില്ക്കുനതഭായത്തി കഭാണുന.

1. ശ്രസ്വീ.പത്തി.എസന്ന്.  മനഹഷന്ന്,  ആനകഭാരന  (ID  No.  855)   – നസവനപുസ്തകഗം നപജന്ന്  9
പകഭാരഗം ടെത്തിയഭാന 11.06.2010 വചര നസവനതത്തിലുണന്ന്. തുടെര്ന നരഖചപ്പെടുതല് ഇല.

2. ശ്രസ്വീ. സത്തി.കൃഷ്ണകുമഭാര്, ആനകഭാരന (ID No. 807)04.2014 മുതല് നജഭാലത്തിയത്തില് നത്തിനന്ന് 
വത്തിടനത്തില്ക്കുന.

3. ശ്രസ്വീ.രനമഷന്ന്.ഒ.,  വര്കന്ന്  സൂപണന്ന്  (25.01.2010  മുതല്  5  വര്ഷചത ശമ്പള രഹത്തിത
അവധത്തിയത്തിലഭായത്തിരുന.   തുടെര്നന്ന്  അവധത്തി  കഴത്തിഞതത്തിനുനശഷഗം  നജഭാലത്തിയത്തില്
പുന:പനവശത്തിച്ചത്തില.  നജഭാലത്തിയത്തില്  നത്തിനന്ന്  അനധത്തികൃതമഭായത്തി  വത്തിടനത്തില്ക്കുന
ജസ്വീവനകഭാര്ചകതത്തിചര നത്തിയമഭാനുസൃത നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

3.4.2. കരഭാര് ജസ്വീവനകഭാചര പുനര്നത്തിയമത്തിച്ചതത്തിനുളള നരഖകള 
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില  .
ഫയല് നമ്പര് എ 10/35/15
നക്ഷത്രതത്തില്/അനുബന്ധ  സഭാപനങ്ങളത്തില്  പവൃതത്തിചയടുക്കുന  തഭാചഴ  പറയന

കരഭാര് ജസ്വീവനകഭാചര പുനര്നത്തിയമത്തിച്ചതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെട തഭാചഴ പറയന നരഖകള/വത്തിവരങ്ങള
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

ക്രമ
നഗം

പവൃതത്തിചയടുക്കുന
സഭാപനഗം 

നപരന്ന്/തസ്തത്തിക ആവശരമഭായ നരഖകള/ വത്തിവരണങ്ങള

1. നക്ഷത്രഗം സര്വ്വശ്രസ്വീ. ചക.ടെത്തി.രഭാജന
വത്തി.എഗം.നമഭാഹനന
(റത്തിടനയര്ഡന്ന് നപഭാലസ്വീസന്ന് 
ഓഫത്തിസര്മഭാര്)

ടെത്തിയഭാന്മേഭാരുചടെ കരഭാര് നത്തിയമനഗം 2.04.2015 മുതല്
പുതുകത്തിയതുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെട നരഖകള

2. നവങ്ങഭാടെന്ന് നഗഭാകുലഗം ശ്രസ്വീ.ചക.കൃഷ്ണന  
അഗത്തികളച്ചറല് 
ചഡവലപ്ചമനന്ന് 
ഓഫസ്വീസര്, നവങ്ങഭാടെന്ന് 
നഗഭാകുലഗം

നവങ്ങഭാടെന്ന് നഗഭാകുലതത്തില് അഗത്തി.ചഡവലപ്ചമനന്ന് 
ഓഫസറഭായത്തി കരഭാര് വരവസയത്തില് പവൃതത്തി 
ചയടുത്തുവരുന ശ്രസ്വീ.ചക. കൃഷ്ണചന നത്തിയമനഗം 
5.04.2015 മുതല് ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച നല്കത്തി. 
ടെത്തിയഭാനുമഭായളള കരഭാര് ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

നമല്പറഞവരുചടെ  കരഭാര്  നത്തിയമനഗം  ദേസ്വീര്ഘത്തിപ്പെത്തിച്ചതുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെട  മുഴുവന
നരഖകളുഗം ഓഡത്തിറത്തിനു ലഭരമഭാകഭാനഭാവശരചപ്പെടന്ന്  എനകസയറത്തി  (നമ്പര്  1/17-2-17)  നല്കത്തിയത്തിരുന.
ഇതത്തിനുളള മറുപടെത്തിയത്തില് പുതുകത്തിയ കരഭാര് ബത്തി1 ചസക്ഷനത്തിലഭാണന്ന് സൂക്ഷത്തിക്കുനതന്ന് എനഭാണന്ന് മറുപടെത്തി
നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.  ബത്തി1  ചസക്ഷനത്തില്  നത്തിനന്ന്  കരഭാര്  പുതുകത്തിയതന്ന്  സഗംബന്ധത്തിച്ച  അറത്തിയത്തിപ്പെന്ന്
ലഭരമഭാകത്തി  ശമ്പളഗം  അനുവദേത്തിക്കുന  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  ചസക്ഷനത്തില്  സൂക്ഷത്തിനകണതുഗം  ആയതന്ന്
പരത്തിനശഭാധനകന്ന്  ലഭരമഭാനകണതുമഭായത്തിരുന.
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3.4.3. വഭാദേരവത്തിദേരഭാലയതത്തില് ചറഗുനലഷനത്തിലത്തിലഭാത തസ്തത്തികയത്തില് 
അദ്ധരഭാപക നത്തിയമനഗം
ഫയല് നമ്പര് എ 10-3559/13

അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ  ബത്തി1-8128/14  തസ്വീയതത്തി  11.10.2014  ഉതരവന്ന്  പകഭാരഗം  നദേവസസഗം
വഭാദേര  വത്തിദേരഭാലയതത്തില് ചചെണ,  തത്തിമത്തില അദ്ധരഭാപക തസ്തത്തികകളത്തിനലകന്ന്   ഓനരഭാ ആചള വസ്വീതഗം
നത്തിയമത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  9000  രൂപ  ചമഭാത നവതനതത്തില് കരഭാടെത്തിസഭാനതത്തില് തഭാലഭാലത്തികമഭായഭാണന്ന്
നത്തിയമനഗം.  എനഭാല്  ടെത്തി  തസ്തത്തികകള  നദേവസസഗം  എഗംനപഭായസ്വീസന്ന്  ചറഗുനലഷന  1983-ല്
ഉളചപ്പെടവയല.  ഇതു  സഗംബന്ധത്തിച  നല്കത്തിയ  ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി.2/18.02.17  നുളള  മറുപടെത്തി
പൂര്ണ്ണമല.   ഇതു  സഗംബന്ധത്തിച്ച  വരക്തമഭായത്തി  വത്തിവരങ്ങള  ഹഭാജരഭാകത്തിയ  ഫയലത്തില്  ഇല.
ചറഗുനലഷനത്തില്  ഇലഭാത  തസ്തത്തികയത്തില്  നത്തിയമനഗം  നടെത്തുനതത്തിനന്ന്  നദേവസസഗം  കമ്മസ്വീഷണറുചടെ
മുനകൂര് അനുമതത്തി നവണതഭാണന്ന്. നത്തിലവത്തിലത്തിലഭാത തസ്തത്തികയത്തില് കമ്മസ്വീഷണറുചടെ മുനകൂര് അനുമതത്തി
ഇലഭാചത നത്തിയമനഗം നടെതത്തിയതന്ന് സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന് വത്തിശദേസ്വീകരണഗം ലഭരമഭാകത്തിയത്തില.

3.4.4. ജസ്വീവനകഭാരുചടെ സചസ്പനഷന കഭാലയളവന്ന് ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില
      ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തിചല തഭാചഴപറയന ജസ്വീവനകഭാരുചടെ സചസ്പനഷന കഭാലയളവന്ന്
നഭാളത്തിതുവചര  ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്  തുടെര്നന്ന്  ഇനക്രത്തിചമനന്ന്  അനുവദേത്തിച്ചത്തിടമത്തില.
വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാചഴ നചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നഗം. ജസ്വീവനകഭാരചന നപരന്ന് /തസ്തത്തിക ചസക്ഷന സചസ്പനഷന കഭാലഭാവധത്തി

അവസഭാനമഭായത്തി
ഇനക്രത്തിചമനന്ന്

അനുവദേത്തിച്ച തസ്വീയതത്തി

1. ടെത്തി.ചക.നവണുനഗഭാപഭാല്,
അസത്തി.എഞ്ചത്തിനസ്വീയര്

എ 3 3.08.2012  19.12.2012– 1.11.2011

2. എ.കൃഷ്ണകുമഭാര്, അറനര് എ 3 29.02.2012-1.05.2012 1.09.2011

നമല്  ജസ്വീവനകഭാരുചടെ  സചസ്പനഷന  കഭാലയളവന്ന്  എത്രയഗം  ചപചടനന്ന്
ക്രമസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള  സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.   ആയതു  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്
നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തികന്ന്  (നഗം.  15/3.04.2017)  സചസ്പനഷന ക്രമസ്വീകരണഗം നടെക്കുന
ബത്തി4 ചസക്ഷനത്തിനലകന്ന് എനകസയറത്തി വത്തിവരഗം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടചണന മറുപടെത്തി മഭാത്രമഭാണന്ന് ലഭത്തിച്ചതന്ന്.

3.4.5. ചതറഭായത്തി ശമ്പള നത്തിര്ണ്ണയഗം നടെതത്തി   -   അധത്തിക തുക അനുവദേത്തിച  .     
ശ്രസ്വീ.ബത്തിജു.പത്തി.ഡത്തി, ആനകഭാരന(ID No. 1261).

01.11.2014  മുതല്  ഹയര്നഗഡന്ന്  ശമ്പളഗം  നത്തിര്ണ്ണയത്തിച്ചനപ്പെഭാള
അനുവദേത്തിനകണത്തിയത്തിരുനതന്ന്  9940/-  എന  നത്തിരകത്തിലഭായത്തിരുന.  എനഭാല്  ചതറഭായത്തി  ശമ്പള
നത്തിര്ണ്ണയഗം നടെതത്തി  1.11.2014  മുതല് 31.03.2015  കൂടെത്തിയളള കഭാലയളവത്തില് ടെത്തിയഭാനന്ന്  10480/-  രൂപ
നത്തിരകത്തിലഭാണന്ന് ശമ്പളഗം അനുവദേത്തിച്ചന്ന് നല്കത്തിയതന്ന്. 04/2015 മുതല് 9940/- രൂപ നത്തിരകത്തില് ശമ്പളഗം
ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  ചതറഭായത്തി ശമ്പള നത്തിര്ണ്ണയഗം നടെത്തുക വഴത്തി  11/2014  മുതല് 03/2015  കൂടെത്തിയള
കഭാലയളവത്തില് ടെത്തിയഭാനന്ന് അധത്തികമഭായത്തി അനുവദേത്തിച്ച ശമ്പളഗം  തത്തിരത്തിചക ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.
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3.4.6. അര്ദ്ധനവതനഭാവധത്തി  ,    ശമ്പളരഹത്തിത  അവധത്തി  എനത്തിവചയടുക്കുന
ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്  മുഴുവന  ശമ്പളഗം     അനുവദേത്തിച്ചന്ന്  പത്തിനസ്വീടെന്ന്  ഗഡുകളഭായത്തി
തത്തിരത്തിചപത്തിടെത്തിക്കുനതന്ന് ക്രമപകഭാരമല  .
അര്ദ്ധനവതനഭാവധത്തി,  ശമ്പളരഹത്തിത  അവധത്തി  എനത്തിവ  എടുക്കുന  ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്

തന്മേഭാസങ്ങളത്തില് മുഴുവന ശമ്പളവുഗം അനുവദേത്തിക്കുകയഗം പത്തിനസ്വീടെന്ന്  ഇപകഭാരഗം  അധത്തികഗം  നല്കത്തിയ
തുക ഗഡുകളഭായത്തി തത്തിരത്തിചപത്തിടെത്തിക്കുനതഭായഗം കഭാണുന. വത്തിശദേവത്തിവരഗം തഭാചഴനചെര്ക്കുന.

3.4.6.1. ശ്രസ്വീ  .  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  .  ചക  .  ടെത്തി  .,   ആനകഭാരന   ( ID No.788-   എ      6   വത്തിഭഭാഗഗം  ).
27.04.2015 മുതല് 16.05.2015 കൂടെത്തി  അര്ദ്ധനവതനഭാവധത്തി
17.05.2015 മുതല് 30.06.2015 കൂടെത്തി ശമ്പളരഹത്തിത അവധത്തി
01.07.2015 മുതല് 20.07.2015 കൂടെത്തി അര്ദ്ധനവതനഭാവധത്തി
20.07.2015 മുതല് 10.09.2015 കൂടെത്തി ശമ്പളരഹത്തിത അവധത്തി
ഇതത്തില് ടെത്തിയഭാനന്ന്  27.04.2015  മുതല്  31.07.2015  കൂടെത്തി മുഴുവന ശമ്പളവുഗം അനുവദേത്തിച

നല്കുകയഗം പത്തിനസ്വീടെന്ന് അധത്തികമഭായത്തി നലത്തിയ മുഴുവന തുകയഗം ഈടെഭാകത്തിയത്തിടമുണന്ന്.

3.4.6.2. ശ്രസ്വീ  .  സജത്തി  .  ചക  .  എസന്ന്  .,  ആനകഭാരന    ( ID No.2723)
22.12.2014  മുതല്  31.12.2014  കൂടെത്തി  10  ദേത്തിവസഗം ശമ്പളരഹത്തിതഅവധത്തിയത്തിലഭായത്തിരുന.

ഈ കഭാലയളവത്തില് മുഴുവന ശമ്പളവുഗം അനുവദേത്തിചനല്കുകയഗം പത്തിനസ്വീടെന്ന് 5/2015 ചല ശമ്പളതത്തില്
നത്തിനന്ന് തത്തിരത്തിചപത്തിടെത്തിക്കുകയഗം ചചെയ. 

ശമ്പളബത്തില്  തയഭാറഭാക്കുനതത്തിനു  മുമ്പന്ന്  ജസ്വീവനകഭാരന   എടുത  അവധത്തികചളലഭാഗം
പഭാസഭാകത്തി  ക്രമസ്വീകരത്തിനകണതുഗം  അര്ഹതയളള  ശമ്പളഗം  മഭാത്രഗം  അനുവദേത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.
ഏചതങത്തിലുഗം  കഭാരണവശഭാല്  ശമ്പളബത്തില്  തയഭാറഭാകത്തിയതത്തിനുനശഷഗം  ഒരഭാള
അര്ദ്ധനവതനഭാവധത്തിയത്തിനലഭാ   ശമ്പളരഹത്തിത  അവധത്തിയത്തിനലഭാ  പനവശത്തിക്കുകയഭാചണങത്തില്
അടുതമഭാസചത  ശമ്പളതത്തില്  നത്തിന  തചന ഇപകഭാരഗം  അധത്തികമഭായത്തി  നല്കത്തിയ  മുഴുവന
തുകയഗം ഒറതവണയഭായത്തി തത്തിരത്തിചക ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

യഥഭാവത്തിധത്തി ലസ്വീവന്ന് അനപക്ഷ നല്കഭാചത ഇതരഗം അവധത്തിയത്തില് പനവശത്തിക്കുനവര്കന്ന്
അവര്തത്തിരത്തിചക  നജഭാലത്തിയത്തില്  പനവശത്തിച്ചന്ന്  ലസ്വീവന്ന്  ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചതുനുനശഷഗം  മഭാത്രഗം  അര്ഹതയളള
ദേത്തിനങ്ങളകന്ന്   അര്ഹതയളള  നത്തിരകത്തില്  മഭാത്രഗം  ശമ്പളഗം  അനുവദേത്തിനകണതുളളൂ.(ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി നമ്പര് 10/2017 തസ്വീയതത്തി 25.03.2017)

3.4.6.3. അധത്തികഗം നലത്തിയ ശമ്പളഗം തത്തിരത്തിചക ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില  .
ശ്രസ്വീ. മണത്തികണ്ഠന.ചക.വത്തി. ആനകഭാരന (ID No.2703) 9/2015, 12/2015 മഭാസങ്ങളത്തില്

അവധത്തിയത്തിലഭായത്തിരുന കഭാലതന്ന് മുഴുവന ശമ്പളവുഗം അനുവദേത്തിചകഭാണുന.  വത്തിശദേവത്തിവരഗം  തഭാചഴ
നചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നഗം

മഭാസഗം      അവധത്തി സഗംബന്ധത്തിച്ച വത്തിവരഗം അര്ഹമഭായതന്ന് അനുവദേത്തിച്ച
ശമ്പളഗം

അധത്തികഗം
നലത്തിയതന്ന്

1 9/15 (2.9.15 മുതല് 22.09.2015 കൂടെത്തി ശമ്പള 
രഹത്തിത അവധത്തി) 21 ദേത്തിവസഗം
@(8960+30+390+7706)x9
                    30

5126 17086 11960
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2 12/15 (1.12.15  മുതല്  15.12.2015  കൂടെത്തി
അര്ദ്ധനവതന അവധത്തി) 15 ദേത്തിവസഗം
16 days     @(8960+30+390+7706)x16
duty pay                  31
                   
15 days@   (8960x1/2x15)+30+390+full DA
HPL Salary                 31             

ie. 2167+15+189+3729 =

   

 8819

6100
14919

17086 2167

14127

അധത്തികഗം അനുവദേത്തിച്ചന്ന്  നലത്തിയ സഗംഖര ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനന്ന് ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന് (ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി നമ്പര് 25/04.04.2017).

3.4.7. വസ്വീടവഭാടെക ബത അധത്തികഗം അനുവദേത്തിച്ചതന്ന് ഈടെഭാകത്തിയത്തില
ശ്രസ്വീ.ഉണ്ണത്തികൃഷ്ണന.എഗം.ചക.,  ആനകഭാരനന്ന്  (ID  No.2531)  8/15  ചല  ശമ്പളതത്തില്

അര്ഹമഭായ വസ്വീടവഭാടെക ബത  390/-  രൂപ അനുവദേത്തിച്ച  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് നപ-ബത്തില്
രജത്തിസറത്തില്  (നപബത്തില്  രജത്തിസര്  നപജന്ന്  48,A6  ചസക്ഷന)  ചതറഭായത്തി  30/-  രൂപ  എനന്ന്
നരഖചപ്പെടുതത്തി.  9/15  ചല  ശമ്പളതത്തില്  360/-  രൂപ  9/15 ചല  ശമ്പളതത്തിനനഭാടുകൂടെത്തി  അധത്തികഗം
അനുവദേത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  അധത്തികമഭായത്തി  അനുവദേത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയ  സഗംഖര  360/-  രൂപ
ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനന്ന് ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.4.8. ചതഭാഴത്തില് നത്തികുതത്തി അടെവഭാകത്തിയത്തില.
ശ്രസ്വീ.ജയന.ചക.ആനകഭാരനന്ന്(ID  No.2714)2015-16  രണഭാഗം  അര്ദ്ധ  വര്ഷതത്തില്

അടെവഭാനകണ ചതഭാഴത്തില് നത്തികുതത്തി 1000/- രൂപ അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി കഭാണുനത്തില.  ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനന്ന്
ചതഭാഴത്തില്നത്തികുതത്തി  ഈടെഭാകത്തി  ബന്ധചപ്പെട  തനദ്ദേശസസയഗംഭരണ  സഭാപനതത്തില്
അടെവഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.4.9. ഓണഗം അഡസഭാനസന്ന്   -   തുക ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില
ശ്രസ്വീ.  സതസ്വീഷന്ന്.ചക.  ആനകഭാരനന്ന്  (ID  No.2740)2015-16-ല്  ഓണഗം  അ ഡസഭാനസന്ന്

10000/-  രൂപ അനുവദേത്തിച്ചന്ന് നല്കത്തിയത്തിരുന. തുടെര്നന്ന് 2  ഗഡുകള മഭാത്രമഭാണന്ന് (2000x2) ടെത്തിയഭാന
അടെവഭാകത്തിയത്തിടളളതന്ന്. 3 ഗഡു സഗംഖര 6000/- രൂപ ഇനത്തിയഗം ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനന്ന് ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.
ഇതുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെടന്ന്  നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തികന്ന്   ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തിയത്തില്  (ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി  നമ്പര്-25/17  തസ്വീയതത്തി:04.04.17)  ടെത്തിയഭാന  2015  ചസപഗംബര്  മുതല്
അവധത്തിയത്തിലഭാചണനഭാണന്ന് പറയനതന്ന്.  അവധത്തിക്കുനശഷഗം ടെത്തിയഭാന നജഭാലത്തിയത്തില് പനവശത്തിക്കുനമ്പഭാള
പസ്തുത സഗംഖര ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്.
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3.4.10. നസവനതത്തിലത്തിരത്തിചക അനരത്തിച്ച ജസ്വീവനകഭാരചന ചപനഷന 
ആനുകൂലരങ്ങളത്തില് നത്തിനന്ന് ചഫസത്തിവല് അഡസഭാനസന്ന് ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില  .

 നസവനതത്തിലത്തിരത്തിചക 18.12.15 നന്ന് അനരത്തിച്ച, ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ജസ്വീവനകഭാരനഭായ
ശ്രസ്വീ.നഭാരഭായണനകുടത്തി.സത്തി.,  ആനകഭാരനന്ന്(ID  No.565)അനുവദേത്തിച്ചന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരുന  ചഫസത്തിവല്
അഡസഭാനസന്ന് തുകയത്തില്(10000/-) 6000/-  രൂപ മഭാത്രമഭാണന്ന് ഈടെഭാകത്തികഭാണുനതന്ന്.  ഈടെഭാകഭാന
ബഭാകത്തി  നല്ക്കുന  4000/-രൂപ  ടെത്തിയഭാചന  ചപനഷന  ആനുകൂലരങ്ങളത്തില്  നത്തിനന്ന്
ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന് .

3.4.11. അനധത്തികൃതമഭായത്തി  നജഭാലത്തിയത്തില്  നത്തിന  വത്തിടനത്തിന  കഭാലയളവന്ന്
അര്ഹതചപ്പെട  അവധത്തിയഭായത്തി  പരത്തിഗണത്തിച  .    ഇനക്രത്തിചമനഗം  മറ്റു
ആനുകൂലരങ്ങളുഗം നല്കത്തിയത്തിടത്തില.
ശ്രസ്വീ.എ.ഉണ്ണത്തിനഭാരഭായണന,  പശുപഭാലകന  01.11.2005  മുതല്  31.08.2006  വചര

അനധത്തികൃതമഭായത്തി  നജഭാലത്തിയത്തില്  നത്തിനഗം  വത്തിടനത്തിന  കഭാലഗം  ബത്തി4-2532/04  തസ്വീയതത്തി  25.07.2008
ഉതരവന്ന്  പകഭാരഗം  ഇനദ്ദേഹതത്തിചനതത്തിചരയളള  അച്ചടെക നടെപടെത്തികള  അവസഭാനത്തിപ്പെത്തിചചകഭാണന്ന്
അര്ഹതചപ്പെട  ലസ്വീവഭായത്തി  പരത്തിഗണത്തിച്ചതഭായത്തി  നസവനപുസ്തകഗം  2-ാഭാഗം  വഭാലരഗം  നപജന്ന്  3-ല്
നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് ഇനദ്ദേഹതത്തിചന ഈ തസ്തത്തികയത്തിചല ചപഭാനബഷന കഭാലഭാവധത്തി
പൂര്തസ്വീകരത്തിച്ചതഭായത്തി  നസവനപുസ്തകതത്തില്  നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  വഭാര്ഷത്തിക  ഇനക്രത്തിചമനകളുഗം
അനുവദേത്തിച്ചത്തിടത്തില (ആയതു സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന് നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തികന്ന് [നമ്പര് 18/3.04.17]ബത്തി1-
ചസക്ഷനത്തില് നത്തിനഗം ഉതരവന്ന് ലഭത്തിക്കുന മുറകന്ന്  നരഖചപ്പെടുത്തുനതഭാചണന മറുപടെത്തി മഭാത്രമഭാണന്ന്
ലഭത്തിച്ചത്തിടളളതന്ന്) ആയതത്തിനഭാല് ഇകഭാരരതത്തില് എത്രയഗം നവഗഗം തുടെര്നടെപടെത്തിയണഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.4.12. ചടയത്തിനത്തികളുചടെ ചകഭാഴത്തിഞ്ഞുനപഭാകന്ന്   -   കരഭാറത്തില് നഷ്ടപരത്തിഹഭാരഗം 
വരവസ ചചെയണഗം  .
ഫയല് നമ്പര് 3561/2013

വഭാദേരവത്തിദേരഭാലയതത്തില്  പരത്തിശസ്വീലനഗം  തുടെങ്ങത്തി  മഭാസങ്ങള  കസപ്പെനന്ന്  കകപ്പെറത്തിയ
ചടയത്തിനത്തികള ഇടെയന്ന് ചവച്ചന്ന് പഠനഗം നത്തിര്ത്തുനണന്ന്. (ഉദേഭാഹരണതത്തിനന്ന് 2013-16 അദ്ധരയന വര്ഷഗം
പനവശനഗം ലഭത്തിച്ച  39  വത്തിദേരഭാര്തത്തികളത്തില് പജസ്വീവന്ന് ഒ.പത്തി.,  ടെത്തി.എസന്ന്.സുജത്തിതന്ന്,  വത്തിഷ്ണുനമഭാഹന എനസ്വീ
കുടത്തികള ഇടെയന്ന് പഠനഗം നത്തിര്തത്തി.1.11.2013 മുതല് ഇവര്കന്ന് കസപ്പെനന്ന് നല്കത്തിയത്തിടത്തില. 

2014  ജൂണ്  മുതല്  ഒഴത്തിവഭായവര്:  (1)  മണത്തികണ്ഠന.എ.സത്തി.,  തത്തിമത്തിലവത്തിഭഭാഗഗം,
(2)സഞസ്വീഷന്ന്.  ചക.എസന്ന്.,  കുറുഗംകുഴല്,  (3)അഗത്തിനവഷന്ന്  എസന്ന്.,  തവത്തില്  2014  ആഗസ്തന്ന്  മുതല്
അതുല് കൃഷ്ണ.സത്തി.  എന വത്തിദേരഭാര്തത്തി  ഹഭാജരത്തില.  തുടെര്നന്ന്  പഠത്തികഭാന ആഗഹത്തിക്കുനത്തില എനന്ന്
രക്ഷത്തിതഭാവന്ന് പറ ഞതത്തിനഭാലുഗം കസചപ്പെനന്ന് നത്തിര്തലഭാകത്തി).  വഭാദേരവത്തിദേരഭാലയതത്തില് ചടയത്തിനത്തികചള
നത്തിയമത്തിക്കുനമ്പഭാള തചന അവരുമഭായത്തി/രക്ഷത്തിതഭാകളുമഭായത്തി  കരഭാറത്തില് ഏര്ചപ്പെടെഭാവുനതുഗം  ഇടെയന്ന്
പഠനഗം  നത്തിര്തത്തി  നപഭാകുനവരത്തില്  നത്തിനന്ന്  നഷ്ടപരത്തിഹഭാരഗം  ലഭത്തിക്കുനതത്തിനുള  വരവസ
ഉളചപ്പെടുതഭാവുനതുമഭാണന്ന്.

3.4.13. ചപഭാവത്തിഡനന്ന് ഫണന്ന് അപഭാകതകള
എ 3,  എ 4  ചസക്ഷനുകളത്തിചല  നപ-ബത്തില്  രജത്തിസറുകള  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചനപ്പെഭാള

ജസ്വീവനകഭാരുചടെ  നപഭാവത്തിഡനന്ന്  ഫണന്ന്  വഭായ്പ  തത്തിരത്തിച്ചടെവുകളത്തിലുഗം  വരത്തിസഗംഖര  അടെവഭാകത്തിയതത്തിലുഗം
തഭാചഴപറയന അപഭാകതകള കഭാണുന.

144



i. ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്.(ചക)  റളസന്ന്  -  റള  19  പകഭാരഗം  പത്തി.എഫന്ന്  തഭാലഭാലത്തിക  വഭായ്പ
തത്തിരത്തിച്ചടെവുകള തുലരമഭാസതവണകനളഭാ ഒനത്തിലധത്തികഗം തവണകള ഒരുമത്തിനച്ചഭാ ആകഭാവുനതഭാണന്ന്.
എനഭാല് ശ്രസ്വീ.എ.കൃഷ്ണകുമഭാര് അറനറുചടെ പത്തി.എഫന്ന്.വഭായ്പഭാതത്തിരത്തിച്ചടെവന്ന്  തുക ഓനരഭാ മഭാസതത്തിലുഗം
വരതരഭാസചപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.

മഭാസഗം വരത്തിസഗംഖര

3/15   1750/- രൂപ

4/15 4125/- രൂപ

5/15 2225/- രൂപ
 
i i. ജത്തി.പത്തി.എഫന്ന്.(ചക) റളസന്ന് - റള 9(4) (a) പകഭാരഗം പത്തി.എഫന്ന്.വരത്തിസഗംഖര വര്ഷതത്തില് ഒരു
തവണ മഭാത്രനമ കുറവു വരുതഭാന പഭാടുളളൂ. എനഭാല് ശ്രസ്വീ. രവത്തി.ചക.എ. അറനറുചടെ വരത്തിസഗംഖര
2015-16  വര്ഷതത്തില് ഒനത്തിലധത്തികഗം തവണ കുറവു വരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാചഴ
നചെര്ക്കുന.

മഭാസഗം വരത്തിസഗംഖര

3/15 മുതല് 10/15 വചര   14600/- രൂപ

11/15 മുതല് 12/15 വചര 12600/- രൂപ

1/16 മുതല് 02/16 വചര   9000/- രൂപ

പത്തി.എഫന്ന്.  ഇടെപഭാടുകളത്തില് നത്തിലവത്തിലുളള നത്തിയമങ്ങളുഗം വരവസകളുഗം  പഭാലത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
പനതരകഗം ശ്രദ്ധ നല്നകണതഭാണന്ന്.

3.4.14. ആനകളുചടെ സുഖചെത്തികത്തിത്സ   -   ചസ്പഷല് ശുചെസ്വീകരണഗം   - 
എസത്തിനമറത്തിലധത്തികഗം തുക ചചെലവഴത്തിച  .
ഫയല് നമ്പര് എ 10-39/15

2015-16  വര്ഷചത ആനകളുചടെ സുഖചെത്തികത്തിത്സക്കു മുനനഭാടെത്തിയഭായത്തി  ആനനകഭാടയഗം
പരത്തിസരവുഗം  വൃതത്തിയഭാക്കുനതത്തിനന്ന്   അധത്തികമഭായത്തി  10  CLR  ജസ്വീവനകഭാചര  21.06.2015  മുതല്
1.07.2015  വചര  നത്തിനയഭാഗത്തിച്ചത്തിരുന.   35,000/-  രൂപയഭാണന്ന്  ഈയത്തിനതത്തിനന്ന്  എസത്തിനമറത്തില്
ഉളചപ്പെടുതത്തിയത്തിരുനതന്ന്.  എനഭാല് ഈയത്തിനതത്തില്  37450/-  രൂപ ചചെലവന്ന്  ചചെയത്തിടണന്ന്.  2450/-
രൂപ  CLR  നവതനയത്തിനതത്തില് എസത്തിനമറന്ന് പരത്തിധത്തിയത്തിലധത്തികഗം ചചെലവന്ന് ചചെയത്തിടണന്ന്.ഉപചചെലവുകള
നത്തിര്ദ്ദേത്തിഷ്ട എസത്തിനമറന്ന് പരത്തിധത്തി കടെകഭാതത്തിരത്തികഭാന ശ്രദ്ധത്തിനകണതഭാണന്ന്.  അലഭാതപക്ഷഗം എസത്തിനമറന്ന്
പുതുനകണതഭാണന്ന്. 

3.4.15. അകസത്തിറനസന്ന് രജത്തിസര് സഭാക്ഷരചപ്പെടുനതണതഭാണന്ന്  .
 തഭാലഭാലത്തിക  ജസ്വീവനകഭാരുചടെ  NMR  അകസത്തിറനസന്ന്  രജത്തിസറത്തിചല  പല
നരഖചപ്പെടുതലുകളുഗം  ബന്ധചപ്പെട  നമലുനദേരഭാഗസര്  സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുനത്തില.  ഏതഭാനുഗം
ഉദേഭാഹരണങ്ങള ചുവചടെ പറയന.
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1 ശ്രസ്വീ.ചക.ജയകൃഷ്ണന, 
തത്തിമത്തില അദ്ധരഭാപകന

2015 മഭാര്ച്ചത്തിചല ചമഭാതനവതനഗം നലത്തിയതന്ന് 
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില

2 ചക.രജത്തിതന്ന്, സത്തിസഗം അനലത്തിസന്ന് 2015 ചസപഗംബര്, ഒനകഭാബര്, ഡത്തിസഗംബര് മഭാസങ്ങളത്തിചല
ചമഭാതനവതനഗം നല്കത്തിയതന്ന് സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില

3 ഇ. ദേത്തിവഭാകരന, സത്തി.എസന്ന്.ഒ. 2015 ഡത്തിസഗംബര് മഭാസചത  ചമഭാതനവതനഗം നലത്തിയതന്ന് 
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില

4 വത്തി.രഭാമചെന്ദ്രന, എ.സത്തി.എസന്ന്.ഒ. 2015 ഡത്തിസഗംബര് മഭാസചത   ചമഭാതനവതനഗം നലത്തിയതന്ന്
സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

അകസത്തിറനസന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നവണ  സഭാക്ഷരചപ്പെടുതല്  വരുനതണതഭാണന്ന്.  നകരള
ടഷറത്തിനകഭാഡന്ന് നവഭാളരഗം-I റള 432 പകഭാരഗം നഫഭാഗം ടെത്തി.ആര്.95-ല് അകസത്തിറനസന്ന് നറഭാള തയഭാറഭാകത്തി
ഓഫസ്വീസന്ന് നമലധത്തികഭാരത്തി  സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തി സൂക്ഷത്തിനകണതഭാണന്ന്.18.02.2017  നന്ന്  നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തി  നമ്പര്  2-നുളള  മറുപടെത്തിയത്തില്  അകസത്തിറനസത്തിചല  നരഖചപ്പെടുതലുകള  ഇനപ്പെഭാള
നമലുനദേരഭാഗസന സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയതഭായത്തി  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  ഭഭാവത്തിയത്തില് അകസത്തിറനസന്ന്  രജത്തിസര്
ശരത്തിയഭായ രസ്വീതത്തിയത്തില് എഴുതത്തി സൂക്ഷത്തിനകണതഭാണന്ന്.

3.4.16. ചപനഷന രജത്തിസര്  ,   ഫഭാമത്തിലത്തി ചപനഷന രജത്തിസര് ഉയര്ന 
ഉനദേരഭാഗസര് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന് സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുനത്തില.
ചപനഷന  രജത്തിസര്,  ഫഭാമത്തിലത്തി  ചപനഷന  രജത്തിസര്,  മറന്ന്  അനുബന്ധ  നരഖകള

എനത്തിവ  നമലുനദേരഭാഗസന  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്  സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുനത്തില.ചപനഷണര്,  ഫഭാമത്തിലത്തി
ചപനഷണര്  എനത്തിവരുചടെ  മരണതസ്വീയതത്തികള,  ചപനഷന,ഫഭാമത്തിലത്തി  ചപനഷന  തുടെങ്ങത്തിയവ
പുതുകത്തിയ തസ്വീയതത്തികള,  ഫഭാമത്തിലത്തി  ചപനഷന എനവചര,  ഏതു നത്തിരകത്തില് എനതുഗം നനഭാര്മല്
നത്തിരകന്ന് എനമുതല് ഏതു നത്തിരകത്തില് എനതുഗം രജത്തിസറത്തില് നചെര്ത്തുകഭാണുനത്തില.  ആയതത്തിനഭാല്
നരഖകള  കൃതരമഭായത്തി  എഴുതത്തി  സൂക്ഷത്തിനകണതുഗം  നമലുനദേരഭാഗസന  രജത്തിസര്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്
സഭാക്ഷരചപ്പെടുനതണതുമഭാണന്ന്.

3.5. ബത്തി വത്തിഭഭാഗഗം
3.5.1. നമല്ശഭാനത്തി നത്തിയമനഗം   -   ഉരുപ്പെടെത്തികളുചടെ കകമഭാറഗം   -   സസര്ണ്ണനത്തില 

വത്തിളകത്തില്   48      ഗഭാമത്തിചന കുറവന്ന്   -   നരഖകള ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്  .
ഫയല് നമ്പര് ബത്തി1-7956/2015

01/10/2015  മുതല്  31/03/2016  കൂടെത്തിയ  കഭാലനതയന്ന്  ഗുരുവഭായൂര്  നമല്ശഭാനത്തിയഭായത്തി
നത്തിയമത്തിതനഭായ  ബ്രൈഹ്മശ്രസ്വീ.ചക.എഗം.നഭാരഭായണന  നമ്പൂതത്തിരത്തി,  മുന  നമല്ശഭാനത്തി  ബ്രൈഹ്മശ്രസ്വീ
മൂര്കന്നൂര് ശ്രസ്വീഹരത്തിനമ്പൂതത്തിരത്തിയത്തില് നത്തിനഗം ഏറ്റുവഭാങ്ങത്തിയ സസര്ണ്ണ/ചവളത്തി/പലവകസഭാധനങ്ങള
നമല്ശഭാനത്തി കഭാലയളവത്തിനുനശഷഗം അടുത നമല്ശഭാനത്തി  (01/04/2016  മുതല് 30/09/2016  വചര)
ബ്രൈഹ്മശ്രസ്വീ.പത്തി.എഗം.ഹരസ്വീഷന്ന്  നമ്പൂതത്തിരത്തിയന്ന്  ഏല്പ്പെത്തിച  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് കകമഭാറഗം  ചചെയ
നത്തിലവത്തിളകത്തില് 48 ഗഭാഗം (6 പവന) കുറവു കഭാണുകയഗം ആയതത്തിചന കഭാരണഗം വത്തിശദേസ്വീകരത്തിക്കുവഭാന
ആവശരചപ്പെടന്ന്  ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  നല്കുകയഗം ചചെയത്തിരുന  (എനകസയറത്തി  നമ്പര്  7  തസ്വീയതത്തി.
22/05/2017)  എനഭാല് മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാക്കുകനയഭാ  തൂകക്കുറവന്ന്  സത്തിരസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  നരഖകള
ഹഭാജരഭാകത്തി പരഭാമര്ശഗം ഒഴത്തിവഭാക്കുകനയഭാ ചചെയത്തിടത്തില. 
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നഭാരഭായണന നമ്പൂതത്തിരത്തി ഏറ്റുവഭാങ്ങത്തിയ സമയതന്ന് 
നത്തിലവത്തിളകത്തിചന തൂകഗം

ഹരസ്വീഷന്ന്  നമ്പൂതത്തിരത്തിയന്ന്  കകമഭാറത്തിയ  സമയതന്ന്
നത്തിലവത്തിളകത്തിചന തൂകഗം

9 കത്തി.ഗഭാഗം. 483 ഗഭാഗം. 9 കത്തി.ഗഭാഗം. 435 ഗഭാഗം.

(സസര്ണ്ണസഭാധനങ്ങളുചടെ വത്തിവരഗം ക്രമനമ്പര് 9)
ഇകഭാരരതത്തില് വത്തിശദേസ്വീകരണഗം ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്.

3.5.2. നദേവസസഗം കസ്വീനഴടെഗം നക്ഷത്രങ്ങളത്തിചല വത്തിനശഷഭാല് ചെടെങ്ങുകളകന്ന് മുനകൂര്
അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിചല അപഭാകത
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  കസ്വീനഴടെഗം  നക്ഷത്രങ്ങളത്തിചല  വത്തിനശഷഭാല്  ചെടെങ്ങുകളുചടെ

ചചെലവുകളകന്ന്  എസത്തിനമറത്തിചന  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  നദേവസസഗം  ഇനചസ്പകര്മഭാര്കന്ന്  മുനകൂര്
അനുവദേത്തിക്കുകയഗം ചെടെങ്ങുകളകന്ന് നശഷഗം മുനകൂര് ഭര്തത്തിയഭാക്കുകയഗം ചചെയ്യുനണന്ന്.   എനഭാല്
നല്കുന മുനകൂറത്തില് വലത്തിയ വത്തിഭഭാഗഗം  തുകയഗം ചചെലവഭാകഭാചത തത്തിരത്തിച്ചടെനകണത്തി  വരുനതഭായത്തി
കഭാണുന.  യഭാഥഭാര്തരനബഭാധനതഭാചടെ അലഭാചതയഗം മുനവര്ഷങ്ങളത്തില് ഈ ചെടെങ്ങത്തിനന്ന് വന
ചചെലവന്ന് പരത്തിഗണത്തികഭാചതയഗം എസത്തിനമറന്ന് തയഭാറഭാകത്തിയതന്ന് ചകഭാണഭാണന്ന് ഇങ്ങചന സഗംഭവത്തിക്കുനതന്ന്.
2015-2016  വര്ഷതത്തില്  നല്കത്തിയ  മുനകൂറുകളത്തില്  ചചെലവഴത്തികഭാചത  തത്തിരത്തിച്ചടെച്ചതത്തിചന  ചെത്തില
ഉദേഭാഹരണങ്ങള തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.
വത്തിനശഷഭാല് ചെടെങ്ങത്തിചന 

നപരന്ന് എസത്തിനമറന്ന്
മുനകൂര് അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്

ആര്കന്ന്
മുനകൂര്

അനുവദേത്തിച്ചതന്ന് ചചെലവന്ന് ബഭാകത്തി

1. പുനത്തൂര് ഭഗവതത്തി 
നക്ഷത്രഗം നഹഭാമഗം, 
സുകൃതനഹഭാമഗം എനസ്വീ
ചെടെങ്ങുകളകന്ന്

245000 എന.ഷഭാജുശങര്
നദേവസസഗം ഇനസ് ചപകര്

230000 172818 57182

2. ചനന്മേത്തിനത്തി 
ബലരഭാമനക്ഷത്രഗം 
അക്ഷയതൃതസ്വീയ 
ആനഘഭാഷഗം

190000 പത്തി.ശ്രസ്വീനഭാരഭായണന
നദേവസസഗം ഇനസ് ചപകര്

100000 35715 64285

3. തലനകഭാടകര 
ശത്തിവനക്ഷത്രഗം 
അഷ്ടമഗംഗലരപശ്ന 
പരത്തിഹഭാരപൂജകള

732000 എന.ഷഭാജുശങര്
നദേവസസഗം ഇനസ് ചപകര്

700000 455434 244566

4. നഭാരഭായണഗംകുളങ്ങര 
നക്ഷത്രഗം വത്തിഷുനവല 
ആനഘഭാഷഗം

48500 പത്തി. ശ്രസ്വീനഭാരഭായണന
നദേവസസഗം ഇനസ് ചപകര്

47000 23228 23772

5. ചനന്മേത്തിനത്തി അയപ്പെ 
നക്ഷത്രഗം പതത്തിഷഭാദേത്തിന
ആനഘഭാഷഗം

147000 പത്തി. ശ്രസ്വീനഭാരഭായണന
നദേവസസഗം ഇനസ് ചപകര്

120000 75254 44746

നമല്പകഭാരഗം  ആവശരതത്തില് അധത്തികഗം  മുനകൂര്  അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിനഭാല് നദേവസസഗം
ഫണന്ന് തഭാത്കഭാലത്തികമഭാചയങത്തിലുഗം വരക്തത്തികളുചടെ കയത്തില് എതത്തിനച്ചരുനതത്തിനന്ന് വഴത്തിചയഭാരുക്കുന. 
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3.5.3. നക്ഷത്രങ്ങളകന്ന് ധനസഹഭായഗം അപഭാകതകള
ഫയല് നമ്പര്.ബത്തി3-9149/14

നകരളതത്തിചല  ഇതര  കഹന്ദവനക്ഷത്രങ്ങളുചടെ  പുനരുദ്ധഭാരണതത്തിനുഗം
നവദേപഭാഠശഭാലകളചടെ പരത്തിനപഭാഷണതത്തിനുഗം ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസതത്തില് നത്തിനഗം വര്ഷഗം നതഭാറുഗം
ധനസഹഭായഗം  അനുവദേത്തിചവരുനണന്ന്.   2015-16  സഭാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തില്  ടെത്തി  ഇനതത്തിചല
ചചെലവന്ന് 3 നകഭാടെത്തി രൂപയഭാണന്ന്.  ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തിചല അപഭാകതകള തഭാചഴ നചെര്ക്കുന.

1. യഥഭാര്തതത്തില് തുക ചചെലവഴത്തികഭാചത കണകത്തില് ചചെലവന്ന് കഭാണത്തിച  .
2014-15  സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷചത ബഡ്ജറത്തില്  3 നകഭാടെത്തി രൂപ വകയത്തിരുത്തുകയഗം ടെത്തി

തുകയത്തില് നത്തിനഗം  1,00,000/-  രൂപ കടെവല്ലൂര് അനനരഭാനരതത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയതന്ന്  ഒഴത്തിവഭാകത്തി  ബഭാകത്തി
2,99,00,000/-  രൂപ  31/03/2015 നന്ന്  ചചെലചവഴുതത്തി  മഭാറ്റുനതത്തിനന്ന്  17/03/2015 ചല  11-ാഭാഗം  നമ്പര്
പകഭാരഗം  ഭരണസമത്തിതത്തി  തസ്വീരുമഭാനത്തിക്കുകയഗം  അതുപകഭാരഗം  അടുത  വര്ഷതത്തില്(2015-16)
നക്ഷത്രങ്ങളകന്ന്   ധനസഹഭായഗം  നല്കുകയഗം  ആണന്ന്  ചചെയത്തിടളതന്ന്.   ഇതരതത്തില്  2015-16
സഭാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തിലുഗം വകയത്തിരുതത്തിയ 3 നകഭാടെത്തി രൂപയത്തില് നത്തിനഗം 1 ലക്ഷഗം രൂപ കടെവല്ലൂര്
അനനരഭാനരതത്തിനന്ന്  നല്കത്തിയതന്ന്  കത്തിഴത്തിച്ചന്ന്  ബഭാകത്തി  2,99,00000/-  രൂപ വക്കൗച്ചര് നമ്പര്  7608/03/16
പകഭാരഗം  (ചചെകന്ന്  നഗം.645044/31.03.16  നകഭാര്പ്പെനറഷന  ബഭാങന്ന്)  പത്തിനവലത്തിച്ചന്ന്   നകഭാര്പ്പെനറഷന
ബഭാങത്തില് തചന 31/03/2016 തസ്വീയതത്തിയത്തില് 93 ദേത്തിവസനതകന്ന് FD ആയത്തി നത്തിനക്ഷപത്തിച്ചത്തിടണന്ന് (രശസ്വീതത്തി
നമ്പര്  690321  തത്തിയതത്തി.31.03.16,  690322  തത്തിയതത്തി.31.03.16).  യഥഭാര്തതത്തില്  തുക
ചചെലവഴത്തികചപ്പെടെഭാചത  സഗംഖര  പത്തിനവലത്തിച്ചന്ന്  സത്തിര  നത്തിനക്ഷപമഭാകത്തി  മഭാറത്തി  കണകത്തില്  തുക
ചചെലവഴത്തിച്ചതഭായത്തി  കഭാണത്തിക്കുനതന്ന്  ശരത്തിയഭായ  നടെപടെത്തിക്രമമല.  2016-17  വര്ഷഗം  ഈ  സത്തിര
നത്തിനക്ഷപ സഗംഖര പത്തിനവലത്തിച്ചന്ന്  ചചെലവഴത്തിച്ചതന്ന് സഗംബന്ധത്തിച്ച വത്തിവരഗം ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്.

