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'  ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ  '  

നം കെ.എസ്. എ./എം.എല്.ഡി /ടി 4/245/2018
                               കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ,

മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ് ാര്യാലയം, 
സിവില് കേ-ഷന്, കോഴികേ0ാട്. 

തീയതിഃ 04.05.2018 
ഇ-കെമയില്ഃ sddlfmdk@gmail.com

സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
 

ട്ര-ി ,
ശ്രീ.സാമൂതിരി രാജ
ചാലപ്പുറം (പി.ഒ)
കോഴികേ0ാട് - 673002

സര്,
വിഷയംഃ  ശ്രീ ആലത്തിയൂര് കെപരുംതൃകേ0ാവില് കേ)വസ്വത്തികെW 2015, 2016 വര്ഷങ്ങളികെല

                       ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്  അയക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്.       
* * *       

1994  കെല  കേരള  കേലാ0ല് ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  നിയമം  അനുസരിച്ച്  പുറകെപ്പടുവിക്കുന്ന   ശ്രീ
ആലത്തിയൂര് കെപരുംതൃകേ0ാവില് കേ)വസ്വത്തികെW  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളികെല  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ട്
ഇകേതാകെടാപ്പം  അയക്കുന്നു.  ഇൗ  റികേപ്പാര്ട്ടിനുള്ള  മറുപടി  റികേപ്പാര്ട്ട്  ലഭിച്ച്   രണ്ടു  മാസത്തിനം
മുളികെല കേമല് വിലാസത്തില് ലഭ്യമാകേ0ണ്ടതാണ്. 

വിശ്വസ്തതകേയാകെട,

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

ഉള്ളട0ംഃ ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്  
പര്പ്പ്ഃ1.ഡയറക്ടര്,
             കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
             (പി.ഡി.എഫ്.കേഫാര്മാറ്റില് ഇ-കെമയില് മുകേoന)
          2.പ്രസിഡന്റ്,
             മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ്, കോഴികേ0ാട് (മ്മീഷണര് മുകേoന)
             (പി.ഡി.എഫ്.കേഫാര്മാറ്റില് ഇ-കെമയില് മുകേoന)
          3.അസി-ന്റ് മ്മീഷണര്, മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ്, തിരൂര്
          4.ഓഫീസ് കോപ്പി.
 ടി.കെ.എസ്

mailto:sddlfmdk@gmail.com
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ന ം.കെ.എസ്.എ.എം.എല്.ഡി.ടി 4/245/2018                                        തീയതിഃ 04.05.2018   

1994    കെല  കേരള  കേലാ0ല്  ഫണ്ട്  നിയമം    13-  ാാം  വകുപ്പ്  ,  1996    കെല  കേരള  
കേലാ0ല്  ഫണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  ചട്ടങ്ങളികെല  ചട്ടം    18    എന്നിവ  പ്രാരം  പുറകെപ്പടുവിക്കുന്ന  
മലപ്പുറം ജില്ലയികെല തിരൂര്  താലൂ0ികെല തൃപ്പകേങ്ങാട് വികേല്ലജികെല ശ്രീ ആലത്തിയൂര്
കെപരുംതൃകേ0ാവില് കേvത്രത്തി കെW   2015, 2016   വര്ഷങ്ങളികെല ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്  .  

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലകെപ്പട്ട ഉകേ)്യാഗസ്ഥകെന്റ കേപരും,
ഉകേ)്യാഗകേപ്പരും

ശ്രീ.സി.രാജകേഗാപാലന്
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കോഴികേ0ാട്

ഓഡിറ്റര്മാരുകെട കേപരു വിവരം

1. ശ്രീ.വാസുകേ)വന് എം,
   ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്(ഹ കേ|)
2. ശ്രീ.കേമാഹനന് കുരുന്നംമന0ല്,
    അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
3. ശ്രീ.കെജ.ധീരജ്,  അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
4. ശ്രീ.സുകേരഷ് കുമാര്.പി,
    അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
4. ശ്രീ.അനില് കുമാര്.എം.ഡി, ഓഡിറ്റര്

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ വര്ഷം 2015, 2016 

ഓഡിറ്റിന് വിനികേയാഗിച്ച )ിവസങ്ങള് 14.02.2018 മുതല്  27.02.2018 വകെര

കേvത്ര ഭരണാധിാരിളുകെട കേപരും തസ്തിയും  

ശ്രീ. കെ.സി ഉണ്ണിയനുജന് രാജ, ട്ര-ി 01.01.2015 മുതല് 31.12.2016 വകെര

ശ്രീ. എ.പി രാമചന്ദ്ര പിഷാരടി ,
എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്

01.01.15 മുതല്  31.12.2015 വകെര

ശ്രീ. മകേനാജ് കുമാര്.ബി , എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് 01.01.2016 മുതല് 31.12.2016 വകെര 

                                                              ഭാഗം  . 1  

1-1. ബജറ്റ്  .  
കേvത്രത്തികെW  2015  -  കെല  ബജറ്റ്  മലബാര്  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡ്  മലപ്പുറം  അസി-W്

മ്മീഷണറുകെട 16.09.2015  കെല എ 5-4274/2014/ എം.ഡി.ബി (ഡി.ഡിസ്) നം ഉത്തരവ് പ്രാരം

അംഗീരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

1-2.  വാര്ഷിക കണക്കുകള്

കേvത്രത്തികെW  2015  വര്ഷകെത്ത വാര് ഷി ണക്കുള്  25.03.2016  നും  2016  വര്ഷകെത്ത

വാര്ഷി ണക്കുള് 30.03.2017 ന്   ഓഡിറ്റിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
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1-3.  ക്ഷേ�ത്രഭരണം  .  

കോഴികേ0ാട്  സാമൂതിരി  രാജയാണ്  ആലത്തിയൂര്  കെപരുംതൃകേ0ാവില്  കേvത്രത്തികെW

പാരമ്പര്യ  ട്ര-ി.   ട്ര-ി  നിയമിക്കുന്ന  എക്സി്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസറാണ്  കേvത്രത്തികെW  ദൈ)നം)ിന

ഭരണം നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്. 

കോഴികേ0ാട് ശ്രീ സാമൂതിരി രാജയുകെട പാരമ്പര്യ ഊരായ്മയിന് ീഴില് വരുന്ന അമ്പകേതാളം

കേvത്രങ്ങളില് പ്രമുoമായ ഒന്നാണ് ശ്രീ ആലത്തിയൂര് കെപരുംതൃകേ0ാവില് കേvത്രം. പുരാണ പ്രസി

ദ്ധമായ  ഈ  കേvത്രത്തികെW  ഐതിഹ്യവും  സങ്കല്പങ്ങളും  അനന്യവും  സവികേശഷവുമായതിനാല്

ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങള് നിത്യവും  സന്ദര്ശനം നടത്തുന്നു. 

കേvത്ര  ഭരണത്തിനായി  പ്രകേത്യ  ഭരണ  പദ്ധതി  നിലവിലില്ല.   എന്നാല്  സാമൂതിരി

രാജയുകെട  ഊരായ്മയിന്  ീഴില്  വരുന്ന  കേvത്രങ്ങള്0്  പ്രകേത്യ  ഭരണ  പദ്ധതി  നിലവിലുണ്ട്.

ഇവകേയാകേരാന്നിലും  കേvത്ര  ഭരണം  എങ്ങകെനയായിരി0ണകെമന്ന്  വ്യക്തമാ0കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.   അതു

പ്രാരം  കേvത്രങ്ങളികെല  ഭരണ  ാര്യങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച്  തീരുമാനകെമടുക്കുവാനുള്ള  കേയാഗം

കേvത്രപുയിടങ്ങളില് കെവച്ച് കേചകേരണ്ടതാണ്.  പ്രസ്തുത കേയാഗത്തല് പാരമ്പര്യ ട്ര-ി/പ്രതിനിധി നിര്

ബന്ധമായും  പകെങ്കടു0ണം.  ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനകെമടു0ല് പ്രക്രിയ കേ)വസ്വത്തില്  നടക്കു

ന്നില്ല.  ഇ0ാര്യം മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡികെW ശ്രദ്ധയില്കെപ്പടുത്തുന്നു. 

കേvത്രത്തില് ട്ര-ി കേബാര്ഡും പാരമ്പകേര്യതര ട്ര-ിമാരും ഇല്ല.

1-4.  ക്ഷേ�ത്രഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട ഭൂമിയുപ്പെ#യും വസ്തു വകകളുപ്പെ#യും വിവരം

കേvത്രത്തില് സൂvിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്ത് രജി-ര് പ്രാരം കേvത്രഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരം

താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ.
നം

റീ.സര്കേവ്വ
നം

വിശ) വിവരം വിസ്തീര്ണ്ണം

1 139/4 കേvത്രക്കുളം 46 കെസW്

2 139/5 കേvത്രം 1 ഏ0ര് 36.കെസW്

3 139/2 കേvത്ര മതിലികേനാട് കേചര്ന്നുള്ള 
വഴി 

.03 കെസW്

ആകെ 1 ഏ 85 കെസW്
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1-5. സൂvി0ാത്ത രജി-റുള് 

1. ഡിറ്റം 

2. കേ-ാ0്  രജി-ര് 

3. ട്ര-ി, ജീവന0ാര് എന്നിവരുകെട വിവരങ്ങള് കേരoകെപ്പടുത്തുന്നു ഇന്-ിറ്റ്യൂഷന് രജി-ര്

(1951 കെല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിയമം വകുപ്പ് 25)

1-6. ജീവന0ാരുകെട കേജാലി വിഭജനകേരo സൂvിക്കുന്നില്ല

ജീവന0ാരുകെട ചുമതലള് വ്യക്തമാ0ികൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ ഓഫീസ് ഉത്തരവ് കേ)വസ്വ

ത്തില് സൂvിച്ചിട്ടില്ല.  ആയതിനാല് ഓകേരാ ജീവന0ാരനും കെചകേ�ണ്ട കേജാലി സംബന്ധിച്ച വിവര

ങ്ങള്,  ചുമതലള് എന്നിവകെയ കുറിച്ച്  വ്യക്തതയില്ല.   ജീവന0ാരുകെട  ചുമതലള് സംബന്ധിച്ച

വ്യക്തമായ കേജാലി വിഭജനം നടത്തി ഓഫീസ് ഉത്തരവ് ത�ാറാ0ി സൂvിക്കുന്നതിന് നടപടിള്

സ്വീരികേ0ണ്ടതാണ്. 

ഭാഗം   11  

II.2.    ഇന്പ്പെവന്ററി   രജിസ്റ്റര്  പരിക്ഷേ,ാധന   -   ശ്രദ്ധയില്പ്പെപ്പട്ട അപാകതകള്  

1. 2015, 2016  വര്ഷങ്ങളില് രശീത് വരവ്  മുകേoന വരവ് വന്ന സ്വര്ണ്ണം,  കെവള്ളി,  ഓട്

തുടങ്ങിയ  വഴിപാടു  സാധനങ്ങള്  ഇന്കെവWറി  രജി-റില്  കേചര്ത്തിട്ടില്ല.  വഴിപാട്  വരവു

വരുന്ന സ്വര്ണ്ണം,  കെവള്ളി,  ഓട്  തുടങ്ങിയവ0്  മ്പ്യൂട്ടര് രശീത്  നല്കുന്നുകെണ്ടങ്കിലും ഇന്

കെവWറി  രജി-റിലും കേചര്കേ0ണ്ടതാണ്.  

2. വഴിപാടായി ലഭിക്കുന്ന സ്വര്ണ്ണം,  കെവള്ളി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളുകെട ഏകേ)ശ വില/തൂ0ം,

എണ്ണം എന്നിവ കേരoകെപ്പടുത്തുന്നില്ല. 

3. മലബാര്  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡ്  ഉകേ)്യാഗസ്ഥര്  ഇന്കെവWറി  രജി-ര്  അവസാനം  പരികേശാ

ധിച്ചത്  28.8.2011  നാണ്.   ഇന്കെവWറി  പരികേശാധന  ാലിമാക്കുന്നതിന്  നടപടിള്

സ്വീരികേ0ണ്ടതാണ്.

      മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ് മ്മീഷണറുകെട 02.03.2010 എച്ച്.9/1637/10 നം.സര്ക്കുലര്

oണ്ഡി.14  പ്രാരം കേvത്രങ്ങളില് ലഭിക്കുന്ന സ്വര്ണ്ണം,  കെവള്ളി തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള

വസ്തു0ള്ക്കും അകേന്ന)ിവസം തകെന്ന ടി  ഉരുപ്പടിളുകെട തൂ0വും മറ്റ്  വിശ)ാംശങ്ങളും ഉള്

കെപ്പടുന്ന രശീതി നല് കേണ്ടതും അകേന്ന )ിവസം തകെന്ന ഇത് സംബന്ധിച്ച കേചര്0ലുള് ഇന്
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കെവWറി രജി-റില്   വരുകേത്തണ്ടുതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നല്ിയ ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണ

കുറിപ്പിന്  (നം  1/17.2.18)  വഴിപാട് സാധനങ്ങള്  ഇന്കെവWറി രജി-റില് കേചര്ത്തി ഹാജരാ

ക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറുപടി നല്ിയിട്ടുണ്ട്. 

അപാതള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടിള് സ്വീരികേ0ണ്ടതാണ്. 

II.2. കമ്പ്യൂട്ടര്വത്കരണം   -   ല�്യം കൈകവരിച്ചില്ല  

കേvത്രവരവു കെചലവു ണക്കു സൂvിപ്പ് മ്പ്യൂട്ടര് വത്രിക്കുന്നതികെW ഭാഗമായി 04.2.08 ല്

എച്ച്  ആര് കെജ  6/4223/09  പ്രാരം മലബാര് കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡ്  മ്മീഷണര് അനുമതി നല്

കുയും ആയതികെW അടിസ്ഥാനത്തില് 2009 ല് ്വകേട്ടഷന് vണിക്കുയും "സൃഷ്ടി കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്"

എന്ന  സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നു  4  മ്പ്യൂട്ടറുളും  അനുബന്ധ  ഉപരണങ്ങളും  വാങ്ങുയും  കെചയ്തു.

കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്,  -ദൈമകേസഷന് എന്നിവ കേഡായാ0ികെന ഏല്പ്പിക്കുയും ജീവന 0ാകെര  2012

മാര്ച്ച് 31 നം പരിശീലനം പൂര്ത്തീരിച്ച് ണക്കുള് കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് മുകേoന കേരoകെപ്പടുത്താനും

തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.   നിലവില്  കേvത്രത്തില്  എട്ട്  മ്പ്യൂട്ടറുള്  ഉണ്ട്.   2009  മുതല്   ഓഡിറ്റ്

ാലയളവ്  വകെര കേvത്രത്തികെW മ്പ്യൂട്ടര്വത്രണത്തികെW ഭാഗമായി  10,00,921/-  രൂപ ആകെ

ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.   കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് എ.എം.സി ഇനത്തില് ഓഡിറ്റ്  ലായളവില്  34500,  33200

എന്നിങ്ങകെന  തു  അടവാ0ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത്രയും  തു  മ്പ്യൂട്ടര്  വത്രണത്തികെW  ഭാഗമായി

ചിലവഴിച്ചിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  ഓഡിറ്റ്  ാലയളവിലും  വാര്ഷി  ണക്കുള്,  ്യാഷ്  ബു0്

തുടങ്ങിയവകെയല്ലാം രജി-റുളില് തകെന്നയാണ്  കേരoകെപ്പടുത്തുന്നത്.  നിലവില്  കേvത്ര ൗണ്ടറു

ളില്  നിന്നും  വഴിപാട്  രശീതിള്  നല്കുന്നതിന്  മാത്രമാണ്  മ്പ്യൂട്ടറുള്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നത്.

