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*****
     1994 കല കകരള കലാക്കേല ഫണ് രഡി്് നിലയാമം ്നസരിച് രഡകകുപപ് ിടഅ ആശ്രമംഗലം
ശ്രീ  തിരരാാക കകകതഷിക് 2006  മുതല 2017   കര  ര്ഷങളികല  രഡി്്  ഡികകുപാര്യ്
ഇകതാകടാകുപം ്ലയാ ന. ഇൗ ഡികകുപാര്യിനള്ള മറുപടി കകരള കലാക്കേല ഫണ് രഡി്് നിലയാമ ം 15(1)
്നസരിച് രണ്ടു മാസഷിനള്ളില ്ലയായ തകരണതാണ്.

 ിശ്വസ്തതകലയാാകട,
(ഒകുപ്)

സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
 ഉള്ളടക്കേംഃ രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  
പകര്കുപ്ഃ1.ഡലയാഡകര്,
             കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ്, തിരു നാരരം.
             (പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          2.പ്രസിഡനഡ്,
             മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്, കകാഴികക്കോട് (കമ്മീഷണര് മുകഖേന)
             (ഉപരിപതം സഹിതം)(പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          3.്സിസ്റ്റേനഡ് കമ്മീഷണര്, മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്, തിരൂര്.
             (പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          4.രഫീസ് കകാകുപി.

ടി.കക.എസ്
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ന ം.കക.എസ്.എ.എം.എല.ഡി. ടി..4-990/2018                                       തീലയാതിഃ 10.12.2018
  

1994   കല കകരള കലാക്കേല ഫണ് നിലയാമം   13-  ാം  വകുപ്  , 1996   കല കകരള കലാക്കേല  
ഫണ് രഡി്് ചയങളികല ചയം   18   എഅി  പ്രകാരം രഡകകുപപ് ിടഅ  
മലപ്പുഡം ജി ലയാികല തിരൂരങാടി താലക്കേികല പഡപര്  ിക ജികല 

ആശ്രമംഗലം  ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക്
 2006   മുതല   2017       ര്ഷങളികല രഡി്് ഡികകുപാര്യ്   

രഡി്ിന് ചമതലകകുപയ
ഉകദേ്ാഗസ്ഥകനഡ കപരും,
ഉകദേ്ാഗകകുപരും

ശ്രീ കക.കക.സതീഷ് വമാര്
സീനിലയാര് ഡപ്യി ഡലയാഡകര്
കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ്,
 മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്

രഡി്ര്മാരുകട കപരു  ി രംഃ

1. കമാഹന വരുഅം മനക്കേല, ്സി.രഡി്് 
രഫീസര്

2 ശ്രീ കജ.ധീരജ്, ്സി.രഡി്്. രഫീസര്

3 ശ്രീ ്നൂപ്. കക.  ി, രഡി്ര്

രഡി്് നടഷിലയാ  ര്ഷം 2006 മുതല 2017  കര

രഡി്ികനപ്ഷ സമലയാം 20.10.2018 മുതല 24.10.2018  കര

കകകത ഭരണാധികാരിക കട കപരും തസ്തികെം

1. ശ്രീ. കക. എ. രാകജന്ദ്രന, ട്രസ്റ്റേി കബാര്ഡ് കചലയാര്മാന - 01.01.2006 മുതല 31.03.2013  കര
2. ശ്രീ. കക. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന, ഫി്് കപഴ്സണ - 01.04.2013 മുതല 31.12.2017  കര
                                           ഭാഗം  . 1  

1-1.    ബഡ്ജ്്  .  
     രഡി്് കാലലയാള ാലയാ 2006 മുതല 2017  കരെള്ള  ര്ഷങളികല കകകതബജ്്  തയാഡാക്കേി

്ംഗീകാരം   ാങിലയാിയി .  ്ംഗീകരിച ബജ്്  ഇ ാകത കചലലകചചഅ രീതി  ശരിലയാാലയാ

നടപടിലയാ .  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറുകട 02.03.2010 കല എച് 9/1637/2010 നം

സര്ടലര് പ്രകാരം,  രകരാ  ര്ഷകഷടമുള്ള ബജ്്  കതായ്  മുന ര്ഷകഷ ഒകകാബര് 31  നകം

സമര്കുപിച് ്ംഗീകാരം  ാകങണതാ കണഅ്  ്താമാക്കേിലയാിയള്ളതാണ്. 

1-2.  ാര്ഷിക കണടകക

     2006  മുതല 2017   കരെള്ള  ാര്ഷിക  കണടകക 11.5.2018  നാണ്  ര ഡി്ില

സമര്കുപിചത്.  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറുകട എച് 4- 7125/15 എം.ഡി.ബി തിയതി

30.12.2015  നമ്പര് സര്ടലര് പ്രകാരം  രകരാ  കലണര്  ര്ഷകഷെം   ാര്ഷിക  കണടകക
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്പ്ഷ  ര്ഷം  ഏപ്രില 30  നകം  രഡി്ില സമര്കുപികക്കേണതാകണഅ്   ്തമാക്കേിലയാിയണ് .

 ാര്ഷിക കണടകക നിലയാമാനൃത സമലയാപരിധിടള്ളില സമര്കുപികക്കേണതാണ്.

1-3.  കകകതഭരണം  .  

     കകകതഭരണഷിനാലയാി പ്രകത്ക സീം നില ിലി .  ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന ഭരണ  വകുപ്

(ഇകകുപാക മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് )  ഉഷര ് പ്രകാരം നിലയാമിക്കേകകുപപ്അ ട്രസ്റ്റേികബാര്ഡ്/ഫി്്

കപഴ്സണ ആണ് രഡി്് കാലലയാള ില കകകതഭരണം നടഷി രുഅത് .  ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന

ഭരണ  വകുപ് ്സി.  കമ്മീഷണറുകട 18.5.2005  കല എ 5 – 2769/03  നം.  ഉഷര ് പ്രകാരം  5

 ര്ഷക്കോലകഷക്കേ് രൂപീകരിച 5  ്ംഗ പാരമ്പകര്തര ട്രസ്റ്റേി കബാര്ഡ്  31.3.2013   കര കകകത

ഭരണം  നടഷി.  തുടര്നള്ള  ര്ഷങളില ഫി്്  കപഴ്സണ ആണ്  കകകതഭരണം  നടഷിലയാത് .

മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറുകട 1.4.2013 കല എ 4-41/2013/എം.ഡി.ബി (കക.ഡിസ്)

ഉഷര ് പ്രകാരം 1.4.2013 മുതല ഫി്് കപഴ്സണ ആലയാി ശ്രീ കക.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണകന ഒരു   ര്ഷക്കോല

കഷക്കേ് നിലയാമിയ. എഅാല തുടര്  ര്ഷങളില രതുക്കേിലയാ ഉഷര ് രഡകകുപപ് ിചിയി ാഷതിനാല

രഡി്്  സമലയാത്തം  ശ്രീ  കക.  പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന ഫി്്കപഴ്സണ എഅ നിലക്  കകകത ഭരണം

നടഷി രുന. 

1-4.  കകകതഭൂമി  .  

തിരൂരങാടി  താലക്കേ്  പഡപര്  ിക ജില  സ്ഥിതി  കചചഅ കകകതഷിക് ഭൂസ്വഷ്

സംബന്ധിച്  ആധികാരികമാലയാ കരഖേകക ലഭ്മാക്കേിലയാിയി .  എഅാല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന

(ഭരണ) വകുപ് കസ്ഷ്ല രഫീസര്ക്കേ് കദേ സ്വം സ്ഥലപരികശാധനാ  ിഭാഗം, മലപ്പുഡം ഡി ിഷന

സമര്കുപിച 21.8.2006 കല 155/05 നമ്പര് ഡികകുപാര്യ് പ്രകാരം കദേ സ്വം സ്വത്തക്കേ കട  ി രം താകഴ

കചര്ഷ പ്രകാരമാണ്. 

റി.സ.നം. ഹഹക് ഏക്ക്

35/6 0.0930 0.23

35/7 0.7405 1.60
ആകക 1.83

     കമല കചര്ഷതില ഡി.സ.35/7 ലകകുപയ 1.60ഏക്കേര് സ്ഥലഷാണ് കകകതം സ്ഥിതികചചഅത്.

 ിക ജ് ഡിക്കോര്ഡ് പ്രകാരം കകകതം സ്ഥിതികചചഅ സ്ഥലം നിവതി കകയാഷ ഭൂമിലയാാകണനം

ഡി.  സ. 35/6 ലകകുപയ 0.23 ഏക്കേര് സ്ഥലം കകകതം ഊരാളര് കകാളപ്പുഡഷ് ക ള്ളായര ലക്ഷിടയി

്മ്മ കപരിലകകുപയ പയലയാഷിലകകുപയതാകണനം ഡികകുപാര്യില  ്തമാക്കേിലയാിയണ്. ഡികകുപാര്യ്
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പ്രകാരം  35/7  ലകകുപയതും കകകതം സ്ഥിതികചചഅതുമാലയാ 1.60  ഏക്കേര് ഭൂമിലയാില 0.1274  കഹകര്

(0.315ഏക്കേര്)  സ്ഥലം കകൈകകയ്ം  കചയകകുപയിയള്ളതാലയാി   ്തമാക്കേകകുപയിയണ്.  കകകതഭൂമിെകട

ജമതിരി കകകതഷിക് കപരില നടഷി  ിക ജ് ഡിക്കോര്്കളില മാ്ം  രുഷിലയാാല മാതകമ

ഭാ ിലയാില കകയ്ങക തടലയാാന സാധിക എനം ആലയാതിന് തഹസിലദോര് മുമ്പാകക ്കപകക

സമര്കുപിക്കോനം കദേ സ്വം സ്ഥലങ കട ഭൂനിവതി ഒപ്ക്കോന നടപടികക സ്വീകരികക്കേണതാകണനം

ഡികകുപാര്യ്  ശപാര്ശ  കചചന.  കകകതഭൂമി  കകയ്ം  ഒഴികുപിടഅതിന്  പരകുപനങാടി  മുനസിഫ്

കകാടതിലയാില ര .എസ്.302/2016,  ര.എസ്.  139/2017  നമ്പര് കകുകളകക നില ിടണ് .

കകകതഭൂസ്വഷ്  സംബന്ധിച  ിശദോംശങക കരഖേകകുപപ്ഷികക്കോണ്  ഭൂസ്വഷ്  ഡജിസ്റ്റേര്

തയാഡാക്കേി സൂകകികക്കേണതാണ്.

1-5സൂകകിക്കോഷ ഡജിസ്റ്റേറുകക
1. വൃകക രജിസ്റ്റേര്
2. ഭൂസ്വഷ് രജിസ്റ്റേര്
3. ഭണ്ഡാര സ്ഥാപന രജിസ്റ്റേര്
4. രശീതി ബുക്കേ് കസ്റ്റോക്കേ് രജിസ്റ്റേര്
   രജിസ്റ്റേറുകക തയാഡാക്കേി സൂകകികക്കേണതാണ്. 
1-6.  കപാതു ് കലാകനം  .  

കകകത രുമാനം തീകര വഡ ാണ്.  കകൈദേനംദേിന കചലലകകക്കേ് നകഅ ബുുദിമുയനഭ ിടഅ
കകകതഷികല സ്ഥിരംജീ നക്കോര്ക്കേ്  സര്ക്കോര് നല്കുഅ ഗാ്്  ഉപകലയാാഗിചാണ്  ശമ്പളം  നല്കിി
 രുഅത്.ഭതജനങളിലനിനള്ള സംഭാ ന ,  സര്ക്കോര് ധനസഹാലയാം  എഅി  ഉപകലയാാഗിച്
കകകതജീര്കണ്ണാുദാരണ പ്ര ര്ഷനങക നടഷി  രുന.  ശാാി,  കഴകം,  ്ടിയതളി  എഅി 
ലയാാണ് കകകതഷില ്ന ദേിക്കേകകുപയിയള്ള സ്ഥിരം തസ്തികകക

ഭാഗം    2  
2- 1.   ാര്ഷിക കണക്കേികല  ്പാകതകക
     രഡി്ില സമര്കുപിച  ാര്ഷിക  കണടകക പരികശാധിചതില ശ്രുദലയാിലകകുപയ
്പാകതകക താകഴ കചര്ടന.
1. 2016  ര്ഷഷില പലിശലയാിനഷില  ര ാലയാി  അ 718/- രൂപ  ാര്ഷിക കണക്കേികല  ര ്
    ഭാഗഷ് കചര്ഷിയി .
2. ക്ാഷ്ബുക്കേ്,  ാര്ഷിക കണക്കേ് എഅി  പ്രകാരം 31.12.2016 കല ബാങ്ക് നീക്കേിലയാിരിപ്പും
   1.1.2017 കല ബാങ്ക് മുഅിരികുപാെം കാണിചിരിടഅത് 70938.75 രൂലയാാണ്. എഅാല ബാങ്ക്
    പാസ്സ്ബുക്കേ് പ്രകാരം 71656.75/- രൂപലയാാണ്. ഈ  ്ത്ാസം കപാരുഷകകുപപ്ഷിലയാിയമി .
3. 2017  ര്ഷഷില പലിശലയാിനഷില  ര ാലയാി  അ 2908/- രൂപ  ാര്ഷികകണക്കേില  ര ്
    ഭാഗഷ് കചര്ഷിയി .
4. 2017 കല  ര ് കചല ് കണക്കേ്, കാഷ്ബുക്കേ് എഅി  പ്രകാരം 31.12.2017 കല നീക്കേിലയാിരികുപ്
   70938/- രൂപലയാാണ്. എഅാല ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കേ് പ്രകാരം ലയാാാര്്തതുക 74564/- രൂപലയാാണ്.
     ്ത്ാസം കപാരുഷകകുപപ്ഷിലയാതാെം കാുഅി .
     ്പാകതകക പരിഹരികക്കേണതാണ്. 
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2 -2    ര ിനങ കട പരികശാധന   -    കപാതു ്പാകതകക  
    ാര്ഷികകണക്കേ് പ്രകാരമുള്ള  ര ിനങ കട രഡി്ില ശ്രുദലയാിലകകുപയ ്പാകതകക താകഴ
കചര്ടന.
1.  ഭരണ വകുപിക് ്നമതിലയാി ാകത 9  ഭണ്ഡാരം തുഡകഅനന.  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്
കമ്മീഷണറുകട 02.03.2010  കല എച്  9/1637/2010  നമ്പര് സര്ടലഡികല ഖേണ്ഡിക  6  പ്രകാരം
കകകത ഭണ്ഡാരങക തുഡകഅനകമ്പാക കബാര്ഡ് ഉകദേ്ാസ്ഥാാരുകട സാഅിുദ്ം ഉണാ ണകമഅ്
നിര്കദ്ദേശിചിയണ്.   എഅാല ഈ നിര്കദ്ദേശം പാലിക്കോകതലയാാണ് രഡി്്   ര്ഷങളില ഭണ്ഡാര
ങക തുഡകഅണ്ണിലയാിരിടഅത്.  ഭണ്ഡാരങക തുഡകഅനഅതിന് മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡിക്
മുനകൂര് ്നമതി  ാകങണതാണ്.  
2. ഭണ്ഡാര സ്ഥാപന ഡജിസ്റ്റേര് സൂകകിചിയി .
     ്പാകത ചണ്ക്കോണിച് നല്കിിലയാ 3ാംനമ്പര് ്കന്വഷണടഡികുപിന് മറുപടി ലഭ്മാക്കേിലയാിയി .
്പാകതകക പരിഹരികക്കേണതാണ്. 
 2-3 സര്ക്കോര് ഗാ്്

 ര്ഷം തുക  ിനികലയാാഗ  ി രം ്ക്കേൗണില ക്രഡി്്
കചയ്ത തീയതി

2008 10500 തിടകുപള്ളി നിര്മ്മാണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ

31.7.2008

2008 3000 രനരുുദാരണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ

15.5.2008

2014 52500 ശാാി ഭ ന നിര്മ്മാണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ

12.9.2014

2016 35000 ബലിക്കേലരര, 
 ലിലയാമ്പലനിര്മ്മാണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ. 

16.3.2016

2-4 മാകനകജ്മെ്് ഫണ്

ഇനം തിയതി തുക
2007

ശമ്പള വടിശ്ശിക 27.02.2007 130991
ഉത്സ ബഷ 13.09.2007 3150

2008

ശമ്പളവടിശ്ശിക 26.06.08 29235
ഉത്സ ബഷ 19.09.08 4500

2009

ശമ്പളവടിശ്ശിക 16.01.09 29628
ഉത്സ ബഷ 09.09.09 4800
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2010

ഉത്സ ബഷ 02.09.10 8250
2011

ശമ്പളവടിശ്ശിക 24.01.11 212710
ഉത്സ ബഷ 26.09.11 8250

2013

ശമ്പളവടിശ്ശിക 03.12.13 369316
ഉത്സ ബഷ 29.10.13 14000

2014

ശമ്പളവടിശ്ശിക 05.09.14 163534
ഉത്സ ബഷ 24.09.14 11500

2015

ഉത്സ ബഷ 17.09.15 16000

2016

ശമ്പളവടിശ്ശിക 15.01.16 138050

ഉത്സ ബഷ 03.09.16 12000

2-5  ര്ഷാശനം
     രഡി്് കാലലയാള ില ഈലയാിനഷില  ര ി .
2-6  ായ
     ഇ 
2-7 രഡി്് ഡിക്കേ ഡി
     പ്രാമ രഡി്്
2-8   ജാമ്സംഖേ്  
     ജീ നക്കോരിലനിഅ് നിലയാമ പ്രകാരമുള്ള ജാമ്സംഖേ് ഈടാക്കേിലയാിയി .  1951  കല മദാസ്
ഹിന്ദു മത  ധര്മ്മദോന  നിലയാമ  100  (2)  (കകൈ )  കല ചയം  II  2(3)  പ്രകാരമുള്ള ജാമ് സംഖേ്
ജീ നക്കോരില നിനം ഈടാകക്കേണതാണ്. 
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ഭാഗം   - III  
3-1 ശമ്പളവടിശ്ശിക  ിതരണം കചയ്തി   .  
      1.1.2014 മുതല 1.3.2015  കരെള്ള ജീ നക്കോരുകട ശമ്പളവടിശ്ശിക ഇനഷികല 138050 രൂപ

15.1.2016 ല എസ്.എം.ജി.ബി112669 നം.

്ക്കേൗണില  രല അിയണ് .  ഇതില 70000/-  രൂപ  ശമ്പളവടിശ്ശിക  ശ്രീമതി  കാര്ഷ്ാലയാനി

(്ടിയതളി)  ക്കേ്  25.1.2016  ല  ിതരണം കചയ്തിയണ്.ബാക്കേി തുക  68050/-  രൂപ 17.3.2015  ന്

മരണകകുപയ ശ്രീമതി  രമണി .കക(കഴകം)എഅലയാാകക്കേ്  ്ര്ഹതകകുപയ തുകലയാാണ് .  (1.1.14  മുതല

17.3.15   കരെള്ള ശമ്പളവടിശ്ശിക)  എഅാല തുക നാളിതു കര ലയാാലയാിയം ആശ്രിതര്ക്കേ്  ിതരണം

കചയാഷതിനാല ബാങ്ക്  ്ക്കേൗണിലാുള്ളത് .  ്പാകത  സംബന്ധിച്  നല്കിിലയാ  1ാം നമ്പര്

രഡി്്  എനക്വലയാഡിക്കേ്  മറുപടി  ലഭ്മാക്കേിലയാിയി .  ്ര്ഹരാലയാ ര്ക്കേ്  വടിശ്ശികതുക   ിതരണം

കചചഅതിന് ്ടിലയാാിര നടപടി സ്വീകരികക്കേണതാണ്.

3-2 ്ംശാദോലയാ ം
  ്ട ് ഇ 
3-3 കകകമനിധി
  ്ട ് ഇ 
3-4  രഡി്് ചാര്ജ്ജ്

1996 കല കകരള കലാക്കേല ഫണ് രഡി്് ചയങളികല ചയം 24(1) പ്രകാരം സര്ക്കോഡികലക് 
ഒപ്കക്കേണ രഡി്് ചാര്ജ്ജ് സംബന്ധിച  ി രം ച കട കചര്ടന.
 ര്ഷം 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ആകക  ര ് 18732 148439 122082 51442 45360 249654
ഋണശീര്ഷ  ര ് -- 134141 47235 34428 8250 220960
രഡി്് ചാര്ജ്ജ്
കണക്കോക്കോലഅ   ര ്

18732 144298 74757 17014 37110 28694

ര ഡി്് ചാര്ജ്ജ് നിരക്കേ് 0.5% 0.5% 0.5% 1% 1% 1%
രഡി്് ചാര്ജ്ജ് 94 71 374 170 371 286

മുന ബാക്കേി -- 94 165 539 709 1080
ആകക 94 165 539 709 1080 1366
തന  ര്ഷം ഒപ്ക്കേിലയാത് -- -- -- -- -- --
ഒപ്ക്കോന ബാക്കേിെള്ള
രഡി്് ചാര്ജ്

94 165 539 709 1080 1366

 ര്ഷം 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ആകക  ര ് 38377 421460 271456 57906 230263 47559
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ഋണശീര്ഷ  ര ് -- 383316 227534 16000 185050 --
രഡി്്  ചാര്ജ്ജ്
കണക്കോക്കോലഅ
 ര ്

38377 38144 43922 41906 45213 47559

ര ഡി്്ചാര്ജ്ജ് നിരക്കേ് 1% 1% 1% 1% 1% 1%
രഡി്് ചാര്ജ്ജ് 384 381 439 419 452 475
മുന ബാക്കേി 1366 1750 2131 2570 2989 3441
ആകക 1750 2131 2570 2989 3441 3916
തന  ര്ഷം ഒപ്ക്കേിലയാത് -- -- -- -- -- --
ഒപ്ക്കോന ബാക്കേിെള്ള
രഡി്് ചാര്ജ്

1750 2131 2570 2989 3441 3916

3-5 ഒപ്ക്കോന ബാക്കേിെള്ള തുകെകട  ര്ഷം തിരയള്ള  ി രം

2006 94

2007 71

2008 374

2009 170

2010 371

2011 286

2012 384

2013 381

2014 439

2015 419

2016 452

2017 475

ആകക 3916

രഡി്്  ചാര്ജ്ജിഷില ഒപ്ട ാന ബാക്കേിെള്ള 3916/-രൂപ  "0070-60-110-98    രഡി്്  

ചാര്ജ്ജ്  "   എഅ ശീര്ഷകഷില ട്രഷഡിലയാില ഒപ്ക്കേി ്സ്സല ചലാന ഡലയാഡകര് കകരള സംസ്ഥാന

രഡി്്  വകുപ്,   ികാസ്ഭ ന,  തിരു നാരരം-33  എഅ  ിലാസഷില പരികശാധനക് ്ലയായ

കകാപ്കക്കേണതാണ്.  



9

ഭാഗം   -  IV  
4- 1.  ധനസ്ഥിതി
 ര്ഷം മുന ബാക്കേി  ര ് ആകക കചല ് നീക്കേിലയാിരുകുപ്

2006 1169.50 18732.00 19901.50 18185.00 1716.50

2007 1716.50 148439.25 150155.75 147680 2475.75

2008 2475.75 122082 124557.75 122627.50 1930.25

2009 1930.25 51442.45 53372.70 21563.70 31809.70

2010 31809.70 45360.80 77170.50 76079.00 1091.50

2011 1091.50 249656.00 250745.50 248939.50 1806.00

2012 1806.00 38377.00 40183.50 37910.50 2273.00

2013 2273.00 421460.00 423733.00 419287.00 4446.00

2014 4446.00 271450.00 275902.00 271886.00 4016.00

2015 4016.00 57906.00 61922.00 58735.00 3187.00

2016 3187.00 230263.00 233450.00 159818.00 73632.00

2017 73632.00 47559.00 121191.00 44460.00 76731.00

ആകക നിരാകരിച തുക : ഇ 
തടസ്സകകുപപ്ഷിലയാ തുക : ഇ 
 ര ിനഷില നഷമാലയാ തുക: ഇ 
4-2 കകകതഫണിനണാലയാ  ്തമാലയാ  നഷം 
         ഇ .   
4-3 കകന്ദ്ര  /  സംസ്ഥാന സര്ക്കോരുകക  ,   മ്് സ്ഥാപനങക എഅി  ണാലയാ നഷഷി  
      കനഡ   ി രം
            ഇ 
4-4.    നിര്മ്മാണ കതാഴിലാളികകകമനിധിടള്ള നഷം  

   ഇ 
4-5. നഷം നിര്ണ്ണലയാിക്കോന കൂപ്തല ്കന്വഷണം ആ ശ്മാലയാ ഖേണ്ഡികകക

   ഇ 
4-6  രഡി്ില നിരാകരിചതികനഡെം തടസ്സകകുപപ്ഷിലയാതികനഡെം  ി രം
                      ഇ 
4-7. നഷഷിനഷര ാദേികളാലയാ ഉകദേ്ാഗസ്ഥരുകട ഇകകുപാഴകഷ ഒൗകദേ്ാഗിക  
       കമല ിലാസലം സ്ഥിരം  കമല ിലാസലം
                      ഇ 
4-8. തീര്കുപാക്കോന ് കശഷിടഅ രഡി്് ഡികകുപാര്യക കട  ി രം
               പ്രാമ രഡി്്

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്
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്നബന്ധം   - 1  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2006  ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക
 ര ് തുക കചല ് തുക

മുഅിരികുപ്                       

1169.00

 ഴിപാട് 6660.00

 പണം  - 1069 ആണ്  ികശഷം 3377.00

ബാങ്ക്   -   100 നിത്ത 6008.00

 ഴിപാട് 14985.00 ശമ്പളം 2040.00

ഭണ്ഡാരം 1407.00 പല ക 100.00

ഭൂസ്വഷ് 790.00 ആകക കചല ് 18185.00

പല ക 1550.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

തന ര്ഷ  ര ് 18732.00 പണം  - 1616.50
ബാങ്ക്  -   100 1716.50

19901.50 19901.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.



11

്നബന്ധം   - 2  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2007    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്നിദോനം 7140.00

 പണം  -   1616.50 ആണ്  ികശഷം 3757.00
ബാങ്ക്   -    100.00 1716.50 ശമ്പളം കദേ സ്വം 2040.00
 ഴിപാട് 12096.50 ശമ്പള വടിശ്ശിക 130098.00
ഭണ്ഡാരം 1547.00 ഉത്സ ബഷ 3072.00
ഭൂസ്വഷ്   ര ് 653.00 പല ക 1573.00
പലിശ  ര ് 2.00 ആകക കചല ് 147680.00
ശമ്പള വടിശ്ശിക 130991.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

ഉത്സ ബഷ 3150.00 പണം  - 2343.75
ബാങ്ക്  -    132.00

2475.75
തന ര്ഷ  ര ് 148439.25

ആകക 150155.75 ആകക 150155.75

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 3  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2008    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത,  ഴിപാട് 11089.00

 പണം  -   2343.75 ആണ്  ികശഷം 2478.00

ബാങ്ക്   -   132.00 2475.75 ശമ്പളം 2040.00

 ഴിപാട് 13005.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 29013.00

ഭണ്ഡാരം 1648.00 മരാമഷ് തിടകുപള്ളി 13500.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 29235.00 ഉത്സ ബഷ 4431.00

ഉത്സ ബഷ 4500.00 പല ക 477.00

പലിശ  ര ് 4.00 രഫീസ് കകയിട 
നിര്മ്മാണം

59600.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 590.00 ആകക കചല ് 122628.00

മരാമഷ് ഗാ്് 13500.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

സംഭാ ന 59600.00 പണം  - 244.00
ബാങ്ക്   - 1686.25 1930.25

തന ര്ഷ  ര ് 122082.00

ആകക 124557.75 ആകക 124557.75

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 4  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2009    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്നിദോനം 11605

 പണം  -       244.00 ആണ്  ികശഷം 3033

ബാങ്ക്   -      1686.00 1930.25 ശമ്പളം 2040

 ഴിപാട് 15534.50 ഉത്സ ബഷ 4300

ഭണ്ഡാരം 853.00 പല ക 85

ഉത്സ ബഷ 4800.00 ആകക കചല ് 21563

ശമ്പള വടിശ്ശിക 29628.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

പലിശ  ര ് 7.00 പണം  -        1915.70
ബാങ്ക്  -    29894.00

31809.70

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 619.95

തന ര്ഷ  ര ് 51442.45

ആകക 53372.70 ആകക 53372.70

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 5  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2010    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത,  ഴിപാട് 12285.00

 പണം  -       1915.70 ആണ്  ികശഷം 4221.00

ബാങ്ക്   -    29894.00 31809.70 ശമ്പള വടിശ്ശിക 2040.00

 ഴിപാട് 15066.00 ഉത്സ ബഷ 29628.00

ഭണ്ഡാരം 2049.00 പല ക 295.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 628.80 മരാമഷ് 19360.00

പലിശ 7 ഉത്സ ബഷ 8250.00

 ഉത്സ ബഷ 8250 ആകക കചല ് 76079.00

മരാമഷ് സംഭാ ന 19360 നീക്കേിലയാിരികുപ്

തന ര്ഷ  ര ് 45360.80 പണം  -    685.50
ബാങ്ക്  -   406.00 1091.50

ആകക 77170.50 ആകക 77170.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 6  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2011    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത,  ഴിപാട് 12455.00

 പണം  -       685.50 ശമ്പളം 2040.00

ബാങ്ക്   -      406.00 1091.50 സാധന ില 5337.00

 ഴിപാട് 26412.00 ആണ്  ികശഷം 3993.00

ഭണ്ഡാരം 1213.00 ഉത്സ ബഷ 8250.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 945.00  ിഹിതം 3748.00

പലിശ 124.00 പല ക 406.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 212710.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 212710.00

ഉത്സ ബഷ 8250.00 ആകക കചല ് 248939.00

തന ര്ഷ  ര ് 249654.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -     222.00
ബാങ്ക്  -  1584.00 1806.00

ആകക 250745.50 ആകക 250745.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 7  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2012    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                        ഴിപാട് 12607.00

 പണം  -       222.00 നിത്നിദോനം 12787.00

ബാങ്ക്   -      1584.00 1806.00 ആണ്  ികശഷം 5175.00

 ഴിപാട് 33724.50  ിഹിതം 4351.50

ഭണ്ഡാരം 3277.00 പല ക 950.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 1303.00 ശമ്പളം 2040.00

പലിശ  ര ് 73.00 ആകക കചല ് 37910.00

തന ര്ഷ  ര ് 38377.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -     616.00
ബാങ്ക്  -  1657.00 2273.00

ആകക 40183.50 ആകക 40183.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 8  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2013    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത 12990.00

 പണം  -        616.00  ഴിപാട് 14464.00

ബാങ്ക്   -      1657.00 2273.00 ആണ്  ികശഷം 5761.00

 ഴിപാട് 33777.00 കദേ സ്വം  ിഹിതം 2265.00

ഭണ്ഡാരം 3444.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 369316.00

പലിശ 67.00 ഉത്സ  ബഷ 14000.00

ഭൂസ്വഷ്  ര ് 856.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 369316.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

ഉത്സ ബഷ 14000.00 പണം  -   2897.00
ബാങ്ക്  -  1549.00 4446.00

തന  ര്ഷ  ര ് 421460.00

ആകക 423733.00 ആകക 423733.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 9  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2014    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       ആണ്  ികശഷം 8008.00