2. കകപ്പെറത്തിയ തുകയത്തില് വരതരഭാസഗം
ചെഭാവകഭാടെന്ന്  നപരകഗം  ശത്തിവനക്ഷത്രതത്തിനന്ന്  ചസക്രടറത്തിയചടെ  നപരത്തില്

40000(നഭാല്പ്പെതത്തിനഭായത്തിരുഗം  രൂപഭാ  മഭാത്രഗം)  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  (അനപക്ഷഭാ  നമ്പര്  4703  ചചെകന്ന്
നമ്പര് 214242/13.07.15) എനഭാല് പസ്തുത നക്ഷത്രതത്തിനന്ന് 30000/- (മുപ്പെതത്തിനഭായത്തിരഗം രൂപഭാ മഭാത്രഗം)
ലഭത്തിച്ചതഭായത്തിടഭാണന്ന് കകപ്പെറ്റു രസസ്വീതത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.

3. കകപ്പെറ്റു രസസ്വീതത്തില് തുക നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില
പഭാലകഭാടെന്ന്  അരത്തിയന്നൂര്  ചുനണകഭാവന്ന്  ശത്തിവനക്ഷത്രതത്തിനന്ന്  പസത്തിഡനത്തിചന  നപരത്തില്

30000/- രൂപ (മുപ്പെതത്തിനഭായത്തിരഗം രൂപഭാ മഭാത്രഗം) അനുവദേത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  എനഭാല് നക്ഷത്രതത്തില് നത്തിനഗം
ഹഭാജരഭാകത്തിയ കകപ്പെറ്റു രസസ്വീതത്തില് തുക നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില (അനപക്ഷ നമ്പര് 6632).

ആയതത്തിനഭാല് നമല് രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളത്തിചലയഗം വരവന്ന്  ചചെലവു കണക്കുകളത്തില് തുക
നരഖചപ്പെടുതത്തിയതത്തിചന വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള പരത്തിനശഭാധനയന്ന് ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്.

4. ധനസഹഭായഗം നല്കത്തിയതന്ന്   -   അനപക്ഷ ലഭരമഭായത്തില
ഇടുകത്തി  ജത്തിലയത്തില്  വണനനമടെന്ന്  ധര്മ്മശഭാസ്തഭാനക്ഷത്രതത്തിനന്ന്  25000  രൂപ

അനുവദേത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.   (ഇരുപതയഭായത്തിരഗം രൂപഭാ മഭാത്രഗം)  എനഭാല് പസ്തുത അനപക്ഷ ഫയലത്തില്
ലഭരമഭായത്തില (അനപക്ഷ നമ്പര് 5385) 

ആയതത്തിനഭാല്  നമല്  പകഭാരഗം  ഉപഖണത്തികകള  2,3,4  അനുവദേത്തിച്ച  95000  രൂപ
ഓഡത്തിറത്തില് തടെസചപ്പെടുത്തുന. (ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നമ്പര്.5/22-05-2017)
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അപഭാകതകള
ധനസഹഭായഗം  നല്കുനതന്ന്  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്  മുനവര്ഷങ്ങളത്തില്  നത്തിലനത്തിനത്തിരുന

തഭാചഴപറയന അപഭാകതകള ഇനപ്പെഭാഴുഗം തുടെരുന.

(എ) ധനസഹഭായഗം തുക അനുവദേത്തിക്കുനതത്തിനന്ന് യഭാചതഭാരു മഭാനദേണവുഗം പഭാലത്തിച്ചത്തിടത്തില.
(ബത്തി) അനപക്ഷ പരത്തിനശഭാധന നടെതത്തിയ വത്തിവരഗം ഫയലത്തില്/അനപക്ഷയത്തില് നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തിലന്ന്.
(സത്തി) സഭാമ്പതത്തികസഹഭായഗം ലഭത്തിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളത്തില് നത്തിനഗം തുക ചചെലവഴത്തിച്ചതത്തിചന വത്തിനത്തിനയഭാഗ

സഭാക്ഷരപത്രഗം വഭാങ്ങത്തിയത്തിടത്തില.

3.5.4. അനഭാഥഭാലയങ്ങളകന്ന് ധനസഹഭായഗം നല്കല്
ഫയല് നമ്പര് - ബത്തി3-5531/15

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ആക ന്ന്  V(27)6  അനുശഭാസത്തിക്കുനതനുസരത്തിച്ചന്ന്  ഹത്തിന്ദുകള
നടെത്തുന  അനഭാഥഭാലയങ്ങളകന്ന്  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തില്  നത്തിനഗം  ധനസഹഭായഗം
അനുവദേത്തിക്കുനണന്ന്.  ഓഡത്തിറന്ന് വര്ഷതത്തില് ഈയത്തിനതത്തിലുള ചചെലവന്ന് 2500000/- രൂപയഭാണന്ന്.

(1) അനഭാഥഭാലയങ്ങളകന്ന് തുക നല്കുനതന്ന് സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന് മഭാനദേണഗം നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിടത്തില.
(2) അനപക്ഷ  പരത്തിനശഭാധന  നടെതത്തിയതു  സബന്ധത്തിച്ച  നരഖചപ്പെടുതല്  ഫയലത്തിനലഭാ

അനപക്ഷയത്തിനലഭാ ഇല.

ആയതത്തിനഭാല് ഇകഭാരരതത്തില് നടെപടെത്തി സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന് (ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നമ്പര്
6/22-05-17 നന്ന് മറുപടെത്തി ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില).

3.5.5. ചനന്മേത്തിനത്തി ബലരഭാമനക്ഷത്രഗം മുറജപഗം പുഷ് പഭാഞലത്തി ആനഘഭാഷഗം   - 
അഡസഭാനസന്ന് ക്രമസ്വീകരത്തിച്ചതത്തിചല കഭാലതഭാമസഗം പത്തിഴപ്പെലത്തിശ 
ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില  .
ഫയല് നമ്പര് - ബത്തി7-8478/14
വക്കൗച്ചര് നമ്പര് - 998/5-15

ചനന്മേത്തിനത്തി  ബലരഭാമനക്ഷത്രഗം  മുറജപഗം,  പുഷഭാഞലത്തി  ആനഘഭാഷതത്തിനഭായത്തി  നദേവസസഗം
ഇനസ് ചപകര്  ശ്രസ്വീ.പത്തി.മനനഭാജ്കുമഭാറത്തിനന്ന്  അനുവദേത്തിച്ച  70000  രൂപയചടെ  അഡസഭാനസന്ന്  ചെസ്വീഫന്ന്
ഫത്തിനഭാനസന്ന് & അകക്കൗണന്ന്സന്ന് ഓഫസ്വീസറുചടെ 30/04/15 ചല ബത്തി7-8478/14 നടെപടെത്തി ഉതരവു പകഭാരഗം
ഭര്തത്തിയഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല്  ചചെലവഭാകഭാത  തുക  5020  രൂപ  യഥഭാസമയഗം
അടെവഭാകഭാതതത്തിനഭാല്  പത്തിഴപ്പെലത്തിശ  223 രൂപ(29/11/14  മുതല്  24/02/15  വചരയള
ദേത്തിവസങ്ങളത്തിനലകന്ന്)  ഒരഭാഴ് ചെകകഗം  അടെവഭാക്കുനതത്തിനന്ന്  നമല്  ഉതരവത്തില്  നത്തിര്നദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.
ആയതന്ന്  അടെവഭാകത്തിയതഭായത്തി  ഫയലത്തില്  നരഖചപ്പെടുതലുകളത്തില  (ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി
നഗം.8/25.05.17)

ആയതത്തിനനഭാടെനുബന്ധത്തിച്ച  ചചെലവു  വക്കൗച്ചര്  നഗം.998/5-15  സബ്ബന്ന്  വക്കൗച്ചര്  നഗം.18
(ഇനനവഭായ് സന്ന്  നഗം.43,  കുമരന  സത്തില്കന്ന്)  പകഭാരഗം  3  മുണ്ടുകള  250  രൂപ  നത്തിരകത്തില്
വഭാങ്ങത്തിയതത്തിനന്ന്  3x250=750 രൂപയ്ക്കു പകരഗം 7500/-  രൂപ അനുവദേത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  അധത്തികഗം അനുവദേത്തിച്ച
6750/-രൂപ ഉതരവഭാദേചപ്പെട ഉനദേരഭാഗസനത്തില് നത്തിനഗം ഈടെഭാകത്തി നദേവസസഗം അകക്കൗണത്തില് വരവന്ന്
ചവനകണതഭാണന്ന്.
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3.5.6. ഹഭാനചടെകന്ന് വസഗം വഭാങ്ങത്തിയതന്ന് ഹഭാനചടെകത്തിചന മുദ്രണനതഭാടു കൂടെത്തിയ 
രസസ്വീതന്ന് ഇല
ബത്തി2-8217/15 വക്കൗച്ചര് - 5629/12/15
തുക - 55152/എസന്ന്.ബത്തി.റത്തി. ചചെകന്ന് നഗം.563475/16.12.15
ബത്തി2-7986/15 വക്കൗച്ചര് -5241/12/15
തുക - 2736/ സത്തി.എസന്ന്.ബത്തിചചെകന്ന് നഗം..961728/1-12-15

ബത്തി2/8217/15  ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് നദേവപശ്നപരത്തിഹഭാരകര്മ്മങ്ങളുചടെ ഭഭാഗമഭായത്തി
ഉള ചെടെങ്ങുകളകന്ന് ആവശരമഭായ വസവത്തിതരണതത്തിനന്ന് ഭരണസമത്തിതത്തി 17/10/15 ചല 3-ാഭാഗം നമ്പര്
തസ്വീരുമഭാനഗം,  ഹഭാനചടെകത്തിചന  5067/24-04-15  ആയ  ഇനനവഭാ യ് സന്ന്  എനത്തിവയചടെ
അടെത്തിസഭാനതത്തില്  55152/-രൂപ  നല്കത്തിയതത്തിനുള  ഹഭാനചടെകത്തിചന  മുദ്രണനതഭാടു  കൂടെത്തിയ
കകപ്പെറ്റു രസസ്വീതു ഫയലത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെനമഭാ വക്കൗച്ചറത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെനമഭാ കഭാണുനത്തില.

ബത്തി2/7986/15  ഫയല്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചനപ്പെഭാള  നവരഭാത്രത്തി  ചെടെങ്ങുകളകന്ന്  നദേവസസഗം
ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ 28/09/15 ചല 156-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനഗം ഹഭാനട് ലൂമത്തിചന 5066/24-11-15 ആയ
ഇനനവഭായ്സന്ന്  എനത്തിവയചടെ  അടെത്തിസഭാനതത്തില്  നല്കത്തിയ  2736  രൂപയ്ക്കുഗം  ഹഭാനന്ന് ലൂമത്തിചന
മുദ്രണനതഭാടു കൂടെത്തിയ രസസ്വീതന്ന് ഫയലത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെനമഭാ വക്കൗച്ചറത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെനമഭാ കഭാണുനത്തില.

ഇനഡരന  സഭാമ്പന്ന്  ആക ന്ന്  അനുസരത്തിച്ചന്ന്  5000 രൂപയത്തില്കൂടുതല്  ഉള  തുകകള
കകപ്പെറ്റുനവര്  റവനപ്യൂ  സഭാമ്പന്ന്  പതത്തിച്ചന്ന്  ഒപ്പെത്തിടത്തിരത്തിയണചമന  നത്തിബന്ധന  പഭാലത്തികഭാത
ഹഭാനചടെകത്തിചന മുദ്രണമത്തിലഭാത രസസ്വീതത്തികളഭാണന്ന് ഫയലത്തിനനഭാചടെഭാപ്പെഗം കഭാണുനതന്ന്.

ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി  നല്കത്തിയത്തിടഗം  ഹഭാനചടെകത്തിചന  മുദ്രണനതഭാടു  കൂടെത്തിയ  റവനപ്യൂ
സഭാമ്പന്ന് പതത്തിച്ചന്ന് ഒപ്പെത്തിടന്ന് കകപ്പെറന്ന് രസസ്വീതത്തികള ഓഡത്തിറത്തിനന്ന് ഹഭാജരഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

ഹഭാനചടെകത്തിചന  മുദ്രണനതഭാടു  കൂടെത്തിയ  രസസ്വീതത്തികള  ഓഡത്തിറത്തിനു
ഹഭാജരഭാക്കുനനതഭാചടെഭാപ്പെഗം ഭഭാവത്തിയത്തിലുള ചചെലവുകളക്കുഗം ഇനരന സഭാമ്പന്ന് ആകത്തിചല നത്തിബന്ധന
പഭാലത്തിക്കുനതത്തിനു പനതരകഗം ശ്രദ്ധത്തിനകണതഭാണന്ന്.

3.5.7. നരഖകള പരത്തിനശഭാധനകന്ന് ലഭരമഭാകത്തിയത്തില
ബത്തി ചസക്ഷന ഓഡത്തിറ്റുമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന് തഭാചഴപറയന ഫയലുകള പരത്തിനശഭാധനയന്ന്

ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില. 

ക്രമ നഗം. ഫയല് നഗം. തുക ഇനവത്തിവരഗം

1. B3-910/12 25000 നരവതത്തി പടതഭാനഗം ചചെലവുകള

ആചക 25000/- രൂപ

നരഖകളുചടെ അഭഭാവതത്തില് ചചെലവന്ന് തുക 25000/-രൂപ ഓഡത്തിറത്തില് തടെസചപ്പെടുത്തുന.

3.5.8. നക്ഷത്രസമത്തിതത്തികന്ന് ധനസഹഭായഗം   -   അപഭാകതകള
കഭാവസ്വീടെന്ന്  കഭാര്തരഭായനസ്വീ  നക്ഷത്രഗം  പതത്തിഷഭാദേത്തിനതത്തിചന  ഭഭാഗമഭായത്തി  നദേവസസഗം

ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  27/02/2015 ചല  69-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനമഭായത്തി  73000 രൂപയചടെ എസത്തിനമറന്ന്
അഗംഗസ്വീകരത്തിക്കുകയഗം 35000 രൂപ അഡസഭാനസന്ന് അനുവദേത്തിക്കുകയഗം ചചെയതത്തില് നത്തിനന്ന് 25545/- രൂപ
ചചെലവഭാകുകയഗം ബഭാകത്തി 9455/-രൂപ CB134/4-4-15 പകഭാരഗം തത്തിരത്തിച്ചടെക്കുകയഗം ചചെയ.
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25545  രൂപയത്തില്  നത്തിനഗം  15000  രൂപ  നക്ഷത്രനക്ഷമസമത്തിതത്തികന്ന്  അനദേഭാനഗം
നടെത്തുനതത്തിനന്ന്  നല്കുവഭാനുള  ഭരണസമത്തിതത്തി  തസ്വീരുമഭാനതത്തില്  തചന  നമല്  തുകയചടെ
ഉപനയഭാഗഗം  ഉറപ്പെന്ന്  വരുത്തുവഭാന  കൂടെത്തി  ഉതരവഭായത്തിരുന.   എനഭാല്  നക്ഷത്രനക്ഷമസമത്തിതത്തികന്ന്
പണമഭായത്തി  നല്കത്തിയ  15000 രൂപയചടെ  ഉപനയഭാഗഗം  ഉറപ്പെന്ന്  വരുതത്തിയതഭായത്തി  കഭാണഭാതതത്തിചന
തുടെര്നന്ന് 18/05/2017 ചല 03/2015-2016 പകഭാരഗം നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തികന്ന് 19/05/2015 ല്
നല്കത്തിയ മറുപടെത്തി പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് തഭാചഴപറയന അപഭാകതകള കഭാണുന.

1. അനുവദേത്തിച്ച  തുകയചടെ  ഉപനയഭാഗഗം  ഉറപ്പെന്ന്  വരുനതണതന്ന്  കണക്കുകളുഗം  നരഖകളുഗം
പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചന്ന്  ചകഭാണഭാകണഗം  എനത്തിരത്തിചക  തുക  അനദേഭാനതത്തിനഭായത്തി
ഉപനയഭാഗത്തിച്ചത്തിടചണന  വത്തിവരഗം  "അനനസഷണതത്തില്  അറത്തിയഭാന  കഴത്തിഞ്ഞു"  എനന്ന്
മഭാത്രമഭാണന്ന് നദേവസസഗം ഇനസ് ചപകര് റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ചചെയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.

2. ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തികളകന്ന്  മറുപടെത്തി  ലഭരമഭാനകണതന്ന്  നദേവസസഗം  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേറനറഭാ,
അനദ്ദേഹഗം ചുമതലചപ്പെടുതത്തിയ ആനളഭാ ആനകണതഭാണന്ന്.  എനഭാല് നമല് നമ്പര് ഓഡത്തിറന്ന്
എനകസയറത്തികന്ന്  ബത്തി7  ക്ലഭാര്കന്ന്  നനരത്തിടഭാണന്ന്  മറുപടെത്തി  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.   നദേവസസതത്തിചല
ഉയര്ന ഉനദേരഭാഗസര് ആരുഗം മറുപടെത്തി സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.

3. നക്ഷത്ര നക്ഷമസമത്തിതത്തികളകന്ന് ഇതരതത്തില് സഗംഭഭാവന നല്കുനമ്പഭാള ചചെലവന്ന് നരഖകള
സൂക്ഷത്തികഭാതത്തിരത്തിക്കുകയഗം അതരഗം ചചെലവന്ന് ഓഡത്തിറത്തില് നത്തിനന്ന് ഒഴത്തിവഭാകുകയഗം ചചെയ്യുനണന്ന്.
കസ്വീനഴടെഗം  നക്ഷത്രങ്ങളത്തിചല  വത്തിനശഷങ്ങളുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെടന്ന്  നദേവസസഗം  ഇനസ് ചപകര്മഭാര്
നനരത്തിടന്ന്  ചചെലവുകള  നടെതത്തി  കണക്കുകള  സൂക്ഷത്തിക്കുനണന്ന്  എനത്തിരത്തിചക
നക്ഷത്രസമത്തിതത്തികളകന്ന്  ധനസഹഭായഗം  നല്കുനതന്ന്  ഒഴത്തിവഭാകത്തി  നദേവസസഗം  നനരത്തിടന്ന്  ചചെലവന്ന്
ചചെയ്യുന കഭാരരഗം പരത്തിഗണത്തിനകണതഭാണന്ന് എനന്ന് ശുപഭാര്ശ ചചെയ്യുന.  ചചെലവന്ന് നരഖകള
സൂക്ഷത്തികഭാചത  നക്ഷത്രഗം  നക്ഷമസമത്തിതത്തികളകന്ന്  ധനസഹഭായഗം  നല്കുനതത്തിനന്ന്  നദേവസസഗം
നത്തിയമതത്തില് വരവസയത്തില  എന വത്തിവരഗം അറത്തിയത്തിക്കുന.

നക്ഷത്രനക്ഷമസമത്തിതത്തികളകന്ന് 2015-16 വര്ഷതത്തില് ധനസഹഭായഗം നല്കത്തിയതത്തിചന മറ്റു
ചെത്തില ഉദേഭാഹരണങ്ങള കൂടെത്തി തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

ഫയല് നമ്പര് ഉനദ്ദേശഗം നല്കത്തിയ തുക

B7-8188/12 തലനകഭാടകര മഹഭാനദേവനക്ഷത്രതത്തില് കര്കത്തിടെകഗം 30 നന്ന് പസഭാദേ 
ഊടന്ന് നടെത്തുനതത്തിനന്ന് ധനസഹഭായഗം

40000

B7-3983/15 അഞ്ഞൂര് അയപ്പെനകഭാവന്ന് നക്ഷത്രഗം പതത്തിഷഭാദേത്തിന ആനഘഭാഷഗം 35000

B7-692/15 തലനകഭാടകര മഹഭാനദേവനക്ഷത്രഗം ശത്തിവരഭാത്രത്തി 50000

B7-1433/15 തഭാമരയൂര് പതത്തിഷഭാദേത്തിനചചെലവുകള മഭാതൃസമത്തിതത്തികന്ന് നല്കത്തിയതന്ന് 20000

ചക.എസന്ന്.എ.(ജത്തി.ആര്.ഡത്തി.)എ 13-672/17 തസ്വീയതത്തി.06/06/17 നമ്പര് കതന്ന് പകഭാരഗം
നമല് അപഭാകതകള നദേവസസഗം അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെടുത്തുകയഗം അപഭാകതകളകന്ന്
നദേവസസതത്തിചന ഭഭാഗത്തുനത്തിനള വത്തിശദേസ്വീകരണഗം നല്കഭാന തഭാത്പരരചപ്പെടുകയഗം ചചെയചവങത്തിലുഗം
നഭാളത്തിതുവചര വത്തിശദേസ്വീകരണഗം/മറുപടെത്തി ഓഡത്തിറത്തിനു ലഭരമഭാകത്തിയത്തില. 
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3.6. ജസ്വീവധനഗം വത്തിഭഭാഗഗം

3.6.1. മഭാര്കറന്ന് നത്തിരകത്തിലുഗം അധത്തികഗം വത്തിലയന്ന് കഭാലത്തിതസ്വീറ വത്തിതരണ കരഭാര് 
പുതുകത്തി   -   നകരള ഫസ്വീഡ്സന്ന് അധത്തിക വത്തില ഈടെഭാകത്തി  .
(2014-15 വര്ഷചത ഓഡത്തിറന്ന് റത്തിനപ്പെഭാര്ടന്ന് ഖണത്തിക 3.2 കഭാണുക.)
ഫയല് നമ്പര് - എല്.2- 6642/15

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിചല  നവങ്ങഭാടെന്ന്,  കഭാവസ്വീടെന്ന്,  നഗഭാശഭാല  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിനലകന്ന്
2009-10  മുതല് കഭാലത്തിതസ്വീറ വഭാങ്ങുനതന്ന് നകരള ഫസ്വീഡ്സന്ന് ലത്തിമത്തിറഡന്ന്,  കനലറ്റുഗംകര,  തൃശ്ശൂര് എന
സഭാപനതത്തില്  നത്തിനഭാണന്ന്.  2009-10 ല്  ചടെണര്  ക്ഷണത്തിച്ചന്ന്   നമല്  സഭാപനവുമഭായത്തി
കരഭാറത്തിനലര്ചപ്പെടതത്തിനുനശഷഗം വര്ഷഭാവര്ഷഗം കരഭാര് പുതുക്കുക മഭാത്രമഭാണന്ന്  ചചെയ വനത്തിരുനതന്ന്.
തുടെര്നന്ന്  2013-14  സഭാമ്പതത്തിക  വര്ഷനതകന്ന്   ചടെണര്  ക്ഷണത്തിച്ചന്ന്   നകരള  ഫസ്വീഡ്സുമഭായത്തി
1.04.2013  മുതല് ഒരു വര്ഷനതകന്ന്  കരഭാറത്തിനലര്ചപ്പെടുകയഗം പത്തിനസ്വീടെന്ന്  31.07.2014  വചര കരഭാര്
നസ്വീടത്തി നല്കുകയഗം ചചെയ. ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ 25.08.2014 ചല 249-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം
കത്തിനലഭാഗഭാമത്തിനന്ന് 18.70  നത്തിരകത്തില് 1.08.2014 മുതല് ഒരു വര്ഷനതകഭാണന്ന് കരഭാറത്തില് ഏര്ചപ്പെടതന്ന്.
2015-16  വര്ഷതത്തില് നദേവസസതത്തിനലകന്ന്  ആവശരമഭായ  കഭാലത്തിതസ്വീറ  കത്തിനലഭാഗഭാമത്തിനന്ന്  18.70  രൂപ
നത്തിരകത്തിലഭാണന്ന്  നകരള  ഫസ്വീഡ്സന്ന്  വത്തിതരണഗം  നടെതത്തിയത്തിടളളതന്ന്.  വത്തിവരഭാവകഭാശ  നത്തിയമപകഭാരഗം
നകരള ഫസ്വീഡ്സത്തില് നത്തിനഗം ഓഡത്തിറത്തിനു ലഭത്തിച്ച വത്തിവരമനുസരത്തിച്ചന്ന് ചക.എഫന്ന്. റത്തിച്ചത്തിചന എഗം.ആര്.പത്തി
നത്തിരകന്ന്  കത്തിനലഭാഗഭാമത്തിനന്ന്  18.20  രൂപയഭാണന്ന്.  ഈ  വത്തില  നലഭാഡത്തിങന്ന്-അണ്നലഭാഡത്തിങഗം
കണ്നവയനസുഗം ഉളചപ്പെടതഭാണന്ന് എനന്ന് വത്തിവരഭാവകഭാശ നത്തിയമപകഭാരമുളള മറുപടെത്തിയത്തില് നകരള
ഫസ്വീഡ്സന്ന്  വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.  2015-16  വര്ഷഗം  ആചക  744450 കത്തി.ഗഭാഗം  കഭാലത്തിതസ്വീറ
നദേവസസതത്തില് വത്തിതരണഗം ചചെയത്തിടണന്ന്. കത്തിനലഭാഗഭാമത്തിനന്ന് 0.50 രൂപ നത്തിരകത്തില് നമല്പറഞ അളവന്ന്
കഭാലത്തിതസ്വീറയചടെ  വത്തിലയത്തിനതത്തില്  372225/-രൂപ  നകരളഫസ്വീഡ്സന്ന്  അധത്തികഗം  ഈടെഭാകത്തിയത്തിടണന്ന്.
അധത്തികഗം നത്തിരകന്ന് ഈടെഭാക്കുക വഴത്തി നദേവസസതത്തിനുണഭായ നഷ്ടഗം ഉതരവഭാദേത്തിയഭായവരത്തില് നത്തിനഗം
തത്തിരത്തിചക  ഈടെഭാക്കുകനയഭാ  തുടെര്വര്ഷചത  ബത്തിലത്തില്  ക്രമചപ്പെടുത്തുകനയഭാ  ചചെനയണതഭാണന്ന്.
2005 ചല വത്തിവരഭാവകഭാശ നത്തിയമപകഭാരഗം നലത്തിയ അനപക്ഷയന്ന്  നകരള ഫസ്വീഡ്സത്തില് നത്തിനഗം ലഭത്തിച്ച
മറുപടെത്തിയത്തില് ഒരു കത്തിനലഭാഗഭാഗം കഭാലത്തിതസ്വീറയചടെ മഭാര്കറന്ന്  വത്തില  18.20(കണ്നവയനസന്ന്,  ചുമടകൂലത്തി
എനത്തിവ ഉളപ്പെചടെ)എനന്ന് വരക്തമഭാകത്തിയത്തിടളളതത്തിനഭാല് ഓഡത്തിറന്ന്  എനകസയറത്തി നമ്പര്  06/12.04.17
നു ലഭരമഭാകത്തിയ മറുപടെത്തി സസസ്വീകരത്തികഭാന കഴത്തിയത്തില.

3.6.2. ആനകളകന്ന് ചെത്തികത്തിത്സ   -   ഭക്ഷണ ആവശരങ്ങളക്കുളള പലവരജനഗം  -
നസഭാക്കുഗം വരവുഗം തമ്മത്തില് ചപഭാരുതനകടെന്ന്
ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ആനകളുചടെ പനതരക ചെത്തികത്തിത്സ,  മദേപ്പെഭാടെന്ന് ചെത്തികത്തിത്സ,  ആനയൂടന്ന്

എനത്തിവയന്ന്  ആവശരമഭായ അരത്തി,  പച്ചകറത്തി,  പഴഗം,  പലവരജനങ്ങള എനത്തിവ കരഭാറുകഭാരചന
സകപ കൂടെഭാചത  നക്ഷത്രഗംവരവന്ന്,  മറന്ന്  വരവന്ന്  എനത്തിങ്ങചനയഗം  ലഭത്തിക്കുന.ബന്ധചപ്പെട  ഫയലുഗം
നസഭാകന്ന് രജത്തിസറുഗം പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് തഭാചഴപറയന അപഭാകതകള കഭാണുന.
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1. വരവന്ന് ചചെലവന്ന് പത്രത്തികയഗം നസഭാകന്ന് രജത്തിസറുഗം തമ്മത്തില് ചപഭാരുതനകടുകള ഉണന്ന്. 
വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള ചുവചടെ പറയന.

ക്രമ
നഗം.

ഇനഗം വരവന്ന് പത്രത്തിക - നക്ഷത്രഗം വരവന്ന്
പകഭാരമുളള വരവന്ന്

നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്
പകഭാരമുളള വരവന്ന്

ആധത്തികഗം / കുറവന്ന്

1 ശര്കര 2015 ആഗസ്തന്ന്
      മുനബഭാകത്തി                   -   109
     കരഭാറുകഭാരചന സകപ     -    47
നക്ഷത്രതത്തില് നത്തിനളള വരവന്ന്    -    37
                                        193

          247

യഥഭാര്ത  നസഭാകത്തിലുളളതത്തിലുഗം
അധത്തികഗം  54  കത്തി.ഗഭാഗം  @47
രൂപ ചചെലവന്ന് കഭാണത്തിച്ചത്തിടണന്ന്
അധത്തികമഭായത്തി കഭാണത്തിച്ച 
ചചെലവുതുക = 54kg x47/-
= 2538/- രൂപ

2 അവല് 2016 ചഫബ്രുവരത്തി
      മുനബഭാകത്തി                 - 997.50
      കരഭാറുകഭാരചനസകപ   - 650
നക്ഷത്രതത്തില് നത്തിനളള വരവന്ന്  - 249
                                   -------
                                   1896.50

നത്തിതരചെത്തികത്തിത്സ  – 1913
മദേപ്പെഭാടെന്ന് ചെത്തികത്തിത്സ -245
                   ------
                   2158

യഥഭാര്ത  നസഭാകത്തിലുളളതത്തിലുഗം
അധത്തികഗം  261.5  കത്തി.ഗഭാഗം  @38
രൂപ ചചെലവന്ന് കഭാണത്തിച്ചത്തിടണന്ന്
അധത്തികമഭായത്തി  കഭാണത്തിച്ച
ചചെലവുതുക = 54kg x38/-
= 9937/- രൂപ

നമല്പറഞ  രണന്ന്  ഇനങ്ങളുഗം  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖചപ്പെടുതത്തിയതന്ന്  വരവന്ന്
പത്രത്തികയത്തിനലതത്തില് നത്തിനഗം വരതരസ്തമഭായത്തിടഭാണന്ന്. വരവന്ന് പത്രത്തിക പകഭാരമുളളവ നസഭാകന്ന് രജത്തിസറത്തില്
നരഖചപ്പെടുതഭാതതഭാനയഭാ  ചതറഭായത്തി  നരഖചപ്പെടുതത്തിനയഭാ  കഭാണുന.  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള  ചുവചടെ
പറയന.

ക്രമ
നഗം.    ഇനഗം

വരവന്ന് പത്രത്തിക  
പകഭാരമുളളതന്ന്

നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്
പകഭാരമുളള വരവന്ന് ആധത്തികഗം / വരതരഭാസഗം

1 ഉണങ്ങലരത്തി
നക്ഷത്രഗം വരവന്ന്

ചഫബ്രുവരത്തി - 2016
153@27.15

249 96 kgx27.15 =2606.4

2 അവത്തില് (കരഭാറുകഭാരചന 
സകപ) 600@38 1120 520 kg x 38 =19760

3 ചചെറുപഴഗം
(കരഭാറുകഭാരന)

1605@16.9 1937 332 kg x 16.9 =5610.8

4 ചചെറുപഴഗം (2016 - ജനുവരത്തി
മദേപ്പെഭാടെന്ന് കഭാലതന്ന് 
ചെത്തികത്തിത്സകന്ന് നവണത്തി വന 
ചചെലവന്ന്)

2310@ 16.9 ---- നസഭാകത്തിചലടുതത്തില

നമല്  പറഞ  രണത്തിനങ്ങളത്തിലഭായത്തി  വരവന്ന്  യഥഭാവത്തിധത്തി  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്
നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില. ഇതു സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന് നല്കത്തിയ ഓഡത്തിറന്ന് എനകസയറത്തി നമ്പര് 5/10.04.2017 നു
ലഭരമഭാകത്തിയ  മറുപടെത്തി  പകഭാരഗം  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  കകകഭാരരഗം  ചചെയ്യുനതന്ന്  ചസകപ്യൂരത്തിറത്തി
ജസ്വീവനകഭാരഭാചണനഗം  പലനപ്പെഭാഴുഗം  വരവന്ന്-ചചെലവന്ന്  നരഖചപ്പെടുതഭാചത  വത്തിടനപഭാകഭാറുചണനഗം
പറയന. ഇതു ശരത്തിയഭായ നടെപടെത്തിയല.  ചസകപ്യൂരത്തിറത്തികഭാര് നദേവസസതത്തില് കരഭാറടെത്തിസഭാനതത്തില്
നജഭാലത്തിചചെയ്യുനവരഭാണന്ന്.  അവചര  ഇതരഗം  നജഭാലത്തി  ഏല്പത്തിക്കുനതന്ന്   ചകഭാണഭാണന്ന്  ഇങ്ങചന
സഗംഭവത്തിക്കുനതന്ന്.  വരവന്ന്  പത്രത്തിക,  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  എനത്തിവ  കൃതരമഭായഗം  യഥഭാവത്തിധത്തിയഗം
സൂക്ഷത്തികഭാനഭാവശരമഭായ നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.
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3.6.3. കവനകഭാല് കരഭാറുകഭാരന പത്തിന്മേഭാറത്തിയതത്തിനഭാലുണഭായ നഷ്ടഗം   - 
നഭാളത്തിതുവചര ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില
ഫയല് നമ്പര് - എല്.2-3339/13

ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  പരത്തിപഭാലത്തിചവരുന  കനകഭാലത്തികളകന്ന്  ആവശരമഭായ
കവനകഭാല്  2013-14  കഭാലഘടതത്തില്  വത്തിതരണഗം  നടെത്തുനതത്തിചന  ചടെണര്  എടുക്കുകയഗം
അതത്തിനുനശഷഗം  കരഭാറത്തില്  നത്തിനഗം  പത്തിന്മേഭാറുകയഗം  ചചെയ  ശ്രസ്വീ.  സത്തിനസ്വീഷന്ന്.  സത്തി.എസന്ന്.,ചെവറഭാടത്തില്
ഹക്കൗസന്ന്, നപഭാനനഭാര്, തൃശ്ശൂര് എനത്തിവരത്തില് നത്തിനഗം നദേവസസതത്തിനന്ന് ഏകനദേശഗം 1915414/- രൂപ നഷ്ടഗം
സഗംഭവത്തിച്ചത്തിടളളതഭായത്തി 2013-14 ചല ഓഡത്തിറന്ന് റത്തിനപ്പെഭാര്ടത്തില് (ഖണത്തിക 3.2) പറഞത്തിടണന്ന്. 18.05.2016
ചല ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ  3-ാഭാഗം നമ്പര് തസ്വീരുമഭാന പകഭാരഗം ടെത്തി സഗംഖര ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനഗം റവനപ്യൂ
റത്തികവറത്തി  വഴത്തി  ഈടെഭാകഭാന  തസ്വീരുമഭാനത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  ഇതു  സഗംബന്ധത്തിചളള  എനകസയറത്തി  നമ്പര്
8/12.04.2017  നുളള  മറുപടെത്തിയത്തില്  ടെത്തിയഭാനത്തില്  നത്തിനഗം  നഭാളത്തിതുവചര  നമല്പറഞ  തുക
ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില  എനന്ന്  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  നദേവസസതത്തിനുണഭായ  നഷ്ടഗം  1915414/-രൂപ
ഈടെഭാകഭാനുളള അടെത്തിയനത്തിര നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.

        ചടെണര് വരവസകളത്തില് നസഭാളവനസത്തി സഗംബന്ധത്തിച്ച നത്തിബന്ധന കൂടെത്തി ഉളചപ്പെടുത്തുനതന്ന്
കരഭാര് ലഗംഘനഗം  വഴത്തി  നദേവസസതത്തിനന്ന് ഉണഭാകുന നഷ്ടഗം ഈടെഭാക്കുനതത്തിനന്ന് എളുപ്പെമഭാകുഗം എന
വത്തിവരഗം കൂടെത്തി ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെടുത്തുന.      

3.6.4. ആന ഏകഗം  ,   പടവത്തില  ,   നടെബത   -   തുക ഈടെഭാകത്തിയതത്തില് കുറവന്ന്
തഭാചഴ  പറയന  ദേത്തിവസങ്ങളത്തില്  വത്തിവത്തിധ  നക്ഷത്രങ്ങളത്തിനലകന്ന്  എഴുചനളളത്തിപ്പെത്തിനഭായത്തി

ചകഭാണ്ടുനപഭായ ആനകളകന്ന്  ഈടെഭാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന ആന ഏകഗം,  പട വത്തില എനത്തിവയത്തില്കുറവു
വനതഭായത്തി കഭാണുന. വത്തിശദേ വത്തിവരഗം തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

രശസ്വീതത്തി
നമ്പര്

എഴുചന
ളളത്തിപ്പെന്ന്
സലഗം

ആനയചടെ
നപരന്ന്

നടെബ
ത

ഈടെഭാ
കത്തിയ
തന്ന്

ഈടെഭാ
നകണ

തന്ന്

കുറ
വന്ന്

പടവത്തില
ഈടെഭാകത്തി

യതന്ന്

ഈടെഭാ
നകണതന്ന്

കുറവന്ന്

ആന
ഏ
കഗം

കുറവന്ന്

ആചക
കുറവന്ന്

2406/
15.02.2016

ഗുരുവഭായൂര്
-

തത്തിരുനകര

വലത്തിയ
നകശവന

2250 3000 750 3570 4760 1190 1940

2407/
15.02.2016

     ,, നന്ദന 2250 3000 750 4095 5460 1365 2115

2408/
15.02.2016

      ,, നകശവന
കുടത്തി

2250 3000 750 4448 4448 വരതരഭാസഗം
ഇല

750

2409/
15.02.2016

       ,, സത്തിദ്ധഭാര്ത
ന

2250 3000 750 4680 4680 വരതരഭാസഗം
ഇല

750

2410/
15.02.2016

      ,, ദേഭാനമഭാദേര്ദേഭാ
സന്ന്

2250 3000 750 2925 3900 975 1725

2411/
15.02.2016

      ,, ജൂനത്തിയര്
അചെരഷ്യുതന

2250 3000 750 3159 4212 1053 1803
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2420/
17.02.2016

     ,, പത്മനഭാഭനന്ന് 
പകരഗം 
വലത്തിയ 
നകശവന

----- ----- ---- 2340 2410 70 ---- 70

2434/
19.02.2016

ഗുരുവഭാ
യൂര് -
നകഭാടയഗം

നന്ദത്തിനത്തി 2250 3000 750 2751 3668 917 --- 1667

2465/
09.03.2016

ഗുരുവഭായൂര്
- നകഭാഴത്തി 
നകഭാടെന്ന് 

നകശവനകുടത്തി
ജൂനത്തിയര്
നകശവന

1500 3000 1500 എഴുനളളത്തി
പ്പെന്ന്  ശമ്പളഗം
ഈടെഭാനക
ണതന്ന് -
12600

എഴുനളളത്തി
പ്പെന്ന് ശമ്പളഗം
ഈടെഭാകത്തി
യതന്ന് -
25200 12600

----- 14100

2522/
31.08.2016

,, പത്മനഭാഭന ആന
ഏകഗം
ഈടെഭാ
കത്തിയ
തന്ന് 
30000

ഈടെഭാ
നകണ
തന്ന്
36000

6000 6000

2586/
20.12.2016

വളയനഭാടെന്ന്
നക്ഷത്രഗം

രവത്തികൃഷ്ണന 6.2.17
13.2.17
ആന
ഏകഗം
ഈടെഭാ
കത്തിയ
തന്ന് 
72000

മുതല് 
വചര
ഈടെഭാ
നകണ
തന്ന്
87000

15000 15000

2604/
31.01.2017

അമ്പലപ്പുഴ വലത്തിയ
നകശവന

1500 3000 1500 2410 4820 2410 3910

     ആചക കുറവന്ന് വന തുക -  49830/-
നമല് പറഞ ദേത്തിവസങ്ങളത്തിലഭായത്തി 49,830/- രൂപ കുറവന്ന് വനത്തിടണന്ന്. ആയതന്ന് എത്രയഗം

നവഗഗം നദേവസസഗം ഫണത്തില് ഒടുനകണതഭാണന്ന്.

3.6.5. ആനചകഭാമ്പത്തിന കഷ്ണങ്ങള ഡബത്തിള നലഭാകറത്തിനലകന്ന് മഭാറത്തിയത്തിടത്തില  .  
ഫയല് നമ്പര് - എല്.1-7303/12

ചകഭാമ്പുമുറത്തി നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് എനത്തിവ പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില് നത്തിനഗം നസഭാകന്ന് രജത്തിസര്
ക്രമനമ്പര്  -269  മുതല്  299A  വചരയളള  ചകഭാമ്പത്തിനകഷ്ണങ്ങള  ചവറത്തിനറത്തി  ഓഫസ്വീസറുചടെ
ചുമതലയത്തില്  പുനത്തൂര്  നകഭാട  ചവറത്തിനറത്തി  ഓഫസ്വീസത്തിചല   അലമഭാരയത്തില്  സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടളളതഭായത്തി
വരക്തമഭാകുന.  ആയതന്ന് ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം ഡബത്തിള നലഭാകറത്തിനലകന്ന് മഭാറ്റുനതത്തിനന്ന്   എല്.1-
7303/12  തസ്വീയതത്തി.05.09.2014  പകഭാരഗം  കുറത്തിപ്പെന്ന്  നല്കത്തിയത്തിരുനചവങത്തിലുഗം  നഭാളത്തിതുവചര  ആയതന്ന്
മഭാറത്തിയത്തിടത്തില. ചവറത്തിനറത്തി ഓഫസ്വീസറുചടെ ചുമതലയത്തില് നകഭാടയത്തില് സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടളള ചകഭാമ്പത്തിനകഷ്ണങ്ങള
തൂകഗം ഉറപ്പുവരുതത്തി ഡബത്തിള നലഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തിനലകന്ന്   മഭാറ്റുനതത്തിനന്ന്  നവണ നടെപടെത്തി  എത്രയഗം
ചപചടനന്ന് സസസ്വീകരത്തിനകണതഭാണന്ന്.    
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3.6.6. ആനകളുചടെ ചകഭാമ്പുമുറത്തി   -   മുനകൂര് ഭര്തത്തിയഭാക്കുവഭാന കവകത്തി  . 
ഫയല് നഗം. എല്.1-3165/15  (വക്കൗച്ചര് നമ്പര് 3614/9-15)

ചെസ്വീഫന്ന്  ഫത്തിനഭാനസന്ന്  ആനന്ന്  അകക്കൗണന്ന്സന്ന്  ഓഫസ്വീസറുചടെ  നടെപടെത്തി  ഉതരവന്ന്  നമ്പര്
എല്.1-3165/15  തസ്വീയതത്തി  10.09.2015  പകഭാരഗം  LSS  ശ്രസ്വീ.  പനമഭാദേന്ന്  കളരത്തികലത്തിനന്ന്  50000/-  രൂപ
ആനകളുചടെ  ചകഭാമ്പുമുറത്തിയ്ക്കുന  ചചെലവത്തിനലകഭായത്തി  മുനകൂര്  അനുവദേത്തിച്ചത്തിരുന.   അഡസഭാനസന്ന്
രജത്തിസര്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  പസ്തുത മുനകൂര്   എല്.1-3165/15  തസ്വീയതത്തി  4.04.2016  പകഭാരഗം
ഭര്തത്തിയഭാകത്തിയതഭായത്തി നപജന്ന് 166-ല് നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്. എനഭാല് ചചെലവു വന തുക 48020/-
രൂപ കത്തിഴത്തിച്ചന്ന് ബഭാകത്തി 1980/- രൂപ 04.01.2016 നന്ന് മഭാത്രമഭാണന്ന് അടെവഭാകത്തിയത്തിടളളതന്ന്.

അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ  30.08.2013  തസ്വീയതത്തിയത്തിചല  എഫന്ന്.5-2476/12  സര്ക്കുലറത്തിചല
വരവസകളക വത്തിനധയമഭായത്തി  അഡസഭാനസന്ന് കകപ്പെറത്തി  3  മഭാസതത്തിനുളളത്തില് കഫനല്ബത്തില്
സമര്പ്പെത്തിനകണതഭാണന്ന്.  കഫനല്  ബത്തില്സമര്പ്പെത്തിച്ച  തസ്വീയതത്തി  ഫയലത്തില്  ഇല.  ബഭാകത്തി  തുക
അടെവഭാകത്തിയതന്ന്  3  മഭാസങ്ങളകന്ന്  നശഷമഭാണന്ന്.  എങത്തിലുഗം  നമല്  സര്ക്കുലറത്തിചല  വരവസകള
പഭാലത്തികഭാതതത്തിനഭാല് ടെത്തിയഭാനത്തില് നത്തിനഗം ഈടെഭാനകണതഭായ പത്തിഴ ഈടെഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

3.6.7. കഭാലത്തികചള വഭാഹനതത്തില് ചകഭാണ്ടുനപഭാകല്   -   നരഖകളുചടെ 
അഭഭാവതത്തില് ചചെലവുതുക തടെസചപ്പെടുത്തുന  .
ഫയല് നമ്പര് - എല്.2-1345/15
01.04.2015  മുതല്  22.07.2015  കൂടെത്തിയളള  കഭാലയളവത്തില്  ഗുരുവഭായൂര്,  കഭാവസ്വീടെന്ന്

എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില്  നത്തിനഗം  നവങ്ങഭാടെന്ന്  നഗഭാകുലതത്തിനലക്കുഗം  ഗുരുവഭായൂര്  നത്തിനഗം   കഭാവസ്വീടെന്ന്
നഗഭാശഭാലയത്തിനലക്കുഗം കഭാലത്തികചള വഭാഹനതത്തില് ചകഭാണ്ടുനപഭായതത്തിനന്ന് ആചക 27 ടത്തിപ്പുകളകന്ന് ശ്രസ്വീ.
ചക.എന.ബഭാബു  എനയഭാളകന്ന്   39150/-  രൂപ  പഭാസഭാകത്തി  അനുവദേത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.  ചഡപപ്യൂടത്തി
അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ 9/15 ചല 1345/15 നമ്പര് നടെപടെത്തിക്രമഗം  സൂചെന ഫയല് പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്
1.04.2015  മുതല്  22.07.2015  വചരയളള  കഭാലയളവത്തില്   തഭാചഴ  പറയന  ദേത്തിവസങ്ങളത്തില്
(ആചക  11  ടത്തിപ്പുകള)  കഭാലത്തികചള  വഭാഹനതത്തില്  ചകഭാണ്ടുനപഭായതത്തിനന്ന്  ചവറത്തിനറത്തി  ഓഫസ്വീസര്,
അസത്തിസനന്ന് മഭാനനജര് എനത്തിവര് സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.(CF  221-241) –
ക്രമ നമ്പര്   തസ്വീയതത്തി  പുറചപ്പെട സലഗം എതത്തിനച്ചര്ന സലഗം

1 1.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

2 23.04.2015 ഗുരുവഭായൂര്

3 1.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

4 19.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

5 19.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

6 20.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

7 21.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

8 21.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

9 22.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

10 26.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്

11 26.05.2015 കഭാവസ്വീടെന്ന് നവങ്ങഭാടെന്ന്
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ബഭാകത്തി  16  ടത്തിപ്പുകളുചടെ  (11+5)  വത്തിവരങ്ങളുഗം  വഭാടെകയഗം   സഗംബന്ധത്തിച്ച  നരഖകള
ഫയലത്തില്  ലഭരമല.  ആയതത്തിചന  അഭഭാവതത്തില്  16  ടത്തിപ്പുകളുചടെ  ചചെലവുതുകയഭായ  20450/-
(1700x11=18700+350x5 =1750) രൂപ തടെസചപ്പെടുത്തുന.