കേമല് അപാതയ്ക്ക്  മറുപടി ആവശ്യകെപ്പട്ട് നല്ിയ  19-ാാം നമ്പര് എന്്വയറി0് മറുപടി ലഭ്യമാ

0ിയിട്ടുണ്ട്.  2018-19  വര്ഷം മുതല് മുഴുവന് നടപടിക്രമങ്ങളും കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് മുകേoനയാ0ാനുള്ള

നടപടിക്രമങ്ങള്  ആരംഭിക്കുന്നതാണ്  എന്ന്  എക്സി്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസറുകെട  മറുപടിയില്  വ്യക്തമാ

ക്കുന്നു.   കേസാഫ്റ്റ് കെവയര് സംബന്ധിച്ച് മുഴുവന് ജീവന0ാര്ക്കും പരിശീലനം നല്കേണ്ടതും കേvത്രം

വരവു കെചലവു ണക്കുള് പൂര്ണ്ണമായി മ്പ്യൂട്ടര്വല്0രികേ0 ണ്ടതുമാണ്.  കേvത്രത്തികെW  വര്ദ്ദിച്ചു

വരുന്ന ആവശ്യങ്ങള്0് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയില് ഇന്-ാള്   കെചയ്ത മുഴുവന് കെമാഡ്യൂളുളും പ്രവര് ത്തന

vമമാ0ാകേനാ  വാ ര്ഷി കെമയിWനന്സ്  തു അടച്ചിട്ടും ഫലപ്ര)വും യഥാസമയത്തുമുള്ള കേസവനം

ലഭി0ാത്തതിനാലും മ്പ്യൂട്ടര്വതരണത്തിനായി ചില വഴിച്ച തു നിഷ്ക്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണ്
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നിലവിലുള്ളത്.  കേvത്ര ണക്കുള്  കൂടുതല്  സുതാര്യ മാക്കുന്നതിനും വിശ്വാസിള് 0് കൂടുതല്

സൗര്യ  പ്ര)മാക്കുന്നതിനും  ഉപരിക്കുന്ന  വിധത്തില്  മ്പ്യൂട്ടര്വത്രണം  പൂര്ത്തിയാ0ി

ഓഡിറ്റികെന അറിയികേ0ണ്ടതാണ്. 

II.3. ഗവണ്പ്പെമന്റ് ഗ്രാന്റ്

ഓഡിറ്റ് ാലയളവില് സര്0ാറില് നിന്നും കേvത്രത്തിന് ലഭിച്ച ധനസഹായത്തികെW വിശ)

വിവരം താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ
നം

|ാWികെW കേപര് ലഭിച്ച തു കേvത്ര ഫണ്ടില്
വരവ് കെവച്ച

തി�തി

വിനികേയാഗം

1 കുളം സംരvണം 140000/- 18.6.2015 51105/- രൂപ 
കേvത്രക്കുളം 
പടവ് നിര്
മ്മാണത്തിനു 
വിനികേയാഗിച്ചു 

II.4. മാക്ഷേനജ്പ്പെമന്റ് ഗ്രാന്റ്

            ഇല്ല

II.5. വര്ഷാ,നം

സ.ഉ(ദൈ) നം.21/15/റവന്യു തിരുവനന്തപുരം തി�തി 13.01.2015 ഉത്തരവ് പ്രാരം കേ)വസ്വ

ത്തികെW അന്തിമ വര്ഷാശനമായ  6975/-രൂപ  2006  മുതല് മുന്ാല പ്രാബല്യകേത്താകെട  20,925/-

രൂപ ആയി (ഇരുപതിനായിരത്തി കെതാള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം) വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് ാലയളവില് ഈയിനത്തികെല  വരവ് താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ
നം

വര്ഷം തു വരവ് കെവച്ച
തി�തി 

വര്ഷം

1 2015 111600 26.06.2015 2006 മുതല് 2013
വകെര കുടിശ്ശി

2 2015 20925 19.08.2015 2014
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II.6. വായ്പ

ഇല്ല

II.7. ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

II.8. ജാമ്യസംഖ്യ

ജീവന0ാരില്  നിന്നും  ജാമ്യ  നികേvപം  ഈടാ0ിയിട്ടില്ല.  ഹിന്ദുമത  ധര്മ്മ  സ്ഥാപന

നിയമത്തികെല 100 (2) (y) 0് ീഴികെല ചട്ടങ്ങളില് ഭാഗം II ല് 3 പ്രാരം ജാമ്യസംo്യ ഈടാ0ാന്

നടപടിള് സ്വീരികേ0 ണ്ടതാണ്. 

ഭാഗം   - 3  

III-1. പ്പെEലവു വൗച്ചറുകള്   -   അപാകത  
2015, 2016  വര്ഷങ്ങളികെല കെചലവ് വൗച്ചറുള് പരികേശാധിച്ചതില് ശ്രദ്ധയില്കെപ്പട്ട അപാ

തള് താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു.

I. 2015   ഡിസംബര് മാസകെത്ത കെചലവ് വൗച്ചറുള് പരികേശാധനയ്ക്ക് ഹാജരാ0ിയിട്ടില്ല  

സാമൂതിരിരാജ  ട്ര-ിയായ കേvത്രങ്ങളികെല കെചലവുള്0്  ട്ര-ിയുകെട  അംഗീാരകേത്താകെട

കെചലവ് വൗച്ചറുള് സൂvിക്കുയാണ് കെചയ്യുന്നത്. 2015 ഡിസംബര് മാസകെത്ത കെചലവു കേരoള്

ഓഡിറ്റില്  പരികേശാധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാ0ിയിട്ടില്ല.  അപാത സംബന്ധിച്ച് 10-ാാം നമ്പറായി ഓഡിറ്റ്

അകേന്വഷണക്കുറിപ്പ് നല്കുുയുണ്ടായി.  പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണ കുറിപ്പിന് ഓഡിറ്റ് സമയത്ത്

മറുപടി  ലഭ്യമാക്കുയുണ്ടാകെയങ്കിലും  പിന്നീട്  തി�തി  കേചര്0ാത്തതരത്തില്  ഓഫീസല്  മറുപടി

ലഭ്യമാക്കുയാണുണ്ടായത്.  “ 2015 ഡിസംബര്മാസകെത്ത കെചലവ് ബില്ലുളും വൗച്ചറുളും ഉടന്

തകെന്ന അംഗീാരത്തിനായി സമര്പ്പിക്കുന്നതാകെണന്ന്  "  മറുപടിയാണ് എക്സി.  ഓഫീസര് ലഭ്യമാ

0ിയത്. എന്നാല് ഓഡിറ്റ് കേവളയില് 12/2015 കെല വൗച്ചറുള് ട്ര-ി സാമൂതിരി രാജ അംഗീരിച്ച്

കേ)വസ്വത്തില്  തിരികേച്ചല്പിച്ചതാകെണന്ന്  വാ0ാല്  വിശ)ീരിച്ചിരുന്നു.  ഓഡിറ്റ്  എന്്വയറി0്

നല്കിയ മറുപടിയില് പറഞ്ഞ ാര്യങ്ങളും വാ0ാലുള്ള വിശ)ീരണവും കെപാരുത്തകെപ്പടുന്നില്ല 31.12.15
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ന് വിരമിച്ച എക്സി.  ഓഫീസര് ശ്രീ എ.പി രാമചന്ദ്ര പിഷാരടി,  നിലവികെല എക്സി ഓ ഫീസര് ശ്രീ

മകേനാജ്  കുമാര്  ബി.  പണി0ര്0്  ചാര്ജ്ജ്  ദൈമാറിയതികെW  തി�തി  കേചര്0ാത്ത  കേരo

ലഭ്യമാക്കുയുണ്ടായി. ആയത് പ്രാരം 2015 ജനുവരി മുതല് ഡിസംബര് വകെരയുള്ള ബില് ഫയല്

ദൈമാറിയിട്ടുള്ളതായി  ാണുന്നു.  ഇത്  ഓഡിറ്റ്  സമയത്ത്  നല്ിയ  വാ0ാലുള്ള  വിശ)ീര

ണകെത്ത  സാധുരിക്കുന്നതാണ്. ാഷ് ബു0് പ്രാരം 776/3.12.15 മുതല് 852/31.12.15 വകെരയുള്ള

6,50,392/-രൂപയുകെട കെചലവു വൗച്ചറുളാണ് ഓഡിറ്റില് ഹാജരാ0ാത്തത്.  ഓഡിറ്റ് അകേന്വഷണ

കുറിപ്പുള്0് കേരoള്/വസ്തുതള് പരികേശാധിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭ്യമാ0ാത്തത് ഗൗരവമായി

ാണുന്നു.  12/2015 മുഴുവന് കെചലവ് കേരoളും പരികേശാധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകേ0ണ്ടതാണ്.  അല്ലാത്ത

പvം  കെചലവുള്  സാധൂരിക്കുന്ന  കേരoള്  ലഭ്യമാക്കുന്നതില്  വീഴ്ച  വരുത്തിയ  നിലവികെല

എക്സി.ഓഫീസറുകെട  ബാധ്യതയായി  ഡിസംബര്  2015 കെല  കെചലവു  തു  നിജകെപ്പടുത്തുന്നതും  തു

ഈടാക്കുന്നതിന്  തുടര്  നടപടിള്  സ്വീരിക്കുന്നതുമാണ്.   കെചലവു  തു  6,50,392/-രൂപ

തടസ്സത്തില്കെവക്കുന്നു. 

II. വൗച്ചറുകള് ട്രസ്റ്റി പാസാക്കിയില്ല

2016  കെല  ഏപ്രില്  മുതല്  ഡിസംബര്  വകെരയുള്ള  കെചലവ്  വൗച്ചറുള്  കേvത്രത്തികെW

ട്ര-ിയായ സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് അംഗീരിച്ചിട്ടില്ല.  1951  ല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിയമം

കെസvന് 100(2)  (n)  ന് ീഴികെല ചട്ടങ്ങളികെല 5(h)  പ്രാരം കെചലവ് വൗച്ചറുള് ട്ര-ി അംഗീരി

കേ0ണ്ടതാണ്.  ട്രസറ്റി  കെചലവഗീരി0ാത്ത  കെചലവുളുകെട  (വൗച്ചര്  നം.  209/8.4.2016  മുതല്

900/31.12.2016 വകെര) മാസം തിരിച്ചുള്ള ണ0് താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു.

മാസം തു 

2016 ഏപ്രില് 600638

2016 കെമയ് 852192

2016 ജൂണ് 672990

2016 ജൂലായ് 1264163
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2016 ആഗ-് 2053318

2016 കെസപ്തംബര് 582135

2016 ഒകേക്ടാബര് 650883

2016 നവംബര് 1083118

2016 ഡിസംബര് 810224

ആകെ 8569661

ഈ  വിഷയം  ചൂണ്ടി0ാണിച്ചു  കൊണ്ട്  നല്ിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്്വയറിയ്ക്ക്  (നം.11/17.2.18)

സമര്പ്പിച്ച മറുപടിയില് വൗച്ചറുള് അംഗീാരത്തിനായി ട്ര-ി0് അയച്ചിരുന്നുകെവന്നും കെസന്ട്രല്

കേ)വസ്വത്തില് അവ പരികേശാധിക്കുകേമ്പാള് ഓഡിറ്റ് അറിയിപ്പ്  ലഭിച്ചതിനാല് വൗച്ചറുള് തിരിച്ചു

വാങ്ങി എന്നു മാണ് അറിയിച്ചത്.  ഈ മറുപടി അംഗീരി0ാന് ഴിയില്ല.  2016 കെല വൗച്ചറുള്

അംഗീാര ത്തിന് അയ0ാന്  2018 കെഫബ്രവരി വകെര താമസം വരുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാകെണന്ന്

വിശ)ീ രികേ0ണ്ടതാണ്. 

സാമ്പത്തി അച്ചട0ം പാലി0ാകെത ഇത്തരം കെചലവഴി0ലുള്0് വിശ))ീരണം നല്

കേണ്ടതാണ്. 

 III-2. കമ്പ്യൂട്ടര് ഹാര്ഡ് ക്ഷേവര് എ  .  എം  .  സി നല്കിയത്   -   ക്ഷേസ്റ്റാര്പര്ക്ഷേച്ചഴ്ല Eട്ടങ്ങള് പാലിച്ചില്ല  

മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ് മ്മീഷണറുകെട 02.03.2010 കെല എച്ച് 9/1637/10 നം സര്ക്കുലര്

പ്രാരം, കേബാര്ഡികെW പരിധിയിലുള്ള കേvത്രങ്ങള്0് കേ-ാര് പര്കേച്ചഴ്സ് ചട്ടങ്ങള് ബാധമാ0ിയിട്ടു

ള്ളതാണ്.  21.06.2013 കെല ജി.ഒ (പി) 3/2013 എസ്.പി.സി നമ്പറിലുള്ള കേ-ാര്പര്കേച്ചഴ്സ് മാന്വലികെല

oണ്ഡി  1.16  പ്രാരം യന്ത്രസാമ|ിള്,  ഉപരണങ്ങള്,  മ്പ്യൂട്ടറുള് തുടങ്ങിയവയുകെട കെമയിW

നന്സ് രാറും കേ-ാര് എന്നതികെW നിര്വ്വചനത്തില്കെപ്പടുന്നു.   ആയത് പ്രാരം കേ)വസ്വത്തികെല

മ്പ്യൂട്ടറുള്  ഹാര്ഡ്  കെവയറുളുകെട  വാര്ഷി  അറ്റകുറ്റ  പണി  രാര്  നല്കുന്നതിന്  ്വകേട്ടഷന്/ 

കെടണ്ടര് നടപടിള് പാലികേ0ണ്ടതുണ്ട്.  കേ)വസ്വത്തില് മ്പ്യൂട്ടര് ഹാര്ഡ് കെവയറുളുകെട എ.എം.സി

1.7.14  മുതല് 30.06.15  വകെര ്വകേട്ടഷന് മുകേoന പീച്ച് പ്രസകേWഴ്സ് ആW് മാര്കേ0കേറ്റഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപന

ത്തിനായിരുന്നു.  01.07.15  മുതല് പുതിയ രാര് കെവക്കുന്നതിന് ്വകേട്ടഷന് vണിക്കുയുണ്ടായില്ല.

പരം കേമല് സ്ഥാപനത്തിനു തകെന്ന  01.07.15  മുതല്  30.6.16  വകെര നിര0ില് വ്യത്യാസമില്ലാകെത
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എ.എം.സി  നീട്ടി  നല്ികൊണ്ട്  ട്ര-ിയായ  സാമൂതിരി  രാജ  ഉത്തരവാകുയാണുണ്ടായത്.