 പണം  -     2897 .00  നിത്ത 15300.00

ബാങ്ക്   -     1549.00 4446.00  ഴിപാട് 17449.00

 ഴിപാട് 38447.00 കചക്കേ് കമ്മീഷണന 505.00

ഭണ്ഡാരം 4034.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം 
 ിഹിതം 

3090.00

 ഭൂസ്വഷ്  ര ് 920.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 163534.00

പലിശ 521.00 ഉത്സ  ബഷ 11500.00

സര്ക്കോര് ഗാ്് 52500.00 മരാമഷ് കചല ് 52500.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 163534.00 ആകക കചല ് 271886.00

ഉത്സ ബഷ 11500.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്
പണം  -   2417.00
ബാങ്ക്  -  1599.00

4016.00

ആകക  ര ് 271456.00

ആകക 275902.00 ആകക 275902.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 10  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2015    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       4016.00 നിത്ത 14935.00

 ഴിപാട് 36954.00  ഴിപാട് കചല ് 16556.00

ഭണ്ഡാരം 4087.00 ആണ്  ികശഷം 7890.00

 ഭൂസ്വഷില നിഅ് 662.00 ബാങ്ക് കമ്മീഷണന 114.00

 പലിശ 230.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം 
 ിഹിതം 

3240.00

ഉത്സ ബഷ 16000.00 ഉത്സ  ബഷ 16000.00

57906.00 58735.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -   1499.00
ബാങ്ക്  -  1688.00 3187.00

ആകക 61922.00 ആകക 61922.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 11  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2016       ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       3187.00 ആണ്  ികശഷം 8205.00

 ഴിപാട് 37752.00 നിത്ത 15310.00

ഭണ്ഡാരം 4457.00  ഴിപാട് 15601.00

 ഭൂസ്വഷില നിഅ് 624.00 കചക്കേ് കമ്മീഷന 461.25

 പലിശ 2380.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം 3240.00

സര്ക്കോര് ഗാ്് 35000.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 70000.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 138050.00 ഉത്സ  ബഷ 12000.00

ഉത്സ ബഷ 12000.00 മരാമഷ് 35000.00

തന  ര്ഷ  ര ് 230263.00 ആകക കചല ് 159817.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -   1976.00
ബാങ്ക്  -  71656.75 73632.00

ആകക 233450.00 ആകക 233450.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 12  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2017    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       73632.00

നിത്ത
14625.00

 ഴിപാട് 39009.00  ഴിപാട് 18015.00

ഭണ്ഡാരം 4702.00 ആണ്  ികശഷം 8580.00

 ഭൂസ്വഷില നിഅ് 940.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം  3240.00

 പലിശ 2908.00

തന  ര്ഷ  ര ് 47559.00 ആകക കചല ് 44460.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -   2167.00
ബാങ്ക്  -  74564 76731

ആകക 121191.00 ആകക 121191.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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കചാദേ്ാ ലി
  (1951-കല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മസ്ഥാപന നിലയാമഷികല  വകുപ് 100(2) (എന) ചയം 5 പ്രകാരം രഡകകുപപ് ിടഅ
ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപനങ കട കണടകളികാടളള രഡി്് ഡികകുപാര്യിക് കൂകട സമര്കുപികക്കേണത്)

   സ്ഥാപനഷിക് കപര് :  ആശ്രമംഗലം   ശ്രീ തരരാാക കകകതം
   രഡി്് കാലലയാള ്      :  2006 മുതല 2017  കര  

(ക) കമ്മീഷണര് സൂകകിക്കോനാ ശ്കകുപയ പ്രകാരമുളള  ്ക്കേൗണ്ടുക ം  രജിണ
റുക ം സൂകകിചിയകണാകലയാഅ്

: ഖേണ്ഡിക 2-2
കാുക

(ഖേ)

സ്ഥാപനഷിക് ആ ശ്ഷിനാലയാി  ഉപകലയാാഗിക്കോഷ എ ാ  സ്ഥാ ര
 സക്കേ ം,  മത്സ് ബന്ധനാ കാശം ,  ഗാമീണ  വളങളില  ളരുഅ നീള
കമഡിലയാ  ര ികാടളള  ് കാശം,  വൃകകങ കട ഫലങളികാടളള
് കാശം തുടങിലയാ   നിര്ദ്ദേിഷ രീതിലയാിടം സ്ഥാപനഷിക്  കനയഷിന
തവം  ണ്ണലം പായഷിന നലകിലയാിയകണാകലയാനം  എ ാ സംഗതികളിടം
പായക്കേരാര് നടകുപാക്കേിലയാിയകണാകലയാനം ഏകതങ്കിടം സംഗതിലയാില ്ഷരം
 സ  കകക പായഷിന നലകാതിരിടകകലയാാ പായക്കേരാര് നടകുപില  രു
ഷാതിരിടകകലയാാ കചയ്തിയകണങ്കില ്ഷരം സംഗതിക കട  ി രം

: ബാധകമ 

(ഗ)

സ്ഥാപനഷികലക്കേ്  കരണ്ടുഅ  ി ിധ രീതിലയാിടളള  രുമാനങക ലയാാാസ
മലയാം മുതലകൂയിലയാിയകണാ,  കാലപരിധി ലംഘിച തുകകക തിരിചീ ടാക്കോന
ക ണ നടപടികക സ്വീകരിചിയകണാകലയാനം  ഇ ാകലയാങ്കില ഏകതാരു
സംഗതികളിലാണ് ്ഷരം നടപടി സ്വീകരിക്കോതിരുഅത് എഅത്

: ഉണ്

(ഘ) ഏകതങ്കിടം  ് കാശ ാദേങക കാലഹരണ  നിലയാമപ്രകാരം  കാലഹരണ
കപയകപാലയാി എങ്കില ്ഷരം സംഗതിക കട  ി രം : ഇ 

(ങ) എ ാ   രലക ം  കാല ിളംബം  കൂടാകത കണക്കേില  രുഷിലയാിയകണാ
എഅത്

: ഉണ്

(ച) ഏകതങ്കിടം ് കാശ ാദേങക എഴതി തളളിലയാിയകണങ്കില, ്ത് എതകലയാ
നം എാിക് ്ടിസ്ഥാനഷികലനം : ഇ 

(ഛ) ്ംഗീകൃത ബജ്ിനനൃതമാലയാാകണാ കചലലകക എനം, പ്രസ്തത ബജ്ില
നിനം     ്തിലയാാനലമുകണങ്കില ആലയാ  എകാനം

: ഖേണ്ഡിക 1-1 കാുക

(ജ) എ ാ  കചല ിനങ ം  ്തുമാലയാി  ബന്ധകകുപയ ്ധികാരി  ്ന ദേിചിയ
കണാകലയാനം  ്തിന്  ഉകപാല ബലകമാലയാി  ശരിലയാാലയാ   ൗചറുകക
ഉകണാകലയാനം

: -

(ഝ) ഏകതങ്കിടം  കചല ിനം  രഡി്റുകട ്ഭിപ്രാലയാഷില പ്രാമദൃഷ്ാ  പാഴ് 
കചല ാകണാകലയാഅ്. : ് 

(ഞ) സ്ഥാപനഷിക്ത ാഷ ആ ശ്ഷിന്  ഏകതങ്കിടം  ഫണ്ടുക ം   സ ക
ക ം  കമാ്ിലയാിയകണാകലയാഅ്

: ഇ 

(ട) മുനകൂര് സംഖേ്കക തിരിയപിടിടകകലയാാ, താമസം  ിനാ ക്രമീകരിടകകലയാാ
കചയ്തിയകണാ എഅ്. : -

(ഠ) ്ടിലയാാിരകചല ിന് ആ ശ്മി ാഷ തുക ബാങ്കില ്ടചിയകണാ എനം
്ധിക ഫണ്ടുകക നികകകപിചിയകണാകലയാനം

: ഉണ്

(ഡ) എ ാ സംഭാ നക ം കാണിക്കേ സക്കേ ം കണക്കേില  രല  ക ചിയകണാ
കലയാഅ്

: ഉണ്
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(ഢ)

കകയിട  പ്രവൃഷിക കട കാര്ഷില ്ാിമ  ഗ് തീര്കുപാടതിന്  മുകഅ
്ളലപരികശാധന  നടഷിലയാിയകണാകലയാനം,  കൂടാകത ആ ശ്മാലയാ  ്ന
ബന്ധ കണടക ം,  ്ള ്  രസ്തകം,  നീക്കേലയാിരുകുപ് രസ്തകം,  കൂലി പയിക
തുടങിലയാ  രജിണറുക ം,  ദേര്ഘാസ്,  സമ്മതപതം  മുതലാലയാ െം  സൂകകി
ചിയകണാകലയാനം

: -

(ണ)  രല സമാഹരണഷിക്കലയാാ ,   ിലപിടിപ്പുളള   സ കക കടകലയാാ
ചമതലെളള ജീ നക്കോരിലനിനം കരുതല ധനം സ്വീകരിചിയകണാകലയാനം
കരുതല ധാരണപതം തയാഡാക്കേിലയാിയകണാകലയാനം

: ഖേണ്ഡിക 2-8
കാുക 

(സ) സ്ഥാപനം  ഭരിക്കേകകുപപ്അത്  ഏകതങ്കിടം  പുദതി  പ്രകാരകമാ,   ിജ്ഞാപന
പ്രകാരം  തയാഡാക്കേിലയാ  ചയങക പ്രകാരകമാ  ആകണങ്കില ഏകതങ്കിടം
പുദതി നിര്കദ്ദേശങളില    ലംഘനലം ഉണാലയാിയകണാകലയാഅ്

: ഖേണ്ഡിക 1-4
കാുക 

   

(ഒകുപ്)
       സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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ഭരണഭാഷ മാതഭാഷ  '  

നം കക.എസ്. എ./എം.എല.ഡി . ടി2/1070 /2018
                               കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ് ,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്് കാര്ാലലയാം, 
സി ില കസ്റ്റേഷന, കകാഴികക്കോട്. 
തീലയാതിഃ    6-2-2019             

ഇ-കമലയാിലഃ sddlfmdk@gmail.com

സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
 
എക്സിക്യീ ് രഫീസര്,
ശ്രീ തിരുകനല്ലി കദേ സ്വം 
തിരുകനല്ലി കടമ്പിള. പി.ഒ.
 ലയാനാട് ജില്ല.

സര്,
 ിഷലയാംഃ  ശ്രീ തിരുകനല്ലി കദേ സ്വ്ികത   2016 മുതല 2017  കരെയുള    

                         ര്ഷങ്ങളികല  രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  അലയായ്കത്  സംബ ിം്.                         

1994  കല കകരള  കലാക്കേല ഫണ്്  രഡി്്  നിലയാമം  അനുസരിം്  പഡകകുപ്പ ിുക ശ്രീ
തിരുകനല്ലി  കദേ സ്വ്ികത  2016,  2017    ര്ഷങ്ങളികല  രഡി്്  ഡികകുപാര്യ്  ഇകതാകടാകുപം
അലയായ്ന. ഇൗ ഡികകുപാര്യിനുുള മറപടി കകരള കലാക്കേല ഫണ്് രഡി്് നിലയാമ ം 15(1) അനുസരിം്
രണ്ടു മാസ്ിനുുളില അലയാചതകരണ്താണ്.

 ിശ്വസ്തതകലയാാകട,

(ഒകുപ്)

സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
 ഉുളടക്കേംഃ രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  
പകര്കുപ്ഃ1.ഡലയാഡകര്,
             കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ്, തിരു നന്തപരം.
             (പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          2.പ്രസിഡനഡ്,
             മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്, കകാഴികക്കോട് (കമ്മീഷണര് മുകഖേന)
             (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
          3.അസിസ്റ്റേനഡ് കമ്മീഷണര്, മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്, കകാഴികക്കോട്.
          4.രഫീസ് കകാകുപി.
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നം കക.എസ്. എ./എം.എല.ഡി . ടി2/1070 /2018                                        തീലയാതിഃ6-2-2019

1994   കല കകരള കലാക്കേല ഫണ്് നിലയാമം   13-  ാം    വകുപ്  , 1996   കല കകരള കലാക്കേല  
ഫണ്്  രഡി്്  ചയങ്ങളികല ചയം    18    എകി  പ്രകാരം  പഡകകുപ്പ ിുക  
 ലയാനാട്  ജില്ലലയാികല മാനന്ത ാടി   താലക്കേ്   തിരുകനല്ലി   ികല്ലജികല  ശ്രീ   തിരുകനല്ലി
കദേ സ്വ്ികത     2016, 2017    ര്ഷങ്ങളികല രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  

രഡി്ിന് ചമതലകകുപയ 
ഉകദേ്ാഗസ്ഥകനഡ കപരും,  
ഉകദേ്ാഗകകുപരും

ശ്രീ കക.കക.സതീഷ് വമാര്
സീനിലയാര് ഡപ്യി ഡലയാഡകര്
കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ്, 
മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്

രഡി്ര്മാരുകട കപരു  ി രംഃ

1.ശ്രീ. എം. ാസകദേ ന               ഒാഡി്് ഒാഫീസര്(ഹ.കഗ)
2.ശ്രീ. കമാഹന വരുകം മനയല,  അസി.ഒാഡി്് ഒാഫീസര്
3.ശ്രീ. കജ. ധീരജ്                       അസി.ഒാഡി്് ഒാഫീസര്
4.ശ്രീ.സി. ി.പ്രശാന്ത്                  അസി.ഒാഡി്് ഒാഫീസര്
5.ശ്രീ.പി .സകരഷ് വമാര്              അസി.ഒാഡി്് ഒാഫീസര്
6.ശ്രീ.എം.ഡി.അനില വമാര്         ഒാഡി്ര്
7.ശ്രീ.സി.ഷഷജു                         ഒാഡി്ര്
8.ശ്രീ. അനൂപ്.കക. ി                   ഒാഡി്ര്
9.ശ്രീ. ഇ.കക.ഷാജി                      രഡി്ര് ക്ലയാിനി

രഡി്് നട്ിലയാ  ര്ഷം 2016 മുതല 2017  കര

രഡി്ിന്  ിനികലയാാഗിം  സമലയാം 24.11.2018 മുതല 29.11.2018  കര

രഡി്്  കാലലയാള ികല  കകത്ര
ഭരണാധികാരികളകട കപരും തസ്തിക
കകുപരും, കാലലയാളവും

ശ്രീ.ടി.ടി.  ികനാദേന, എക്സിക്യീ ് രഫീസര്
01-01-2016 മുതല 24-11-2016  കര
ശ്രീ. കക.സി.സദോനന്ദന, എക്സിക്യീ ് രഫീസര്
25-11-2016 മുതല 31-12-2017  കര

                                                              ഭാഗം  . 1  

1-1.    ബഡ്ജ്്  .  

കകത്ര്ികത 2016   ര്ഷക്  4,27,36,500/-രൂപെയകട ബജ്ിന്   മലബാര് കദേ സ്വം
കബാര്ഡ്  കമ്മീഷണറകട 24-06-2016-കല കജ 6/7055/2015/എം.ഡി.ബി  (കക.ഡിസ്)  നമ്പര്
ഉ്ര ്  പ്രകാരവും  2017   ര് ഷക് 4,87,66,500/-രൂപെയകട ബജ്ിന്
കജ6/5715/2016/എം.ഡി.ബി (കക.ഡിസ്) തി.15-05-2017 പ്രകാരവും അംഗീകാരം ലഭിംി്ണ്്.  
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2016    ര്ഷക് ബജ്ില നിനം അധികരിം കചലവുകള   

ക്രമനം. ഇനം ബജ്ില
 കലയാിരു്ിലയാ തക

ലയാഥാര്ത്ഥ 
കചല ്

അധികരിം കചല ്
തക 

1 ജീ നക്കോരുകട ശമ്പളം 90,00,000.00 1,08,27,674.00 18,27,674.00

2 അംടി   1,00,000.00      1,26,885.00       26,885.00

3 ആനുകാലിക ഉ് ം   3,50,000.00 6,53,358.00 3,03,358.00

4 പരസ്ം       93080.00 75000.00 18,080.00

5  ാര്ഷിക ഉ് ം 1,50,000.00 1,90,099.00 40,099.00

6  ഴിപാട് കസ്റ്റോര് 25,00,000.00 28,33,347.00 3,33,347.00

ബജ്ില നിനം  അധികരിം കചലവുകളക്കേ്  മലബാര് കദേ സ്വം  കബാര്ഡില നിനം
സാധൂകരണം  ാകങ്ങണ്താണ്. 

2017    ര്ഷക് ബജ്ില നിനം അധികരിം കചലവുകള   

ക്രമനം. ഇനം ബജ്ില
 കലയാിരു്ിലയാ തക

ലയാഥാര്ത്ഥ 
കചല ്

അധികരിം കചല ്
തക 

1 എസ്റ്റോബ്ളിഷ് കമത് 10285000.00 13994579.00 3709579.00

2 കണ്ിജനസീസ് 315000.00 343128.00 28128.00

3  ഴിപാട്  ിഹിതം 750000.00 951620.00 201620.00

4 കസ്റ്റോര് പര്കംലയാ്സ് 3200000.00 4576906.00 1376906.00

5 അകദോനം 2000000.00 2062634.00 62634.00

1-2.  ാര്ഷിക കണുകള
   

കകത്ര്ികത 2016   ര്ഷക്  ാര്ഷിക കണുകള 16-1-2017-തിയ്യതിലയാിലും  2017

 ര്ഷക്  ാര്ഷിക കണുകള  21-01-2018 തിയ്യതിലയാിലും  രഡി്ിന് സമര്കുപിംി്ണ്്.

                                                           

1-3.  കകത്രഭരണം  .  

എം്.  ആര് &സി.ഇ  മദാസ്   കമ്മീഷണറകട  18-03-1944-കല നം .-327/44  നമ്പര്
 ിജ്ഞാപന  പ്രകാരം  നില ില  ക  സീമനുസരിംാണ്   കകത്ര ഭരണം  നടത്തകത് .
കകത്ര്ില പാരമ്പര് ്സ്റ്റേിലയാാണ്  ഉുളത് .    കദേ സ്വം കബാര്ഡ്  നിലയാമിുക  എക്സിക്യീ ്
രഫീസഡാണ് കകത്ര്ികത ഷദേനംദേിന ഭരണകാര്ങ്ങള നിര്്ഹിുകത്. 
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1-4.  കകത്രഭൂമി  .  

 ര ഡി്ിന്  ഹാജരാക്കേിലയാ  ഭൂരജിസ്റ്റേര് പ്രകാരം   ടകക്കേ  ലയാനാട്  മാനന്ത ാടി  താലക്കേ്
തിരുകനല്ലി   ികല്ലജില 4.96  ഏക്കേര് ഭൂമി  കകത്രം   ിലയ്  ാങ്ങിലയാതാെയം  8.94ഏക്കേര് ഭൂമി
കകത്രാ ശ്ങ്ങളക്കേ്  ഉപകലയാാഗിച  രുകതാെയം കാണുന.  ിശദോംശങ്ങള താകഴ കകാ്പുന. 

ക്രമ
നം.

സര്ക്
നമ്പര്

ഭൂമിെയകട തരം  ിസ്തീര്്ം

1 65 കകത്രം 1.03ഏക്കേര്

2 59/2 പഞ്ചതീര്ത്ഥം 0.18 

3 47/2 ഷദേ ്ാര് മണ്ഡപം 0.56

4 59/1 പഞ്ചതീര്ത്ഥ്ികലുുള  ഴി 0.18

5 61 പഞ്ചതീര്ത്ഥം കതാട് ഭാഗം 0.80

6 44/2 ഗുണ്ഡികാകകത്രം 4.88

7 പാപനാശിനി 1.31

ആകക 8.94 ഏക്കേര്

 ിലയ്  ാങ്ങിലയാഭൂമി 4.96  “

ആകക 13.90 ഏക്കേര്

8.94ഏക്കേര്  നഭൂമി പതിച കി്കതിനാലയാി കകത്രം സമര്കുപിം അകപകയ് മറപടിലയാാലയാി
പ്രസ്തുത  ഭൂമി  കകത്രാ ശ്ങ്ങളക്കേ്  മാത്രം  ഉപകലയാാഗിക്കോകമനുള അനുമതി  മാനന്ത ാടി
തഹസിലദോരുകട 24-9-79-കല എല.ഡിസ്.8364/78 എ 1 നം.കത്ത പ്രകാരം  ലഭിംി്ണ്്.

 ഭാഗം   -2  

2-1)   രശീതികളകട  കരഖേകകുപ്പ്ല   -   അപാകതകള   

1)   കമ്പ്യര്  രശീതികള  കസ്റ്റോക്കേികല്പ്ില്ല  .  

രഡി്്   കാലലയാള ില   ഴിപാട്   രശീതികള  നലവകതിനാലയാി  അംടിം  കമ്പ്യര്
രശീതികള കസ്റ്റോക്കേികല്പ്്   ിതരണം  നട്ിലയാിയില്ല.   രഡി്് കാലലയാള ില  താകഴ പഡെയക
പ്രകാരം  കമ്പ്യര്  രശീതികള  അംടിംി്ണ്്. 

ക്രമ നം ക ൗംര് നം/തിയ്യതി തക എ്ം

1 965/21-12-16 14178 30 Box

2 311/7-4-17 14963 30 Box

3 586/5-7-17 12468 25 Box

4 827/18-9-17 16815 30 Box

5 1072/18-12-17 16815 30 Box
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2)   രശീതികളില  നമ്പര് ഇല്ല  

കമല രശീതികളികലാനം തകക നമ്പര്  കരഖേകകുപ്പ്ിലയാിയില്ല.  കസ്റ്റോക്കേ് രജിസ്റ്റേഡില നിനം
കസ്റ്റേഷനഡി  നമ്പര്  ക്രമ്ിലാണ്   ി ിധ കകൗണ്റകളികലക്കേ്  രശീതികള  നലകകണ്ത്.  നമ്പര്
കരഖേകകുപ്പ്ാ്  രശീതികള  ഉപകലയാാഗിംതിനാല  തകക പ്രിതര്  തകരാര് തടങ്ങിലയാ
കാരണങ്ങളാല  ക്ാനസല കചചചെ  രശീതികളകട കണുകള   ്യല്ല.  രശീതികളകട  ിതരണം/
നീക്കേിലയാിരികുപികത ക ൃത്ത്ത  എകി  ഉഡപ  രുത്തകതിന്   കസ്റ്റേഷനഡി  നമ്പര് കടികലയാ തീരൂ .
കസ്റ്റോക്കേ് രജിസ്റ്റേഡില കരഖേകകുപ്പ്ാകതെയം  കസ്റ്റേഷനഡി  നമ്പര് ഇല്ലാകത  രശീതികള  ിതരണം
കചചചെതിനും   രശദേീകരണം  നലകകണ്താണ്. 

2-2.   സൂകുപര്ഷ സഡി പരികശാധന നടത്തകില്ല  

രഡി്്  കാലലയാ ികല  ക്ാഷ് ബക്കേ്,  കളകന  രജിസ്റ്റേര്  തടങ്ങിലയാ ലയാികല  പ്രതിദേിന
കരഖേകകുപ്പ്ലുകളികലാനം  തകക ഒരു സൂകുപര്ഷ സഡി  പരികശാധന  നട്ി
സാക്കകുപ്പ്ലുകള   രു്ിലയാിയില്ല.    ഴിപാട് കകൗണ്റകളില നിനം  നലവക കളകന
രജിസ്റ്റേഡികല  രകരാ ദേി സക്െയം  ആകക കണക്കോക്കേിലയാത്  മാകനജര് /കഹഡ്ക്ാര്ക്കേ്  /  എക്സി.
രഫീസര് എകി രാകരെിലും   പരികശാധിം്  കത്ത  ഉഡപ രുക്ണ്താണ് .   2016,2017
 ര്ഷങ്ങളികല  അകദോന  ര ്   ഇന്ില  മാത്രം  43,52,269/-  രൂപ  രവുണ്്.   എകാല
അകദോന  കളകന  രജിസ്റ്റേഡികല  പ്രതിദേിന  കളകന  കണുകയിലയാതികലാനം  തകക
സാക്കകുപ്പ്ലുകള  നട്ിലയാിയില്ല. 

കമല അപാകത സംബ ിം്  നലകിലയാ രഡി്്  എക്വക്വലയാഡിക്കേ്  മറപടി ലഭ്മാക്കേിലയാിയില്ല.
പ്രതിദേിന കളകന  രജിസ്റ്റേറകള  കമലുകദേ്ാഗസ്ഥര്  പരികശാധിം്  ക ൃത്ത്ത ഉഡകുപാകക്കേണ്താണ്. 

2 - 3   സര്ക്കോര് ധനസഹാലയാം  .  
       
 ര്ഷം ഗാതികത കപര് ലഭിം തക കകത്ര ഫണ്ില

 ര ്   ക
തിലയാതി

 ിനികലയാാഗം

2016 കമംികലായ് കകത്രം 
പനരുുദാരണം (ഉപകകത്രം)

35,000.00 19-11-2016 രഡി്്
കാലലയാള ില തക
 ിനികലയാാഗിംിയി
ല്ല. 

ശ്രീ  കണ്ാല കകത്രം 
പനരുുദാരണം(ഉപകകത്രം)

70,000.00 19-11-2016

ആകക 105000.00

സര്ക്കോര് ധനസഹാലയാം    ിനികലയാാഗിക്കോന  ആ ശ്മാലയാ   നടപടികള  ഉടനടി
ഷകകക്കോണ്്   ി രം രഡി്ികന അഡിലയാികക്കേണ്താണ്. 

2 - 4 മാകനകജത് ഫണ്്
       ഇല്ല

2 - 5.  ര്ഷാശനം  .  
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ജി.ഒ(എം.എസ്)  12/13/ആര്.ഡി  തി.  7-1-2013  പ്രകാരം   കകത്ര്ികത  അന്തിമ
 ര്ഷാശനം 2006 മുതല 44244/- രൂപലയാാലയാി നിജകകുപ്പ്ിലയാി്ണ്്. ഈ ഇന്ില 2017  ര്ഷം
കകത്ര്ിന് 44244/- രൂപ  രവുണ്്.
 

2 - 6  ായ

          ഇല്ല

2 - 7 രഡി്് ഡിക്കേ ഡി

രഡി്്  ര്ഷം ഈ ഇന്ില 1970/- രൂപ ഈടാക്കേിലയാി്ണ്്.  2013-  ര്ഷക്  രഡി്്
ഡികകുപാര്യ് ഖേണ്ഡിക  നം. 30 പ്രകാരം  കസക്രി്ി ജീ നക്കോരനാലയാ   ശ്രീ. എ.സി. രാജകഷ്ണനില
നിനം  1579/-രൂപെയം,  ഇല്ാളം  ാദേകന ശ്രീ  .പി.  ഉ്ികഷ്ണനില  നിനം  391/-  രൂപെയം
അനധികതമാലയാി കജാലിയ് ഹാജരാകാ് ദേി സങ്ങളികല നലകിലയാ ശമ്പളം തിരികക ഈടാക്കേി
കകത്ര ഫണ്ില  അട ാക്കേി. 

 2 - 8 ജാമ്സംഖേ്

രഡി്്   ര്ഷം  കകത്ര ജീ നക്കോരില നിനം  ജാമ് സംഖേ് ഈടാക്കേി
നികകപിംി്കണ്െിലും  ഇതിനാലയാി  ഒരു രജിസ്റ്റേര് സൂകിം്  രകരാ  ജീ നക്കോരകതെയം  ജാമ്
തകെയം,പലിശെയം  മറം  പ്രകത്കം  കരഖേകകുപ്പ്ി  സൂകിംിയില്ല.  അപാകത  പരിഹരിക്കോനുുള
നടപടികള സ്വീകരികക്കേണ്താണ്.  1956-കല  ഹിന ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിലയാമ്ികല  100(2)(ഷ )
ക്കേ് കീഴികല  ചയ്ികല  ഭാഗം  2(3) പ്രകാരം  ജീ നക്കോരില നിനം  ജാമ് സംഖേ് ഈടാക്കേി
നികകപികക്കേണ്താണ്  എക് നിക്ഷിുനണ്്. 

ഭാഗം   - III  
3-1   കദേ സ്വം ക ബ്ഷസ്്  തയ്യാഡാക്കേല   -   ക്വായ്  കചചചെ തകകലയാക്കോള  ക്പതല നലകി  

കദേ സ്വ്ികത  ഔകദേ്ാഗിക  ക ബ്ഷസ്് തയ്യാഡാുകതിനാലയാി  9-1-17-ന് ക്വകയഷന
കണിംത്  പ്രകാരം   (ക്വകയഷന  കനായീസ്   ലഭ്മാക്കേിലയാിയില്ല )   ലഭിം 3  സ്ഥാപനങ്ങളകട
ക്വകയഷനില  വഡഞ തകലയാാലയാ  50,000/-  രൂപ  ക്വായ്  കചചചെ ആദേിത് ഇനകഫാകടക് ,  കകാല്ലം
എക സ്ഥാപനം  ക ബ്ഷസ്്  തയ്യാഡാക്കേിലയാി്ണ്് .   ക ബ്ഷസ്്   തയ്യാഡാക്കേിലയാതിന്   തക
നലകിലയാതികത   ി രം  താകഴ കചര്ുന.  

ക ൗംര് നം തക അഭിപ്രാലയാം

125/23-2-17 20,000 മുനകര്

682/7-8-17 20,000 -

683/17-8-17 6500 ക ബ്  ഉുളടക്കേം
ഇംഗ്ളീഷികലക്കേ്
മാ്ിലയാതിന്

1001/30-11-17 10,000 അ സാന ഗഡ 

56500

അമ്പതിനാലയാിരം ക്വായ് കചചചെത്  താകഴ കചര്് ഇനങ്ങളക്കോണ്. 
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1 Domain Registration 4,000/-

2 Website design and Development
Language  support – English and Malayalam

42,000/-

3 Initial  ------Website activation charge 4,000/-

Total 50,000/-

 ആദേിത് ഇനഫാ  കടക്   നലകിലയാ   ക്വകയഷനില ,   ക ബ്ഷസ്്  ഇംഗ്ളീഷിലും
മലലയാാള്ിലും സകകുപാര്യ്  കചെകതളകകുപകടലയാാണ്  50000/- രൂപ കക്വായ്  കചചചെത്  എകിരികക്കേ
ക ൗംര്  നം. 683/7-8-17 പ്രകാരം  6500/- രൂപ അധികം  നലകിലയാതികത  കാരണം  ്യമല്ല. 

അപാകതകള സംബ ിം്   മറപടി ലഭ്മാകക്കേണ്താണ്.  നലകിലയാ 1-ാം നമ്പര് രഡി്്
എനക്വലയാഡിക്കേ്   ലഭ്മാക്കേിലയാ  മറപടിലയാില  ആദേിത് ഇനകഫാ   കടക്  എക സ്ഥാപന്ിന്
എഴു്ലയാംതാെയം   ിശദേ  ി രം  അ്പ് രഡി്ില ലഭ്ാക്കോകമനമാണ്  ്യമാക്കേിലയാി്ുളത്.
അധിക കചല ് 6500/- രൂപ  ഉ്ര ാദേിലയാാലയാ രില നിനം  ഈടാകക്കേണ്താണ്. 