           03/2016-ല് ശ്രസ്വീ.ചക.എന.ബഭാബുവത്തിനന്ന്  EMD തുക 10000/-  തത്തിരത്തിചക നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.
എനഭാല്  ടെത്തിയഭാനന്ന്  തുക  അനുവദേത്തിച്ചതത്തിചന  വത്തിവരങ്ങള  ചചെകന്ന്  ഇഷപ്യൂ  രജത്തിസറത്തില്
നരഖചപ്പെടുത്തുകനയഭാ, കകപ്പെറന്ന് രശസ്വീതന്ന് ഉളളടെകഗം ചചെയതഭാനയഭാ ഫയലത്തില് കഭാണുനത്തില.

3.6.8. ആനയൂടന്ന്    -   നരഖകള സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില  .
ഫയല് നമ്പര് - എല്.1-159/2015

ആനയൂടന്ന് വഴത്തിപഭാടെന്ന്  തുക  12/2016  – ല്  10000/-  രൂപയഗം, 01/2016  മുതല്  05/2016
വചര 24000/- രൂപയഗം, 06/2016 മുതല് നഭാളത്തിതുവചര 12000/- രൂപയമഭാണന്ന്.  എനഭാല് ആനയൂടന്ന്
വരവത്തിനനഭാടെനുബന്ധത്തിച്ചന്ന് പതത്തിദേത്തിന വരവു നരഖചപ്പെടുത്തുന ഒരു കളക്ഷന രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില.
മുനപന്ന് ഡത്തിമഭാനന്ന്  ഡ്രൈഭാഫ ന്ന്  ഇനതത്തില് വരവു വന തുകകളകന്ന്  രശസ്വീതത്തി എഴുതത്തിയത്തിടത്തില.  ഡത്തിമഭാനന്ന്
ഡ്രൈഭാഫ ന്ന്  ഇനതത്തില് വരവു വന തുകയചടെ വത്തിവരഗം ഉളചപ്പെചടെയളള രജത്തിസറത്തിചന അഭഭാവതത്തില്
ആനയൂടന്ന്  പതത്തിദേത്തിനവരവത്തിചനയഗം  ആയതന്ന്  നദേവസസഗം  അകക്കൗണത്തിനലകന്ന്  വരവു  ചവച്ചതത്തിചനയഗം
കൃതരത പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുവഭാന സഭാധത്തിച്ചത്തിടത്തില. വരവത്തിചന വത്തിശദേ വത്തിവരങ്ങള ഉളചപ്പെടുതത്തി കളക്ഷന
രജത്തിസര്  നത്തിര്ബന്ധമഭായഗം സൂക്ഷത്തിനകണതഭാണന്ന്.

തഭാചഴ പറയന രശസ്വീതത്തികള പകഭാരഗം വരവു വന തുക നദേവസസഗം അകക്കൗണത്തിനലകന്ന്
അടെവഭാകത്തിയതത്തിചന ചെലഭാനുകള ഫയലത്തില് ഇല.  ചെലഭാനുകളുചടെ അഭഭാവതത്തില് തുക നദേവസസഗം
ഫണത്തില്  അടെവഭാകത്തിയതന്ന്  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന  കഴത്തിയത്തില.  ആയതന്ന്  പരത്തിനശഭാധനകന്ന്
നല്നകണതഭാണന്ന്.

വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള തഭാചഴ നചെര്ക്കുന.
ക്രമനമ്പര്    രശസ്വീതത്തി നമ്പര് /തസ്വീയതത്തി    തുക

1 47028/24.04.2015 3000

2 47034/21.05.2015 1000

3 47035/22.05.2015 10000

4 47038/2.06.2015 1000

5 47042/23.06.2015 1500

6 47043/23.06.2015 1000

7 47046/13.07.2015 1000

8 47048/23.07.2015 661

9 47051/28.07.2015 10000

10 47052/28.07.2015 10000

11 47058/5.08.2015 50000

12 47055/31.07.2015 10000

13 47059/5.08.2015 10000

14 47062/7.08.2015 10000
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15 47063/10.08.2015 1001

16 47065/18.08.2015 1200

17 47068/4.09.2015 500

18 47072/16.09.2015 10000

19 47074/28.09.2015 10000

20 47076/3.10.2015 3000

21 47078/4.10.2015 10000

22 47080/13.10.2015 500

23 47082/14.10.2015 10000

24 47084/15.10.2015 10000

25 47086/20.10.2015 2000

26 47088/27.10.2015 10000

27 47090/2.11.2015 40000

28 47092/2.11.2015 500

29 47094/4.11.2015 10000

30 47096/10.11.2015 10000

31 47098/14.11.2015 10000

32 47100/17.11.2015 10000

33 47114/6.02.2016 5000

34 47115/10.02.2016 24000

35 47116/17.02.2016 1008

36 47117/17.02.2016 24000

37 47118/22.03.2016 24000

38 47119/23.03.2016 1001

39 47120/26.03.2016 5000

40 47121/26.03.2016 500

41 47122/13.04.2016 24000

42 47123/18.04.2016 24000

43 47124/21.04.2016 24000

44 47125/21.04.2016 500

45 47126/26.04.2016 6000

46 47127/30.04.2016 101

47 47128/5.05.2016 1016

48 47129/6.05.2016 24000

49 47130/6.05.2016 12500

50 47131/7.05.2016 24000
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51 47132/9.05.2016 24000

52 47133/9.05.2016 24000

53 47134/12.05.2016 24000

54 47137/26.05.2016 1000

55 47138/27.05.2016 24000

56 47140/30.05.2016 500

നമല് രശസ്വീതത്തിയത്തില് ആനയൂടത്തിനു പുറചമ ഗജനക്ഷമ നത്തിധത്തിയത്തിനലക്കുളള സഗംഭഭാവനകളുഗം
ഉളചപ്പെടുന.
3.7. പബത്തിനകഷന വത്തിഭഭാഗഗം
3.7.1. ചചെകമ്പ സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം   2015 -   തത്സമയ സഗംനപഷണഗം  /   ചവബന്ന് 

കഭാസത്തിഗംഗന്ന് അവകഭാശഗം നല്കത്തിയതന്ന്  .
ഫയല് നമ്പര് - ബത്തി2-4337/15
നമല്  നമ്പര്  ഫയല്  പരത്തിനശഭാധത്തിച്ചതത്തില്  2015  വര്ഷചത  ചചെകമ്പ

സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം  07.11.2015 മുതല്  22.11.2015  വചരയളള  തസ്വീയതത്തികളത്തില്  നടെത്തുനതത്തിനഭായത്തി
14.45  ലക്ഷഗം രൂപയചടെ എസത്തിനമറന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി  അഗംഗസ്വീകരത്തിച്ചതഭായഗം വത്തിവത്തിധ ഇനങ്ങളത്തിലഭായത്തി
ഏകനദേശഗം  12  ലക്ഷനതഭാളഗം  രൂപ  ഇതത്തിനലകന്ന്  ചചെലവു  വനതഭായഗം  കഭാണുന.  നദേവസസഗം
നമല്പത്തൂര്  ഓഡത്തിനറഭാറത്തിയതത്തില്  ചവചനടെന  പസ്തുത  പരത്തിപഭാടെത്തി  ആകഭാശവഭാണത്തി,  ദൂരദേര്ശന
എനത്തിവ  മുനഖന  തത്സമയഗം  സഗംനപഷണഗം  ചചെയ്യുനതത്തിനന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി  തസ്വീരുമഭാനപകഭാരഗം
അനുവഭാദേഗം നലത്തിയതന്ന് കൂടെഭാചത സസകഭാരര ചെഭാനലുകളഭായ  CCTV, ACV, Guruvayur online.com
എനത്തിവ  മുനഖനയഗം  തത്സമയഗം  സഗംനപഷണതത്തിനുഗം  ചവബ്കഭാസത്തിഗംഗത്തിനുഗം  അനുവഭാദേഗം
നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്. (തസ്വീരുമഭാനഗം നമ്പര്19  തസ്വീയതത്തി  27.10.2015)  ഇപകഭാരഗം സസകഭാരര ചെഭാനലുകളകന്ന്
തത്സമയസഗംനപഷണഗം/ചവബ്കഭാസത്തിഗംഗന്ന്  അവകഭാശഗം  അനുവദേത്തിച്ചതന്ന്  തത്തികചഗം
സക്കൗജനരമഭായത്തിടഭാണന്ന്.  സഗംഗസ്വീതഭാസസഭാദേകരുചടെയഗം മറന്ന് നപക്ഷകരുചടെയഗം ശ്രദ്ധയഭാകര്ഷത്തിക്കുനതുഗം
ജനപയവുമഭായ  ചചെകമ്പ  സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവ  പരത്തിപഭാടെത്തിയചടെ  വത്തിപണനമൂലരഗം  മുതചലടുതന്ന്
പരത്തിപഭാടെത്തിയചടെ  തത്സമയ  സഗംനപഷണതത്തിനത്തിടെയത്തില്  പരസരങ്ങള  ഉളചപ്പെടുതത്തിയഗം
സഗംഗസ്വീതപരത്തിപഭാടെത്തി  നകഭാഗംപഭാക ന്ന്  ഡത്തിസന്ന്/ചപനകഡ്രൈവന്ന്  നപഭാചലയളള  ഇലനകഭാണത്തികന്ന്
ഗഭാ ഡ്ഗറ്റുകളത്തിനലകന്ന്  പകര്തത്തി  വത്തില്പന  നടെത്തുനതത്തിലൂചടെയഗം  ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിചന
ചചെലവത്തില്  സസകഭാരര  ചെഭാനലുകള  വരുമഭാനഗം  ഉണഭാകഭാനത്തിടെയഭാക്കുചമനതത്തിനഭാല്  തത്സമയ
സഗംനപഷണഗം/ചവബ്കഭാസത്തിഗംഗന്ന്  അവകഭാശഗം  തുടെര്നളള  വര്ഷങ്ങളത്തില്  സക്കൗജനരമഭായത്തി
നല്കുനതന്ന് പുനപരത്തിനശഭാധത്തികഭാവുനതഭാണന്ന്.

പബത്തിനകഷന വത്തിഭഭാഗതത്തിചല  2015-16  വര്ഷചത ചചെലവന്ന്  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാട്സത്തിചല
നമല്  പരഭാമര്ശതത്തിനുള  മറുപടെത്തിയത്തില്  പരഭാമര്ശഗം  ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ
ശ്രദ്ധയത്തില്ചപ്പെടുതത്തിചയനഗം,  ചചെകമ്പ  സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവ  തത്സമയസഗംനപഷണ  അനുമതത്തി
സസകഭാരര ചെഭാനലുകളകന്ന് നല്കുനതന്ന് പരമഭാവധത്തി ആളുകളകന്ന് സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം ശ്രവത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്
സഹഭായകരമഭാവുചമനന്ന്  ഭരണസമത്തിതത്തി  വത്തിലയത്തിരുത്തുകയഗം,  സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം  രഭാജരതത്തിചന
നഭാനഭാഭഭാഗത്തുമുള  ആളുകള  ശ്രവത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  സഹഭായത്തിക്കുന  ഇതരതത്തിലുള  ഉദേരമതത്തിനന്ന്
സസകഭാരര  ചെഭാനലുകളത്തില്  നത്തിനന്ന്  ചെഭാര്ജന്ന്  ഈടെഭാക്കുനതന്ന്  പഭാനയഭാഗത്തികമചലനഗം  ഭരണസമത്തിതത്തി
28/06/2017 ചല 11-ാഭാഗം നമ്പര് ആയത്തി തസ്വീരുമഭാനചമടുതത്തിടചണനഗം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.
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ചചെകമ്പ  സഗംഗസ്വീനതഭാത്സവഗം  സസകഭാരര  ചെഭാനലുകള  വഴത്തി
തത്സമയസഗംനപഷണതത്തിനുഗം,  ചവബ്കഭാസത്തിഗംഗത്തിനുഗം  അനുവഭാദേഗം  നല്കുക  വഴത്തി  നദേവസസതത്തിനന്ന്
വരുമഭാനമുണഭാക്കുവഭാനുള സഭാധരതകള പനയഭാജനചപ്പെടുതണചമനന്ന് ശുപഭാര്ശ ചചെയ്യുന.

3.7.2. ഡയറത്തി അച്ചടെത്തി കരഭാനററ സഭാപനഗം യഥഭാസമയഗം നസഭാകന്ന്   
എതത്തിച്ചത്തില   -   വത്തില്പനയത്തില് നഷ്ടഗം
ഫയല് നമ്പര് പത്തിഡത്തി3-5399/15 

2016  വര്ഷചത ഡയറത്തി  അച്ചടെത്തി   പവര്തത്തി കരഭാര് നലത്തിയ ചമനസഴന്ന്.  നകഭാപ്പെഭാറ
എനര്കപസസന്ന്,  ചകഭാലഗം  എന  സഭാപനഗം  യഥഭാസമയഗം  മുഴുവന  ഡയറത്തികളുഗം  അച്ചടെത്തിച്ചന്ന്
എതത്തിച്ചത്തില. 04.09.2015 നന്ന് ടെത്തി സഭാപനതത്തിനന്ന് വര്കന്ന് ഓര്ഡര് നലത്തിയത്തിടണന്ന്. ചടെണര് വരവസ
പകഭാരഗം വര്കന്ന് ഓര്ഡര് ലഭത്തിച്ചന്ന്  20 ദേത്തിവസതത്തിനുളളത്തില്  50,000  എണ്ണഗം ഡയറത്തികളുഗം അച്ചടെത്തിച
നല്നകണതഭാണന്ന്.  ഇകഭാരരഗം  ഖണത്തിക  നമ്പര്-6  ആയത്തി  കരഭാറത്തിലുഗം  ഉളചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.
എനഭാല് ഒരു മഭാസതത്തിലധത്തികഗം കവകത്തി  6.11.2015  മുതല് ഇടെവത്തിടന്ന്  ഘടഗംഘടമഭായഭാണന്ന് ഡയറത്തി
സകപ ചചെയതന്ന്. 2016 വര്ഷഭാരഗംഭഗം കഴത്തിഞന്ന്  മഭാര്ച്ചന്ന് മഭാസഗം 5-ാഭാഗം തസ്വീയതത്തിയഭാണന്ന് അവസഭാന
നലഭാടന്ന്  (1440 എണ്ണഗം) നസഭാകത്തില് വനതന്ന്. 2015 ഡത്തിസഗംബര് അവസഭാനനതഭാചടെ 22068 എണ്ണഗം
ഡയറത്തികള മഭാത്രമഭാണന്ന്  ടെത്തി  സഭാപനഗം നദേവസസതത്തിചലതത്തിച്ചത്തിടളളതന്ന്.  ഡയറത്തി  ചതഭാടമുനവര്ഷഗം
മുതല്  വത്തില്പന  ആരഗംഭത്തിച്ചന്ന്  വര്ഷഭാരഗംഭതത്തില്  വത്തില്പന  ഏകനദേശഗം  പൂര്തസ്വീകരത്തിനകണതുമഭാണന്ന്.
യഥഭാസമയഗം അച്ചടെത്തിച ലഭത്തികഭാന കവകത്തിയതു നത്തിമത്തിതഗം ഇകഭാരരതത്തില് നദേവസസതത്തിനന്ന് നഷ്ടഗം
സഗംഭവത്തിച്ചത്തിടണന്ന്. 2016 ഡയറത്തികന്ന് 100 രൂപ വത്തില്പന വത്തിലയഗം 78.6 രൂപ അച്ചടെത്തി കൂലത്തിയമഭാണന്ന്. 2016
മഭാര്ച്ചന്ന് വചര ആചക 38460 എണ്ണമഭാണന്ന് അച്ചടെത്തിച നലത്തിയതന്ന്.  ഇതത്തിചന ഫലമഭായത്തി 11540 എണ്ണഗം
ഡയറത്തിയചടെ  വത്തില്പന  ലഭാഭമഭായ  201604/-  രൂപ  നദേവസസതത്തിനന്ന്  നഷ്ടചപ്പെടത്തിടണന്ന്.  ആയതത്തിചന
വത്തിശദേഭാഗംശഗം തഭാചഴ പറയന.

അച്ചടെത്തികൂലത്തി   11540x78.6    = 907044

5% ടെഭാകന്ന്                      =   45352
952396 ----------    (B)                                         

വത്തില്പന വത്തില   11540x100     = 1154000 ----------    (A)
നഷ്ടഗം (വരതരഭാസഗം)(A)-(B)  =  2,01,604/- 

10.10.2015  തസ്വീയതത്തിയത്തിചല കരഭാര് ഖണത്തിക 10  പകഭാരഗം വര്കന്ന് ഓര്ഡര് ലഭത്തിച്ചന്ന്  20
ദേത്തിവസതത്തിനകഗം  മുഴുവന  ഡയറത്തികളുഗം   അച്ചടെത്തിച്ചന്ന്  നല്കഭാത  പക്ഷഗം  കരഭാര്  റദ്ദേഭാകഭാനുഗം
ഉണഭാകുന നഷ്ടഗം ഈടെഭാകഭാനുഗം നദേവസസതത്തിനന്ന്  അധത്തികഭാരമുണഭായത്തിരത്തിക്കുനതഭാണന്ന്  എനത്തിരത്തിചക
കരഭാര് പകഭാരഗം  യഥഭാസമയഗം ഡയറത്തി അച്ചടെത്തിച ലഭത്തികഭാതത്തിരുന സഭാഹചെരരതത്തില് നദേവസസഗം
നടെപടെത്തിചയടുകഭാതതത്തിനന്ന്  വത്തിശദേസ്വീകരണഗം  ലഭരമഭാനകണതഭാണന്ന്.  ആയതത്തിനഭാല്  പതസ്വീക്ഷത്തിത
വരുമഭാനതത്തില് കുറവു വനതന്ന്  യഥഭാസമയഗം  ഡയറത്തി  അച്ചടെത്തിച  നലഭാതത്തിരുന കരഭാറുകഭാരചന
ബഭാധരതയഭായത്തി  കഭാനണണതഭാണന്ന്.നമല്  ചൂണത്തികഭാണത്തിച്ച  നഷ്ടത്തുക  201604/-  രൂപ
കരഭാറുകഭാരനഭായ ചകഭാപ്പെഭാറ എനര്കപസസന്ന്, ചകഭാലഗം എന സഭാപനതത്തില് നത്തിനഗം തത്തിരത്തിചക
ഈടെഭാനകണതഭാണന്ന്. 

പബത്തിനകഷന വത്തിഭഭാഗതത്തിചല  2015-16  വര്ഷചത ചചെലവന്ന്  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാടന്ന്സത്തിചല
നമല് പരഭാമര്ശതത്തിനുള മറുപടെത്തിയത്തില് ഈ സഭാപനതത്തിചന  EMD  സഗംഖരയഗം  3000  എണ്ണഗം
ഡയറത്തികള  അച്ചടെത്തിച്ചതത്തിനുള  സഗംഖരയഗം  പഭാസഭാകത്തി  അനുവദേത്തിച്ചത്തിടത്തിലഭാതതഭാണന്ന്  എനഗം,
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സഭാപനതത്തില്  നത്തിനന്ന്  സഗംഖര  ഈടെഭാനകണതുചണങത്തില്  ആയതത്തിനഭാവശരമഭായ  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിക്കുനതഭാണന്ന് എനഗം അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്. 

നദേവസസതത്തിനുണഭായ  നഷ്ടഗം  201604/-രൂപ  ഈടെഭാകത്തി  നദേവസസഗം  ഫണത്തില്
അടെവഭാക്കുനതുവചര പരഭാമര്ശഗം നത്തിലനത്തിര്ത്തുന.

3.7.3. പഞ്ചഭാഗംഗഗം   1191  –  നസഭാകത്തില് ക്രമഭാതസ്വീതമഭായത്തി അവനശഷത്തിക്കുന  .
 ഫയല് നമ്പര് പത്തിഡത്തി.3-1191/15

ചകഭാലവര്ഷഗം  1191  ചല നദേവസസഗം  പഞ്ചഭാഗംഗഗം  15,000  നകഭാപ്പെത്തി  അച്ചടെത്തിക്കുനതത്തിനുളള
കരഭാര്  ചകഭാനറഭാനണഷന  ആര്ട്സന്ന്  ക്രഭാഫ ന്ന്സന്ന്,  ശത്തിവകഭാശത്തി  എന  സഭാപനതത്തിനു
നലത്തിയത്തിടണന്ന്.17.07.2015 നന്ന് 15,000 എണ്ണഗം പഞ്ചഭാഗംഗഗം അച്ചടെത്തിച്ചതന്ന് നസഭാകന്ന് രജത്തിസര് ഡത്തി.നപജന്ന് 163-
ല്  നചെര്തത്തിടണന്ന്.  എനഭാല്  പതസ്വീക്ഷത്തിച്ച  വത്തില്പന  നടെകഭാചത  വനതത്തിനഭാല്  11.04.2016  നന്ന്
നസ്വീകത്തിബഭാകത്തിയഭായത്തി 3551 എണ്ണഗം നസഭാകത്തില് ബഭാകത്തി നത്തില്ക്കുന. 

ചകഭാലവര്ഷഗം  1191-ാഭാമഭാണന്ന്  2015  ജൂകലയത്തില്  ആരഗംഭത്തിക്കുനതത്തിനഭാല്  അതത്തിനന്ന്
രനണഭാ  മൂനനഭാ  മഭാസഗം  മുനപുതചന  പഞ്ചഭാഗംഗഗം  അച്ചടെത്തിച  ലഭത്തിക്കുനതത്തിനുള  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തികണമഭായത്തിരുന. 

1191   വര്ഷചത പഞ്ചഭാഗംഗതത്തിചന അച്ചടെത്തിയമഭായത്തി ബന്ധചപ്പെടന്ന് ഓഡത്തിറത്തില് കണതന്ന്  -
20.03.2015  ചല ചടെണര് നനഭാടസ്വീസന്ന് പകഭാരഗം കസനടഷന ക്ഷണത്തിച്ചതത്തില് 6.05.2015  നന്ന്

ചടെണര് ലഭത്തിച. 19.06.15  നന്ന് വര്കന്ന് ഓര്ഡര് നലത്തി.  കഭാനലകൂടത്തി നനരനത ചടെണര് നടെപടെത്തികള
ആരഗംഭത്തിച്ചന്ന്  പഞ്ചഭാഗംഗഗം   അച്ചടെത്തിക്കുനതത്തിനന്ന്  വര്കന്ന്  ഓര്ഡര്  നലഭാന  കഴത്തിഞഭാല്  വത്തില്പന
പൂര്തത്തിയഭാകഭാന മതത്തിയഭായ സമയഗം ലഭത്തിക്കുഗം. ചകഭാലവര്ഷഗം 1191ാഭാഗം ആണന്ന് 2016 ജൂലഭായത്തിലഭാണന്ന്
അവസഭാനത്തിക്കുനതന്ന്.  എനഭാല്  11.04.2016  നന്ന്  കവജയനത്തി  ബുകന്ന്  സഭാളത്തിനലകന്ന്  10  എണ്ണഗം
ഇഷപ്യൂചചെയവസഭാനത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തികയഭാണന്ന്.  വത്തില്പന  ചെത്തിങ്ങമഭാസഗം  വചര  (2016  ജൂകല)
തുടെര്നത്തിരുചനങത്തില്  കുചറക്കൂടെത്തി  വത്തില്പന നടെക്കുമഭായത്തിരുന.  മലയഭാള  വര്ഷഭാരഗംഭതത്തില് തചന
പഞ്ചഭാഗംഗതത്തിചന വത്തില്പന ആരഗംഭത്തിനകണതഭാണന്ന്.

3.7.4. കകപ്പെറ്റുരശസ്വീതത്തിയചടെ അഭഭാവതത്തില് തുക തടെസചപ്പെടുത്തുന  .  
ഫയല് നമ്പര് - പത്തിഡത്തി 3587/15.

(എ) ഗുരുവഭായൂര് നദേവസസഗം പസദ്ധസ്വീകരത്തിക്കുന ഭക്തപത്തിയ മഭാസത്തികയത്തില് നലഖനങ്ങള എഴുതത്തി നല്കുന
വരക്തത്തികളകഭായത്തി 2015-16 വര്ഷതത്തില് 192050/- രൂപ പതത്തിഫലഗം നല്കത്തിയത്തിടളളതഭായത്തി ഫയല്
പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കണ്ടു.  പതത്തിഫല തുക കകപ്പെറത്തിയ വരക്തത്തികളത്തില് നത്തിനഗം കകപ്പെറന്ന്  രശസ്വീതത്തി
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില. കകപ്പെറന്ന് രശസ്വീതത്തിയചടെ അഭഭാവതത്തില് 1,92,050/- രൂപ തടെസതത്തില് വയ്ക്കുന. (
ഈ വത്തിഷയവുമഭായത്തി  ബന്ധചപ്പെടന്ന്  നല്കത്തിയ എനകസയറത്തികന്ന് (നഗം.3/17.05.2017) കകപ്പെറ്റു രശസ്വീതത്തി
ഹഭാജരഭാക്കുനതഭാണന്ന്  എന  മറുപടെത്തി  നല്കത്തിയത്തിടണന്ന്.  എനഭാല്  ആയവ  പരത്തിനശഭാധനയന്ന്
ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.

(ബത്തി) 40%  കമ്മസ്വീഷന  വരവസയത്തില്  വത്തില്പന  നടെതത്തിയ  പുസ്തകങ്ങളുചടെ  ബത്തില്  തുക
സഭാപനങ്ങള/വരക്തത്തികള  കകപ്പെറത്തിയതത്തിചന  രശസ്വീതത്തികള  ലഭരമഭാകത്തിയത്തിടത്തില.  ചചെകന്ന്  തപഭാല്
മുഖഭാനത്തിരഗം അയച്ചതത്തിചന അകന്ന് നനഭാളജ്ചമനന്ന് ഫയലത്തില് സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടചണങത്തിലുഗം ആയതന്ന് കകപ്പെറ്റു
രശസ്വീതത്തിയഭായത്തി കണകഭാകഭാവുനതല. വത്തിശദേഭാഗംശഗം ചുവചടെ നചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നഗം.

ഫയല്
നമ്പര്

പസഭാധകര് ബത്തില് തുക ചചെകന്ന് നമ്പര്/തസ്വീയതത്തി

1 PD3-6305/12 ലഭാല് ബുകന്ന് & പബത്തിനകഷനസന്ന് 7500 962140/23.03.16

2 PD3-6016/10 ഗൃഹസഭാശ്രമ പബത്തിനഷഴന്ന്, ചകഭാലഗം 10860 315155/19.04.16

3 PD3-6016/10 ഗൃഹസഭാശ്രമ പബത്തിനഷഴന്ന്, ചകഭാലഗം 22740 831343/9.09.15

4 PD3-8568/08 ശ്രസ്വീ.എ.ചക.ബത്തി.നഭായര്,നകഭാഴത്തിനകഭാടെന്ന് 34200 831375/18.09.15

5 PD3-8568/08 ശ്രസ്വീ.എ.ചക.ബത്തി.നഭായര്,നകഭാഴത്തിനകഭാടെന്ന് 76308 962139/23.03.15

ആചക 151608

കകപ്പെറ്റു  രശസ്വീതുകളുചടെ  അഭഭാവതത്തില്  151608/-  രൂപയചടെ  ചചെലവന്ന്
തടെസചപ്പെടുത്തുന.

3.8. ചഹല്തന്ന് വത്തിഭഭാഗഗം
3.8.1. രശസ്വീതത്തി പരത്തിനശഭാധനയത്തില് കഭാണചപ്പെട അപഭാകതകള

1. രശസ്വീതത്തി പുസ്തകങ്ങളത്തില് 'സര്ടത്തിഫത്തികറന്ന് ഓഫന്ന് കക്കൗണന്ന്' നരഖചപ്പെടുതത്തി നമലധത്തികഭാരത്തികള
സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുനത്തില.

2. റദ്ദേന്ന്  ചചെയ  രശസ്വീതത്തികളത്തില്  കഭാരണഗം  നരഖചപ്പെടുതത്തി  അതത്തില്  ബന്ധചപ്പെട
ഉനദേരഭാഗസന സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.  ചെത്തില ഉദേഭാഹരണങ്ങള തഭാചഴ ചകഭാടുക്കുന.

രശസ്വീതത്തി ബുകന്ന് നഗം. രശസ്വീതത്തി നഗം.

182 18172
186 18517
188 18748

രശസ്വീതത്തികള  റദ്ദേന്ന്  ചചെയ്യുനമ്പഭാള  കഭാരണഗം  നരഖചപ്പെടുത്തുകയഗം  ബന്ധചപ്പെട
ഉനദേരഭാഗസന അതത്തില് സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുകയഗം ചചെനയണതഭാണന്ന്.

3. KL-46  3834-ാഭാഗം  നമ്പര് ആഗംബുലനസത്തിചന കളക്ഷന രജത്തിസറത്തില്  05/08/2016 നു
നശഷഗം  നഭാളത്തിതുവചരയള  വരവുകള  നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.   ആയതത്തിനഭാല്
വരവുകളുചടെ  കൃതരത  ഓഡത്തിറത്തില്  പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന  കഴത്തിഞത്തിടത്തില.   രജത്തിസറുകള
പൂര്ണ്ണമഭായഗം കൃതരമഭായഗം എഴുതത്തി സൂക്ഷത്തിനകണതഭാണന്ന്.

4. നത്തിലവത്തില്  2  ആഗംബുലനസുകളഭാണന്ന്  ചമഡത്തികല്  ചസനറത്തില്  ഉളതന്ന്.
ആഗംബുലനസുകളുചടെ കളക്ഷന രജത്തിസറുകള നമലധത്തികഭാരത്തികള  പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുകനയഭാ
സഭാക്ഷരചപ്പെടുത്തുകനയഭാ ചചെയത്തിടത്തില.  രജത്തിസറുകള ആധത്തികഭാരത്തികമഭായത്തി സൂക്ഷത്തിക്കുവഭാന
ബന്ധചപ്പെടവര് ശ്രദ്ധത്തിനകണതഭാണന്ന്.
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3.8.2. ചമഡത്തികല് ചസനര് ഫഭാര്മസത്തിയത്തിചല  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര് ശരത്തിയഭായത്തി
എഴുതത്തി സൂക്ഷത്തിക്കുനത്തില  .
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസഗം  ചമഡത്തികല്  ചസനറത്തിചല  ചമയത്തിന  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തില്

നരഖചപ്പെടുതത്തി  ഫഭാര്മസത്തിയത്തിനലകന്ന്  വത്തിതരണഗം  ചചെയ്യുന  മരുനകള  ഫഭാര്മസത്തി  നസഭാകന്ന്
രജത്തിസറത്തില് നരഖചപ്പെടുത്തുനത്തില.  ഓനരഭാ ദേത്തിവസവുഗം വത്തിതരണഗം ചചെയ ഓനരഭാ ഇനതത്തിലുഗം ചപട
മരുനകളുചടെ  എണ്ണഗം  കണകഭാക്കുകനയഭാ  ആയതന്ന്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസറത്തിചല  ഇഷഷ്യു  നകഭാളതത്തില്
നരഖചപ്പെടുത്തുകനയഭാ  ചചെയ്യുനത്തില.   അതുചകഭാണ്ടുതചന  ഓനരഭാ  ദേത്തിവസവുഗം  നസഭാകത്തിലുള
മരുനകളുചടെ  അളവന്ന്  അറത്തിയഭാനഭാകുനത്തില.    നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  കൃതരമഭായത്തി  എഴുതത്തി
സൂക്ഷത്തികഭാതതത്തിനഭാല്  ഫഭാര്മസത്തിയത്തിചല  മരുനന്ന്  വത്തിതരണഗം  ക്രമപകഭാരമഭാനണഭാ  എനന്ന്
പരത്തിനശഭാധത്തികഭാന സഭാധത്തിക്കുനത്തില.  

നമല്  പരഭാമര്ശഗം  ഉളചപ്പെടുതത്തി  പുറചപ്പെടുവത്തിച്ച  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാട്സത്തിനന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ
മറുപടെത്തിയത്തില്  ഫഭാര്മസത്തിസന്ന്  തസ്തത്തികകളത്തിചല  എണ്ണകുറവന്ന്  മൂലഗം  നരഭാഗത്തികളുചടെ  തത്തിരകന്ന്
നത്തിയന്ത്രത്തിക്കുനനതഭാചടെഭാപ്പെഗം  അതതന്ന്  നസഭാകന്ന്  രജത്തിസര്  കൃതരമഭായത്തി  എഴുതത്തി  സൂക്ഷത്തിക്കുനതത്തില്
തടെസഗം  നനരത്തിടുനതഭായത്തി  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിടണന്ന്.   മരുനത്തിചന  നസഭാക്കുഗം  വത്തിതരണവുഗം  എഴുതത്തി
തയഭാറഭാകഭാതതത്തിനന്ന്  ഈ കഭാരണങ്ങചളഭാനഗം പരത്തിഗണത്തികഭാവുനതല.  ആയതത്തിനഭാല് നസഭാര്
പര്നച്ചസന്ന് മഭാനസലത്തില് നത്തിഷ് കര്ഷത്തിക്കുന പകഭാരമുള നസഭാകന്ന് രജത്തിസറുകള കൃതരമഭായത്തി  എഴുതത്തി
സൂക്ഷത്തിനകണതുഗം, ആയതന്ന് സഭാക്ഷരചപ്പെടുതത്തി ആധത്തികഭാരത്തികമഭാനകണതുമഭാണന്ന്.

3.8.3. ചമഡത്തിചക്ലയത്തിഗം രജത്തിസര് പൂര്ണ്ണമല
ഗുരുവഭായൂര്  നദേവസസതത്തിചന  സമഗ  ഇനഷുറനസന്ന്  പദ്ധതത്തിയത്തില്  നദേവസസഗം

ജസ്വീവനകഭാചരയഗം  ഉളചപ്പെടുതത്തിയത്തിടണന്ന്.   ജസ്വീവനകഭാരുചടെ  നപരത്തില്  ലഭരമഭാക്കുന ചക്ലയത്തിഗം  തുക
നദേവസസഗം  ഫണത്തില്  വരവന്ന്  ചവക്കുകയഗം  അഡ് മത്തിനത്തിനസ്ട്രേററുചടെ  ഉതരവന്ന്  പകഭാരഗം  തുക
ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്  നല്കത്തി വരത്തികയമഭാണന്ന്  ചചെയ്യുനതന്ന്.   ആയതത്തിനന്ന്  ചമഡത്തിചക്ലയത്തിഗം  എന നപരത്തില്
രജത്തിസര് സൂക്ഷത്തിക്കുകയഗം ജസ്വീവനകഭാര് രജത്തിസറത്തില് ഒപ്പെത്തിടന്ന് ചചെകന്ന് കകപ്പെറ്റുകയമഭാണന്ന് ചചെയ്യുനതന്ന്.
എനഭാല് രജത്തിസറത്തില് തഭാചഴ പറയഗം പകഭാരഗം അപഭാകതകള കഭാണുന.

1. 12/15 മുതല്  ലഭരമഭായ  ചക്ലയത്തിഗം  തുക  നദേവസസഗം  ഖജനഭാവത്തില്  അടെവഭാകത്തിയതത്തിചന
ചചെലഭാന  നമ്പര്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖചപ്പെടുതത്തിയത്തിടത്തില.   12/15 വചര  ചെലഭാന  വത്തിശദേഭാഗംശങ്ങള
രജത്തിസറത്തില് നരഖചപ്പെടുതല് വരുതത്തിയത്തിടചണങത്തിലുഗം ആയതന്ന് പൂര്ണ്ണമല.

2. ചക്ലയത്തിഗംതുക  രജത്തിസറത്തില്  നരഖചപ്പെടുത്തുനതത്തിനന്ന്  ഏചതങത്തിലുഗം  മഭാനദേണങ്ങള
സസസ്വീകരത്തികഭാതതത്തിനഭാല്  ലഭരമഭായ  തുക  തചനയഭാണന്ന്  ജസ്വീവനകഭാര്കന്ന്  നല്കത്തിയത്തിടളചതനന്ന്
പരത്തിനശഭാധത്തിക്കുവഭാന  സഭാധരമഭായത്തിടത്തില.   ചക്ലയത്തിഗം  നമ്പര്  രജത്തിസറത്തില്  നരഖചപ്പെടുത്തുനത്തില.
ആയതത്തിനഭാല്  രജത്തിസറത്തില്  പൂര്ണ്ണമഭായഗം  നരഖചപ്പെടുതലുകള  വരുനതണതുഗം  ബന്ധചപ്പെട
ഓഫസ്വീസര്മഭാര് സഭാക്ഷരചപ്പെടുനതണതുമഭാണന്ന്.

3.8.4. ഓപ്പെനറഷന തസ്വീയറര് പവര്തത്തിക്കുനത്തില
ചമഡത്തികല്  ചസനറത്തിചല  ഓപ്പെനറഷന  തസ്വീയറര്  പവര്തത്തികഭാതതു  സഗംബന്ധത്തിച്ചന്ന്

മുനവര്ഷങ്ങളത്തിചല  ഓഡത്തിറന്ന്  റത്തിനപ്പെഭാര്ടകളത്തില്  പരഭാമര്ശത്തിച്ചത്തിരുനചവങത്തിലുഗം  തത്തിനയറര്  നത്തിലവത്തിലുഗം
പവര്തത്തിക്കുനത്തിലഭാചയനന്ന്  പരത്തിനശഭാധനയത്തില്  വരക്തമഭായത്തി.   ഓപ്പെനറഷന  തസ്വീയറര്
പവര്തനക്ഷമമഭാകഭാനുള നടെപടെത്തികള സസസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനഭായത്തി ഭരണസമത്തിതത്തിയചടെ അടെത്തിയനര
ശ്രദ്ധ ക്ഷണത്തിചചകഭാള്ളുന.
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നമല്  പരഭാമര്ശഗം  ഉളചപ്പെടുതത്തി  പുറചപ്പെടുവത്തിച്ച  ഓഡത്തിറന്ന്  നനഭാട്സത്തിനന്ന്  ലഭരമഭാകത്തിയ
മറുപടെത്തിയത്തില്  ചസ്പഷലത്തിസന്ന്  നഡഭാകര്മഭാരുചടെ  അഭഭാവമഭാണന്ന്  മുഖര  കഭാരണമഭായത്തി
ചൂണത്തികഭാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.   എനഭാല്  വളചരയധത്തികഗം  പണഗം  ചചെലവഴത്തിച്ചന്ന്  നമജര്  ശസക്രത്തിയ
നടെത്തുനതത്തിനഭാവശരമഭായ  ഉപകരണങ്ങള  വഭാങ്ങത്തിചയങത്തിലുഗം  ഇവചയഭാനഗം  തചന
ഉപനയഭാഗനയഭാഗരമഭാകഭാചത പഭാഴഭായത്തിനപഭാകുന സഭാഹചെരരഗം ഒഴത്തിവഭാകത്തി വത്തിദേഗ്ദ നഡഭാകര്മഭാരുചടെ
നസവനഗം  ലഭരമഭാകത്തി  ഓപ്പെനറഷന  തസ്വീയറര്  പവര്തനസജമഭാക്കുനതത്തിനുള  നടെപടെത്തികള
സസസ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനന്ന് ശുപഭാര്ശ ചചെയ്യുന.

- - - -
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ഭഭാഗഗം   - IV
കകീഴഴേടഗം ഴക്ഷേത്രങ്ങളഗം അനുബന്ധസഭാപനങ്ങളഗം

4.1. തലഴകഭാട്ടുകര ശകീമഹഭാഴദേവഴക്ഷേത്രഗം

4.1.1.  ഭൂസസ്വതത്ത് വവിവരഗം
ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വതവിനന്റെ  വവിവവിധ  ഴരഖകള്  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്  ഴക്ഷേത്രതവിനത്ത്

നകഭാച്ചവി ദേവിവഭാനവില് നവിനത്ത് ലഭവിച്ചതഗം, ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം നപഭാനഗം വവിലയ്നകടുതതമുള്പ്പനട 2
ഏകര്  65.68  നസന്റെത്ത്  ഭൂമവി  സസ്വന്തമഭായുണത്ത്.  ഴമല്പറഞ്ഞ  ഭൂസസ്വതവില്  നവിനത്ത്  53  നസന്റെത്ത്
നഷ്ടമഭായതത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്   മുന്വര്ഷങ്ങളവിനല  റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവിനലലഭാഗം  പരഭാമര്ശമുളളതഭാണത്ത്.
(2011-12  & 12-13  വര്ഷ ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്  ഖണവിക  - 4.10.1,  ,  2013-14  ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്
ഖണവിക  -4-9)  ഭൂമവി  വകീനണടുക്കുനതവിനത്ത്  ഴദേവസസ്വഗം സസ്വകീകരവിച്ച നടപടവികള് വവിശദേമഭാഴകണതഗം,
ഇകഭാരര്യതവില് ഴദേവസസ്വഗം അധവികഭാരവികളനട അടവിയന്തവിര ശദ്ധ പതവിഴയണതമഭാണത്ത്.

4.1.2. വൃക്ഷേവവിവര രജവിസ്റ്റര്
മുന് വര്ഷങ്ങളവിനല ഓഡവിറത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവില് ആവര്തവിച്ചത്ത് പരഭാമര്ശവിച്ചവിട്ടുഗം ഴദേവസസ്വഗം

ഓഫകീസവില്  സൂക്ഷേവിക്കുന  വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര്  പുതകവി  എഴുതവഭാന്  ഴവണ  നടപടവികള്
സസ്വകീകരവിച്ചുകഭാണുനവില.  ഓഴരഭാ  വര്ഷവഗം  വൃക്ഷേങ്ങളനട  യഥഭാര്ത്ഥ  എണഗം  ഴരഖനപ്പടുതവി
വൃക്ഷേവവിവര രജവിസ്റ്റര് പുതകവി ഴദേവസസ്വഗം ഇന്നസ്പെക്ടര് സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവി സൂക്ഷേവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.1.3. പണഗം പഭാത്രഗം രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധന   -   അപഭാകതകള്
ഴക്ഷേത്രതവില്  വവിഴശഷഭാവസരങ്ങളവില്  ഉപഴയഭാഗവിക്കുന  നവളളവി,ഓടത്ത്

ആഭരങ്ങളനടയുഗം പഭാത്രങ്ങളനടയുഗം വവിവരഗം ഴരഖനപ്പടുതവിയവിരവിക്കുന ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് ഴപജത്ത് 25-
ല്  12.09.2015  നത്ത്  അസവിസ്റ്റന്റെത്ത്  ഓഡവിറത്ത്  ഓഫകീസര്,  ഡവി1 ഴദേവസസ്വഗം  ഇന്നസ്പെക്ടര്,  സൂപ്രണത്ത്
എനവിവര്  പുതവിയ  തൂകഗം  ഴരഖനപ്പടുതവി  സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവിയതഭായവി  കഭാണുനണത്ത്.  പല
ആഭരണങ്ങളനടയുഗം,  പഭാത്രങ്ങളനടയുഗം   തൂകതവില്  കഭാരര്യമഭായ  വര്യതവിയഭാനഗം  വനതഭായവി
കഭാണുന. വവിശദേവവിവരഗം തഭാനഴേ പറയുന.
ക്രമ
നമ്പര്

സഭാധനവവിവരങ്ങള് എ
ണഗം

പഴേയതൂകഗം 12.09.15 നത്ത് ഴരഖനപ്പടു
തവിയ പുതവിയ തൂകഗം

1. നവളളവിക്കുടഗം 2 1 Kg. 1.300 grm

2. നവളളവിയവില് കല്ലുപതവിച്ച കവിരകീടവഗം മഭാലയുഗം 1 327 grm. 309 grm

3. നവളളവിയവില് കവിങ്ങവിണവി അരഞ്ഞഭാണഗം 1 24 grm 20 grm

4. നവളളവിയവില്  അരഞ്ഞഭാണഗം 1 25 grm. 17 grm

5. ഓ ടവിനന്റെ കലശക്കുടഗം 2 1 Kg. ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.

6. നവളളവിനകടവിയ ശഗംഖത്ത്, 
ശഗംഖ്കഭാല്,ചന്ദനഓടഗം

2 0.49.500 grm 000.186 .00 grm.

ഴമല്  പറഞ്ഞ  ഇനങ്ങളനട  തൂകതവിലുണഭായ  കുറവത്ത്  സഭാധൂകരവിക്കുനതവിനുഗം,
അത്രയുഗം തൂകഗം കുറവ നചയ്തുനകഭാണ്ടുളള  ഉതരവകനളഭാനഗം തനന ലഭര്യമല.  ഇകഭാരര്യതവില്
വര്യക്തത വരുഴതണതഭാണത്ത്.
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പണഗം  പഭാത്രഗം  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്   ഴപജത്ത്  -11  ല്  ക്രമനമ്പര്  12  ആയവി
ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുളള   ഓടവിനന്റെ  കലശക്കുടഗം  2  എണഗം  (സുമഭാര്  1  Kg.)  തൂകഗം  പുതകവി
ഴരഖനപ്പടുതവിയ ഴപജത്ത് 25-ല് ഉള്നപ്പടുതവിയവിടവില. ആയതത്ത് ഴസ്റ്റഭാകവില് ഉള്നപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്.