(ഉത്തരവ്  നം.  09.07.15  കെല  എ 5-2902/15  (എല്.ഡിസ്)  ആയത്  പ്രാരം  മുന്വര്ഷകെത്ത

01.07.14 മുതല് 30.6.15 വകെരയുള്ള നിര0ായ 38500/-രൂപ പീച്ച് പ്രസകേWഴ്സ് ആW് മാര്0കേറ്റഴ്സ് എന്ന്

സ്ഥാപനത്തിന് നല്കി(വൗച്ചര് നം  . 421/27.6.15)  കേ-ാര്പര്കേച്ചഴ്സ് ചട്ടങ്ങള് പാലി0ാകെത വാര്ഷി

കെമയിWനന്സ്  രാര്  നല്ിയത്  സംംബന്ധിച്ച്   നല്ിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്്വയറി  (നം  7)  0്

ഭാവിയില് കേ-ാര് പര്കേച്ചഴ്സ് ചട്ടങ്ങള്  പ്രാരം നടപടിള് സ്വീരി ക്കു താകെണന്നു മറുപടിയാണ്

ലഭ്യമാ0ിയത്.  കെചലവു തു 38,500/-രൂപ തടസ്സത്തില് കെവക്കുന്നു. 

III-3. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് നിയമനം   -   പത്രപരസ്യം പാഴ് പ്പെEലവായി   

കേ)വസ്വത്തികെW 1/2016 മുതല് ഒഴിവു വന്ന കെÌഷല് കേ|ഡ് എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് തസ്തി

യില് നിയമി0കെപ്പടുന്നതില് അകേപv vണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 14.10.2015  കെല മാതൃഭൂമി പത്ര പരസ്യ

ത്തിന് വൗച്ചര് നം. 700/9.11.2015  പ്രാരം 11,520/-രൂപ കെചലവഴിക്കുയുണ്ടായി.  കേ)വസ്വം എക്സി

്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുകെട കേപരിലാണ് പത്രപരസ്യം കെചയ്തിട്ടുള്ളത്.  പരസ്യ പ്രാരം 'അംഗീകൃത ബിരു)

കേയാഗ്യതയുള്ള ഹിന്ദുമതത്തില്കെപ്പട്ടയാളായിരി0ണം അകേപvന്.  സാമൂതിരിരാജ ട്ര-ി കെസന്

ട്രല് കേ)വസ്വം  കോഴികേ0ാട്  ഓഫിസികേല0്  ആയിരി0ണം അകേപvള് സമര്പ്പികേ0ണ്ടത്  '

പത്രപരസ്യം കെചയ്തതിനുള്ള കെചലവിന് 5.7.2016 കെല എ 5-724/16 (കെജ 2/ഡി.സ് ) ഉത്തരവ് പ്രാരം

ട്ര-ിയായ സാമൂതിരി രാജ അംഗീാരം നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 

സാമൂതിരി  രാജ  ട്ര-ിയായ  കേvത്രങ്ങളില്  ഉകേദ്ദാഗസ്ഥ  നിയമനത്തിന്  പ്രകേത്യമായി

ലിoിതവും  അംഗീകൃ തവുമായ  നടപടി  ക്രമങ്ങള്  ഇല്ല.  എന്നാല് മലബാര്  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡിനു

ീഴികെല ഏത് തരം സ്ഥിരം നിയമനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ് വിശ)മായ

നിര്കേദ്ദശങ്ങള്  പുറകെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  (15.10.10  കെല  കെജ  8-7347/2010/എം.ഡി.ബി  സര്ക്കുലര്)  സര്

ക്കുലറികെല ക്രമ നമ്പര്.1  നിബന്ധന പ്രാരം,  സ്ഥിര നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയില് സര്ക്കുകേല

ഷന്  ഉള്ള  ഒരു  പത്രത്തിലും  കേvത്രം  കേനാട്ടീസ്  കേബാര്ഡ്  സ്ഥലം  വികേല്ലജ്/|ാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഫീസുള്, ഡിവിഷന് അസി-W് മ്മീഷണറുകെട കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് പരസ്യ

കെപ്പടുത്തി  അകേപv  vണികേ0ണ്ടതുണ്ട്.  എന്നാല്  കേമല്  കേചര്ത്ത  പ്രരം  മാതൃഭൂമി  പത്രത്തില്

മാത്രം  പരസ്യം  കെചയ്ത്  അകേപv  vണിക്കുയുണ്ടായത്.    പത്ര  പരസ്യകെത്ത  തുടര്ന്ന്  ലഭിച്ച

അകേപvള്  ക്രമ  പ്രാരം  വരവു  കെവ0ല്  സൂvമ  പരികേശാധന  ഉകേ)്യാഗാര്ത്ഥിളുമായുള്ള
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മൂoാമുoം,  നിയമനം  നല്ല്  തുടങ്ങി  തുടര്  നടപടിള്  സംബന്ധിച്ച  ഫയലുള്  ഓഡിറ്റിന്

ലഭ്യമാ0ിയിട്ടില്ല.   അകേത  സമയം  നിയമനത്തിന്  കേമല്പ്രാരമുള്ള  നടപടിള്  തുടങ്ങി  കെവച്ച

കേശഷം നിയമനാധിാരിയായ ട്ര-ി ശ്രീ സാമൂതിരി രാജ 13.05.16 കെല തകെW എ 5-4740/2015-ാാം

നമ്പര്  ഉത്തരവ്  പ്രാരം  നിലവിലുള്ള  കേ)വസ്വം  -ാഫില്  നിശ്ചിത  കേയാഗ്യതയും  പ്രവൃത്തി

പരിചയവും  കേ)വസ്വം  ഓഫീസികെല   കേജാലിളുകെട  കേമല്കേനാട്ടത്തിന്  ഴിവുമുള്ള  വ്യക്തിള്

ഉകെണ്ടന്ന്  കേബാദ്ധ്യകെപ്പട്ടതികെW  അടിസ്ഥാനത്തില്  പത്രപരസ്യം  കെചയ്ത്  അകേപv  സ്വീരിച്ച

നടപടിള്  അവസാനിപ്പിക്കുന്നു  എന്ന്  വ്യക്തമാക്കുയും  തുടര്ന്ന്  17.5.16  കെസ  എ 5-2075/2016

നമ്പര്  ഉത്തരവ് പ്രാരം ശ്രീ കെനറുംദൈതകേ0ാട്ട കേ)വസ്വത്തികെല എക്സി്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസര് ശ്രീ

മകേനാജ് കുമാര്.ബി പണി0കെര കെÌഷ്യല് കേ|ഡ് എക്സി്യൂ ട്ടീവ് ഓഫീസറായി സ്ഥാനം യറ്റം നല്

ി  ആലത്തിയൂര്  കേ)വസ്വത്തില്  നിയമിക്കുയുമാണ്  ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.  പ്രസ്തുത  നിയമനം

സംബന്ധിച്ച് കേമല് പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് ഒഴികെ മറ്റ് കേരoള് ഓഡിറ്റിനു പരികേശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ആയതിനാല്  തകെന്ന  നിയമനം  ലഭിച്ചയാളുകെട  കേയാഗ്യത,  നിയമന  നടപടി  ക്രമങ്ങ ളികെല

നിയമസാധുത തുടങ്ങിയവ പരികേശാധി0ാനായിട്ടില്ല. 

പത്രപരസ്യത്തിലൂകെട നിയമന നടപടി ആരംഭിച്ച കേശഷം പരസ്യ കെചലവ് പാകെഴ്ചലവാകുന്ന

രീതയില് ട്ര-ി ഉത്തരവായതും നിയമനം സംബന്ധിച്ച തുടര് നടപടിള് ഓഡിറ്റിന്  ലഭ്യമാ0ാ

ത്തതും സംബന്ധിച്ച നല്കിയ 8-ാാം നമ്പര് ഓഡിറ്റ് എന്്വയറി0് എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് മറുപടി

ലഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട് പത്ര പരസ്യം നല്യതും തുടര്   നടപടിള് അവസാനിപ്പിച്ചതും സ്ഥാന0യറ്റം

നല്ി ശ്രീ.മകേനാജ് കുമാര്.ബി  പണി0കെര നിയമിച്ചതുകെമാകെ0 ട്ര-ിയുകെട ഉത്തരവ് പ്രാരമാകെണ

ന്നാണ് മറുപടിയില് വ്യക്തമാ0ിയത്.

കേവണ്ടത്ര  ആസൂത്രണമില്ലാകെത  ട്ര-ി  എടുത്ത  തീരുമാനങ്ങള്  ാരണം  എക്സി്യൂട്ടീവ്

ഓഫീസര്  തസ്തിയില്  സ്ഥിരനിയമനം  നടത്തുന്നതിനായി  പത്ര  പരസ്യവും  നല്കിയതിന്

കെചലവഴിച്ച  11,520/-രൂപ പാകെഴ്ചലവായി  മാറി.  കെചലവു തു ഉത്തരവാ)ിയായ ട്ര-ിയില്  നിന്നും

ഈടാ0ി കേ)വസ്വം  ഫണ്ടില് അടകേ0ണ്ടതാണ്.   കേ)വസ്വത്തില് സ്ഥാന0യറ്റം നല്കി  കെÌഷല്

എക്സി്യൂട്ടീവ്  ഓഫീസകെറ  നിയമിച്ചതുമായി  ബന്ധകെപ്പട്ട  കേരoള്  ഓഡിറ്റിന്  പരികേശാധനയ്ത്ത്

ലഭ്യമാകേ0ണ്ടതുമാണ്. 
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III-4. ബജറ്റില് വകയിരുത്തിയതിക്ഷേനക്കാള് അധിക പ്പെEലവ്   -   മലബാര് ക്ഷേUവസ്വം ക്ഷേബാര്ഡിപ്പെന്റ  
         അംഗീകാരമില്ല.

കേ)വസ്വത്തികെW  2,97,50,000/-രൂപയുകെട  2015  കെല  ബജറ്റ്  എ-ികേമറ്റ്  10.09.2015  കെല

എ 5/4274/2014 എം.ഡി.ബി(ഡി.ഡിസ്) പ്രാരം മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ് അംഗീരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തന്  വര്ഷം  17,851,125.65/-  രൂപയാണ്  യഥാര്ത്ഥ  കെചലവ്.  കെസന്ട്രല്  കേ)വസ്വത്തികേലക്കുള്ള

എ-ാബ്ലിഷ്.കെമW്  ചാര്ജിനത്തില്  8,50,000/-രൂപ  വയിരുത്തിയതില്  9,50,000/-രൂപ

കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ബജറ്റ്  നിര0ികേന0ാള്  1,00,000/-രൂപ അധിം  കെചലവഴിച്ചതിന്  മലബാര്

കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡികെW  അംഗീാരം  ലഭ്യമാക്കുന്നതാകെണന്ന്  അപാത  സംബന്ധിച്ച്  നല്കിയ

ഓഡിറ്റ്  എന്്വയറി0്  മറുപടി  ലഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്.   ആയത്  പ്രാരം  അംഗീാരം

ലഭ്യമാകേ0ണ്ടതാണ്

III-5.  ക്വക്ഷേട്ടഷന് പരസ്യ പ്പെEലവ്   -   പ്പെEലവു കുറക്കുന്നിന് ന#പ#ികള് ആവ,്യം  

      കേ)വസ്വത്തികെല ലവറ സാധനങ്ങള് സദൈÒ കെചയ്യുന്നതിനുള്ള ്വകേട്ടഷന് /കെടണ്ടര് പരസ്യം 

നല്കിയത് വഴി 2015, 2016 വര്ഷങ്ങളില് കെചലവായ തു താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു.  

ക്രമ
നം

വൗച്ചര് നം/
തി�തി 

കെചലവു തു വിവരണം

1 189/30.3.15 17360 06.03.15 കെല മാതൃഭൂമി )ിന പത്രം ലവറ 
സാധനങ്ങള് 01.04.15 മുതല് 30.9.15 വകെര 
ാലകേത്ത0് സദൈÒ കെച�ല്
 8 x 14 = 112 cm2 @155/-

2 616/3-10-15 18720/- 3.9.15 കെല മാതൃഭൂമി )ിനപത്രം ലറ സാധനങ്ങള് 
01.10.15 മുതല് 31.03.16 വകെര ാലകേത്ത0് 
8 x 13 = 104m2 @180/-

3 204/30.3.16 20160/- 08.03.16 കെല മാതൃഭൂമി )ിനപത്രം ലറ സാധനങ്ങള് 
01.04.16 മുതല് 30.09.16 വകെര ാലകേത്ത0് 
8 x 14 = 112 cm2  @ 180/-

4 692/19.10.16 22400 7.9.16 കെല മാതൃഭൂമി )ിനപ്പത്രം ലവറ സാധനങ്ങള് 
01.10.16 മുതല് 31.03.17 വകെര 
8 x 14 = 112 m2  @ 200/-

78640
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6  മാസ  ാലകേത്ത0ായി  ലവറ  സാധനങ്ങള്  വിതരണം  കെചയ്യുന്നതിനുള്ള   വിശ)

വിവരങ്ങകേളാകെടയുള്ള  ്വകേട്ടഷന് പരസ്യം കേ)വസ്വം വര്ഷത്തില് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കെചയ്തത് വഴി 2015,

2016  വര്ഷങ്ങളികേല0ായി  ആകെ  78,640/-  രുപ  കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.   എന്നാല്  അത്യാവശ്യ

വിവരങ്ങള് മാത്രം കേചര്ത്തു കൊണ്ടുള്ള വിന്കേഡാ പരസ്യങ്ങള് നല്കുയും വിശ) വിവരം കേ)വസ്വം

ഓഫീസില്  നിന്നും  നല്കുന്നത്  വഴി  പത്രപരസ്യ  കെചലവിനത്തില്  കേ)വസ്വത്തിന്  നകെല്ലാരു  തു

കുറ0ാന് ഴിയും.  മാത്രമല്ല കേ)വസ്വത്തികെW കെവബ്ദൈസറ്റില് വിശ)ാംശങ്ങള് കേചര്ക്കുന്ന രീതിയും

കെചലവു കുറ0ാന് സഹായമാണ്.  വിന്കേഡാ പരസ്യ രീതി സ്വീരിക്കുന്നതാകെണന്ന് അപാത

സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ 3-ാാം നമ്പര് ഓഡിറ്റ് എന്്വയറി0് മറുപടി ലഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്.  ഭാവിയില്

അപാത  ആവര്ത്തി0ാതിരി0ാന് ശ്രദ്ധികേ0ണ്ടതാണ്.  

III-6. ക്വക്ഷേട്ടഷന് തുകയില് കവിഞ്ഞ് പ്പെEലവഴിച്ചു

2016 കെല രാമായണ മാസാചരണകേത്താടനുബന്ധിച്ച് ഒമ്പത് )ിവസം നീണ്ട് നിന്ന രാമായണ

നവാഹയജ്ഞത്തിന്  പന്തല്,  ദൈലറ്റ്,  സൗണ്ട്  എന്നിവയ്ക്ക്  ്വകേട്ടഷന്  vണിച്ചതില്  'അബാന്' 

ദൈലറ്റ്  &  സൗണ്ടിസികെW  55,053/-രൂപയുകെട  ്വകേട്ടഷന് ആയിരുന്നു അംഗീരിച്ചത്.   എന്നാല്

പിന്നീട് പണം നല്കുകേമ്പാള് അബാന് ദൈലറ്റ് & സൗണ്ട്സിന് താകെഴ ാണിച്ച പ്രാരം 88,000/-

രൂപ നല്ിയിട്ടുണ്ട്.