3-2.     കദേ സ്വം   അധീനതലയാിലുുള കകയിടങ്ങളക്കേ്   നിവതി   ലയാഥാസമലയാം അടംില്ല  .    കനായീസ്  
ഫീസ്  അട ാക്കേി   -   കദേ സ്വ്ിന് നഷ്ടം  

ക ൗംര് നം. 1052/2017  തി. 8-12-17  
തക : 59602/- 

2017-18   രണ്്   അര്ുദ  ര്ഷങ്ങളിലാലയാി   കമാ്ം   59602/-  അട ാക്കേിലയാതില
ലയാഥാസമലയാം  നിവതി അട ാക്കോ്തിന് ഗാമ പഞ്ചാലയാ്ികത  കനായീസ്  ഫീസ്  ഇന്ില
താകഴ  കാണിം  പ്രകാരം  17-10-2017-ന്  തിരുകനല്ലി  ഗാമ പഞ്ചാലയാ്ില  നിവതികക്കോകുപം
കനായീസ്  ഫീസ്  അട ാകക്കേണ്ി  ന.  ഗാമപഞ്ചാലയാ്്  രസീത് നം.  117010500020 മുതല
117010500084  കര 10 രൂപ നിരക്കേില 650/- രൂപ അധികം ഈടാക്കേി. 

ഉ്ര ാദേിലയാാലയാ   ഉകദേ്ാഗസ്ഥനില  നിനം   കദേ സ്വ്ിന്    ക നഷ്ടം
ഈടാകക്കേണ്താണ്. 

3-3   തിരുകനല്ലി കദേ സ്വ്ികത  കീഴികല  കകയിടങ്ങളക്കേ്  ലയാഥാസമലയാം  കകയിടനിവതി  അടംില്ല  .  
പിഴ കദേ സ്വ്ില നിനം ഒ്പക്കേി  .   

തിരുകനല്ലി   കദേ സ്വ്ികത അധീനതലയാിലുുള  പഞ്ചതീര്ത്ഥ   ിശ്രമ  മന്ദിരം   മ്്
അനുബ   കകയിടങ്ങള  എകി യ് എല്ലാ അര്ുദ  ര്ഷവും  കകയിട നിവതി  തിരുകനല്ലി ഗാമ
പഞ്ചാലയാ്ില  അട ാകക്കേണ്തണ്്.  കകരള പഞ്ചാലയാ്്  രാജ്  നിലയാമം  അനുശാസിും  പ്രകാരം
ഒാകരാ  അര്ുദ ര്ഷ്ിനും  പഞ്ചാലയാ്് ഡിമാത്  കചചചെ്  നിവതി  നിര്്ലയാിം  കകയിടങ്ങളക്കേ്
അ  ലയാഥാസമലയാം  അട ാകക്കേണ്തണ്്.  ആലയാത്  പ്രകാരം അടകക്കേണ്  അ സാന  തിയ്യതി  രണ്്
അര്ുദ ര്ഷങ്ങളും ലയാഥാക്രമം കസപ്്ംബര് 30,  മാര്ം്  31  ആണ്.    എകാല  ഇൗ സമലയാ
പരിധി  പാലിക്കോ്തിനാല  പിഴകുപലിശ ഇന്ില  കദേ സ്വ്ില നിക്  തക അട ാകക്കേണ്ി
 ന.    ിശദോംശങ്ങള  താകഴ  കചര്ുന. 
ആകക  അടം കകയിട നിവതി   :  65486.00
ക ൗംര് നമ്പര്                       :  864/11-11-16
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2016-17  കല ഒകാം  അര്ുദ  ര്ഷക്  നിവതി  അട ാുകത്  10-11-16-ല ആണ്.
ആലയാതിന് പിഴ 2% നിരക്കേില  അട ാകക്കേണ്ി  ന. 

ക്രമ
നം 

പഞ്ചാലയാ്്
രസീത് നം

കകയിട  നിവതി
വടിശ്ശികക്കേ്
അടം് പിഴ തക

1 11601500017 13

2 11601500018 11

3 11601500019 3

4 11601500020 9

5 11601500021 4

6 11601500022 6

7 11601500023 6

8 11601500024 9

9 11601500025 9

10 11601500026 9

11 11601500027 9

12 11601500028 9

13 11601500029 9

14 11601500030 9

15 11601500031 9

16 11601500032 9

17 11601500033 9

18 11601500034 12

19 11601500035 12

20 11601500036 26

21 11601500037 8

22 11601500038 7

23 11601500039 8

24 11601500040 9

25 11601500041 8

26 11601500042 8

27 11601500043 8
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28 11601500044 8

29 11601500045 16

30 11601500046 3

31 11601500047 5

32 11601500048 5

33 11601500049 18

34 11601500050 8

35 11601500051 8

36 11601500052 8

37 11601500053 8

38 11601500054 8

39 11601500055 8

40 11601500056 7

41 11601500057 7

42 11601500058 7

43 11601500059 7

44 11601500060 7

45 11601500061 7

46 11601500062 7

47 11601500063 7

48 11601500064 8

49 11601500065 8

50 11601500066 8

51 11601500067 26

52 11601500068 1

53 11601500069 9

54 11601500070 9

55 11601500071 9

56 11601500072 9

57 11601500073 9

58 11601500074 9

59 11601500075 9

60 11601500076 9
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61 1601500077 8

62 1601500078 8

63 1601500079 8

64 1601500080 8

65 1601500081 8

66 1601500082 8

67 1601500083 8

68 1601500084 8

69 1601500085 13

70 1601500086 10

71 1601500088 2

ആകക 619

കമല കാണിം പിഴ  ഇന്ില  കദേ സ്വം   നലകകണ്ി   ക തക   ടി  കാലലയാള ികല
ഉ്ര ാദേിലയാാലയാ  ഉകദേ്ാഗസ്ഥനില നിനം ഈടാകക്കേണ്താണ്. 

3-4.   പ്ലാസ്റ്റേിക് ജാര്  :    ാങ്ങിലയാ  എ്ം സ്റ്റോക്കേികല്പ്ില്ല  .   

2016  ര്ഷം  പാലയാസ  ിതരണ്ിനാലയാി 50 എം.എല  ജാര് 5000 എ്ം   ാങ ാന
22.50  രൂപ പ്രകാരം  11250/-  രൂപ കചല ഴിംി്ണ്്.   ( ൗംര്  നം .  707/11-9-16)  എകാല
കസ്റ്റോക്കേ്  രജിസ്റ്റേഡില 4836/-  എ്ം  മാത്രമാണ് കചര്്ത്.  (കപജ്  നം.  205) 164  ജാറകള
വഡ ാലയാാണ്   കചര്്ത്.   പ്രസ്തുത അപാകത സൂചികുപിം്   നലകിലയാ  11/27-11-18-ാം  നമ്പര്
എനക്വലയാഡിക്കേ്   ലഭ്മാക്കേിലയാ  മറപടിലയാില,  കസ്റ്റോക്കേ്   എ്പ്്   എഴുതിലയാതില   ക
 ്ത്ാസമാകണക്   ്യമാക്കേിലയാി്ണ്്.  എകാല ഉകപാലബലകമാലയാ  കരഖേകള
ഹാജരാക്കേിലയാിയില്ല.   ആലയാതിനാല  കസ്റ്റോക്കേികല്പക്കോകത 164 ജാഡികത   ിലലയാാലയാ 3690/-  രൂപ
(164 x22.50) തടസ്സ്ില ക യ്ന. 

3- 5   നിലയാമ  ിരുുദമാലയാി   കബാര്ഡ്  കമമ്പര്ക്കേ്  ലയാാത്രകുപടി നലകി  .   

കകത്ര്ികല   ാം്മാന  തസ്തികലയാികലക്കേ്   നിലയാമനം  നടത്ത ാന  കടിക്കോ്ക്കോലയാി
ചമതലകകുപയ  കബാര്ഡ്  കമമ്പര്  ശ്രീ .പി.കക.  ചന്ദ്രകശഖേരന്   അകഹഹം   എഴുതി   നലകിലയാ
തകകളകട  അടിസ്ഥാന്ില  ലയാാത്രാകുപടിലയാാലയാി  15800/- രൂപ   ൗംര്  നം. 52/27-1-16 പ്രകാരം
നലകിലയാി്ണ്്.   കമല തകെയകട   ിശദോംശങ്ങള  ച കട കചര്ുന.  

3-12-15-ന്  കാഞങ്ങാട്  നിന്  കകാഴികക്കോകയയ്ം തിരിചമുുള  ക്ലയാിന
ചാര്ജ്ജ്

2800

9-1-16-ന്  ടാക്സി  കഫലയാര് കാഞങ്ങാട്  നിക് തിരുകനല്ലി  കര 6500

ടാക്സി കഫലയാര് കാഞങ്ങാട്  നിനം  തിരുകനല്ലി  കര 6500

15800/-
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മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്  കമമ്പര്മാര്ക്കേ്  കദേ സ്വം  കബാര്ഡില നിനം  ലയാാത്രാ ബ്
ലഭിും എകിരികക്കേ  കകത്ര ഫണ്ില നിനം  ലയാാത്രാബ് അനു ദേിക്കോനിടലയാാലയാ  സാഹചര്ം
 ്യമല്ല.   കകത്ര ഫണ്ില നിനം  ലയാാത്രാ ബ്  നലകാന  കമ്മീഷണര് / അസി. കമ്മീഷണര്
രഫീസില നിനം   ഉ്രവുകകളാ   നിര്കഹശങ്ങകളാ   ലഭിംി്കണ്െില  പരികശാധനയ്
ലഭ്മാകക്കേണ്താണ്.   അല്ലാ് പകം   നലകാനിടലയാാലയാ  സാഹചര്ം  ിശദേീകരികക്കേണ്താണ്
എക്  സൂചികുപിം്  നലകിലയാ  14-ാം നമ്പര്  അകന്വഷണുഡികുപിന്   ലഭ്മാക്കേിലയാ  മറപടിലയാില
കബാര്ഡ്   കമമ്പര്ക്കേ്   ലയാാത്രാകുപടി   നലകിലയാത്   3-3-16-കല  ്സ്റ്റേി  കബാര്ഡ്  കലയാാഗ്ില
അംഗീകരിംി്കണ്നം   മലബാര് കദേ സ്വം  കബാര്ഡ്   കമ്മീഷണര്ക്കേ്  അംഗീകാര്ിനാലയാി
സമര്കുപിംിരിുനക നം  അഡിലയാിച.   എകാല രഡി്്  തിയ്യതി   കര  മലബാര്  കദേ സ്വം
കബാര്ഡ് പ്രസ്തുത കചല ് അംഗീകരിംിയില്ല.  ആലയാതിനാല  കചല ഴിം തക ഉ്ര ാദേിലയാാലയാ
ഉകദേ്ാഗസ്ഥനില നിനം  ഈടാക്കേി  കകത്ര ഫണ്ില  അട ാകക്കേണ്താണ്. 

3-6 )   കടണ്ര്   /  ക്വകയഷന  പത്രകുപരസ്ം   -    ിനകഡാ പരസ്ം  നലകാ്തിനാല  അധിക കചല ്   

കകത്ര്ികല   ി ിധ   പ്ര്രവൃ്ികള /  പര്കംലയാ്സ്   സംബ ിം  കടണ്ര് ക്വകയഷന
പരസ്ങ്ങള   ിശദേമാലയാ   ി രങ്ങള ഉളകകുപ്പ്ി   പത്ര്ില  നലവകതിനാല  പരസ്
കചല ിന്ില  അധികകംലവുണ്് .  എകാല  കടണ്ര് /ക്വകയഷന സംബ ിം അത്ാ ശ്
 ി രങ്ങള  മാത്രം ഉളകകുപ്പ്ിെയുള    ിശദേ  ി രങ്ങള  കദേ സ്വം  രഫീസിലും   കദേ സ്വം
ക ബ്ഷസ്ിലും   ലഭ്മാകണകഡിലയാിചകകാണ്ടുുള   ിനകഡാ  പരസ് രീതി   സ്വീകരിുകത്
പരസ്മിന്ികല  അധിക  കംല ്   വഡക്കോനാവും .   കടാകത  പരസ് നിരക്കേ്   വഡഞതം
 ്ാപകമാലയാ പ്രചാരമുുളതമാലയാ  പത്രങ്ങകള കതരകഞ്പുകതം  കദേ സ്വ്ികത  സാമ്പ്ിക
താലപര്്ിന്   ഗുണകരമാവം.   ിശദേമാലയാ  കടണ്ര് /ക്വകയഷന  പരസ്ം  നലകിലയാതികത
ഏതാനും ഉദോഹരണങ്ങള  താകഴ കചര്ുന. 

ക്രമ 
നം

പ്ര്രവൃ്ി  ഇനം ഷസസ് നിരക്കേ് നിവതിലയാടക്കേം
ബില തക

ക ൗംര് 

1 കല ഡ  സാധനങ്ങള
 ിതരണം കചയ്യല 16-8-17
തിയ്യതികല മാതഭൂമി
പരസ്ം

8x 10 എം2 120/എം2 10080
ബില നം .
61100511/10-
8-17

850/28-9-17

2 രാ ികലെയം രാത്രിെയം ലഘ
ഭകണം നലവകതിന്  3-
10-17-കല കദേശാഭിമാനി
പരസ്ം 

8 x 18 എം2 70/എം2 10584/
ബില നം .
CLT/15222/6
-10-17

926/25-10-17

അപാകത  സംബ ിം്  നലകിലയാ  രഡി്് എനക്വലയാഡിക്കേ്  ലഭ്മാക്കേിലയാ മറപടിലയാില  പരസ്
ചാര്ജ്   വഡയ്കതിന്   നടപടി   സ്വീകരിുകതാകണക്    ്യമാക്കേിലയാി്ണ്്.    അപാകത
ഭാ ിലയാില ആ ര്്ിക്കോതിരിക്കോന  നടപടി  സ്വീകരികക്കേണ്താണ്. 
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3- 7)   കകത്ര്ികല  അകദോനം  ,   ഷല്് ആത് കസൗണ്് പ്ര ര്്ികള  നടത്തകത് സംബ ിം്  
കടണ്ര്  നടപടികള  സ്വീകരിംിയില്ല  .   

 മലബാര് കദേ സ്വം  കബാര്ഡ്  കമ്മീഷണറകട  2-3-2010-കല   എം്  9/1637/10  നമ്പര്
സര്ുലഡികല  മാര്ഗ്ഗ  നിര്കഹശങ്ങള  പ്രകാരം   കകത്രങ്ങളികലക്കേ്   എല്ലാ   ാങ്ങലുകളം
പ്ര ര്്ികളം  സംബ ിം്  കകരള കസ്റ്റോര്  പര്കംലയാ്സ്  മാന്വല  പ്രകാരം  15000/- രൂപ  മുതല
ഒരു ലകം രൂപ  കരെയുള  പ്ര ര്്ികളക്കേ്  ക്വകയഷന  ഴി ആകള  കതരകഞ്പകക്കേണ്തം ഒരു
ലകം മുതല  ലകം മുതല  കടണ്ര് നടപടികള   ഴി ആകള കതരഞ്പകക്കേണ്തം  ഒരു ലകം
മുതല  കടണ്ര് നടപടികള ഷകകക്കോകുളണ്തമാണ്. 

എകാല താകഴ കാണിം പ്ര്രവൃ്ികള ഒരു ലക്ില  അധികം  ഉുളതാകണെിലും
കടണ്ര് നടപടികള  സ്വീകരിംിയില്ല.   ിശദോംശങ്ങള  താകഴ കചര്ുന.

1.   ഷല്് ആത്  കസൗണ്്  പ്ര്രവൃ്ി  

 ര്ഷം ക ൗംര് തക   ര്ഷം ക ൗംര് തക 

2016 832/4-11-16 200000 2017 716/14-8-17 26000
158000
184000

833/4-11-16 50000 717/14-8-11     56000

889/25-11-16 40000

890/25-11-16 20000

ആകക 310000 240000
അകദോനം  കചല ്  :-  കകത്ര്ില  രാ ികലെയം  രാത്രിെയം  ഉപമാ ് ,  കാകുപി  എകി 

കകാ്പ്തികത  ബില തകലയാാലയാി  താകഴ കാണിം പ്രകാരം  2016-ല  ശ്രീ  സകമഷ്, മാനന്ത ാടി
എക ര്ക്കേ്  നലകിലയാിരുന. 

2016 2017

ക്രമ
നം

ക ൗംര് നം തക ക്രമ
നം

ക ൗംര് നം തക

1 57/3-2-16 152856 1 57/3-2-17 138635

2 171/3-3-16 131373 2 162/2-3-17 149609

3 255/5-4-16 158598 3 295/3-4-17 135992

4 376/3-5-16 109197 4 397/4-5-17 134924

5 436/1-6-16 204336 5 463/3-6-17 179745

6 505/1-7-16 210424 6 571/1-7-17 283985

7 574/1-8-16 136719 7 645/24-7-17 155550
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8 605/5-8-16 195030 8 662/1-8-17 111137

9 669/4-9-16 128502 9 775/2-9-17 113560

10 727/22-9-16 99198 10 857/3-10-17 127755

11 761/1-10-16 45837 11 946/1-11-17 169405

12 829/2-11-16 215028 12 1038/7-12-17 73702

13 916/2-12-16 119595 13 1111/31-12-17 98660

14 1001/31-12-16 147560

ആകക 2054253 1872659

കമല കാണിം  പ്രകാരം  2016-ല  20  ലക്ിലധികം   അകദോന്ിന്   മാത്രം
കചല ്   കി്ണ്്.  10  ലക്ിന്   മുകളില    രുക കടണ്ര്  നടപടികളകട  നടപടിക്രമവും
കസ്റ്റോര്  പര്കംലയാ്സ്   നിലയാമ പ്രകാരം നടകുപിലാക്കേിലയാിയില്ല .   കമലില ഇ്രം പ്ര  ൃത്്ികളക്കേ്
നടപടിക്രമം  പാലിക്കോക്വ ശ്രുദികക്കേണ്താണ്. 

3-8.     ാഹന  ാടക  നലവകത്   -   ്ികുപ് ഷീ്് ഇല്ല  .   
2016  രഡി്്  ര്ഷ്ില കകത്ര്ില  താനിക  കാര്ങ്ങളക്കോലയാി   ക  തനിക്കേ്

കാര്   ാടക നലകിലയാതികത   ിശദോംശങ്ങള  ച കട  കചര്ുന. 

ക്രമ
നം

 ണ്ി നമ്പര് നലകിലയാ തക ക ൗംര്
നം/തിയ്യതി 

1 KL-13/4411 3500 218/25-3-2016

2 ഇല്ല 3500 490/27-9-2016

ആകക 7000
ഇതില ക്രമ നം 2-കല   ൗംഡില   ണ്ി നം  കാണിംിയില്ല.

്ികുപ് ഷീ്് ഇല്ലാകത   ാഹന  ാടക നലകിലയാതിന്   ിശദേീകരണം  നലകകണ്താണ് 
എക്  സൂചികുപിം്  നലകിലയാ  13/27-11-18-ാം  നമ്പര്  അകന്വഷണുഡികുപിന്  തപ്തികരമാലയാ 
 ിശദേീകരണം  നലകാ്തിനാല  തക തടസ്സം  കചെന. 

3-9)   ക കണ്ാല  മഹാ ി് കകത്രം  പനരുുദാരണ കമ്മി്ി   -   കണുകള  രഡി്ിന്    
         ലഭ്മാകക്കേണ്താണ്  .   

ഉപകകത്രമാലയാ ക കണ്ാല  മഹാ ി്  കകത്ര്ികത  ശ്രീകകാ ിലും  ച്മ്പലവും  2011-
ല തകര്ക്   ീണതിന്  കശഷം  കകത്ര പനരുുദാരണ്ിനാലയാി ഒരു ജീര്ക്ാുദാരണ  കമ്മി്ി
രൂപീകരിച പ്ര ര്്ിം്   രുകതാലയാി  കാണുന.  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറകട
17-10-11-കല  കജ -6-5971/2011/എംഡിബി  (കക.ഡിസ്)  നമ്പര് ഉ്ര ്  പ്രകാരം
ടി.പി.രമനുയന, പ്രസിഡണ്്, കക. ി.  ിശ്വംഭരന, കസക്രയഡി, കകത്ര എക്സി.രഫീസര്  ്ഷഡര്
എകി ര് ഭാര ാഹികളാലയാ ജീര്ക്ാുദാരണ  സമിതികലയാ  അംഗീകരിംി്ണ്്.  
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ജീര്ക്ാുദാരണ  സമിതി  പ്രസിഡണ്ാലയാ ശ്രീ.  രമനുയന  6-12-2016-ന്   കകത്രം
എക്സി. രഫീസര്ക്കേ്  അലയാം ക്്  പ്രകാരം  ജീര്ക്ാുദാരണ  കമ്മി്ിക്കേ് 30-11-16  കര  താകഴ
കാണിം  പ്രകാരം 92,06,503/- രൂപ  രവും  അത്രെയം  കചലവും  ഉകണ്ക്  കാണിംി്ണ്്. 

തിരുകനല്ലി   കകത്രം   നലകിലയാത്  (ശ്രീ  കകാ ില  നമസാര
മണ്ഡപം)

20,50,000.00

തിരുകനല്ലി  കകത്രം  നലകിലയാത്  ച്മ്പലം  നിര്മ്മാണം 40,00,000.00

പ്രാകദേശിക സമാഹരണം 28,70,047.50

കദേ സ്വം ഗാത് 87500.00

കകത്ര ഭണ്ഡാരം 1,98,955.00

ആകക 92,06,503.00

കകത്രങ്ങളികല  ജീര്ക്ാുദാരണ  കമ്മി്ിെയകട  കണുകള  കകരള സംസ്ഥാന  രഡി്്
 വകുപികത  രഡി്ിന്  സമര്കുപികക്കേണ്തണ്്.   (  കമ്മീഷണറകട  6-12-2014-കല കജ6/2543/14
ഉ്ര ് കാണുക)

ആലയാതിനാല  കമ്മ്ിെയകട   ിശദേമാലയാ   ര ്  കചല ്   കണുകള  രഡി്ിന്
അലയാചതകരണ്തം   കമ്മി്ിെയകട  കകഷ്  ബുകള ,  പാസ്  ബുകള,  കചല ്  ക ൗംറകള,
കപാതജനങ്ങളില നിനം  സംഭാ ന  പിരിം രശീതികള  എകി  പരികശാധനയാലയാി
ലഭ്മാകക്കേണ്തമാണ്. 

3-10)   ശമ്പളം നിര്്ലയാിംതില   അപാകതകള   
 താകഴ കാണിം  ജീ നക്കോരുകട  ശമ്പള  നിര്്്ില അപാകത  സംഭ ിംതാലയാി

കാണുന.    ിശദേ  ി രങ്ങള  താകഴ കചര്ുന. 

1)   പി  .  ടി  .   ര ീന്ദ്രന  ,   കഹഡ് ക്ാര്ക്കേ്  
10-10-1986-ല സര്്ീസില പ്രക ശിം  ശ്രീ .  പി.ടി  ര ീന്ദ്രന്  1-3-2009-ന്   െയ.ഡി.സി

തസ്തികലയാില  ശമ്പള  പരികരണം   നടത്തകെയം   10-10-2009-ന്  23   ര്ഷക് മകാമക്
ഹലയാര്കഗഡ്   അനു ദേിം്   8390-13270  ശമ്പള  കസലയാിലില  8790  രൂപലയാാലയാി   ശമ്പളം
നിര്്ലയാിംതാലയാി  കാണുന.   അതിന്  കശഷം   1-10-2010-ന്  ടിലയാാന്   ഇനക്രികമതിന്
അര്ഹതെയകണ്െിലും   അനു ദേിംില്ല.  പികീട്  ടിലയാാന്   1-1-2013-ല കഹഡ്  ക്ാര്ക്കേ്  ആലയാി
പ്രകമാഷന ലഭിംകകുപാള  28  എ  ഫികക്സഷന  അനു ദേിം്  രണ്്  ഇനക്രികമത്   ആനുകല്ം
നലകിലയാി്ണ്്.   ഇത്   ശരിലയാല്ല.   കഹഡ്  ക്ാര്ക്കേികത  കസലയാില  10-10-2009  മുതല തകക
കിയിലയാതിനാല 1-1-2013-ന്  ടിലയാാന് ലയാാകതാരു  സാമ്പ്ിക  ആനുകല്്ിനും  അര്ഹതലയാില്ല.
ടിലയാാന് ലഭികക്കേണ്തം ലഭിംതം  താകഴ കാണിുന. 

ലഭികക്കേണ്ത് ലഭിംത് 

10-10-2009 8790 10-10-2009 8790

1-10-2010 8990 1-10-2010 8790
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1-10-2011 9190 1-10-2011 8990

1-10-12 9390 1-1-2013 9390

1-10-2013 9590 1-1-2014 9590

1-10-2014 9830 1-1-2015 9830

1-10-2015 10070 1-1-2016 10070

1-10-2016 10310 1-1-2017 10310

1-1-02017 10550 1-1-2018 10550

1-10-2018 10790
 

അപാകത പരിഹരികക്കേണ്താണ്. 

2).   കക  .  എം  .   രഘ്മന  ,   െയ  .  ഡി  .  സി  
(ഒകുപ്)
10-10-1987-ന്   സര്്ീസില  പ്രക ശിം  ശ്രീ   രഘ്മകത  ശമ്പളം   1-3-2009-ന്

പരികരിം്  ക ലയാിക്ജും  മറം  കചര്്്  8390/-  രൂപലയാാലയാി  നിര്്ലയാിംി്ണ്്.  1-3-2010-ന്
ടിലയാാന് ആദേ് ഇനക്രികമത്  നലകിലയാി്ണ്്.  പികീട് 10-10-2010-ന്  ടിലയാാന് കഹഡ് ക്ര്ക്കേികത
കസലയാില നലകി  (8390-13270 കസലയാില)  8790/-  രൂപലയാാലയാി  നിര്്ലയാിംതാലയാി   കാണുന.
ടിലയാാന്   23   ര്ഷക്  കഗഡ്   അനു ദേിം ഉ്ര ്   നമ്പരും  മറം   കസ നപസ്തക്ില
കരഖേകകുപ്പ്ിലയാിയില്ല.  മാത്രമല്ല കഗഡ്  ലഭിംി്കണ്െില  ചയം  28 എ  പ്രകാരം  ടിലയാാന്  രണ്്
ഇനക്രികമതികത  ആനുകല്ം   ലഭികക്കേണ്താണ് .   അതിന്   പകരം   ഒരു  ഇനക്രികമതികത
ആനുകല്മാണ്  നലകിലയാത്.    എകാല  ഇനക്രികമത്   തിയ്യതി   പികീട്   ഒകകാബഡികലക്കേ്
മാറകെയം  കഹഡ് ക്ാര്ക്കേ് തസ്തികെയകട കസലയാില  നലവകെയം കചചചെി്ണ്്.   ിശദോശങ്ങള  താകഴ
കചര്ുന. 

നലകകണ്ത് നലകിലയാത്.

1-3-2009 8390 1-3-2009 8390

1-3-2010 8590 1-3-2010 8590

10-10-10 8990(A) 10-10-10 8790

1-10-2011 9190 1-10-11 8990

1-10-12 9390 1-10-12 9190

1-10-13 9590 1-10-13 9390

1-10-14 9830 1-10-14 9590

1-10-15 10070 1-10-15 9830

1-10-16 10360 1-10-16 10070

1-10-17 10550 1-10-17 10310

(A) 23   ര്ഷക്  കഗഡ് കപ്രാകമാഷന് അസി. കമ്മീഷണറകട  അംഗീകാരം   ാകങ്ങണ്താണ്. 



16

3-11      ഒകര ശമ്പള കസലയാില   -   ഇനക്രികമത്  അനു ദേിംതില  അപാകത  

താകഴ  കാണിം ജീ നക്കോര്ക്കേ്   5250-8390  ശമ്പള  കസലയാിലില ഇനക്രികമനകള
അനു ദേിംതില അപാകത കാണുന.    ിശദോംശങ്ങള  താകഴ കചര്ുന.  

കസലയാില :- 5250-130-5510-140-5930-150-6680-160-7480-170-7990-200-8390

1)   പി  .   ഉ്ികഷ്ണന  ,   അ്തര്  

10-3-1970-ല  സര്്ീസില   പ്രക ശിം ടിലയാാകത  ശമ്പളം   1-3-2009-ന്   കമല
കസലയാിലില  5250/-  രൂപലയാാലയാി  പരികരിം്   നിര്്ലയാിംി്ണ്്.    തടര്ക്  ഇനക്രികമനകള
അനു ദേിുകതില   താകഴ കാണിം പ്രകാരം പിഴ ്   രു്ിലയാതാലയാി കാണുന. 

തിയ്യതി അനു ദേിം
ശമ്പളം 

ലയാഥാര്ത്ഥ്ില
നലകകണ്ിലയാിരുക
ശമ്പളം 

1-3-2012 5510 5510

1-3-2013 5640 5650

1-3-2014 5770 5970

1-3-2015 5910 5930

1-3-2016 6050 6080

1-3-2017 6200 6230

2)   മണിലയാന  .   എം  ,    ാം്കമന  

1-2-1994-ന്   സര്്ീസില  ക ശ്രീ മണിലയാകത   ശമ്പളം  1-3-2009-ന്  4750-7820
കസലയാിലില  4750 രൂപലയാാലയാി  പരികരിം്  നിര്്ലയാിുകെയം  പികീട്  6-2-2014-കല  ഉ്ര ്
പ്രകാരം  1-2-2010 പ്രാബല്്ില  5250-5390 കസലയാിലില  ക ലയാിക്ജും  കഗഡം  അനു ദേിം്
5790/-  രൂപലയാാലയാി   നിര്്ലയാിംതാലയാി   കസ ന  പസ്തകം  കപജ്  35-ല കരഖേകകുപ്പ്ിലയാി്ണ്് .
കഗഡിന്  കശഷം ഇനക്രികമത്  നലകിലയാത്   1-2-2016-ന്  5930  രൂപലയാാലയാിയാണ്.  1-2-2010-ന്
5790/-  രൂപലയാാലയാി   ശമ്പളം   നിര്്ലയാിക്കേകകുപയാല  ടിലയാാന്   താകഴ കാണിം പ്രകാരം
ഇനക്രികമനകള  ലഭികക്കേണ്താലയാിരുന. 

1-2-2011 5930

1-2-2016 6080

1-2-2013 6230

1-2-2014 6350
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1-2-2015 6530

1-2-2016 6680

 ്ത്ാസ്ിനുുള കാരണം അഡിലയാികക്കേണ്താണ്. 

3-12)    കസ ന പസ്തകം   -   ജനന തിയ്യതി  സാക്കകുപ്പത്തകില്ല  .   

ജീ നക്കോരുകട കസ നപസ്തകം  പരിശാധിംതില  താകഴ  കാണിം  ജീ നക്കോരുകട
കസ ന  പസ്തകങ്ങളില  കരഖേകകുപ്പ്ിലയാ   ജനന്ിയ്യതി   എക്സിക്യീ ്  രഫീസര്
സാക്കകുപ്പ്ിലയാതാലയാി കാണുകില്ല.   ി രങ്ങള താകഴ കചര്ുന. 