4.1.4. മൃതത്യുഞ്ജയ ഴഹഭാമഗം   -   വഴേവിപഭാടത്ത് രസകീതവി  നല്കഭാതതത്ത്   - 
ഴദേവസസ്വതവിനത്ത് നഷ്ടഗം  .
തലഴകഭാട്ടുകര  ഴക്ഷേത്രതവിനന്റെ  വഴേവിപഭാടത്ത്  വരവത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ച  രജവിസ്റ്ററവിനന്റെ

പരവിഴശഭാധന ഓഡവിറത്ത് ഴവളയവില് (10.05.2016)നടത്തുകയുണഭായവി. ആയതവിനന്റെ പരവിഴശഭാധനയവില്
ഴക്ഷേത്രതവിനല  ഒരു  പ്രധഭാന  വഴേവിപഭാടവിനമഭായ  മൃതത്യൂഞ്ജയഴഹഭാമഗം  (മുഖവവില-100/-)  ടവികറത്ത്
ഴസ്റ്റഭാകവിലഭാതതവിനഭാല്  23.12.2015  മുതല്  4.02.2016  കൂടവിയുളള  കഭാലഴതകത്ത്  ഭക്തര്കത്ത്
നല്കവിയവിടവില.  ഈ  ഇനതവില്  ഴക്ഷേത്രതവില്  നതഭാട്ടു  മുന്പുളള  മഭാസങ്ങളവിലുഗം  തടര്നളള
മഭാസങ്ങളവിലുഗം വരവത്ത് വന സഗംഖര്യ സഗംബന്ധവിച്ച വവിവരഗം തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

                                  10/2015                       -  507/-
                                  11/2015                       -  406/-
                                  12/2015                      -  300/-  (22.12.2015 വനര)
                                   2/2016                     -  399/-   (4.02.2016 മുതല്)

ഴക്ഷേത്രതവിഴലകഭാവശര്യമഭായ  ടവികറ്റുകളനട  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  ഉറപ്പുവരുതഭാതതവിനഭാല്
ഴദേവസസ്വതവിനുണഭായ  ഈ വരവത്ത്  നഷ്ടഗം   സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  ബന്ധനപ്പട  ഉഴദേര്യഭാഗസരവില്  നവിനത്ത്
വവിശദേകീകരണഗം  ഴതഴടണതഗം  ഴമലവില്  ഴക്ഷേത്രതവിഴലകഭാവശര്യമഭായ  ടവികറ്റുകളനട   ഴസ്റ്റഭാകവിനന്റെ
വവിവരഗം  ഉറപ്പുവരുഴതണതമഭാണത്ത്.

കകീഴഴേടഗം  ഴക്ഷേത്രങ്ങളനടയുഗം അനുബന്ധസഭാപനങ്ങളനടയുഗം ഓഡവിറത്ത്  ഴനഭാട്സത്ത്  പുറനപ്പടുവവിച്ചതവി
നന്റെ വവിശദേഭാഗംശങ്ങള്

ക്രമ
നഗം.

കകീഴഴേടഗം ഴക്ഷേത്രങ്ങള്/
അനുബന്ധ

സഭാപനങ്ങള്
ഓഡവിറത്ത് ഴനഭാടത്ത്സത്ത് നമ്പര്/തകീയ്യതവി

ഴദേവസസ്വതവില്
നവിനത്ത് ലഭര്യമഭാകവിയ

മറുപടവിയുനട
വവിവരഗം

മറുപടവിയവിഴന്മേലു
ള്ള അഭവിപ്രഭായഗം
അറവിയവിച്ചതവിനന്റെ

വവിവരഗം

1. തലഴകഭാട്ടുകര 
ശവിവഴക്ഷേത്രഗം

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1104/2016 തകീയ്യതവി.22/08/16 ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

2. അഞ്ഞൂര് 
അയ്യപ്പന്കഭാവത്ത്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1554/2016 തകീയ്യതവി.03/12/16 ലഭര്യമഭാകവിയവില

ബഭാധകമല

3. മഭാങ്ങഭാഞവിറ 
മഹഭാവവിഷ്ണുഴക്ഷേത്രഗം, 
അനകര.

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1328/16 തകീയ്യതവി.18/10/16 ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

4. നഭാരഭായണഗം 
കുളങ്ങര ഭഗവതവി 
ഴക്ഷേത്രഗം, മമവിയൂര്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1585/16 തകീയ്യതവി.13/12/16 ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

5. തഭാമരയൂര് ശകീധര്മ
ശഭാസഭാ ഴക്ഷേത്രഗം

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-501/17 തകീയ്യതവി.23/05/17 ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല
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6. കഭാവകീടത്ത് കഭാര്തര്യഭാ 
യനകീ ഴക്ഷേത്രഗം

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1018/17 തകീയ്യതവി.16/08/17

ഡവി1-4443/17
തകീയ്യതവി.08/02/18

എ 9-216/18
തകീയ്യതവി.05/03/18

7. നനന്മേവിനവി ബലരഭാമ  
അയ്യപ്പഴക്ഷേത്രങ്ങള്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-485/17 തകീയ്യതവി.11/04/17

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

8. നവര്മഭാനൂര് ശവിവ 
ഴക്ഷേത്രഗം, പഭാലകഭാടത്ത്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1515/16 തകീയ്യതവി.23/11/16

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

9. പൂന്തഭാനഗം മഹഭാവവിഷ്ണു 
ഴക്ഷേത്രഗം, നപരവിന്തല്മണ

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-528/17 തകീയ്യതവി.27/04/17

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

10. കഭാവകീടത്ത് മവിനവി 
ഴഗഭാകുലഗം

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1129/16 തകീയ്യതവി.26/08/16

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

11. ഴവങ്ങഭാടത്ത് ഴഗഭാകുലഗം നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1398/16 തകീയ്യതവി.17/10/16

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

12. ശകീകൃഷ്ണ ഴകഭാഴളജത്ത് 
ഡവലപ് നമന്റെത്ത് ഫണത്ത്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1522/16 തകീയ്യതവി.05/12/16

ഡവി1-8791/15
തകീയ്യതവി.30/10/17

നക.എസത്ത്.എ.
(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-925/17

തകീയ്യതവി.03/11/17

13. ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം
ഇഗംഗകീഷത്ത് മകീഡവിയഗം 
സ്കൂള്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-212/17 തകീയ്യതവി.21/03/17

ഡവി2-2808/17
തകീയ്യതവി.08/12/17

നക.എസത്ത്.എ.
(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-930/17

തകീയ്യതവി.09/08/17

14. ശകീകൃഷ്ണ ഹയര് 
നസകന്റെറവി സ്കൂള്

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1626/16 തകീയ്യതവി.23/12/16

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

15. ആയുര്ഴവദേ 
ആശുപത്രവി

നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)
എ 9-1158/16 തകീയ്യതവി.26/08/16

ലഭര്യമഭാകവിയവില ബഭാധകമല

4.2. അഞ്ഞൂര് അയ്യപ്പന്കഭാവത്ത്
4.2.1. ഭൂസസ്വതത്ത് വവിവരഗം

1908 ല്  നകഭാച്ചവി  ദേവിവഭാനവില്  നവിനഗം  ഴക്ഷേത്രഗം  ഏനറടുതഴപ്പഭാള്  ഴരഖ  പ്രകഭാരഗം
1 ഏകര് 24 നസന്റെത്ത് ഭൂമവി ഴക്ഷേത്രതവിഴന്റെതഭായവി ലഭവിച്ചവിട്ടുണത്ത് എനഗം (ലഭാന്ഡത്ത് രജവിസ്റ്റര് ഴപജത്ത്  90)
എനഭാല് റകീസര്ഴവ്വേ നമ്പര് 219/7 പ്രകഭാരഗം ഭൂമവിയുനട വവിസകീര്ണഗം 90 നസന്റെഭായവി കുറവവനതഭായുഗം
1 ഏകര്  24 നസന്റെത്ത്  ഭൂമവിയവില്  നവിനത്ത്  പഭാടതവിനത്ത്  നല്കവിയതവിനന്റെ  ബഭാകവി  ഭൂമവി  മഭാത്രമഭാണത്ത്
റകീസര്ഴവ്വേ നമ്പറവില് ഉള്നപ്പടുതവി കഭാണുനതത്ത് എനഗം  34 നസന്റെത്ത് ഭൂമവി പഭാടതവിനത്ത് നകഭാടുതത
സഗംബന്ധവിച്ച  വവിവരങ്ങള് പരവിഴശഭാധവിക്കുനതവിനഭായവി  ലഭര്യമഭായവിടവിനലനഗം  ഴക്ഷേത്രഭൂമവി  റകീസര്ഴവ്വേ
നചയ്തഴപ്പഭാള്  കുറയഭാനവിടവനതത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  അഴനസ്വഷണവവിഴധയമഭാകണനമനഗം  കുറവവന
ഭൂമവി  തവിരവിച്ചു  പവിടവികഭാനുള്ള  അടവിയന്തവിര  നടപടവികള്  കകനകഭാഴള്ളണതമഭാനണനത്ത്  2012-13
ഓഡവിറത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് ഖണവിക.2, 2013-14 ഓഡവിറത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് ഖണവിക.2, 2014-15 ഓഡവിറത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്
ഖണവിക  2  എനവിവയവില്  പരഭാമര്ശവിച്ചവിരുന.   ഈ  വവിഷയതവില്  സതസ്വരനടപടവികള്
കകനകഭാഴള്ളണതഭാണത്ത്.
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4.2.2. ഴക്ഷേത്രതവിനല സസ്വര്ണഗം  ,   നവള്ളവി ഉരുപ്പടവികള് ഴദേവസസ്വഗം 
ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധന നടതവിയതവിനന്റെ വവിശദേഭാഗംശഗം
03/09/2015 നല  എഫത്ത്7-7188/15(എഫത്ത്.7-4985/11)  ഉതരവപ്രകഭാരഗം  ഴക്ഷേത്രതവില്

സൂക്ഷേവിച്ചവിരവിക്കുന  സസ്വര്ണഗം,  നവള്ളവി  ഉരുപ്പടവികള്  ഴദേവസസ്വഗം  അധവികൃതര്  08/09/15 നത്ത്
ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധന നടതവിയവിട്ടുണത്ത്.  ആയതവിനന്റെ വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് ചുവനട ഴചര്ക്കുന.

സസ്വര്ണഗം

1. മണവിമഭാല 1 400 ഗഭാഗം

2. ഴഗഭാപവി 1 1.950 ഗഭാഗം

3. ഴഗഭാപവി 1 0.950 ഗഭാഗം

4. നപഭാടത്ത്
തഭാലവി

3
1

1.900 ഗഭാഗം

നവള്ളവി ഉരുപ്പടവികള്

1. കൂവളതവില, ചന്ദ്രകല, നഭാഗപടഗം  46.00 ഗഭാഗം
2. കൂവളതവില, ചന്ദ്രകല, നഭാഗപടഗം 71.00 ഗഭാഗം
3. 1 ചന്ദ്രകല, 2 ഴഗഭാപവി. 3.00 ഗഭാഗം.
4. ചുരവിക 130.00 ഗഭാഗം
5. നവള്ളവി നകഭാണത്ത് നകടവിയ വലഗംപവിരവി ശഗംഖത്ത് 90.00 ഗഭാഗം
6. ആള്രൂപഗം 5,കണത്ത് 2 2.90 ഗഭാഗം

ഴമല്പ്രകഭാരഗം ഴചര്തതവില് ക്രമനഗം.6 ല് വരുന സഭാധനങ്ങള് ഴദേവസസ്വഗം DLR ഴലകത്ത്
എടുത്തു.   ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധന നടതവിയത പ്രകഭാരഗം  കണ ചന്ദ്രകലകൂടതവില് ഉള്നപ്പടുന
കൂവളതവില, ചന്ദ്രകല നഭാഗപടഗം എനവിവ എത്രനയണനമനത്ത് ഴവര്തവിരവിച്ചവിടവില.

4.2.3. വൃക്ഷേവവിവരഗം രജവിസ്റ്റര് കഭാലവികമഭാകവിയവിടവില
     ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വതവില് സൂക്ഷേവിച്ചവിട്ടുള്ള വൃക്ഷേവവിവര രജവിസ്റ്റര് (ഴപജത്ത് 163 &164)

പ്രകഭാരഗം ഴക്ഷേത്രഗം വക ഭൂമവിയവില് തഭാനഴേ പറയുന വൃക്ഷേങ്ങളഭാണത്ത് ഉള്ളതത്ത്.

ആലത്ത് - 1
നതങ്ങത്ത് - 19
നപഭാടവിനവി - 2
പന - 1
പഭാവട - 1
കയവിനവി - 1
പുളവി - 1
ആമനപ്പടവി - 1

ആനക   27

വൃക്ഷേവവിവര കണകത്ത് ഴരഖനപ്പടുതവി സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവിയവിരവിക്കുനതത്ത്  11/10/1999 ലഭാണത്ത്.
പവിനകീടത്ത്  നഭാളവിതവനര ഴക്ഷേത്രഗം വക ഭൂമവിയവിനല വൃക്ഷേങ്ങള് സഗംബന്ധവിച്ച ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധന
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നടതവിയതഭാഴയഭാ  വൃക്ഷേവവിവര  രജവിസ്റ്റര്  പുതകവിനയഴുതവിയതഭാഴയഭാ  കഭാണുനവില.   വൃക്ഷേ
രജവിസ്റ്ററവില്  ഉള്നപ്പടഭാത  ഴതകത്ത്  അടകമുള്ള  മരങ്ങള്  ഴക്ഷേത്രപറമ്പവില്  കഭാണുകയുണഭായവി.
നവിലവവില്  12 നതങ്ങുകള് മഭാത്രമഭാണുള്ളതത്ത്.   ആയതവിനഭാല്  ഉതരവഭാദേനപ്പട  ഉഴദേര്യഭാഗസര്
സലപരവിഴശഭാധന നടതവി വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര് കഭാലവികമഭാഴകണതഭാണത്ത്.

4.2.4. ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധന   -   സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതലവില
ഴക്ഷേത്രതവില്  നവിതര്യവഗം  ഉപഴയഭാഗവിക്കുന  വവിലപവിടവിപ്പുള്ള  സഭാധനങ്ങളനട  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്

രജവിസ്റ്റര്  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്  നവിനഗം,  ഭക്തര്  ഴക്ഷേത്രതവിഴലകത്ത്  നല്കുന  വവിലപവിടവിപ്പുള്ള
സഭാധനങ്ങള്കത്ത് രശകീതവി നല്കവി ഴസ്റ്റഭാകവിനലടുക്കുനതഭായവി കഭാണുനവില.  വഴേവിപഭാടഭായവി ലഭവിക്കുന
സഭാധനങ്ങള്കത്ത്  രസകീതവി  നല്ഴകണതഗം  രശകീതവി  നമ്പര്  അടകമുള്ള  വവിവരങ്ങള്  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
രജവിസ്റ്ററവില്  ഴരഖനപ്പടുതവി  ആയതത്ത്  ഴദേവസസ്വഗം  അധവികഭാരവികള്  പരവിഴശഭാധവിച്ചത്ത്
സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്.

2014-2015 വര്ഷനത ഓഡവിറവിനു ഴശഷഗം ഴക്ഷേത്രതവില്  30.11.15  നത്ത്  വരവ വന
ഒരടവി  ഉയരമുള്ള  നവിലവവിളകത്ത്  വഴേവിപഭാടഭായവി   വനതത്ത്    ഴസ്റ്റഭാകവിനലടുതവിട്ടുനണങവിലുഗം
ഉതരവഭാദേനപ്പടവര്  പരവിഴശഭാധവിച്ചത്ത്  സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുത്തുകഴയഭാ  വഴേവിപഭാടവിനത്ത്  രസകീതവി  നല്കുകഴയഭാ
നചയ്തവിടവില.

4.2.5. ഴക്ഷേത്രപറമ്പവില്  സവിതവി  നചയ്യുന  നകടവിടഗം  ഉപഴയഭാഗശൂനര്യമഭായവി
കവിടക്കുന  .
നവിലവവില്  ഴക്ഷേത്രതവിനത്ത്  വഴേവിപഭാടത്ത്  കഭൗണറുകഴളഭാ,  ഴക്ഷേത്രഗം  ഓഫകീഴസഭാ  ഇല.

ഴക്ഷേത്രതവിനകതത്ത് തനനയഭാണത്ത് ഓഫകീസത്ത് പ്രവര്തവിക്കുനതത്ത്.  അഴതസമയഗം ഴക്ഷേത്രപറമ്പവില്
സവിതവി  നചയ്യുന  നകടവിടഗം  ഉപഴയഭാഗവികഭാനത  കവിടക്കുകയഭാണത്ത്.   ഈ  നകടവിടഗം  ഴക്ഷേത്രഗം
ഓഫകീസഭായുഗം  വഴേവിപഭാടത്ത്  കഭൗണറഭായുഗം  ഉപഴയഭാഗവികഭാന്  കഴേവിയുഴമഭാ  എനതത്ത്
പരവിഴശഭാധവികഭാവനതഭാണത്ത്.  ഇകഭാരര്യതവിഴലകത്ത് ഴദേവസസ്വഗം അധവികഭാരവികളനട ശദ്ധ ക്ഷേണവിക്കുന.

4.3. മഭാങ്ങഭാഞവിറ ഴക്ഷേത്രഗം
4.3.1. ഴദേവസസ്വഗം എസത്ത്  .  ബവി  .  അകഭൗണവില് വന് തക നക്രഡവിറത്ത്   -   സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്

ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം കകീഴഴേടഗം മഭാങ്ങഭാഞവിറ മഹഭാവവിഷ്ണു ഴക്ഷേത്രതവിനല വഴേവിപഭാടത്ത് വരവത്ത്
സഗംഖര്യ അടവഭാക്കുനതത്ത് സഭൗതത്ത് ഇന്തര്യന് ബഭാങത്ത് ലവിമവിറഡത്ത്,  പൂവ്വേത്തൂര് ബഭാഞവിലഭാണത്ത്.  ബഭാങവിനന്റെ
പഭാസത്ത്ബുകത്ത്  (SB  A/cNo.0162053000009387)  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്  വന്  തക  അകഭൗണവില്
നക്രഡവിറ്റുള്ളതഭായവി  കഭാണുന.  04/08/2016 ല്  ഈ  അകഭൗണവില്  1381629/-  രൂപ
അവഴശഷവിക്കുനണത്ത്.   01/04/2015 ല്  ഈ  അകഭൗണവില്  അവഴശഷവിച്ചവിരുനതത്ത്  738150/-
രൂപയഭാണത്ത്  ഇകഭാലതവിനവിടയത്ത്  ഈ  അകഭൗണവില്  നവിനത്ത്  യഭാനതഭാരു  തകയുഗം  പവിന്വലവിച്ചത്ത്
കഭാണുനവില.  ഇത്രയുഗം വലവിയ തക തഭാരഴമര്യന നചറവിയ പലവിശനവിരകവിലുള്ള ഴസവവിഗംങത്ത്  ബഭാങത്ത്
അകഭൗണവില് കവിടക്കുനതത്ത്  ഴദേവസസ്വതവിനത്ത്  പലവിശയവിനതവില് നഷ്ടതവിനത്ത്  ഇടയഭാക്കുന കഭാരര്യഗം
അധവികഭാരവികളനട ശദ്ധയവില്നപ്പടുത്തുന.

171



4.3.2. ചന്ദനഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധന
1) ചന്ദനഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില് തഭാനഴേപറയുന തകീയതവികളവില് ലഭര്യമഭായ

ചന്ദനഗം  അറന്ഡര്  ഏറ്റുവഭാങ്ങവി  ശഭാന്തവികത്ത്  ഏല്പ്പവിച്ചുനകഭാടുതതഭായവി  കഭാണുന.
(ചന്ദനഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര് ഴപജത്ത്  30)  ഴദേവസസ്വഗം  ഇന്നസ്പെക്ടര് വഴേവിയഭാണത്ത്  ചന്ദനഗം
ഴദേവസസ്വതവില്  നവിനഗം  വഭാങ്ങവി  അറ ന്ഡര്കത്ത്  നല്കുനതത്ത്.   എനഭാല്  ഈ
ഴരഖനപ്പടുതലുകള് ഴദേവസസ്വഗം ഇന്നസ്പെക്ടര് സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവിയതഭായവി കഭാണുനവില.

02/09/2015 - 2Kg
21/12/2015 - 0.575Kg
15/03/2016 - 2Kg
17/03/2016 - 84gm

ഴമല്  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ച  വവിവരഗം  ഴദേവസസ്വഗം  ഇന്നസ്പെക്ടര്
സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്. 
2) 05/07/2015 നത്ത് ഒരു നചറവിയ കഷണഗം ചന്ദനമുടവി വഴേവിപഭാടത്ത് വരവത്ത് വനതഭായവി ഴസ്റ്റഭാകത്ത്

രജവിസ്റ്റര്  ഴപജത്ത്  13 ല്  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുണത്ത്.   എനഭാല്  ഇപ്രകഭാരഗം  വരവത്ത്  വന
ചന്ദനതവിനന്റെ തൂകഗം, മറത്ത് വവിവരങ്ങള് എനവിവ ഴരഖനപ്പടുതവി കഭാണുനവില.  മഭാത്രമല
ഈ  ചന്ദനമുടവി,  ചന്ദനഗം  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവിഴലകത്ത്  മഭാറവിയവിട്ടുമവില.   വവിലപവിടവിപ്പുള്ള
വസ്തുകള്  കകീഴഴേടഗം  ഴക്ഷേത്രങ്ങളവിഴലകത്ത്  വരവത്ത്  വരുഴമ്പഭാള് ആയതത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്
വര്യക്തമഭായ  വവിവരങ്ങള്  ഴരഖനപ്പടുതവി  സൂക്ഷേവികഭാന്  ഴവണ  നവിര്ഴദ്ദേശഗം
നല്കുനതവിഴലകത്ത് ഴദേവസസ്വതവിനന്റെ ശദ്ധ ക്ഷേണവിക്കുന.

4.3.3. വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര് സഗംബന്ധവിച്ച വവിവരങ്ങള്
ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വഗം  ഓഫകീസവില്  സൂക്ഷേവിച്ചവിരവിക്കുന  വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര്  പ്രകഭാരഗം

മഭാങ്ങഭാഞവിറ മഹഭാവവിഷ്ണു ഴക്ഷേത്രതവിനല വൃക്ഷേവവിവരഗം തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

അഴകഷര്യ - 1
പഭാല - 1
പഭാഴ് മരഗം - 11
നതങ്ങത്ത് - 5
നപഭാടവിനവി - 4
കശുമഭാവത്ത് - 4
വഭാക - 3
മുള്ളവിലഗം - 1

എനഭാല് വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര് 31/12/1998 നു ഴശഷഗം പുതകവിയവിടവില.  വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര് ഓഴരഭാ
വര്ഷവഗം പുതകവി വവിവരങ്ങള് കൃതര്യമഭായവി ഴരഖനപ്പടുതവി സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവി സൂക്ഷേവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.4. ശകീനഭാരഭായണഗംകുളങ്ങര ഴദേവകീഴക്ഷേത്രഗം
4.4.1. വൃക്ഷേവവിവരരജവിസ്റ്റര് കഭാലവികമഭായ വവിവരങ്ങള് ഴചര്ക്കുനവില

ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വഗം  ഓഫകീസവില്  സൂക്ഷേവിക്കുന  വൃക്ഷേവവിവര  രജവിസ്റ്ററവില്
നഭാരഭായണഗംകുളങ്ങര ഴക്ഷേത്രഗം നവിലനവില്ക്കുന സലതത്ത് സവിതവി നചയ്യുന വൃക്ഷേങ്ങളനട വവിവരഗം
കഭാലവികമഭായവി ഴരഖനപ്പടുതഭാതതത്ത് സഗംബന്ധവിച്ചത്ത് 2014-15 വര്ഷഗം ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് ഖണവിക 7
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പരഭാമര്ശവിച്ചവിരുന.  നവിലവവിനല ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധനയവിലുഗം ഴക്ഷേത്രഗം ഴകഭാമ്പഭൗണവില് ഉള്നപ്പടുന
വൃക്ഷേങ്ങളവില്  പലതഗം  വൃക്ഷേരജവിസ്റ്ററവില്  ഉള്നപ്പടുതവിയവിടവില  എന കഭാണുന.   വവിശദേവവിവരഗം
തഭാനഴേ  ഴചര്ക്കുന.   വൃക്ഷേവവിവര  രജവിസ്റ്റര്  മതവിയഭായ  വവിവരങ്ങള്  ഉള്നപ്പടുതവി
കഭാലവികമഭാഴകണതഭാണത്ത്.

വൃക്ഷേവവിവര രജവിസ്റ്റര്
ഴപജത്ത് 150 പ്രകഭാരമുള്ള
വൃക്ഷേങ്ങളനട വവിവരഗം

ഭഭൗതവികപരവിഴശഭാധ
നയവില് ഇനനത

സവിതവി

വൃക്ഷേവവിവര രജവിസ്റ്ററവില്
ഴചര്കഭാത വൃക്ഷേങ്ങള് (ഭഭൗതവിക

പരവിഴശഭാധനയവില് കനണതവിയവ)
റവിമഭാര്കത്ത്

(1) (2) (3) (4)

നതങ്ങത്ത് - 8
പഭാലമരഗം - 2
ആരര്യഴവപ്പത്ത് - 1
ആലത്ത് - 1

നറയവിന്ടകീ - 1
നതങ്ങത്ത് - 4
പഭാലമരഗം - 2
ആരര്യഴവപ്പത്ത് - 1
ആലത്ത് - 1
കൂവളഗം - 1
അഴശഭാകഗം - 1
മഭാവത്ത് - 1
മഭാവവിന്കത - 1

നറയവിന്ടകീ - 1
അഴശഭാകഗം - 1
മഭാവത്ത് - 1
മഭാവവിന്കത - 1
കൂവളഗം - 1

മുന്വര്ഷ റവിഴപ്പഭാര് 
ടവില് നവിനഗം 
(ഖണവിക 7) 
മരങ്ങളനട 
എണതവില് വന 
കുറവത്ത് വവിശദേമഭാ 
ഴകണതമഭാണത്ത്.

4.5. തഭാമരയൂര് ശകീ ധര്മശഭാസഭാഴക്ഷേത്രഗം
4.5.1. പണഗം പഭാത്രഗം രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധയവില് കണ അപഭാകതകള്

ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വഗം  തഭാമരയൂര്  ശകീ  ധര്മശഭാസഭാ  ഴക്ഷേത്രതവില് സൂക്ഷേവിച്ചവിട്ടുളള
പണഗംപഭാത്രഗം  രജവിസ്റ്ററവില്  01.07.2012  മുതലഭാണത്ത്  ഴരഖനപ്പടുതലുകള്  വരുതവിയവിട്ടുളളതത്ത്.
അറന്ഡറുനട കകവശമുളള രജവിസ്റ്റര് പ്രകഭാരഗം ഴക്ഷേത്രതവില് സൂക്ഷേവിച്ചവിട്ടുളള തഭാനഴേ പറയുന
സഭാധനങ്ങള് ആരുഗം തനന ചഭാര്നജ്ജെടുതതഭായവി കഭാണുനവില.
ക്രമ
നഗം                 വവിവരങ്ങള്

പണഗംപഭാത്രഗം
ഴപജത്ത് നമ്പര്

ഇനഗം
നമ്പര്      റവിമഭാര്കത്ത്

1 അയ്യപ്പനന്റെ ശകീഴകഭാവവിലവിലുളള 
18.400 ഗഭാഗം തൂകമുളള നവളളവിയവില് 
തകീര്ത 5 തവിലകഗം

4 23

2 ഓഫകീസത്ത് അലമഭാരയവില് സൂക്ഷേവിച്ചവിട്ടുളള
21.99 ഗഭാഗം നവളളവിമഭാല

11 50 14.3.2016 നത്ത് അര്ജ്ജുനന് 
എന ഭക്തന് നല്കവിയതത്ത്

3 വഴേവിപഭാടത്ത് വന വവിളക്കുകള് 12 എണഗം 27 -

4 ചന്ദനമുടവി 2 കവി.ഗഭാഗം 65 - 13.05.2016-ല് ലഭവിച്ച ചന്ദനഗം 
ഏതത്ത് ഉതരവത്ത് പ്രകഭാരഗം എന്തത്ത്
ആവശര്യതവിനത്ത് എനത്ത് 
കഭാണവിച്ചവിടവില

ഴമല് സഭാധനങ്ങള് ചഭാര്ജ്ജുളളവരുനട സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതല് രജവിസ്റ്ററവില് വരുതഭാന്
നടപടവി സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.
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4.5.2. പര്ഴച്ചസത്ത് വവിഭഭാഗഗം നമയവിന് ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര്   -   ഴക്ഷേത്രതവിഴലകത്ത് 
നല്കവിയ രശകീതവി പുസകങ്ങളനട വവിവരഗം പൂര്ണമല  .
ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം കകീഴഴേടഗം ഴക്ഷേത്രങ്ങളവിഴലകത്ത് ഴദേവസസ്വഗം പര്ഴച്ചസത്ത് വവിഭഭാഗതവില്

നവിനഭാണത്ത് വവിവവിധ വഴേവിപഭാടുകളനട രശകീതവി പുസകങ്ങള് വവിതരണഗം നചയ്യുനതത്ത്.  തഭാമരയൂര് ശകീ
ധര്മശഭാസഭാ  ഴക്ഷേത്രതവിനല  രശകീതവി  പുസകങ്ങളനട  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  പരവിഴശഭാധനയുനട  ഭഭാഗമഭായവി
പര്ഴച്ചസത്ത്  വവിഭഭാഗതവിനല  നമയവിന്  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  പരവിഴശഭാധവിച്ചഴപ്പഭാള്  തഭാമരയൂര്  ഴക്ഷേത്രഗം  രശകീതവി
ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്  വരവത്ത്  വനതഭായവി  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുളള  പല  രശകീതവി  പുസകങ്ങളഗം
പര്ഴച്ചസത്ത്  വവിഭഭാഗതവില്  നവിനഗം  ഴക്ഷേത്രതവിഴലകത്ത്  വവിതരണഗം  നചയ്തതഭായവി  നമയവിന്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
രജവിസ്റ്ററവില്  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.  രശകീതവികളനട  ഭഭൗതവിക  പരവിഴശഭാധയനയവില്  തഭാമരയൂര്
ഴക്ഷേത്രഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് പ്രകഭാരഗം വരവത്ത് നവച്ച രശകീതവി പുസകങ്ങളനട ഴസ്റ്റഭാകത്ത് കൃതര്യമഭാണത്ത്.
ആയതവിനഭാല്  പര്ഴച്ചസത്ത്  വവിഭഭാഗതവിനല  നമയവിന്  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്  വവിതരണഗം  നചയ്യുന
രശകീതവി  പുസകങ്ങളനട  വവിവരഗം  കൃതര്യമഭായവി  ഴരഖനപ്പടുത്തുനതവില്  വകീഴ്ച  വരുത്തുനനണനതത്ത്
ഇതവില്  നവിനഗം  വര്യക്തമഭാണത്ത്.കകീഴഴേടഗം  ഴക്ഷേത്രങ്ങളവിഴലകത്ത്  നല്കുന  രശകീതവി  പുസകങ്ങളനട
എണവഗം തകീയതവിയുഗം കൃതര്യമഭായവി ഴരഖനപ്പടുതവി വവിതരണഗം നടത്തുന ഉഴദേര്യഭാഗസനുഗം കകപ്പറ്റുന
ഉഴദേര്യഭാഗസനുഗം  രജവിസ്റ്ററവില്  ഒപ്പുവയ്ഴകണതഗം  ആയതത്ത്  ഴമലധവികഭാരവി
സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുഴതണതമഭാണത്ത്. പര്ഴച്ചസത്ത് വവിഭഭാഗതവിനല രശകീതവി പുസകങ്ങളനട നമയവിന് ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
രജവിസ്റ്റര് കൃതര്യമഭായവി എഴുതവി സൂക്ഷേവികഭാന് പ്രഴതര്യകഗം ശദ്ധവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.5.3. ഴക്ഷേത്രഗം വൃക്ഷേ വവിവര രജവിസ്റ്റര്   -   ഴമലധവികഭാരവികള് സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവി 
യവിടവില  .
ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വഗം  വൃക്ഷേ  രജവിസ്റ്റര്  പ്രകഭാരഗം  തഭാമരയൂര്  ശകീ  ധര്മശഭാസഭാ

ഴക്ഷേത്രതവിനല വൃക്ഷേങ്ങളനട എണഗം തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.
    നതങ്ങത്ത്     19

     പഭാല       02

     പൂമരഗം      01

     ആല്        01

    ആനക      23
       

വൃക്ഷേ  വവിവര  രജവിസ്റ്ററവില്  തകീയതവി  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.  കൂടഭാനത  രജവിസ്റ്റര്
ഴമലധവികഭാരവികള്  സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവിയവിടവില.  ഴമല്  വകീഴ്ചകള്  പരവിഹരവിച്ചത്ത്  വൃക്ഷേ  വവിവര  രജവിസ്റ്റര്
കുറമറതഭാഴകണതഭാണത്ത്.

4.6. കഭാവകീടത്ത് കഭാര്തര്യഭായനകീ ഴക്ഷേത്രഗം
4.6.1. പുനരുദ്ധഭാരണ പ്രവൃതവി പൂര്തവിയഭാകവി പുനപ്രതവിഷ്ഠ നടതവിയവിടവില

ഴക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധഭാരണ പ്രവൃതവിനയക്കുറവിച്ചുള്ള പരഭാമര്ശഗം 2009-2010 മുതല് 2013-14
വനരയുള്ള  റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവില്  പരഭാമര്ശവവിഷയമഭായവിട്ടുണത്ത്.  2005 ല്  രൂപനമടുക്കുകയുഗം  2007 ല്
അനുമതവി ലഭവിയ്ക്കുകയുഗം നചയ്ത ഈ പുനരുദ്ധഭാരണ പ്രവൃതവി ഇനവിയുഗം പൂര്തകീകരവിച്ചത്ത് പുനപ്രതവിഷ്ഠ
നടതഭാതതത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ചുള്ള  പരഭാമര്ശതവിനത്ത്  പുനരുദ്ധഭാരണ  പ്രവര്തവികള്  അവസഭാന
ഘടതവിലഭാനണനത്ത്  ചകീഫത്ത്  ഫവിനഭാന്സത്ത്  &  അകഭൗണത്ത്സത്ത്  ഓഫകീസര്  മറുപടവി  ലഭര്യമഭാകവിയവിട്ടുണത്ത്.
പുനരുദ്ധഭാരണ പ്രവര്തവികള് എത്രയുഗം ഴവഗഗം പൂര്തവിയഭാഴകണതഭാണത്ത്. 
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4.6.2. വൃക്ഷേ വവിവരഗം
ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം വക വൃക്ഷേ വവിവരരജവിസ്റ്റര് ഴപജത്ത്  351 പ്രകഭാരഗം കഭാവകീടത്ത് ഴക്ഷേത്ര

പരവിസരതത്ത് തഭാനഴേ പറയുന വൃക്ഷേങ്ങളഭാണുള്ളതത്ത്.  
നതങ്ങത്ത് 77

കഭാട്ടുമരഗം 59

ആലത്ത് 2

ഴചരത്ത് 2

നപഭാടകഭാള 9

ഴചറുഴതകത്ത് 1

കുനവിവഭാക 1

കൂവളകഗം 1

അലറവി 5

പഭാല 1

നകീരടവിമരഗം 3

ഞഭാവല് 1

ഉങ്ങത്ത് 1

കഭാഞ്ഞവിമരഗം 1

ആനക 164 വൃക്ഷേങ്ങള്

വൃക്ഷേങ്ങളനട എണഗം തവിടനപ്പടുതവി വൃക്ഷേരജവിസ്റ്റര് കഭാലവികമഭാഴകണതഭാണത്ത്.
4.6.3. ഴദേവസസ്വഗം ഇന്നസ്പെക്ടര് കകവശഗം നവയ്ക്കുന ഇനങ്ങളനട ചഭാര്ജ്ജെത്ത് 

ഴരഖഭാമൂലഗം കകമഭാറുനവില
തഭാനഴേപറയുന  അഞത്ത്  ഇനങ്ങള്  ഴദേവസസ്വഗം  ഇന്നസ്പെക്ടര്  ശകീ.പവി.മഴനഭാജ്കുമഭാര്

14/05/2013 നത്ത്  ഏനറടുതതഭായവി  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്  (16/11/2003 മുതല്കത്ത്)  ഴപജത്ത്  26 ല്
ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുണത്ത്.   എനഭാല് തടര്നത്ത്  മഭാറവിവന  ഴദേവസസ്വഗം  ഇന്നസ്പെക്ടര്മഭാര്കത്ത്  പ്രസ്തുത
ഇനങ്ങള് ഴരഖഭാമൂലഗം കകമഭാറവിയതഭായവി  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.   തടര്നത്ത്  യഭാനതഭാരു വവിവരവഗം
ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്ററവില് ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില. വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

ക്രമ നഗം. ഇനഗം സസ്വര്ണഗം/നവള്ളവി എണഗം

1. പ്രഭഭാമണലഗം നവള്ളവി 1

2. ഴഗഭാളക നവള്ളവി 1

3. ചന്ദ്രകല 7 തടത്ത് നവള്ളവി 1

4. നഭാഗപടഗം സസ്വര്ണഗം 1

5. തഭാലവി സസ്വര്ണഗം 1
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പുതതഭായവി  ചഭാര്നജ്ജെടുക്കുന ഴവളയവില് ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര് പ്രകഭാരമുള്ള ഇനങ്ങള്
തടര്ന  വരുനയഭാള്കത്ത്  ഴരഖഭാമൂലഗം  കകമഭാഴറണതഗം  വവിവരഗം  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്
ഴരഖനപ്പടുഴതണതമഭാണത്ത്.

4.7. നനന്മവിനവി ബലരഭാമഴക്ഷേത്രഗം
4.7.1.    ചന്ദനമുടവികളനട ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര്

ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വതവില്  നവിനഗം  ഴക്ഷേത്രഭാവശര്യങ്ങള്കഭായവി  നല്കുന  ചന്ദനഗം
മുടവികളനട  വരവത്ത്  ഒരു  രജവിസ്റ്ററവില്  26.02.2016  മുതല് ഴരഖനപ്പടുത്തുനനണങവിലുഗം  അവയുനട
നചലവത്ത്  ഴരഖനപ്പടുതവി  ബന്ധനപ്പട ഉഴദേര്യഭാഗസര് സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുത്തുനവില.  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്
പ്രകഭാരഗം 26.02.2016 ലുഗം 15.10.2016 തകീയതവിയവിലുഗം 1 കവിഴലഭാഗഭാഗം 900 ഗഭാഗം വകീതഗം ചന്ദനഗം മുടവികള്
വരവത്ത് വനതഭായവി ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുണത്ത്.  എനഭാല് ഇവയുനട നചലവത്ത്,  ബഭാലന്സത്ത് വവിവരങ്ങള്
ഴരഖനപ്പടുതവി  സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവിയവിടവില.  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്  ഴമല്പറഞ്ഞ  വവിവരങ്ങള്
കൃതര്യമഭായവി ഴരഖനപ്പടുതവി ബന്ധനപ്പട ഉഴദേര്യഭാഗസന് സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുതവി സൂക്ഷേവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.7.2. രസകീതകളനട ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര്   -   അപഭാകതകള്
ഴദേവസസ്വഗം  നമയവിന്  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവിഴലയുഗം,  ഴക്ഷേത്രഗം  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവിഴലയുഗം

ഴരഖനപ്പടുതലുകളവില് വര്യതര്യഭാസമുളളതഭായവി കഭാണുന. അവവില് വഴേവിപഭാടത്ത് രശകീതവികളനട ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
രജവിസ്റ്റര്  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്,  ഴദേവസസ്വഗം  നമയവിന്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്   രജവിസ്റ്റര്  പ്രകഭാരഗം  11.08.2015 ല്
നനന്മേവിനവി ഴക്ഷേത്രതവിഴലകത്ത്  'issue  ’ നചയ്ത 10  രശകീതവി പുസകങ്ങള് (രശകീതവി നമ്പര് 1001  മുതല്
2000  വനരയുളളവ)  3.09.2015  ല്  ഴക്ഷേത്രഗം  ഴസ്റ്റഭാകവില്  എടുതവിട്ടുണത്ത്.  എനഭാല്  രശകീതവി
നമ്പറുകള് നതറഭായഭാണത്ത് ഴരഖനപ്പടുതവിയവിരവിക്കുനതത്ത്. 3.09.2015  ല് നകീകവിയവിരവിപ്പുളള  15  രശകീതവി
പുസകങ്ങളനട വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് ചുവനട ഴചര്ക്കുന.

1. 501-600

2. 601-700

3. 701-800

4. 801-900

5. 901-1000

6. 1001-1100

7. 1101-1200

8. 1201-1300

9. 1301-1400

10. 1401-1500

`11. 1501-1600

12. 1601-1700

13. 1701-1800

14. 1801-1900

15. 1901-2000

ആനക 15 എണഗം
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രശകീതവി  നമ്പറുകള്  501  മുതല്  ഉളള  രശകീതവി  പുസകങ്ങള്ഉപഴയഭാഗവിക്കുനതവിനു
പകരഗം,  ക്രമഗംനതറവി  23.12.2015 ല്  രശകീതവി  നമ്പര്  1501  മുതല്  1600  വനരയുഗം  21.12.2016 ല്
രശകീതവി നമ്പര്  1601  മുതല്  1700  വനരയുഗം ഉപഴയഭാഗവിച്ചു.  എനഭാല്  'ഇഷത്യു  ഴകഭാളതവില് ഈ’
വവിവരഗം  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.  നകീകവിയവിരവിപ്പുളള  രശകീതവി  പുസകങ്ങളനട  വവിവരഗം  ഴരഖനപ്പടുതവി
ബന്ധനപ്പട ഉഴദേര്യഭാഗസന് ആധവികഭാരവികമഭാകവിയവിടവില. രശകീതവി പുസകങ്ങള് ക്രമനമ്പര് പ്രകഭാരഗം
തനന 'issue  ’ നചഴയ്യണതഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്ററവിനല നകീകവിയവിരവിപ്പത്ത് കഭാലവികമഭാക്കുനതവിനഭാവശര്യമഭായ
നടപടവികള് സസ്വകീകരവിഴകണതമഭാണത്ത്(ഓഡവിറത്ത് എന്കസ്വയറവി നമ്പര് എഗം.1 തകീയതവി 27.02.2017).
4.7.3. വൃക്ഷേ രജവിസ്റ്റര് കഭാലവികമഭാകവിയവിടവില  .

ഴദേവസസ്വതവില്  സൂക്ഷേവിക്കുന   വൃക്ഷേ  രജവിസ്റ്ററവില്  ഴരഖനപ്പടുതഭാത  വൃക്ഷേങ്ങള്
ഉളളതഭായവി  ഓഡവിറവില് നവിനളള ഭഭൗതവിക പരവിഴശഭാധനയവില് ശദ്ധയവില്നപ്പട്ടുനവനഗം രജവിസ്റ്റര്
കഭാലവികമഭാകണനമനഗംവ  2014-15  വര്ഷനത   ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്    ഖണവിക  4-6-2  ല്
പരഭാമര്ശവിച്ചവിരുനനവങവിലുഗം  നവിലവവിലുഗം  വൃക്ഷേവവിവരരജവിസ്റ്റര്  കഭാലവികമഭാകവിയവിടവില.  ആയതത്ത്
കഭാലവികമഭാക്കുനതവിനത്ത് ആവശര്യമഭായ നടപടവികള് സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.8. നവര്മഭാനൂര് ഴക്ഷേത്രഗം
4.8.1. ഴക്ഷേത്രക്കുളവഗം ഴക്ഷേത്രഭൂമവിയുഗം ചുറ്റുമതവില് നകടവി സഗംരക്ഷേവിച്ചവിടവില

നവര്മഭാനൂര് ശവിഴക്ഷേത്രതവിനത്ത്  സമകീപമഭായവി  എരവിമയൂര്  വവിഴലജത്ത്  II.  സര്നവ്വേ നമ്പര്
518/7 ല്  1 ഏകര്  80 നസന്റെത്ത് വവിസകീര്ണമുള്ള ഴക്ഷേത്രകുളമുണത്ത്.  ഴക്ഷേത്രക്കുളതവിനത്ത് സമകീപമഭായവി
സര്ഴവ്വേ  നമ്പര്  518/5 ല്  26.56  നസന്റെത്ത്  സലതവില്  ഴക്ഷേത്രതവിനത്ത്  മഭാത്രമഭാണത്ത്  ചുറ്റുമതവില്
ഉള്ളതത്ത്.  ഴക്ഷേത്രതവിനത്ത് പുറതത്ത് കുളതവിഴനഭാടത്ത് ഴചര്നള്ള ഴക്ഷേത്രഭൂമവികത്ത് ചുറ്റുമതവില് ഇല.  ഈ
ഭഭാഗഗം  സസ്വകഭാരര്യഭൂമവിയുമഭായവി  അതവിര്തവി  പങവിടുന  സലതത്ത്  കമ്പവിഴവലവി  മഭാത്രമഭാണത്ത്
നവിര്മവിച്ചവിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഈ ഭഭാഗഗം ചുറ്റുമതവില് നകടവി സഗംരക്ഷേവിഴകണതഭാണത്ത്.

ഴക്ഷേത്രക്കുളഗം  പൂര്ണമഭായവി  മതവില്  നകടവി  സഗംരക്ഷേവിച്ചവിടവില.  ഴക്ഷേത്രക്കുളഗം  പഭാസ്റ്റവികത്ത്
ഉള്നപ്പനടയുള്ള  വസ്തുകള്നകഭാണത്ത്  മലവിനമഭാകുനണത്ത്.  ഴക്ഷേത്രതവിഴനഭാനടഭാപ്പഗം  തനന
പ്രഭാധഭാനര്യമുള്ള  ഴക്ഷേത്രക്കുളഗം  മതവിലുകള്നകടവി  സഗംരക്ഷേവിഴകണതഭാണത്ത്.   ഴക്ഷേത്രക്കുളവഗം
ഴക്ഷേത്രഭൂമവിയുഗം ചുറ്റുമതവില് നകടവി സഗംരക്ഷേവികഭാന് ആവശര്യമഭായ നടപടവികള് സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.8.2. ഴക്ഷേത്ര ജകീവനകഭാര്   -   ഹഭാജര്പുസകഗം സൂക്ഷേവിക്കുനവില
നവര്മഭാനൂര്  ഴക്ഷേത്രതവില്  ഓഡവിറത്ത്  കഭാലയളവവില്  തഭാനഴേപറയുന  ജകീവനകഭാര്

ഴസവനഗം അനുഷ്ഠവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.
ശഭാന്തവി - 1
കഴേകഗം - 1
അടവിച്ചുതളവി -1
കഭാരര്യസന് -1
അറന്ഡര് - 1
കഭാവല്കഭാര് - 2

22/09/2015 വനര  ഒരുകഭാവല്കഭാരന്  മഭാത്രമഭാണത്ത്  ഉണഭായവിരുനതത്ത്.  23/09/2015
മുതല്  രണഭാമനതഭാരു  കഭാവല്കഭാരനന  കൂടവി  നവിയമവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.   2016  ഓഗസ്റ്റത്ത്മഭാസഗം  വനര
ഴക്ഷേത്രതവില്  ജകീവനകഭാരുനട  ഹഭാജര്  പുസകഗം  സൂക്ഷേവിച്ചവിടവില.   അതവിനഭാല്  ഹഭാജര്
ഴരഖനപ്പടുതഭാനതയഭാണത്ത്  ഴമല്പ്പറഞ്ഞ  ജകീവനകഭാര്കത്ത്  ഈ  കഭാലയളവവില്  ശമ്പളവഗം,  മറത്ത്
ആനുകൂലര്യങ്ങളഗം അനുവദേവിച്ചവിരവിക്കുനതത്ത്.
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4.8.3. മുഴുവന് വഴേവിപഭാടവിനങ്ങളഗം ഉള്നപ്പടുതവി വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര് 
കഭാലവികമഭാകണഗം
(2014-15 വര്ഷനത ഓഡവിറത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് ഖണവിക 8 കഭാണുക)

ഴക്ഷേത്രതവില്  തഭാനഴേപറയുന  വഴേവിപഭാടുകള്  ഏതഭാനുഗം  വര്ഷങ്ങളഭായവി
നടത്തുനനണങവിലുഗം വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്ററവില് ഈ ഇനങ്ങള് കൂടവി ഉള്നപ്പടുതവി കഭാലവികമഭാകവിയവിടവില.
അതനകഭാണത്ത്  തനന  ഓഴരഭാ  ദേവിവസവഗം  ഈ  ഇനങ്ങള്  വഴേവിപഭാടത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്
എഴുതവിഴചര്ക്കുകയഭാണത്ത് നചയ്യുനതത്ത്.