വൗച്ചര് തു

553/17.8.16 12670

554/17.8.16 75330

ആകെ 88000

ഇതില്  12,670/-രൂപ  രാമായണ  മാസം  30  )ിവസവും  രാമായണപാരായണം  ഭജന

എന്നിവ0് പന്തല്, കേമശ, കേസര വാടയ്ക്ക് എടുത്തതികെW വാടയാണ്.  വൗച്ചര് 554 പ്രാരം നല്

ിയ തുയില്  55,053/-രൂപ ്വകേട്ടഷന് പ്രാരമുള്ള തുയുംബാ0ിയുള്ളത് നവാഹയജ്ഞത്തിന്

്വകേട്ടഷനില് ാണിച്ചതിലും  കൂടുതല് പന്തല്, കേമശ, കേസര തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമായി വന്നതികെW

വാട 26,350/-രൂപ കെനകേഗാഷികേയഷനിലൂകെട 6,073/-രൂപ കുറവ് കെചയ്ത് ആകെ 75.330/-രൂപ നര്

കുയും കെചയ്തതാണ്.  [55053 + 26350 ആധി കെചലവ് = ആകെ 81,403 (-) കെനകേഗാസികെയഷനില്

കുറച്ചത് 6,073=ബാ0ി 75,330/-രൂപ]
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്വകേട്ടഷന്   vണിച്ച് പ്രവര്ത്തി ഏല്പിക്കുകേമ്പാള് അതിലും കൂടുതല് ആവശ്യമായി വരുന്നത്

്വകേട്ടഷന്,  അംഗീാരം എന്നിവയുകെട പ്രസക്തി ഇല്ലാതാക്കും.   ്വകേട്ടഷന് vണിച്ച അകേത ാല

ത്താണ്  ്വകേട്ടഷന്  ഇല്ലാകെത  അകേത  വ്യക്തിയില്  നിന്നും  പന്തലും,  ദൈലറ്റും  ഉപകേയാഗിച്ചതിന്

12670/-നല്ിയതും  ്വകേട്ടഷന്  vണിക്കുകേമ്പാള്  ഈ  ആവശ്യത  പരിഗണി0ാതിരിക്കുന്നത്

വീഴ്ചയാണ്.  അകേത കേപാകെല ്വകേട്ടഷന് തുയുകെട അമ്പത് ശതമാനകേത്താളം അധികെച്ചലവ് വന്നത്

്വകേട്ടഷന്  പരസ്യം  ത�ാറാക്കുകേമ്പാള്  ആവശ്യത  നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതില്  പിശ്  പറ്റിയതികെW

കെതളിവാണ്.   ഓകേരാ  വര്ഷവും  പ്രതിഷ്ഠാ)ിനം,  രാമായണമാസം,  തിരുകേവാണ  മകേഹാത്സവം

എന്നിങ്ങകെന ആകേÝാഷങ്ങള് നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില് മുന് ാലങ്ങളില് ആവശ്യമായി  വന്ന

സൗര്യങ്ങളുകെട അടിസ്ഥാനത്തില് ്വകേട്ടഷന് vണി0ാന് ശ്രദ്ധികേ0ണ്ടതാണ്. 

ഈ ാര്യം ചൂണ്ടി0ാണിച്ചു കൊണ്ട് നല്ിയ ഓഡിറ്റ് എന്്വയറിയ്ക്ക്  (നമ്പര്: 17/17.02.18)

സമര്പ്പിച്ച  മറുപടിയില്  കേvത്രത്തില്  രാമായണ  മാസം  ആകേÝാഷമായി  നടത്തുന്നത്  ആ)്യ

മായിട്ടാകെണന്നും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ കേപാരായ്മളാകെണന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇത്തരം അപാത

ള് ഭാവിയില് ഒഴിവാ0ാന് ശ്രദ്ധികേ0ണ്ടതാണ്. 

III-7. ലക്ഷ്മണ ക്ഷേ�ത്രം ശ്രീക്ഷേകാവില് പുനര് നിര്മ്മാണം ന#പ#ി ക്രമങ്ങള് പാലിച്ചില്ല  .  

വൗച്ചര് 115/29.02.2016 രൂപ 13,300/-
ലക്ഷ്മണ കേvത്രത്തികെW ശ്രീകോവില് പുനര്  നിര്മാമാണ പ്രവര്ത്തനത്തില് കേമല്കേനാട്ടം

വഹിച്ചതിന്  സൂപ്പര്വിഷന് ചാര്ജ്ജായി  മുളില് ാണിച്ച വൗച്ചര്  13,300/-രൂപ ഇ.പി  കോരന്

റിട്ട.അസി-W്  എഞ്ചിനീയര്0്  കേമല്  വൗച്ചര്  പ്രാരം  നല്ിയിട്ടുണ്ട്.   പ്രസ്തുത  നിര്മ്മാണ

പ്രവൃത്തിയുകെട ഫയല്, ബില്ലുള്, എം. ബു0് എന്നിവ കേ)വസ്വത്തില്  സൂvിച്ചിട്ടില്ല.  അകേന്വഷിച്ച

തില്  ഒരു  ഭക്തന്  ഈ  നിര്മ്മാണ  പ്രവൃത്തി  കേÌാണ്സര്  കെചയ്യുയായിരുന്നു  എന്ന്  വാ0ാല്

അറിയിച്ചു.

1951  കെല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിയമ കെസvന് 100 (2) (q)(r)(s)  എന്നിവയ്ക്ക് ീഴികെല

ചട്ടങ്ങളികെല ചട്ടം 4 പ്രാരം  കേvത്രത്തികെല ഏകെതങ്കിലും നിര് മ്മാണ പ്രവര്ത്തി ഭക്തന് കേÌാണ്സര്

കെച�ാന്  ത�ാറായി  വരിയാകെണങ്കില്  ട്ര-ി/എക്സി.ഓഫീസര്  ഭക്തകെW  ശുപാര്ശ  പ്രവൃത്തി

നടത്താന് ഉകേദ്ദശിക്കുന്ന രീതി എന്നിവ വിശ)മായി കേരoാമൂലം സമര്പ്പി0ാന് ഭക്തകേനാട് ആവശ്യ
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കെപ്പടുയും  ട്ര-ി/എക്സി.ഓഫീസറുകെട  ശുപാര്ശകേയാകെട  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡികെW അംഗീാരത്തിന്

സമര്പ്പിക്കുയും കേചകേ�ണ്ടതാണ്. 

ഈ ശുപാര്ശ കേബാര്ഡ്  അംഗീരിക്കുയാകെണങ്കില് പ്രവൃത്തി0് വിശ)മായ എ-ികേമറ്റ്

ത�ാറാ0ി സാകേങ്കതിാനുമതി കേബാര്ഡികെW അംഗീാരം എന്നി  വാങ്ങി പ്രവൃത്തി നടത്തണം. 

എന്നാല് ഈ പ്രവൃത്തിയില് ഭക്തനില് നിന്നും ശുപാര്ശ വാങ്ങി കേബാര്ഡികെW അംഗീാ

രത്തിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല.  

(i) ചട്ട വിരുദ്ധമായി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന് വിശ)ീരണം ആവശ്യമാണ്.  

(ii)  കേബാര്ഡികെW അംഗീാരം,  വിശ)മായ എ-ികേമറ്റ്,  സാകേങ്കതിാനുമതി  എന്നിവ ലഭി0ാത്ത

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുകെട സൂപ്പര്വിഷന് ചാര്ജ്ജ് കേ)വസ്വം ഫണ്ടില് നിന്നും നല്ിയതിന് വിശ)ീ

രണം ആവശ്യമാണ്

അപാങ്ങള് ചൂണ്ടിാണിച്ചു കൊണ്ട് നല്ിയ ഓഡിറ്റ് എന്്വയറി0് (15/17.02.18) ലഭിച്ച

മറുപടിയില് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ് മ്മീഷണറുകെട 20.05.2014 കെല എച്ച്-8/6943/എം.ഡി.ബി നമ്പര്

ഉത്തരവ്  പ്രാരം  പ്രവൃത്തിയുകെട  എ-ികേമറ്റ്  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡ്  അംഗീരിച്ചതായി  അറിയി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അംഗീാര  ഉത്തരവികെല  ഒന്നാമകെത്ത  നിബന്ധന  പ്രാരം  പ്രവൃത്തിയുകെട  അളവുള്

കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡികെW  പാനല്  എഞ്ചിനീയകെറ  ഉപകേയാഗിച്ച്  കേരoകെപ്പടുത്തണകെമന്നും  പാനലിലു

ള്ളകേതാ വിരമിച്ചകേതാ ആയ അസി-W് എക്സി്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് കെച0് കെമഷര് കെച�ണകെമന്നും

വ്യവസ്ഥ കെചയ്യുന്നുണ്ട്  അംഗീാര ഉത്തരവികെല രണ്ടാമകെത്ത നിബന്ധന പ്രാരം കേമല്ാണിച്ച

എഞ്ചിനീയര് ത�ാറാ0ിയ വാകേല്വഷന്, ംÒീഷന് സര്ട്ടിഫി0റ്റ് എന്നിവ മകെറ്റാരു എഞ്ചിനീയകെറ

കൊണ്ട് ൗണ്ടര്ദൈസന് കെച�ി0ണം എന്നും വ്യവസ്ഥ കെചയ്തിട്ടുണ്ട്.  

ആയതിനാല് ഈ പ്രവൃത്തി0് എഞ്ചിനീയര് അളവുള് കേരoകെപ്പടുത്തിയ എം.ബു0്,  ബില്ലു

ള്,  പൂര്ത്തീരണ സാv്യപത്രം,  ൗണ്ടര്ദൈസന്  കെചയ്തതികെW  കേരoള്  എന്നിവ ഓഡിറ്റിന്

ഹാജരാകേ0ണ്ടതാണ്.  

കേvത്ര  സമുച്ചയത്തികെW  നവീരണത്തിന്  ഹിന്ദുമത  ധര്മ്മ  )ാന  ചട്ടങ്ങളുകെട  വിവിധ

വശങ്ങള്  പരിഗണിച്ച്  സമ|മായ  ഒരു  മാ-ര്  Òാന്  ത�ാറാകേ0ണ്ടതാണ്.  സമ|മായ

ാഴ്ചയില്ലാകെത ഒറ്റകെപ്പട്ട നിര്മ്മിതിള് കേvത്രത്തികെW ശില്പ ഭദ്രതയ്ക്കും  പൗരാണി ാഴ്ചള്ക്കും
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കോട്ടം വരുത്താനിടയുണ്ട്.   ഇ0ാര്യത്തികേല0് ട്ര-ിയുകെടയും മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡിWയും

പ്രകേത്യ ശ്രദ്ധ vണിക്കുന്നു.  കെചലവ് തടസ്സത്തില് കെവക്കുന്നു. 

III-8.  ലഷ്മണ സ്വാമിക്ഷേ�ത്ര കൗണ്ടറിപ്പെന്റ ക്ഷേമല്ക്കൂര നിര്മ്മാണം  -   അപാകതകള്  

വൗച്ചര് . 812/05.12.16 രൂപ   10,000 – മുന്കൂര്

         വൗച്ചര് . 818/13.12.16 രുപ   1,10,433 – സാമ|ിള്ക്കുള്ള കെചലവ് 

                                   ആകെ  1,20,433

 ലvമണ  സ്വാമി  കേvത്രത്തികെല  ൗണ്ടറിന്  കേമല്ക്കൂര  നിര്മ്മി0ാന്  പി.ഡബ്ലുയു.ഡി.

അസി-്W് എഞ്ചിനീയര്(റിട്ട)  കോരന് ത�ാറാ0ിയ 1,10,000/-രൂപയുകെട എ-ികേമറ്റിന് സാകേങ്കതി

ാനുമതിയും  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡികെW  അംഗീാരവും  [മലബാര്  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡ്  തിരൂര്

അസി-്W്  മ്മീഷണറുകെട  19.08.2015  കെല എ 5/2691/2015(കെ.ഡിസ്)]  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.   പ്രവൃത്തി

നടപ്പാ0ിയതില് ണ്ട അപാതള് താകെഴ പറയുന്നു.

(i)  1951  കെല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മസ്ഥാപന നിയമം  100(2)  (q)(r)(s)  ന്  ീഴികെല ചട്ടങ്ങളികെല ചട്ടം  10

പ്രാരം  അംഗീരിച്ച എ-ികേമറ്റില് നിന്നും  കേ)വസ്വം  കേബാര്ഡികെW മുന്കൂര്  അനുമതിയില്ലാകെത

എ-ികേമറ്റില് നിന്നും വ്യതിചലി0ാന് പാടില്ല.   എന്നാല് ഓഡിറ്റ്  വര്ഷം  1,20,433/-രൂപ കെചല

വഴിച്ചു ഴിഞ്ഞു. കേബാര്ഡികെW അംഗീാരം വാങ്ങാകെതയാണ് എ-ികേമറ്റിലും അധിമായി 10,433/-

രൂപ കെചലവഴിച്ചത്.

(ii)  കേമല് ാണിച്ച ചട്ടങ്ങള് പ്രാരം കേ)വസ്വത്തിന് കേനരിട്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുകേയാ കെടണ്ടര് കെചയ്ത്

രാറുാരന്  മുoാന്തിരം  പ്രവൃത്തി  നടത്തുകേയാ  കെച�ാം.   അസി-W്  മ്മീഷണറുകെട  കേമല്

ാണിച്ച  ഉത്തരവിലും  അപ്രാരം  സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.   കേ)വസ്വം  പ്രവ ത്തി  നടത്താന്  ്വകേട്ടഷന്

vണിച്ച് കേമല്ക്കുര നിര്മ്മി0ാന് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്  44/-രൂപയും നാല് വശവും മറയ്ക്കാന് ചതുരശ്ര

മീറ്റിറിന്  24/-രൂപയും നിര0് കേ്വാട്ട്  കെചയ് രകേമഷ് എന്നയാളുകെട ്വകേട്ടഷന് അംഗീരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സാമൂതിരിയുകെട എ 5/2622/2015 (കെ.ഡിസ്) തി�തി 25.11.2015)

 1,10,000/-രൂപയുകെട എ-ികേമറ്റിന് അംഗീാരം ലഭിച്ചതിനാല് പ്രസ്തുത എ-ികേമറ്റ് പ്രാരം പ്രവൃത്തി

നടത്താന് ആവശ്യമായ തു കേ്വാട്ട് കെച�ാന് ആവശ്യകെപ്പട്ടു കൊണ്ട് ്വകേട്ടഷന്/കെടണ്ടര്

vണിക്കുന്നതിന് പരം ചതുരശ്ര അടി0് നിര0് ആവശ്യകെപ്പട്ടു കൊണ്ട് ്വകേട്ടഷന് vണിച്ചത്

ശരിയായ നടപടിയല്ല. 
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(iii)  രാറുാരന്  മുoാന്തിരം  നടത്തുന്ന  മരാമത്ത്   പ്രവൃത്തിള്0്  മുന്കൂര്  നല്ാന്  പാടില്ലാ

ത്തതാണ്.  എന്നാല് 10,000/-രൂപ മുന്കൂര് നല്ിയിട്ടുണ്ട്.