കപരും  തസ്തികെയം 
1) പി.ടി. ര ീന്ദ്രന, കഹഡ് ക്ര്ക്കേ്
2) ഇ.എന. കഷ്ണന നമ്പൂതിതി, കമല ശാന്തി.
3) ഡി.കക അച്ത, കീഴ്ശാന്തി
4)രാമചന്ദ്ര ശര്മ്മ
5) സകന്താഷ് വമാര്, െയ.ഡി.സി
6) ടി. ി,ഹരിദോസ്,  ാദേ്ം
7) കക. ി. ഉമാനാഥ്,  ാദേ്ം
8)എ.സി. മകനാജ്, ഡിസപ്ഷനിസ്റ്റേ്
9)കക.ജി. ക െിടസുന,  ാം്കമന
10)ടി.എം. അതലനാഥ്,  ാം്കമന
11) മണിലയാന.എം
12)കമല.ജി.പി, സ്വീകുപര്
13) അകജഷ്.കക.ആര്,  ാം്കമന
14)പതനാഭന പന്തീരടി, സ്വീകുപര്
15)ദേികനശന.കക. സ്വികുപര്
16)എം.ഉ്ികഷ്ണന
17) എ. മുരളീധരന, സ്വീകുപര്
18)കക.സി.  ിജലയാ ചന്ദ്രന

പ്രസ്തുത  ജീ നക്കോരുകട  എസ് .എസ്.എല.സി   ബക്കേ്  പകര്കുപ്  /  സ്കൂള  അ നിഷന
രജിസ്റ്റേഡികത പകര്കുപ്  /ജനന  സര്യിഫിക്കേ്്  ഹാജരാക്കോന  ആ ശ്കകുപകടണ്തം   ആലയാത്
ലഭ്മാക്കേി ജനന്ിയ്യതി  സാക്കകുപ്പക്ണ്തമാണ്. 

3-13)  ഇനക്രികമത്  അനു ദേിംതികല  അപാകതകള   

ജീ നക്കോരുകട  കസ ന  പസ്തകങ്ങളില   ാര്ഷിക  ഇനക്രികമത്   അനു ദേിുകതില
അപാകതകള  ഉുളതാലയാി  കാണുന.     കപ്രാകബഷന പര്്ിലയാാക്കേിലയാതിനു കശഷം   മാത്രം
ലഭിുക ഇനക്രികമനകള  ഒഴികക  (അതാലയാത് രണ്്   ര്ഷം കപ്രാകബഷന  ഉുള ജീ നക്കോരുകട
കാര്്ില  രണ്ാമക് ഇനക്രികമത്  )  എല്ലാ  ാര്ഷിക ഇനക്രികമനകളം  ഇനക്രികമത്  ഡ്
ആവക മാസം  ഒകാം തിയ്യതി  അനു ദേിക്കേണം.    ഏതാനും  ജീ നക്കോരുകട  കാര്്ില  ഈ
 ് സ്ഥ പാലിക്കേകകുപടാ്താലയാി  കാണുന.     ിശദേ  ി രങ്ങള  താകഴ കചര്ുന. 
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I)   പ്രിലയാ കസാമന  ,   എല  .  ഡി  .   ക്ാര്ക്കേ്  

19-2-2016-ന്  സര്്ീസില   ക ടിലയാാളക്കേ്  19-2-2017-ന്  ആദേ്ക്  ഇനക്രികമനം
(5380/-  രൂപ)  19-2-2018-ന്  രണ്ാമക്  ഇനക്രികമനം   നലകിലയാി്ണ്് .    ടിലയാാരിെയകട
കപ്രാകബഷന  ഡിക്ലയാര്  കചചചെതാലയാി  കസ നപസ്തക്ില  കരഖേകകുപ്പ്ിലയാിയില്ല.   കപ്രാകബഷന
ഡിക്ലയാര് കചയ്യാകത  രണ്ാമക്  ഇനക്രികമത്  നലകിലയാത്  ശരിലയാല്ല .   കടാകത  ഒകാമക്
ഇനക്രികമത്  1-2-2017-ന്  ലഭിക്കോന  ടിലയാാരിക്കേ് അര്ഹതെയണ്്. 

II)   ഉഷ  .  സി  ,   എല  .  ഡി  .  സി  

ശ്രീമതി സി.ഉഷ യ്  കഗഡ് കപ്രാകമാഷന അനു ദേിം്  12-5-2013-ന്  7990-12930 ശമ്പള
കസലയാിലില 7990/- രൂപലയാാലയാി  ശമ്പളം  നിര്്ലയാിംതിന്  കശഷം  12-5-14, 12-5-15, 12-5-16,
12-5-17,  12-5-18  തിയ്യതികളിലാണ്   ഇനക്രികമത്   അനു ദേിംത്.   ഇത്  ശരിലയാല്ല.   ാര്ഷിക
ഇനക്രികമനകള  മാസ്ികല  ഒകാം തിയ്യതി ലഭിക്കോന  ജീ നക്കോരിക്കേ് അര്ഹതെയണ്്. 

III)   കക  .   ി  .    ികജഷ്  ,    ാദേ്ം  

2-10-2018-ന്  സര്്ീസില പ്രക ശിം  ടിലയാാകത   ാര്ഷിക ഇനക്രികമനകള  2009 മുതല
2018  കര ഒകകാബര്  രണ്ാം  തിയ്യതിലയാാണ്  അനു ദേിംത്. 

IV)   ര ിശെര്  .  കക  .  ആര്  ,    ാംകമന  

3-3-2016-ന്  സര്്ീസില   ക  ടിലയാാകത  അ്പ് ഇനക്രികമനകള 3-3-2017, 3-3-2018
തിയ്യതികളിലാണ്  അനു ദേിംത്. 

V)   രമന  ,   ജി  .  പി  ,   അലക്കേ്  

3-3-2016-ല  സര്്ീസില  ക ടിലയാാരിക്കേ്  3-3-2017,  3-3-2018  തിയ്യതികളിലാണ്
ഇനക്രികമത്  അനു ദേിംത്.  

ആദേ് ഖേണ്ഡികലയാില  പരാമര്ശിം  പ്രകാരം  ഇനക്രികമനകള  അനു ദേിം്   അപാകത
പരിഹരികക്കേണ്താണ്.  

3-14)  കകത്ര്ികലക്കേ്  കനയ്യ്  ാങ്ങിലയാത് സംബ ിം്   

 ലയാനാട്   ജില്ലാ  കടമ്പിള എംപ്കളാലയാീസ്  കകാ-രകുപകഡ്ീ ്  കസാഷസ്ി, സിനഡികക്കേ്്
ക്കഡസ്,  മാനന്ത ാടി  എകീ  സ്ഥാപനങ്ങള  ഴിലയാാണ്   കദേ സ്വ്ികലക്കേ്  2016-ല കനയ്യ്
 ാങ്ങിലയാിരുകത്.   2016-ല 3100 കികലാ കനയ്യ്   ാങ്ങിലയാിരുന.    ശരാശരി 400 രൂപ നിരക്കേില
12,40,000/-  രൂപ  (  പനണ്് ലക്ി നാലകുപതിനാലയാിരം രൂപ)  കചല ്   കി്ണ്്.  2017 ലും
ഇപ്രകാരം  കനയ്യ്   ാങ്ങിലയാി്ണ്്. (2016-  ാങ്ങല സംബ ിം  അനുബ ം 1 കാണുക)
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കനയ്യ് ഉലപാദേികുപിുകെയം   ിതരണം കചെകെയം  കചെക   MILMA’എക  
സ്ഥാപന്ില നിനം  ക്വകയഷന  ാങ്ങിലയാതാലയാി കാണുകില്ല. 

കനയ്യ്   ാങകതില  മിലമകലയാ  കടി  ഉളകകുപ്പത്തകത്  ഴി  സാമ്പ്ിക ലാഭം 
കദേ സ്വ്ിന് ലഭ്മാുകതികത  സാധ്ത ഭാ ിലയാില  പരികശാധിക്കോവുകതാണ്. 

തിയ്യതി ബില നം തൂക്കേം
(കി.ഗാം)

15-1-16 526 200

2-2-16 529 200

12-3-16 1059 200

20-4-16 1064 200

6-5-16 1070 200

3-6-16 1239 200

14-6-16 1242 200

14-7-16 1249 200

27-7-16 1251 300

27-8-16 1974 200

13-9-16 550 200

5-10-16 551 200

26-10-16 556 200

19-11-16 560 200

9-12-16 564 200

ആകക 3100 കി.ഗാം

കമല പഡഞ  ിഷലയാ്ില  നലകിലയാ  രഡി്്  എനക്വലയാഡിക്കേ്  ലഭ്മാക്കേിലയാ   മറപടി
തപ്തികരമാണ്.   മറപടിലയാില  പഡഞ പ്രകാരം   മിലമകലയാ കടി   കടണ്ഡില  ഉളകകുപ്പ്ാന
ശ്രമികക്കേണ്താണ്. 

3-15)   മരാമ്് പ്ര്രവൃ്ികള   ിലകുപന നിവതി  ഈടാക്കേിലയാതില വഡ ്   

രഡി്് കാലലയാള ില താകഴ  കാണിം  മരാമ്്  പ്ര്രവൃ്ികള പര്്ിലയാാക്കേി  ഷഫനല
ബില നലകിലയാി്ണ്്. 
1.   കടാലയാ് ല്്  കകാംപ്ളക്സ്  നിര്മ്മാണം  

അംഗീകാരം :- കമ്മീഷണറകട  20-5-2014-കല കജ6-3543/2010/എംഡിഎസ്
മല് നിര്്ലയാ തക:- 52,72,989 ( ബില രജിസ്റ്റേര്  കപജ് 31)
കരാറകാരന: കഡലയാിഡ്കകാ
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2.  പ ഞ്ചതീര്ത്ഥ  ിശ്രമ മന്ദിരം   -   അ് വ്കുപണി   

അംഗീകാരം : കമ്മീഷണറകട  4-9-2014-കല  കജ6/1629/2014/എംഡിബി(കക.ഡിസ്)
മല് നിര്്ലയാ തക :19,73,977 (ബില രജിസ്റ്റേര് കപജ് 41)

3.    ാഹനപാര്ക്കേിംഗ്  കഗൗണ്്  ക ബബാക്കേ്   -I  
അംഗീകാരം: കജ6-2029/2014/എംഡിബി(കക.ഡിസ്) 25-4-14

മല് നിര്്ലയാ തക :3,83,768
കരാറകാരന: ടി. സകരഷ് വമാര് (ബില രജിസ്റ്റേര് കപജ് 41)

4.    ാഹന പാര്ക്കേിംഗ് കഗൗണ്്  ക ബബാക്കേ്   -II  
അംഗീകാരം: കജ6-2846/2014/എംഡിബി(കക.ഡിസ്) 16-7-14
മല് നിര്്ലയാ തക: 3,83,721

5.   കടാലയാ് ല്് ക ബബാക്കേ്  ഡീകടെിംഗ്  ാള    (  ബില രജിസ്റ്റേര് കപജ്   41)  
കരാറകാരന: കഡലയാിഡ്കകാ
അംഗീകാരം: കജ6-6378/2014/എംഡിബി(കക.ഡിസ്) 27-11-16
മല് നിര്്ലയാ തക:   :  126026  (കപജ് നം. 33) ബില രജിസ്റ്റേര് 

കമല  കാണിം  പ്ര്രവൃ്ികളികലല്ലാം  3.03%  ാ്്, 1% ആദോലയാനിവതി, 1% കകമനിധി
ഉളകകുപകട 5.03%  തകലയാാണ്   കരാറകാരനില നിനം  ഡിക്കേ ഡി  നട്ിലയാി്ുളത് .   KVAT
ചയങ്ങള പ്രകാരം    ാ്്  കകാകമ്പൗണ്്   കചെകെയം   CST  രജിസ്  ക്ഷന ഇല്ലാ്തമാലയാ
കരാറകാരില നികാണ്  3% നിരക്കേില  ാ്് ഈടാകക്കേണ്ത്  കമല കാണിം  കരാറകാര്  ഈ
 ിഭാഗ്ിലകകുപ്പകകെില  കകാകമ്പൗണ്ിംഗ്  സര്യിഫിക്കേറം ,  സി.എസ്.ടി  രജികസഷന ഇല്ല
എക സാക്പത്രവും  ലഭ്മാകക്കേണ്താണ്. 

കകാകമ്പൗണ്ിംഗ്  സര്യിഫിക്കേറം  സി.എസ്.ടി രജികസഷനും  ഉകണ്െില  4% നിരക്കേില
 ാ്് ഈടാകക്കേണ്താണ്.  

കകാകമ്പൗണ്ിംഗ്   സര്യിഫിക്കേ്്   ഹാജരാക്കോ് പകം   മല് നിര്്ലയാ  തകലയാില
കതാഴില മല്ം  (Labour portion  ഒഴി ാക്കേി  )  ബാക്കേിെയുള മല്്ിന്  12.5%   ാ്്  ഈടാക്കേി
സര്ക്കോഡില അട ാകക്കേണ്താണ്. 

3-16   കചലവുകള  സാധൂകരിുകതിന്  കരഖേലയാില്ല  .   

താകഴ  കചര്്  കചലവുകകള  സാധൂകരിുകതിന്   ആ ശ്മാലയാ  കരഖേകള
ക ൗംഡികനാകുപം  സൂകിംിയില്ല. 

ക്രമ നം ക ൗംര് കചലവു തക അഭിപ്രാലയാം 

1 724/17-8-17 13638/-  ിശിഷ്ടാതിഥികളക്കേ്  ഉൗണ
,ചാലയാ  നലകിലയാ   കലയാില
 ി്പാദേം  കഹായലില
നലകിലയാത്.   കഹായല ബില,



21

കചലവു  ക  തീയ്യതി
തടങ്ങിലയാ  ി രങ്ങള 

13638/-

അപാകത  സംബ ിം്   നലകിലയാ   6-ാം നമ്പര്  രഡി്്  എനക്വലയാഡിക്കേ്    മറപടി
ലഭ്മാക്കേിലയാിരുകകെിലും   കചല ്   ിശദോംശങ്ങള  ലഭ്മാക്കേിലയാിയില്ല .    കചലവു തക  13638/-
തടസ്സ്ില ക യ്ന. 

3 -17)   കകത്ര്ില   ് ഹാര രജിസ്റ്റേര്  സൂകിുകില്ല  .   

2016, 2017 രഡി്്  ര്ഷങ്ങളില   ് ഹാരങ്ങളക്കോലയാി  താകഴ പഡെയം പ്രകാരം  തക 
കചല ഴിംി്ണ്്.  

 ര്ഷം കകസ് നം/ അഡ്വകക്കേ്് തക  ൗംര് നം/ തിയ്യതി

2016 WP(i)2990/2015
അഡ്വ. ശ്രീ . കമാഹനക്ന

26,000 73/5-2-16

2016 AP(5)2015, AP(6)2016
അഡ്വ. ശ്രീ. മനജി്്

18500 491/27-6-14

2016 കകസ് നം. ഇല്ല
അഡ്വകക്കേ്ികത  കപര് ഇല്ല.

5000 524/9-7-16

2016 WI(i)2990/2015
അഡ്വ. ശ്രീ. കമാഹനക്ന

10000 542/22-7-16

2016 കകസ് നം. ഇല്ല
അഡ്വ. ശ്രീ. മനജി്്

1500 543/22-7-16

2016 കമലശാന്തിെയകട   ക്കേീല ഫീ 2000 544/തിയ്യതി ഇല്ല. 

2016 C 25827/16
C25321/16
അഡ്വ.ശ്രീ. കമാഹനക്ന

15000 642/26-8-16

2016  ി രങ്ങള ഇല്ല 3500 412/തിയ്യതി ഇല്ല
(കമലയാ് മാസ  ൗംര്)

ആകക 81500

എകാല   ് ഹാര രജിസ്റ്റേര്  സൂകിുകതാലയാി  കാണുകില്ല.   ് ഹാര രജിസ്റ്റേര്
സൂകിക്കോ്തിന്   ിശദേീകരണം  ലഭ്മാകക്കേണ്താണ്  എക്  സൂചികുപിം്  നലകിലയാ  12/27-11-
18-ാം  നമ്പര്  എനക്വലയാഡിക്കേ് നില ില   ് ഹാര രജിസ്റ്റേര്  കത്മാലയാി  സൂകിുനകണ്നം
അ്പ് രഡി്ില  ഹാജരാക്കോകമനം  മറപടി   ലഭ്മാക്കേി .  നില ില  അപാകത
നിലനിലുകതിനാല  തക തടസ്സം  കചെന. 
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3-18   കര്ക്കേിടക  ാ ്    -   നികലയാാഗിക്കേകകുപ്പക  ഉകദേ്ാഗസ്ഥര്  ,   സകുദ പ്ര ര്്കര്  എകി കര   -   
സംബ ിം്  ിശദോംശങ്ങള  സൂകിുകില്ല  .   

ബലിതര്കുപണ്ിനാലയാി   തലാ ാ ്,  വംഭ   ാ ്,   കര്ക്കേിടക ാ ്
ദേി സങ്ങളിലാണ്   കദേ സ്വ്ില ഭയജന്ിരക്കേ്   അനുഭ കകുപ്പകത് .   ഇതില ഏ്വും
തിരുുള കര്ക്കേിടക ാ ്  ക ളലയാില ,    ി ിധ  ഡികുപാര്്കമനകളില നിനുള (  കപാലീസ്,
ഫലയാര്കഫാഴ്സ്,  ആകരാഗ്ം,  ഡ ന്,  കഫാഡസ്റ്റേ്)  ഉകദേ്ാഗസ്ഥകരെയം   എന.സി.സി,  എസ്.പി.സി
കാഡറകകളെയം  നികലയാാഗിക്കോറണ്്.    2016,2017   ര്ഷങ്ങളിലും   കര്ക്കേിടക   ാവു ക ളലയാില
ചമതലകലയാലക്കേകകുപയ ഡികുപാര്യ്കമത്  ഉകദേ്ാഗസ്ഥര്ക്കേ്  ഭകണം  നലകിലയാ  കലയാില  ലയാഥാക്രമം
41,100/-  ( ൗംര് നം .  604/5-8-16),   75000/-( ൗംര് നം .  646/24-7-17)  എകിങ്ങകന
കചല ാലയാി്ണ്്.  എകാല  രകരാ   വകുപില നിനം  ചമതലകലയാലകുപിക്കേകകുപയ  ജീ നക്കോരുകട
 ിശദേ ി രം  (കപര്,തസ്തിക,  രഫീസ്)  അടങ്ങിലയാ   വപതല കത  ഉ്ര ികത പകര്കുപ്
കദേ സ്വ്ില സൂകിുകതാലയാി  കാണുകില്ല .    ാവു്  സമലയാ്്   നികലയാാഗിക്കേകകുപ്പക
ഡികുപാ് യ്കമത് ജീ നക്കോ്,എന.സി.സി, എസ്.പി.സി  കാഡറകള, മ്് സംഘടനാ പ്ര ര്്ക്
എകി രുകട   ിശദേ ി രം സൂകിക്കോതിരിുകത്  ശരിലയാാലയാ നടപടിലയാല്ല.  ഭകണം,  താമസം
എകിങ്ങകനെയുള സൗകര്ങ്ങള  കദേ സ്വം  ഒരുകക്കേണ്ി   രുകത്  മലമുുള സാമ്പ്ിക
കചലവുകളികല സതാര്ത   ഉഡപ രു്ാനും   സരകാപരമാലയാ  കാരണങ്ങളാലും  ഇ്ര്ില
നികലയാാഗിക്കേകകുപ്പക കര സംബ ിം  ആധികാരികമാലയാ  ി രങ്ങള കദേ സ്വ്ില  ലഭ്മാക്കേി
സൂകികക്കേണ്താണ്. 

അപാകത  സംബ ിം് നലകിലയാ രഡി്് എക്വക്വലയാഡിക്കേ് ലഭ്മാക്കേിലയാ മറപടിലയാില ജില്ലാ
കലകറകട കലയാാഗ മിനിട്സ് സൂകിുകതാകണക്  ്യമാക്കേിലയാി്ണ്് .    അപാകത ഭാ ിലയാില
ആ ര്്ിക്കോതിരിുകതിന്  നടപടി സ്വീകരികക്കേണ്താണ്. 

3-19)    ഴിപാട്   ിഹിതം    -   ജീ നക്കോര്ക്കേ്  നലകി  രുന  .   

28-12-2009-കല  എം.എസ് 116/2009/ആര്.ഡി  നമ്പര്  സര്ക്കോര് ഉ്ര ്  പ്രകാരം 
കസ്പെഷ്ല  കഗഡ്  കകത്ര്ികല ജീ നക്കോര്  ഉളകകുപകട  എല്ലാ  ജീ നക്കോരുകടെയം  ശമ്പളം  
പരികരിംിരുന. 

തിരുകനല്ലി  കദേ സ്വ്ികല  ഏതാനും  ജീ നക്കോര്ക്കേ്   ശമ്പള്ിന്  പഡകമ   ഴിപാട്  
 ിഹിതം  നലകി  രുകതാലയാി  2016,2017-കല  ക ൗംഡില കാണുകെയണ്ാലയാി.  ിശദോംശങ്ങള  
ഇകതാകടാകുപം  അനുബ ം  I, II  ആലയാി കചര്്ി്ണ്്.  

 ഴിപാട്  ിഹിതം   - 2016  

ക ൗംര് നം ആകക ബലിസാധന 
 ില

 ഴിപാട് 
 ിഹിതം

31/20-1-2016 34014 18054 15960

60/3-2-16 83572 18087 15485

108/19-2-16 35412 18951 16461

174/5-3-16 31013 17118 13895

216/23-3-16 36975 21456 15519

258/5-4-16 29955 17415 12540



23

361/25-4-16 34292 17676 16616

395/9-5-16 36535 19437 17098

406/18-5-16 39764 20805 18959

439/6-6-16 48459 26049 22410

476/18-6-16 50055 27714 22341

518/8-7-16 32228 17775 14453

532/20-7-16 34491 19113 15378

597/5-8-16 39385 21408 17977

635/18-8-16 95771 61125 34646

677/6-9-16 30527 16149 24646

723/19-9-16 36877 18984 17893

771/6-10-16 42231 21066 21165

783/18-10-16 43464.75 21156 22308.75

834/5-11-16 52221 30177 22044

879/22-11-16 38298 20331 17967

920/7-12-16  29984 16323 13661

959/19-12-16 31117 16356 16761

998/21-12-16 38480 19434 19046

434961

  ഴിപാട്  ിഹിതം   - 2017  

ക ൗംര് നം ആകക ബലിസാധന 
 ില

 ഴിപാട് 
 ിഹിതം

32/18-1-17 34898 18306 16592

54/3-2-17 38867 19797 19070

124/20-2-17 31849 17094 14755

164/2-3-17 37047 19935 17112

220/17-3-17 31173 16500 14673

309/5-4-17 34543 18255 16288

368/19-4-17 35620 17142 18478

396/31-5-17 39914 20274 19640

439/23-5-17 40054 20283 19771

465/6-6-17 46397 24330 22067
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553/19-6-17 46392 26298 20094

582/4-7-17 55932 31794 24138

606/17-7-17 34226 18696 15530

661/1-8-17 37970 20766 17204

723/1-8-17 37970 20766 17204

817/12-9-17 29010 15546 13464

825/18-9-17 38993 19542 19451

865/3-10-17 34943 17733 17210

908/19-10-17 40679 21831 18848

967/2-11-17 43780 24642 19138

985/17-11-17 36691 19599 17092

1013/4-12-17 30615 16023 14592

1071/18-12-17 31558 16668 14890

1108/31-12-17 38650 18609 20041

951620 513597 438023

കമല പഡഞ പ്രകാരം  ചില ജീ നക്കോര്ക്കേ്   ഴിപാട്   ിഹിതമാലയാി  ശമ്പള്ിന്   പഡകമ
തക നലകാന  നില ില ഉ്ര ്   ല്ലതമുകണ്െില ആലയാത്  ലഭ്മാകക്കേണ്താണ് .  അല്ലാ്
പകം  തക നലവകതിന്  കമലില  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡികത  അനുമതി കതകടണ്താണ്. 

3-20)   കമ്പൂയര്  പരിശീലനം   -   ജീ നക്കോകര  നിലയാമിംത്   -   സംബ ിം്  .  

കമ്പ്യര്  പരിശീലനം  നലവകതിനാലയാി  ശ്രീ.  എം.പി  സധീഷ്  എക ര്ക്കേ്  2016 
രഗസ്റ്റേ്  മുതല പ്രതിഫലം  നലകിലയാി്ണ്്.    ിശദോംശങ്ങള  താകഴ കചര്ുന.  

2016 2017

ക ൗംര് നം തക ക ൗംര് നം തക

B/F 54000

582/2-8-16 8100 1004/31-12-17 7500(ജനു രി മാസക്ക്കേ)

664/3-9-16 8100 60/3-2-17 8100

748/1-10-16 7200 160/1-3-17 6900

826/1-11-16 7800 240/30-3-17 5700

914/2-12-16 6600

C/F. 54000 ആകക 82200
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കമല കാണിം  പ്രകാരം   ജീ നക്കോര്ക്കേ്   പ്രതിഫലം   കകാ്പ്തികത  സാഹചര്ം
ക ൗംഡില നിനം   ്യമല്ല .  പ്രസ്തുത  ജീ നക്കോരകന  ആര്ക്കേ്   പരിശീലനം
നലവകതിനാലയാാണ്  ഏര്കകുപ്പ്ിലയാിരിുകത്  എനം  ടിലയാാകള  നിലയാമിംതികത  മാനദേണ്ഡം
 ്യമല്ല.   ഇത്  സംബ ിം്  നലകിലയാ  28-11-2018-കല 15/18  നം  രഡി്്   എനക്വലയാഡിക്കേ്
നലകിലയാ മറപടിലയാില ടിലയാാളകട  നിലയാമന്ിന്  കദേ സ്വം അംഗീകാരം  ഇല്ല എക്   ്യമാണ് .
ആലയാതിനാല  നടപടി  ക്രമങ്ങള പാലിം്   കലയാാഗ്തെയുള ആകള തിരകഞ്പകക്കേണ്താണ് .
കചല ് തക 82200/- രൂപ  തടസ്സ്ില ക യ്ന. 

3-21.കകത്ര കമ്പ്യര് ത്കരണം   -   അപാകതകള    
കകത്രങ്ങളകട  കമ്പ്യര് ത്ക്കേരണവുമാലയാി ബ കകുപയ്  മലബാര് കദേ സ്വം  കമ്മീഷണറകട

എം്7/1449/14(2)  തിയ്യതി  17-6-14-കല നിര്കഹശ  പ്രകാരം   കകത്ര ്സ്റ്റേി  കബാര്ഡ്  കലയാാഗം
കചരുകെയം   4-8-2014-കല 3-ാം നമ്പര് തീരുമാന  പ്രകാരം   കകത്ര കണുകള
കമ്പ്യര് ത്കരിുകതിന്   തിരുമാനിുകെയം  കച്കു.   കമല  തീരുമാന്ികത ഭാഗമാലയാി
കമ്പ്യറകള  ാങകതിനാലയാി   ക്വകയഷന കണിുകെയം   വഡഞ  തക  കരഖേകകുപ്പ്ിലയാ
കകാംിന ഇനകഫാ സിസ്റ്റേംസ് മാനന്ത ാടി എക സ്ഥാപന്ികത  ക്വകയഷന  അംഗീകരിുകെയം
കച്കു.   ആലയാതിന്  കജ6/6302/15 എംഡിബി, 5-10-15 പ്രകാരം മലബാര് കദേ സ്വം  കമ്മീഷണര്
അനുമതി നലകിലയാി്ണ്്.   കകത്ര കണുകള പ്രകാരം കമ്പ്യര്  ത്കരണ്ിനാലയാി 479289/
രൂപ  കചല ഴിംി്ണ്്.    കകത്ര കണുകളകട  കമ്പ്യര്  ത്കരണ്ില ശ്രുദലയാിലകകുപയ
അപാകതകള താകഴ കകാ്പുന. 
1)  കകത്ര കണുകള കരഖേകകുപ്പത്തകതിനാലയാി   കകാംിന ഇനകഫാ  സിസ്റ്റേംസ്  എക
സ്ഥാപന്ികത  'കദേ ’  കസാ്്  ക ലയാര്  ആണ്   ഉപകലയാാഗിുകത് .    ജീ നക്കോര്ക്കേ്
പരിശീലനം  നലവകതിനും  കസാ്്  ക ലയാര് പരിപാലനവുമാലയാി  ബ കകുപയ്   സ്ഥാപനവുമാലയാി
കരാഡികലര്കകുപയിയില്ല.
2) ജീ നക്കോര്ക്കേ്  ആ ശ്മാലയാ പരിശീലനം  നലകിലയാിയില്ല.
3) അകദോനം, സംഭാ ന, കക്ാക്കേ് റം തടങ്ങിലയാ കകൗണ്റകളില  കമ്പ്യര്  സ്ഥാപിംിയില്ല.
4)  ിശ്രമ മന്ദിര്ികല  രവുകള  രഫീസ് കമ്പ്യറമാലയാി ലിെ് കചചചെിയില്ല.
5) രഡി്് കാലലയാള ില  മാന്വല ക്ാഷ് ബക്കേ് ആണ് സൂകിുകത്.
6) കകത്രാ ശ്ങ്ങളുുള സാധന സാമഗികളകട   ാങ്ങലുകള, മ്്  ആസ്തികള എകി  അതത്
കസ്റ്റോക്കേ്   രജിസ്റ്റേറകളില കരഖേകകുപ്പക്ണ്തണ്് .    കടാകത  ഷദേനംദേിനാ ശ്്ികലുുള
 ിനികലയാാഗ  ി രം,  കസ്റ്റോക്കേികല  നീക്കേിലയാിരികുപ്   തടങ്ങിലയാ  ി രങ്ങളം  കസ്റ്റോക്കേ്  രജിസ്റ്റേഡില
നിനം  ലഭികക്കേണ്തണ്്.  
      
3 - 22അംശാദോലയാ ം

 ര്ഷം തക രശീതി
നം/.തിയ്യതി

ക ൗ.
നം.തിലയാതി

2016
50,000.00 05284/23-12-16 151/23-2-16

1,00,000.00 53/18-3-16 198/18-3-16

50,000.00 6106/6-5-16 383/6-5-16

50,000.00 68/14-6-16 472/14-6-16

1,00,000.00 550/26-7-16
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1,00,000.00 6131/30-8-16 648/30-8-16

1,00,000.00 006151/22-10-16 804/22-10-16

5,00,000.00 006152/22-11-16 877/22-11-16

1,00,000.00 006158/23-12-16 967/23-12-16

ആകക 11,50,000.00

2017

1,00,000.00 006178/28-3-17 238/28-3-17

2,00,000.00 006192/14-7-2017 599/13-7-17

5,00,000.00 006198/22-8-2017 727/22-8-17

1,00,000.00 008119/13-10-17 906/13-10-17

1,00,000.00 008129/24-11-17 993/24-11-17

1,00,000.00 008133/28-12-17 1091/27-12-17

1,00,000.00 6172/3-2-17 68/3-2-17

1,00,000.00 6181/9-5-17 406/9-5-17

ആകക 13,00,000

3 -23 കകമനിധി
          

 ര്ഷം തക ക ൗ.നം.തിലയാതി രശീതി
നം./തീയ്യതി

2016
2,00,000/- 29/15-1-2016

3,00,000/- 878/22-11-16

2017 3,00,000/- 202/10-3-2017

3 -24   രഡി്് ചാര്ജ്ജ്

1996 കല കകരള കലാക്കേല ഫണ്് രഡി്് ചയങ്ങളികല ചയം 24(1) പ്രകാരം സര്ക്കോഡികലയ്
ഒ്പകക്കേണ് രഡി്് ചാര്ജ്ജ് സംബ ിം  ി രം ച കട കചര്ുന.