ക്രമ നഗം. വഴേവിപഭാടത്ത് ഇനഗം തക

1. കറുകമഭാല 10

2. ദേകീപസഗംഭഗം (നനലണ) 200

3. ദേകീപസഗംഭഗം (നനയത്ത് ) 500

4. ശഗംഖഭാഭവിഴഷകഗം 10

5. നവിഴവദേര്യകൂറത്ത് 5

6. നവിറമഭാല നചറുതത്ത് 100

7. നവിറമഭാല വലുതത്ത് 700

8. ഭഭാഗര്യസൂക്ത പുഷ് പഭാഞ്ജലവി 10

9. ഐകര്യമതര്യപുഷ് പഭാഞ്ജലവി 10

10. പഞഭാമൃതപഭാനകഗം 100

11. ധഭാര 11 കുടഗം 110

12. ധഭാര 101 കുടഗം 101

13. ധഭാര 10

ഈ ഇനങ്ങള് കൂടവി ഉള്നപ്പടുതവി വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര് കഭാലവികമഭാഴകണതഭാണത്ത്.

വഴേവിപഭാടത്ത്  നവിരക്കുകള്  പുതകവിയതവിനുഴശഷവഗം  പഴേയനവിരകവില്  പ്രവിന്റെത്ത്  നചയ്തത്ത്
സൂക്ഷേവിച്ചുവന  വഴേവിപഭാടത്ത്  രശകീതകളവിനല   (മുഖവവില  രശകീതവികള്)  തകകള്  തവിരുതവിയഭാണത്ത്
നവിലവവിലുഗം  ഉപഴയഭാഗവിക്കുനതത്ത്.   വഴേവിപഭാടത്ത്  നവിരക്കുകള്  പുതക്കുഴമ്പഭാള്  പുതകവിയ  നവിരകവിലുള്ള
വഴേവിപഭാടത്ത് രശകീതവികള് പ്രവിന്റെത്ത് നചയ്തത്ത് ഉപഴയഭാഗവിഴകണതഭാണത്ത്. 

4.9. പൂന്തഭാനഗം ഴക്ഷേത്രഗം
4.9.1. വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര് പ്രകഭാരഗം വരവ വന തകയുഗം ബഭാങവില് 

അടവഭാകവിയ തകയുഗം തമവില് വര്യതര്യഭാസഗം
2015-16  വര്ഷനത  വഴേവിപഭാടത്ത്  രജവിസ്റ്റര്  പ്രകഭാരഗം  ഓഴരഭാ  ദേവിവസവഗം  വരവത്ത്

ഴരഖനപ്പടുതവിയ തക ബഭാങവില്  (ഴകരള ഗഭാമകീണ് ബഭാങത്ത്,  കകീഴേഭാറ്റൂര്)  അടവഭാകവിയതവില് കണ
വര്യതര്യഭാസതവിനന്റെ വവിവരഗം  തഭാനഴേഴചര്ക്കുന  (രശകീതവികള് ഉപഴയഭാഗവിച്ചതവില് പലഴപ്പഭാഴുഗം  കണ
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അപഭാകതകളഭാല് [2014-15 വര്ഷ ഓഡവിറത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് ഖണവിക 4.13.4 കഭാണുക] വരവ തകയുനട
കൃതര്യത പരവിഴശഭാധവികഭാന് കഴേവിഞ്ഞവിടവില.)

മഭാസഗം
വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര്

പ്രകഭാരഗം
 വരവത്ത്

ബഭാങത്ത് ഴസഭാള്
പ്രകഭാരഗം വരവത്ത്

         വര്യതര്യഭാസഗം

കുറവത്ത് കൂടുതല്

04/15 56510 55100 1410

05/15 66740 55320 11420

06/15 62270 64300 2030

07/15 61860 64515 2655

08/15 62600 62685 85

09/15 75495 75575 80

10/15 77955 78110 155

11/15 75270 75385 115

12/15 73570 73570 വര്യതര്യഭാസമവില

01/16 65055 65030 25

02/16 56450 56450 വര്യതര്യഭാസമവില

03/16 84885 84890 5

12855 5125

അടവഭാഴകണ തക           12855
                
         ഴമല് പറഞ്ഞ തക ഉതരവഭാദേവിയഭായ ഉഴദേര്യഭാഗസനവില് നവിനഗം ഈടഭാകവി ഴദേവസസ്വഗം
ഫണവില് ഒടുഴകണതഭാണത്ത്.
4.9.2.  വഴേവിപഭാടു തക ഈടഭാകവിയതവില് കുറവത്ത്
തഭാനഴേ  പറയുന  ദേവിവസങ്ങളവില്  വഴേവിപഭാടത്ത്  രശകീതവി  പ്രകഭാരഗം  തക  ഈടഭാകവിയതവില്  കുറവ
കഭാണുന. ആയതവിനന്റെ വവിശദേവവിവരങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

തകീയതവി വഴേവിപഭാടവിനഗം
നവിരകത്ത്

 ₹

      രശകീതവി
നമ്പര്

ഈടഭാ
ഴകണ
തക

ഈടഭാ
കവിയ
തക

കുറവത്ത് ₹ റവിമഭാര്കത്ത്
From To

7.04.2015 തൃകഭാലപൂജ 250 1523 1527 1250 - 1200
(1250-50)

അഴനദേവിവസഗം തനന
ഒരു ഴനരനത പൂജ 
യുനട വരവവിനതവില് 
50 രൂപ അധവികഗം 
അടവഭാകവിയവിട്ടുണത്ത്.

14.04.2015 നവണനവിഴവദേര്യഗം 10 19897 20019 1230 1220 10

15.04.2015 നനയ് വവിളകത്ത് 10 18059 18166 1080 80 1000
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20.04.2015 സഹസ്രനഭാമ
അര്ച്ചന

10 30446 30501 560 550 10+270=
280 രൂപ

270 രൂപ നമഭാതഗം 
തക കണകഭാകവിയ 
തവില് കുറവ 
വനവിട്ടുളളതഭാണത്ത്.

24.04.2015 നവണനവിഴവദേര്യഗം 10 20209 20301 930 920 10

27.04.2015 310 അനനത വരവതക 
കണകഭാകവിയതവില് 
കുറവത്ത്

30.04.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 16602 16661 300 295 5

01.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 16662 16692 155 150 5

03.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 16742 16793 260 255 5

05.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 16816 17501 3430 3425 5

10.05.2015 നവണനവിഴവദേര്യഗം 10 20597 20701 1050 1040 10

25.05.2015 10 അനനത വരവതക 
കണകഭാകവിയതവില് 
വന കുറവത്ത്

28.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 19101 19501 2005 2000 5

28.05.2015 ഒരുഴനരനത
പൂജ

50 3660 3663 200 - 200

31.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 19575 19901 1635 1630 5

31.05.2015 നവണനവിഴവദേര്യഗം 10 21076 21185 1100 100 1000

02.06.2015 വവിളക്കുഗംമഭാലയുഗം 10 20981 20990 100 90 10

02.06.2015 നവണനവിഴവദേര്യഗം 10 21195 21201 70 60 10

12.06.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 13578 13601 720 630 90

14.06.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 20499 20699 1005 1000 5

16.06.2015 സഹസ്രനഭാമ
അര്ച്ചന

10 31181 31191 110 100 10

16.06.2015 നനയ് വവിളകത്ത് 10 18935 18951 170 160 10

16.06.2015 വവിളക്കുഗംമഭാലയുഗം 10 21187 21195 90 80 10

27.06.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 17729 13733 150 120 30

02.07.2015 വവിളക്കുഗം മഭാലയുഗം 10 20 17.15 നത്ത് 21411-ല് 
അവസഭാനവിപ്പവിച്ച 
വഴേവിപഭാടത്ത് 2.07.2015 നത്ത് 
21414 ല് തടങ്ങവി.

02.07.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 60 17.15 നത്ത് 13765 ല് 
അവസഭാനവിപ്പവിച്ച 
വഴേവിപഭാടത്ത് 2.07.2015 നത്ത് 
13768 ല് തടങ്ങവി.
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02.07.2015 ഗണപതവി
ഴഹഭാമഗം

30 30 17.15 നത്ത് 13765 ല് 
അവസഭാനവിപ്പവിച്ച 
വഴേവിപഭാടത്ത് 2.07.2015 നത്ത് 
2652 ല് തടങ്ങവി.

02.07.2015 നനയ് വവിളകത്ത് 10 20 17.15 നത്ത് 19127-ല് 
അവസഭാനവിപ്പവിച്ച 
വഴേവിപഭാടത്ത് 2.07.2015 നത്ത് 
തടങ്ങവിയതത്ത്  19130 
നമ്പറവിലഭാണത്ത്

05.07.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 13781 13796 480 160 320

13.07.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 13859 13862 120 40 80

14.07.2015 ഗണപതവി
ഴഹഭാമഗം

30 2674 2677 120 90 30

10.08.2015 നവണനവിഴവദേര്യഗം 10 22637 22651 150 - 150

30.08.2015 തവിരുമുടവിമഭാല 15 4324 4326 45 30 15

26.09.2015 നനയ് പഭായസഗം 35 1188 1188 35 - 35

26.09.2015 ഒരുഴനരഗംപൂജ 50 3898 3898 50 - 50

30.09.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 14432 14435 120 40 80

18.10.2015 നകട്ടുനവിറ 5 848 852 25 10 15

21.10.2015 150 പ്രതവിദേവിന തക അടവഭാ
കവിയതവില് കുറവത്ത്

30.10.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 14639 14641 90 30 60

1.12.2015 പഭാല്പ്പഭായസഗം 30 14899 14905 210 180 30

17.12.2015 ഒരു ഴനരഗംപൂജ 50 400 350 50 4070, 4071, 4074, 
4075,4076,4077,
4078,4081 നമ്പര് 
രശകീതവികള്

22.12.2015 രണ്ടുഴനരഗംപൂജ 100 4088 100 - 100+
  5
-------
105-50=55

ഒരു ഴനരഗം പൂജയുനട  
50 രൂപ അധവികഗം 
അഴന ദേവിവസത്ത്ഗം 
അടവഭാകവിയവിട്ടുണത്ത്

22.12.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 5 41057 41151 475 470

15.01.2016 1265 1260 5 പ്രതവിദേവിന വരവത്ത് കണ 
കഭാകവിയതവില് കുറവത്ത്

10.02.2016 ഗണപതവി
ഴഹഭാമഗം

30 3155 3156 60 30 30

12.02.2016 നനയ് പഭായസഗം 35 1235 1236 70 35 35

24.02.2016 നനയ് പഭായസഗം 35 1239 1239 35 - 35

ആനക കുറവത്ത് വനതക 5590/-

ആനക കുറവ വന തക  5590/-  രൂപ ഉതരവഭാദേനപ്പട ഉഴദേര്യഭാഗസനവില് നവിനഗം
ഈടഭാകവി ഴദേവസസ്വഗം ഫണവില് ഒടുഴകണതഭാണത്ത്.  
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4.9.3. ഒഴര നമ്പര് രശകീതവികള് ഒനവിലധവികഗം തവണ ഉപഴയഭാഗവിച്ചവിരവിക്കുന  .
ഴക്ഷേത്രതവിനല  വവിവവിധ  മഭാസങ്ങളവിനല  വഴേവിപഭാടു  രജവിസ്റ്ററുകള്  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്

ഒരവികല്  ഉപഴയഭാഗവിച്ചു  കഴേവിഞ്ഞ  രശകീതവികള്  തനന  വകീണ്ടുഗം  ഉപഴയഭാഗവിച്ചതഭായവി  കഭാണുന.
വവിശദേവവിവരങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

തകീയതവി വഴേവിപഭാടവിനഗം

നതഭാട്ടു
മുമ്പ
നത
ദേവിവ
സഗം
അവ
സഭാനവി
പ്പവിച്ച

രശകീതവി
നമ്പര്

ആരഗംഭവി
ഴകണവി
യവിരുന
നമ്പര്

ആരഗംഭവി
ച്ച നമ്പര്

അവസഭാനവി
പ്പവിച്ച

നമ്പര്/
തകീയതവി

രശകീതവി
കളനട
എണ
തവിനല
വര്യതര്യഭാ
സഗം

യഥഭാര്
ത്ഥതവി

ല്
അവസഭാ
നവിഴക
ണയവിരു

ന
രശകീതവി
നമ്പര്

റവിമഭാര്കത്ത്

22.04.2015 നവണ
നവിഴവദേര്യഗം

20301 20302 20202 20301/
24.04.2015

100

11.05.2015 നനയ് വവിളകത്ത് 18495 18496 18496 18300 197 11.05.15 നത്ത് 18496 മുതല് 
പുറകവിഴലഭാടത്ത് 18300 
വനരയുളള രശകീതവികള് 
ഉപഴയഭാഗവിച്ചതഭായവി 
കഭാണുന.

12.05.2015 നനയ് വവിളകത്ത് 18300 18693
(18496+
197)

18301 18501 201
398

12.05.15 നത്ത് 18501 മുതല് 
18693 വനരയുളള 
രശകീതവികള് വകീണ്ടുഗം 
ഉപഴയഭാഗവിച്ചു.

15.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 18100 18101 18001 18040
16.05.2015

100 18001  മുതല് 18100 
വനരയുളള രശകീതവികള് 
വകീണ്ടുഗം ഉപഴയഭാഗവിച്ചതഭായവി
കഭാണുന.

19.05.2015 പുഷഭാഞ്ജലവി 18900 18901 18802 18901/
19.05.2015

612 19612 വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര് 
പ്രകഭാരഗം 19.05.2015 നത്ത് 
712 രശകീതവികളനട സഗംഖര്യ
വരവത്ത് വനവിട്ടുണത്ത്. 
(712x5=3560) എനഭാല് 
18802 മുതല് 18901 
വനരയുളള 100 
രശകീതവികള് മഭാത്രമഭാണത്ത് 
വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര് 
പ്രകഭാരഗം ഴസ്റ്റഭാകവില് 
നചലവത്ത് വനതഭായവി 
ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുളളതത്ത്. 
(ഴപജത്ത് നഗം. 115)
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02.07.2015 നനയ് വവിളകത്ത് 19127 19520 19130 19113/
3.07.2015

32 2.07.15 നത്ത് 19130 മുതല് 
പുറകവിഴലഭാടത്ത് 19113 വനര 
16 രശകീതവികള് 
നചലവഭായതഭായവി 
വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്റര് ഴപജത്ത് 
130-ല് ഴരഖനപ്പടുതവി 
യവിരവിക്കുന.19114 മുതല് 
19130 വനര വകീണ്ടുഗം 
നചലവഭായതഭായവി 
കഭാണവിച്ചവിരവിക്കുന.

ഴമല്  പ്രകഭാരഗം  പുഷഭാഞ്ജലവി  712  രശകീതവികളഗം,  നനയ് വവിളകത്ത്  430  രശകീതവികളഗം
നവണനവിഴവദേര്യഗം  100  രശകീതവികളഗം  വകീണ്ടുഗം  ഉപഴയഭാഗവിച്ചതഭായവി  വഴേവിപഭാടത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്  നവിനഗം
വര്യക്തമഭാകുന.  (ടവികറ്റുകളനട  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ച  പരഭാമര്ശഗം  2014-15  ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്
ഖണവിക  4.13.3 ല് വര്യക്തമഭാകവിയവിട്ടുണത്ത്.)  ഇത സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  ഓഡവിറത്ത്  എന്കസ്വയറവി  (നഗം.01/17
തകീയ്യതവി.12/04/2017),  ഴദേവസസ്വഗം  കമകീഷണര്കത്ത്  പ്രഴതര്യക  കത്തുഗം  (നഗം.നക.എസത്ത്.എ.
(ജവി.ആര്.ഡവി.)എ 9-528/17  തകീയ്യതവി.02/05/17),  അഡ് മവിനവിഴസ്ട്രേറര്കത്ത്  ഓഡവിറത്ത്  ഴനഭാട്ടുഗം
(നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി.)എ 9-528/17 തകീയ്യതവി.27.04.17/17.05.17)എനവിവ നല്കവിയതവിന്ഴമല്
യഭാനതഭാരു  നടപടവിയുഗം  ഉണഭായവിടവില.  ആയതവിനഭാല് ഒഴര  നമ്പറവിലുളള   രശകീതവികള്  വകീണ്ടുഗം
ഉപഴയഭാഗവിച്ച വവിഷയതവില് വവിശദേമഭായ ഒരഴനസ്വഷണതവിനത്ത് ഓഡവിറത്ത് ശുപഭാര്ശ നചയ്യുന. 

4.9.4. തക അടവഭാക്കുനതവില് കഭാലതഭാമസഗം
വരവ വന തക അതത ദേവിവസഗം അനലങവില് നതഭാടടുത പ്രവര്തവി ദേവിവസഗം തനന

ബഭാങവില്  അടവഭാഴകണതഭാണത്ത്.  എനഭാല്  പല  ദേവിവസങ്ങളവിലുഗം  ഴമല്കഭാരര്യതവില്  വവിഴ്ച
സഗംഭവവിച്ചതഭായവി ബഭാങത്ത് ഴസഭാളവില് നവിനഗം വര്യക്തമഭാകുന.

ഉദേഭാഹരണങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

കളക്ഷേന്
തകീയതവി

വഴേവിപഭാടത്ത് രജവിസ്റ്ററവില്
ഴരഖനപ്പടുതവിയവിരവിക്കു

ന തക

അടവഭാകവിയ
തക

അടവഭാകവിയ
തകീയതവി

റവിമഭാര്കത്ത്

23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016

1400
1660
3005

6680 25.02.2016
എലഭാഗം പ്രവര്തവി 
ദേവിനങ്ങളഭാണത്ത്.

10.03.2016
11.03.2016
12.03.2016
13.03.2016
14.03.2016

1735
1875
4315
5510
900

14335 14.03.2016

പ്രവര്തവി ദേവിനഗം
പ്രവര്തവി ദേവിനഗം
രണഭാഗംശനവി
ഞഭായര്
പ്രവര്തവി ദേവിനഗം

   
   വരവ  വന  തക  ബഭാങത്ത്  പ്രവര്തവി  ദേവിവസമഭാനണങവില്  അതത  ദേവിവസഗം  തനന
അടവഭാഴകണതഭാണത്ത്.  അലഭാത  പക്ഷേഗം  തഭാത്കഭാലവിക  സഭാമ്പതവിക  ക്രമഴകടുകള്
നടക്കുനതഭായവി കണകഭാകഭാവനതഭാണത്ത്.
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4.9.5. വൃക്ഷേ വവിവര രജവിസ്റ്റര് അപൂര്ണഗം
നവിലവവില്  ഴദേവസസ്വതവില്  സൂക്ഷേവിക്കുന വൃക്ഷേവവിവര  രജവിസ്റ്റര്  ഴപജത്ത്  353  പ്രകഭാരഗം

പൂന്തഭാനഗം ഴക്ഷേത്രതവിനല വൃക്ഷേങ്ങളനട വവിവരഗം  10.11.1999  ല് തയ്യഭാറഭാകവിയതഭാണത്ത്.  നവിലവവില്
അവവിനടയുളള  വൃക്ഷേങ്ങളനട  എണവഗം  ഴമല്  വവിവരവഗം  തമവില്  വളനരയധവികഗം  അന്തരമുണത്ത്.
വവിലപവിടവിപ്പുളള  ഴതക്കുഴപഭാലുളള  വൃക്ഷേങ്ങള്  ഴക്ഷേത്രതവിലുഗം  ഇലപ്പറമ്പവിലുഗം  ധഭാരഭാളഗം
കഭാണുനതവിനഭാല്  ആയതവിനന്റെ  കണകത്ത്  കൃതര്യമഭായുഗം  കഭാലവികമഭായുഗം  സൂക്ഷേവിഴകണതത്ത്
അതര്യന്തഭാഴപക്ഷേവിതമഭാണത്ത്.

4.9.6. പണഗംപഭാത്രഗം രജവിസ്റ്റര്   -   പരവിഴശഭാധനയത്ത് ഹഭാജരഭാകവിയവില  .
ഴക്ഷേത്രതവില് നടവരവഭായവി  ലഭവിക്കുന സസ്വര്ണഗം നവളളവി,  തടങ്ങവിയ വവിലപവിടവിപ്പുളള

ഇനങ്ങള് ഴരഖനപ്പടുതവി സൂക്ഷേവിക്കുന പണഗംപഭാത്രഗം രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധനകത്ത് ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില.

ആയതവിനഭാല്  പണഗം  പഭാത്രഗം  രജവിസ്റ്റര്,  ഭക്തര്ക്കു  നല്കുന  രശകീതവി,  DLR,  SLR  എനവിവ
പരവിഴശഭാധനകത്ത് ലഭര്യമഭാഴകണതഭാണത്ത്.(ഓഡവിറത്ത് എന്കസ്വയറവി നമ്പര് 2 തകീയതവി 24.04.2017)

4.9.7. ചന്ദനഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധനകത്ത് ലഭര്യമഭാഴകണതഭാണത്ത്  . 
    പൂന്തഭാനഗം ഴക്ഷേത്രതവിനല കദേനഗംദേവിന ഉപഴയഭാഗതവിനത്ത് ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വതവില് നവിനഗം
ചന്ദനമുടവികള്  നല്കുനണത്ത്.  എനഭാല്  എത്ര  തവണ  എത്ര  തൂകഗം  ചന്ദനമുടവികള്  ലഭവിച്ചു
എനതവിനന്റെയുഗം  ഉപഴയഭാഗഗം/ഉപഴയഭാഗഴശഷഗം  ബഭാകവി  വനതത്ത്   എത്ര  എനതവിനന്റെയുഗം
കണക്കുകള് ഴസ്റ്റഭാകത്ത്   രജവിസ്റ്ററവില് ഴരഖനപ്പടുതവി സൂക്ഷേവിഴകണതഗം ഉപഴയഭാഗഴശഷഗം ബഭാകവി
വരുനവ  ഴദേവസസ്വതവില്  തവിരവിഴച്ചലവിഴകണതമഭാണത്ത്.  എനഭാല്  ഴരഖകള്  പരവിഴശഭാധനയത്ത്
ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില.  ആയതവിനഭാല് ഴമല്  വവിവരങ്ങള് ഉള്നകഭാളളന രജവിസ്റ്റര്  പരവിഴശഭാധനകത്ത്
ലഭര്യമഭാഴകണതഭാണത്ത്. (ഓഡവിറത്ത് എന്കസ്വയറവി നമ്പര് 04 തകീയതവി 24.04.2017)

4.10. കഭാവകീടത്ത് മവിനവി ഴഗഭാകുലഗം
4.10.1. ജകീവനകഭാരുനട ഴജഭാലവിവവിഭജനഗം നടതവിയവിടവില

ഓഡവിറത്ത് കഭാലയളവവില് സവിരജകീവനകഭാരഭായ 8 പശുപഭാലകരുഗം ഒരു വഭാച്ചത്ത് മഭാനുഗം ഒരു
കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  അറന്ഡറുഗം  പ്രവൃതവിനയടുക്കുനണത്ത്.   ഇവര്ക്കുപുറനമ
നമഭാതഴവതനഭാടവിസഭാനതവില് (Consolidated pay) ഴജഭാലവി നചയ്യുന ഒരു മൃഗഴഡഭാക്ടറുഗം മൂനത്ത്
കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  ഇന്സ് നപക്ടര്മഭാരുഗം  11  സവി.എല്.ആര്.  പശുപഭാലകരുഗം  ,  ഓഴരഭാ  പതത്ത്
ദേവിവസഴതക്കുഗം 3 ഴപര് എന കണകവില് ഴജഭാലവിനചയ്യുന 9 സവി.എല്.ആര്. അടവിച്ചുതളവികഭാരുഗം
പ്രവൃതവിനയടുക്കുനണത്ത്.  ഇത്രയുഗം ജകീവനകഭാര് ഴജഭാലവി  നചയ്യുന സഭാപനതവില് നഭാളവിതവനര
ഴജഭാലവി വവിഭജനഗം സഗംബന്ധവിച്ച ഒരു ഴരഖയുഗം എഴുതവി സൂക്ഷേവിച്ചവിടവില.  മുന്വര്ഷങ്ങളവിനല ഓഡവിറത്ത്
റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവിനലലഭാഗം  ഇകഭാരര്യഗം  ചൂണവികഭാണവിച്ചവിരുനനവങവിലുഗം  യഭാനതഭാരു  നടപടവിയുഗം
എടുത്തുകഭാണുനവില.   ഴജഭാലവി  വവിഭജനഗം  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗഴരഖ  ഉണഭാക്കുനതവിനത്ത്
ഴദേവസസ്വതവിനന്റെ അടവിയന്തരശദ്ധ ക്ഷേണവിക്കുന.

4.10.2. കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര്  ,    നഡയ് ലവി ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് പരവിഴശഭാധന   -
അപഭാകത
ഗുരുവഭായൂര്  ഴഗഭാശഭാല,  ഴവങ്ങഭാടത്ത്  ഴഗഭാകുലഗം  എനവിവവിടങ്ങളവില്  നവിനത്ത്  'കഭാവകീടത്ത്'

ഴഗഭാകുലതവിഴലകത്ത്  നകഭാണ്ടുവരവികയുഗം,  തവിരവിച്ചത്ത്  നകഭാണ്ടുഴപഭാവകയുഗം  നചയ്യുന  കഭാലവികനള
സഗംബന്ധവിച്ച വവിവരഗം ആദേര്യഗം ഴരഖനപ്പടുത്തുനതത്ത് കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്ററവിലഭാണത്ത്.  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
രജവിസ്റ്റര് പ്രകഭാരഗം  31/03/2016 ല്  97   കഭാലവികള് ഉണത്ത്.  നഡയ് ലവി  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്  11/2015
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മുതല്  എഴുതവി  പൂര്തകീകരവികഭാതതവിനഭാല്  കഭാലവികളനട  എണതവിനന്റെ  കൃതര്യത  ഓഡവിറത്ത്
സമയതത്ത് പരവിഴശഭാധവിക്കുവഭാന് സഭാധവിച്ചവിടവില.

മുന്  ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവില്  (2013-2014,  2014-2015)  ഖണവിക  3 ല്
പരഭാമര്ശവിച്ചവിട്ടുള്ള  കഭാലവികളനട  എണഗം  സഗംബന്ധവിച്ച  വര്യതര്യഭാസഗം  (3  എണഗം)  നവിലവവിലുഗം
പരവിഹരവിച്ചവിടവില.

നഡയ് ലവി  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്  കഭാലവികമഭാകവി  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററുമഭായവി
നപഭാരുതനപ്പടുഴതണതഗം  വര്യതര്യഭാസഗം  ഉനണങവില്  കൃതര്യമഭാകഭാനുള്ള  നടപടവികള്
സസ്വകീകരവിഴകണതമഭാണത്ത്.

4.10.3. കഭാലവികള്ക്കുള്ള കവഴകഭാല്  ,   പച്ചപ്പുലത്ത് ല  ,   കഭാലവിതകീറ വവിതരണഗം   - 
അപഭാകതകള്

കഭാവകീടത്ത് മവിനവിഴഗഭാകുലതവിനല കഭാലവികളനട തകീറ സഗംബന്ധവിച്ച വവിവരഗം ഴരഖനപ്പടുതവിയവിട്ടുള്ള
കഭാലവിതകീറ  രജവിസ്റ്റര്,  കവഴകഭാല് രജവിസ്റ്റര്,  പച്ചപ്പുല് രജവിസ്റ്റര്  എനവിവ  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്
കനണതവിയ അപഭാകതകള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

4.10.3.1. കഭാലവികളനട ഭക്ഷേര്യവസ്തുകളനട ഉപഴഭഭാഗഗം   -   ശഭാസകീയമഭായവി കണകഭാകനപ്പടവിടവില
കഭാവകീടത്ത് മവിനവി ഴഗഭാകുലതവിനല കഭാലവികളനട എണഗം, പഭാല് ഉല്പഭാദേനഗം, കഭാലവികളനട

തരഗം  (കറവ  ഉള്ളവ,  ഇലഭാതവ,  കവിടഭാരവികള്)  എനവിവയനുസരവിച്ചത്ത്  ഓഴരഭാ  വവിഭഭാഗതവിനുഗം
നല്ഴകണ തകീറയുനട അളവത്ത് ശഭാസകീയമഭായവി നവിര്ണയവിച്ചവിടവില.  തകീറയുനട അളവത്ത് ശഭാസകീയമഭായവി
നവിര്ണയവിച്ചത്ത്  ആവശര്യമഭായ അളവവില് നല്കഭാന് ശദ്ധവിഴകണതഭാണത്ത്.  2015-2016  വര്ഷതവില്
ഓഴരഭാ  ഇനതവിലുഗം  കഭാലവികള്കത്ത്  നല്കവിയ  ഭക്ഷേര്യവസ്തുകള്  സഗംബന്ധവിച്ച  വവിവരഗം  തഭാനഴേ
ഴചര്ക്കുന.

മഭാസഗം കഭാലവിതകീറ (കവി.ഗഭാഗം.) കവഴകഭാല് (കവി.ഗഭാഗം.) പച്ചപ്പുലത്ത്ല (കവി.ഗഭാഗം.)

04/2015 11250 7500 28550

05/2015 11625 7500 27650

06/2015 11250 7500 16600

07/2015 11625 7750 29500

08/2015 11625 9800 28400

09/2015 11100 9000 28200

10/2015 10850 8400 27900

11/2015 11600 6300 29600

12/2015 11625 7500 31350

01/2016 11625 7550 28380

02/2016 10875 6300 27800

03/2016 11625 7500 31750

ആനക 136675 92600 335680
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ഓഴരഭാ  ദേവിവസവഗം  കഭാലവികള്കത്ത്  നല്ഴകണ  തകീറയുനട  അളവത്ത്  കൃതര്യമഭായവി
കണകഭാകഭാനതയഭാണത്ത് കഭാലവികള്കത്ത് തകീറ നല്കുനതത്ത്.  ഴമല് പരഭാമര്ശഗം  2013-2014, 2014-15
എനകീ  വര്ഷങ്ങളവിനല  ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടവില്  ഉള്നപ്പടുതവിയവിരുനതഭാനണങവിലുഗം  നഭാളവിതവനര
യഭാനതഭാരു നടപടവിയുഗം സസ്വകീകരവിച്ചതഭായവി കഭാണുനവില. ആയതവിനഭാല് ഇകഭാരര്യതവില് ഉടന് തനന
കഭാലവികളനട ഇനഗം തവിരവിച്ചത്ത് ഓഴരഭാ ഇനഗം കഭാലവികള്ക്കുഗം നല്ഴകണ തകീറയുനട അളവത്ത് കൃതര്യമഭായവി
നവിര്ണയവിക്കുനതവിനുള്ള നടപടവികള് കകനകഭാഴള്ളണതഭാണത്ത്.

4.10.3.2. കഭാലവികള്കത്ത്  നല്കുന  ഭക്ഷേര്യവസ്തുകളനട  അളവത്ത്  വര്ദ്ധവിപ്പവിച്ചത്ത്  നല്കവിയതവിനത്ത്
അഗംഗകീകഭാരഗം വഭാഴങ്ങണതഭാണത്ത്  .
കഭാവകീടത്ത് മവിനവിഴഗഭാകുലതവിനല കഭാലവികള്കത്ത്  03/2015  വനര ദേവിനഗംഴതഭാറുഗം  325 കവി.ഗഭാഗം.

കഭാലവിതകീറയഭാണത്ത്  നല്കവിയവിരുനതത്ത്.   എനഭാല്  04/2015  മുതല്  350 കവി.ഗഭാഗം.  ആയവി
വര്ദ്ധവിപ്പവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.   കഭാലവികള്കത്ത്  നല്കുന  ഭക്ഷേര്യവസ്തുകളനട  അളവത്ത്  വര്ദ്ധവിപ്പവിച്ച  നടപടവിയത്ത്
ബന്ധനപ്പട അധവികഭാരവികളവില് നവിനഗം അഗംഗകീകഭാരഗം വഭാഴങ്ങണതഭാണത്ത്.

4.10.4. മുഴുവന് കഭാലവികള്ക്കുഗം ടഭാഗത്ത് നമ്പര് ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില  .
കഭാവകീടത്ത്  മവിനവിഴഗഭാകുലതവിനല  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്  പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്  നവിനഗം

കഭാലവികള്കത്ത്  ഭഭാഗവികമഭായവി  മഭാത്രഴമ  ടഭാഗത്ത്  നമ്പര്  നല്കവിയവിട്ടുള്ളൂ  എന  കഭാണുന.   ടഭാഗത്ത്
നമ്പറവിനന്റെ  അഭഭാവതവില്  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവിഴലയുഗം  നഡയ് ലവി  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
രജവിസ്റ്ററവിഴലയുഗം കഭാലവികളനട എണതവില് ഉണഭായവിട്ടുള്ള വര്യതര്യഭാസഗം പരവിഹരവികഭാന് കഴേവിഞ്ഞവിടവില.
കഭാലവികനള  സഗംബന്ധവിക്കുന  വവിവരഗം  കൃതര്യമഭായവി  സൂക്ഷേവിഴകണതവിഴലയഭായവി  ടഭാഗത്ത്  നമ്പര്
ലഭര്യമഭാകഭാനുള്ള  നടപടവികള്  സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.  ടഭാഗത്ത്  നമ്പറവിനന്റെ  അഭഭാവതവില്
കഭാലവികള്ക്കുണഭാകുന  അപകടങ്ങള്കത്ത്  ഇന്ഷുറന്സത്ത്  പരവിരക്ഷേ  കവിട്ടുനതവിനത്ത്  തടസഗം
ഴനരവിടുനതഭാണത്ത്.  കൂടഭാനത മവിനവിഴഗഭാകുലതവില് പ്രഴവശവിപ്പവിക്കുന കഭാലവികള്കത്ത്  അഴപ്പഭാള്തനന
ക്രമനമ്പര്  നല്ഴകണതഗം   ആ  നമ്പറവില്  കഭാലവികനള  തവിരവിച്ചറവിയുന  സഗംവവിധഭാനഗം
ഏര്നപ്പടുഴതണതമഭാണത്ത്.

4.11. ഴവങ്ങഭാടത്ത് ഴഗഭാകുലഗം
4.11.1. ജകീവനകഭാര്കത്ത് ഴജഭാലവിവവിഭജനഗം നടതവിയവിടവില

ഴഗഭാകുലതവിനന്റെ കദേനഗംദേവിന കഭാരര്യങ്ങള് നടതവിനകഭാണ്ടുഴപഭാകുനതവിനത്ത് തഭാനഴേപറയുഗം
പ്രകഭാരഗം ജകീവനകഭാര് ഴജഭാലവി നചയ്യുനണത്ത്.

അസവിസ്റ്റന്റെത്ത് മഭാഴനജര് 1

അസവിസ്റ്റന്റെത്ത് എ ഞവിനകീയര് (ഇലകവികല്) 1

യു.ഡവി.ക്ലര്കത്ത് 1

സൂപ്പര്കവസര് 1

നവററവിനറവി ഓഫകീസര് 3

കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത് ഇന്നസ്പെക്ടര് 6

വഭാച്ചത്ത് മഭാന് 6

ഫകീല്ഡത്ത് വര്കര് 3

നസകത്യൂരവിറവി ജകീവനകഭാര് 6
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ഇലകവിസവിറവി വവിഭഭാഗഗം ജകീവനകഭാര് 4

സവി.എല്.ആര്. 4

എന്.എഗം.ആര്. 9

കൃഷവി വവികസന ഓഫകീസര് 1

46

കൂടഭാനത,  നതഭാഴുതത്ത്  പരവിപഭാലനതവിനുഗം  പരവിസരഗം  വൃതവിയഭാക്കുനതവിനുമഭായവി  30
ജകീവനകഭാരുഗം (ദേവിവസഴവതനഭാടവിസഭാനതവില്) പ്രവൃതവിനയടുക്കുനണത്ത്. ഴഗഭാകുലതവിനല വവിവവിധ
തസവികകളവില്  ഴജഭാലവി  നചയ്യുന  ജകീവനകഭാര്കത്ത്  കൃതര്യമഭായവി  ഴജഭാലവിവവിഭജനഗം  നല്കവി
ഉതരവഭാദേവിതസ്വങ്ങള്  ഏല്പ്പവിച്ചഭാല്  മഭാത്രഴമ  ഴഗഭാകുലഗം  നടതവിപ്പത്ത്  കഭാരര്യക്ഷേമമഭാകഭാന്
സഭാധവിക്കുകയുള്ളൂ.  ഇകഭാരര്യഗം  മുന്  വര്ഷങ്ങളവിനല  ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവിലുഗം
പരഭാമര്ശവിച്ചവിരുനനവങവിലുഗം യഭാനതഭാരു നടപടവികളഗം സസ്വകീകരവിച്ചവിടവില.  ഇകഭാരര്യതവില് അടവിയന്തര
നടപടവികള് സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.11.2. ഴഗഭാകുലതവിനല സലഗം ഫലപ്രദേമഭായവി ഉപഴയഭാഗവിക്കുനവില
ഴവങ്ങഭാടത്ത്  ഴഗഭാകുലതവിനത്ത്  98 ഏകര്  49 നസന്റെത്ത്  സലഗം  സസ്വന്തമഭായവി  ഉനണങവിലുഗം

ഏകഴദേശഗം  25 ഏകര് സലമഭാണത്ത് ഴഗഭാശഭാലയഭായവി ഉപഴയഭാഗവിക്കുനതത്ത്.  5  ഏകര് സലതത്ത്
പച്ചപ്പുല് കൃഷവി നടത്തുനണത്ത്. 60 ഏകഴറഭാളഗം സലഗം മുള്നചടവികളഗം വള്ളവിപടര്പ്പുകളഗം മരങ്ങളഗം
നവിറഞ്ഞ  സസ്വഭഭാവവിക  കഭാടഭാണത്ത്.   കൂടുതല്  സലഗം  ഴഗഭാകളനട  സഗംരക്ഷേണതവിനഭായവി
ഉപഴയഭാഗവിക്കുക  വഴേവി  നവിലവവില്  നഷഡുകളവിലഭാനത  അലഞ്ഞു  നടക്കുന  കഭാലവികനള
സഗംരക്ഷേവികഭാനുഗം  കഭാലവികളനട  ആഴരഭാഗര്യഗം  നമച്ചനപ്പടുതഭാനുഗം  സഭാധവിക്കുനതഭാണത്ത്.  കൂടുതല്
സലതത്ത്  ശഭാസകീയമഭായ  രകീതവിയവില്  പച്ചപ്പുല്  കൃഷവി  നടത്തുകയഭാനണങവില്  പച്ചപ്പുല്,
കവഴകഭാല്  എനവിവ  വഭാങ്ങുന  ഇനതവിലുള്ള  ഭകീമമഭായ  നചലവത്ത്  കുറയ്ക്കുനതവിനുഗം  നമച്ചനപ്പട
രകീതവിയവില്  ഗുണനവിലവഭാരമുള്ളതഗം  സസ്വഭാഭഭാവവികമഭായ  പച്ചപ്പുലത്ത്ല  യഴഥഷ്ടഗം  നല്കുവഭാനുഗം
സഭാധവിക്കുനതഭാണത്ത്.  ഇകഭാരര്യഗം ഭരണസമവിതവിയുനട ശദ്ധയവില്നപ്പടുത്തുന.

4.11.3. നതഭാഴുത്തുകളനട നവകീകരണഗം അനവിവഭാരര്യഗം
ഴഗഭാകുലതവില് നവിലവവിലുള്ള  1181  ഴഗഭാകള്കഭായവി  21 നഷഡുകളഗം  4 പഴഡക്കുഗം മൂനത്ത്

തഭാത്കഭാലവിക  പഴഡക്കുമഭാണത്ത്  ഉള്ളതത്ത്.   ഇവയുനട  നവിര്മഭാണഗം  അശഭാസകീയവഗം  ഭൂപ്രകൃതവികത്ത്
ഴയഭാജവികഭാത  രകീതവിയവിലുമഭാണത്ത്.   പഴഡക്കുകളവില്  നവിനഗം  നഷഡുകളവില്  നവിനഗം  വരുന
ചഭാണകവഗം മറത്ത് വസ്തുകളഗം ശഭാസകീയമഭായ രകീതവിയവില് സഗംഭരവികനപ്പടഭാനത സമകീപപ്രഴദേശങ്ങളവില്
അടവിഞ്ഞുകൂടവി  കവിടക്കുന.  നഷഡുകഴളഭാടത്ത്  ഴചര്നത്ത്  ചഭാണകവഗം  മൂത്രവഗം  സഗംഭരവിക്കുനതവിനത്ത്
ചഭാണക്കുഴേവി നവിര്മവിച്ചവിടവില.

നക.എല്.ഡവി.ഴബഭാര്ഡവിനന്റെയുഗം നവററവിനറവി  സര്വ്വേകലഭാശഭാലയുനടയുഗം  സഹകരണ
ഴതഭാനട  ശഭാസകീയവഗം  ഗുണനവിലവഭാരമുള്ളതമഭായ  നഷഡുകള് നവിര്മവിക്കുകയുഗം  ഴഗഭാകുലതവില്
നവിനഗം ഉണഭാകുന പഭാരവിസവിക പ്രശ്നങ്ങള് പരവിഹരവിഴകണതമഭാണത്ത്.
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4.11.4. ഇന്ഷുറന്സത്ത് നക്ലയവിഗം ലഭവിക്കുനവവിവരഗം ഴഗഭാകുലതവില് 
അറവിയവിക്കുനവില
ഴഗഭാകുലതവില്  മരണനപ്പടുന  ഴഗഭാകളനട  വവിവരഗം  യഥഭാസമയഗം  നവിശവിത

ഴഫഭാറതവില് ഴദേവസസ്വതവിഴലകത്ത് നല്കുനനണങവിലുഗം ഇന്ഷുറന്സത്ത് കമ്പനവിയവില് നവിനഗം നക്ലയവിഗം
ലഭവിക്കുനതത്ത് സഗംബന്ധവിച്ചത്ത് യഭാനതഭാരു വവിവരവഗം ഴഗഭാകുലതവില് ലഭര്യമല.  പല കഭാരണങ്ങളഭാലുഗം
നക്ലയവിഗം  നചയ്ത  മുഴുവന്  തകയുഗം  കമ്പനവിയവില്  നവിനഗം  ലഭവികഭാറവില.   ആയതവിനഭാല്  ലഭവിച്ച
തകയുനട  വവിവരഗം,  നക്ലയവിഗം  നവിരസവികഭാനുണഭായ  കഭാരണഗം,  തടങ്ങവിയവ  ഴഗഭാകുലതവില്
അറവിയവിക്കുനതവഴേവി അപഭാകതകള് ഒഴേവിവഭാകവി കൃതര്യമഭായ തക നക്ലയവിഗം നചയ്യുനതവിനുഗം മുഴുവന്
തകയുഗം ലഭര്യമഭാകുനതവിനുഗം സഭാധവിക്കുനതഭാണത്ത്.

4.11.5. കഭാലവികളനട മരണനവിരകത്ത് ക്രമഭാതകീതമഭായവി ഉയരുന
2015-2016  വര്ഷതവില്  ഴഗഭാകുലതവില്  വവിവവിധ  മഭാസങ്ങളവിലഭായവി  243 കഭാലവികള്

മരണമടഞ്ഞവിട്ടുണത്ത്.  ഭക്തര്  വഴേവിപഭാടഭായവി  സമര്പ്പവിക്കുന  കഭാലവികനളയഭാണത്ത്  ഴഗഭാകുലതവില്
സഗംരക്ഷേവിച്ചുവരുനതത്ത്.  പഭാലുല്പഭാദേനഗം  കൂടുതലുള്ള  ഴഗഭാകനള  കഭാവകീടത്ത്  ഴഗഭാകുലതവിഴലകത്ത്
മഭാറ്റുകയുഗം  പഭാലുല്പഭാദേനഗം  ഇലഭാതഭാകുഴമ്പഭാള്  തവിരവിനക  ഴവങ്ങഭാടത്ത്  ഴഗഭാകുലതവില്  എതവിച്ചത്ത്
സഗംരക്ഷേവിക്കുകയുമഭാണത്ത്  നചയ്യുനതത്ത്.  ഴഗഭാകനള  പഭാലുല്പഭാദേനഗം  ഉള്ളതത്ത്,  കവിടഭാരവികള്,
ഗര്ഭവിണവികള് കഭാളകള്,  പ്രഴതര്യകഗം പരവിചരണഗം ആവശര്യമുള്ളവ എനവിങ്ങനനയഭായവി തരഗംതവിരവിച്ചത്ത്
സഗംരക്ഷേവിക്കുനതവിനുഗം  ഓഴരഭാ ഇനതവിനുഗം നവിശയവിച്ചവിട്ടുള്ള അളവവില് ഭക്ഷേര്യധഭാനര്യഗം കവിട്ടുനനണനത്ത്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതവിനുഗം ഉളള സഗംവവിധഭാനഗം   ഴഗഭാകുലതവില് ഇല.  നവയവിലവില് നവിനഗം മഴേയവില്
നവിനഗം  എലഭാ  കഭാലവികള്ക്കുഗം  സഗംരക്ഷേണഗം  കവിടതകവവിധമുള്ള  പഭാഡകത്ത്  സഗംവവിധഭാനഗം
ഴഗഭാകുലതവില് ഇല. അശഭാസകീയമഭായ നതഭാഴുത്തു നവിര്മഭാണവഗം ആധുനവികരകീതവിയവിലുള്ള മഭാലവിനര്യ
സഗംസ് കരണതവിനന്റെ അഭഭാവവമുണത്ത്  .   ഴമല്പറഞ്ഞ വസ്തുതകള് കഭാലവികളനട മരണനവിരകത്ത്
ഉയരഭാന്  ഇടയഭാകുനണത്ത്.   വഴേവിപഭാടഭായവി  ഭക്തര്  ഭക്തവിപൂര്വ്വേഗം  സമര്പ്പവിക്കുന  ഴഗഭാകനള
മുകളവില്പറഞ്ഞ  പ്രകഭാരഗം  സഗംരക്ഷേവിക്കുനതത്ത്  ഴദേവസസ്വതവിനന്റെ  സല്ഴപ്പരവിനത്ത്  ഴദേഭാഷകരമഭായവി
ബഭാധവിക്കുനണത്ത്.  ഴവങ്ങഭാടത്ത്  ഴഗഭാകുലതവിനന്റെ  നവകീകരണതവിനുഗം  ഴഗഭാകളനട  ആഴരഭാഗര്യ
സഗംരക്ഷേണതവിനുഗം  ഴദേവസസ്വഗം  പ്രഥമപരവിഗണന  നല്ഴകണതഭാണത്ത്.  ഇകഭാരര്യതവിഴലകത്ത്
ഭരണസമവിതവിയുനട  ശദ്ധ  ക്ഷേണവിക്കുന.  മരണനവിരകത്ത്  കുറയ്ക്കുവഭാന്  ഴവണ  ശക്തമഭായ
നടപടവികള് സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.11.6. വഭാഹനങ്ങളനട ഴലഭാഗ്ബുകത്ത് എഴുതവി സൂക്ഷേവികല്   -   അപഭാകതകള്
ഴവങ്ങഭാടത്ത് ഴഗഭാകുലതവില് തഭാനഴേപറയുന വഭാഹനങ്ങള് ഉപഴയഭാഗവിക്കുനണത്ത്.