(iv)  രാറുാരന് മുoാന്തിരം പ്രവൃത്തി  നടത്തുകേമ്പാള് അളവുള് എടുത്ത് പാര്ട്ട്  ബില് ത�ാറാ

0ിയാണ് ദൈഫനല് ബില്ലിന് മുമ്പ് തു നല്കേണ്ടത്.  അതിന് പരം കേനരിട്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തു

ന്നതുകേപാകെല കെമറ്റീരിയല്സികെW വില0് കേ)വസ്വം ഫണ്ടില് നിന്നും തു നല്ിയത് ക്രമ വിരുദ്ധ

മാണ്.  രാര് പ്രവൃ ത്തിളില് പ്രവ ൃത്തി0് ആവശ്യമായ കെമറ്റീരിയല്സ് രാറുാരനാണ് വാകേങ്ങ

ണ്ടത്.

(v)  അളവ്  പുസ്തം പരികേശാധനയ്ക്ക്  ലഭ്യമാ0ിയിട്ടില്ല.  അപാതള്  16/17.02.18  നമ്പര് ഓഡിറ്റ്

എന്്വയറി  പ്രാരം  ശ്രദ്ധയില്  കെപടുത്തിയതികെന  തുടര്ന്ന്  കേ)വസ്വം  മാകേനജര്  മറുപടി  സമര്

പ്പികെച്ചങ്കിലും  oണ്ഡിയില് ചൂണ്ടിാട്ടിയ അപാതള്കെ0ാന്നും വ്യക്തമായ മറുപടി  തന്നിട്ടില്ല.

കൂടാകെത എം.ബു0ികെW പര്പ്പ് സമര്പ്പിക്കുന്നു എന്ന  മറുപടിയില് ാണികെച്ചങ്കിലും പര്പ്പ് മറുപടി

കെയാകെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അപാതളുകെട അടിസ്ഥാനത്തില് കെചലവ് തു തടസ്സത്തില് കെവക്കുന്നു. 

III-9. എസ്റ്റിക്ഷേമറ്റ് തയ്യാറാക്കാപ്പെത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ന#ത്തി

1951  കെല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിയമം കെസvന്  100(2) (q)  (r)  (s)  ന്  ീഴികെല ചട്ട

ങ്ങളികെല ചട്ടം 5(1) പ്രാരം കേvത്രങ്ങളികെല മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിള്0് വിശ)മായ എ-ികേമറ്റ് ത�ാ

റാകേ0ണ്ടതും  കേബാര്ഡികെW  അംഗീാരം   വാകേങ്ങണ്ടതുമാണ്.   എന്നാല്  കേvത്രത്തില്  കേടായ്

കെലറ്റിന് ടാങ്ക് നിര്മ്മി0ാന് താകെഴ ാണിച്ച പ്രാരം 25,845/-രൂപ കെചലവഴിച്ചിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും കേബാര്

ഡികെW അംഗീാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. 

വൗച്ചര് വിവരണം തു

617/09.09.16 ല്ലികെW വില 7,850

618/09.09.16 കെമറ്റല് വാങ്ങിയ കെചലവ് 600

619/09.09.16 എം.സാW് വാങ്ങിയ കെചലവ് 2,400

620/09.09.16 കൂലി കെചലവ് 2,900

621/09.09.16 പുതിയ ടാങ്ക് പടവ് 3,750

622/09.09.16 കുഴി0ാന് കെചലവ് 1,500

623/09.09.16 സ്ലാബ് വാര്0ല് 3,800
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624/09.09.16 പുതിയ ടാങ്കിന്  ദൈപപ്പ് 240

625/09.09.16 സിമW് മ്പി വില 2,805

ആകെ 25,845

അപാതയ്ക്ക്  വിശ)ീരണം  നല്കേണ്ടതാണ്.  കെചലവിന്  കേബാര്ഡികെW  അംഗീാരം

വാകേങ്ങണ്ടതാണ്.  ഈ വിഷയത്തില് നല്ിയ ഓ ഡിററ് എന്്വയറി0്(15/17.02.18)  സമര്പ്പിച്ച

മറുപടിയില് അടിയന്തിര പ്രവൃത്തിയായതിനാലാണ്  എ-ികേമറ്റ്  ത�ാറാ0ാകെത നടത്തിയകെതന്നും

കേബാര്ഡികെW അംഗീാരം വാങ്ങുന്നതാകെണന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കേ)വസ്വം കേബാര്ഡില് നിന്നും സാധൂരണം വാകേങ്ങണ്ടതും വിവരം അറിയികേ0ണ്ടതുമാണ്. 

III-10.  വക്കീല് ഫീസ്   -   വി,Uാം,ങ്ങളില്ല  

വൗച്ചര് : 491/30.07.2016 രൂപ 35,000

മുളില് ാണിച്ച വൗച്ചര് പ്രാരം വ0ീല് ഫീസ് ഇനത്തില് 35,000/-രൂപ 

എം.പി.ശ്രീകൃഷ്ണന് എന്ന വ0ീലിന് നല്ിയതായി കേഷ് ബു0ില് ാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വൗച്ചറില് 

വ0ീല് ഫീസ് 35000/-രൂപ എന്ന് മാത്രമാണ് ാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദൈപ്പറ്റിയ ആളുകെട ഒപ്പ് 

കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

കേസ്സികെW നമ്പര്, കേസ്സ് നടക്കുന്ന കോടതി, കേസ്സികെW ഉകേദ്ദശ്യം, കേസ്സികെW നിലവിലുള്ള 

അവസ്ഥ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശ)ാംശങ്ങള് ഒന്നും ലഭ്യമല്ല.  വ്യവഹാര രജി-ര് ത�ാറാ0ി 

സൂvിച്ചതായി ാണുന്നില്ല. 

അപാതള് ചൂണ്ടി0ാണിച്ചു കൊണ്ട് നല്ിയ ഓഡിറ്റ് എന്്വയറി0്  (നം.  12/17.2.18)

സമര്പ്പിച്ച മറുപടിയില് കേസ്സ് നമ്പകേരാ മറ്റ് വിശ)ാംശങ്ങകേളാ കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  എക്സി്യൂട്ടീവ്

ഓഫീസര് നിയമനം സംബന്ധിച്ച കേസ്സാണിത് എന്ന വിവരം മാത്രമാണ് മറുപടിയില് ാണിച്ചി

ട്ടുള്ളത്. 

ആയതിനാല് അപാതള്0് കൃത്യമായ വിശ)ീരണം നല്കേണ്ടതും മുളില് ാണിച്ച

വിശ)ാംശങ്ങള് ലഭ്യമാകേ0ണ്ടതുമാണ്.  കെചലവ് തടസ്സത്തില് കെവക്കുന്നു. 
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III-11. ഒറിജനല് ര,ീതി തിരിക്ഷേച്ചല്പ്പിക്കാപ്പെത  ,   പ്പെഡക്ഷേപ്പാസിറ്റ് തുക തിരിച്ചു നല്കുന്നു  .   

കേ)വസ്വത്തികെല വിവിധ പ്രവൃത്തിള്ക്കുള്ള ്വകേട്ടഷന്/കെടണ്ടര് പ്രാരം 

കേ)വസ്വത്തില് ഒടുക്കുന്ന നിരത ദ്രവ്യം രാറുാര്0് തിരിച്ച നല്കുകേമ്പാള് തു അടച്ച 

അസ്സല് രശീതി ദൈപ്പറ്റാകെത തു നല്കുന്നതായി ാണുന്നു.  ഏതാനും ഉ)ാഹരണങ്ങള് 

താകെഴ കേചര്ക്കുന്നു. 

വൗച്ചര്
നം/തി�തി 

തു പ്രവൃത്തി തു ദൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തി

59/07.02.15 2300 ഹനുമാന് ചാട്ടം പുനര് നിര്
മ്മാണം

ശ്രീ.ഒ.കേഗാപിനാഥന്

98/23.02.15 9600 കേvത്രക്കുളം മതില്കെട്ടല് ശ്രീ.കെ.പുരുകേഷാത്തമന്

കെഡകേപ്പാസിറ്റ് തുയുകെട കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തരത്തില്, അസ്സല് രശീതി തിരിച്ചു വാങ്ങി

തു അനുവ)ിക്കുന്ന രീതി,  സാമ്പത്തി ഇടപാടുളികെല സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തും.  അപാത

സംബന്ധിച്ച് നല്ിയ 4-ാാം നമ്പര് ഓഡിറ്റ് എന്്വയറി0് മറുപടി ലഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്

രാറുാരില്  നിന്നും  അസ്സല്  രശീതി  നഷ്ടകെപ്പട്ടതുകൊണ്ടാണ്  തു  നല്കിയകെതന്ന  മറുപടി

അംഗീരി0ാവുന്നതല്ല.  അപാത ഭാവിയില് ആവര്ത്തി0ാതിരി0ാന് ശ്രദ്ധികേ0ണ്ടതാണ്. 

III-12. ഡീസല് വാങ്ങിയത് ക്ഷേസ്റ്റാക്കില് ക്ഷേEര്ത്തില്ല

കേ)വസ്വത്തികെല   ജനകേററ്ററികേല0ായി  വൗച്ചര്  നം.  664/27.10.15 അനുസരിച്ച്  ഹാജി

മുഹമ്മ)ലി  &  സണ്സ് കെW ാഷ്ബില് പ്രാരം  20 ലിറ്റര് ഡീസല് വാങ്ങിയതിന്  1000/-രൂപ

കെചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കേ)വസ്വത്തില് എഴുതി ത�ാറാ0ിയ ഡീസല് വരവ് കെചലവ് രജി-റില് കേരo

കെപ്പടുത്താത്തതിനാല് വിനികേയാഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല(കേപജ് 43).   അപാത സംബന്ധിച്ച്  നല്കിയ

6-ാാം  നമ്പര്  ഓഡിറ്റ്  എന്്വയറി0്  ഡീസല്  കേ-ാ0്  രജി-റില്  കേരoകെപ്പടുത്താന്

വിട്ടുകേപായതാകെണന്നും  ഭാവിയില്  ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാകെണന്നും  മറുപടി  ലഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്.   കേ-ാ0്
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രജി-റില് കേരoകെപ്പടു ത്തല് നടത്തി ഓഡിറ്റില് പരികേശാധനയ്ക്കു ലഭ്യമാകേ0ണ്ടതാണ് കെചലവു നം

തു 1000/-രൂപ തടസ്സ ത്തില് കെവക്കുന്നു. 

III-13. അം,ാUായം : ഇല്ല

III-14. ക്ഷേ�മനിധി : 

വര്ഷം തു തി�തി വൗച്ചര് നം രശീത്.നം

2015 200000 03.10.2015 618/15 4171

   

III-15. ഓഡിറ്റ് Eാര്ജ്ജ്

1996 കെല കേരള കേലാ0ല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളികെല ചട്ടം 24(1)  പ്രാരം സര്0ാറികേലയ്ക്ക്

ഒടുകേ0ണ്ട ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവകെട കേചര്ക്കുന്നു. 

വര്ഷം 2015 2016

ആകെ വരവ് 42245513 88835150

ഋണശീര്ഷ വരവ് 20046214 62903114

ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് ണ0ാ0ാവുന്ന 
വരവ് 

22199299 25932036

ഓ ഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് നിര0് 1 1

ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 221993 259320

മുന് ബാ0ി 411540 436609

ആകെ 633533 695929

തന് വര്ഷം ഒടു0ിയത്  196924/29.4.15
കെച നം. 278

-

ഒടു0ാന് ബാ0ിയുള്ള ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 436609 695929

III-16. ഒടുക്കാന് ബാക്കിയുള്ള തുകയുപ്പെ# വര്ഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരം

വര്ഷം തു

2014 214616
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2015 221993

2016 259320

ആകെ 695929

ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജിത്തില് ഒടുക്കുവാന് ബാ0ിയുള്ള 695929/-രൂപ "0070-60-110-99 ഓഡിറ്റ്

ചാര്ജ്ജ് “എന്ന ശീര്ഷത്തില് ട്രഷറിയില് ഒടു0ി അസ്സല് ചലാന് ഡയറക്ടര് കേരള സംസ്ഥാന

ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,  വിാസ്ഭവന്,  തിരുവനന്തപുരം-33  എന്ന വിലാസത്തില് പരികേശാധനയ്ക്ക് അയച്ചു

കൊടുകേ0ണ്ടതാണ്.

  ഭാഗം   - 4  

IV- 1.  ധനസ്ഥിതി
ഓകേരാ വര്ഷകെത്തയും മുന്ബാ0ി ആകെ വരവ് ആകെ കെചലവ് നീ0ിയിരിപ്പ് വിവരം ചുവകെട

കേചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം മുന് ബാ0ി  തന് വര്ഷ
വരവ്

ആകെ കെചലവ് നീ0ിയിരിപ്പ്

2015 1387047.04 42245513.06 43632560.10 41679761.65 1952798.45

2016 1952798.45 88835150.00 90787948.45 87582075.86 3205872.59

IV-2.  ഓഡിറ്റ് അവക്ഷേലാകനം

വര്ഷം 2015 2016

ആകെ വരവ് 42245513.06 88835150.00

ആകെ കെചലവ് 41679761.65 87582075.86

ആകെ നിരാരിച്ച തു 11520.00 -

തടസ്സകെപ്പടുത്തിയ തു 689892.00 168733.00

നഷ്ടമായ തു -

IV-3. ക്ഷേ�ത്രഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ പ്പെEലവ് നഷ്ഠം
ഇല്ല  

4-4. ക്ഷേകന്ദ്ര  /  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്  ,   മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിപ്പെന്റ   
       വിവരം

ഇല്ല       
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IV-5. നിര്മ്മാണ പ്പെതാഴിലാളിക്ഷേ�മനിധിക്കുള്ള നഷ്ടം
ഇല്ല 

IV-6. നഷ്ടം നിര്ണ്ണയിക്കാന് കൂടുതല് അക്ഷേന്വഷണം ആവ,്യമായ ഖണ്ഡികകള്
ഇല്ല 

IV-7.  ഓഡിറ്റില് നിരാകരിച്ചതിപ്പെന്റയും ത#സ്സപ്പെപ്പടുത്തിയതിപ്പെന്റയും വിവരം

oണ്ഡി
നമ്പര്

നിരാരിച്ച
തു

തടസ്സകെപ്പടുത്തിയ
തു

ഉത്തരവാ)ിയായ ഉകേ)്യാഗസ്ഥകെW
കേപരും ഉകേ)്യാഗകേപ്പരും 

3-1 (1) - 650392 എ.പി.രാമചന്ദ്ര പിഷാരടി
എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്

3-2 - 38500 ” ”

3-3 11520 ട്ര-ി സാമൂതിരി രാജ

3-7 13300 മകേനാജ് കുമാര് .ബി, 
എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്3-8 120433