 ര്ഷം 2016 2017

ആകക  ര ് 144838031.50 164575137.50

ഋണശീര്ഷ  ര ് 96230037.00 115555054.00

രഡി്്ചാര്ജ്ജ് കണക്കോക്കോവുക   ര ് 48607994.5 49020083.5

ര ഡി്് ചാര്ജ്ജ് നിരക്കേ് 1% 1%

രഡി്് ചാര്ജ്ജ് 486080.00 490201.00

മുന ബാക്കേി 1349633.00 1835713.00
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ആകക 1835713.00 2325914.00

തന  ര്ഷം ഒ്പക്കേിലയാത് -- --

ഒ്പക്കോന അ കശഷിുകത് 1835713.00 2325914.00

3 -25   ഒ്പക്കോന ബാക്കേിെയുള തകെയകട  ര്ഷം തിരിചുള  ി രം  

 ര് ഷം തക

2012 282060.00

2013 296142.00

2014 357591.00

2015 413840.00

2016 486080.00

2017 490201.00

ആകക 2325914.00

രഡി്്  ചാര്ജ്ജിന്ില ഒ്പു ാന ബാക്കേിെയുള 23,25,914/-രൂപ  "0070-60-110-99

രഡി്്  ചാര്ജ്ജ്“എക ശീര്ഷക്ില ്ഷഡിലയാില ഒ്പക്കേി അസ്സല ചലാന ഡലയാഡകര് കകരള

സംസ്ഥാന  രഡി്്   വകുപ്,   ികാസ്ഭ ന,  തിരു നന്തപരം-33  എക  ിലാസ്ില

പരികശാധനയ് അലയാച കകാ്പകക്കേണ്താണ്.  

ഭാഗം   -IV  
4- 1.  ധനസ്ഥിതി

ഇനം മുന ബാക്കേി  ര ് ആകക കചല ് നീക്കേിലയാിരു
കുപ്

2016 3479213.16 144838031.50 148317244.66 140658311.75 7658932.91

2017 7658932.91 164575137.50 172234070.41 162270147.00 9963923.41

4- 2.  രഡി്് അ കലാകനം
 

 ര്ഷം ആകക  ര ് ആകക കചല ്

2016 144838031.50 140658311.75

2017 164575137.50 162270147.00

ആകക നിരാകരിം തക :  23569

തടസ്സകകുപ്പ്ിലയാ തക : 106528
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 ര ിന്ില നഷ്ടമാലയാ തക:     ഇല്ല

4- 3 കകത്രഫണ്ിനുണ്ാലയാ  ്യമാലയാ  നഷ്ടം   

 ഇല്ല
4-4 കകന്ദ്ര  /  സംസ്ഥാന സര്ക്കോരുകള  ,   മ്് സ്ഥാപനങ്ങള എകി യ്ണ്ാലയാ നഷ്ട്ികനഡ   ി രം  
     ഖേണ്ഡിക 3-15 കാണുക.                         
4-5.    നിര്മ്മാണ കതാഴിലാളികകമനിധിുുള നഷ്ടം      
     ഇല്ല               
4-6. നഷ്ടം നിര്്ലയാിക്കോന ക്പതല അകന്വഷണം ആ ശ്മാലയാ ഖേണ്ഡികകള

 ഇല്ല
4-7  രഡി്ില നിരാകരിംതികനഡെയം തടസ്സകകുപ്പ്ിലയാതികനഡെയം  ി രം
ഖേണ്ഡിക
നമ്പര്

നിരാകരി
ം തക

തടസ്സകകുപ്പ
്ിലയാ തക

ഉ്ര ാദേികളാലയാ ഉകദേ്ാഗസ്ഥകനഡ കപരും
ഉകദേ്ാഗകകുപരും

3 - 1 6500 കക.സി സദോനന്ദന, എക്സി. രഫീസര് 

3 - 2 650 ടി

3-3 619 ശ്രീ. ടി.ടി.  ികനാദേന, എക്സി. രഫീസര് 

3-4 3690 ടി

3-5 15800 ടി

3-8 7000 ടി

3-16 13638 ശ്രീ. കക.സി. സദോനന്ദന,എക്സി. രഫീസര് 

3-20 82200

ആകക 23569 106528
4-8. നഷ്ട്ിനു്ര ാദേികളാലയാ ഉകദേ്ാഗസ്ഥരുകട ഇകകുപാഴക് ഒൗകദേ്ാഗിക കമല ിലാസവും 
സ്ഥിരം  കമല ിലാസവും
   
 ഉകദേ്ാഗസ്ഥരുകട കപര് ഇകകുപാഴക് ഒൗകദേ്ാഗിക

കമല ിലാസം 
സ്ഥിരം കമല ിലാസം

ടി.ടി  ികനാദേന കതകക്കേ പഡമ്പില,
കടിലയാങ്ങാട് പി.ഒ
കപാരാമ്പ്ര  ഴി- 673525

കക.സി.സദോനന്ദന ശ്രീ. തിരുകനല്ലി കദേ സ്വം
പി.ഒ.തിരുകനല്ലി,
 ലയാനാട്- 670646

 നന്ദനം'
ഈസ്റ്റേ് കതിരൂര്.പി.ഒ
കതിരൂര്
തലകശ്ശരി.  
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4-9. തീര്കുപാക്കോന അ കശഷിുക രഡി്് ഡികകുപാര്്കളകട  ി രം

1995   കരെയുള രഡി്്  ഡികകുപാര്്കളികല തടസ്സങ്ങള തീര്പ കലകുപിുകത്  മലബാര്
കദേ സ്വം കബാര്ഡാണ്.  1996  മുതലുുള രഡി്്  ഡികകുപാര്യി്ല നടപടി സ്വീകരിുകത് കകരള
സംസ്ഥാന  രഡി്്   വകുപ്  ആണ്.  1996  മുതലുുള രഡി്്  തടസ്സങ്ങളകട  ി രം  ച കട
കകാ്പുന.

 ര്ഷം തടസ്സങ്ങളകട എ്ം

1996 33

1997-99 21

2000 5

2001 21

2002 17

2003-05 24

2006 5

2007-08 11

2009 4

2010 5

2011 6

2012 15

2013

2014-2015 7

തടസ്സങ്ങള തീര്കുപാക്കോന  അടിലയാന്തര നടപടികള സ്വീകരികക്കേണ്താണ്.

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്



30

അനുബ ം  -1      

ശ്രീ തിരുകനല്ലി കകത്ര്ികത 2016  ര്ഷക്  ര ് കചല ് പത്രിക
 ര ് തക കചല ് തക

മുകിരികുപ്                   ശമ്പളം എക്സി.രഫീസര് 381605

കയ്യിരികുപ് പണം   68430 ശമ്പളം ജീ നക്കോര് 10827674

ടിസിഎസ്ബി.287 3025854.27 എക്സി.രഫീസര് ലയാാത്ര 7437

എസിബിഐ 24896 ലയാാത്ര ജീ നക്കോര് 2582

കഫഡഡല ബാെ് 1000 ഉ്  ബ് 285000

്ഷഡി 356848 ഷ ദേ്തി 38911

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89 അംടി 126885

3479213.16 കസ്റ്റേഷനഡി 11299

 ഴി ാട് 21389970 തപാല സ്റ്റോമ്പ് 43425

ഭണ്ഢാരം 6038390 ഡീസല 34975

കാര്ഷികം 26490 പല ക 198739

 ിശ്രമ മന്ദിരം 5673770  ാലയാനശാല 8634

കക്ാക്കേ് മുഡി 100355 അതിഥിസലക്കോരം 64191

കത്്കഡാഡ് പീടിക 6000 ഉ് ം 190099

ചന്ത ര ് 6510 പ്രതിഷ്ഠാദേിനം 82069

തപല രഫീസ് 1800 ഉ് ം ആനുകാലികം 653358

കബെ്  ാടക 3600 ദേി സപജ 446276

കടലകഫാണ ട ര് 91742 പരസ്ം 93080

കസാഷസ്ി  ാടക 3600  ിശ്രമമന്ദിരം സാധനങ്ങള 110269

 ാഹനപാര്ക്കേിംഗ് 296650  ിശ്രമമന്ദിരം ശുചീകരണം 206234

പല ക 427131  ിശ്രമമന്ദിരം ഷ ദേ്തി 293191

തപാല സ്റ്റോമ്പ് 34930  ിശ്രമമന്ദിരം 
അ്വ്പണികള

269798

പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 666524.50 കാര്ഷികം 29710

മ്് സാധനങ്ങള  ി്ത് 123694 അംശാദോലയാം 1150000

സംഭാ ന 1203345 കകമനിധി 500000

അകദോനം 2354589 കകയിടനിവതി 65486

പലിശ സ്ഥിരനികകപം 8841925 ആദേീലയാനിവതി 340538

പലിശ 740331  ിഹിതം 962761.75
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ഇ എം ഡി 135400  ഴി ാട് കസ്റ്റോര് 2833347

രഡി്് തിരിംട ് 1970 പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 665156

കസക്രി്ി നികകപം 24500  ാഹനം 224893

തശ്ശികലരി കകത്രം  ര ് 574678 മുനകര് 492000

സര്ക്കേര് ധനസഹാലയാം 105000 പനരുുദാരണം 4183248

സ്ഥിരനികകപം 95965137 കകാടതി 132500

മരാമ്് 6159308

കടലകഫാണ 26722

ഇ എം ഡി 36235

അ്വ്പണികള 153330

ഗാ്ി ി്ി 50000

സി.സി.ടി. ി 105000

അകദോനം 2128942

കമ്പ്യര് 86720

എംഡിബി ഡലയാഡി പരസ്ം 50000

ഗാത്  ിതരണം 25000

തശ്ശികലരി കകത്രം 574622

സ്ഥിരനികകപം 105307062

ആകക 144838031.50 ആകക 140658311.75

നീക്കേിലയാിരികുപ്  

കയ്യിരികുപ് പണം   99502

ടിസിഎസ്ബി.287 7458609.02

എസിബിഐ 40789

കഫഡഡല ബാെ് 1000

്ഷഡി 56848

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89

7559430.91

ആകക 148317244.66 ആകക 148317244.66

(ഒകുപ്)
 സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
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അനുബ ം  -2     
ശ്രീ തിരുകനല്ലി കകത്ര്ികത   2017    ര്ഷക്  ര ് കചല ് പത്രിക  

 ര ് തക കചല ് തക

മുകിരികുപ്                       ശമ്പളം എക്സി.രഫീസര് 405990

കയ്യിരികുപ് പണം   99502 ശമ്പളം ജീ നക്കോര് 13270089

ടിസിഎസ്ബി.287 7458609.02 കസ്റ്റേഷനഡി 9339

എസിബിഐ 40789 ഡീസല 91883

കഫഡഡല ബാെ് 1000 പല ക 70967

്ഷഡി 56848 അതിഥിസലക്കോരം 43755

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89 ഉ് ം ആനുകാലികം 577985

7559430.91 ദേി സപജ 256511

 ഴി ാട് 21647360 മതപ്രചരണം 8000

ഭണ്ഢാരം 6049657  ിശ്രമമന്ദിരം ശുചീകരണം 248556

കാര്ഷികം 4156  ിശ്രമമന്ദിരം ഷ ദേ്തി 278103

 ിശ്രമ മന്ദിരം 5340495  ിശ്രമമന്ദിരം 
അ്വ്പണികള

132146

കക്ാക്കേ് മുഡി 49170 അംശാദോലയാം 1300000

കത്്കഡാഡ് പീടിക 7500  ിഹിതം 951620

ചന്ത ര ് 8370  ഴി ാട് കസ്റ്റോര് 3571633

തപല രഫീസ് 1800 പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 1005273

കബെ്  ാടക 3600  ാഹനം 96724

തിരുകനല്ലി മാഹാത്ം 38110 കടലകഫാണ 24414

കടലകഫാണ ട ര് 97500 ഇ എം ഡി 9350

കസാഷസ്ി  ാടക 3960 അ്വ്പണികള 81828

 ാഹനപാര്ക്കേിംഗ് 362295 അകദോനം 2062634

പല ക 123412 തശ്ശികലരി കകത്രം 1015544

തപാല സ്റ്റോമ്പ് 35284 ഷ ദേ്തി 61254

പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 441720.50 ഉ്  ബ് 318500

സംഭാ ന 822432 തപാല സ്റ്റോമ്പ് 53000

അകദോനം 1997680 പരസ്ം 199692

പലിശ സ്ഥിരനികകപം 10749783 ഭൂനിവതി 2503

പലിശ 174983 കമ്പ്യര് 31420

ഇ എം ഡി 20800 മരാമ്് 597292



33

മ്് സാധനങ്ങള 1020 ഉ് ം 207200

 ര്ഷാശനം 44244  ിശ്രമമന്ദിരം സാധനങ്ങള 70000

കസക്രി്ി നികകപം 20800 മുനകര് 516000

തശ്ശികലരി കകത്രം  ര ് 1015552 പനരുുദാരണം 259945

കകാണ്ാകര് കഡകകുപാസി്് 9000 സി.സി.ടി. ി 1100

സ്ഥിരനികകപം 115525254 കസക്രി്ി നികകപം 95400

എംഡിബി ഡലയാഡി പരസ്ം 50000

കകാടതി 1000

പണ്ം പാത്രം  ാങ്ങല 36434

പണ്ം പാത്രം ഡികുപലയാര് 20000

 ാലയാനശാല 2352

പ്രതിഷ്ഠാദേിനം 110341

കകമനിധി 300000

അംടി 127652

കാര്ഷികം 35300

കകയിടനിവതി 59602

മരാമ്് ചറമതില 2826779

സ്ഥിരനികകപം 130775037

ആകക 164575137.50 ആകക 162270147

നീക്കേിലയാിരികുപ്  

കയ്യിരികുപ് പണം   167577

ടിസിഎസ്ബി.287 9537094.52

എസിബിഐ 81144

കഫഡഡല ബാെ് 1000

്ഷഡി 101092

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89

കക.ജി.ബി.706 73831

9796346.41

ആകക 172234070.41 ആകക 172234070.41

(ഒകുപ്)
 സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
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അനുബ ം  -3  

ശ്രീ തിരുകനല്ലി കകത്ര്ികത   31.12.2017   കല സ്ഥിരനികകപപത്രിക  
ക്ര.
നം

രശീത് നം തിലയാതി തക പലിശ
നിരക്കേ്

കാലാ ധി ഡിമാര്
ക്സ്

1 തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് തിരുകനല്ലി

1 312 30.08.17 2726391 8.50 30.08.18

2 372 18.12.17 2802371 8.50 18.12.18

3 296 28.04.17 2567025 9.25 28.04.18

4 316 01.12.17 2538380 9.25 31.10.18

5 306 30.07.17 2939737 8.50 30.07.18

6 302 24.06.17 2710330 8.50 24.06.18

7 303 28.06.17 3184543 8.50 28.06.18

8 309 30.08.17 3188244 8.50 30.08.18

9 284 31.01.17 2513171 9.25 30.01.18

10 352 31.01.17 3143939 9.25 30.01.18

11 353 31.01.17 2707943 9.25 30.01.18

12 347 31.03.17 2533270 9.25 31.01.18

13 320 10.11.17 3497608 8.50 10.11.18

14 355 31.01.17 3513789 9.25 31.01.18

15 342 30.01.17 1508791 9.25 30.01.18

16 322 10.11.17 1506142 8.50 10.11.18

17 299 26.05.17 1477920 9.25 26.05.18

18 310 30.08.17 1486896 8.50 30.08.18

19 311 31.08.17 1585618 8.50 31.08.18

20 317 31.08.17 1578411 8.50 31.08.18

21 321 30.11.17 1500436 8.50 30.11.18

22 351 31.01.17 1579180 9.00 30.01.18

23 336 31.11.17 1721824 8.50 31.11.18
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24 337 31.01.17 1608345 9.00 30.01.18

25 375 02.12.17 1746316 8.25 02.12.18

26 374 05.12.17 1833598 8.25 05.12.18

27 380 31.12.17 1759261 8.25 31.12.18

28 297 16.06.17 2353612 9.00 31.03.18

29 343 31.01.17 72625 9.00 30.01.18

30 319 10.11.17 641952 8.50 10.11.18

31 339 31.01.17 25185 9.00 31.01.18

32 340 31.01.17 26695 9.00 30.01.18

33 01 30.12.17 79085 8.25 30.12.18

34 53 12.09.13 20825 10 12.09.18

35 54 12.09.13 10412 10 12.09.18

36 56 30.09.17 84000 10 30.09.18

37 350 31.01.17 5027 9 30.01.18

38 324 30.11.17 1394 8.50 30.11.18

39 341 31.01.17 1090 9 31.01.18

40 349 31.01.17 1895 9 31.01.18

41 346 31.01.17 2514 9 30.01.18

42 348 30.01.17 1076 9 30.01.18

43 345 31.01.17 2514 9 30.01.18

44 344 31.01.17 5027 9 31.01.18

45 313 31.08.17 47738 8.50 31.08.18

46 301 16.06.17 3873 8.50 15.06.18

47 161 30.11.17 22779 8.50 30.11.18

48 338 31.01.17 4107 9 31.01.18

49 298 10.04.17 1729 8.25 10.04.18

50 149 14.02.10 600 8.25 14.02.20

51 150 19.02.10 600 8.25 14.02.20
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52 151 14.02.10 600 8.25 14.02.20

53 229 16.06.17 569 9 31.03.18

54 376 03.12.17 330 8.25 03.12.18

55 230 16.06.17 967 9 31.03.18

56 249 30.08.17 2428 8.50 30.08.18

57 304 30.07.17 62933 8.50 30.07.18

58 34 28.05.13 897 8.25 28.05.18

59 683 20.05.13 3558 10 20.05.18

60 315 31.10.17 27160 8.50 31.1018

61 28 02.09.17 1608 8.50 02.09.18

62 305 30.07.17 2289689 8.50 30.07.18

63 323 30.11.17 714 8.50 30.11.18

64 377 31.12.17 2325491 8.25 31.12.18

65 318 31.10.17 4184579 8.25 31.10.18

66 335 31.01.17 20000 9 31.01.18

67 334 31.01.17 16000 9 31.01.18

68 371 05.11.17 11854 8.50 05.11.18

69 383 31.12.17 2963406 8.25 31.12.18

70 370 16.06.17 3005123 9 31.03.18

71 386 04.01.17 2500000 3.50 04.01.18

72 385 03.03.17 5834494 9.25 26.02.18

73 362 31.07.17 258500 8.05 31.01.18

74 363 01.12.17 116788 8.50 06.05.18

75 364 05.02.17 133270 9 05.02.18

76 365 06.01.17 22622 9 06.01.18

77 366 06.01.17 23218 9 06.01.18

88682631

2 തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് കായിുളം
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78 354 31.01.17 3854584 9 31.01.18

79 378 02.12.17 2091 8.25 02.12.18

80 379 27.12.17 1917596 8.25 27.12.18

81 373 04.12.17 1620683 8.25 04.12.18

82 266 31.01.17 1599 9 31.01.18

83 308 30.11.17 4835024 8.50 30.11.18

84 381 17.12.17 109718 8.25 17.12.18

85 382 17.12.17 194487 8.25 17.12.18

12535782

3 ജില്ല സഹകരണ ബാെ്  ലയാനാട്

86 65194 02.07.17 712243 8.25 02.07.18

87 66397 24.12.17 715458 8.25 24.12.18

88 65161 07.02.17 1207250 8.75 07.02.18

89 66420 07.02.17 130691 8.25 07.02.18

90 66376 07.11.17 708983 8.25 07.11.18

91 16103 31.12.17 1448680 8.50 31.12.18

92 16128 31.12.17 148928 8.25 31.12.18

93 70752 20.10.17 138743 8.25 20.10.18

94 58909 20.10.17 1412828 8.25 20.10.18

95 66387 30.11.17 127618 8.25 30.11.18

96 61688 25.10.17 1417967 8.25 25.10.18

97 68498 28.08.17 651926 8.25 28.08.18

98 68528 25.11.17 648941 8.25 25.11.18

99 76389 01.01.17 2718750 8.75 01.01.18

100 76317 31.03.17 2977031 8.75 31.03.18

15166037

4 മാനന്ത ാടി എസ് .ബി.ഐ

101 83046 301.12.17 731341 6.25 30.12.18
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102 804378 20.03.17 757493 6.75 20.03.18

103 709832 31.03.14 98168 8.50 31.03.19

104 047669 20.08.17 1356232 6.75 20.08.18

2943234

5 ധനലകി ബാെ് 

105 28420 06.11.17 656647 6.60 24.01.18

6 സബ് ്ഷഡി മാനന്ത ാടി

106 623241 24.08.17 1463000 8.50 24.08.18

7 സല്ാന ബക്രി അര്ുന ബാെ്

107 60511/1 04.01.17 709857 8 24.04.18

8 പഞ്ചാബ് നാഷണല ബാെ് മാനന്ത ാടി

108 0934 29.03.17 407501 7 29.03.18

109 2091 29.03.17 373218 7 29.03.18

110 2082 29.03.17 632594 7 29.03.18

111 0807 29.03.17 530675 7 29.03.18

1943988

9 കടമ്പിള എംകപ്ലാലയാീസ് സര്്ീസ് സഹകരണ കസാഷസ്ി

112 59 31.12.17 266805 10 31.12.18

113 57 24.11.17 732050 10 24.11.18

114 71 31.12.17 605000 10 31.12.18

115 60 31.12.17 146502 9 31.12.18

1750357

10 പനമരം അഗികളംഡല ബാെ്

116 41048 30.12.17 277748 8 30.12.18

11 അര്ുന ബാെ് മാനന്ത ാടി

117 3238 24.11.17 653431 8.50 24.11.18

118 4068 24.11.17 1500000 8.50 24.11.18

2153431
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12 എസ്.സി.ചീരാല അര്ുന ബാെ് ബക്രി

119 1502 04.01.17 137030 9.25 28.06.18

13 കകാണ്ാകകഴ്സ് ബാെ്  ലയാനാട്

120 561 30.12.17 1790250 8.25 30.12.18

14 കക.ജി.ബി

121 474523 13.04.17 500000 7.10 13.04.18

ആകക 130709992

സംഗഹം
ക്ര.
നം

ബാെ് തക

1. തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് തിരുകനല്ലി 88682631

2. തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് കായിുളം  12535782

3. ജില്ല സഹകരണ ബാെ്  ലയാനാട്  15166037

4. മാനന്ത ാടി എസ് .ബി.ഐ  2943234

5. ധനലകി ബാെ്    656647

6. സബ് ്ഷഡി മാനന്ത ാടി 1463000

7. സല്ാന ബക്രി അര്ുന ബാെ്   709857

8. പഞ്ചാബ് നാഷണല ബാെ് മാനന്ത ാടി 1943988

9. കടമ്പിള എംകപ്ലാലയാീസ് സര്്ീസ് സഹകരണ കസാഷസ്ി 1750357

10. പനമരം അഗികളംഡല ബാെ്  277748

11. അര്ുന ബാെ് മാനന്ത ാടി  2153431

12. എസ്.സി.ചീരാല അര്ുന ബാെ് ബക്രി   137030

13. കകാണ്ാകകഴ്സ് ബാെ്  ലയാനാട്  1790250

14. കക.ജി.ബി  500000

ആകക 130709992
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 സംകിപ്തം
 ര്ഷം 2016 2017

മുകിരികുപ് 106076062 115460197

തിരിച ര ് 98413918 114870877

ബാക്കേി 7662144 589320

പനര്നികകപം 107298053 125620672

പതിലയാനികകപം 500000 4500000

നീക്കേിലയാിരുകുപ് 115460197 130709992

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
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കചാദേ്ാ ലി

  (1951-കല ഹിനമത ധര്മ്മസ്ഥാപന നിലയാമ്ികല  വകുപ് 100(2) (എന) ചയം 5 പ്രകാരം പഡകകുപ്പ ിുക
ഹിനമത ധര്മ്മ സ്ഥാപനങ്ങളകട കണുകളിക്ലുളള രഡി്് ഡികകുപാര്യികത കകട സമര്കുപികക്കേണ്ത്)

   സ്ഥാപന്ികത കപര് :       ശ്രീ. തിരുകനല്ലി കദേ സ്വം                                                                   
   രഡി്് കാലലയാള ്      : 2016-2017

(ക) കമ്മീഷണര് സൂകിക്കോനാ ശ്കകുപയ പ്രകാരമുളള  അക്കേൗണ്ടുകളം  രജിസ
റകളം സൂകിംി്കണ്ാകലയാക് ഉണ്്

(ഖേ)

സ്ഥാപന്ികത ആ ശ്്ിനാലയാി  ഉപകലയാാഗിക്കോ് എല്ലാ  സ്ഥാ ര
 സ്തുക്കേളം,  മ്് ബ നാ കാശം ,  ഗാമീണ  വളങ്ങളില  ളരുക നീള
കമഡിലയാ പല്ലിക്ലുളള അ കാശം, ്രവൃകങ്ങളകട ഫലങ്ങളിക്ലുളള അ കാശം
തടങ്ങിലയാ   നിര്ഹിഷ്ട രീതിലയാിലും സ്ഥാപന്ികത  കനയ്ിനുതവം  ്വും
പായ്ിനു നലകിലയാി്കണ്ാകലയാനം   എല്ലാ  സംഗതികളിലും  പായക്കേരാര്
നടകുപാക്കേിലയാി്കണ്ാകലയാനം  ഏകതെിലും  സംഗതിലയാില അ്രം   സ്തു
 കകള പായ്ിനു നലകാതിരിുകകലയാാ  പായക്കേരാര് നടകുപില  രു
്ാതിരിുകകലയാാ കചചചെി്കണ്െില അ്രം സംഗതികളകട  ി രം

ബാധകമല്ല

(ഗ)

സ്ഥാപന്ികലക്കേ്  കരണ്ടുക  ി ിധ രീതിലയാിലുളള  രുമാനങ്ങള ലയാഥാസ
മലയാം  മുതലകയിലയാി്കണ്ാ,  കാലപരിധി  ലംഘിം തകകള തിരിംീടാക്കോന
ക ണ് നടപടികള സ്വീകരിംി്കണ്ാകലയാനം  ഇല്ലാകലയാെില ഏകതാരു
സംഗതികളിലാണ് അ്രം നടപടി സ്വീകരിക്കോതിരുകത് എകത്

ഉണ്്

(ഘ) ഏകതെിലും  അ കാശ ാദേങ്ങള കാലഹരണ  നിലയാമപ്രകാരം  കാലഹരണ
കപ്കപാലയാി എെില അ്രം സംഗതികളകട  ി രം

ഇല്ല

(ങ) എല്ലാ   രവുകളം  കാല ിളംബം  കടാകത കണക്കേില  രു്ിലയാി്കണ്ാ
എകത് ഉണ്്

(ച) ഏകതെിലും അ കാശ ാദേങ്ങള എഴുതി തളളിലയാി്കണ്െില,  അത് എത്രകലയാ
നം എന്തികത അടിസ്ഥാന്ികലനം

ഇല്ല

(ഛ) അംഗീകത ബജ്ിനനുനതമാലയാാകണാ കചലവുകള എനം,  പ്രസ്തത ബജ്ില
നിനം  ല്ല  ്തിലയാാനവുമുകണ്െില ആലയാ  എകന്തനം ഖേ. 1-1 കാണുക

(ജ)
എല്ലാ  കചല ിനങ്ങളം  അതമാലയാി  ബ കകുപയ അധികാരി  അനു ദേിംി്
കണ്ാകലയാനം  അതിന്  ഉകപാല ബലകമാലയാി  ശരിലയാാലയാ   ൗംറകള
ഉകണ്ാകലയാനം

ഉണ്്

(ഝ) ഏകതെിലും  കചല ിനം  രഡി്റകട അഭിപ്രാലയാ്ില പ്രഥമദൃഷ്ട്ാ  പാഴ് 
കചല ാകണാകലയാക്. അല്ല

(ഞ)
സ്ഥാപന്ികതതല്ലാ് ആ ശ്്ിന്  ഏകതെിലും  ഫണ്ടുകളം   സ്തു ക
കളം  കമാ്ിലയാി്കണ്ാകലയാക് ഇല്ല

(ട) മുനകര് സംഖേ്കള തിരിചപിടിുകകലയാാ ,  താമസം  ിനാ ക്രമീകരിുകകലയാാ
കചചചെി്കണ്ാ എക്. ബാധകമല്ല

(ഠ) അടിലയാന്തിരകചല ിന് ആ ശ്മില്ലാ് തക ബാെില അടംി്കണ്ാ എനം
അധിക ഫണ്ടുകള നികകപിംി്കണ്ാകലയാനം

ഉണ്്



42

(ഡ)
എല്ലാ  സംഭാ നകളം  കാണിക്കേ സ്തുക്കേളം  കണക്കേില  രവു ക ംി്കണ്ാ
കലയാക്

ഉണ്്

(ഢ)

കകയിട  പ്ര്രവൃ്ികളകട കാര്്ില അന്തിമ  ഗഡ തീര്കുപാുകതിന്  മുകക
അളവുപരികശാധന  നട്ിലയാി്കണ്ാകലയാനം,  കടാകത ആ ശ്മാലയാ  അനു
ബ  കണുകളം ,  അള ്  പസ്തകം,   നീക്കേലയാിരുകുപ്  പസ്തകം,  കലി  പയിക
തടങ്ങിലയാ  രജിസറകളം,  ദേര്ഘാസ്,  സമ്മതപത്രം  മുതലാലയാ െയം  സൂകി
ംി്കണ്ാകലയാനം

ഉണ്്

(ണ)
 രവു സമാഹരണ്ികതകലയാാ ,   ിലപിടിപളള   സ കകളകടകലയാാ
ചമതലെയളള ജീ നക്കോരിലനിനം കരുതല ധനം സ്വീകരിംി്കണ്ാകലയാനം
കരുതല ധാരണപത്രം തയ്യാഡാക്കേിലയാി്കണ്ാകലയാനം

(സ)
സ്ഥാപനം  ഭരിക്കേകകുപ്പകത്  ഏകതെിലും  പുദതി  പ്രകാരകമാ,   ിജ്ഞാപന
പ്രകാരം തയ്യാഡാക്കേിലയാ ചയങ്ങള പ്രകാരകമാ ആകണെില ഏകതെിലും പുദതി
നിര്കഹശങ്ങളില  ല്ല ലംഘനവും ഉണ്ാലയാി്കണ്ാകലയാക്

   

(ഒകുപ്)
       സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്. 

ഇ.കക.എസ്
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'  ഭരണഭാഷ മാതഭാഷ  '  
നം കക.എസ്. എ./എം.എല.ഡി.ടി 4-990/2018 

                                   കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ് ,
മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്് കാര്ാലലയാം, 

സി ില കസ്റ്റേഷന, കകാഴികക്കോട്. 
തീലയാതിഃ 10.12.2018. 

ഇ-കമലയാിലഃ sddlfmdk@gmail.com
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
 
ഫി്് കപഴ്സണ,
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക കകകതം, ഇരിങ്ങലര്,
ഇരിങ്ങലര് പി.ഒ,ക ങര ( ഴി),
മലപ്പുഡം ജി  ,പിന : 676304

സര്,
 ിഷലയാംഃ ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക കകകതഷിക് 2006 മുതല      

                      2017  കര      ര്ഷങളികല രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  ്ലയാ അത്   
               - സംബന്ധിച്.                         

*****
     1994 കല കകരള കലാക്കേല ഫണ് രഡി്് നിലയാമം ്നസരിച് രഡകകുപപ് ിടഅ ആശ്രമംഗലം
ശ്രീ  തിരരാാക കകകതഷിക് 2006  മുതല 2017   കര  ര്ഷങളികല  രഡി്്  ഡികകുപാര്യ്
ഇകതാകടാകുപം ്ലയാ ന. ഇൗ ഡികകുപാര്യിനള്ള മറുപടി കകരള കലാക്കേല ഫണ് രഡി്് നിലയാമ ം 15(1)
്നസരിച് രണ്ടു മാസഷിനള്ളില ്ലയായ തകരണതാണ്.