1. KL-46E 1318 Goods Auto
2. KL 46J 6462 - Tracter Trailor
3. KL 46C 8275 Tvs Wego

എനഭാല് ഈ വഭാഹനങ്ങളനട  ഇന്ധനക്ഷേമത പരവിഴശഭാധവിച്ചതവിനന്റെ സഭാക്ഷേര്യപത്രഗം
ഓഡവിറവിനത്ത്  ഹഭാജരഭാകവിയവിടവില.   ഇന്ധനഗം  നവിറയ്ക്കുന ദേവിവസഗം  പ്രസ്തുത വവിവരഗം  ഴലഭാഗ്ബുകവില്
ഴരഖനപ്പടുത്തുനവില.  വഭാഹനങ്ങളനട  നവിയന്ത്രണഅധവികഭാരവി  ഴലഭാഗ്ബുകത്ത്  പരവിഴശഭാധവിച്ചത്ത്
സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുത്തുനവില.
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4.11.7. ഴവങ്ങഭാടത്ത് ഴഗഭാകുലഗം പരവിപഭാലനതവില് നപഭാതവഭായവി കണ 
അപഭാകതകള്  /  നവിര്ഴദ്ദേശങ്ങള്

1. ഴഗഭാകുലതവിനല മുഴുവന് ഴഗഭാകള്ക്കുഗം നതഭാഴുതത്ത് സഭൗകരര്യഗം ഇല.  ഴഗഭാകളനട എണഗം
കൂടുനതനുസരവിച്ചത്ത്  അവയത്ത്  ശരവിയഭായ  രകീതവിയവില്  മഴേയവില്  നവിനഗം  നവയവിലവില്  നവിനഗം
സഗംരക്ഷേണഗം  ലഭവിക്കുനതവിനഭാവശര്യമഭായ  നഷഡുകള്  നവിര്മവിക്കുനതവിനുള്ള  നടപടവികള്
സസ്വകീകരവിഴകണതഭാണത്ത്.

2. ഴഗഭാകനള പഭാലുല്പഭാദേനഗം  ഉള്ളതത്ത്,  കവിടഭാരവികള്,  ഗര്ഭവിണവികള്,  കഭാളകള് എനവിങ്ങനന
തരഗംതവിരവിച്ചത്ത്  സഗംരക്ഷേവിക്കുകയുഗം  ഓഴരഭാ  ഇനതവിലുഗം  നപടവയത്ത്  നവിശയവിച്ചവിട്ടുള്ള അളവവില്
കഭാലവിതകീറകളഗം ഭക്ഷേര്യവസ്തുകളഗം കവിട്ടുനനണനത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുഗം നചഴയ്യണതഭാണത്ത്.

3. ഴഗഭാകുലതവില്  ദേവിവസതവില്  24  മണവിക്കൂറുഗം  ഴഡഭാക്ടറുനടയുഗം  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്
ഇന്നസ്പെക്ടറുനടയുഗം ഴസവനഗം നവിലവവില് ലഭര്യമല.  ആയതത്ത് ലഭര്യമഭാഴകണതഭാണത്ത്.

4. ഴഗഭാകുലതവിനന്റെ  വളഭാഴഞരവി-നപരവിന്തല്മണ  ഴറഭാഡവിഴനഭാടത്ത്  ഴചര്നത്ത്  ഴഗഭാകള്  ഴമഞ്ഞു
നടക്കുനനണങവിലുഗം ഴറഭാഡവിഴനഭാടത്ത് ഴചര്നള്ള കവഭാടതവില് സുരക്ഷേഭാജകീവനകഭാര് ഇല.

5. തകീറപ്പുല്കൃഷവി വര്യഭാപവിപ്പവിക്കുനതവിനുഗം ഫലവൃക്ഷേങ്ങളഗം പച്ചകറവികളഗം നട്ടുവളര്ത്തുനതവിനുമഭായവി
ഒരു  കൃഷവിവവികസന  ഓഫകീസനറ  01/04/2013 മുതല്  (L2No.ബവി1-3856/07  തകീയതവി:
01/04/2013)  നവിയമവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.   എനഭാല് പച്ചപ്പുല്കൃഷവി വര്യഭാപവിപ്പവിക്കുനതവിനുഗം പച്ചകറവികളഗം
ഫലവൃക്ഷേങ്ങളഗം നടത്ത് വളര്ത്തുനതവിനുമഭായവി യഭാനതഭാരു നടപടവിയുഗം സസ്വകീകരവിച്ചവിടവില.

6. ഴഗഭാകുലതവിനല  ജകീവനകഭാര്കത്ത്  കൃതര്യമഭായവി  ഴജഭാലവിവവിഭജനഗം  നടതവി  ഉതരവഭാദേവിതസ്വഗം
നല്കവിയഭാല് ഴഗഭാകുലഗം നടതവിപ്പത്ത് കൂടുതല് കഭാരര്യക്ഷേമമഭാകുഗം.

7. ഴകരള  പഞഭായതത്ത് രഭാജത്ത്  കലവ്ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  ഫഭാഗം  കലസന്സത്ത്  ചടങ്ങള്  2012 പ്രകഭാരഗം
ഴഗഭാകുലതവിനത്ത് ഗഭാമപഞഭായതവില് നവിനഗം കലസന്സത്ത് ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില. 

8. ഴഗഭാകുലതവില് 27/09/2016  നല കണകത്ത് അനുസരവിച്ചത്ത് ഒരു വര്ഷതവിനുള്ളവില് പ്രസവവിച്ച
143  പശുകളണത്ത്.  എനഭാല്  ഇവയവില്  27 പശുകളവില്  നവിന  മഭാത്രമഭാണത്ത്
പഭാലുദ്പഭാദേവിപ്പവിക്കുനതത്ത്.  ഴഗഭാകുലതവില്  പ്രസവവിക്കുന  പശുകളവിലധവികവഗം
പഭാലുദ്പഭാദേനഴശഷവി കുറവള്ളതഗം പ്രഭായമുള്ളതമഭാണത്ത്. 

4.12 ശകീകൃഷ്ണ ഴകഭാഴളജത്ത് ഡവലപ് നമന്റെത്ത് കഭൗണ്സവില് ഫണത്ത്
4.12.1. രസകീതത്ത്  പുസകങ്ങളനട ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര്   -   നകീകവിയവിരുപ്പത്ത് 

ഴരഖനപ്പടുത്തുനവില  .
ശകീകൃഷ്ണ  ഴകഭാഴളജവിനല  വവികസന  ഫണവിഴലക്കുളള  സഗംഭഭാവന/ഫകീസവിനന്റെ  രശകീതവി

പുസകങ്ങളനട  വവിവരങ്ങള്  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്  ഴരഖനപ്പടുത്തുനനണങവിലുഗം  എത്ര  രശകീതവി
ബുക്കുകളഭാണത്ത്  ഉപഴയഭാഗവികഭാനത  ബഭാകവിയുളളതത്ത്  എനത്ത്   വര്യക്തമല.  രശകീതവി  ബുക്കുകളനട
നകീകവിയവിരുപ്പത്ത് വവിവരഗം ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്ററവില് ഴരഖനപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്. ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്ററവില് രശകീതവി
ബുക്കുകള് വരവത്ത്  ഴരഖനപ്പടുത്തുഴമ്പഭാള് ബവില് നമ്പര്,  തകീയതവി,  പ്രസവിനന്റെ ഴപരത്ത്  എനവിവ കൂടവി
ഴചര്കഭാവനതഭാണത്ത്.
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4.12.2. ഴകഭാഴളജത്ത് വവികസന നവിധവിയവില് നവിനഗം നസകത്യൂരവിറവി ജകീവനകഭാരുനട 
ഴവതനഗം നല വി   - 55,800/-   രൂപ തടസനപ്പടുത്തുന  .
ഴക്ഷേത്രതവിനന്റെയുഗം  അനുബന്ധ  സഭാപനങ്ങളനടയുഗം  സുരക്ഷേയഭായവി  നസകത്യൂരവിറവി

ഗഭാര്ഡുമഭാനര  കരഭാറടവിസഭാനതവില്  ആണത്ത്  നവിഴയഭാഗവിക്കുനതത്ത്.  സുരക്ഷേഭാഗഭാര്ഡുകളനട
ഴമല്ഴനഭാടച്ചുമതല  ഴദേവസസ്വഗം  നഹല്തത്ത്  സൂപ്പര്കവസര്കഭാണത്ത്.  കരഭാര്  വര്യവസയവില്
നവിയമവികനപ്പടുന   നസകത്യൂരവിറവി  ഗഭാര്ഡുമഭാരുനട  ഴവതനഗം  ഴദേവസസ്വഗം  ഫണവില്  നവിനഭാണത്ത്
അനുവദേവിക്കുനതത്ത്. ഇതവിനു പുറനമ ഴദേവസസ്വഗം അനുബന്ധ സഭാപനമഭായ  ഴകഭാഴളജവിനല കഭാവല്
ഴജഭാലവികത്ത്   ഴകഭാഴളജത്ത്  വവികസന ഫണവില് നവിനഗം   തക നചലവഴേവിക്കുനണത്ത്.  ഈയവിനതവില്
ആനക  55,800/-  രൂപ  2015-16  സഭാമ്പതവിക  വര്ഷതവില്  വവികസന  ഫണവില്  നവിനഗം
നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്. വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

ഇഗംപ്രസ്റ്റവില് നവിനഗം നല്കവിയ നസകത്യൂരവിറവി ഗഭാര്ഡുമഭാരുനട ഴവതനഗം  .

ക്രമനമ്പര് വഭൗച്ചര് നമ്പര് മഭാസഗം തക

1 14-4/15 ഏപ്രവില് 2015 3150

2 27-4/15 ഏപ്രവില് 2015 2700

3 7-6/15 ജൂണ് 2700

4 7-9/15 നസപഗംബര് 2700

5 40-10/15 ഒഴക്ടഭാബര് 2250

6 10-11/15 ഒഴക്ടഭാബര് 4950

7 22-11/15 നവഗംബര് 3600

8 23-11/15 നവഗംബര് 4050

9 51-12/15 ഡവിസഗംബര് 6000

10 125-01/16 ജനുവരവി 2016 4950

11 131-01/16 ജനുവരവി 2016 6000

12 135-01/16 ജനുവരവി 2016 3150

13 142-02/16 നഫബ്രുവരവി 6000

14 149-02/16 നഫബ്രുവരവി 3600

55800/-

      ഴമല്  പരഭാമര്ശതവിനത്ത്  ഴദേവസസ്വഗം  ലഭര്യമഭാകവിയ  മറുപടവിയവില്  ഗുരുവഭായൂര്  ഴദേവസസ്വഗം
നസകത്യൂരവിറവി  വവിഭഭാഗതവില്  അനുവദേവിച്ചത്ത്   ലഭവിച്ചവിട്ടുളള  തസവികയവില്  മഭാത്രഴമ  ഗഭാര്ഡുകനള
പ്രവൃതവികത്ത് നവിഴയഭാഗവിച്ചത്ത് ഴവതനഗം അനുവദേവിക്കുനതവിനത്ത് ശുപഭാര്ശ നചയ്തു സമര്പ്പവികഭാറുളളൂ എനഗം
ഴദേവസസ്വതവിനത്ത്  മറത്ത്  സഥലങ്ങളവില്  നസ്പെഷര്യല്  ഡത്യൂടവികത്ത്  ആവശര്യമഭായവി  വനഭാല്  ലവിസ്റ്റവിലുളള
ഗഭാര്ഡുകളവില് നവിനത്ത്  ഡത്യൂടവിയവിലവിലഭാതവനര അയച്ചുനകഭാടുകഭാറുനണനഗം അപ്രകഭാരഗം മഭാത്രഴമ
ശകീകൃഷ്ണ ഴകഭാഴളജവില് അവധവി  ദേവിവസഴതകത്ത്  ഗഭാര്ഡുകനള നവിയമവിക്കുനതവിനത്ത്  പ്രവിന്സവിപ്പഭാളവിനത്ത്
അയച്ചു നല്കവിയവിട്ടുളളൂ എനഗം അറവിയവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.
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     കൂടഭാനത  ശകീകൃഷ്ണ  ഴകഭാഴളജവില്  അവധവി  ദേവിവസഗം  പകല്  സമയഗം  ഗഭാര്ഡുകനള
നവിഴയഭാഗവിക്കുന  കഭാരര്യതവിനു  തസവിക  അനുവദേവിച്ചവിടവിലഭാതതഗം  ഴവതനഗം  അനുവദേവിക്കുനതവിനത്ത്
നഹല്തത്ത്  വവിഭഭാഗതവിനത്ത്  ഉതരവത്ത്  ലഭവിച്ചവിടവിലഭാതതമഭാനണനഗം  ആയതവിനഭാല്  അപ്രകഭാരഗം
നവിഴയഭാഗവിക്കുനവര്കത്ത് ഴദേവസസ്വതവില് നവിനഗം ഴവതനഗം അനുവദേവിക്കുകയവിനലനഗം അറവിയവിച്ചു.

     ഴദേവസസ്വഗം ലഭര്യമഭാകവിയ ഴമല് മറുപടവി പരവിഴശഭാധവിച്ച ഴശഷഗം ഈ ഓഫകീസവില് നവിനഗം 3.11.2017
നത്ത്  പുറനപ്പടുവവിച്ച  നക.എസത്ത്.എ.(ജവി.ആര്.ഡവി)  എ 9-925/17  നമ്പര് അന്തര പരഭാമര്ശപ്രകഭാരഗം
പ്രതവിമഭാസ  പരവിധവിയവില്   അധവികഗം  തക  ഴവതനഗം  ഇനതവില്  നല്കുനവില  എനത്ത്  ഉറപ്പത്ത്
വരുതഭാനുളള സഗംവവിധഭാനഗം ഭഭാവവിയവില് ഏര്നപ്പടുതഭാന് നവിര്ഴദ്ദേശഗം നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.

കരഭാര്  അടവിസഭാനതവില്  ഴജഭാലവി  നചയ്യുന  സുരക്ഷേഭാജകീവനകഭാര്കത്ത്   അവധവി
ദേവിവസങ്ങളവിലുഗം   പ്രവൃതവി  ദേവിവസങ്ങളവിലുഗം  ഴജഭാലവി  നചയ്യുനതവിനത്ത്  ഉള്പ്പനടയുളള  ഴവതനമഭാണത്ത്
ഴദേവസസ്വഗം  നഹല്തത്ത് വവിഭഭാഗതവില് നവിനഗം നല്കുനതത്ത്.  ഇതവിനു പുറനമ ഴകഭാഴളജത്ത്  വവികസന
നവിധവിയവില്  നവിനഗം  തക  നല്കുനതത്ത്  ശരവിയഭായ  നടപടവിയല.  ആയതവിനഭാല് ഈയവിനതവില്
നചലവഴേവിച്ച 55,800/- രൂപ ഓഡവിറവില് തടസനപ്പടുത്തുന.

4.13. ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം ഇഗംഗകീഷത്ത് മകീഡവിയഗം സ്കൂള്
4.13.1.    അഡസ്വഭാന്സത്ത് രജവിസ്റ്റര് പ്രകഭാരഗം മുന്കൂറുകള് ഭര്തവിയഭാകവിയവിടവില  .
       തഭാനഴേ  പറയുന മുന്കൂറുകള് നചലവത്ത്  ഴരഖകള് ഹഭാജരഭാകവി  ഭര്തവിയഭാകവിയവിടവില.

വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് ചുവനട ഴചര്ക്കുന.

ക്രമ
നഗം.

അഡസ്വഭാന്സത്ത്
നല്കവിയതത്ത്

വഭൗച്ചര് നഗം./
തകീയതവി

തക ഉഴദ്ദേശഗം അഭവിപ്രഭായഗം

1 ശകീമതവി.ലത.നക.
എല്.നക.ജവി.ടകീച്ചര്

66/28.10.2015 20000 ചവില്ഡ്രന്സത്ത് ഴഡ 
അഡസ്വഭാന്സത്ത്

2 ശകീമതവി.വവിമല കുമഭാരവി
എച്ചത്ത്.എസത്ത്.എ

84/ 31.12.2015 170000 ആനസ്വല് ഴഡ 
അഡസ്വഭാന്സത്ത്

3 ശകീ.ഇ.മുഴകഷത്ത്
മത്യൂസവികത്ത് ടകീച്ചര്

55/ 29.09.2015 96000 സഴഹഭാദേയ ഡവിസ്ട്രേവികത്ത് - 
യൂതത്ത് നഫസ്റ്റവിവല് 

4 ശകീമതവി.ആശ.സവി.
എച്ചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത്.ടവി

68/ 6.11.2015 40000 സവി.ബവി.എസത്ത്.സവി. 
യൂതത്ത് നഫസ്റ്റവിവല്

ഴമലറഞ്ഞ  വഭൗച്ചറുകള്  മുഴഖന  അനുവദേവിച്ച  മുന്കൂറുകള്   ഭര്തവിയഭാകവിയതഭായവി
അഡസ്വഭാന്സത്ത്  രജവിസ്റ്ററവില്  ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.  ഇത  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  നല്കവിയ  ഓഡവിറത്ത്
എന്കസ്വയറവി  നമ്പര്  3/24.1.2017 നു  മറുപടവി  ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില.   ജവി.ഒ.(പവി)നമ്പര്419/2011/ധനഗം/
4.10.2011  പ്രകഭാരഗം അഡസ്വഭാന്സുകള് കകപ്പറവി മൂന മഭാസതവിനകഗം അഡ്ജസ്റ്റത്ത് നചയ്തവിനലങവില്
18%  പവിഴേപലവിശ  ചുമഴതണതഭാണത്ത്.  കൂടഭാനത  മുന്കൂറുകള്  ക്രമകീകരവിക്കുനതവിനഭായവി
ലഭര്യമഭാകവിയവിട്ടുളള വഭൗച്ചറുകള് പലതഗം ക്രമതവിലുളളവയല. ഉദേഭാ:വഭൗച്ചര് നമ്പര് 68/6.11.2015(രൂപ
40000/-) നന്റെ ക്രമകീകരണതവിനുളള വഭൗച്ചര് നമ്പര്15/10.12.2015 (രൂപ 1200/-). 20-ാഭാഗം തകീയതവി
നടന  തവിരുവഭാതവിരകളവിയവില്  മുലപ്പു  വഭാങ്ങവിയ  വകയവില്  നചലവഭായതഭാണത്ത്.  ടവി.തക
ശകീമതവി.സവി.ആശ(എച്ചത്ത്.എസത്ത്.എസത്ത്.ടവി) തനന ഒപ്പവിട്ടു വഭാങ്ങവിയവിരവിക്കുന.
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സബത്ത് വഭൗച്ചര് നമ്പര് 17/4.01.2016 (രൂപ  6500)  ഭക്ഷേണ നചലവവിനതവില് ടവി തക
ശകീമതവി.ആശ തനന ഒപ്പവിട്ടുവഭാങ്ങവിയവിട്ടുളളതത്ത്.  നചലവ തകകളനട യഥഭാര്ത്ഥ കഭാഷത്ത് ബവില്ലുകള്
റദ്ദേത്ത് നചയ്തത്ത് സബത്ത് വഭൗച്ചറഭായവി അഡസ്വഭാന്സത്ത് അഡ്ജസ്റ്റത്ത്നമന്റെത്ത് ബവിലവിനനഭാപ്പഗം സമര്പ്പവിഴകണതഭാണത്ത്.

4.13.2. ഒരു ലക്ഷേതവിനു മുകളവിലുളള വഭാങ്ങല്   -   ലവിമവിറ ഡത്ത് നടണര് 
ഉപഴയഭാഗനപ്പടുതവിയവില  .
ബവില്. നമ്പര് 76/24.11.2015 രൂപ 166836/-

ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം  ഭരണസമവിതവിയുനട  17.03.2015  നല തകീരുമഭാനഗം  13  പ്രകഭാരഗം
സവിഡ്ഴകഭായുമഭായവി  ബന്ധനപ്പടത്ത്  ഴടബവിള്  വവിതത്ത്  ഴഡ്രഭാസത്ത്  വഭാങ്ങുനതവിനത്ത്  166836/-   രൂപയുനട
എസ്റ്റവിഴമറത്ത്  തയ്യഭാറഭാകവിയവിട്ടുണത്ത്.  അഡ് മവിനവിഴസ്ട്രേററുനട  കുറവിപ്പത്ത്  നമ്പര്  പവി2-10122/14  തകീയതവി
10.04.2015 പ്രകഭാരഗം സഭാധനങ്ങള് സകപ ലഭവിച്ചഭാല് സ്കൂള് ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്ററവില് ഴചര്തത്ത് ബവില്
സഗംഖര്യ സ്കൂള് നസ്പെഷര്യല് ഫകീ ഫണവില് നവിനഗം നല്ഴകണതഭാണത്ത് എനത്ത് പറയുന. സവിഡ്ഴകഭായുനട
30.04.2015  നല  വഭൗച്ചര്  പ്രകഭാരമുളള  120x60x75  cm.  നസ്പെസവിഫവിഴകഷനവിലുളള  22  എണഗം,
180x60x75 cm ലുളള 2 എണഗം,  180x105x75 cm ലുളള 2 എണഗം വകീതഗം സ്റ്റകീല് ഴടബവിളകളഭാണത്ത്
ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് ഴവഭാളര്യഗം - II ഴപജത്ത് 29-ല് 10.09.2015 നത്ത് ഴസ്റ്റഭാകവിനലടുതവിട്ടുളളതത്ത്.

സര്കഭാര്  ഉതരവത്ത്  ജവി.ഒ.(പവി)  259/10/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തകീയതവി8.11.2010  നല
സമഭാഹരണ  നടപടവി  ക്രമഗം  നഗം.  4  പ്രകഭാരഗം  ഓഫകീസത്ത്  ഉപകരണഗം,  ഫര്ണകീച്ചര്  എനവിവ
വഭാര്ഷവികഭാവശര്യഗം  മുന്നവിറുതവി  മതവിയഭായ  എണഗം  കണകഭാകവി  ഒനവിച്ചത്ത്  വഭാഴങ്ങണതഭാണത്ത്.
ഇതരതവില് ആവശര്യതവിനന്റെ അടവിസഭാനതവില് എണഗം കണകഭാകവിയവിടവില.

കൂടഭാനത ഴസ്റ്റഭാര് പര്ഴച്ചസത്ത് മഭാനസ്വല് ഖണവിക 7-8 മുതല് 7-10 വനര ഒരു ലക്ഷേതവിനത്ത്
മുകളവിലുളള  വഭാങ്ങലുകള്കത്ത്  ലവിമവിറഡത്ത്  നടണര്  ഉപഴയഭാഗനപ്പടുതഭാവനതഭാണത്ത്.  എനഭാല്
ഇങ്ങനന  ഒരു  വര്യവസ  പഭാലവികഭാന്  ശമവിച്ചവിടവില.ഇത  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  നല്കവിയ  എന്കസ്വയറവി
നമ്പര്.1/24.01.2017  നത്ത്  ലഭര്യമഭാകവിയ  മറുപടവി  തൃപവികരമല.  സര്കഭാര്  ഉതരവത്ത്  നഗം.(ആര്.ടവി.)
73/14/എസത്ത്.പവി.ഡവി.  തകീയതവി  18.12.2014  പ്രകഭാരഗം  സവിഡ്ഴകഭാ  തഴദ്ദേശകീയമഭായവി  ഉലഭാദേവിപ്പവിക്കുന
ഉലനങ്ങല്കത്ത്  മഭാത്രഴമ  നടണര്  നവിബന്ധന  ബഭാധകമലഭാതളളൂ.  സവിഡ്ഴകഭാഴയഭാ,
എഗം.എസത്ത്എഗം.ഇ  യൂണവിഴറഭാ  തഴദ്ദേശകീയമഭായവി  നവിര്മവിച്ചതഭാണത്ത്  ഇപ്പറഞ്ഞ  ഉത്പനങ്ങനളനത്ത്
ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില.  വഭാങ്ങല്  നടപടവികളമഭായവി  ബന്ധനപ്പട  മഭാര്ഗ്ഗ  ഴരഖകള്,  സര്കഭാര്
ഉതരവകള് എനവിവ പഭാലവിക്കുനനണനത്ത് ഉറപ്പുവരുഴതണതഭാണത്ത്. 

ഇത  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  ഴദേവസസ്വഗം  ലഭര്യമഭാകവിയ  മറുപടവിയവില്  ജവി.ഒ.
(ആര്.ടവി)നഗം.74/14/എസത്ത്.പവി.ഡവി.  തകീയ്യതവി.19/12/2014  പ്രകഭാരഗം  സവിഡ്ഴകഭായവില് നവിനഗം  നടണര്
നവിബന്ധനകളവിലഭാനത  സ്റ്റകീല്  ഫര്ണവിച്ചറുകള്  വഭാങ്ങുനതവിനത്ത്  അനുമതവി  നല്കവിയവിട്ടുനണനഗം
കൂടഭാനത  ഇതരഗം  സ്റ്റകീല്  ഫര്ണവിച്ചറുകള്  സവിഡ്ഴകഭാ  തഴദ്ദേശകീയമഭായവി  നവിര്മവിച്ചഴതഭാ
സവിഡ്ഴകഭായുനട  രജവിഴസ്ട്രേഷനുള്ള എഗം.എസത്ത്.എഗം.ഇ.  യൂണവിറ്റുകള് വഴേവി  നവിര്മവിച്ചതഭാനണനള്ള
കഭാരര്യഗം  തവിടനപ്പടുത്തുനതവിനത്ത്  സവിഡ്ഴകഭായുനട  മഭാഴനജവിഗംഗത്ത്  ഡയറക്ടനറയഭാണത്ത്
ചുമതലനപ്പടുതവിയവിരവിക്കുനനതനഗം അറവിയവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.  

എനഭാല്  ഖണവികയവില്  പരഭാമര്ശവിച്ച  സ്റ്റകീല്  ഫര്ണവിച്ചറുകള്  സവിഡ്ഴകഭാഴയഭാ
എഗം.എസത്ത്.എഗം.ഇ.  യൂണവിഴറഭാ  തഴദ്ദേശകീയമഭായവി  നവിര്മവിച്ചതഭാനണനതത്ത്  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  സവിഡ്ഴകഭാ
മഭാഴനജവിഗംഗത്ത്  ഡയറക്ടറുനട  സഭാക്ഷേര്യപത്രഗം  ലഭര്യമഭാകഭാതതവിനഭാല്  സവിഡ്ഴകഭായവില്  നവിനഗം
ഫര്ണവിച്ചര് വഭാങ്ങവിയ നടപടവി അഗംഗകീകരവികഭാവനതല.
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4.13.3. CBSE -   അക്രഡവിഴറഷന്   -   ഏജന്സവിക്കു തക നല്കവി   -   ലക്ഷേര്യഗം 
കകവരവിച്ചവിടവില  .
ഫയല് നമ്പര്.GDEMS/02/2015

ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം ഇഗംഗകീഷത്ത്  മകീഡവിയഗം സ്കൂളവിനത്ത്  അക്രഡവിഴറഷന് ഴനടുനതവിനഭായവി,
ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം ഭരണസമവിതവിയുനട  15.05.2015  നല  45-ാഭാഗം നമ്പര് തകീരുമഭാനപ്രകഭാരഗം  I.
Corporate  Solutions,  ഇരവിങ്ങഭാലക്കുട  എന  സഭാപനതവിനന  നതനരനഞ്ഞടുത്തു.
സഭാപനവമഭായവി  02.06.2015-ല് ഒപ്പുനവച്ചകരഭാര്  (MOU)  പ്രകഭാരഗം  കരഭാറവിഴലര്നപ്പടുന മുറകത്ത്
30000/- രൂപയുഗം ഴഡഭാകത്യുനമഴന്റെഷന്, നടയവിനവിഗംഗത്ത് എനവിവകഭായവി 30000/- രൂപയുഗം CBSE യവില്
അക്രഡവിഴറഷനുളള  അഴപക്ഷേ  ഫയല്  നചയ്യുന  മുറകത്ത് 15000/-  രൂപയുഗം  അടകഗം  ആനക
75000/-  രൂപയഭാണത്ത്  കണ്സള്ടന്സവി  ഫകീസവിനതവില്  സഭാപനതവിനത്ത്  നല്ഴകണ  തക.
രണ്ടുഘടങ്ങളവിലഭായവി സഭാപനതവിനത്ത് നഭാളവിതവനര  48000/-  രൂപ നല്കവിയവിട്ടുനണങവിലുഗം സ്കൂളവിനത്ത്
അക്രഡവിഴറഷന് ലഭവിച്ചവിടവില.(നചകത്ത് നഗം.184674/10.06.15  30,000–

                                        418466/27.10.16  18,000)–

ഫയല് പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില് കനണതവിയ അപഭാകതകള്

1. അക്രഡവിഴറഷന്  ലഭവിക്കുനതവിനഭായവി  സ്കൂളവില്  ആവശര്യമഭായ  അടവിസഭാന/ഭഭൗതവിക
സഭാഹചരര്യങ്ങള്  ഒനഗം  തനന  ഒരുകവിയവിടവില.പ്രവിന്സവിപ്പഭാളവിനന്റെ  9.09.15  നല  EC-1-
1759/15/13.08.2015  നഗം.കതത്ത്  പ്രകഭാരഗം  സ്കൂളവിനല  അടവിസഭാന  സഭൗകരര്യങ്ങള്
വവിപുലകീകരക്കുനതവിനഭായവി  ഴദേവസസ്വതവിഴലകത്ത്  കത്തു  നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.  അക്രഡവിഴറഷനുമഭായവി
ബന്ധനപ്പടത്ത് CBSE നവിര്ഴദ്ദേശപ്രകഭാരമുളള പ്രധഭാന ഇനങ്ങള് കതവില് ചൂണവികഭാണവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.

i) കലബറവി മുറവിയുനട വവിസകീര്ണഗം വര്ദ്ധവിപ്പവിക്കുക, റകീഡവിഗംഗ്റഗം, ഇ-കലബറവി,ഡവിജവിറല് 
മകീഡവിയ തടങ്ങവിയ ആധുനവിക സഗംവവിധഭാനങ്ങള് ഒരുക്കുക.

ii) മള്ടവി പര്പ്പസത്ത് ഹഭാള്.
iii) നകമവിസ്ട്രേവി ലഭാബത്ത് വവിസകീര്ണഗം വര്ദ്ധവിപ്പവികല് (9mx6m)
iv) ഹയര് നസകന്റെറവി വവിഭഭാഗതവിനത്ത് മഭാത്രമഭായവിഫവിസവികത്ത്, നകമവിസ്ട്രേവി, ബഴയഭാളജവി ലഭാബുകള്.
v) സഭാര്ടത്ത് ക്ലഭാസത്ത് ഓഡവിഴയഭാ വവിഷസ്വല് സഗംവവിധഭാനങ്ങള് സഹവിതഗം.
vi) മഭാത് സത്ത് ലഭാബത്ത്
vii) സവികത്ത് റഗം
viii) ലഭാഗംഴഗസ്വജത്ത് ലഭാബത്ത്
ix) ഫയര് സുരക്ഷേഭാ ക്രമകീകരണങ്ങള്
x) മഴേനവളള സഗംഭരണവി
xi) ഴസഭാളഭാര് പഭാന്റെത്ത്
xii) കബഡവി, നഖഭാ-നഖഭാ, ഴവഭാളകീഴവഭാള് കളവിക്കുനതവിനുളള ഗഭൗണത്ത്.

അക്രഡവിഴറഷന്  ലഭവിക്കുനതവിനത്ത്  ഇതരഗം  അടവിസഭാന  സഭൗകരര്യങ്ങള്
അതര്യഭാവശര്യമഭാണത്ത് എനവിരവിനക ഇവനയഭാനഗം തനന സജ്ജെമഭാകഭാനതയഭാണത്ത് അക്രഡവിഴറഷന്
ഴനടുനതവിനഭായവി ഏജന്സവികത്ത് തക നല്കവിയവിരവിക്കുനതത്ത്.  
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2. I Corporate Solutions  ‘ ’ എന സഭാപനഗം  CBSE യുനട empanelled agency ആയ
‘Sikshashri  Education  Consultant  ’ എന ഏജന്സവിയുമഭായവി  ഴചര്നഭാണത്ത്  ടകീഴച്ചഴത്ത്  നടയവിനവിഗംഗത്ത്
സഗംഘടവിപ്പവിക്കുനതത്ത്  എനത്ത്   Corporate  Solutions  -നന്റെ കതവില് പറയുനനണങവിലുഗം   CBSE
empanelled agency -കളനട ലവിസ്റ്റവില് ഇവര് ഉള്നപ്പടവിടവില.

3. CBSE  സ്കൂളകള്കത്ത്  അക്രഡവിഴറഷന്  ലഭവിക്കുനതമഭായവി  ബന്ധനപ്പടത്ത്  CBSE
ഡയറക്ടറുനട  ഴനഭാടവിഫവിഴകഷന്  പ്രകഭാരഗം  CBSE  ലവിസ്റ്റവില്  ഉള്നപ്പടുന
ഏജന്സവികള്ക്കുമഭാത്രമഭാണത്ത്  ടകീഴച്ചഴത്ത്  നടയവിനവിഗംഗത്ത്,  ഴഡഭാകത്യുനമഴന്റെഷന്  എനവിവ  ഏനറടുതത്ത്
അക്രഡവിഴറഷന് ഴനടവിതരഭാന് സഹഭായവികഭാവനതത്ത്.

4. അക്രഡവിഴറഷനുമഭായവി  ബന്ധനപ്പടത്ത്  എല്.നക.ജവി.  മുതല്  പസത്ത്  ടൂ  വനരയുളള
ക്ലഭാസ്സുകനള  5  ഡവിവവിഷനുകളഭായവി തവിരവിച്ചത്ത്  5  ഴകഭാ-ഓര്ഡവിഴനറര്മഭാനര  (അദ്ധര്യഭാപകരവില് നവിനത്ത്)
തവിരനഞ്ഞടുക്കുകയുഗം  നചയ്തവിട്ടുണത്ത്.ഴകഭാ-ഓര്ഡവിഴനറര്മഭാര്  വവിദേര്യഭാര്ത്ഥവികളനട  പഠന  നവിലവഭാരഗം,
അച്ചടകഗം  മുതലഭായ  കഭാരര്യങ്ങനള  സഗംബന്ധവിച്ചത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്  സമര്പ്പവിഴകണതഭാണത്ത്  എനഗം
ഫയലവില് സൂചവിപ്പവിച്ചവിട്ടുണത്ത്. എനഭാല് റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകനളഭാനഗം തനന സമര്പ്പവിച്ചതഭായവി കഭാണുനവില. 

5.A. I  Corporate  Solutions  ‘ ’ ടകീഴച്ചഴത്ത്  നടയവിനവിഗംഗത്ത്,  ഴഡഭാകത്യുനമഴന്റെഷന്  എനവിവ
നടതവിയതമഭായവി ബന്ധനപ്പട ഴരഖകള് ഫയലവില് ലഭര്യമല.

ആവശര്യമഭായ  ഭഭൗതവിക  സഭാഹചരര്യങ്ങള്  ഒരുകഭാഴതയുഗം,    CBSE  അഗംഗകീകരവിച്ച
ലവിസ്റ്റവില് ഉള്നപ്പടഭാനതയുമുളള ഒരു സഭാപനനത അക്രഡവിഴറഷന് ചുമതല ഏല്പവിച്ച നടപടവി
ദേകീര്ഘവകീക്ഷേണമവിലഭാത  തകീരുമഭാനമഭായവി  ഓഡവിറത്ത്  നവിരകീക്ഷേവിക്കുന.CBSE   empanelled  agency
ലവിസ്റ്റവില്  ഉള്നപ്പടഭാത  ഒരു  ഏജന്സവിക്കു  അക്രഡവിഴറഷനഭായവി  പണഗം  നല്കവിയ
ഭരണസമവിതവിയുനട  തകീരുമഭാനഗം  ശരവിയല.  ഈയവിനതവില് നചലവഭായ  48000/-രൂപ ഓഡവിറവില്
അഗംഗകീകരവിക്കുനവില. തക തവിരവിനക ഈടഭാകവി ഓഡവിറവില് അറവിയവിഴകണതഭാണത്ത്.

ഴമല് പരഭാമര്ശതവിനത്ത്  ഴദേവസസ്വഗം  ലഭര്യമഭാകവിയ മറുപടവിയവില്  ഗുരുവഭായൂര് ഴദേവസസ്വഗം
ഇഗംഗകീഷത്ത്  മകീഡവിയഗം  സ്കൂളവിനത്ത്  അക്രഡവിഴറഷന്  ഴനടുനതവിനഭായവി  ഗുരുവഭായൂര്  ഭരണസമവിതവി
'I  Corporate  Solutions'എന സഭാപനനത നതനരനഞ്ഞടുതതഭായുഗം  2.06.18  നത്ത്  ഒപ്പുനവച്ച
കരഭാര് പ്രകഭാരഗം  കരഭാറവിഴലര്നപ്പടുന മുറയത്ത്  30,000/-  രൂപയുഗം ഴഡഭാകത്യുനമഴന്റെഷന്,  നടയവിനവിഗംഗത്ത്
എനവിവയഭായവി  30,000/-  രൂപയുഗം  കണ്സള്ടന്സവി  ഫകീസവിനതവില്  നല്കവിയവിട്ടുനണനഗം
അതവിനന്റെ ഴരഖകള് സ്കൂളവില് ലഭര്യമഭാനണനഗം,  ഏജന്സവി നവിര്ഴദ്ദേശവിച്ചതനുസരവിച്ചത്ത് ശകീമതവി.പവി.ജവി.
സബവിതനയ  അക്രഡവിഴറഷന്  ഴകഭാ-ഓര്ഡവിഴനറര്  ആയവി  നതനരനഞ്ഞടുതവിട്ടുനണനഗം
അറവിയവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.   എനഭാല്  2016-17  വര്ഷനത  ഓഡവിറവിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായവി  പ്രസ്തുത  വവിഷയഗം
പരവിഴശഭാധവിച്ചതവില്  അക്രഡവിഴറഷന്  ലഭര്യമഭാക്കുനതവിനുളള  തടര്നടപടവി  ഒനഗം  തനന
ഇതവനരയുഗം  പൂര്തകീകരവിച്ചവിടവിലഭാതതവിനഭാല്  ലഭര്യമഭാകവിയ  മറുപടവി  അഗംഗകീകരവിച്ചവിടവില.
ഈയവിനതവില്  നചലവ  വന 48,000/-രൂപ  ഉതരവഭാദേവിയഭായവരവില്  നവിനഗം
ഈടഭാഴകണതഭാണത്ത്.
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4.14. ശകീകൃഷ്ണ  ഹയര് നസകന്റെറവി സ്കൂള്
4.14.1. നചലവ തകനയകഭാള് അധവികഗം തക പവിന്വലവിച്ചതത്ത്    -    വവിശദേകീകരണഗം

ലഭര്യമഭാകണഗം
ഓഴരഭാ  ദേവിവസവഗം  നചലവത്ത്  വരുന  തകയത്ത്  അനുസൃതമഭായവി  മഭാത്രമഭാണത്ത്

അനഴതയ്ക്കുള്ള തക ബഭാങത്ത്/ടഷറവിയവില് നവിനഗം പവിന്വലവിഴകണതത്ത്  (KFC ആര്ടവികവിള് 40b(1))
എനഭാല് തഭാനഴേ പറയുഗം പ്രകഭാരഗം അധവിക തക പവിന്വലവിച്ചത്ത് ഒരു വര്ഷഴതഭാളഗം കയ്യവില് വച്ചത്ത്
2015-16 സഭാമ്പതവികവര്ഷനത ഓഡവിറത്ത് തടങ്ങുന 16/11/2016 നത്ത് മഭാത്രമഭാണത്ത് തക തവിരവിച്ചടവഭാകവി
കഭാണുനതത്ത്.  അധവികഗം പവിന്വലവിച്ച തകയുനട വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

തകീയതവി നചകത്ത്
നമ്പര്

പവിന്വലവിച്ച
തക

വഭൗച്ചര് പ്രകഭാരഗം
നചലവത്ത്

വഭൗച്ചര് നമ്പര് അധവികഗം
പവിന്വലവിച്ച തക

09/11/2015 104852 27003 10403 5/9.11.15 16600

16/11/2015 104853 8100 6300 1/16.11.15 1800

30/11/15 104854 892 1587 2,3,4/30.11.15 (-)695

17705

വഭൗച്ചര്  നമ്പര്  68/15  തകീയതവി:  26.08.15  പ്രകഭാരഗം  10 എണഗം  രശകീതവി  ബുകത്ത്
അച്ചടവിക്കുനതവിനത്ത് 700 രൂപ നചലവത്ത് വനവിട്ടുണത്ത്.  ആയതവിനന്റെ തക പവിന്വലവിച്ചവിടവില.  പ്രസ്തുതതക
കുറവത്ത് നചയ്തത്ത് 17000/-രൂപ 16/11/2016 നത്ത് ബഭാങവില് തവിരവിച്ചടവഭാക്കുകയഭാണത്ത് നചയ്തവിരവിക്കുനതത്ത്.

ഇപ്രകഭാരഗം  അധവിക  തക  പവിന്വലവിച്ചത്ത്  ഒരു  വര്ഷഴതഭാളഗം  കയ്യവില്  സൂക്ഷേവിച്ചതത്ത്
തഭാത്കഭാലവിക പണഭാപഹരണമഭായവി കണകഭാകഭാവനതഭാണത്ത്.  ആയതവിനഭാല് ഉചവിതമഭായ നടപടവി
കകനകഭാള്ളുനതവിനത്ത്  ശദ്ധ ക്ഷേണവിക്കുന.

നചലവത്ത് തക 1000/- രൂപയവില് കൂടുതല് വരുന തകയത്ത് ഴനരവിടത്ത് പണഗം നല്കുനതവിനത്ത്
പകരഗം നചകത്ത് നല്ഴകണതഭാണത്ത്.

4.14.2. 10KVA Online UPS   അറകുറപ്പണവി വഭാര്ഷവിക കരഭാര്   -   കരഭാര് 
ഴരഖകള്  ,   പ്രവൃതവി നചയ്തതവിനന്റെ ഴരഖകള് എനവിവ 
ഹഭാജരഭാകവിയവിടവില
10KVA Online UPS -  അറകുറപ്പണവിയുനട വഭാര്ഷവിക കരഭാര് പ്രകഭാരഗം Hykon തൃശ്ശൂര്

എന  സഭാപനതവിനത്ത്  15035/-  രൂപ  നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.   (വഭൗച്ചര്  നമ്പര്  5-8/15  തകീയതവി.
26/08/2015)  നചകത്ത്  നമ്പര്  104037/26.08.15)  യു.പവി.എസവിനന്റെ  അറകുറപ്പണവിയുനട  കരഭാര്
കഭാലഭാവധവി 20/08/2015 നത്ത് അവസഭാനവിച്ചതവിനഭാല് 1 വര്ഷഴതകത്ത് കഭാലഭാവധവി പുതക്കുനതവിനഭാണത്ത്
തക  അടവഭാകവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.   എനഭാല്  സഭാപനവമഭായുള്ള  കരഭാര്  ഴരഖകളഗം  അറകുറപ്പണവി
നടതവിയതവിനന്റെ വവിശദേഭാഗംശങ്ങളഗം പരവിഴശഭാധനയത്ത് ഹഭാജരഭാകവിയവിടവില.  ആയതവിനഭാല് നചലവഴേവിച്ച
തക 15035/- രൂപ തടസനപ്പടുത്തുന.
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4.14.3. യു  .  പവി  .  എസത്ത്  .   ബഭാററവി വഭാങ്ങല്   -   ഴരഖകള് പരവിഴശഭാധനയത്ത് 
ഹഭാജരഭാകവിയവിടവില

വഭൗച്ചര് നമ്പര് - 4-8/15 തകീയതവി.26/08/2015
നചകത്ത് നമ്പര് - 104038 തകീയതവി. 06/08/2015

ഴമല് വഭൗച്ചര് പ്രകഭാരഗം  20  യു.പവി.എസത്ത്.ബഭാററവികള്  M/s Auto power (Authorised
dealer  for  exide  Industries)  എന സഭാപനതവില് നവിനഗം  buy-back  അടവിസഭാനതവില്
വഭാങ്ങവിയതവിനത്ത്  1,92,000/-  രൂപഭാ നചലവഴേവിച്ചവിട്ടുണത്ത്.   (2,30,000/-  (പുതവിയ ബഭാററവിയുനട വവില) -
38000(പഴേയ  ബഭാററവിയുനട  വവില)=1,92,000)  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  വഭാങ്ങല്  സഗംബന്ധവിച്ച
തഭാനഴേപറയുന ഴരഖകള് പരവിഴശഭാധനയത്ത് ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില.  വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് തഭാനഴേ ഴചര്ക്കുന.

1. എസ്റ്റവിഴമറത്ത്
2. ഭരണസഭാഴങതവിക അനുമതവികള്, പഴേയ ബഭാററവികളനട മൂലര്യനവിര്ണയ സഭാക്ഷേര്യപത്രഗം
3. നടണര് നടപടവി കകനകഭാണതവിനന്റെ ഴരഖകള്
4. Supply Order,  M/s auto power എന സഭാപനവമഭായുള്ള കരഭാര്, ഴസ്റ്റഭാകത്ത് രജവിസ്റ്റര് etc.