3-10 35000

3-12 1000 എ.പി.രാമചന്ദ്ര പിഷാരടി
എക്സി്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്

11520 858625

(ഒപ്പ്)
                                                                                            സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കോഴികേ0ാട്.
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അനുബന്ധം  -1  

ശ്രീ  .  ആലത്തിയൂര് പ്പെപരുംതൃക്ഷേക്കാവില് ക്ഷേUവസ്വം   

 2015   വര്ഷപ്പെത്ത വരവ് പ്പെEലവ് പത്രിക  

വരവിനം തുക പ്പെEലവിനം തുക

മുന്നിരിപ്പ് ലവറ സാധന വില 5296604.00

പണം 18277.95 തപാല് 103459.00

പി.എന്.ബി തിരൂര്
എ.നം.83006

879506.46 പലവ 129188.00

തിരൂര് അര്ബന് കോ-
ഓപ്പകേററ്റീവ് ബാങ്ക്  
ആലത്തിയൂര് . 3011

60913.63 ബാങ്ക് ചാര്ജ്ജ് 1664.65

എസ്.ബി.ടി തിരൂര് 

എ.നം .  41273

428349.00 കേ-ഷണറി 49150.00

1387047.04 അച്ചടി 24150.00

വഴിപാട് 10971175.00 അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി 

കേഹാമം

33586.00

അഡ്വാന്സ് വഴിപാട് 2695634.00 ലക്ഷ്മണകേvത്രം 

നവീരണ ലശം

400000.00

തപാല് 129890.00 ാസറ്റ് വാങ്ങിയത് 11775.00

വഴിപാട് വരവ്
(ബാങ്ക് മുകേoന)

617117.06 മണി ഓര്ഡര് - 

അനാമത്ത്

19750.00

സംഭാവന 126964.00 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് 196924.00

ബു0് വിറ്റത് 5665.00 തപാല് -ാമ്പ് 2524.00

ാസറ്റ് 12800.00 മണ്ഡലാല ഭിv 94091.00

കേഫാകേട്ടാ 9945.00 പരസ്യം 85040.00

ഡബ്ബ 99304.00 അoണ്ഡനാമം 36119.00

കേലലം 128283.00 ഭണ്ഡാരം എണ്ണല് 20940.00

തുലാഭാരത്തിന് സാധനം 

കൊടുത്തത്

190486.00 ബു0് വാങ്ങിയത് 10447.00
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ഭണ്ഡാരം 2648682.00 സറണ്ടര് ലീവ് 341669.00

അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി 

കേഹാമം

94700.00 ശമ്പളം, കുടിശ്ശി 7431752.00

പലവ 87085.00 ദൈവ)്യുതി 51834.00

അന്ന)ാനം 147904.00 എ-ാബ്ലികെðW് ചാര്ജ്ജ് 950000.00

അനാമത്ത് വരവ് 18030.00 സ്ഥിര നികേvപം 

പുതിയത്

946931.00

പലിശ വരവ് 74487.00 മരാമത്ത് 518303.00

സ്ഥിര നികേvപം 

പലിശ വരവ്

3236172.00 ഇന്ം ടാക്സ് 12500.00

ലക്ഷ്മണസ്വാമി വഴിപാട് 191290.00 പൂവ് വാങ്ങിയത് 7800.00

വര്ഷാശനം 132525.00 കെടലകേഫാണ് 8857.00

തിരുകേവാണം മകേഹാത്സവം 268404.00 കേvമനിധി വിഹിതം 200000.00

ജീര്കേണ്ണാദ്ധാരണം 312757.00 അതിഥി സല്0ാരം 2261.00

മലബാര് കേ)വസ്വം കേബാര്ഡ് 
ധനസഹായം

140000.00 സപ്താഹം 59574.00

സ്ഥിര നികേvപം വരവ് 17832477.00 യാത്ര 28222.00

സ്ഥിര നികേvപം കേñാസ് 

കെചയ്തത്

2073737.00 മ്പ്യൂട്ടര് കെചലവ് 83425.00

പ്രതിഷ്ഠാ)ിനം 67515.00

ഇലക്ട്രി0് സാധനങ്ങള് 3128.00

ഓണം അഡ്വാന്സ് 286250.00

ഉത്സവബത്ത 186000.00

നിര്മ്മാണ നികുതി 14463.00

തിരുകേവാണംമകേഹാത്സവം 692957.00

ജനകേററ്റര് 28523.00

|ാറ്റുവിറ്റി 100000.00

സ്ഥിരനികേvപം 
പുതു0ിയത്

21068649.00
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കേñാസ് കെചയ്ത എഫ്.ഡി 

മറ്റു ബാങ്കില് 

നികേvപിച്ചത്

2073737.00

42245513.06 41679761.65

നീ0ിയിരിപ്പ്

പണം  -          22988.95

പി.എന്.ബി തിരൂര്

83006 -           652301.81

ടി.യൂ.സി.ബി 3011 –   

                      516193.63

എസ്.ബി. ടി- 1273-

                      761314.06

1952798.45

ആകെ 43632560.10 ആകെ 43632560.10

    (ഒപ്പ്)                          
     സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

                                                                   മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്,കോഴികേ0ാട്
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അനുബന്ധം  - 2  

ശ്രീ  .  ആലത്തിയൂര് പ്പെപരുംതൃക്ഷേക്കാവില് ക്ഷേUവസ്വം   

 2016   വര്ഷപ്പെത്ത വരവ് പ്പെEലവ് പത്രിക  

വരവിനം തുക പ്പെEലവിനം തുക

മുന്നിരിപ്പ്   പണം 22988.95 ലവറ സാധന വില 5781697.00

പി.എന്.ബി തിരൂര്
എ.നം.83006

652301.81 തപാല് 108279.00

തിരൂര് അര്ബന് കോ-
ഓപ്പകേററ്റീവ് ബാങ്ക്  
ആലത്തിയൂര് . 3011

516193.63 പലവ 220638.00

എസ്.ബി.ടി തിരൂര് 

എ.നം .  1273

761314.06 ബാങ്ക് ചാര്ജ്ജ് 183.86

1952798.45 കേ-ഷണറി 63331.00

വഴിപാട് 11614940.00 ജനകേററ്റര് 28212.00

അഡ്വാന്സ് വഴിപാട് 3423897.00 മ്പ്യൂട്ടര് 319068.00

തപാല് 127439.00 അച്ചടി 36471.00

വഴിപാട് വരവ്
(ബാങ്ക് മുകേoന)

476407.00 ഡബ്ബ വാങ്ങല് 82000.00

ലക്ഷ്മണ സ്വാമി വഴിപാട് 259855.00 പരസ്യം 82020.00

കുളം ജീര്കേണ്ണാദ്ധാരണം
190368.00

അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി 
കേഹാമം

62852.00

ജീര്കേണ്ണാദ്ധാരണ സംഭാവന 4856.00 മണി ഓര്ഡര് - 

അനാമത്ത്

6900.00

ബു0് വരവ് 11755.00 ഭണ്ഡാരം എണ്ണല് 12807.00

ാസറ്റ് 4765.00 ചന്ദനം വാങ്ങല് 1519670.00

കേഫാകേട്ടാ 4985.00 സറണ്ടര് ലീവ് 327180.00

ഡബ്ബ 99441.00. ശമ്പളം, കുടിശ്ശി 7840591.00

കേലലം 83897.00 ദൈവ)്യുതി 56588.00

തുലാഭാരം -സാധനം 

കൊടുത്തത്

182269.00 എ-ാബ്ലികെðW് ചാര്ജ്ജ് 1200000.00
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ഭണ്ഡാരം 2796747.00 മരാമത്ത് 176198.00

അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി 

കേഹാമം

179405.00 പൂവ് വാങ്ങിയത് 8600.00

പലവ 105116.00 കെടലികേഫാണ് 10101.00

പ്രതിഷ്ഠാ)ിന സംഭാവന 107919.00 യാത്ര 23179.00

എം.ഒ അനാമത്ത് 6900.00 |ാറ്റിവിറ്റി 50000.00

പലിശ 134796.00 നവാഹം 188235.00

സ്ഥിര നികേvപം 

പലിശ 

4569749.00 സപ്താഹം 141165.00

സപ്താഹം 564721.00 പ്രതിഷ്ഠാ)ിനം 72050.00

ചന്ദനം തിരിച്ച് വരവ് 

(ഇ.എം.ഡി)

150000.00.00 ഇലക്ട്രി0് സാധനങ്ങള് 14846.00

തിരുകേവാണ മകേഹാത്സവം 538561.00 ഓണം അഡ്വാന്സ് 324000.00

അന്ന)ാനം 3000.00 ഉത്സവബത്ത 217500.00

മണ്ഡലം അന്ന)ാനം 290248.00 നിര്മ്മാണ നികുതി 1924.00

സ്ഥിര നികേvപം വരവ് 62903114.00 തിരുകേവാണ മകേഹാത്സവം 946562.00

ഇന്ം ടാക്സ് ഫയലിംങ് 24000.00

സംഗീകേതാത്സവം 56036.00

മണ്ഡലം അന്ന)ാനം 88997.00

അoണ്ഡനാമം 18851.00

മണ്ഡല സമാപനം 4951.00

ബു0് 3450.00

സ്ഥിര നികേvപം 67462943.00

88835150.00 87582075.86

നീ0ിയിരിപ്പ്

പണം  - 69062.95

പി.എന്.ബി തിരൂര്

83006 -  669994.95
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ടി.യൂ.സി.ബി 3011 –      

                    747443.63

എസ്.ബി. ടി- 1273-  

                     1719371.06

ആകെ 3205872.59

ആകെ 90787948.45 ആകെ 90787948.45

                  (ഒപ്പ്)            
     സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

                                                                   മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്,കോഴികേ0ാട്
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അനുബന്ധം   - 3  

Zamorin Raja’s Sri Alathiyoor perumthrikkovil (Hanumankavu) Devaswam

(Details of Fixed Deposits as on 31December 2016)

SL.No Bank & Branch FD.NO Date Amount Date 

1 SBT Mankave 67378563450 10-08-2016 4406730.00 10-08-2017

2 SBT Thirur 67382965749 30.11.16 8409828.00 30.11.17

3 T.Ucb Tirur 92103 19.06.16 1890523.00 18.09.17

4 IOB Tirur 511500248 12.05.16 1031971.00 12.05.17

5 Mdc Tirur 90031807520025 14.04.16 554944.00 14.04.17

6 PNB Link Road 
Kozhikode

1423000R00003309 30.11.16 2032259.00 19.02.17

7 PNB Tirur 435600Pu00001202 30.11.16 3569762.00 30.11.17

8 Indian Bank Kallai 6191902154 13.07.16 1257975.00 13.10.17

9 Union BIK 3038713 05.10.16 1129603.00 14.07.17

10 SBT Tirunavaya 67367432981 07.07.16 971929.00 06.07.17

11 SMG Bank 40260200110160 24.6.15 541831.00 24.5.17

12 SBT Mankavu 67139538080 13.07.15 772103.00 13.10.17

13 PNB Calicut 1423000p00004493 19.11.15 1219152.00 19.02.17

14 SBT Mankavu 67325968680 15.06.15 237412.00 15.06.18

15 Indian Bank 
Calicut

6231830311 07.03.14 442264.00 07.03.17

16 SMG Bank 
Mavoor Road

40256201300096 07.05.2015 250306.00 07.05.2018

17 SMG Bank Kallai 402602200110179 15.07.15 780466.00 15.10.17

18 SBT Mavoor 
Road 

67235114684 22.10.15 1162404.00 22.01.18

19 Canara 
Chalappuram

1144401002530/1 08.11.2015 1154893.00 15.06.2018

20 Union B I, Kkd 3037402 14.07.14 424606.00 14.07.17
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21 Indian Bank 
Calicut

6065306327 12.12.2014 682282.00 03.02.2017

22 SMG Bank 
Mavoor Road

40256200100936 03.12.2015 420718.00 03.12.2018

23 Union B I 
Kozhikode

3038185 17.12.15 652548.00 17.12.18

24 SBT Tirur 67280136800 16.03.14 333991.00 16.06.17

25 SBT Mavoor 
Road 

673416676772 21.10.15 2093606.00 21.10.17

26 Union B I 
Kozhikode

3037997 19.3.15 388044.00 19.3.18

27 SBT Tirur 67318324510 25.3.15 694499.00 25.6.17

28 PNB Tirur Pcs155 13.11.12 3000.00 13.11.22

29 PNB Tirur Pcs191 21.12.02 90001.00 21.12.22

30 PNB Kallai Road 1799 07.12.15 881733.00 10.12.17

31 SBT Tirur 67306371176 19.12.14 360694.00 19.12.19

32 SBT Tirur 67323496141 24.05.15 985017.00 24.08.17

33 SBT Tirur 67283459826 07.6.14 420503.00 07.6.17

34 SBT Tirur 67302123773 19.11.14 368308.00 19.11.17

35 SBT Tirur 67311029373 24.01.15 319519.00 23.01.18

36 Canara 
Chalappuram

1144404002527/2 09.10.15 774077.00 21.08.17

37 SBT Tirur 67270661667 27.03.14 338891.00 27.03.17

38 SBT Tirur 67323288336 20.05.15 561136.00 20.05.20

39 SBT Tirur 67270577571 26.3.14 284850.00 26.3.17

40 SBT Tirur 67390 23.4.15 316285.00 23.4.18

41 SBT Tirur 4356000p00004914 6.11.14 10931.00 6.11.24

42 SBT Tirur 67229548712 24.6.15 432648.00 24.05.17

43 SBT Tirur 67299387318 26.10.14 382540.00 26.10.17
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44 SBT Tirur 67316687271 3.11.15 356637.00 11.06.17

45 SBT Tirur 67320704085 22.4.15 349264.00 22.1.17

46 SBT Tirur 67326655919 24.6.15 403575.00 24.6.20

47 SBT Tirur 67335944850 09.09.2015 496521.00 9.9.18

48 SBT Tirur 67347711264 30.12.15 450410.00 30.12.18

49 T.Ucb, Althiyoor 020601130000123-2 4.9.15 5905.00 4.9.2020

50 SBT Mavoor 
Road

67377361608 27.09.16 676356.00 27.09.17

51 SBT Mavoor 
Road

67379622457 21.10.16 983344.00 21.10.17

52 SBT Tirur 67385693929 23.12.16 723489.00 23.12.17

53 SBT Tirur 67384361417 12.11.2016 404184.00 12.11.2017

54 PNB KPK Calicut 1423000p000010405 01.04.16 802823.00 01.4.2018

55 SBT Tirur 67306107281 19.11.16 870892.00 19.10.18

56 SBT Tirur 67385430867 21.12.16 431382.00 21.12.17

57 SBT Tirur 67380893014 11.05.16 1281325.00 24.05.17

Total 52272889.00

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

                                                                   മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്,കോഴികേ0ാട്
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സ്ഥിര നിക്ഷേ�പ പ്പെപാരുത്തപ്പെപ്പടുത്തല്

2014 കെല നീ0ിയിരിപ്പ് 43118742.00

2014 ല് ഉള്കെപ്പകേടണ്ട തു 
(എഫ്.ഡി + പലിശ)

411215.00

43529957.00

കുറക്കു

2015 ല് സ്ഥിര നികേvപം മടങ്ങി വരവ് 17832477.00

25697480.00

കൂട്ടു 2015-ല് എഫ്.ഡി പലിശ സഹിതം
പുനര് നികേvപിച്ചത്

21068649.00

2015 കെല പുതിയ നികേvപം 946931.00

47713060.00

2016 കെല സ്ഥിര നികേvപം മുതല് മടങ്ങി 
വരവ് 

62903114.00

സ്ഥിര നികേvപം മുതല് പുനര് നികേvപം 62903114.00

കൂട്ടു
* 2016 കെല പലിശ പുനര് നികേvപം 

4559829.00

52272889.00

*  പലിശ വരവിനത്തില് ലഭിച്ച  4569749/- രൂപയില് 9200/-രൂപ 
    പിഎന്ബി തിരൂര് ശാoയില് 4356000100083006 നം അ0ൗണ്ടില് 
    28.9.16 ന് നികേvപിച്ചത് ഴിച്ചുള്ള തുയാണ് പുനര് നികേvപിച്ചത്. 