 ിശ്വസ്തതകലയാാകട,
(ഒകുപ്)

സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
 ഉള്ളടക്കേംഃ രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  
പകര്കുപ്ഃ1.ഡലയാഡകര്,
             കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ്, തിരു നാരരം.
             (പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          2.പ്രസിഡനഡ്,
             മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്, കകാഴികക്കോട് (കമ്മീഷണര് മുകഖേന)
             (ഉപരിപതം സഹിതം)(പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          3.്സിസ്റ്റേനഡ് കമ്മീഷണര്, മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്, തിരൂര്.
             (പി.ഡി.എഫ്.കഫാര്മാ്ില ഇ-കമലയാില മുകഖേന)
          4.രഫീസ് കകാകുപി.

ടി.കക.എസ്

mailto:sddlfmdk@gmail.com
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ന ം.കക.എസ്.എ.എം.എല.ഡി. ടി..4-990/2018                                       തീലയാതിഃ 10.12.2018
  

1994   കല കകരള കലാക്കേല ഫണ് നിലയാമം   13-  ാം  വകുപ്  , 1996   കല കകരള കലാക്കേല  
ഫണ് രഡി്് ചയങളികല ചയം   18   എഅി  പ്രകാരം രഡകകുപപ് ിടഅ  
മലപ്പുഡം ജി ലയാികല തിരൂരങാടി താലക്കേികല പഡപര്  ിക ജികല 

ആശ്രമംഗലം  ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക്
 2006   മുതല   2017       ര്ഷങളികല രഡി്് ഡികകുപാര്യ്   

രഡി്ിന് ചമതലകകുപയ
ഉകദേ്ാഗസ്ഥകനഡ കപരും,
ഉകദേ്ാഗകകുപരും

ശ്രീ കക.കക.സതീഷ് വമാര്
സീനിലയാര് ഡപ്യി ഡലയാഡകര്
കകരള സംസ്ഥാന രഡി്്  വകുപ്,
 മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്

രഡി്ര്മാരുകട കപരു  ി രംഃ

1. കമാഹന വരുഅം മനക്കേല, ്സി.രഡി്് 
രഫീസര്

2 ശ്രീ കജ.ധീരജ്, ്സി.രഡി്്. രഫീസര്

3 ശ്രീ ്നൂപ്. കക.  ി, രഡി്ര്

രഡി്് നടഷിലയാ  ര്ഷം 2006 മുതല 2017  കര

രഡി്ികനപ്ഷ സമലയാം 20.10.2018 മുതല 24.10.2018  കര

കകകത ഭരണാധികാരിക കട കപരും തസ്തികെം

1. ശ്രീ. കക. എ. രാകജന്ദ്രന, ട്രസ്റ്റേി കബാര്ഡ് കചലയാര്മാന - 01.01.2006 മുതല 31.03.2013  കര
2. ശ്രീ. കക. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന, ഫി്് കപഴ്സണ - 01.04.2013 മുതല 31.12.2017  കര
                                           ഭാഗം  . 1  

1-1.    ബഡ്ജ്്  .  
     രഡി്് കാലലയാള ാലയാ 2006 മുതല 2017  കരെള്ള  ര്ഷങളികല കകകതബജ്്  തയാഡാക്കേി

്ംഗീകാരം   ാങിലയാിയി .  ്ംഗീകരിച ബജ്്  ഇ ാകത കചലലകചചഅ രീതി  ശരിലയാാലയാ

നടപടിലയാ .  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറുകട 02.03.2010 കല എച് 9/1637/2010 നം

സര്ടലര് പ്രകാരം,  രകരാ  ര്ഷകഷടമുള്ള ബജ്്  കതായ്  മുന ര്ഷകഷ ഒകകാബര് 31  നകം

സമര്കുപിച് ്ംഗീകാരം  ാകങണതാ കണഅ്  ്താമാക്കേിലയാിയള്ളതാണ്. 

1-2.  ാര്ഷിക കണടകക

     2006  മുതല 2017   കരെള്ള  ാര്ഷിക  കണടകക 11.5.2018  നാണ്  ര ഡി്ില

സമര്കുപിചത്.  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറുകട എച് 4- 7125/15 എം.ഡി.ബി തിയതി

30.12.2015  നമ്പര് സര്ടലര് പ്രകാരം  രകരാ  കലണര്  ര്ഷകഷെം   ാര്ഷിക  കണടകക
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്പ്ഷ  ര്ഷം  ഏപ്രില 30  നകം  രഡി്ില സമര്കുപികക്കേണതാകണഅ്   ്തമാക്കേിലയാിയണ് .

 ാര്ഷിക കണടകക നിലയാമാനൃത സമലയാപരിധിടള്ളില സമര്കുപികക്കേണതാണ്.

1-3.  കകകതഭരണം  .  

     കകകതഭരണഷിനാലയാി പ്രകത്ക സീം നില ിലി .  ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന ഭരണ  വകുപ്

(ഇകകുപാക മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് )  ഉഷര ് പ്രകാരം നിലയാമിക്കേകകുപപ്അ ട്രസ്റ്റേികബാര്ഡ്/ഫി്്

കപഴ്സണ ആണ് രഡി്് കാലലയാള ില കകകതഭരണം നടഷി രുഅത് .  ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന

ഭരണ  വകുപ് ്സി.  കമ്മീഷണറുകട 18.5.2005  കല എ 5 – 2769/03  നം.  ഉഷര ് പ്രകാരം  5

 ര്ഷക്കോലകഷക്കേ് രൂപീകരിച 5  ്ംഗ പാരമ്പകര്തര ട്രസ്റ്റേി കബാര്ഡ്  31.3.2013   കര കകകത

ഭരണം  നടഷി.  തുടര്നള്ള  ര്ഷങളില ഫി്്  കപഴ്സണ ആണ്  കകകതഭരണം  നടഷിലയാത് .

മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ് കമ്മീഷണറുകട 1.4.2013 കല എ 4-41/2013/എം.ഡി.ബി (കക.ഡിസ്)

ഉഷര ് പ്രകാരം 1.4.2013 മുതല ഫി്് കപഴ്സണ ആലയാി ശ്രീ കക.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണകന ഒരു   ര്ഷക്കോല

കഷക്കേ് നിലയാമിയ. എഅാല തുടര്  ര്ഷങളില രതുക്കേിലയാ ഉഷര ് രഡകകുപപ് ിചിയി ാഷതിനാല

രഡി്്  സമലയാത്തം  ശ്രീ  കക.  പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന ഫി്്കപഴ്സണ എഅ നിലക്  കകകത ഭരണം

നടഷി രുന. 

1-4.  കകകതഭൂമി  .  

തിരൂരങാടി  താലക്കേ്  പഡപര്  ിക ജില  സ്ഥിതി  കചചഅ കകകതഷിക് ഭൂസ്വഷ്

സംബന്ധിച്  ആധികാരികമാലയാ കരഖേകക ലഭ്മാക്കേിലയാിയി .  എഅാല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന

(ഭരണ) വകുപ് കസ്ഷ്ല രഫീസര്ക്കേ് കദേ സ്വം സ്ഥലപരികശാധനാ  ിഭാഗം, മലപ്പുഡം ഡി ിഷന

സമര്കുപിച 21.8.2006 കല 155/05 നമ്പര് ഡികകുപാര്യ് പ്രകാരം കദേ സ്വം സ്വത്തക്കേ കട  ി രം താകഴ

കചര്ഷ പ്രകാരമാണ്. 

റി.സ.നം. ഹഹക് ഏക്ക്

35/6 0.0930 0.23

35/7 0.7405 1.60
ആകക 1.83

     കമല കചര്ഷതില ഡി.സ.35/7 ലകകുപയ 1.60ഏക്കേര് സ്ഥലഷാണ് കകകതം സ്ഥിതികചചഅത്.

 ിക ജ് ഡിക്കോര്ഡ് പ്രകാരം കകകതം സ്ഥിതികചചഅ സ്ഥലം നിവതി കകയാഷ ഭൂമിലയാാകണനം

ഡി.  സ. 35/6 ലകകുപയ 0.23 ഏക്കേര് സ്ഥലം കകകതം ഊരാളര് കകാളപ്പുഡഷ് ക ള്ളായര ലക്ഷിടയി

്മ്മ കപരിലകകുപയ പയലയാഷിലകകുപയതാകണനം ഡികകുപാര്യില  ്തമാക്കേിലയാിയണ്. ഡികകുപാര്യ്
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പ്രകാരം  35/7  ലകകുപയതും കകകതം സ്ഥിതികചചഅതുമാലയാ 1.60  ഏക്കേര് ഭൂമിലയാില 0.1274  കഹകര്

(0.315ഏക്കേര്)  സ്ഥലം കകൈകകയ്ം  കചയകകുപയിയള്ളതാലയാി   ്തമാക്കേകകുപയിയണ്.  കകകതഭൂമിെകട

ജമതിരി കകകതഷിക് കപരില നടഷി  ിക ജ് ഡിക്കോര്്കളില മാ്ം  രുഷിലയാാല മാതകമ

ഭാ ിലയാില കകയ്ങക തടലയാാന സാധിക എനം ആലയാതിന് തഹസിലദോര് മുമ്പാകക ്കപകക

സമര്കുപിക്കോനം കദേ സ്വം സ്ഥലങ കട ഭൂനിവതി ഒപ്ക്കോന നടപടികക സ്വീകരികക്കേണതാകണനം

ഡികകുപാര്യ്  ശപാര്ശ  കചചന.  കകകതഭൂമി  കകയ്ം  ഒഴികുപിടഅതിന്  പരകുപനങാടി  മുനസിഫ്

കകാടതിലയാില ര .എസ്.302/2016,  ര.എസ്.  139/2017  നമ്പര് കകുകളകക നില ിടണ് .

കകകതഭൂസ്വഷ്  സംബന്ധിച  ിശദോംശങക കരഖേകകുപപ്ഷികക്കോണ്  ഭൂസ്വഷ്  ഡജിസ്റ്റേര്

തയാഡാക്കേി സൂകകികക്കേണതാണ്.

1-5സൂകകിക്കോഷ ഡജിസ്റ്റേറുകക
1. വൃകക രജിസ്റ്റേര്
2. ഭൂസ്വഷ് രജിസ്റ്റേര്
3. ഭണ്ഡാര സ്ഥാപന രജിസ്റ്റേര്
4. രശീതി ബുക്കേ് കസ്റ്റോക്കേ് രജിസ്റ്റേര്
   രജിസ്റ്റേറുകക തയാഡാക്കേി സൂകകികക്കേണതാണ്. 
1-6.  കപാതു ് കലാകനം  .  

കകകത രുമാനം തീകര വഡ ാണ്.  കകൈദേനംദേിന കചലലകകക്കേ് നകഅ ബുുദിമുയനഭ ിടഅ
കകകതഷികല സ്ഥിരംജീ നക്കോര്ക്കേ്  സര്ക്കോര് നല്കുഅ ഗാ്്  ഉപകലയാാഗിചാണ്  ശമ്പളം  നല്കിി
 രുഅത്.ഭതജനങളിലനിനള്ള സംഭാ ന ,  സര്ക്കോര് ധനസഹാലയാം  എഅി  ഉപകലയാാഗിച്
കകകതജീര്കണ്ണാുദാരണ പ്ര ര്ഷനങക നടഷി  രുന.  ശാാി,  കഴകം,  ്ടിയതളി  എഅി 
ലയാാണ് കകകതഷില ്ന ദേിക്കേകകുപയിയള്ള സ്ഥിരം തസ്തികകക

ഭാഗം    2  
2- 1.   ാര്ഷിക കണക്കേികല  ്പാകതകക
     രഡി്ില സമര്കുപിച  ാര്ഷിക  കണടകക പരികശാധിചതില ശ്രുദലയാിലകകുപയ
്പാകതകക താകഴ കചര്ടന.
1. 2016  ര്ഷഷില പലിശലയാിനഷില  ര ാലയാി  അ 718/- രൂപ  ാര്ഷിക കണക്കേികല  ര ്
    ഭാഗഷ് കചര്ഷിയി .
2. ക്ാഷ്ബുക്കേ്,  ാര്ഷിക കണക്കേ് എഅി  പ്രകാരം 31.12.2016 കല ബാങ്ക് നീക്കേിലയാിരിപ്പും
   1.1.2017 കല ബാങ്ക് മുഅിരികുപാെം കാണിചിരിടഅത് 70938.75 രൂലയാാണ്. എഅാല ബാങ്ക്
    പാസ്സ്ബുക്കേ് പ്രകാരം 71656.75/- രൂപലയാാണ്. ഈ  ്ത്ാസം കപാരുഷകകുപപ്ഷിലയാിയമി .
3. 2017  ര്ഷഷില പലിശലയാിനഷില  ര ാലയാി  അ 2908/- രൂപ  ാര്ഷികകണക്കേില  ര ്
    ഭാഗഷ് കചര്ഷിയി .
4. 2017 കല  ര ് കചല ് കണക്കേ്, കാഷ്ബുക്കേ് എഅി  പ്രകാരം 31.12.2017 കല നീക്കേിലയാിരികുപ്
   70938/- രൂപലയാാണ്. എഅാല ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കേ് പ്രകാരം ലയാാാര്്തതുക 74564/- രൂപലയാാണ്.
     ്ത്ാസം കപാരുഷകകുപപ്ഷിലയാതാെം കാുഅി .
     ്പാകതകക പരിഹരികക്കേണതാണ്. 
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2 -2    ര ിനങ കട പരികശാധന   -    കപാതു ്പാകതകക  
    ാര്ഷികകണക്കേ് പ്രകാരമുള്ള  ര ിനങ കട രഡി്ില ശ്രുദലയാിലകകുപയ ്പാകതകക താകഴ
കചര്ടന.
1.  ഭരണ വകുപിക് ്നമതിലയാി ാകത 9  ഭണ്ഡാരം തുഡകഅനന.  മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡ്
കമ്മീഷണറുകട 02.03.2010  കല എച്  9/1637/2010  നമ്പര് സര്ടലഡികല ഖേണ്ഡിക  6  പ്രകാരം
കകകത ഭണ്ഡാരങക തുഡകഅനകമ്പാക കബാര്ഡ് ഉകദേ്ാസ്ഥാാരുകട സാഅിുദ്ം ഉണാ ണകമഅ്
നിര്കദ്ദേശിചിയണ്.   എഅാല ഈ നിര്കദ്ദേശം പാലിക്കോകതലയാാണ് രഡി്്   ര്ഷങളില ഭണ്ഡാര
ങക തുഡകഅണ്ണിലയാിരിടഅത്.  ഭണ്ഡാരങക തുഡകഅനഅതിന് മലബാര് കദേ സ്വം കബാര്ഡിക്
മുനകൂര് ്നമതി  ാകങണതാണ്.  
2. ഭണ്ഡാര സ്ഥാപന ഡജിസ്റ്റേര് സൂകകിചിയി .
     ്പാകത ചണ്ക്കോണിച് നല്കിിലയാ 3ാംനമ്പര് ്കന്വഷണടഡികുപിന് മറുപടി ലഭ്മാക്കേിലയാിയി .
്പാകതകക പരിഹരികക്കേണതാണ്. 
 2-3 സര്ക്കോര് ഗാ്്

 ര്ഷം തുക  ിനികലയാാഗ  ി രം ്ക്കേൗണില ക്രഡി്്
കചയ്ത തീയതി

2008 10500 തിടകുപള്ളി നിര്മ്മാണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ

31.7.2008

2008 3000 രനരുുദാരണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ

15.5.2008

2014 52500 ശാാി ഭ ന നിര്മ്മാണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ

12.9.2014

2016 35000 ബലിക്കേലരര, 
 ലിലയാമ്പലനിര്മ്മാണഷിന് 
 ിനികലയാാഗിയ. 

16.3.2016

2-4 മാകനകജ്മെ്് ഫണ്

ഇനം തിയതി തുക
2007

ശമ്പള വടിശ്ശിക 27.02.2007 130991
ഉത്സ ബഷ 13.09.2007 3150

2008

ശമ്പളവടിശ്ശിക 26.06.08 29235
ഉത്സ ബഷ 19.09.08 4500

2009

ശമ്പളവടിശ്ശിക 16.01.09 29628
ഉത്സ ബഷ 09.09.09 4800



6

2010

ഉത്സ ബഷ 02.09.10 8250
2011

ശമ്പളവടിശ്ശിക 24.01.11 212710
ഉത്സ ബഷ 26.09.11 8250

2013

ശമ്പളവടിശ്ശിക 03.12.13 369316
ഉത്സ ബഷ 29.10.13 14000

2014

ശമ്പളവടിശ്ശിക 05.09.14 163534
ഉത്സ ബഷ 24.09.14 11500

2015

ഉത്സ ബഷ 17.09.15 16000

2016

ശമ്പളവടിശ്ശിക 15.01.16 138050

ഉത്സ ബഷ 03.09.16 12000

2-5  ര്ഷാശനം
     രഡി്് കാലലയാള ില ഈലയാിനഷില  ര ി .
2-6  ായ
     ഇ 
2-7 രഡി്് ഡിക്കേ ഡി
     പ്രാമ രഡി്്
2-8   ജാമ്സംഖേ്  
     ജീ നക്കോരിലനിഅ് നിലയാമ പ്രകാരമുള്ള ജാമ്സംഖേ് ഈടാക്കേിലയാിയി .  1951  കല മദാസ്
ഹിന്ദു മത  ധര്മ്മദോന  നിലയാമ  100  (2)  (കകൈ )  കല ചയം  II  2(3)  പ്രകാരമുള്ള ജാമ് സംഖേ്
ജീ നക്കോരില നിനം ഈടാകക്കേണതാണ്. 
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ഭാഗം   - III  
3-1 ശമ്പളവടിശ്ശിക  ിതരണം കചയ്തി   .  
      1.1.2014 മുതല 1.3.2015  കരെള്ള ജീ നക്കോരുകട ശമ്പളവടിശ്ശിക ഇനഷികല 138050 രൂപ

15.1.2016 ല എസ്.എം.ജി.ബി112669 നം.

്ക്കേൗണില  രല അിയണ് .  ഇതില 70000/-  രൂപ  ശമ്പളവടിശ്ശിക  ശ്രീമതി  കാര്ഷ്ാലയാനി

(്ടിയതളി)  ക്കേ്  25.1.2016  ല  ിതരണം കചയ്തിയണ്.ബാക്കേി തുക  68050/-  രൂപ 17.3.2015  ന്

മരണകകുപയ ശ്രീമതി  രമണി .കക(കഴകം)എഅലയാാകക്കേ്  ്ര്ഹതകകുപയ തുകലയാാണ് .  (1.1.14  മുതല

17.3.15   കരെള്ള ശമ്പളവടിശ്ശിക)  എഅാല തുക നാളിതു കര ലയാാലയാിയം ആശ്രിതര്ക്കേ്  ിതരണം

കചയാഷതിനാല ബാങ്ക്  ്ക്കേൗണിലാുള്ളത് .  ്പാകത  സംബന്ധിച്  നല്കിിലയാ  1ാം നമ്പര്

രഡി്്  എനക്വലയാഡിക്കേ്  മറുപടി  ലഭ്മാക്കേിലയാിയി .  ്ര്ഹരാലയാ ര്ക്കേ്  വടിശ്ശികതുക   ിതരണം

കചചഅതിന് ്ടിലയാാിര നടപടി സ്വീകരികക്കേണതാണ്.

3-2 ്ംശാദോലയാ ം
  ്ട ് ഇ 
3-3 കകകമനിധി
  ്ട ് ഇ 
3-4  രഡി്് ചാര്ജ്ജ്

1996 കല കകരള കലാക്കേല ഫണ് രഡി്് ചയങളികല ചയം 24(1) പ്രകാരം സര്ക്കോഡികലക് 
ഒപ്കക്കേണ രഡി്് ചാര്ജ്ജ് സംബന്ധിച  ി രം ച കട കചര്ടന.
 ര്ഷം 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ആകക  ര ് 18732 148439 122082 51442 45360 249654
ഋണശീര്ഷ  ര ് -- 134141 47235 34428 8250 220960
രഡി്് ചാര്ജ്ജ്
കണക്കോക്കോലഅ   ര ്

18732 144298 74757 17014 37110 28694

ര ഡി്് ചാര്ജ്ജ് നിരക്കേ് 0.5% 0.5% 0.5% 1% 1% 1%
രഡി്് ചാര്ജ്ജ് 94 71 374 170 371 286

മുന ബാക്കേി -- 94 165 539 709 1080
ആകക 94 165 539 709 1080 1366
തന  ര്ഷം ഒപ്ക്കേിലയാത് -- -- -- -- -- --
ഒപ്ക്കോന ബാക്കേിെള്ള
രഡി്് ചാര്ജ്

94 165 539 709 1080 1366

 ര്ഷം 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ആകക  ര ് 38377 421460 271456 57906 230263 47559
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ഋണശീര്ഷ  ര ് -- 383316 227534 16000 185050 --
രഡി്്  ചാര്ജ്ജ്
കണക്കോക്കോലഅ
 ര ്

38377 38144 43922 41906 45213 47559

ര ഡി്്ചാര്ജ്ജ് നിരക്കേ് 1% 1% 1% 1% 1% 1%
രഡി്് ചാര്ജ്ജ് 384 381 439 419 452 475
മുന ബാക്കേി 1366 1750 2131 2570 2989 3441
ആകക 1750 2131 2570 2989 3441 3916
തന  ര്ഷം ഒപ്ക്കേിലയാത് -- -- -- -- -- --
ഒപ്ക്കോന ബാക്കേിെള്ള
രഡി്് ചാര്ജ്

1750 2131 2570 2989 3441 3916

3-5 ഒപ്ക്കോന ബാക്കേിെള്ള തുകെകട  ര്ഷം തിരയള്ള  ി രം

2006 94

2007 71

2008 374

2009 170

2010 371

2011 286

2012 384

2013 381

2014 439

2015 419

2016 452

2017 475

ആകക 3916

രഡി്്  ചാര്ജ്ജിഷില ഒപ്ട ാന ബാക്കേിെള്ള 3916/-രൂപ  "0070-60-110-98    രഡി്്  

ചാര്ജ്ജ്  "   എഅ ശീര്ഷകഷില ട്രഷഡിലയാില ഒപ്ക്കേി ്സ്സല ചലാന ഡലയാഡകര് കകരള സംസ്ഥാന

രഡി്്  വകുപ്,   ികാസ്ഭ ന,  തിരു നാരരം-33  എഅ  ിലാസഷില പരികശാധനക് ്ലയായ

കകാപ്കക്കേണതാണ്.  
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ഭാഗം   -  IV  
4- 1.  ധനസ്ഥിതി
 ര്ഷം മുന ബാക്കേി  ര ് ആകക കചല ് നീക്കേിലയാിരുകുപ്

2006 1169.50 18732.00 19901.50 18185.00 1716.50

2007 1716.50 148439.25 150155.75 147680 2475.75

2008 2475.75 122082 124557.75 122627.50 1930.25

2009 1930.25 51442.45 53372.70 21563.70 31809.70

2010 31809.70 45360.80 77170.50 76079.00 1091.50

2011 1091.50 249656.00 250745.50 248939.50 1806.00

2012 1806.00 38377.00 40183.50 37910.50 2273.00

2013 2273.00 421460.00 423733.00 419287.00 4446.00

2014 4446.00 271450.00 275902.00 271886.00 4016.00

2015 4016.00 57906.00 61922.00 58735.00 3187.00

2016 3187.00 230263.00 233450.00 159818.00 73632.00

2017 73632.00 47559.00 121191.00 44460.00 76731.00

ആകക നിരാകരിച തുക : ഇ 
തടസ്സകകുപപ്ഷിലയാ തുക : ഇ 
 ര ിനഷില നഷമാലയാ തുക: ഇ 
4-2 കകകതഫണിനണാലയാ  ്തമാലയാ  നഷം 
         ഇ .   
4-3 കകന്ദ്ര  /  സംസ്ഥാന സര്ക്കോരുകക  ,   മ്് സ്ഥാപനങക എഅി  ണാലയാ നഷഷി  
      കനഡ   ി രം
            ഇ 
4-4.    നിര്മ്മാണ കതാഴിലാളികകകമനിധിടള്ള നഷം  

   ഇ 
4-5. നഷം നിര്ണ്ണലയാിക്കോന കൂപ്തല ്കന്വഷണം ആ ശ്മാലയാ ഖേണ്ഡികകക

   ഇ 
4-6  രഡി്ില നിരാകരിചതികനഡെം തടസ്സകകുപപ്ഷിലയാതികനഡെം  ി രം
                      ഇ 
4-7. നഷഷിനഷര ാദേികളാലയാ ഉകദേ്ാഗസ്ഥരുകട ഇകകുപാഴകഷ ഒൗകദേ്ാഗിക  
       കമല ിലാസലം സ്ഥിരം  കമല ിലാസലം
                      ഇ 
4-8. തീര്കുപാക്കോന ് കശഷിടഅ രഡി്് ഡികകുപാര്യക കട  ി രം
               പ്രാമ രഡി്്

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്
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്നബന്ധം   - 1  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2006  ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക
 ര ് തുക കചല ് തുക

മുഅിരികുപ്                       

1169.00

 ഴിപാട് 6660.00

 പണം  - 1069 ആണ്  ികശഷം 3377.00

ബാങ്ക്   -   100 നിത്ത 6008.00

 ഴിപാട് 14985.00 ശമ്പളം 2040.00

ഭണ്ഡാരം 1407.00 പല ക 100.00

ഭൂസ്വഷ് 790.00 ആകക കചല ് 18185.00

പല ക 1550.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

തന ര്ഷ  ര ് 18732.00 പണം  - 1616.50
ബാങ്ക്  -   100 1716.50

19901.50 19901.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 2  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2007    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്നിദോനം 7140.00

 പണം  -   1616.50 ആണ്  ികശഷം 3757.00
ബാങ്ക്   -    100.00 1716.50 ശമ്പളം കദേ സ്വം 2040.00
 ഴിപാട് 12096.50 ശമ്പള വടിശ്ശിക 130098.00
ഭണ്ഡാരം 1547.00 ഉത്സ ബഷ 3072.00
ഭൂസ്വഷ്   ര ് 653.00 പല ക 1573.00
പലിശ  ര ് 2.00 ആകക കചല ് 147680.00
ശമ്പള വടിശ്ശിക 130991.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

ഉത്സ ബഷ 3150.00 പണം  - 2343.75
ബാങ്ക്  -    132.00

2475.75
തന ര്ഷ  ര ് 148439.25

ആകക 150155.75 ആകക 150155.75

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.



12

്നബന്ധം   - 3  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2008    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത,  ഴിപാട് 11089.00

 പണം  -   2343.75 ആണ്  ികശഷം 2478.00

ബാങ്ക്   -   132.00 2475.75 ശമ്പളം 2040.00

 ഴിപാട് 13005.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 29013.00

ഭണ്ഡാരം 1648.00 മരാമഷ് തിടകുപള്ളി 13500.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 29235.00 ഉത്സ ബഷ 4431.00

ഉത്സ ബഷ 4500.00 പല ക 477.00

പലിശ  ര ് 4.00 രഫീസ് കകയിട 
നിര്മ്മാണം

59600.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 590.00 ആകക കചല ് 122628.00

മരാമഷ് ഗാ്് 13500.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

സംഭാ ന 59600.00 പണം  - 244.00
ബാങ്ക്   - 1686.25 1930.25

തന ര്ഷ  ര ് 122082.00

ആകക 124557.75 ആകക 124557.75

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 4  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2009    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്നിദോനം 11605

 പണം  -       244.00 ആണ്  ികശഷം 3033

ബാങ്ക്   -      1686.00 1930.25 ശമ്പളം 2040

 ഴിപാട് 15534.50 ഉത്സ ബഷ 4300

ഭണ്ഡാരം 853.00 പല ക 85

ഉത്സ ബഷ 4800.00 ആകക കചല ് 21563

ശമ്പള വടിശ്ശിക 29628.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

പലിശ  ര ് 7.00 പണം  -        1915.70
ബാങ്ക്  -    29894.00

31809.70

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 619.95

തന ര്ഷ  ര ് 51442.45

ആകക 53372.70 ആകക 53372.70

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 5  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2010    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത,  ഴിപാട് 12285.00

 പണം  -       1915.70 ആണ്  ികശഷം 4221.00

ബാങ്ക്   -    29894.00 31809.70 ശമ്പള വടിശ്ശിക 2040.00

 ഴിപാട് 15066.00 ഉത്സ ബഷ 29628.00

ഭണ്ഡാരം 2049.00 പല ക 295.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 628.80 മരാമഷ് 19360.00

പലിശ 7 ഉത്സ ബഷ 8250.00

 ഉത്സ ബഷ 8250 ആകക കചല ് 76079.00

മരാമഷ് സംഭാ ന 19360 നീക്കേിലയാിരികുപ്

തന ര്ഷ  ര ് 45360.80 പണം  -    685.50
ബാങ്ക്  -   406.00 1091.50

ആകക 77170.50 ആകക 77170.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 6  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2011    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത,  ഴിപാട് 12455.00

 പണം  -       685.50 ശമ്പളം 2040.00

ബാങ്ക്   -      406.00 1091.50 സാധന ില 5337.00

 ഴിപാട് 26412.00 ആണ്  ികശഷം 3993.00

ഭണ്ഡാരം 1213.00 ഉത്സ ബഷ 8250.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 945.00  ിഹിതം 3748.00

പലിശ 124.00 പല ക 406.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 212710.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 212710.00

ഉത്സ ബഷ 8250.00 ആകക കചല ് 248939.00

തന ര്ഷ  ര ് 249654.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -     222.00
ബാങ്ക്  -  1584.00 1806.00

ആകക 250745.50 ആകക 250745.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 7  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2012    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                        ഴിപാട് 12607.00

 പണം  -       222.00 നിത്നിദോനം 12787.00

ബാങ്ക്   -      1584.00 1806.00 ആണ്  ികശഷം 5175.00

 ഴിപാട് 33724.50  ിഹിതം 4351.50

ഭണ്ഡാരം 3277.00 പല ക 950.00

ഭൂസ്വഷ്   ര ് 1303.00 ശമ്പളം 2040.00

പലിശ  ര ് 73.00 ആകക കചല ് 37910.00

തന ര്ഷ  ര ് 38377.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -     616.00
ബാങ്ക്  -  1657.00 2273.00

ആകക 40183.50 ആകക 40183.50

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 8  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2013    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       നിത്ത 12990.00

 പണം  -        616.00  ഴിപാട് 14464.00

ബാങ്ക്   -      1657.00 2273.00 ആണ്  ികശഷം 5761.00

 ഴിപാട് 33777.00 കദേ സ്വം  ിഹിതം 2265.00

ഭണ്ഡാരം 3444.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 369316.00

പലിശ 67.00 ഉത്സ  ബഷ 14000.00

ഭൂസ്വഷ്  ര ് 856.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 369316.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്

ഉത്സ ബഷ 14000.00 പണം  -   2897.00
ബാങ്ക്  -  1549.00 4446.00

തന  ര്ഷ  ര ് 421460.00

ആകക 423733.00 ആകക 423733.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 9  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2014    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       ആണ്  ികശഷം 8008.00

 പണം  -     2897 .00  നിത്ത 15300.00

ബാങ്ക്   -     1549.00 4446.00  ഴിപാട് 17449.00

 ഴിപാട് 38447.00 കചക്കേ് കമ്മീഷണന 505.00

ഭണ്ഡാരം 4034.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം 
 ിഹിതം 

3090.00

 ഭൂസ്വഷ്  ര ് 920.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 163534.00

പലിശ 521.00 ഉത്സ  ബഷ 11500.00

സര്ക്കോര് ഗാ്് 52500.00 മരാമഷ് കചല ് 52500.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 163534.00 ആകക കചല ് 271886.00

ഉത്സ ബഷ 11500.00 നീക്കേിലയാിരികുപ്
പണം  -   2417.00
ബാങ്ക്  -  1599.00

4016.00

ആകക  ര ് 271456.00

ആകക 275902.00 ആകക 275902.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 10  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2015    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       4016.00 നിത്ത 14935.00

 ഴിപാട് 36954.00  ഴിപാട് കചല ് 16556.00

ഭണ്ഡാരം 4087.00 ആണ്  ികശഷം 7890.00

 ഭൂസ്വഷില നിഅ് 662.00 ബാങ്ക് കമ്മീഷണന 114.00

 പലിശ 230.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം 
 ിഹിതം 

3240.00

ഉത്സ ബഷ 16000.00 ഉത്സ  ബഷ 16000.00

57906.00 58735.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -   1499.00
ബാങ്ക്  -  1688.00 3187.00

ആകക 61922.00 ആകക 61922.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 11  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2016       ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       3187.00 ആണ്  ികശഷം 8205.00

 ഴിപാട് 37752.00 നിത്ത 15310.00

ഭണ്ഡാരം 4457.00  ഴിപാട് 15601.00

 ഭൂസ്വഷില നിഅ് 624.00 കചക്കേ് കമ്മീഷന 461.25

 പലിശ 2380.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം 3240.00

സര്ക്കോര് ഗാ്് 35000.00 ശമ്പള വടിശ്ശിക 70000.00

ശമ്പള വടിശ്ശിക 138050.00 ഉത്സ  ബഷ 12000.00

ഉത്സ ബഷ 12000.00 മരാമഷ് 35000.00

തന  ര്ഷ  ര ് 230263.00 ആകക കചല ് 159817.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -   1976.00
ബാങ്ക്  -  71656.75 73632.00

ആകക 233450.00 ആകക 233450.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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്നബന്ധം   - 12  
ആശ്രമംഗലം ശ്രീ തിരരാാക  കകകതഷിക് 

2017    ര്ഷകഷ  ര ് കചല ് പതിക  
.