ഴരഖകള് ഹഭാജരഭാകഭാതതവിനഭാല് നചലവഴേവിച്ച 1,92,000/- രൂപ തടസനപ്പടുത്തുന.

4.14.4. നടലഴഫഭാണ് ബവില് അടവഭാകവിയതത്ത്   -   ഡവിമഭാന്റെത്ത് ഴനഭാടകീസത്ത് 
ലഭര്യമഭാകവിയവില
തഭാനഴേപറയുഗം  പ്രകഭാരഗം  BSNL  ഗുരുവഭായൂര്  ശഭാഖയവില്  നടലഴഫഭാണ്  ബവില്

അടവഭാകവിയതവിനത്ത് ഡവിമഭാന്റെത്ത് ഴനഭാടകീസത്ത് ലഭര്യമഭാകവിയവിടവില.

ആയതവിനഭാല് ഡവിമഭാന്റെവിനന്റെ വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് പരവിഴശഭാധനയത്ത് ലഭര്യമഭാഴകണതഭാണത്ത്.

വഭൗച്ചര് നമ്പര് കണ്സത്യൂമര് നമ്പര് തക

2/30.11.15 556671 661

3/6.11.15 554815 675

4/30.11.15 55468 251

2/14.1.16 556671 1250

5/31.3.16 555468 252

6/31.3.16 556671 624

7/31.3.16 554815 772

4.14.5. കര്യഭാഷ്ബുകത്ത് പരവിപഭാലനഗം   -   അപഭാകതകള്
സഭാപനതവിനന്റെ കര്യഭാഷ്ബുകത്ത്  പഭാലവിക്കുനതവിനല  അപഭാകതകള്  2014-15  ഓഡവിറത്ത്

റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് ഖണവിക 4.2.3.ല് ഉള്നപ്പടുതവിയവിരുന. എനഭാല് 2015-16 സഭാമ്പതവികവര്ഷതവിലുഗം
അപഭാകതകള്  തടരുന.   ആയതത്ത്  പരവിഹരവികനപ്പഴടണതഭാണത്ത്.   അപഭാകതകള്  തഭാനഴേ
ഴചര്ക്കുന.
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1. ബഭാങവില്  നവിനഗം  പവിന്വലവിച്ച  തകയുനട  വവിശദേഭാഗംശങ്ങള്  കര്യഭാഷ്ബുകവില്
ഴരഖനപ്പടുത്തുഴമ്പഭാള് നചകത്ത് നമ്പരുഗം തകീയതവിയുഗം ഴചര്ക്കുനവില.

2. ഓഴരഭാ ദേവിവസവഗം കര്യഭാഷ്ബുകത്ത്  ഴക്ലഭാസത്ത്  നചയ്യുനവില.   ബഭാങവില് നക്രഡവിറവില് ഉള്ള
തകയുനടയുഗം  കകയവിലുള്ള  തകയുനടയുഗം  വവിവരഗം  കര്യഭാഷ്ബുകവില്
ഴവര്തവിരവിനച്ചഴുതനവില.

3. ഓഴരഭാ  മഭാസതവിനന്റെയുഗം  അവസഭാനതവില്  വരവത്ത്  നചലവത്ത്  നകീകവിയവിരവിപ്പത്ത്
ഴരഖനപ്പടുതവി ഒരു സഗംഗഹഗം തയ്യഭാറഭാകവി ഓഫകീസത്ത് ഴമധഭാവവി സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുത്തുനവില.

4.14.6. ഡവലപ് നമന്റെത്ത് ഫണവിനതവിനല വരവത്ത് ബഭാങവില് അടവഭാക്കുനതവില് 
കഭാലതഭാമസഗം
ഡവലപ് നമന്റെത്ത് ഫണവിനതവില് 04/08/2015 മുതല് 18/08/2015 വനര വരവത്ത് വന തക

ബഭാങവിലടവഭാക്കുനതവില് കഭാലതഭാമസഗം വനവിട്ടുണത്ത്.  വവിശദേഭാഗംശങ്ങള് തഭാനഴേപറയുന.

രസകീതവി നഗം./തകീയതവി തക ബഭാങവില് അടവഭാകവിയതവിനന്റെ വവിവരഗം

രസകീതവി നഗം.1099 to 1103/4-8-15 15000 8/8/15

1104 to 1106/5-8-15 9000 8/8/15

1107 to 1108/6-8-15 6000 8/8/15

1109 / 18-08-15 3000 26/8/15

വരവതക നതഭാടടുത പ്രവൃതവി ദേവിവസഗം തനന അടവഭാഴകണതഭാനണനവിരവിയ്ഴക
[(KFC  Article  7(2)]  തക  അടവഭാക്കുനതവില്  കഭാലതഭാമസഗം  വനതവിനത്ത്  വര്യക്തത
വരുഴതണതഭാണത്ത്.

4.14.7. രസകീതവി പുസകതവില് സര്ടവിഫവികറത്ത് ഓഫത്ത് കഭൗണത്ത് 
ഴരഖനപ്പടുതവിയവിടവില
സഭാപനതവില് സൂക്ഷേവിക്കുന രസകീതവി  പുസകങ്ങളവില് സര്ടവിഫവികറത്ത്  ഓഫത്ത് കഭൗണത്ത്

ഴരഖനപ്പടുതവി അധവികഭാരനപ്പട ഉഴദേര്യഭാഗസന് സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്. 

കൂടഭാനത  രസകീതവികളനട  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്റര്  ബന്ധനപ്പട  ഉഴദേര്യഭാഗസന്
സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്.

4.15. ആയുര്ഴവദേ ആശുപത്രവി
4.15.1. ഒ  .  പവി  .  ടവികറത്ത് സമ്പദേഭായഗം ഏര്നപ്പടുതവിയവിടവില

മുന്  വര്ഷങ്ങളവിനല  ഓഡവിറത്ത്  റവിഴപ്പഭാര്ട്ടുകളവില്  പരഭാമര്ശങ്ങളണഭായവിട്ടുഗം
ആശുപത്രവിയവില് ചവികവിത്സനകത്തുന ഴരഭാഗവികള്കത്ത്   ഒ.പവി.ടവികറത്ത്  ഏര്നപ്പടുത്തുന സമ്പ്രദേഭായഗം
നടപ്പഭാകവിയവിടവില.  ആശുപത്രവിയവില്  ചവികവിത്സനകത്തുന  ഴരഭാഗവികളനട  കൃതര്യമഭായ  കണകത്ത്
ലഭവിക്കുനതവിനത്ത് ആയതത്ത് പ്രഴയഭാജനനപ്പടുഗം എനതവിനഭാല് ഇകഭാരര്യഗം ശദ്ധയവില്നകഭാണ്ടുവരുന.
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4.15.2. മരുനകളനട ഭഭൗതവിക പരവിഴശഭാധന നടഴതണതഭാണത്ത്  . 
ആയുര്ഴവദേഭാശുപത്രവിയവില്,  ഔഷധവിയവില്  നവിനത്ത്  വഭാങ്ങവിക്കുനതഗം,  വഴേവിപഭാടവിനതവില്

വരവ വനതമഭായ മരുനകളനട നമയവിന് ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററുകള് പരവിഴശഭാധവിച്ചഴപ്പഭാള്  'stock
entry  verified'എനനഴുതവി  സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുത്തുക  മഭാത്രമഭാണത്ത്  നചയ്യുനനതനത്ത്  കഭാണുന.
മരുനകളനട  ഭഭൗതവിക  പരവിഴശഭാധന  നടത്തുനവില.  ആയതവിനഭാല്  വരവവനതഭായ  എലഭാ
മരുനകളനടയുഗം ഭഭൗതവിക പരവിഴശഭാധന സഭാമ്പതവിക വര്ഷഭാവസഭാനഗം അതഭാതത്ത് സമയഗം നടതവി
ടവി  വവിവരഗം  ഴസ്റ്റഭാകത്ത്  രജവിസ്റ്ററുകളവില്  ഴരഖനപ്പടുതവി  ഉതരവഭാദേനപ്പട  ഉഴദേര്യഭാഗസന്
സഭാക്ഷേര്യനപ്പടുഴതണതഭാണത്ത്.

4.15.3. കവിടതവി ചവികവിത്സഭാ സഗംവവിധഭാനഗം നഭാളവിതവനരയഭായുഗം തടങ്ങവിയവിടവില  .
ഭരണസമവിതവിയുനട  24.04.2001  നല  6-ാഭാഗം  നമ്പര്  തകീരുമഭാനപ്രകഭാരഗം  കവിടതവി

ചവികവിത്സവികഭാന്  10  കവിടകകളളള  സഗംവവിധഭാനഗം  തടങ്ങഭാന്  തകീരുമഭാനവിച്ചു.ആയതവിനത്ത്  ഴവണ
അധവികതസവികകള് സഗംബന്ധവിച്ചത്ത് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത് നചയ്യഭാന് നമഡവികല് ഓഫകീസഴറഭാടത്ത് ആവശര്യനപ്പട്ടു.
കവിടതവി ചവികവിത്സ തടങ്ങുഴമ്പഭാള്  ഉണഭാകുന അധവിക ബഭാധര്യത ഏനറടുക്കുവഭാന് നവിലവവിലുളള
ഴഡഭാക്ടര്മഭാര് തയ്യഭാറഭാനണനത്ത്   നമഡവികല് ഓഫകീസര് റവിഴപ്പഭാര്ടത്ത്  നചയ്തവിട്ടുണത്ത്.  കമകീഷണറുനട
5.09.2001  നല  202/90/ജവി.ഡവി.സവി  ഉതരവത്ത്  പ്രകഭാരഗം  നവിലവവിലുളള  തസവികകള് നവച്ചുതനന
കവിടതവി  ചവികവിത്സ  ആരഗംഭവികഭാന്  നവിര്ഴദ്ദേശവിച്ചു.  ഇതവിനുഴവണ  സഭൗകരര്യഗം  2002 ല്  മരഭാമതത്ത്
വവിഭഭാഗഗം പൂര്തവിയഭാകവിയവിട്ടുനണങവിലുഗം കവിടതവി ചവികവിത്സ ആരഗംഭവിച്ചവിടവില.

4.15.4. ആശുപത്രവി വവികസനഗം  ,   കഭാരര്യക്ഷേമമഭായ പ്രവര്തനഗം   -   ഴമഭാണവിററവിഗംഗത്ത് 
സഗംവവിധഭാനഗം ഏര്നപ്പടുതണഗം.
ആയൂര്ഴവദേഭാശുപത്രവിയുനട  വവികസനഗം  സഗംബന്ധവിച്ചുഗം  കൂടുതല്  കഭാരര്യക്ഷേമമഭായ

പ്രവര്തനഗം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതവിനുഗം  ഴവണവി  നവിലവവില്  മതവിയഭായ  ശദ്ധ  ഴദേവസസ്വഗം
അധവികഭാരവികളനട  ഭഭാഗത്തു  നവിനഗം  ഉണഭാഴകണതണത്ത്.  ആയതവിനഭാല്  ആശുപത്രവിയുനട
പ്രവര്തനഗം സുഗമമഭായുഗം, കഭാരര്യക്ഷേമമഭായുഗം  നടതവിനകഭാണഴപഭാകഭാന് ആവശര്യമഭായ രകീതവിയവില്
ഴദേവസസ്വതവിനന്റെ കകീഴേവിലുളള മറത്ത് സഭാപനങ്ങളവിഴലതഴപഭാനല ആശുപത്രവിയുനട വവികസനതവിനഭായവി
ഴദേവസസ്വഗം  ഭരണഭാധവികഭാരവികള്  ഉള്നപ്പടുന  ഒരു  സമവിതവി  രൂപകീകരവിഴകണതവിനന്റെ  സഭാധര്യത
പരവിഴശഭാധവികനപ്പഴടണതഭാണത്ത്.  ഇകഭാരര്യതവില്  സര്കഭാരവിനല  നവിലവവിലുളള  ഉതരവകള്,
മഭാര്ഗ്ഗനവിര്ഴദ്ദേശങ്ങള്(ജവി.ഒ.(എഗം.എസത്ത്.)79/2007 തസസ്വഭവ.  14.03.2007)  എനവിവ സസ്വകീകരവികഭാവ
നതഭാണത്ത്.

************
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SL Bank Amount No. Date Period Due Rate M. Value

1 BOI 10000000.00 285 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

2 BOI 10000000.00 286 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

3 BOI 10000000.00 287 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

4 BOI 10000000.00 288 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

5 BOI 10000000.00 289 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

6 BOI 10000000.00 291 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

7 BOI 10000000.00 293 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

8 BOI 10000000.00 294 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

9 BOI 10000000.00 295 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 11031999.00

10 BOI 7441052.00 290 04/05/15 14 04/07/2016 8.5 8208968.00

11 BOI 9516515.00 929 07/07/15 24 07/07/2017 8.5 11259899.00

12 BOI 9900000.00 928 07/07/15 24 07/07/2017 8.5 11713637.00

13 BOI 7500000.00 936 16/07/15 24 16/07/2017 8.5 8873967.00

14 BOI 7500000.00 934 16/07/15 24 16/07/2017 8.5 8873967.00

15 BOI 7500000.00 933 16/07/15 24 16/07/2017 8.5 8873967.00

16 BOI 7500000.00 935 16/07/15 24 16/07/2017 8.5 8873967.00

17 BOI 5000000.00 945 21/07/15 24 21/07/2017 8.5 5915978.00

18 BOI 5000000.00 946 21/07/15 24 21/07/2017 8.5 5915978.00

19 BOI 9682911.00 938 20/07/15 24 20/07/2017 8.5 11456778.00

20 BOI 9682912.00 944 20/07/15 24 20/07/2017 8.5 11456779.00

21 BOI 9800000.00 931 14/07/15 24 14/07/2017 8.5 11595317.00

22 BOI 9614811.00 932 14/07/15 24 14/07/2017 8.5 11376202.00

  195638201.00       

         

1 Canara 7500000.00 488020 06/09/13 36 06/09/2016 8.8 9738050.00

2 Canara 7500000.00 488021 06/09/13 36 06/09/2016 8.8 9738050.00

3 Canara 43220450.00 722215 03/05/14 23 03/04/2016 9.1 51348074.00

4 Canara 15000000.00 722242 08/05/14 23 08/04/2016 9.1 17820756.00

5 Canara 6919337.00 723316 15/12/14 555D 22/06/2016 9.1 7933989.00



6 Canara 9000000.00 923317 16/12/14 555D 23/06/2016 9.1 10319761.00

7 Canara 3228908.00 723318 16/12/14 555D 23/06/2016 9.1 3702395.00

8 Canara 9000000.00 723347 24/12/14 555D 01/07/2016 9.1 10319761.00

9 Canara 6659578.00 723348 24/12/14 555D 01/07/2016 9.1 7636137.00

10 Canara 9000000.00 723308 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 10319761.00

11 Canara 9000000.00 723309 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 10319761.00

12 Canara 2401906.00 723310 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 2754122.00

13 Canara 9800000.00 723295 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 11237072.00

14 Canara 9800000.00 723301 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 11237072.00

15 Canara 9800000.00 723302 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 11237072.00

16 Canara 9800000.00 723303 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 11237072.00

17 Canara 9800000.00 723304 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 11237072.00

18 Canara 9800000.00 723306 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 11237072.00

19 Canara 8558631.00 723307 13/12/14 555D 20/06/2016 9.1 9813669.00

20 Canara 9000000.00 723549 13/02/15 555D 21/08/2016 9.1 10319809.00

21 Canara 6000000.00 723550 13/02/15 555D 21/08/2016 9.1 6879874.00

22 Canara 9900000.00 723590 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

23 Canara 9900000.00 723591 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

24 Canara 9900000.00 723592 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

25 Canara 9900000.00 723593 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

26 Canara 9900000.00 723594 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

27 Canara 9900000.00 723595 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

28 Canara 9900000.00 723596 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

29 Canara 9900000.00 723597 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

30 Canara 9900000.00 723598 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

31 Canara 9900000.00 723599 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

32 Canara 9900000.00 723600 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

33 Canara 9900000.00 723601 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

34 Canara 9900000.00 723602 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

35 Canara 9900000.00 723603 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00

36 Canara 9900000.00 723604 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 11309487.00



37 Canara 8986349.00 723605 03/03/15 555D 08/09/2016 8.85 10265759.00

38 Canara 9000000.00 723635 10/03/15 555D 15/09/2016 8.85 10281354.00

39 Canara 5540112.00 723636 10/03/15 555D 15/09/2016 8.85 6328871.00

40 Canara 9000000.00 723744 07/04/15 555D 13/10/2016 8.85 10281403.00

41 Canara 3232541.00 723745 07/04/15 555D 13/10/2016 8.85 3692784.00

42 Canara 9000000.00 723772 13/04/15 555D 19/10/2016 8.85 10281403.00

43 Canara 9000000.00 723773 13/04/15 555D 19/10/2016 8.85 10281403.00

44 Canara 3089435.00 723774 13/04/15 555D 19/10/2016 8.85 3529302.00

45 Canara 9000000.00 723890 11/05/15 555D 16/11/2016 8.85 10281353.00

46 Canara 1419376.00 723891 11/05/15 555D 16/11/2016 8.85 1621456.00

47 Canara 9000000.00 723926 15/05/15 555D 20/11/2016 8.85 10281353.00

48 Canara 9000000.00 723927 15/05/15 555D 20/11/2016 8.85 10281353.00

49 Canara 9000000.00 723928 15/05/15 555D 20/11/2016 8.85 10281353.00

50 Canara 9000000.00 723929 15/05/15 555D 20/11/2016 8.85 10281353.00

51 Canara 5530648.00 723930 15/05/15 555D 20/11/2016 8.85 6318059.00

52 Canara 169813.00 15294 21/08/15 555D 26/02/2017 8.1 191836.00

53 Canara 2385656.00 15286 18/08/15 555D 23/02/2017 8.1 2695040.00

54 Canara 9000000.00 15284 17/08/15 555D 22/02/2017 8.1 10167165.00

55 Canara 4195002.00 15320 29/08/15 555D 06/03/2017 8.1 4739051.00

56 Canara 9000000.00 15319 29/08/15 555D 06/03/2017 8.1 10167207.00

57 Canara 9000000.00 15507 01/10/15 555D 08/04/2017 8.1 10167249.00

58 Canara 9000000.00 15508 01/10/15 555D 08/04/2017 8.1 10167249.00

59 Canara 9000000.00 15506 01/10/15 555D 08/04/2017 8.1 10167249.00

60 Canara 9900000.00 15505 01/10/15 555D 08/04/2017 8.1 11183974.00

61 Canara 3887482.00 15509 01/10/15 555D 08/04/2017 8.1 4391667.00

62 Canara 9000000.00 15692 19/11/15 555D 27/05/2017 7.85 10129454.00

63 Canara 6000000.00 15693 20/11/15 555D 28/05/2017 7.85 6752970.00

64 Canara 9900000.00 15728 16/11/15 555D 24/05/2017 7.85 11142401.00

65 Canara 9900000.00 15729 17/11/15 555D 25/05/2017 7.85 11142401.00

66 Canara 2283954.00 15730 18/11/15 555D 26/05/2017 7.85 2570579.00

67 Canara 9900000.00 15721 09/11/15 555D 17/05/2017 7.85 11142401.00



68 Canara 9900000.00 15722 11/11/15 555D 19/05/2017 7.85 11142401.00

69 Canara 2911811.00 15723 12/11/15 555D 20/05/2017 7.85 3277229.00

70 Canara 7585674.00 15727 11/11/15 555D 19/05/2017 7.85 8537637.00

71 Canara 7585674.00 15726 11/11/15 555D 19/05/2017 7.85 8537637.00

72 Canara 8844029.00 15725 11/11/15 555D 19/05/2017 7.85 9953910.00

73 Canara 5727665.00 15724 11/11/15 555D 19/05/2017 7.85 6446458.00

74 Canara 9900000.00 15731 23/11/15 555D 31/05/2017 7.85 11142401.00

75 Canara 4995526.00 15732 24/11/15 555D 01/06/2017 7.85 5622439.00

76 Canara 9900000.00 15736 30/11/15 555D 07/06/2017 7.85 11142401.00

77 Canara 1458783.00 15737 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 1641847.00

78 Canara 9900000.00 15740 30/11/15 555D 07/06/2017 7.85 11142401.00

79 Canara 2327637.00 15741 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 2619735.00

80 Canara 9900000.00 15738 30/11/15 555D 07/06/2017 7.85 11142401.00

81 Canara 2327637.00 15739 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 2619735.00

82 Canara 9900000.00 15733 25/11/15 555D 02/06/2017 7.85 11142401.00

83 Canara 9900000.00 15734 26/11/15 555D 03/06/2017 7.85 11142401.00

84 Canara 3614327.00 15747 27/11/15 555D 04/06/2017 7.85 4067908.00

85 Canara 9900000.00 15823 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 11142359.00

86 Canara 9900000.00 15824 02/12/15 555D 09/06/2017 7.85 11142359.00

87 Canara 9900000.00 15825 03/12/15 555D 10/06/2017 7.85 11142359.00

88 Canara 9900000.00 15826 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 11142359.00

89 Canara 9900000.00 15827 02/12/15 555D 09/06/2017 7.85 11142359.00

90 Canara 9900000.00 15828 03/12/15 555D 10/06/2017 7.85 11142359.00

91 Canara 9900000.00 15796 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 11142359.00

92 Canara 9900000.00 15829 02/12/15 555D 09/06/2017 7.85 11142359.00

93 Canara 9900000.00 15830 03/12/15 555D 10/06/2017 7.85 11142359.00

94 Canara 9900000.00 15765 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 11142359.00

95 Canara 9900000.00 15766 02/12/15 555D 09/06/2017 7.85 11142359.00

96 Canara 9900000.00 15767 03/12/15 555D 10/06/2017 7.85 11142359.00

97 Canara 4704892.00 15768 03/12/15 555D 10/06/2017 7.85 5295313.00

98 Canara 9900000.00 15831 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00



99 Canara 9900000.00 15832 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

100 Canara 9900000.00 15836 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

101 Canara 9900000.00 15772 03/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

102 Canara 9900000.00 15773 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

103 Canara 2360906.00 15774 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 2657178.00

104 Canara 9900000.00 15837 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 11142359.00

105 Canara 9900000.00 15838 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 11142359.00

106 Canara 9900000.00 15839 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 11142359.00

107 Canara 9900000.00 15779 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

108 Canara 6103142.00 15780 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 6869030.00

109 Canara 9900000.00 15841 07/12/15 555D 14/06/2017 7.85 11142359.00

110 Canara 9900000.00 15842 08/12/15 555D 15/06/2017 7.85 11142359.00

111 Canara 9900000.00 15843 09/12/15 555D 16/06/2017 7.85 11142359.00

112 Canara 7296407.00 15844 10/12/15 555D 17/06/2017 7.85 8212039.00

113 Canara 1012699.00 15778 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 1139783.00

114 Canara 9900000.00 15777 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

115 Canara 1012699.00 15776 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 1139783.00

116 Canara 9900000.00 15775 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

117 Canara 7624219.00 15840 07/12/15 555D 14/06/2017 7.85 8580988.00

118 Canara 9900000.00 15781 04/12/15 555D 11/06/2017 7.85 11142359.00

119 Canara 4216878.00 15782 05/12/15 555D 12/06/2017 7.85 4746057.00

120 Canara 9900000.00 15769 01/12/15 555D 08/06/2017 7.85 11142359.00

121 Canara 9900000.00 15770 02/12/15 555D
09/06/201

7 7.85 11142359.00
122 Canara 9413393.00 15771 12/3/2015 555D 6/10/2017 7.85 10594688.00

123 Canara 7066415.00 15896 12/28/2015 555D 7/5/2017 7.85 7953184.00

124 Canara 9999999.00 15964 1/13/2016 555D 7/21/2017 7.85 11254950.00

125 Canara 893023.00 15971 1/14/2016 555D 7/22/2017 7.85 1005093.00

126 Canara 9999999.00 15965 1/13/2016 555D 7/21/2017 7.85 11254950.00

127 Canara 893023.00 15972 1/14/2016 555D 7/22/2017 7.85 1005093.00

128 Canara 9999999.00 15966 1/13/2016 555D 7/21/2017 7.85 11254950.00



129 Canara 893023.00 15973 1/14/2016 555D 7/22/2017 7.85 1005093.00

130 Canara 8801835.00 15963 1/13/2016 555D 7/21/2017 7.85 9906421.00

131 Canara 5473716.00 82047 1/29/2016 555D 8/6/2017 7.85 6160639.00

132 Canara 9900000.00 82046 1/29/2016 555D 8/6/2017 7.85 11142401.00

133 Canara 993022.00 82050 1/30/2016 555D 8/7/2017 7.85 1117642.00

  1093047230.00       

         

1

Central Bank 9900000.00 129961 02/01/16 12 02/01/2017 7.75 10689838.00

2

Central Bank 9900000.00 129962 04/01/16 12 04/01/2017 7.75 10689838.00

3

Central Bank 9900000.00 129963 05/01/16 12 05/01/2017 7.75 10689838.00

4

Central Bank 9900000.00 129964 06/01/16 12 06/01/2017 7.75 10689838.00

5

Central Bank 9900000.00 129968 07/01/16 12 07/01/2017 7.75 10689838.00

6

Central Bank 9900000.00 129970 08/01/16 12 08/01/2017 7.75 10689838.00

7

Central Bank 9900000.00 129971 11/01/16 12 11/01/2017 7.75 10689838.00

8

Central Bank 9900000.00 129972 12/01/16 12 12/01/2017 7.75 10689838.00

9

Central Bank 9900000.00 129973 13/01/16 12 13/01/2017 7.75 10689838.00

10

Central Bank 9900000.00 129974 14/01/16 12 14/01/2017 7.75 10689838.00

11

Central Bank 9900000.00 129976 15/01/16 12 15/01/2017 7.75 10689838.00

12

Central Bank 9900000.00 129977 16/01/16 12 16/01/2017 7.75 10689838.00



13

Central Bank 9900000.00 129978 18/01/16 12 18/01/2017 7.75 10689838.00

14

Central Bank 9900000.00 129979 19/01/16 12 19/01/2017 7.75 10689838.00

15

Central Bank 9900000.00 129983 20/01/16 12 20/01/2017 7.75 10689838.00

16

Central Bank 9900000.00 129984 21/01/16 12 21/01/2017 7.75 10689838.00

17

Central Bank 9900000.00 129985 22/01/16 12 22/01/2017 7.75 10689838.00

18

Central Bank 9900000.00 129987 25/01/16 12 25/01/2017 7.75 10689838.00

19

Central Bank 9900000.00 129991 27/01/16 12 27/01/2017 7.75 10689838.00

20

Central Bank 9900000.00 129992 28/01/16 12 28/01/2017 7.75 10689838.00

21

Central Bank 9900000.00 129993 29/01/16 12 29/01/2017 7.75 10689838.00

22

Central Bank 9900000.00 130000 01/02/16 12 01/02/2017 7.75 10689838.00

23

Central Bank 9900000.00 236204 02/02/16 12 02/02/2017 7.75 10689838.00

24

Central Bank 9900000.00 129994 30/01/16 12 30/01/2017 7.75 10689838.00

25

Central Bank 541596.00 236205 03/02/16 12 03/02/2017 7.75 584805.00

  238141596.00       

         

1 CSB 20087457.00 127858 09/02/13 39 09/05/2016 9.75 27472082.00

2 CSB 30999469.00 127885 23/02/13 39 23/05/2016 9.75 42395609.00

3 CSB 12833400.00 881003 16/04/13 39 16/07/2016 10 17690984.00



4 CSB 10513459.47 881116 06/06/13 39 06/09/2016 9.9 14447034.00

5 CSB 14218167.33 881133 13/06/13 39 13/09/2016 9.9 19537846.00

6 CSB 12451028.00 881136 16/06/13 39 16/09/2016 9.9 17109537.00

7 CSB 22090799.00 881141 18/06/13 39 18/09/2016 9.9 30355995.00

8 CSB 32486451.00 881177 26/06/13 39 26/09/2016 9.9 44641144.00

9 CSB 13688904.25 881162 23/06/13 39 23/09/2016 9.9 18810561.00

10 CSB 18025193.00 881202 05/07/13 39 05/10/2016 9.9 24769257.00

11 CSB 19666302.00 881223 10/07/13 39 10/10/2016 9.9 27024381.00

12 CSB 16875066.00 881226 16/07/13 39 16/10/2016 9.9 23188814.00

13 CSB 13060055.00 881227 16/07/13 39 16/10/2016 9.9 17946429.00

14 CSB 31459331.42 881242 23/07/13 39 23/10/2016 9.9 43229732.00

15 CSB 11083951.00 881243 23/07/13 39 23/10/2016 9.9 15230973.00

16 CSB 18360115.00 881259 26/07/13 39 26/10/2016 9.9 25229489.00

17 CSB 16701331.00 881258 26/07/13 39 26/10/2016 9.9 22950076.00

18 CSB 62649011.00 881267 29/07/13 39 29/10/2016 9.9 86088922.00

19 CSB 96976815.00 881268 29/07/13 39 29/10/2016 9.9 133260355.00

20 CSB 45947680.00 881266 29/07/13 39 29/10/2016 9.9 63138846.00

21 CSB 33385903.00 881269 29/07/13 39 29/10/2016 9.9 45877123.00

22 CSB 10504605.00 881272 30/07/13 39 30/10/2016 9.9 14434867.00

23 CSB 21906037.00 881281 04/08/13 39 04/11/2016 9.9 30102105.00

24 CSB 18204963.00 881298 10/08/13 39 10/11/2016 9.9 25016287.00

25 CSB 12682418.00 881546 15/10/13 39 15/01/2017 9.9 17427501.00

26 CSB 15000000.00 881543 11/10/13 39 11/01/2017 9.5 20352237.00

27 CSB 15000000.00 1777060 10/06/14 24 10/06/2016 9.25 18010295.00

28 CSB 18910734.00 1777125 11/07/14 24 11/07/2016 9.55 22839358.00

29 CSB 13156621.00 1777128 14/07/14 24 14/07/2016 9.55 15889853.00

30 CSB 16382085.00 1777242 18/08/14 24 18/08/2016 9.5 19766077.00

31 CSB 12175089.00 1777231 16/08/14 24 16/08/2016 9.5 14690056.00

32 CSB 12946150.00 1777241 18/08/14 24 18/08/2016 9.5 15620393.00

33 CSB 13364596.00 1777180 04/08/14 24 04/08/2016 9.5 16125276.00

34 CSB 18349853.00 1777210 09/08/14 24 09/08/2016 9.5 22140321.00



35 CSB 18827596.00 1777181 04/08/14 24 04/08/2016 9.5 22716749.00

36 CSB 24659364.00 1777725 03/01/15 24 03/01/2017 9.3 29637113.00

37 CSB 39066937.00 1777729 07/01/15 24 07/01/2017 9.3 46953005.00

38 CSB 49143768.00 1777730 08/01/15 24 08/01/2017 9.3 59063949.00

39 CSB 24646807.00 1777746 12/01/15 24 12/01/2017 9.3 29622021.00

40 CSB 18631476.00 1777764 18/01/14 24 18/01/2017 9.3 22392433.00

41 CSB 99490786.00 1777779 24/01/15 24 24/01/2017 9.3 119574036.00

42 CSB 15002006.00 1777781 24/01/15 24 24/01/2017 9.3 18030317.00

43 CSB 12429369.00 1777784 25/01/15 24 25/01/2017 9.3 14938366.00

44 CSB 15810792.00 1777785 28/01/15 24 28/01/2017 9.3 19002365.00

45 CSB 15000000.00 1777895 20/03/15 24 20/03/2017 8.8 17852475.00

46 CSB 13350811.00 1777957 19/04/15 24 19/04/2017 8.8 15889668.00

47 CSB 28457307.00 1811125 24/07/15 24 24/07/2017 8.6 33736558.00

48 CSB 15184456.00 1811182 14/08/15 24 14/08/2017 8.3 17895933.00

49 CSB 104275556.00 1811241 04/09/15 24 04/09/2017 8.3 122895965.00

50 CSB 24562101.00 1811272 09/09/15 24 09/09/2017 8.3 28948137.00

51 CSB 16396250.00 1811277 11/09/15 24 11/09/2017 8.3 19324116.00

52 CSB 16744945.00 1811293 19/09/15 24 19/09/2017 8.3 19735077.00

53 CSB 21636615.00 1811328 03/10/15 24 03/10/2017 8.25 25475278.00

54 CSB 21636615.00 1811351 12/10/15 24 12/10/2017 8.25 25475278.00

55 CSB 17899555.00 1811372 26/10/15 24 26/10/2017 8.25 21075207.00

56 CSB 16396250.00 1811557 11/12/15 24 11/12/2017 7.8 19135613.00

57 CSB 69947395.00 1811560 14/12/15 24 14/12/2017 7.8 81633682.00

58 CSB 15000000.00 1811556 10/12/15 24 10/12/2017 7.8 17506088.00

59 CSB 20693985.00 1811581 28/12/15 24 28/12/2017 7.8 24151381.00

60 CSB 35064858.00 1811578 27/12/15 24 27/12/2017 7.8 40923232.00

61 CSB 13364464.00 1811583 30/12/15 24 30/12/2017 7.8 15597299.00

62 CSB 22573851.00 1811673 12/02/16 12 12/02/2017 7.75 24374828.00

63 CSB 38793707.00 1811685 26/02/16 12 26/02/2017 7.75 41888730.00

  1596830661.47       

         



1

Corporation 
Bank

7332921.00 kcc/01/140200 03/09/14 39 03/12/2017 9.11 9826941.00

2

Corporation 
Bank

15000000.00 690321 31/03/16 93days 02/07/2016 7.4 15282822.00

3

Corporation 
Bank

14900000.00 690322 31/03/06 93days 02/07/2016 7.4 15180936.00

  37232921.00       

         

1 DLB 50729672.00 1586081 11/07/13 36 11/07/2016 9.75 67740467.00

2 DLB 12734522.00 1586264 13/11/13 36 13/11/2016 9.5 16880476.00

3 DLB 94197264.00 412148 06/01/14 36 06/01/2017 9.55 125029878.00

4 DLB 29809425.00 412149 07/01/14 36 07/01/2017 9.55 39566842.00

5 DLB 26743638.00 412150 07/01/14 36 07/01/2017 9.55 35497543.00

6 DLB 15000000.00 507666 09/01/15 24M 09/01/2017 9 17922468.00

7 DLB 26834692.00 522470 02/04/15 366 02/04/2016 8.9 29303878.00

8 DLB 48908505.00 629795 16/04/15 366 16/04/2016 8.9 53408805.00

9 DLB 36993001.00 629822 17/04/15 366 17/04/2016 8.9 40396899.00

10 DLB 7413685.39 629836 23/04/15 366 23/04/2016 8.9 8095853.39

11 DLB 7135589.00 629853 27/04/15 366 27/04/2016 8.9 7792168.00

12 DLB 7135589.00 629852 27/04/15 366 27/04/2016 8.9 7792168.00

13 DLB 16479198.00 629862 29/04/15 366 29/04/2016 8.9 17995525.00

14 DLB 17225127.00 643806 10/06/15 24 10/06/2017 8.7 20460660.00

15 DLB 20686797.00 643833 17/06/15 24 17/06/2017 8.7 24572561.00

16 DLB 18055840.00 652123 16/08/15 24 16/08/2017 8.5 21363591.00

17 DLB 79737827.00 652187 31/08/15 24 31/08/2017 8.5 94345397.00

18 DLB 20000000.00 665279 16/09/15 24 16/09/2017 8.3 23571385.00

19 DLB 10373434.00 665281 18/09/15 24 18/09/2017 8.3 12225810.00

20 DLB 112507539.00 665337 26/09/15 24 26/09/2017 8.3 132597926.00

21 DLB 129607863.00 665481 09/10/15 24 09/10/2017 7.8 151261773.00

22 DLB 16036993.00 665482 16/10/15 24 16/10/2017 7.8 18716332.00



23 DLB 57283853.00 691017 27/10/15 24 27/10/2017 7.8 66854410.00

24 DLB 79747745.00 665383 02/10/15 366D 02/10/2016 8.15 86448537.00

25 DLB 4797859.00 665483 17/10/15 24 17/10/2017 7.8 5599450.00

26 DLB 15000000.00 665473 14/10/15 36 14/10/2018 7.8 18912025.00

  961175657.39       

         

1

FEDERAL 
BANK

7500000.00 564834 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8477318.00

2

FEDERAL 
BANK

7500000.00 564835 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8477318.00

3

FEDERAL 
BANK

7500000.00 564836 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8477318.00

4

FEDERAL 
BANK

7500000.00 564837 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8477318.00

5

FEDERAL 
BANK

7319715.00 564838 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8273540.00

6

FEDERAL 
BANK

7500000.00 564839 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8477318.00

7

FEDERAL 
BANK

7500000.00 564840 02/08/15 18 02/02/2017 8.25 8477318.00

8

FEDERAL 
BANK

6000000.00 564843 19/08/15 18 19/02/2017 8.25 6781854.00

9

FEDERAL 
BANK

6000000.00 564844 19/08/15 18 19/02/2017 8.25 6781854.00

10

FEDERAL 
BANK

6368331.00 564845 19/08/15 18 19/02/2017 8.25 7198182.00

  70688046.00       

         

1 IB 7500000.00 41645 14/06/13 36 14/06/2016 9 9795375.00

2 IB 7500000.00 41646 15/06/13 36 15/06/2016 9 9795375.00

3 IB 7500000.00 41930 06/02/14 36 06/02/2017 9 9795375.00

4 IB 7500000.00 41931 06/02/14 36 06/02/2017 9 9795375.00



5 IB 5323673.00 301013 07/04/14 36 07/04/2017 9 6952983.00

6 IB 9883292.00 301016 11/04/14 36 11/04/2017 9 12908073.00

7 IB 10000000.00 301015 11/04/14 36 11/04/2017 9 13060500.00

8 IB 7238346.00 301020 12/04/14 36 12/04/2017 9 9453642.00

9 IB 4282117.00 301142 08/07/14 1094D 06/07/2017 9 5589624.00

10 IB 9000000.00 301164 21/07/14 1094D 19/07/2017 9 11748072.00

11 IB 9000000.00 301163 21/07/14 1094D 19/07/2017 9 11748072.00

12 IB 7118064.00 301165 21/07/14 1094D 19/07/2017 9 9291503.00

13 IB 7500000.00 301350 07/11/14 35 07/10/2017 9 9723920.00

14 IB 7500000.00 301349 07/11/14 35 07/10/2017 9 9723920.00

15 IB 6360734.00 301486 08/02/15 24 08/02/2017 8.75 7562919.00

16 IB 5000000.00 301485 08/02/15 24 08/02/2017 8.75 5945005.00

17 IB 5000000.00 301488 21/02/15 24 21/02/2017 8.75 5945005.00

18 IB 7422653.00 301489 21/02/15 24 21/02/2017 8.75 8825541.00

19 IB 7639249.00 301612 15/06/15 364 13/06/2016 8.75 8327495.00

20 IB 9000000.00 301613 15/06/15 364 13/06/2016 8.75 9810841.00

21 IB 9000000.00 301614 15/06/15 364 13/06/2016 8.75 9810841.00

22 IB 13460869.00 301623 23/06/15 364 21/06/2016 8.75 14673605.00

23 IB 9000000.00 301661 24/07/15 364 22/07/2016 8.5 9784709.00

24 IB 9000000.00 301663 24/07/15 364 22/07/2016 8.5 9784709.00

25 IB 9000000.00 301662 24/07/15 364 22/07/2016 8.5 9784709.00

26 IB 9000000.00 301664 24/07/15 364 22/07/2016 8.5 9784709.00

27 IB 4327698.00 301665 24/07/15 364 22/07/2016 8.5 4705029.00

28 IB 8439145.00 301642 15/07/15 364 13/07/2016 8.5 9174953.00

29 IB 4058041.00 301692 13/08/15 35 13/07/2018 8.1 5127772.00

30 IB 9000000.00 301691 13/08/15 35 13/07/2018 8.1 11372469.00

31 IB 7500000.00 301695 13/08/15 24 13/08/2017 8.1 8804690.00

32 IB 7500000.00 301698 13/08/15 24 13/08/2017 8.1 8804690.00

33 IB 3313567.00 301720 01/09/15 35 01/08/2018 8.1 4187040.00

34 IB 8500000.00 301728 03/09/15 35 03/08/2018 8.1 10740685.00

35 IB 7887085.00 301729 03/09/15 35 03/08/2018 8.1 9966181.00



36 IB 9000000.00 301766 26/10/15 36 26/10/2018 7.25 11164923.00

37 IB 9000000.00 301767 26/10/15 36 26/10/2018 7.25 11164923.00

38 IB 9000000.00 301770 26/10/15 36 26/10/2018 7.25 11164923.00

39 IB 3000000.00 301780 26/10/15 36 26/10/2018 7.25 3721641.00

  296254533.00       

         

1 IOB 9000000.00 769832 19/11/15 23 19/10/2017 7.5 10378285.00

2 IOB 9000000.00 769833 20/11/15 23 20/10/2017 7.5 10378285.00

3 IOB 9000000.00 769834 21/11/15 23 21/10/2017 7.5 10378285.00

4 IOB 3000000.00 769838 23/11/15 23 23/11/2017 7.5 3459429.00

  30000000.00       

         

1 PNB-G/L 9000000.00 4185 11/12/13 36 11/12/2016 9 11754450.00

2 PNB-G/L 3134129.00 4194 11/12/13 36 11/12/2016 9 4093329.00

3 PNB-S/L 218615.00 4176 11/12/13 36 11/12/2016 9 285522.00

4 PNB 9000000.00 5257 06/03/14 36 06/03/2017 9 11754450.00

5 PNB 6000000.00 5266 06/03/14 36 06/03/2017 9 7836300.00

6 PNB 9609968.00 5646 07/04/14 36 07/04/2017 9 12551099.00

7 PNB 2187870.00 5691 10/04/14 36 10/04/2017 9 2857468.00

8 PNB 2187870.00 5716 10/04/14 36 10/04/2017 9 2857468.00

9 PNB 9000000.00 5682 10/04/14 36 10/04/2017 9 11754450.00

10 PNB 9000000.00 5707 10/04/14 36 10/04/2017 9 11754450.00

11 PNB 9000000.00 6113 27/05/14 36 27/05/2017 9 11754450.00

12 PNB 4383000.00 6122 27/05/14 36 27/05/2017 9 5724417.00

13 PNB 378070.00 6104 27/05/14 36 27/05/2017 9 493778.00

14 PNB 9000000.00 6308 09/06/14 36 09/06/2017 9 11754450.00

15 PNB 3870186.00 6317 09/06/14 36 19/06/2017 9 5054656.00

16 PNB 5000000.00 6593 22/06/14 36 22/06/2017 9 6530250.00

17 PNB 6025168.00 6609 22/06/14 36 22/06/2017 9 7869171.00

18 PNB 19439.00 6584 18/06/14 36 18/06/2017 9 25388.00



19 PNB 3245020.00 6618 21/06/14 36 21/06/2017 9 4238158.00

20 PNB 174150.00 6955 01/08/14 24 01/08/2016 9 208080.00

21 PNB 5000000.00 6964 01/08/14 24 01/08/2016 9 5974156.00

22 PNB 5380900.00 6973 01/08/14 24 01/08/2016 9 6429267.00

23 PNB 1373869.00 6513 30/09/14 36 30/09/2017 9 1794342.00

24 PNB 4120400.00 9916 21/03/15 36 21/03/2018 8.75 5342108.00

25 PNB 9329123.00 10048 05/04/15 36 05/04/2018 8.75 12095229.00

26 PNB 9329123.00 10039 05/04/15 36 05/04/2018 8.75 12095229.00

27 PNB 5150501.00 10109 11/04/15 36 11/04/2018 8.75 6677636.00

28 PNB 7633905.00 10710 26/05/15 12 26/05/2016 8.5 8303765.00

29 PNB 9500000.00 10695 26/05/15 12 26/05/2016 8.5 10333606.00

30 PNB 9500000.00 10701 26/05/15 12 26/05/2016 8.5 10333606.00

31 PNB 757336.00 10729 26/05/15 12 26/05/2016 8.5 823791.00

32 PNB 7500000.00 12125 11/09/15 24 11/09/2017 8 8787445.00

33 PNB 7500000.00 12116 11/09/15 24 11/09/2017 8 8787445.00

34 PNB 9850000.00 12985 25/11/15 24 25/11/2017 7.75 11484393.00

35 PNB 5000000.00 12994 25/11/15 24 25/11/2017 7.75 5829641.00

36 PNB 456000.00 13009 25/11/15 24 25/11/2017 7.75 531663.00

37 PNB 8471904.00 13577 06/02/16 12 06/02/2017 7.5 9125392.00

38 PNB 8471904.00 13586 06/02/16 12 06/02/2017 7.5 9125392.00

39 PNB 5681345.00 13869 08/02/16 24 08/02/2018 7.5 6591620.00

40 PNB 433756.00 13841 08/02/16 24 08/02/2018 7.5 503253.00

41 PNB 5680000.00 13850 08/02/16 24 08/02/2018 7.5 6590059.00

  226553551.00       

         

1 SBI 15000000.00 33006475566 18/05/13 36 18/05/2016 8.75 19447535.00

2 SBI 21018882.00 33156553431 25/07/13 36 25/07/2016 8.75 27251029.00

3 SBI 7500000.00 34301237222 10/10/14 24 10/10/2016 8.75 8917507.00

4 SBI 7500000.00 34301237404 10/10/14 24 10/10/2016 8.75 8917507.00

5 SBI 5000000.00 35042010238 02/07/15 456 30/09/2016 8.25 5535805.00

6 SBI 5000000.00 35042034929 02/07/15 456 30/09/2016 8.25 5535805.00



7 SBI 5631635.00 35042035173 02/07/15 456 30/09/2016 8.25 6235127.00

8 SBI 7500000.00 35082090342 15/07/15 24 15/07/2017 8.25 8830614.00

9 SBI 7500000.00 35082109504 15/07/15 24 15/07/2017 8.25 8830614.00

  81650517.00       

         