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

                                                                   മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്,കോഴികേ0ാട്
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അനുബന്ധം   -4  

31.12.2016   വപ്പെരയുള്ള ജാമ്യ നിക്ഷേ�പ പത്രികയുപ്പെ# വിവരങ്ങള്   

ക്രമ.
നം

ജീവന0ാരകെW കേപര്
ബാങ്കികെW കേപര്

എഫ്.ഡി നമ്പര് തു ാലാവധി പലിശ ാലാവധി 
തി�തി

1 കെ.സൂബ്രഹ്മണ്യന് 
നമ്പീശന്
എസ്.ബി.ടി തിരൂര്

67324597228 9003 5 വര്ഷം 8.5% 3.6.2020

2 ഉകേപന്ദ്രവര്മ്മ
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

02060113000007 7735 ” 9.5% 3.6.2020

3 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നമ്പൂതിരി
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

020601130000032 8503 ” 9.5% 3.6.2020

4 എം.കെ.രാമകൃഷ്ണന്
എസ്.എം.ജി.ബി 
തിരൂര്

405966345 8378 1  വര്ഷം 8.9% 7.5.16

5 ടി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
എസ്.എം.ജി.ബി 
തിരൂര്

405966346 8377 ” 8.9% 7.5.16

6 പി.രാജീവ്
എസ്.എം.ജി.ബി 
തിരൂര്

405966344 8378 ” 8.9% 7.5.16

7 കെ.പി.വാസൂകേ)വന് 
നമ്പൂതിരി
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

020601110001701/2 7380 5 വര്ഷം 9.5% 1.12.19

8 എ.ആര് രാമചന്ദ്രന് 
പിഷാരടി
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

020601110001694 7380 1 വര്ഷം 10.1% 28.11.15

9 കേ)വാനന്ദ്.പി
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

020601110001703 7380 5 വര്ഷം 9.5% 1.12.19

10 പി.അനൂപ്
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

020601110001702/2 7380 5 വര്ഷം 9.5% 1.12.19
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11 എ.ശങ്കരന് നമ്പൂതിരി
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

0200601110000081 7380 5 വര്ഷം 9.5% 13.11.19

12 മകേഹഷ്
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

02006011100005979 5000 5 വര്ഷം 9.5% 20.7.20

13 അനീഷ് കുമാര്
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

20601110005980 5000 5 വര്ഷം 9.5% 20.7.20

14 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്.വി
ടി.യു.സി.ബി. 
ആലത്തിയൂര്

20601110005976 5000 5 വര്ഷം 9.5% 15.7.20

15 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്.കെ
തൃപ്പകേങ്ങാട് സര്വ്വീസ് 
കോ-ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക്

2149 5000 3 വര്ഷം 10% 31.3.17

16 ഉണ്ണികൃഷ്ണന്.എന്
തൃപ്പകേങ്ങാട് സര്വ്വീസ് 
കോ-ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക്

2644 5000 5 വര്ഷം 10% 4.8.20

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

                                                                   മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്,കോഴികേ0ാട്
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ക്ഷേEാU്യാവലി

(1951 കെല ഹിന്ദുമത ധര്മ്മ സ്ഥാപന നിയമത്തികെല വകുപ്പ് 100-2- എന്- ചട്ടം 5 പ്രാരം
പുറകെപ്പടുവിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതധര്മ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുകെട ണക്കുളികേ�ലുള്ള ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്

ട്ടികെന്റ കൂകെട സമര്പ്പികേ0ണ്ടത്)
സ്ഥാപനത്തികെന്റ കേപര് ശ്രീ.ആലത്തിയൂര് 

കെപരുംതൃകേ0ാവില് കേ)വസ്വം

ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട് ാലയളവ് 2015, 2016

 മ്മീഷണര് സൂvിക്കുവാനാവശ്യകെപ്പട്ട പ്രാരമുള്ള  
അ0ൗണ്ടുളും രജി-റുളും സൂvിച്ചിട്ടുകേണ്ടാ എന്ന്        

oണ്ഡി 1-5 ാണു

o സ്ഥാപനത്തികെന്റ  ആവശ്യത്തിനായി  ഉപകേയാഗി0ാത്ത
എല്ലാ സ്ഥാവര വസ്തു0ളും  മല്സ്യബന്ധനാവാശം,  |ാമീ
ണ  കുളങ്ങളില്  വളരുന്ന  നീള  കേമറിയ  പുല്ലികേ�ലുള്ള  അവ
ാശം,  വൃvങ്ങളുകെട ഫലങ്ങളികേ�ലുള്ള അവാശം തുടങ്ങി
യവ  നിര്ദ്ദിഷ്ട  രീതിയിലും  സ്ഥാപനത്തികെന്റ   കേനട്ടത്തിനു
തകും  വണ്ണവും  പാട്ടത്തിന്  നല്ിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  എല്ലാ
സംഗതിളിലും  പാട്ട0രാര്  നടപ്പിലാ0ിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും
ഏകെതങ്കിലും  സംഗതിയില്  അത്തരം  വസ്തുവള്  പാട്ട
ത്തിന്  നല്ാതിരിക്കുകേയാ പാട്ട0രാര് നട പ്പില് വരുത്താ
തിരിക്കുകേയാ  കെചയ്തിട്ടുകെണ്ടങ്കില്  അത്തരം  സംഗതിളുകെട
വിവരം

01.01.1970 മുതല് കേ)വസ്വം ഭൂമി സര്

0ാറില് നിvിപ്തമാണ്.

ഗ സ്ഥാപനത്തികേല0്  വകേരണ്ടുന്ന  വിവിധ  രീതിയിലുള്ള
വരുമാനങ്ങള്  യഥാസമയം  മുതല്  കൂട്ടിയിട്ടുകേണ്ടാ,  ാല
പരിധി   ലംÝിച്ച  തുള്  തിരിച്ചീടാക്കുവാന്  കേവണ്ട  നട
പടിള്  സ്വരിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  ഇല്ലാകെയങ്കില്  ഏകെതാരു
സംഗതിളിലാണ് അത്തരം നടപടി സ്വീരി0ാതിരുന്നത്
എന്നത്   

ഉണ്ട്

Ý ഏകെതങ്കിലും  അവാശ  വാ)ങ്ങള്  ാലഹരണ  നിയമ
പ്രാരം ാലഹരണകെപ്പട്ടുകേപായി എങ്കില് അത്തരം സംഗതി
ളുകെട വിവരം

ഇല്ല

ങ എല്ലാ വരവുളും ാലവിളംബം കൂടാകെത ണ0ില്  വരു 
ത്തിയിട്ടുകേണ്ടാ എന്നത്

ഉണ്ട്

ച ഏകെതങ്കിലും അവാശവാ)ങ്ങള് എഴുതി തള്ളിയിട്ടുകെണ്ടങ്കില്
അത് എത്രകെയന്നും എന്തികെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തികെലന്നും

ഇല്ല

ഛ  അംഗീകൃത  ബഡ്ജറ്റിനനുസൃതമായാകേണാ  കെചലവുള്
എന്നും,  പ്രസ്തുത ബഡ്ജറ്റില്നിന്നും വല്ല വ്യതിയാനവു കെണ്ട
ങ്കില് ആയവ എകെന്തന്നും

 oണ്ഡി 1-1 ാണു
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ജ എല്ലാ കെചലവിനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധകെപ്പട്ട  അധിാരി 
അനുവ)ിച്ചിട്ടു കേണ്ടാകെയന്നും അതിന്    ഉകേപാല്ബലമായി 
ശരിയായ കെവൗച്ചറുള് ഉകേണ്ടാകെയന്നും

oണ്ഡി 3-15 ാണു

ഝ ഏകെതങ്കിലും കെചലവിനം ഓഡിറ്ററുകെട അഭിപ്രായത്തില്  
പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ  പാകെഴ്ചലവ് ആകേണാകെയന്ന് oണ്ഡി 3-11 ാണു

ഞ സ്ഥാപനത്തികേന്റതല്ലാത്ത ആവശ്യത്തിന് ഏകെതങ്കിലും 
ഫണ്ടുളും വസ്തുവളും വമാറ്റിയിട്ടുകേണ്ടാ എന്ന്

ഇല്ല

ട മുന്കൂര് സംo്യള് തിരിച്ചു പിടിക്കുകേയാ, താമസംവിനാ   
കെചയ്തിട്ടുകേണ്ടാ എന്ന്

-

ഠ അടിയന്തിര കെചലവിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത തു ബങ്കില് 
അടച്ചിട്ടുകേണ്ടാ എന്നും അധി ഫണ്ടുള് നികേvപിച്ചിട്ടുകേണ്ടാ
എന്നുംoണ്ഡി 11 ാണു

ഉണ്ട്

ഡ എല്ലാ സംഭാവനളും ാണി0, വസ്തുു0ളും ണ0ില്   
വരവ് വച്ചിട്ടുകേണ്ടാ എന്ന്

ഉണ്ട്

ഢ കെട്ടിട പ്രവൃത്തിളുകെട ാര്യത്തില് അന്തിമ ഗഡു   തീര്പ്പാ
ക്കുന്നതിന്  മുകെന്ന  അളവ്  പരികേശാധന  നടത്തിയിട്ടുകേണ്ടാ
എന്നും,   കൂടാകെത  ആവശ്യമായ   അനുബന്ധ ണക്കുളും
അളവ് പുസ്തം,  നീ0ിയിരിപ്പ് പുസ്തം, കൂലിപ്പട്ടി തുടങ്ങി
യ  രജി-റുളും,  )ര്Ýാസ്,  സമ്മതപത്രം  മുതലായവയും
സൂvിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും

oണ്ഡി 3-1, 2, 3 ാണു

ണ വരവ് സമാഹരണത്തികെന്റകേയാ,  വില പിടിപ്പുള്ള വസ്തുവ
ളുകേടകേയാ  ചുമതലയുള്ള  ജിവന0ാരില്   നിന്നും  രുതല്
ധനം  സ്വരിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  രുതല്  ധനം  സ്വീരിച്ചി
ട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  രുതല്   ധാരണാപത്രം  ത�ാറാ0ിയിട്ടു
കേണ്ടാകെയന്നും

oണ്ഡി 2 – 8 ാണു

സ സ്ഥാപനം  ഭരി0കെപ്പടുന്നത്  ഏകെതങ്കിലും  പദ്ധതി   പ്രാ
രകേമാ,  വിജ്ഞാപന  പ്രാരം  ത�ാറാ0ി   ചട്ടങ്ങള്  പ്രാ
രകേമാ  ആകെണങ്കില്  ഏകെതങ്കിലും  പദ്ധതി  നിര്കേദ്ദശങ്ങളില്
വല്ല ലംÝനവും ഉണ്ടായിട്ടുകേണ്ടാ   എന്ന് 

oണ്ഡി I – 3 ാണു

(ഒപ്പ്)
 സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്,

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്,
മലബാര് കേ)വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കോഴികേ0ാട്.
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നനം കക.എസസ. എ./എനം.എല.ഡഡി /ടഡി 3/654/2017                     കകരള സനംസസ്ഥാന ഓഡഡിറസ വകുപസ ,
മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയനം, 

സഡിവഡില കസ്റ്റേഷന, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ. 
ഇ-കമയഡിലല്ഃ sddlfmdk@gmail.com

തതീയതഡി -01.12.2017

സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്

 
എകഡികപ്യൂടതീവസ ഓഫതീസര്,
ശതീ അഴകകസ്ഥാടഡി കദേവഡിമഹസ്ഥാ കക്ഷേതനം
കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ

സര്,

വഡിഷയനം - ശതീ അഴകകസ്ഥാടഡികദേവതീ മഹസ്ഥാകക്ഷേതതഡികന്റെ 2015 വര്ഷകത   ഓഡഡിറസ 
റഡികപസ്ഥാര്ടസ - അയയ്ക്കുന്നതസ  സനംബനഡിചസ.                         

1994 കല കകരള കലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡഡിറസ നഡിയമനം അനുസരഡിചസ പുറകപടുവഡിക്കുന്ന  
ശശ്രീ  അഴകകകൊടടിദദേവശ്രീ  മഹകൊദക്ഷേത്രതടികന്റെ  2015  വര്ഷകത   ഓഡഡിറസ  റഡികപസ്ഥാര്ടസ  ഇകതസ്ഥാകടസ്ഥാപനം
അയയ്ക്കുന. ഇഇൗ റഡികപസ്ഥാര്ടഡിനുള്ള മറുപടഡി കകരള കലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡഡിറസ നഡിയമ നം 15(1) അനുസരഡിചസ
രണ്ടു മസ്ഥാസതഡിനുള്ളഡില അയച്ചുതകരണതസ്ഥാണസ.

വഡിശസസ്തതകയസ്ഥാകട,

(ഒപപ)

സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
ഉള്ളടകനം-  ഓഡഡിറസ റഡികപസ്ഥാര്ടസ  

പകര്പസ- 1. ഡയറക്ടര്,കകരള സനംസസ്ഥാന ഓഡഡിറസ വകുപസ, തഡിരുവനന്തപുരനം.
             (പഡി.ഡഡി.എഫസ.കഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറഡില ഇ-കമയഡില മുകഖേന)

2. പ്രസഡിഡനറസ,മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡസ, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ
(കമതീഷണര് മുകഖേന, ഉപരഡിപതനം സഹഡിതനം)

          3. അസഡിസ്റ്റേനറസ കമതീഷണര്, മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡസ, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ.
          4. ഓഫതീസസ കകസ്ഥാപഡി.