 ര ് തുക കചല ് തുക
മുഅിരികുപ്                       73632.00

നിത്ത
14625.00

 ഴിപാട് 39009.00  ഴിപാട് 18015.00

ഭണ്ഡാരം 4702.00 ആണ്  ികശഷം 8580.00

 ഭൂസ്വഷില നിഅ് 940.00 ശമ്പളം കദേ സ്വം  3240.00

 പലിശ 2908.00

തന  ര്ഷ  ര ് 47559.00 ആകക കചല ് 44460.00

നീക്കേിലയാിരികുപ്

പണം  -   2167.00
ബാങ്ക്  -  74564 76731

ആകക 121191.00 ആകക 121191.00

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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കചാദേ്ാ ലി
  (1951-കല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മസ്ഥാപന നിലയാമഷികല  വകുപ് 100(2) (എന) ചയം 5 പ്രകാരം രഡകകുപപ് ിടഅ
ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപനങ കട കണടകളികാടളള രഡി്് ഡികകുപാര്യിക് കൂകട സമര്കുപികക്കേണത്)

   സ്ഥാപനഷിക് കപര് :  ആശ്രമംഗലം   ശ്രീ തരരാാക കകകതം
   രഡി്് കാലലയാള ്      :  2006 മുതല 2017  കര  

(ക) കമ്മീഷണര് സൂകകിക്കോനാ ശ്കകുപയ പ്രകാരമുളള  ്ക്കേൗണ്ടുക ം  രജിണ
റുക ം സൂകകിചിയകണാകലയാഅ്

: ഖേണ്ഡിക 2-2
കാുക

(ഖേ)

സ്ഥാപനഷിക് ആ ശ്ഷിനാലയാി  ഉപകലയാാഗിക്കോഷ എ ാ  സ്ഥാ ര
 സക്കേ ം,  മത്സ് ബന്ധനാ കാശം ,  ഗാമീണ  വളങളില  ളരുഅ നീള
കമഡിലയാ  ര ികാടളള  ് കാശം,  വൃകകങ കട ഫലങളികാടളള
് കാശം തുടങിലയാ   നിര്ദ്ദേിഷ രീതിലയാിടം സ്ഥാപനഷിക്  കനയഷിന
തവം  ണ്ണലം പായഷിന നലകിലയാിയകണാകലയാനം  എ ാ സംഗതികളിടം
പായക്കേരാര് നടകുപാക്കേിലയാിയകണാകലയാനം ഏകതങ്കിടം സംഗതിലയാില ്ഷരം
 സ  കകക പായഷിന നലകാതിരിടകകലയാാ പായക്കേരാര് നടകുപില  രു
ഷാതിരിടകകലയാാ കചയ്തിയകണങ്കില ്ഷരം സംഗതിക കട  ി രം

: ബാധകമ 

(ഗ)

സ്ഥാപനഷികലക്കേ്  കരണ്ടുഅ  ി ിധ രീതിലയാിടളള  രുമാനങക ലയാാാസ
മലയാം മുതലകൂയിലയാിയകണാ,  കാലപരിധി ലംഘിച തുകകക തിരിചീ ടാക്കോന
ക ണ നടപടികക സ്വീകരിചിയകണാകലയാനം  ഇ ാകലയാങ്കില ഏകതാരു
സംഗതികളിലാണ് ്ഷരം നടപടി സ്വീകരിക്കോതിരുഅത് എഅത്

: ഉണ്

(ഘ) ഏകതങ്കിടം  ് കാശ ാദേങക കാലഹരണ  നിലയാമപ്രകാരം  കാലഹരണ
കപയകപാലയാി എങ്കില ്ഷരം സംഗതിക കട  ി രം : ഇ 

(ങ) എ ാ   രലക ം  കാല ിളംബം  കൂടാകത കണക്കേില  രുഷിലയാിയകണാ
എഅത്

: ഉണ്

(ച) ഏകതങ്കിടം ് കാശ ാദേങക എഴതി തളളിലയാിയകണങ്കില, ്ത് എതകലയാ
നം എാിക് ്ടിസ്ഥാനഷികലനം : ഇ 

(ഛ) ്ംഗീകൃത ബജ്ിനനൃതമാലയാാകണാ കചലലകക എനം, പ്രസ്തത ബജ്ില
നിനം     ്തിലയാാനലമുകണങ്കില ആലയാ  എകാനം

: ഖേണ്ഡിക 1-1 കാുക

(ജ)
എ ാ  കചല ിനങ ം  ്തുമാലയാി  ബന്ധകകുപയ ്ധികാരി  ്ന ദേിചിയ
കണാകലയാനം  ്തിന്  ഉകപാല ബലകമാലയാി  ശരിലയാാലയാ   ൗചറുകക
ഉകണാകലയാനം

: -

(ഝ) ഏകതങ്കിടം  കചല ിനം  രഡി്റുകട ്ഭിപ്രാലയാഷില പ്രാമദൃഷ്ാ  പാഴ് 
കചല ാകണാകലയാഅ്. : ് 

(ഞ) സ്ഥാപനഷിക്ത ാഷ ആ ശ്ഷിന്  ഏകതങ്കിടം  ഫണ്ടുക ം   സ ക
ക ം  കമാ്ിലയാിയകണാകലയാഅ്

: ഇ 

(ട) മുനകൂര് സംഖേ്കക തിരിയപിടിടകകലയാാ, താമസം  ിനാ ക്രമീകരിടകകലയാാ
കചയ്തിയകണാ എഅ്. : -

(ഠ) ്ടിലയാാിരകചല ിന് ആ ശ്മി ാഷ തുക ബാങ്കില ്ടചിയകണാ എനം
്ധിക ഫണ്ടുകക നികകകപിചിയകണാകലയാനം

: ഉണ്

(ഡ)
എ ാ സംഭാ നക ം കാണിക്കേ സക്കേ ം കണക്കേില  രല  ക ചിയകണാ
കലയാഅ് : ഉണ്
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(ഢ)

കകയിട  പ്രവൃഷിക കട കാര്ഷില ്ാിമ  ഗ് തീര്കുപാടതിന്  മുകഅ
്ളലപരികശാധന  നടഷിലയാിയകണാകലയാനം,  കൂടാകത ആ ശ്മാലയാ  ്ന
ബന്ധ കണടക ം,  ്ള ്  രസ്തകം,  നീക്കേലയാിരുകുപ് രസ്തകം,  കൂലി പയിക
തുടങിലയാ  രജിണറുക ം,  ദേര്ഘാസ്,  സമ്മതപതം  മുതലാലയാ െം  സൂകകി
ചിയകണാകലയാനം

: -

(ണ)
 രല സമാഹരണഷിക്കലയാാ ,   ിലപിടിപ്പുളള   സ കക കടകലയാാ
ചമതലെളള ജീ നക്കോരിലനിനം കരുതല ധനം സ്വീകരിചിയകണാകലയാനം
കരുതല ധാരണപതം തയാഡാക്കേിലയാിയകണാകലയാനം

: ഖേണ്ഡിക 2-8
കാുക 

(സ)
സ്ഥാപനം  ഭരിക്കേകകുപപ്അത്  ഏകതങ്കിടം  പുദതി  പ്രകാരകമാ,   ിജ്ഞാപന
പ്രകാരം  തയാഡാക്കേിലയാ  ചയങക പ്രകാരകമാ  ആകണങ്കില ഏകതങ്കിടം
പുദതി നിര്കദ്ദേശങളില    ലംഘനലം ഉണാലയാിയകണാകലയാഅ്

: ഖേണ്ഡിക 1-4
കാുക 

   

(ഒകുപ്)
       സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്,

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്.
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'  ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ  '  
നം കെ�.എസ്. എ./എം.എല്.ഡി . ടി 1-975/2018

                               കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ,
മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ് �ാര്യാലയം, 

സിവില് കേ/ഷന്, കേ�ാഴികേ2ാട്. 
തീയതിഃ 13.12.2018

ഇ-കെമയില്ഃ sddlfmdk@gmail.com

സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
 
എക്സി�്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്,
ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതി കേMത്രം
കേമലാ2ം  പി.ഒ,�രുവമ്പ്രം
മലപ്പുറം - 676123

സര്,
വിഷയംഃ ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതി കേMത്രത്തികെU 2016,2017  വര്ഷങ്ങളികെല

                       ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്  അയയ്ക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്.                         

1994  കെല  കേ�രള  കേലാ2ല് ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  നിയമം  അനുസരിച്ച്  പുറകെപ്പടുവിക്കുന്ന   ശ്രീ
�ാളി�ാവ്  ഭഗവതി  കേMത്രത്തികെU  2016,2017  വര്ഷങ്ങളികെല  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ട്  ഇകേതാകെടാപ്പം
അയയ്ക്കുന്നു. ഇൗ റികേപ്പാര്ട്ടിനുള്ള മറുപടി കേ�രള കേലാ2ല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമ ം 15(1)  അനുസരിച്ച്
രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില് അയച്ചുതകേരണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തതകേയാകെട,

(ഒപ്പ്)

സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
 ഉള്ളട2ംഃ ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്  
പ�ര്പ്പ്ഃ1.ഡയറക്ടര്,
             കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
             (പി.ഡി.എഫ്.കേഫാര്മാറ്റില് ഇ-കെമയില് മുകേoന)
          2.പ്രസിഡന്റ്,
             മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡ്, കേ�ാഴികേ2ാട് (�മ്മീഷണര് മുകേoന)
             (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
          3.അസി/ന്റ് �മ്മീഷണര്, മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡ്, തിരൂര്.
          4.ഓഫീസ് കേ�ാപ്പി.

mailto:sddlfmdk@gmail.com
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ന ം.കെ�.എസ്.എ.എം.എല്.ഡി. ടി 1-975/2018                                         തീയതിഃ 13.12.2018  

1994   ലെ� കേരള കേ�ാക്കല് ഫണ്ട് നിയമം   13-    വകുപ്പ്  , 1996   ലെ� കേരള കേ�ാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്  
ചട്ടങ്ങളിലെ� ചട്ടം    18    എന്നിവ പ്രാരം പുറലെപ്പടുവിക്കുന്ന    മ�പ്പുറം ജില്ല    ,  ഏറനാട്  താലൂക്ക്  ,  നറുര  

വികേല്ലജിലെ� ശ്രീ ാളിാവ് ഭഗവതികേ:ത്രത്തിലെ=   2016,2017      വര്ഷങ്ങളിലെ� ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്   

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലകെപ്പട്ട ഉകേ+്യാഗസ്ഥ കെന്
റ കേപരും,  ഉകേ+്യാഗകേപ്പരും

ശ്രീ കെ�.കെ�.സതീഷ് കുമാര്
സീനിയര് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, 
മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്

ഓഡിറ്റര്മാരുകെട കേപരു വിവരംഃ

1
2
3
4
5

ശ്രീ. എം.വാസുകേ+വന്, ഒാഡിറ്റ് ഒാഫീസര്(ഹ.കേv)
ശ്രീ.സി.വി.പ്രശാന്ത്, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്          
ശ്രീ.പി .സുകേരഷ് കുമാര്, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് 
ശ്രീ.എം.ഡി.അനില് കുമാര്, ഒാഡിറ്റര്
ശ്രീ.സി.ഷൈഷജു, ഒാഡിറ്റര്

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ വര്ഷം 2016 മുതല് 2017 വകെര

ഓഡിറ്റികെനടുത്ത സമയം 10.10.2018 മുതല് 17.10.2018 വകെര

കേ:ത്ര ഭരണാധിാരിളുലെട കേFരും തസ്തിയും
ശ്രീ.എം.ബാബു എക്സി�്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്         - 01.01.2016   മുതല് 05.01.2017 വകെര 
ശ്രീ.പി.കേ+വ+ാസന്  എക്സി�്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്   - 06.01.2017   മുതല് 31.12.2017 വകെര

                                                              ഭാഗം  . 1  
1-1.    ബഡ്ജറ്റ്  .  
         കേMത്രത്തികെU 2016 വര്ഷകെത്ത ബജറ്റിന് മലബാര് കേ+വസ്വം �മ്മീഷണറുകെട ഉത്തരവ് നമ്പര്

എച്ച്.2/  1862/201 6/എം.ഡി.ബി(കെ�.ഡിസ്)തിയ്യതി.22.02.2017  പ്ര�ാരം  അംഗീ�ാരം  ലഭ്യമായി

ട്ടുണ്ട്.കേMത്രത്തികെU  2017  വര്ഷകെത്ത  ബജറ്റ്  അംഗീ�ാരത്തിന്  അയച്ചിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  അനുമതി

ലഭ്യമായതായി  �ാണുന്നില്ല.ബജറ്റ്  അംഗീ�ാരമില്ലാകെത കെ�യ്ത കെ�ലവു�ള്2്  മലബാര് കേ+വസ്വം

കേബാര്ഡില് നിന്നും അനുമതി ലഭ്യമാകേ2ണ്ടതാണ്.  മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡ് �മ്മീഷണറുകെട

എച്ച്.9/1637/10 നം സര്ക്കുലറികെല oണ്ഡി�-16 പ്ര�ാരം ഓകേരാ കേMത്രത്തികെUയും അടുത്ത വര്ഷ

കെത്ത ബജറ്റ്  കെതാട്ട്  മുന് വര്ഷകെത്ത ഒകേക്ടാബര്  31  ന്  മുകെമ്പ സമര്പ്പിച്ച്  അംഗീ�ാരം  വാകേങ്ങണ്ട

താണ്. 
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1-2. വാര്ഷി ണക്കുള്
   കേMത്രത്തികെU 2016 വര്ഷകെത്ത വാര്ഷി� �ണക്കു�ള് 04.01.2016 നും 2017 വര്ഷകെത്ത വാര്

ഷി� �ണക്കു�ള്  16.07.2018  നുമാണ്  ഓഡിറ്റിന്  സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.മലബാര് കേ+വസ്വം �മ്മീഷ

ണറുകെട  30.12.2015 കെലഎച്ച്  4/7125/15/എം.ഡി.ബി.നമ്പര്  ഉത്തരവ്  പ്ര�ാരം  മലബാര്  കേ+വസ്വം

കേബാര്ഡിനു �ീഴിലുളള  കേMത്രങ്ങളുകെട വാര്ഷി� �ണക്കു�ള് �ലണ്ടര് വര്ഷം അവസാനിച്ച്  4

മാസത്തിന�ം (ഏപ്രില് 30 ന�ം) ഓഡിറ്റിന് സമര്പ്പികേ2ണ്ടതാണ്.

1-3.  കേ:ത്രഭരണം  .  
മദ്രാസ് ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന ഭരണ വകുപ്പികെU  02.11.1938  കെല ഉത്തരവ് നമ്പര്  3097

പ്ര�ാരം വന്ന ഒഎ നം. 246/1938 സ്കീം പ്ര�ാരമാണ് കേMത്രഭരണം നടത്തിവരുന്നത്. കേമല് പറ ഞ്ഞ

സ്കീം പ്ര�ാരം  കേMത്രഭരണം ഒരു പാരമ്പര്യട്ര/ിയിലും  2  പാരമ്പകേര്യതര ട്ര/ിമാരിലും  നിMിപ്ത

മാണ്.  മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡ് �മ്മീഷണറുകെട 22.02.2012 കെല എച്ച് 2-5076/09/എംഡിബി/

കെ�ഡിഎസ്  നം  ഉത്തരവ്  പ്ര�ാരം  സു+ര്ശന കേഗാപാല്.  കെ�,  പൂകേ2ാട്ട്  �ാമ്പുറത്ത്  കേമാഹനന്

എന്നിവകെര കേMത്രത്തികെU പാരമ്പകേര്യതര ട്ര/ിമാരായി ഉത്തരവ്   തിയ്യതി മുതല്  5  വര്ഷ�ാല

കേത്ത2് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന ഭരണ വകുപ്പ് കേ�ാഴികേ2ാട് ഡപ്യൂട്ടി �മ്മീഷണറുകെട 17.07.1993 കെല

ഒഎ  നം.  14/91 കേഭ+ഗതിപ്ര�ാരം  1938 കെല  സ്കീമികെല  5-ാാം  നമ്പര്  വ്യവസ്ഥ   കേഭ+ഗതികെ�യ്ത്

ഷൈ+നം+ിന  ഭരണത്തിനായി  എക്സി�്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസകെറ  നിയമിക്കു�യും  പണം  ഷൈ��ാര്യം

കെ�യ്യുന്നതിനുള്ള അധി�ാരം എക്സി�്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്2് നല്കു�യും കെ�യ്തിട്ടുണ്ട്. 

1-4.  കേ:ത്രഭൂമി  .  

കേ+വസ്വത്തില് ഭൂസ്വത്ത് രജി/ര് സൂMിച്ചിട്ടില്ല. 2018 കെല ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതി പ്ര�ാര

മുള്ള ഭൂമിയുകെട വിശ+വിവരങ്ങള് താകെഴ കേ�ര്ക്കുന്നു

ക്രമ നം. സര്കെ� നമ്പര്                     
തരം

വിസ്തീര്ണ്ണം

1 163/35 പുരയിടം 3 ആര് 45 സ്�്വ.മീറ്റര്

2 163/36 പുരയിടം 81 ആര് 20 സ്�്വ.മീറ്റര്

3 165/7 പുരയിടം 45 ആര് 30 സ്�്വ.മീറ്റര്

4 168/36 പുരയിടം 5 ആര് 80 സ്�്വ.മീറ്റര്

ആകെ� 1 കെഹക്ടര് 35 ആര് 75 സ്�്വ.മീറ്റര്
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1-5.  സൂ:ിക്കാത്ത രജിസ്റ്ററുള്
   1.വൃM രജി/ര്
   2.ഭൂസ്വത്ത് രജി/ര്
   3.ഭണ്ഡാര സ്ഥാപന രജി/ര്
   4.വ്യവഹാര രജി/ര്
    കേമല് രജി/റു�ള് തയ്യാറാ2ി പരികേശാധന2് ഹാജരാകേ2ണ്ടതാണ്.

 ഭാഗം   11  
2- 1.  വാര്ഷി ണക്കിലെ�  അFാതള്

1.  2017  വര്ഷകെത്ത വാര്ഷി� �ണക്കും കെലഡ്ജര് പ്ര�ാരമുള്ള തു�യും  തമ്മില് താകെഴ പറയുന്ന
ഇനങ്ങളില് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.

ഇനം വാര്ഷി� �ണ2് കെലഡ്ജര്

വഴിപാട് വരവ് 8056417 8073147

വാട� 436827 4266827

പലിശ 29576 37073

കേലലം 135474 151874

നിത്യത/വഴിപാട് 2274919 2302408

 2. 2016 വര്ഷകെത്ത കെലഡ്ജര് ഓകേരാ ഇനങ്ങളും കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടില്ല.
 3. 2016 വാര്ഷി� �ണ2ില് സ്ഥിരനികേMപം തിരികെ� 519777 രൂപയാണ്
     �ാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് 2016 വര്ഷകെത്ത സ്ഥിരനികേMപ രജി/ര് പ്ര�ാരം    
      വരവ് 395186 ആണ്.
4.  2016 വര്ഷം �്യാഷ്ബു2് ബാങ്ക് നീ2ിയിരിപ്പുമായി കെപാരുത്തകെപ്പടുത്തലു�ള്   
     നടത്തിയിട്ടില്ല.
5. 2017 വാര് ഷി� �ണ2ില് �യ്യിരിപ്പ് തു� 5470 രൂപ �ാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാങ്ക്
    നീ2ിയിരിപ്പില് ഉള്കെപ്പട്ട തു�യാണ്. കേ�ഷ്ബു2് പ്ര�ാരം �യ്യിരിപ്പ് തു� 20 രൂപയാണ്.

അപാ�ത�ള് പരിഹരികേ2ണ്ടതാണ്. 
2- 2.   വാട   -  ബൈബകേ�ാ തയ്യാറാക്കിയില്ല  
    കേ+വസ്വത്തികെU ഷൈ�വശത്തിലുള്ള കെ�ട്ടിടത്തികെല 4 �ടമുറി�ള്(മകേ�രി മുനിസിപാലിറ്റിയികെല

MM 7/648 C, MM 7/648 E, MM 7/648 G, MM 7/648 F  എന്നിവ)  പതികെനാന്ന് മാസകേത്തക്കുള്ള

�രാര്  പ്ര�ാരം  മാസവാട�ക്കും,  ഓഡികേറ്റാറിയം(കേ+വീ  കെഹറികേറ്റജ്  ഹാള്)  പതികെനാന്ന്  മാസ

കേത്തക്കും ഏകെറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് �്വകേട്ടഷന് വിളിച്ച് പാട്ടവ്യവസ്ഥയിലും നല്കുന്നുണ്ട്.  എന്നാല്
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വാട�  സംബന്ധമായ  നിയമാവലി�ള്  ഉള്കെ2ാള്ളുന്ന  ഷൈബകേലാ  തയ്യാറാ2ിയിട്ടില്ല.  വാട�

ഷൈബകേലാ തയ്യാറാ2ി ഓഡിറ്റികെന അറിയികേ2ണ്ടതാണ്.

2–3. മ്പ്യൂട്ടര്വത്രണം �:്യത്തിലെ�ത്തിയില്ല  .  
         ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതി കേMത്ര�ണക്കു�ള് �മ്പ്യൂട്ടര്വത്� രിക്കുന്നതികെU ഭാഗമായി 2012 ല്

4  �മ്പ്യൂട്ടറു�ളും  അനുബന്ധ  ഉപ�രണങ്ങളും  വാങ്ങു�യുണ്ടായി.കേMത്ര�ണക്കു�ള്  ഓണ്ഷൈലന്

ആക്കുന്നതിനും  ജീവന2ാര്2്  പരിശീലനം  നല്കുന്നതിനുമായി    "കെഡായാ2്''  (DOEACC)  എന്ന

സ്ഥാപനകെത്ത ചുമതലകെപ്പടുത്തു�യും  106742/  രൂപ കേസാഫ്റ്റ്  കെവയര് ഇന്/ാള് കെ�യ്യുന്നതിനായി

നല്കു�യും  കെ�യ്തു.  എന്നാല്  കേമല്  സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നും  കേവണ്ടത്ര  സാകേങ്കതി�  സഹായം

ലഭി2ാകെത വന്നതിനാല് 15.01.2017  ല് കേMത്രവുമായി ബന്ധകെപ്പട്ട കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്  തയ്യാറാ2ാന്

�ഴിവും  പരി�യവുമുള്ള  മറ്റു  കേസാഫ്റ്റ്  കെവയര്  �മ്പനി�ളില്  നിന്നും  �്വകേട്ടഷന്  Mണി2ാന്

തീരുമാനിക്കു�യും  ആയതികെU അനുമതി2ായി മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡ് അസി. �മ്മീഷണര്

2് �ത്തയക്കു�യും കെ�യ്തിട്ടുണ്ട്.   �്വകേട്ടഷന് Mണിച്ചതില് 3 �മ്പനി�ള് പകെങ്കടുക്കു�യും കുറഞ്ഞ

തു�  കേരoകെപ്പടുത്തിയ  ''Astrins  technologies''    എന്ന  സ്ഥാപനത്തികെU  �്വകേട്ടഷന്  അംഗീ�രി

ക്കു�യും കെ�യ്തു.   കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഒരു വര്ഷകേത്ത2് കെമയിUനന്സിനുമായി

27000/  രൂപ2ാണ്  കേമല് സ്ഥാപനത്തികെന ചുമതലകെപ്പടുത്തിയത്.   Astrins  Technologies  മായി

7.2.17 ല് ഒപ്പുകെവച്ച എvികെമUികെല 4-3,4-4 നമ്പര് വ്യവസ്ഥ�ള് പ്ര�ാരം ഒരു +ിവസം ജീവന2ാര്

2്  പരിശീലനവും  3  +ിവസം  കേMത്രത്തില്  വന്ന്  പരിശീലനവും  �മ്പനി  ഉറപ്പുനല്�ിയിരുന്നു.

എന്നാല് ധാരണപ്ര�ാരമുള്ള പരിശീലനം നാളിതുവകെര ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2012  ല് �മ്പ്യൂട്ടര്വത്� രണം ആരംഭിച്ച്  6  വര്ഷം പൂര്ത്തിയായിട്ടും കേMത്ര �ണക്കു�ളുകെട

�മ്പ്യൂട്ടര്വത്� രണം എങ്ങുകെമത്തിയിട്ടില്ല.  കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് ഇന്/ാള് കെ�യ്ത കേശഷം കേMത്രവുമായി

ബന്ധകെപ്പട്ട മുഴുവന് �ണക്കും �മ്പ്യൂട്ടറില് നിന്നും ലഭ്യമാകേവണ്ടതാണ്.  ഷൈ+നം+ിന വരവ്  കെ�ലവ്

വിവരങ്ങള് കേ/ാ2്  വിവരങ്ങള് ആസ്തി  തുടങ്ങിയ കേMത്രവുമായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  മുഴുവന്  �ണക്കും

കേസാഫ്റ്റ് കെവയറികെU സഹായകേത്താകെട ലഭി2ണം എന്നാല് ഓഡിറ്റ്  ഓഡിറ്റ് �ാലയളവില് കേമല്

വിവരങ്ങള് ലഭ്യമല്ല എന്നു മാത്രമല്ല  �്യാഷ് ബു2്, കെലഡ്ജര് തുടങ്ങിയവ മാന്വല് ആയി എഴുതുന്ന

രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്.  കേ+വസ്വം ഓഫീസില് നിന്നും ലഭിച്ച �ണക്കു പ്ര�ാരം ഹാര്ഡ്

കെവയര്/കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്  എന്നിവ2ായി നാളിതുവകെര 5,28,087/രൂപ �ിലവഴി ച്ചിട്ടുണ്ട്.  കെ�ൗണ്ടറു
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�ളില് നിന്നും വഴിപാട്  രശീതി നല്കു� എന്നതിലുപരിയായി  കേMത്ര�ണക്കു�ള് സുതാര്യവും

കൃത്യവുമാക്കു� എന്ന ഉകേ¸ശലM്യത്തികേല2്  �മ്പ്യൂട്ടര്വത്� രണം എത്തികേ2ണ്ടതാണ്.

അപാ�ത സംബന്ധിച്ച് വിശ+മായ മറുപടി സമര്പ്പികേ2ണ്ടതാണ്.  

2 - 4  സര്ക്കാര് ധനസഹായം  .  
       

വര്ഷം തു� തിയതി വിനികേയാഗം

2017 35000 26.05.2017 വിനികേയാഗിച്ചിട്ടില്ല

2017 35000 23.06.2017

2 - 5  മാകേനജ്കെമU് ഫണ്ട്
ഇല്ല

2 - 6 വര്ഷാശനം  .  
കേ+വസ്വത്തിന് വര്ഷാശനം ലഭി2ാന് അര്ഹതയുള്ള പMം ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നട

പടി�ള് സ്വീ�രികേ2ണ്ടതാണ്.

2 - 7 വായ്പ

          ഇല്ല

2 - 8 ഓഡിറ്റ് റി2വറി

          ഇല്ല

 2 - 9 ജാമ്യസംo്യ
  ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിയമ ത്തികെല  100 (2 )  ഷൈവ വകുപ്പ് പ്ര�ാരം ജീവന2ാരില്

നിന്നും ഈടാകേ2ണ്ട ജാമ്യ നികേMപം മുഴുവന് ജീവന2ാരില് നിന്നും ഈടാ2ിയിട്ടുണ്ട്.   ആയ

തികെU വിശ+ വിവരം അനുബന്ധ പത്രി�യായി കേ�ര്ത്തിട്ടുണ്ട്.   

ഭാഗം   - III  

3 – 1. ഓഡികേറ്റാറിയം കോമ്പൗണ്ടിലെ� ിണര് നിര്മ്മാണം   -   എസ്റ്റികേമറ്റില് കൂടുതല് Fണം  
       ലെച�വഴിച്ചു

കേMത്രത്തികെU ഓഡികേറ്റാറിയത്തികെU കേ�ാകെമ്പൗണ്ടില് ഒരു �ിണര് നിര്മ്മി2ാനുള്ള ഒരു

ലMം രൂപ അടങ്കല് ഉള്ള  എ/ികേമറ്റിന് മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡ് �മ്മീഷണറുകെട 23.2.17 കെല
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എച്ച്  5874/2015/എംഡിബി(കെ�ഡിസ്)  നമ്പര്  ഉത്തരവ്  പ്ര�ാരം  അംഗീ�ാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്  .