1

SBT –KSEB 
BANK 
GUARANTEE

418009.00 67116495246 15/07/13 36 15/07/2016 8.5 537985.00

2

SBT- KSEB 
BANK 
GUARANTEE

111660.00 67238184864 10/08/13 36 10/08/2016 8.5 143709.00

3 SBT 15000000.00 67258131294 17/12/13 36 17/11/2016 8.75 19309526.00

4 SBT 20999827.00 67272503993 12/04/14 1111D 27/04/2017 9.25 27733703.00

5 SBT 2775755.00 67272633854 16/04/14 1111D 01/05/2017 9.25 3665838.00

6 SBT 12734351.00 67272634177 16/04/14 1111D 01/05/2017 9.25 16817791.00

7 SBT 18414319.00 67272633402 16/04/14 1111D 01/05/2017 9.25 24319117.00

8 SBT 4144979.00 67272907259 19/04/14 1111D 04/05/2017 9.25 5474122.00

9 SBT 14053790.00 67272907180 19/04/14 1111D 04/05/2017 9.25 18560326.00

10 SBT 16587880.00 67272977396 21/04/14 1111D 06/05/2017 9.25 21907006.00

11 SBT 2458489.00 67273708377 25/04/14 1111D 10/05/2017 9.25 3246836.00

12 SBT 13951632.00 67274371419 30/04/14 1111D 15/05/2017 9.25 18425410.00

13 SBT 3484972.00 67274310933 30/04/14 1111D 15/05/2017 9.25 4602475.00

14 SBT 7042605.00 67275791727 13/05/14 1111D 28/05/2017 9.25 9300911.00

15 SBT 6962570.00 67285740180 21/07/14 1111D 05/08/2017 9.25 9195211.00

16 SBT 6962570.00 67285740588 21/07/14 1111D 05/08/2017 9.25 9195211.00

17 SBT 11333147.00 67287044691 27/07/14 1111D 11/08/2017 9.25 14967273.00

18 SBT 7500000.00 67289879877 11/08/14 1111D 26/08/2017 9.25 9904976.00

19 SBT 7500000.00 67289879673 11/08/14 1111D 26/08/2017 9.25 9904976.00

20 SBT 15809161.00 67309293499 13/01/15 36M 13/01/2018 8.75 20496614.00



21 SBT 5002279.00 97323160653 21/05/15 36M 21/05/2018 8.5 6438026.00

22 SBT 8000000.00 67323160631 21/05/15 36M 21/05/2018 8.5 10296149.00

23 SBT 7500000.00 67323160620 21/05/15 12 21/05/2016 8.5 8168899.00

24 SBT 7500000.00 67323160596 21/05/15 12 21/05/2016 8.5 8168899.00

25

SBT –KSEB 158905.00 67330249158 25/07/15 12 25/07/2016 8.25 172426.00

26 SBT- KSEB 108232.00 67191321267 30/07/15 36 30/07/2018 8.25 138277.00

27 SBT 7500000.00 67353283568 05/02/16 24 05/02/2018 7.5 8701663.00

28 SBT 7500000.00 67353283444 05/02/16 24 05/02/2018 7.5 8701663.00

  231515132.00       

         

1 SIB 50079302.00 518361 01/03/13 39 01/06/2016 9.6 68164414.00

2 SIB 4073539.00 518544 01/07/13 33 01/04/2016 9 5203174.00

3 SIB 12630319.00 518689 12/09/13 36 12/09/2016 9.75 16863830.00

4 SIB 19385083.00 518690 17/09/13 36 17/09/2016 9.75 25882607.00

5 SIB 12412861.00 518691 18/09/13 36 18/09/2016 9.75 16573413.00

6 SIB 15713166.00 518692 23/09/13 36 23/09/2016 9.75 20979841.00

7 SIB 16160314.00 518724 09/10/13 39 09/01/2017 9.75 22105546.00

8 SIB 25462971.00 518723 15/10/13 39 15/01/2017 9.75 34830566.00

9 SIB 12529894.00 518722 17/10/13 39 17/01/2017 9.75 17139528.00

10 SIB 17098613.00 518843 11/11/13 39 11/02/2017 9.75 23389029.00

11 SIB 15576793.00 518840 18/11/13 39 18/02/2017 9.75 21307346.00

12 SIB 22731530.00 518841 26/11/13 39 26/02/2017 9.75 31094242.00

13 SIB 26877881.00 518844 30/11/13 39 28/02/2017 9.75 36746837.00

14 SIB 25554728.00 518886 06/12/13 39 06/03/2017 9.25 34398881.00

15 SIB 50066014.00 519019 24/02/14 39 24/05/2017 9.25 67393199.00

16 SIB 12301453.00 863213 10/11/14 39 10/02/2018 9.25 16561891.00

17 SIB 18709213.00 863214 18/11/14 39 18/02/2018 9.25 25188890.00

18 SIB 28655165.00 863215 20/11/14 39 20/02/2018 9.25 38579485.00

19 SIB 22810309.00 863217 01/12/14 39 01/03/2018 9.25 30695142.00

20 SIB 12652633.00 863216 21/11/14 39 21/02/2018 9.25 17034697.00



21 SIB 21068799.00 863363 02/03/15 15 02/06/2016 9.25 23627976.00

22 SIB 23793516.00 863468 12/05/15 36 12/05/2018 8.75 30848334.00

23 SIB 20751214.00 863484 25/05/15 36 25/05/2018 8.75 26903985.00

24 SIB 18825486.00 863498 01/06/15 36 01/06/2018 8.75 24407281.00

25 SIB 18779501.00 863500 06/06/15 36 06/06/2018 8.75 24347662.00

26 SIB 17026147.00 129028 20/06/15 36 20/06/2018 8.75 22074435.00

27 SIB 10000000.00 129195 28/07/15 15 28/10/2016 8.5 11110976.00

28 SIB 9500000.00 129313 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

29 SIB 9500000.00 129314 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

30 SIB 9500000.00 129315 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

31 SIB 9500000.00 129318 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

32 SIB 9500000.00 129319 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

33 SIB 9500000.00 129321 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

34 SIB 9500000.00 129322 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

35 SIB 9500000.00 129323 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

36 SIB 9500000.00 129324 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

37 SIB 9500000.00 129325 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

38 SIB 9500000.00 129326 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

39 SIB 9500000.00 129327 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

40 SIB 9303734.00 129328 08/09/15 23 08/08/2017 8.25 11110098.00

41 SIB 9000000.00 129456 09/11/15 12 09/11/2016 7.9 9732342.00

42 SIB 4157827.00 129457 09/11/15 12 09/11/2016 7.9 4496155.00

43 SIB 8486212.00 129458 13/11/15 12 13/11/2016 7.9 9158762.00

44 SIB 9551138.00 129462 16/11/15 12 16/11/2016 7.9 10308085.00

45 SIB 9500000.00 129461 16/11/15 12 16/11/2016 7.9 10252894.00

46 SIB 9500000.00 129460 16/11/15 12 16/11/2016 7.9 10252894.00

47 SIB 9500000.00 129459 16/11/15 12 16/11/2016 7.9 10252894.00

48 SIB 2637175.00 129463 17/11/15 12 17/11/2016 7.9 2846177.00

49 SIB 2367409.00 129464 20/11/15 12 20/11/2016 7.9 2555031.00

50 SIB 6169633.00 129465 21/11/15 12 21/11/2016 7.9 6658589.00

51 SIB 9000000.00 129468 21/11/15 12 21/11/2016 7.9 9713268.00



52 SIB 9000000.00 129467 21/11/15 12 21/11/2016 7.9 9713268.00

53 SIB 9000000.00 129466 21/11/15 12 21/11/2016 7.9 9713268.00

54 SIB 9500000.00 129470 23/11/15 12 23/11/2016 7.9 10252894.00

55 SIB 9500000.00 129471 23/11/15 12 23/11/2016 7.9 10252894.00

56 SIB 9500000.00 129472 23/11/15 12 23/11/2016 7.9 10252894.00

57 SIB 8720615.00 129469 23/11/15 12 23/11/2016 7.9 9411742.00

58 SIB 2579877.00 129476 24/11/15 12 24/11/2016 7.9 2784338.00

59 SIB 9000000.00 129475 24/11/15 12 24/11/2016 7.9 9713268.00

60 SIB 9000000.00 129474 24/11/15 12 24/11/2016 7.9 9713268.00

61 SIB 9597855.00 129473 24/11/15 12 24/11/2016 7.9 10358505.00

62 SIB 2494320.00 129477 25/11/15 12 25/11/2016 7.9 2692000.00

63 SIB 9000000.00 129478 27/11/15 12 27/11/2016 7.9 9713268.00

64 SIB 9000000.00 129479 27/11/15 12 27/11/2016 7.9 9713268.00

65 SIB 9000000.00 129480 27/11/15 12 27/11/2016 7.9 9713268.00

66 SIB 6545972.00 129481 27/11/15 12 27/11/2016 7.9 7064754.00

67 SIB 4182609.00 448648 07/01/16 12 07/01/2017 7.7 4514089.00

68 SIB 9000000.00 448647 07/01/16 12 07/01/2017 7.7 9713268.00

69 SIB 9000000.00 448649 18/01/16 12 18/01/2017 7.7 9713268.00

70 SIB 3965023.00 448650 18/01/16 12 18/01/2017 7.7 4279259.00

71 SIB 9500000.00 448651 25/01/16 12 25/01/2017 7.7 10252894.00

72 SIB 9500000.00 448652 25/01/16 12 25/01/2017 7.7 10252894.00

73 SIB 9500000.00 448653 25/01/16 12 25/01/2017 7.7 10252894.00

74 SIB 9500000.00 448654 25/01/16 12 25/01/2017 7.7 10252894.00

75 SIB 8702538.00 448655 25/01/16 12 25/01/2017 7.7 9392232.00

76 SIB 9000000.00 448656 30/01/16 12 30/01/2017 7.7 9713268.00

77 SIB 9000000.00 448658 30/01/16 12 30/01/2017 7.7 9713268.00

78 SIB 9000000.00 448659 30/01/16 12 30/01/2017 7.7 9713268.00

79 SIB 5148359.00 448657 30/01/16 12 30/01/2017 7.7 5556377.00

  981336740.00       

         

1 SMGB 12109951.00 766453 18/02/13 39 17/05/2016 9.5 16430973.00



2 SMGB 10865752.00 766459 22/02/13 39 22/05/2016 9.5 14742824.00

3 SMGB 25692760.00 766461 23/02/13 39 23/05/2016 9.5 34860343.00

4 SMGB 22007714.00 766463 27/02/13 39 27/05/2016 9.5 29860414.00

5 SMGB 25187620.00 840014 03/06/13 39 02/09/2016 9.51 34185812.00

6 SMGB 11305318.00 840019 07/06/13 39 06/09/2016 9.51 15344104.00

7 SMGB 27868806.00 840061 09/06/13 39 08/09/2016 9.51 37824842.00

8 SMGB 22903969.00 840062 15/06/13 39 14/09/2016 9.51 31086334.00

9 SMGB 28674591.00 840063 28/06/13 39 27/09/2016 9.51 38918491.00

10 SMGB 16409740.00 840262 08/03/14 39 08/06/2017 9.55 22300362.00

11 SMGB 13642438.00 840264 10/03/14 39 10/06/2017 9.55 18539678.00

12 SMGB 16961468.00 840270 17/03/14 39 17/06/2017 9.55 23050144.00

13 SMGB 12677220.00 840274 22/03/14 39 22/06/2017 9.55 17227975.00

14 SMGB 28021349.00 840283 31/03/14 39 30/06/2017 9.55 38080202.00

15 SMGB 138078638.00 840382 05/07/14 39 05/10/2017 9.3 186161251.00

16 SMGB 39483975.00 840383 07/07/14 39 07/10/2017 9.3 53233333.00

17 SMGB 5888265.00 840399 29/07/14 39 29/10/2017 9.3 7938714.00

18 SMGB 8964052.00 840408 04/08/14 36 04/08/2017 9.2 11776384.00

19 SMGB 24228216.00 840465 04/10/14 39 04/01/2018 9.2 32561520.00

20 SMGB 24851292.00 840497 16/10/14 39 16/01/2018 9.2 33398904.00

21 SMGB 14664168.00 964005 24/10/14 39 24/01/2018 9.2 19707914.00

22 KGB 17143050.00 198555 05/10/15 12 05/10/2016 8.05 18565286.00

23 KGB 30277268.00 198557 07/10/15 12 07/10/2016 8.05 32789157.00

24 KGB 57417474.00 198565 16/10/15 12 16/10/2016 8.05 62180992.00

25 KGB 18132982.00 198573 26/10/15 12 26/10/2016 8.05 19637346.00

26 KGB 20316030.00 198584 30/10/15 12 30/10/2016 8.05 22001506.00

27 KGB 145704316.00 198622 11/12/15 12 11/12/2016 7.8 157406020.00

28 KGB 45498280.00 198623 19/12/15 12 19/12/2016 7.8 49152306.00

29 KGB 24333191.00 198633 28/12/15 12 28/12/2016 7.8 26287421.00

30 KGB 27644651.00 198638 31/12/15 12 31/12/2016 7.8 29864829.00

31 KGB 15633504.00 198640 01/01/16 12 01/01/2017 7.9 16905623.00

32 KGB 117219734.00 198642 04/01/16 12 04/01/2017 7.9 126758061.00



33 KGB 20815379.00 198668 18/01/16 12 18/01/2017 7.9 22509154.00

34 KGB 43551189.00 198650 08/01/16 12 08/01/2017 7.9 47095008.00

35 KGB 43875026.00 198656 11/01/16 12 11/01/2017 7.9 47445196.00

36 KGB 5805653.00 198655 11/01/16 12 11/01/2017 7.9 6278067.00

37 KGB 65731853.00 198690 04/01/16 12 04/01/2017 7.9 71080542.00

38 KGB 2482548.00 198649 08/01/16 12 08/01/2017 7.9 2684556.00

39 KGB 9483847.00 198657 11/01/16 12 11/01/2017 7.9 10255560.00

40 KGB 7969081.00 198654 11/01/16 12 11/01/2017 7.9 8617536.00

41 KGB 8701331.00 198664 15/01/16 12 15/01/2017 7.9 9409370.00

42 KGB 6018698.00 198670 20/01/16 12 20/01/2017 7.9 6508448.00

43 KGB 15676214.00 198673 22/01/16 12 22/01/2017 7.9 16951809.00

44 KGB 17633245.00 198674 25/01/16 12 25/01/2017 7.9 19068086.00

45 KGB 3972076.00 198684 29/01/16 12 29/01/2017 7.9 4295289.00

46 KGB 18064019.00 198715 19/02/16 12 19/02/2017 7.8 19514764.00

47 KGB 23495286.00 198723 24/02/16 12 24/02/2017 7.8 25382223.00

48 KGB 16514447.00 198714 18/02/16 12 18/02/2017 7.8 17840744.00

49 KGB 14787017.00 198724 29/02/16 12 29/02/2017 7.8 15974582.00

50 KGB 7057714.00 198732 03/03/16 12 03/03/2017 8 7639497.00

51 KGB 7057714.00 198733 03/03/16 12 03/03/2017 8 7639497.00

52 KGB 4071763.00 198735 04/03/16 12 04/03/2017 8 4407407.00

53 KGB 2765913.00 198737 08/03/16 12 08/03/2017 8 2993913.00

54 KGB 7789755.00 198736 08/03/16 12 08/03/2017 8 8431881.00

55 KGB 2714484.00 198740 09/03/16 12 09/03/2017 8 2938245.00

56 KGB 8503364.00 198739 09/03/16 12 09/03/2017 8 9204315.00

57 KGB 8503364.00 198738 09/03/16 12 09/03/2017 8 9204315.00

58 KGB 9216570.00 198745 11/03/16 12 11/03/2017 8 9976312.00

59 KGB 7601700.00 198748 11/03/16 12 11/03/2017 8 8228325.00

60 KGB 9216569.00 198743 11/03/16 12 11/03/2017 8 9976311.00

61 KGB 7601701.00 198749 11/03/16 12 11/03/2017 8 8228326.00

62 KGB 7440105.00 198746 11/03/16 12 11/03/2017 8 8053409.00

63 KGB 7440105.00 198747 11/03/16 12 11/03/2017 8 8053409.00



64 KGB 7440104.00 198744 11/03/16 12 11/03/2017 8 8053408.00

65 KGB 24731384.00 198742 10/03/16 12 10/03/2017 8 26770045.00

66 KGB 21413451.00 198755 14/03/16 12 14/03/2017 8 23178608.00

67 KGB 43999309.00 198756 14/03/16 12 14/03/2017 8 47626267.00

68 KGB 39143071.00 198757 14/03/16 12 14/03/2017 8 42369719.00

69 KGB 21583563.00 198762 16/03/16 12 16/03/2017 8 23362743.00

70 KGB 3257311.00 198765 18/03/16 12 18/03/2017 8 3525818.00

71 KGB 15815467.00 198775 21/03/16 12 21/03/2017 8 17119170.00

72 KGB 45265484.00 198783 24/03/16 12 24/03/2017 8 48996816.00

  1694014656.00       

         

1 TDCB 65197453.00 74731 03/01/13 39 03/04/2016 10.5 91310736.00

2 TDCB 9733009.00 74828 20/01/13 39 20/04/2016 10.5 13631333.00

3 TDCB 1098229.00 74849 02/02/13 39 02/05/2016 10 1513921.00

4 TDCB 5516463.00 74848 02/02/13 39 02/05/2016 10 7604505.00

5 TDCB 26575251.00 74865 11/02/13 39 10/05/2016 10 36634277.00

6 TDCB 8552962.00 74866 11/02/13 39 11/05/2016 10 11790353.00

7 TDCB 13142005.00 74880 13/02/13 39 13/05/2016 10 18116399.00

8 TDCB 7277704.00 74881 14/02/13 39 14/05/2016 10 10032395.00

9 TDCB 12590000.00 74888 18/02/13 39 18/05/2016 10 17355454.00

10 TDCB 27385410.00 74897 23/02/13 39 23/05/2016 10 37751090.00

11 TDCB 20706149.00 74904 26/02/13 39 26/05/2016 10 28543655.00

12 TDCB 8723643.00 78330 26/04/13 39 26/07/2016 9.75 11930661.00

13 TDCB 9625050.00 78329 26/04/13 39 26/07/2016 9.75 13163447.00

14 TDCB 7942331.00 78342 30/04/13 39 30/07/2016 9.75 10862120.00

15 TDCB 12731486.00 78406 11/05/13 39M 11/08/2016 10.1 17606223.00

16 TDCB 682866.00 78458 20/05/13 39M 20/08/2016 10.1 944327.00

17 TDCB 1707164.00 78450 17/05/13 39M 17/08/2016 10.1 2360817.00

18 TDCB 10242981.00 78486 28/05/13 39M 28/08/2016 10.1 14164899.00

19 TDCB 4267909.00 78359 03/05/13 39M 03/08/2016 10.1 5902042.00

20 TDCB 12631129.00 78477 24/05/13 39 24/08/2016 10.1 17467441.00



21 TDCB 6504293.00 78465 22/05/13 39 22/08/2016 10.1 8994711.00

22 TDCB 512261.00 78462 06/05/13 39 06/08/2016 10.1 708400.00

23 TDCB 4950775.00 78377 07/05/13 39 07/08/2016 10.1 6846369.00

24 TDCB 11066632.00 78402 10/05/13 39 10/08/2016 10.1 15303916.00

25 TDCB 170717.00 78403 10/05/13 39 10/08/2016 10.1 236083.00

26 TDCB 3414328.00 78418 14/05/13 39 14/08/2016 10.1 4721634.00

27 TDCB 11773692.00 78511 03/06/13 39 03/09/2016 11 16752378.00

28 TDCB 17326787.00 78523 05/06/13 39 05/09/2016 11 24653684.00

29 TDCB 693059.01 78551 12/06/13 39 12/09/2016 11 986130.00

30 TDCB 69662028.00 78560 15/06/13 39 15/09/2016 11 99119684.00

31 TDCB 173264.00 78561 15/06/13 39 15/09/2016 11 246531.00

32 TDCB 4085.00 78575 22/06/13 39 22/09/2016 11 5812.00

33 TDCB 259880.00 78598 29/06/13 39 29/09/2016 11 369774.00

34 TDCB 693011.00 78599 29/06/13 39 29/09/2016 11 986061.00

35 TDCB 6315160.00 80737 19/07/13 39 19/10/2016 11 8985622.00

36 TDCB 6315160.00 80738 19/07/13 39 19/10/2016 11 8985622.00

37 TDCB 22578022.00 80787 12/08/13 39 12/11/2016 10.75 31872376.00

38 TDCB 13375422.00 80799 19/08/13 39 19/11/2016 10.75 18881480.00

39 TDCB 13354361.00 80807 21/08/13 39 21/11/2016 10.75 18851750.00

40 TDCB 4502624.00 80936 07/09/13 39 07/12/2016 10.25 6256298.00

41 TDCB 9472739.00 80934 07/09/13 39 07/12/2016 10.25 13162166.00

42 TDCB 9472739.00 80935 07/09/13 39 07/12/2016 10.25 13162166.00

43 TDCB 9472739.00 80940 09/09/13 39 09/12/2016 10.25 13162166.00

44 TDCB 6315160.00 81016 23/09/13 39 23/12/2016 10.25 8774778.00

45 TDCB 9472739.00 81017 23/09/13 39 23/12/2016 10.25 13162166.00

46 TDCB 1900000.00 81028 25/09/13 39 25/12/2016 10.25 2640009.00

47 TDCB 2890760.00 81042 01/10/13 39 01/01/2017 10.25 4016648.00

48 TDCB 6236400.00 81049 03/10/13 39 03/01/2017 10.25 8665343.00

49 TDCB 366892.50 81051 03/10/13 39 03/01/2017 10.25 509789.00

50 TDCB 7513801.00 81108 13/10/13 39 13/01/2017 10.25 10440264.00

51 TDCB 7592665.00 81117 20/10/13 39 20/01/2017 10.25 10549844.00



52 TDCB 188761.00 81124 26/10/13 39 26/01/2017 10.25 262279.00

53 TDCB 15000000.00 85614 16/11/13 36 16/11/2016 9.25 19734931.00

54 TDCB 12682418.00 81198 12/11/13 39 12/02/2017 10.25 17621945.00

55 TDCB 2053344.00 81164 01/11/13 39 01/02/2017 10.25 2853077.00

56 TDCB 1984372.00 81170 05/11/13 39 05/02/2017 10.25 2757242.00

57 TDCB 9561063.00 85616 18/11/13 39 18/02/2017 10.25 13284890.00

58 TDCB 6752491.00 81189 08/11/13 39 08/02/2017 10.25 9382440.00

59 TDCB 3480275.00 85627 19/11/13 39 19/02/2017 10.25 4835767.00

60 TDCB 9625050.00 85626 19/11/13 39 19/02/2017 10.25 13373798.00

61 TDCB 3652039.00 85640 23/11/13 39 23/02/2017 10.25 5074429.00

62 TDCB 9625050.00 85667 28/11/13 39 28/02/2017 10.25 13373798.00

63 TDCB 9625050.00 85665 28/11/13 39 28/02/2017 10.25 13373798.00

64 TDCB 3904643.00 85664 28/11/13 39 28/02/2017 10.25 5425417.00

65 TDCB 17851269.00 85749 23/12/13 39 23/03/2017 10.25 24803952.00

66 TDCB 1977058.00 85760 26/12/13 39 26/03/2017 10.25 2747079.00

67 TDCB 3325255.00 85845 23/01/14 39 23/04/2017 10.25 4620370.00

68 TDCB 8039480.00 85841 21/01/14 39 21/04/2017 10.25 11170683.00

69 TDCB 9936475.00 85842 21/01/14 39 21/04/2017 10.25 13806517.00

70 TDCB 11622266.00 85843 21/01/14 39 21/04/2017 10.25 16148887.00

71 TDCB 9348053.00 85828 15/01/14 39 15/04/2017 10.25 12988917.00

72 TDCB 9936475.00 85827 15/01/14 39 15/04/2017 10.25 13806517.00

73 TDCB 9936475.00 85826 15/01/14 39 15/04/2017 10.25 13806517.00

74 TDCB 9936475.00 85824 15/01/14 39 15/04/2017 10.25 13806517.00

75 TDCB 9936475.00 85822 15/01/14 39 15/04/2017 10.25 13806517.00

76 TDCB 9936475.00 85804 08/01/14 39 08/04/2017 10.25 13806517.00

77 TDCB 9936475.00 85803 08/01/14 39 08/04/2017 10.25 13806517.00

78 TDCB 6624316.00 85821 15/01/14 39 15/04/2017 10.25 9204344.00

79 TDCB 3670311.00 85817 13/01/14 39 13/04/2017 10.25 5099818.00

80 TDCB 3319102.00 85802 08/01/14 39 08/04/2017 10.25 4611820.00

81 TDCB 292950.00 85794 06/01/14 39 06/04/2017 10.25 407048.00

82 TDCB 9936475.00 85859 13/01/14 39 13/04/2017 10.25 13806517.00



83 TDCB 9936475.00 85860 13/01/14 39 13/04/2017 10.25 13806517.00

84 TDCB 9936475.00 85861 13/01/14 39 13/04/2017 10.25 13806517.00

85 TDCB 40950501.00 135898 05/07/14 39 05/10/2017 10 56450718.00

86 TDCB 39522487.00 135897 05/07/14 39 05/10/2017 10 54482185.00

87 TDCB 15000000.00 140012 11/07/14 24 11/07/2016 9.75 18187082.00

88 TDCB 13350811.00 140060 12/08/14 39 12/11/2017 10 18404240.00

89 TDCB 10947573.00 140124 02/09/14 39 02/12/2017 10 15091350.00

90 TDCB 21895146.00 140149 10/09/14 39 10/12/2017 10 30182701.00

91 TDCB 5192654.00 149427 04/10/14 39 04/01/2018 9.75 7101597.00

92 TDCB 8412605.00 149432 07/10/14 39 07/01/2018 9.75 11505278.00

93 TDCB 4672209.00 149433 07/10/14 39 07/01/2018 9.75 6389824.00

94 TDCB 7058275.00 149434 07/10/14 39 07/01/2018 9.75 9653064.00

95 TDCB 3162943.00 149473 11/10/14 39 11/01/2018 9.75 4325716.00

96 TDCB 8866509.00 149474 13/10/14 39 13/01/2018 9.75 12126048.00

97 TDCB 10543713.00 149475 13/10/14 39 13/01/2018 9.75 14419832.00

98 TDCB 9807317.00 149490 14/10/14 39 14/01/2018 9.75 13412719.00

99 TDCB 6007526.00 149491 14/10/14 39 14/01/2018 9.75 8216035.00

100 TDCB 9881585.00 149533 30/10/14 39 30/01/2018 9.75 13514290.00

101 TDCB 9881585.00 149530 30/10/14 39 30/01/2018 9.75 13514290.00

102 TDCB 9881585.00 149531 30/10/14 39 30/01/2018 9.75 13514290.00

103 TDCB 9881585.00 149532 30/10/14 39 30/01/2018 9.75 13514290.00

104 TDCB 4297943.00 156864 08/12/14 39 08/03/2018 9.75 5877969.00

105 TDCB 11561834.00 156865 08/12/14 39 08/03/2018 9.75 15812238.00

106 TDCB 12638746.00 156900 19/12/14 39 19/03/2018 9.75 17285049.00

107 TDCB 10020256.00 159601 19/12/14 39 19/03/2018 9.75 13703940.00

108 TDCB 11561834.00 156899 19/12/14 39 19/03/2018 9.75 15812238.00

109 TDCB 23255197.00 156898 19/12/14 39 19/03/2018 9.75 31804359.00

110 TDCB 2097267.00 159617 23/12/14 39 23/03/2018 9.75 2868272.00

111 TDCB 50895497.00 159642 30/12/14 39 30/03/2018 9.75 69605889.00

112 TDCB 13156620.00 159724 14/01/15 39 14/04/2018 9.75 17993305.00

113 TDCB 12327313.00 159771 08/02/15 39 08/05/2018 9.5 16725893.00



114 TDCB 4980640.00 159786 18/02/15 39 18/05/2018 9.5 6757811.00

115 TDCB 6808546.00 159795 23/02/15 39 23/05/2018 9.5 9237943.00

116 TDCB 25178.00 159797 25/02/15 39 25/05/2018 9.5 34162.00

117 TDCB 6305560.00 162613 28/02/15 39 28/05/2018 9.5 8555483.00

118 TDCB 12607478.00 162612 28/02/15 39 28/05/2018 9.5 17106025.00

119 TDCB 3669590.00 162661 01/03/15 39 01/06/2018 9.55 4986867.00

120 TDCB 12552184.00 162616 02/03/15 39 02/06/2018 9.55 17058055.00

121 TDCB 17627669.00 162631 07/03/15 39 07/06/2018 9.55 23955492.00

122 TDCB 1038645.00 162635 08/03/15 39 08/06/2018 9.55 1411488.00

123 TDCB 56791053.00 162637 08/03/15 39 08/06/2018 9.55 77177397.00

124 TDCB 43511.00 162660 15/03/15 39 15/06/2018 9.55 59130.00

125 TDCB 18864487.00 162719 11/04/15 39 11/07/2018 9.5 25595634.00

126 TDCB 15000000.00 162728 21/04/15 23 21/03/2017 9.5 17732877.00

127 TDCB 27863982.00 162741 30/04/15 39 30/07/2018 9.5 37806291.00

128 TDCB 8884461.00 162800 14/05/15 39 14/08/2018 9.5 12054577.00

129 TDCB 8884461.00 162799 14/05/15 39 14/08/2018 9.5 12054577.00

130 TDCB 2841262.00 177504 18/05/15 39 18/08/2018 9.5 3855069.00

131 TDCB 18617518.00 177528 25/05/15 39 25/08/2018 9.5 25260543.00

132 TDCB 7836784.00 177532 27/05/15 39 27/08/2018 9.5 10633072.00

133 TDCB 4131842.00 177537 29/05/15 39 29/08/2018 9.5 5606149.00

134 TDCB 3608706.00 179978 05/09/15 39 05/12/2018 9.25 4857631.00

135 TDCB 23970691.00 179979 05/09/15 39 05/12/2018 9.25 32266630.00

136 TDCB 14515417.00 179998 15/09/15 39 15/12/2018 9.25 19539011.00

137 TDCB 12870186.00 180589 12/10/15 39 12/01/2019 9.25 17324387.00

138 TDCB 13450551.00 180569 07/10/15 39 07/01/2019 9.25 18105609.00

139 TDCB 21636615.00 180598 17/10/15 39 17/01/2019 9.25 29124761.00

140 TDCB 14388320.00 180593 14/10/15 39 14/01/2019 9.25 19367927.00

141 TDCB 13157251.00 192326 30/10/15 39 30/01/2019 9.25 17710802.00

142 TDCB 357569.75 192344 11/11/15 39 11/02/2019 8.75 473731.00

143 TDCB 670575.00 192346 13/11/15 39 13/02/2019 8.75 888420.00

144 TDCB 11092089.45 192348 13/11/15 39 13/02/2019 8.75 14695502.00



145 TDCB 11092089.45 192347 13/11/15 39 13/02/2019 8.75 14695502.00

146 TDCB 928117.71 192349 13/11/15 39 13/02/2019 8.75 1229629.00

147 TDCB 11092089.45 192352 16/11/15 39 16/02/2019 8.75 14695502.00

148 TDCB 7437024.13 192353 16/11/15 39 16/02/2019 8.75 9853040.00

149 TDCB 11092089.44 192391 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 14695502.00

150 TDCB 11092089.44 192393 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 14695502.00

151 TDCB 11092089.44 192394 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 14695502.00

152 TDCB 11092089.44 192395 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 14695502.00

153 TDCB 4178197.38 192396 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 5535540.00

154 TDCB 11092089.45 192373 20/11/15 39 20/02/2019 8.75 14695502.00

155 TDCB 11092089.45 192374 20/11/15 39 20/02/2019 8.75 14695502.00

156 TDCB 11092089.45 192375 20/11/15 39 20/02/2019 8.75 14695502.00

157 TDCB 10328552.59 192376 20/11/15 39 20/02/2019 8.75 13683920.00

158 TDCB 10575261.95 192403 25/11/15 39 25/02/2019 8.75 14010776.00

159 TDCB 11092089.45 192405 25/11/15 39 25/02/2019 8.75 14695502.00

160 TDCB 7366899.72 192416 30/11/15 39 28/02/2019 8.75 9760135.00

161 TDCB 5465417.00 192388 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 7240930.00

162 TDCB 6898854.00 192389 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 9140038.00

163 TDCB 383278.00 192390 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 507791.00

164 TDCB 16336618.00 192350 13/11/15 39 13/02/2019 8.75 21643785.00

165 TDCB 18029197.00 192386 18/11/15 39 18/02/2019 8.75 23886221.00

166 TDCB 14416760.00 192379 21/11/15 39 21/02/2019 8.75 19100236.00

167 TDCB 16973281.00 192378 21/11/15 39 21/02/2019 8.75 22487277.00

168 TDCB 1309799.00 192397 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 1735305.00

169 TDCB 26210014.00 192398 17/11/15 39 17/02/2019 8.75 34724685.00

170 TDCB 13577158.85 192382 19/11/15 39 19/02/2019 8.75 17987879.00

171 TDCB 19061828.00 192381 19/11/15 39 19/02/2019 8.75 25254316.00

172 TDCB 4905412.00 192399 21/11/15 12 21/11/2016 8.75 5348926.00

173 TDCB 15000000.00 208435 12/01/16 39 12/04/2019 8.5 19715517.00

174 TDCB 13079672.00 208532 08/02/16 39 08/05/2019 8.5 17191499.00

175 TDCB 7791043.00 208592 01/03/16 12 01/03/2017 8.5 8474691.00



176 TDCB 1087376.00 208593 03/03/16 12 03/03/2017 8.5 1182791.00

177 TDCB 543561.00 208600 06/03/16 12 06/03/2017 8.5 591257.00

178 TDCB 181186.00 210717 16/03/16 12 16/03/2017 8.5 197085.00

179 TDCB 543558.00 210728 19/03/16 12 18/03/2017 8.5 591254.00

180 TDCB 905930.00 210729 19/03/16 12 19/03/2017 8.5 985424.00

181 TDCB 181186.00 210742 29/03/16 12 29/03/2017 8.5 197085.00

182 TDCB 543558.00 210747 30/03/16 12 30/03/2017 8.5 591254.00

  1881232328.50       

         

1 UBI 12331254.00 895307 16/08/13 36 16/08/2016 9.05 16128876.00

2 UBI 21888969.00 895318 03/09/13 36 03/09/2016 9.25 28798487.00

3 UBI 26266764.00 895321 05/09/13 36 05/09/2016 9.25 34558186.00

4 UBI 31828714.00 895351 12/10/13 36 12/10/2016 9 41569892.00

5 UBI 32293427.00 895356 19/10/13 36 19/10/2016 9 42176830.00

6 UBI 184037.00 895363 23/10/13 36 23/10/2016 9 240362.00

7 UBI 184037.00 895364 24/10/13 36 24/10/2016 9 240362.00

8 UBI 736150.00 895365 26/10/13 36 26/10/2016 9 961449.00

9 UBI 184075.00 895366 27/10/13 36 27/10/2016 9 240411.00

10 UBI 1061200.00 895367 28/10/13 36 28/10/2016 9 1385980.00

11 UBI 15000000.00 895448 09/01/14 35 09/12/2016 9 19447840.00

12 UBI 10751248.00 895474 19/02/14 36 19/02/2017 9.15 14103589.00

13 UBI 11375190.00 895475 24/02/14 36 24/02/2017 9.15 14922082.00

14 UBI 5802863.00 895654 07/07/14 36 07/07/2017 9 7578829.00

15 UBI 13179412.00 895666 16/07/14 36 16/07/2017 9 17212971.00

16 UBI 13680492.00 895910 07/01/15 36 07/01/2018 8.95 17841213.00

17 UBI 19000000.00 918124 03/06/15 12 03/06/2016 8.55 20677332.00

18 UBI 19000000.00 918125 03/06/15 12 03/06/2016 8.55 20677332.00

19 UBI 17000000.00 918126 03/06/15 12 03/06/2016 8.55 18500770.00

20 UBI 15000000.00 918157 15/06/15 12 15/06/2016 8.55 16324210.00

21 UBI 32699181.00 918457 04/01/16 12 04/01/2017 7.65 35273350.00

22 UBI 9058786.00 918550 26/02/16 12 26/02/2017 7.65 9771918.00



23 UBI 19443120.00 918578 19/03/16 12 19/03/2017 7.65 20973735.00

24 UBI 15000000.00 918569 11/03/16 12 11/03/2017 7.65 16180842.00

  342948919.00       

         

1 VIJAYA 9729523.00 872096 11/05/15 12 11/05/2016 8.5 10583269.00

2 VIJAYA 9727071.00 872093 09/05/15 12 09/05/2016 8.5 10580602.00

3 VIJAYA 9727071.00 872094 09/05/15 12 09/05/2016 8.5 10580602.00

4 VIJAYA 5310985.00 872098 15/05/15 12 15/05/2016 8.5 5777013.00

5 VIJAYA 5310984.00 872097 15/05/15 12 15/05/2016 8.5 5777012.00

6 VIJAYA 9693146.00 872099 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 10543700.00

7 VIJAYA 2777943.00 872100 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 3021702.00

8 VIJAYA 5307645.00 872105 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 5773380.00

9 VIJAYA 5307644.00 872106 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 5773379.00

10 VIJAYA 8821688.00 872103 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 9595773.00

11 VIJAYA 8821688.00 872104 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 9595773.00

12 VIJAYA 8821687.00 872102 18/05/15 12 18/05/2016 8.5 9595772.00

13 VIJAYA 9900000.00 872265 07/01/16 12 07/01/2017 7.75 10689838.00

14 VIJAYA 9900000.00 872266 08/01/16 12 08/01/2017 7.75 10689838.00

15 VIJAYA 9900000.00 872267 11/01/16 12 11/01/2017 7.75 10689838.00

16 VIJAYA 9900000.00 872268 12/01/16 12 12/01/2017 7.75 10689838.00

17 VIJAYA 9900000.00 872271 13/01/16 12 13/01/2017 7.75 10689838.00

18 VIJAYA 9900000.00 872272 14/01/16 12 14/01/2017 7.75 10689838.00

19 VIJAYA 9900000.00 872273 15/01/16 12 15/01/2017 7.75 10689838.00

20 VIJAYA 9900000.00 872274 16/01/16 12 16/01/2017 7.75 10689838.00

21 VIJAYA 9900000.00 872275 18/01/16 12 18/01/2017 7.75 10689838.00

22 VIJAYA 9900000.00 872276 19/01/16 12 19/01/2017 7.75 10689838.00

23 VIJAYA 1595401.00 872277 20/01/16 12 20/01/2017 7.75 1722685.00

  189952476.00       

         

1
URBAN 
BANK

14153232.00 23038 09/03/15 36 09/03/2018 10 19034682.00



GDEMS
SL.NO BANK DEP.AMT RECEIPT NO. DEPOSIT

DATE
PERIOD M.DATE RATE M.VALUE

1 SBT 3137288.00 67351792339 30/01/16 35 30/12/2018 7.5 3896798.00
2 SBT 1411655.00 67304672868 30/11/14 700D 30/10/2016 9 1679103.00
3 SBT 1120440.00 67304673124 01/12/14 700D 31/10/2016 9 1328648.00
4 SBT 543846.00 67275452796 29/04/14 1111D 14/05/2017 9.25 718238.00

6213229.00
5 CANARA 130525.00 722783 17/08/14 36 17/08/2017 9.05 170723.00
6 CANARA 112668.00 15574 11/10/15 555D 18/04/2017 7.85 126807.00
7 CANARA 87354.00 15575 11/10/15 555D 18/04/2017 7.85 98316.00

330547.00
8 SIB 2000000.00 129035 30/06/15 15 30/09/2016 8.55 2223085.00
1 SBT 3137288.00 67351792339 30/01/16 35 30/12/2018 7.5 3896798.00
2 SBT 1411655.00 67304672868 30/11/14 700D 30/10/2016 9 1679103.00
3 SBT 1120440.00 67304673124 01/12/14 700D 31/10/2016 9 1328648.00
4 SBT 543846.00 67275452796 29/04/14 1111D 14/05/2017 9.25 718238.00

6213229.00
5 CANARA 130525.00 722783 17/08/14 36 17/08/2017 9.05 170723.00
6 CANARA 112668.00 15574 11/10/15 555D 18/04/2017 7.85 126807.00

10241718.00

GOLD
DEPOSIT

SL.NO BANK
QUANTITY
DEPOSITED RECEIPT NO.

DEPOSIT
DATE PERIOD M.DATE RATE M.VALUE

1 SBI  MUMBAI 133015.999GMS 00940/00027 26/01/15 5 years 26/01/2020 1.00%  
2 SBI    MUMBAI 344895.104gms 0940B007046 17/03/09 7  YEARS 17/03/2016 1.50%  
3 SBI  MUMBAI 56771.772GMS 00940/00029 15/07/15 5 years 15/07/2020 0.75%  

SL.NO BANK
QUANTITY
DEPOSITED RECEIPT NO.

DEPOSIT
DATE PERIOD M.DATE RATE M.VALUE

1 SBI  MUMBAI 133015.999GMS 00940/00027 26/01/15 5 years 26/01/2020 1.00%  



BANK GURANTEE-KSEB (E7-3238/10/E73686/12)
SL.NO BANK DEP.AMT REPT.NO D, DATE PERIOD M.DATE RATE M.VALUE

1 SBT 418009.00 15/07/13 36 15/07/2016 8.5 537985.00
2 SBT 158905.00 67330249158 25/07/15 12 25/07/2016 8.25 172426.00
3 SBT 108232.00 67191321267 30/07/15 36 30/07/2018 8.25 138277.00
4 SBT 111660.00 10/08/13 36 10/08/2016 8.5 143709.00

This detail has included in the SBT FD bank statement.

title
F.D  OF  KRISHNENDU  AND  KRISHNAJITH (MINOR CHILDREN OF M.JAYALAKSHMI.LDC) F5-7680/14

SL.NO BANK DEP.AMT REPT.NO D, DATE PERIOD M.DATE RATE M.VALUE
1 TDCB 68438.00 149565 05/11/14 39M 05/02/2018 9.75 93597.00
2 TDCB 68438.00 149566 05/11/14 39M 05/02/2018 9.75 93597.00

136876.00

ABSTRACT DETAILS OF FD AS ON 31/03/2016
No. Bank Amount

1 Bank of India 195638201.00
2 Canara 1093377777.00
3 Central bank of India 238141596.00
4 Catholic syrian bank 1596830661.47
5 Corporation bank 37232921.00
6 Dhanlaxmi bank 961175657.39
7 Federal bank 70688046.00
8 Indian bank 296254533.00
9 Indian overseas bank 30000000.00

10 Punjab national bank 226553551.00
11 State bank of India 81650517.00



12 State bank of  Travancore 237728361.00
13 South Indian bank 983336740.00
14 Kerala gramin bank 1694014656.00
15 TDCB 1881232328.50
16 UBI 342948919.00
17 Vijaya bank 189952476.00
18 Urban bank 14153232.00

   

  
10170910173.3

6

SUMMARY OF FD AS ON 31/03/2016

TOTAL FD AS ON 01/04/2015 8800896970.46

Add F.D of GDEMS 2000000.00

Add new FD made during the year 459378670.00

Add Cumilative interest portion 1037757234.00

FD realised during 2015-16 129122898.81

10170909975.65
Add Excess amount from 
the Previous year 197.71

10170910173.36



അനുബനന്ധം - 3
(ഖണണ്ഡിക 1.8 പ്രകകാരന്ധം)

ഗുരുവകായൂര് ദദേവസസന്ധം ഭൂസസത്തുക്കളുടടെ 2016 ടലെ വകാര്ഷണ്ഡിക കണക്കക

ക്രമ.
നന്ധം.

തകാലൂക്കക വണ്ഡിദല്ലേജക

01/01/2016 ടലെ വണ്ഡിസസ്തീര്ണന്ധം തനകാണക കൂടുതല തനകാണക കുറവക 31/12/2016 ടലെ വണ്ഡിസസ്തീര്ണന്ധം
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ഏ
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ക

ച
ത

രശ
ലെ

ണ്ഡിന്ധംഗ
സ

ക

ടഹെക്ടര്

1. ചകാവക്കകാടെക ഗുരുവകായൂര് 41 31 661 16.6495 41 31 661 16.6495

2. " ഇരണ്ഡിങ്ങപ്പുറന്ധം 31 17 650 12.6166 31 17 650 12.6166

3. " ദപേരകന്ധം 19 94 729 08.0683 19 94 729 08.0683

4. " തതക്കകാടെക 08 72 250 03.5306 08 72 250 03.5306
5. " മണത്തലെ 13 93 000 05.6372 13 93 000 05.6372
6. " അനകര 02 47 000 00.9996 02 47 000 00.9996

7. തലെപണ്ഡിളണ്ഡി കുനന്ധംകുളന്ധം 02 11 000 00.8609 02 11 000 00.8609

8. " കണകാണദശ്ശേരണ്ഡി 34 64 250 14.0200 34 64 250 14.0200
9. " ആളൂര് 00 05 000 00.0202 00 05 000 00.0202

10. തൃശ്ശൂര് അഞ്ഞൂര് 00 90 000 00.3613 00 90 000 00.3613

11. ആലെത്തൂര് കുനണ്ഡിദശ്ശേരണ്ഡി 02 16 000 00.8741 02 16 000 00.8741

12. " കകാട്ടുദശ്ശേരണ്ഡി 00 24 000 00.0970 00 24 000 00.0970

13. ടപേരണ്ഡിന്തലമണ
കസ്തീഴകാറ്റൂര് 
(പൂന്തകാനന്ധം) 08 92 852 03.6089 08 92 852 03.6089

14. "
മൂര്ക്കനകാടെക 
(ദവങ്ങകാടെക) 98 49 000 39.8570 98 49 000 39.8570

15. തണ്ഡിരൂര് കുറുമ്പത്തൂര് 00 83 000 00.3358 00 83 000 00.3358

195



16. ടപേകാനകാനണ്ഡി തവനൂര് 00 30 000 00.1214 00 30 000 00.1214

17.
ദകകായമ്പത്തൂര് 
സസൗത്തക

വടെവളണ്ഡി 
(ദകകായമ്പത്തൂര്) 00 05 500 00.0222 00 05 500 00.0222

18. ദകകാഴണ്ഡിദക്കകാടെക എടെയകാടക 00 03 720 00.0150 00 03 720 00.0150

19. പേറവൂര് ദകകാട്ടുവളണ്ഡി 00 13 840 00.0560 00 13 840 00.0560

20. മയ്യഴണ്ഡി ചകാലെക്കര 00 23 820 00.0964 00 23 820 00.0964

21. തലെപണ്ഡിളണ്ഡി തണ്ഡിരുവണ്ഡിലെസകാമലെ 00 41 265 00.1670 00 41 265 00.1670

22. തലെപണ്ഡിളണ്ഡി പേങ്ങകാരപണ്ഡിളണ്ഡി 00 02 693 00.0109 00 02 693 00.0109

23. തലെപണ്ഡിളണ്ഡി ദചലെക്കര 00 00 000 00 05 140 0.0208 00 05 140 00.0208

ആടക 267 12 230 108.0259 00 05 140 0.0208 267 17 370 108.0467

ചകാവക്കകാടെക തകാലൂക്കണ്ഡില ചകാവക്കകാടെക വണ്ഡിദല്ലേജണ്ഡില 500 ചതരശ അടെണ്ഡി വണ്ഡിസസ്തീര്ണമുള ഫകാറക 1

സസ്തീനണ്ഡിയര് ടഡെപേപ്യൂടണ്ഡി ഡെയറക്ടര്,
ദകരള സന്ധംസകാന ഓഡെണ്ഡിറക വകുപക,

ഗുരുവകായൂര് ദദേവസസന്ധം ഓഡെണ്ഡിറക , ഗുരുവകായൂര്.
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