പ്രവൃത്തി2് പണം കെ�ലവഴിച്ചതികെU  വിവരങ്ങള് താകെഴ കെ�ാടുക്കുന്നു

ക്രമ
നം

കെവൗച്ചര് തു� വിവരണം

1 295/2.5.17 24000 ഇ.സുകുമാരന് നല്�ിയത് - കേലബര് �ാര്ജ്

2 333/17.5.17 25000                    - ടി -

3 380/25.5.17 15000                   - ടി -

4 387/30.5.17 35000                   - ടി -

5 426/5.6.17 26300                   - ടി -

6 428/5.6.17 15336  �ിണര് പടവിന് �ല്ല് വാങ്ങിയത്

7 430/6.6.17 4160 മണ്ണ് നിരത്തല് കെജസിബി വാട�

8 441/14.6.17 3700 പാരപ്പറ്റ് പടവ്, കേതപ്പ്

9 448/20.6.17 20000 �ിണര് ഇടിയാതിരി2ാന് കേ�ാണ്ക്രീറ്റ് റിംഗ്

10 459/24.6.17 19000                              - ടി -

ആകെ� 187496

 1951  കെല ഹിന്ദുമതധര്മ്മസ്ഥാപന നിയമം കെസMന് 100(2)  �്യൂആര്എസ്,അതിന് �ീഴികെല

�ട്ടങ്ങള് എന്നിവ പ്ര�ാരം എ/ികേമറ്റ് തയ്യാറാ2ി കേ+വസ്വം കേബാര്ഡികെU അംഗീ�ാരം വാങ്ങാകെത

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി�ള് നടത്താന് പാടില്ല.  പ്രസ്തുത �ട്ടങ്ങളികെല �ട്ടം  10  പ്ര�ാരം കേ+വസ്വം കേബാര്

ഡികെU മുന്കൂര്  അനുമതി  വാങ്ങാകെത അംഗീ�രിച്ച  എ/ികേമറ്റില് നിന്നും  വ്യതി�ലിച്ച്  പ്രവൃത്തി

നടത്താന് പാടില്ല. ഇവികെട അംഗീ�രിച്ച  എ/ികേമറ്റില് ഇല്ലാത്ത പല പ്രവൃത്തി�ളും (കേ�ാണ്ക്രീറ്റ്,

റിംഗ്  etc)നടത്തു�യും  87,496 രൂപ  അംഗീ�രിച്ച  എ/ികേമറ്റില്  കൂടുതല്  കേMത്രഫണ്ടില്  നിന്ന്

കെ�ലവഴിക്കു�യും കെ�യ്.കെതങ്കിലും റിഷൈവസ്ഡ് എ/ികേമറ്റ് തയ്യാറാ2ിയിട്ടില്ല.   

കേ+വസ്വം  കേബാര്ഡ്  �മ്മീഷണറുകെട  1.7.10  കെല എച്ച്9/5330/2010/എംഡിബി  നമ്പര് സര്

ക്കുലര് പ്ര�ാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി�ളില് അളവു�ള് എം ബു2ില് കേരoകെപ്പടുകേത്തണ്ടതും സിസി

ബില് കേഫാമില്  വര്2് ബില് തയ്യാറാകേ2ണ്ടതുമാണ്. 

അളവു�ള് എം ബു2ില് കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  അത് പ്ര�ാരമുള്ള മൂല്ല്യം 141112 രൂപ

മാത്രമാണ്  ഇവികെട  അതില്  കൂടുതല്  കെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂടാകെത  ഇതില്  മുന്കൂട്ടി  �ാണാത്ത
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കെ�ലവു�ള് എന്ന കേപരില് ഇനം.8  ആയി  12000  രൂപ കേ�ര്ത്തിട്ടുണ്ട്  .  പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തിയാ2ി

യതിന് കേശഷം അവസാനമായി  ഇപ്ര�ാരം ഒരു ഇനം കേ�ര്ത്തതികെU ഔ�ിത്യം വ്യക്തമല്ല.

        ഈ വിഷയത്തില് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്�്വയറി2് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല് ഈയി

നത്തില്  കെ�ലവഴിച്ച  1,87,496/-രൂപ  തടസ്സത്തില്  കെവക്കുന്നു  പുതു2ിയ  എ/ികേമറ്റ്  തയ്യാറാ2ി

മലബാര് കേ+വസ്വം കേബാര്ഡില് നിന്നും അംഗീ�ാരം വാകേങ്ങണ്ടതാണ്.  അംഗീ�ാരം ലഭി2ാത്ത

പMം 87,496/-രൂപ തിരിച്ചടകേ2ണ്ടതാണ്

3 – 2 .അടിച്ചുതളി നിയമനം നടത്തിയില്ല  .   Fരസ്യ തു Fാഴായി  

കേMത്രത്തില് അടിച്ചുതളി  പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്ന ശ്രീമതി പി.ജാന�ി 31.7.16 ല് റിട്ടയര്

കെ�യ്തതികെന തുടര്ന്ന്  ഒഴിവു വന്ന തസ്തി�യില് ഉകേ+്യാഗാര്ത്ഥി�കെള Mണിച്ചുകെ�ാണ്ട് 2016  ജൂലായ്

20  ന്  മാതൃഭൂമി  +ിനപത്രത്തില്  പരസ്യം  കെ�യ്തു.  പരസ്യത്തിനായി  6400  രൂപ  കെവൗച്ചര്

നം.648/20.7.16 പ്ര�ാരം കെ�ലവഴിച്ചു.

ഫയല് പരികേശാധനയില്  20  കേപര് അകേപMിച്ചതായി  �ാണുന്നു.  തസ്തി�യില് നിയമനം

നടത്തുവാന്  ഇUര്വ്യൂ  കേബാര്ഡ്  രൂപീ�രിക്കുവാന്  കേബാര്ഡ്  അനുമതി  കേതടി  കേMത്രം

എക്സി.ഓഫീസര്  11.8.2016  ല്  �ത്ത്  നല്�ിയതികെU  അടിസ്ഥാനത്തില്  ഇUര്വ്യൂ  കേബാര്ഡ്

രൂപീ�രിക്കുവാന്  മല.കേ+വ.  കേബാര്ഡ്  എ 2/2836/2016/എംഡിബി(കെ�ഡിസ്)  തിയ്യതി.  29.9.16

പ്ര�ാരം  ഉത്തരവായി.ഉത്തരവില്  മല.കേ+വ.  കേബാര്ഡ്   അസി.�മ്മിഷണകെറ  പ്രധിനിധീ�രിച്ച്

മകേ�രി  ഡിവിഷന്  ഇന്കെÃക്ടര്,  കേMത്രം  എക്സി.  ഓഫീസര്   കേ+വസ്വം  മാകേനജിംഗ്  ട്ര/ി

എന്നിവരടങ്ങിയ ഇUര്വ്യൂ കേബാര്ഡ് രൂപീ�രിക്കുവാനാണ് അനുമതി നല്�ിയത്.  അതനുസരിച്ച്

3.11.2016  തിയ്യതിയില്രാവികെല  11  മണി2്  കേMത്രം  ഓഫീസില്  എത്തുവാന്  അകേപMിച്ച  20

ഉകേ+്യാഗാര്ത്ഥി�ള്ക്കും  അറിയിപ്പ്  നല്�ി.  അകേന്ന  +ിവസം  തകെന്ന  കൂടി�ാഴ്ച്ച  മാറ്റി  വച്ചതായും

ഫയലില് �ാണുന്നുകെണ്ടങ്കിലും  �ാരണം കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. (�ത്ത് നം. കെ�ബി 26/16 തി.3.11.16)

ആയതിനു കേശഷം  ഇUര്വ്യൂ നടത്തുവാന് കേMത്രം മുന്ഷൈ� എടുത്തില്ല.  ആയതിനുകേശഷം  4.6.18

നാണ് ഈ വിഷയം സൂ�ിപ്പിച്ച് അസി.�മ്മീഷണര്2് �ത്ത് നല്�ിയത്. കേബാര്ഡ് അനുമതി നല്

�ിയിട്ടും ഇUര്വ്യൂ കേബാര്ഡ് രൂപീ�രി2ാകെത നിയമനം നടത്താതിരുന്നതിനാല് 6,400/ രൂപ പാഴ്

കെ�ലവായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. 
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അപാ�ത2്  വിശ+ീ�രണം  നല്കേ�ണ്ടതാണ്.  അപാ�ത  സൂ�ിപ്പിച്ച്  നല്�ിയ
4/11.10.18-ാാം  നമ്പര്  അകേന്വഷണക്കുറിപ്പിന്  തൃപ്തി�രമായ  മറുപടി  ലഭ്യമാ2ാതിരുന്നതിനാല്
പരസ്യ  ഇനത്തില്  കെ�ലവഴിച്ച  തു�  ഉത്തരവാ+ിയായ  എക്സി�്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസറില്  നിന്നും
ഈടാകേ2ണ്ടതാണ്. 
3 – 3. F്ളാസ്റ്റി് ഡബ്ബളുലെട കേസ്റ്റാക്ക് കേരഖലെപ്പടുത്തിയില്ല.

2017 കെല 531/29.7.17 പ്ര�ാരം 27,500/- രൂപ കെ�ലവില് മാരുതി കേപാളികേമഴ്സില് നിന്നും 250

എം എല് �പ്പാസിറ്റിയുള്ള  5000  പ്ളാ/ി�്  ഡബ്ബ�ള് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  കേMത്രത്തികെU പലവ�

കേ/ാ2്  രജി/റില്  5000  പ്ളാ/ി�്  ഡബ്ബ�ള് വരവ്  വന്നതായി  എഴുതി  കേ�ര്ത്തിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും

അവയുകെട  ഇഷ്യൂ,  ബാലന്സ്  എന്നിവ  �ാണിക്കുന്നില്ല.  കേ/ാ2്  രജി/ര്  ശരിയായ  രീതിയില്

എഴുതി സൂMികേ2ണ്ടതാണ്.

3 – 4 . ാര് വാട – ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല  .  

    2016 ഓഡിറ്റ് വര്ഷം ശ്രീ കേമഴപ്പറമ്പ് തിരുകേമനികെയ കേMത്രത്തികെല ആ�ാര അനുഷ്ഠാനങ്ങള്

നിര്�ഹിക്കുന്നതികെU   ഭാഗമായി  എത്തിച്ചതിന്  4500  രൂപ  �ാര്  വാട�യായി  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.

(കെവൗച്ചര് നം.670/11.8.16)  എന്നാല് കെവൗച്ചറികെനാപ്പം ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് വച്ചിട്ടില്ല.  �ാര് വാട� നല്കുന്ന

സംഗതിയില് ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് അത്യന്താകേപMിതമാണ്.  അപാ�ത സൂ�ിപ്പിച്ച് നല്�ിയ 7/11.10.18-ാാം

നമ്പര് അകേന്വഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാ2ാതിരുന്നതിനാല് തു� തടസ്സം കെ�യ്യുന്നു. 

3 – 5 . ഒറിജിനല് രശീതി ഇല്ലാലെത നിരതദ്രവ്യം തിരിച്ചുനല്ി

ഓഡിറ്റ് വര്ഷത്തില് കേMത്രത്തികെU residential cum shopping complex പ്രവൃത്തി ഏകെറ്റടുത്ത്

നടത്തിയ  �രാറു�ാരനായ  ശ്രീ.ടി.ശശികുമാരന്  10.2.14  ല്  കെ�ട്ടിവച്ച   നിരതദ്രവ്യ  തു�യായ

50,000/- രൂപ കെവൗച്ചര്  നം. 879/4.11.16 പ്ര�ാരം തിരികെ� നല്�ി. കെവൗച്ചറികെനാപ്പം  ഒറിജിനല്

രശീതി  കെവച്ചിട്ടില്ല.   മുന്വര്ഷ ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടില് പ്രസ്തുത  അപാ�ത സൂ�ിപ്പിച്ച പരാമര്ശം

ഉണ്ടായിട്ടും അപാ�ത ആവര്ത്തിച്ചതിന് വിശ+ീ�രണം നല്കേ�ണ്ടതാണ് എന്ന് സൂ�ിപ്പിച്ച് നല്

�ിയ  6/11.10.2018-ാാം  നമ്പര്  അകേന്വഷണക്കുറിപ്പിന്  മറുപടി  ലഭ്യമാ2ിയില്ലാത്തതിനാല്  തു�

തടസ്സം കെ�യ്യുന്നു.

3 – 6 . കേ:മനിധി കേ:ത്രവിഹിതം ഔകേi്യാഗി രശീതി ഇല്ല  .  
2016  വര്ഷം കേMമനിധിയികേല2് കേMത്രവിഹിതമായി  100000/-രൂപ മലബാര് കേ+വസ്വം

കേബാര്ഡികേല2്  അടച്ചതില്  50,000  രൂപ  (കെവൗച്ചര്  നം.  914/19.11.16)   ഷൈ�പ്പറ്റിയതികെU
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ഔകേ+്യാഗി�  രശീത്  ഓഡിറ്റിന്  ഹാജരാ2ിയിട്ടില്ല.കെവൗച്ചറില് ഷൈ�പ്പറ്റിയ  വ്യക്തിയുകെട  കേപര്  ,

ഔകേ+്യാഗി�  പ+വി  എന്നിവയും  കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  നാളിതുവകെര  ഔകേ+്യാഗി�  രശീതി

ലഭ്യമാ2ിയിട്ടില്ല.  കെ�ലവ് തടസ്സത്തില് കെവക്കുന്നു. ഔകേ+്യാഗി�മാ2ി പരികേശാധന2് ലഭ്യമാകേ2

ണ്ടതാണ്.

3 – 7 . സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റര് സൂ:ിച്ചിട്ടില്ല  .  

        2017 ല് കേ�സു�ളുകെട നടത്തിപ്പിനായി താകെഴ �ാണിച്ച പ്ര�ാരം 40000 രൂപ കെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല് കേ�സു�ളുകെട വിശ+ാംശങ്ങള് �ാണിച്ചുകെ�ാണ്ട് സ്യൂട്ട് രജി/ര് തയ്യാറാ2ി സൂMിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം

കെവൗച്ചര്  നം തു� വിവരണം

1 111/1.2.17 10000 കേ�സ് നം. എഎസ് 51/2008,അഡ്വ.കേ�ശവന്

2 513/17.7.17 10000                          - ടി -

3 610/8.9.17 10000                          - ടി -

4 905/9.12.17 10000   കേ�സ് നം. RSAM 1018/2017,അഡ്വ.യദുകൃഷ്ണന്

ആകെ� 40000

അപാ�ത�ള്2്  വിശ+ീ�രണം  നല്കേ�ണ്ടതാണ്.   കെ�ലവ്  തടസ്സത്തില്  കെവക്കുന്നു.   സ്യൂട്ട്
രജി/ര് തയ്യാറാ2ി പരികേശാധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകേ2ണ്ടതാണ്. 
3 – 8 . ജീവനക്കാരുലെട കേസവനപുസ്തത്തിലെ� അFാതള്
         ജീവന2ാരുകെട കേസവനപുസ്ത�ം പരികേശാധനയില് താകെഴപറയുന്ന അപാ�ത�ള് �ാണുന്നു.

ക്രമ
നം

ജീവന2ാരകെU 
കേപര്

തസ്തി� അപാ�ത�ള്

1 ശ്രീ.പ്രസാ+്.പി.വി �ീഴ്ശാന്തി കേസവനപുസ്ത�ത്തില് 1.3.15 ന് കേശഷം ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

2 ശ്രീമതി.സജിനി.
പി

�്ളര്2് തിരിച്ചറിയല് അടയാളങ്ങള്, വി+്യഭ്യാസകേയാഗ്യത,ഉയരം 
എന്നിവയും 31.1.2015 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങളും 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

3 ശ്രീ.പി 
നാരായണന്

ശാന്തി 4.2.16 മുതല് �ീകേഴടമായ ശ്രീ മു�താമണ്ണ് ശിവകേMത്ര 
ത്തില് തുടരുന്നു.കേസവനപുസ്ത�ത്തില് ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

4 കെ� ആര് അനില് �ഴ�ം 4.2.16 ന് കേശഷം ശമ്പളവിവരങ്ങള് കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

5 പി.പരകേമശ്വരന് �ഴ�ം 30.4.16 ന് കേശഷം ശമ്പളവിവരങ്ങള് കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

6 കെ�.പി.മുരളീധരന് �്ളര്2് 30.9.16 ന് കേശഷം ശമ്പളവിവരങ്ങള് കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല
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7 വിനീ+്.ടി കുഴല് 6.2.16 ന് കേശഷം ശമ്പളവിവരങ്ങള് കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

8 കേഗാവിന്ദരാജന് �ീഴ്ശാന്തി തിരിച്ചറിയല് അടയാളങ്ങള്, വി+്യഭ്യാസകേയാഗ്യത, 
ഉയരം,കുടുംബാംഗങ്ങളുകെട വിവരങ്ങള് എന്നിവയും 1.4.16 ന്
കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങളും കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

9 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
എമ്പ്രാന്തിരി

കേമല്ശാന്തി 28.2..16 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

10 കേവണുകേഗാപാല
ന്.ടി

കെ�ണ്ട 30.9.16 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

11 കെ�എം.കേവണുകേഗാ
പാലന്.

പൂജ കെ�ാട്ട് 30.09.2016 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

12 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എ 
കെ�.

ഇലത്താളം 06.02.2016 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള്
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

അപാ�ത�ള് പരിഹരികേ2ണ്ടതാണ്. 
3  - 9 .അംശാiായ ം

വര്ഷം തു� കെവൗ.നം.തിയതി

2016 100000 642/05.08.2016

2017 25000 123/17/14.02.2017

2017 100000 296/17/06.05.217

3 - 10 കേ:മനിധി
   

വര്ഷം തു� കെവൗ.നം.തിയതി

2016 50000 388/12.05.2016

2016 50000 914/19.11.2016

3 -11  ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ്
1996 കെല കേ�രള കേലാ2ല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് �ട്ടങ്ങളികെല �ട്ടം 24(1) പ്ര�ാരം സര്2ാറികേലയ്ക്ക്  

ഒടുകേ2ണ്ട ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവകെട കേ�ര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം 2016 2017

ആകെ� വരവ് 10208883 9703421

ഋണശീര്ഷ വരവ് 519777 70000

ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് �ണ2ാ2ാവുന്ന  വരവ് 9689106 9633421



12

ഓ ഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് നിര2് 1 1

ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് 96891 96334

മുന് ബാ2ി 376424 473315

ആകെ� 473315 569649

തന് വര്ഷം ഒടു2ിയത് -- --

ഒടു2ാന് ബാ2ിയുള്ള ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ് 473315 569649

3 -12   ഒടുക്കാന് ബാക്കിയുള്ള തുയുലെട വര്ഷം തിരച്ചുള്ള വിവരം  

വര് ഷം തു�

2011 62062

2012 74774

2013 73000

2014 78762

2015 87826

2016 96891

2017 96334

569649

ഓഡിറ്റ്  �ാര്ജ്ജിനത്തില്  ഒടുക്കുവാന്  ബാ2ിയുള്ള 5,69,649/-രൂപ  "0070-60-110-99

ഓഡിറ്റ്  �ാര്ജ്ജ് “എന്ന  ശീര്ഷ�ത്തില്  ട്രഷറിയില്  ഒടു2ി  അസ്സല്  �ലാന്  ഡയറക്ടര്  കേ�രള

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  വകുപ്പ്,  വി�ാസ്ഭവന്,  തിരുവനന്തപുരം-33  എന്ന വിലാസത്തില് പരികേശാധ

നയ്ക്ക് അയച്ചു കെ�ാടുകേ2ണ്ടതാണ്.  

ഭാഗം   -IV  
4- 1.  ധനസ്ഥിതി

ഇനം മുന് ബാ2ി വരവ് ആകെ� കെ�ലവ് നീ2ിയിരുപ്പ്

2016 805130.69 10208883 11014013.69 10102684 911329.69

2017 911329.69 9703421 10614750.69 9695710 919040.69
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4- 2.  ഓഡിറ്റ് അവകേ�ാനം  
ആകെ� നിരാ�രിച്ച തു� :      6400/-

 തടസ്സകെപ്പടുത്തിയ തു� :  277496/-

വരവിനത്തില് നഷ്ടമായ തു�:     ഇല്ല

4- 3 കേ:ത്രഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ  നഷ്ടം   

6400/-
4-4 കേന്ദ്ര  /  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുള്  ,   മറ്റ് സ്ഥാFനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിലെന്റ  വിവരം  
     ഇല്ല                              
4-5.    നിര്മ്മാണ ലെതാഴി�ാളികേ:മനിധിക്കുള്ള നഷ്ടം  

    ഇല്ല               
4-6. നഷ്ടം നിര്ണ്ണയിക്കാന് കൂടുതല് അകേനuഷണം ആവശ്യമായ ഖണ്ഡിള്

       ഇല്ല
4-7  ഓഡിറ്റില് നിരാരിച്ചതിലെന്റയും തടസ്സലെപ്പടുത്തിയതിലെന്റയും വിവരം

oണ്ഡി�
നമ്പര്

നിരാ�രി
ച്ച തു�

തടസ്സകെപ്പടു
ത്തിയ തു�

ഉത്തരവാ+ി�ളായ ഉകേ+്യാഗസ്ഥകെന്റ കേപരും
ഉകേ+്യാഗകേപ്പരും

3-1 187496 പി.കേ+വ+ാസന്, എക്സി.ഓഫീസര്

3-2 6400 എം.ബാബു , എക്സി.ഓഫീസര്

3-4 4500 പി.കേ+വ+ാസന്, എക്സി.ഓഫീസര്

3-5 50000 ” ”

3-6 50000 ” ”

3-7 40000 ” ”

ആകെ� 6400 331996 ” ”

4-8. നഷ്ടത്തിനുത്തരവാiിളായ ഉകേi്യാഗസ്ഥരുലെട ഇകേപ്പാഴലെത്ത ഒൗകേi്യാഗി കേമല്വി�ാസവും സ്ഥിരം 
       കേമല്വി�ാസവും   

 ഉകേ+്യാഗസ്ഥരുകെട കേപര് ഇകേപ്പാഴകെത്ത ഒൗകേ+്യാഗി�
കേമല്വിലാസം 

സ്ഥിരം കേമല്വിലാസം

ശ്രീ.എം.ബാബു,എക്സി.ഓഫീസര് - ശ്രീ.എം.ബാബു
മഠത്തില് ഇല്ലം,എടകേച്ചരി-പി.ഒ,
വട�ര-673502
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4-9. തീര്പ്പാക്കാന് അവകേശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടുളുലെട വിവരം

വര്ഷം
തടസ്സവാ+ങ്ങളുകെട

എണ്ണം
വരവികെല നഷ്ടം  നിരാ�രിച്ച തു�

തടസ്സകെപ്പടുത്തിയ
തു�

1996 12 21524

1997 - 99 31 182025

2000 2 106050

2001 - 02 7 21561

2003 - 04 21 420 5189 208282

2005 6 231665

2006 - 07 7 1449 12671 496737

2008 2 83775

2009 1 114750

2010 6 448621

2011 6 2250.27 290345

2012 - 15 5 2587 930905

ആകെ� 105 4456 20110.27 3136240

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്
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അനുബന്ധം   - 1  

   ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതികേMത്രത്തികെU 2016 വര്ഷകെത്ത വരവ് കെ�ലവ് പത്രി�
വരവ് തു ലെച�വ് തു

മുന്നിരിപ്പ്                       ശമ്പളം 4202289

�യ്യിരിപ്പ് പണം -- സറണ്ടര് ലീവ് 225154

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50  ഉത്സവബത്ത 123500

പി.എന്.ബി 59723 2116  ഓണം അഡ്വാന്സ് 144000

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

19102  കേ/ഷനറി 63292

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

86037.90 ഷൈവ+്യുതി 54307

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 690412.29 കെടലികേഫാണ് 4711

805130.69 ഭൂനികുതി 4643

വഴിപാട് 7963351 കെവളള2രം 6061

വാട� + കെഹറികേറ്റജ്ഹാള് 420500 വിഹിതം 603130

സംഭാവന 89600 നിത്യത 2027039

പലിശ 88355 ആനു�ാലി�ം 193777

ഭണ്ഡാരം 1084160 വാര്ഷി� ഉത്സവം 351812

കേലലം 43140 അന്ന+ാനം 74301

സ്ഥിരനികേMപം 519777 പലവ� 164628

അറ്റകുറ്റപണി�ള് 238162

�മ്പ്യൂട്ടര് 31950

പാത്രം വാങ്ങല് 51306

അതിഥി സല്2ാരം 433

കേ�സ് 21000

അംശാ+ായ ം 100000

കേMമനിധി 100000

നിരതദ്രവ്യം 50000

പുതിയ സ്ഥിരനികേMപം 700000
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പഴയ സ്ഥിരനികേMപം 567189

ആകെ� 10208883 ആകെ� 10102684

നീ2ിയിരുപ്പ്

�യ്യിരിപ്പ് പണം 20

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50

പി.എന്.ബി 59723 2116

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

19102

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

199193.90

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 683465.29

911329.69

ആകെ� 11014013.69 ആകെ� 11014013.69

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്



17

അനുബന്ധം   - 2  

ശ്രീ ാളിാവ് ഭഗവതികേ:ത്രത്തിലെ=   2017      വര്ഷലെത്ത വരവ് ലെച�വ് Fത്രി  

വരവ് തു ലെച�വ് തു

മുന്നിരിപ്പ്                       ശമ്പളം 4534993

�യ്യിരിപ്പ് പണം 20 സറണ്ടര് ലീവ് 169070

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50 ഉത്സവബത്ത 140000

പി.എന്.ബി 59723 2116 ഓണം അഡ്വാന്സ് 156000

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

19102 യാത്ര 1030

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

199193.90 ഷൈവ+്യുതി 58260

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 683465.29 കെടലികേഫാണ് 3734

911329.69 കേ/ഷനറി 14788

വഴിപാട് 8056417 വിഹിതം 558978

വാട� 436827 ആനു�ാലി�ം 244708

ഭണ്ഡാരം 932501 വാര്ഷി� ഉത്സവം        375571

സംഭാവന 33225 അന്ന+ാനം 60688

പലിശ 29576 പലവ� 56149

കേലലം 135474 കേ�സ് 46500

സര്2ാര് ധനസഹായം 70000 അതിഥി സല്2ാരം 4121

വഴിപാട് മാനുവല് റസീറ്റ് 9401 പരസ്യം          15400

അറ്റകുറ്റപണി�ള്        190687

മരാമത്ത് 308188

പാത്രം വാങ്ങല് 73120

അംശാ+ായ ം 125000

�മ്പ്യൂട്ടര് 57885

�ലശം        225921

നിത്യത 2274919

ആകെ� 9703421 ആകെ� 9695710
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�യ്യിരിപ്പ് പണം 23973

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50

പി.എന്.ബി 59723 2116

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

16569

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

34796.90

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 834123.29

919040.69

ആകെ� 10614750 ആകെ� 10614750

ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതികേMത്രത്തികെU   31.12.2017   കെല സ്ഥിരനികേMപ പത്രി�  

ക്രമന
മ്പര്

നികേMപത്തികെU
വിവരം

തു� പലിശ
നിര2്

�ാലാവധി

വിജയ ബാങ്ക്

1 083964/10.03.2017 1075 6.5 10.03.2018

2 083992/08.12.2017 318579 6.5 08.12.2018

3 395103/06.12.2017 126828 6.5 06.12.2018

4 395117/16.12.2015 5000 7.5 16.12.2020

451482

മ  കേ�രി കേ�ാ ഒാപ്പകേററ്റീവ് അര്ബ്ബന് ബാങ്ക്

5 37890/03/30.03.2017 220500 9 30.03.2018

6 37890/1/30.04.2017 11344 9 30.04.2018

7 37890/02/11.04.2017 220500 9 11.04.2018

8 37890/14/06.09.2017 164832 9 06.09.2018

617176

മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് 

9 312663/22.12.2017 158983 8 22.12.2018

158983

ആകെ� 1227641
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സംഗ്രഹം
1.വിജയ ബാങ്ക്                                                           451482
2.മ  കേ�രി കേ�ാ ഒാപ്പകേററ്റീവ് അര്ബ്ബന് ബാങ്ക്                    617176
3. മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക്                                                158983
                                                   ആകെ�                   1227641

സം:ിപ്തം

വര്ഷം 2016 2017

മുന്നിരിപ്പ് 400186 1134999

തിരിച്ചുവരവ് 395186 1129999

ബാ2ി 5000 5000

പുനര്നികേMപം 429999 1222641

പുതിയനികേMപം 700000 --

നീ2ിയിരുപ്പ് 1134999 1227641

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്



20

അനുബന്ധം   - 3  

ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതികേMത്രത്തികെU   31.12.2017   കെല   ജീവന2ാരുകെട   
ജാമ്യനികേMപ പത്രി�

ക്ര.ന            കേപര് തു� രശീതി നം. പലിശ നിര2് �ാലാവധി

1 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്.എ കെ�,കേമല്ശാന്തി 1547 284262/03.01.17 6.5 03.01.18

2 രാജന് എമ്പ്രാന്തിരി,�ീഴ്ശാന്തി 1000 284642/09.07.09 7.50 09.07.18

3 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എമ്പ്രാന്തിരി,കേമല്ശാന്തി 2120 280017/18.02.13 9 08.12.18

4 പ്രസാ+് . പി.വി �ഴ�ം 1547 395364/08.01.17 7.5 08.01.18

5 ജാന�ി.പി, അടിച്ചുതളി 1547 395365/08.11.16 7.5 08.11.18

6 വിനീത്.കെ�.ടി,കുഴല് 1547 395366/08.11.16 7.5 08.11.18

7 പി.പരകേമശ്വരന്,�ഴ�ം 1547 395367/08.11.16 7.5 08.11.18

8 കെ�.എം.കേവണുകേഗാപാലന്,പൂജകെ�ാട്ട് 1547 395369/08.11.16 7.5 08.11.18

9 പി.പ്രസാ+്, �ീഴ്ശാന്തി 1547 395370/09.11.16 7.5 09.11.18

10 ബി.+ാകേമാ+രന്,കെ�ാമ്പ് 1547 395371/09.11.16 7.5 09.11.18

11 ടി.കേവണുകേഗാപാലന്,വാ+്യം 1547 395372/09.11.16 7.5 09.11.18

12 കെ�.പി.മുരളീധരന്,�്ളര്2് 1547 395373/10.11.16 7.5 10.11.18

13 സജിനി.കെ�.പി,�്ളര്2് 1803 394911/17.05.17 6.5 17.05.18

ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതികേMത്രത്തികെU   �ടമുറി വാട� – ഡിസി ബി പത്രി�   . 31.12.2017  
�ടമുറി  നമ്പര്/
കെ�ട്ടിട നമ്പര്

ഡിമാU്
തു�

വരവ് ബാ2ി

7/648 ജി 47775 47775      -

7/648 എഫ് 56350 56350      -

7/648 ഇ 66765 66765      -

7/648 സി 84087 84087      -

ആകെ� 254977 254977      -

    2016-2017  വര്ഷങ്ങളികെല  രശീതി,  ലഡ്ജര്  എന്നിവ  പരികേശാധിച്ചതില്  പീടി�  വാട�

യിനത്തില് യഥാക്രമം 246450/-, 254977/- രൂപ എന്നിങ്ങകെനയാണ് വരവുള്ളകെതങ്കിലും, വാര്ഷി�

�ണ2ില്  പീടി�  വാട�യിനത്തില്  കേ+വി  കെഹറികേറ്റജ്  ഹാള്  കേലലം,  പലവ�  കേലലത്തികെല

തു��ള് എന്നിങ്ങകെന ഉള്കെപ്പട്ടുവന്നതിനാല് യഥാക്രമം  420500/- 436,827/-  എന്നിങ്ങകെനയാണ്

കേ�ര്ത്തിട്ടുള്ളത്.  ഇവ വിവധ ശീര്ഷ�ങ്ങളില് ഉള്കെ2ാള്ളി2ാന് ശ്രദ്ധികേ2ണ്ടതാണ്.  

(ഒപ്പ്)

സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്,
മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്