 

എസസ.പഡി

mailto:sddlfmdk@gmail.com
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1994   കലെ ദകരള ദലെകൊക്കല് ഫണപ നടിയമമം   13-    വകുപപ  , 1996   കലെ 
ദകരള ദലെകൊക്കല് ഫണപ ഓഡടിറപ ചട്ടങ്ങളടികലെ ചട്ടമം   18   എനടിവ പ്രകകൊരമം പുറകപടുവടിക്കുന

ദകകൊഴടിദക്കകൊടപ ജടില്ലയടികലെ ദകകൊഴടിദക്കകൊടപ തകൊലൂക്കപ 
കസബ വടിദല്ലജടികലെ ശശ്രീ  അഴകകകൊടടി ദദേവടി ദക്ഷേത്രതടികന്റെയമം 

കല്ലലകൊണ മണ്ഡപതടികന്റെയമം
2015      വര്ഷകത കണക്കുകളുകട  ഓഡടിറപ റടിദപകൊര്ട്ടപ 

ഓഡഡിറഡിനസ ചുമതലകപട 
ഉകദേരസ്ഥാഗസകനറ കപരുനം,   
ഉകദേരസ്ഥാഗകപരുനം

ശതീ.രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന.സഡി
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്,
കകരള സനംസസ്ഥാന ഓഡഡിറസ വകുപസ, 
മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ

ഓഡഡിറര്മസ്ഥാരുകട കപരു വഡിവരനം

1. ശതീ. എനം.വസ്ഥാസുകദേവന, ഓഡഡിറസ ഓഫതീസര് (ഹ.കഗ)

2. ശതീ. സഡി.വഡി.പ്രശസ്ഥാന്തസ, അസഡിസ്റ്റേന്റെസ ഓഡഡിറസ ഓഫതീസര്

3. ശതീ.പഡി.സുകരഷസ കുമസ്ഥാര്, അസഡിസ്റ്റേന്റെസ ഓഡഡിറസ ഓഫതീസര്

4. ശതീ.എനം.ഡഡി അനഡിലകുമസ്ഥാര്, ഓഡഡിറര്

ഓഡഡിറസ നടതഡിയ വര്ഷനം 2015

ഓഡഡിറഡിനസ വഡിനഡികയസ്ഥാഗഡിച  
ദേഡിവസങ്ങള് 

22.05.2017 മുതല 30.06.2017 വകര

ഓഡഡിറസ കസ്ഥാലയളവഡില കക്ഷേത 
ഭരണസ്ഥാധഡി കസ്ഥാരഡിയുകട കപരുനം 
തസ്തഡിക കപരുനം

1. ശതീ.ഗഡിരതീഷസ കുമസ്ഥാര്.പഡി, എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസര്
(01.01.2015 മുതല 09.02.2015 വകര)

2. ശതീ.ബസ്ഥാബുരസ്ഥാജസ.വഡി, എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസര്
(10.02.2015 മുതല 31.12.2015 വകര)

                                                       

   ഭകൊഗമം  . 1

1-1 ബജറപ

ബഹുമസ്ഥാനകപട കകരള ഹഹകകസ്ഥാടതഡിയുകട WP(C) No. Q303/06(J)  തതീയതഡി 09.10.2006

ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരനം കദേവസസതഡികന്റെയുനം കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപതഡികന്റെയുനം അകഇൗണ്ടുകള് കവകവ്വേകറയസ്ഥാണസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ.   അതുകകസ്ഥാണസ  തകന്ന  ഇവയുകട  ബജറനം  പ്രകതരകനം  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി  വരുന.   ശതീ

അഴകകസ്ഥാടഡി  കദേവഡി  മഹസ്ഥാ  കക്ഷേതതഡികന്റെയുനം  കലരസ്ഥാണ  മണ്ഡപതഡികന്റെയുനം  2015-കല  ബജറസ

തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി  14.11.2014 നസ  കദേവസസനം  കബസ്ഥാര്ഡഡിനസ  അയച്ചുകകസ്ഥാടുതഡിട്ടുകണങഡിലനം  അനംഗതീകസ്ഥാരനം

ലഭരമസ്ഥായഡിടഡില.
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1-2 വകൊര്ഷടിക കണക്കുകള

കക്ഷേതതഡികന്റെയുനം കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപതഡികന്റെയുനം  2015  വര്ഷകത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകള്

02.05.2016 നസ്ഥാണസ ഓഡഡിറഡിനസ സമര്പഡിചഡിരഡിക്കുന്നതസ.  മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡസ കമതീഷണറുകട

02.03.2010-കല എചസ.9/1637/10 നമ്പര് ഉതരവസ ഖേണ്ഡഡിക നമ്പര് 8 പ്രകസ്ഥാരനം ഓകരസ്ഥാ വര്ഷകതയുനം

വരവസ  കചെലവസ  കണക്കുകള്  കതസ്ഥാടടുത  വര്ഷനം  കഫബ്രുവരഡി  10  നകനം  ഓഡഡിറഡിനസ

സമര്പഡികകണതസ്ഥാണസ.

1-3 ദക്ഷേത്ര ഭരണമം

കക്ഷേതഭരണനം സനംബനഡിച്ചുള്ള സതീനം ഒ.എനം.18/1999 തതീയതഡി 03.05.2005 ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരനം

ഹഡിന്ദുമത ധര്മസസ്ഥാപന ഭരണ വകുപസ കഡപക്യുടഡി കമതീഷണര് അനംഗതീകരഡിചഡിട്ടുണസ.  ഇതു പ്രകസ്ഥാരനം 4

പസ്ഥാരമ്പരര  ട്രസ്റ്റേഡിമസ്ഥാരുനം  3  പസ്ഥാരമ്പകരരതര  ട്രസ്റ്റേഡിമസ്ഥാരുനം  ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡഡില  ഉള്കപടുന.   ഹദേനനംദേഡിന

കസ്ഥാരരങ്ങള് നഡിര്വ്വേഹഡിക്കുന്നതഡിനസ  ഭരണ വകുപസ  ചുമലതകപടുത്തുന്ന നഡിര്വ്വേഹണ ഉകദേരസ്ഥാഗസനസ്ഥാണസ

പസ്ഥാരമ്പരര ട്രസ്റ്റേഡിമസ്ഥാകര സനംബനഡിചസ ബഹുമസ്ഥാനകപട കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ സബസ കകസ്ഥാടതഡിയഡില O.S 539/07

പ്രകസ്ഥാരനം  വരവഹസ്ഥാരനം  നഡിലനഡിലക്കുന്നതഡിനസ്ഥാല  പസ്ഥാരമ്പരര  ട്രസ്റ്റേഡിമസ്ഥാര്  നഡിലവഡില  ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡഡില

ഉള്കപടഡിടഡില.

കമതീഷണറുകട  എചസ.2/2512/2012/എനം.ഡഡി.ബഡി  തതീയതഡി  13.07.2012  പ്രകസ്ഥാരനം

ശതീ.രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന,  പനയനം പറമ്പഡില കലസ്ഥാഹഡിതസ്ഥാക്ഷേന,  ആര്.മുരളതീധരന എന്നഡിവകര പസ്ഥാരമ്പകരരതര

ട്രസ്റ്റേഡിമസ്ഥാരസ്ഥായഡി  നഡിയമഡിക്കുകയുണസ്ഥായഡി.   എന്നസ്ഥാല  ട്രസ്റ്റേതീകബസ്ഥാര്ഡസ  നഡിയമനനം  സര്കസ്ഥാര്  കസ്റ്റേ

കചെയ്യുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.   തുടര്ന്നസ  ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡസ  അനംഗങ്ങള്  നലകഡിയ  കപറതീഷന  പരഡിഗണഡിചസ

സര്കസ്ഥാര് ഉതരവസ വരുന്നതസ വകര രൂപതീകരഡികകപട ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡഡിനസ തുടരസ്ഥാകമന്നസ  WP(C) No.

2365/14 തതീയതഡി 26.03.2014 കകസ്ഥാടതഡിയുതരവസ്ഥായഡി.  ഇതഡികന്റെ അടഡിസസ്ഥാനതഡില 02.04.2014 നസ

കചെര്ന്ന ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡസ  കയസ്ഥാഗനം.   കചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായഡി  ആര്.മുരളതീധരകന കതകരകഞ്ഞെടുക്കുകയുണസ്ഥായഡി.

കചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായഡി കതകര കഞ്ഞെടുകകപടുന്ന കസ്ഥാലയളഡില കപസ്ഥാലതീസസ സര്വ്വേതീസഡില ഉണസ്ഥായഡിരുന്നതഡിനസ്ഥാല

ടഡിയസ്ഥാകന  ജഡി.ഒ(ആര്.ടഡി)2435/2014/ആര്.ഡഡി  തതീയതഡി  03.06.2014  പ്രകസ്ഥാരനം

അകയസ്ഥാഗരനസ്ഥാക്കുകയുണസ്ഥാകയങഡിലനം ടഡിയസ്ഥാന കകസ്ഥാടതഡിയഡില നഡിനനം കമലപറഞ്ഞെ ഉതരവഡികനതഡികര

കസ്റ്റേ സമ്പസ്ഥാദേഡിക്കുകയുനം കമല കസ്ഥാലയളവഡില കചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായഡി തുടരുകയുമുണസ്ഥായഡി.
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1-4 ദക്ഷേത്ര ഭൂമടി

ശതീ അഴകകസ്ഥാടഡി കദേവഡി കക്ഷേത ഭൂമഡി സനംബനഡിചസ പരഡികശസ്ഥാധന നടത്തുന്നതഡിനസ്ഥായഡി മലബസ്ഥാര്

കദേവസസനം  കബസ്ഥാര്ഡസ  നഡികയസ്ഥാഗഡിച  ശതീ.കഗസ്ഥാപസ്ഥാലന,(കഡപക്യുടഡി  കലക്ടര്,  റഡിടകയര്ഡസ)  തലവനസ്ഥായ

ടതീമഡികന്റെ 114/65 തതീയതഡി 13.06.2006-കല റഡികപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരനം കക്ഷേതതഡിനസ 2 ഏകര് 86.8 കസന്റെസ

സലനം ഹകവശമുള്ളതസ്ഥായഡി പറയുനണസ.  വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമം.

വകൊര്ഡപ
നമം.

റശ്രീ.സര്കവ്വെ നമം. ഇനമം വലകൊപടി

1 5-23 114 2 കക്ഷേതക്കുളനം വടകസ .09.9 കസന്റെസ

2. 5-23 1151 കക്ഷേതക്കുളനം പടഡിഞ്ഞെസ്ഥാറസ .09.9 കസന്റെസ

3. 5-23 1154 കക്ഷേതവനം പരഡിസരവനം 2 ഏകര് 67 കസന്റെസ

ആകക 2 ഏക്കര് 86.8 കസന്റെപ

ശതീ അഴകകസ്ഥാടഡി കദേവതീ മഹസ്ഥാ കക്ഷേതതഡികല പ്രധസ്ഥാന ശതീകകസ്ഥാവഡിലഡിനസ മുന്നഡിലസ്ഥായുള്ള നഡിലവഡില

പഡി.ഡബക്യു.ഡഡി  യുകട  ഹകവശമുള്ള  സലനം   റതീജരണല  ആര്കകവ്സഡില  നഡിനള്ള  കരഖേകളുകട

പകര്പസ  സഹഡിതനം  കക്ഷേതതഡികന്റെതസ്ഥാകണനനം  ആയതസ  കക്ഷേതതഡിനസ  തഡിരഡികക  ലഭഡിക്കുന്നതഡിനസ

നടപടഡി  സസതീകരഡികണകമനമസ്ഥാവശരകപടസ   06.06.2014-കല  ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡസ  കയസ്ഥാഗ  തതീരുമസ്ഥാന

പ്രകസ്ഥാരനം മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡസ കമതീഷണര്, മുഖേരമനഡി, റവനപ്യൂ മനഡി എന്നഡിവര്കസ പരസ്ഥാതഡി

സമര്പഡിചഡിട്ടുണസ.  ഇതഡില റവനക്യുവകുപസ മനഡിയുകട ഓഫതീസഡില നഡിനനം വന്ന മറുപടഡി പ്രകസ്ഥാരനം പരസ്ഥാതഡി

14.07.2014  ല  നനം.  3464/14  എനം(ആര്  &  സഡി)  പ്രകസ്ഥാരനം  കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ  ജഡിലസ്ഥാ  കലക്ടര്കസ

അയച്ചുകകസ്ഥാടുതഡിട്ടുണസ എന്നറഡിയഡിചഡിട്ടുണസ.  കമല കതസ  08.08.2014  ല കക്ഷേതതഡിനസ ലഭരമസ്ഥായഡിട്ടുനം

ഇതുമസ്ഥായഡി  ബനകപട  മറസ  നടപടഡിക്രമങ്ങകളസ്ഥാനനം  സസതീകരഡിചഡിടഡില.   ടഡി  വഡിഷയനം  നഡിലവഡില

ബഹുമസ്ഥാനകപട കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ ജഡിലസ്ഥാ കലക്ടറുകട മുമ്പസ്ഥാകകയസ്ഥാണുള്ളതസ.

1-5 സൂക്ഷേടിക്കകൊത രജടിസ്റ്ററുകള

1. ഭൂസസതസ രജഡിസ്റ്റേര്

2. ഡഡിറനം രജഡിസ്റ്റേര്

3. ഭണ്ഡസ്ഥാരനം സസ്ഥാപന രജഡിസ്റ്റേര്

4. 25-ാസ്ഥാനം വകുപസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള രജഡിസ്റ്റേര്
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1-6 ദക്ഷേത്രതടികലെ സസ്വര്ണമം  ,   കവളടി  ,   ഓടപ മുതലെകൊയ വടിലെപടിടടിപ്പുള വസ്തുക്കളുകട സൂക്ഷേടിപപ

കക്ഷേതതഡികലകസ  വഴഡിപസ്ഥാടസ്ഥായഡി  ലഭഡിച  സസര്ണനം,  കവള്ളഡി,  ഓടസ  മുതലസ്ഥായ  ഉരുപടഡികളുകട

സൂക്ഷേഡിപഡില കണ പ്രധസ്ഥാന നപ്യൂനതകള് തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന.

എ) വഴഡിപസ്ഥാടസ്ഥായഡി ലഭഡിക്കുന്ന സസര്ണനം,  കവള്ളഡി എന്നഡിവയുകട തൂകനം കരഖേകപടുത്തുനകണങഡിലനം

സസര്ണതഡികന്റെ  പരഡിശുദഡി  പരഡികശസ്ഥാധഡിക്കുന്നതഡിനസ  സനംവഡിധസ്ഥാനനം  ഒരുകഡിയഡിടഡില.   കസ്ഥാരറസ

അനഹലസകറസ്ഥാടു  കൂടഡിയ  അളവതൂക  യനനം  വസ്ഥാങ്ങഡി  സസര്ണതഡികന്റെ  പരഡിശുദഡി  ഉറപ

വരുകതണതസ്ഥാണസ.   ഇതസ  മുമ്പകത  ഓഡഡിറസ  റഡികപസ്ഥാര്ടഡിലനം  ചൂണഡികസ്ഥാടഡിയഡിരുകന്നങഡിലനം

പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനസ ഇതുവകര നടപടഡി സസതീകരഡിചഡിടഡില.

ബഡി) സഡിരനം ചെസ്ഥാര്തസ്ഥാനുള്ള ഉരുപടഡികളുകട പടഡിക തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി ഇനകവന്റെറഡി രജഡിസ്റ്റേറഡില കചെര്തസ

സൂക്ഷേഡികകണതുനം ശസ്ഥാന്തഡികസ്ഥാരനസ ഹകമസ്ഥാറഡിയതസ സനംബനഡിചസ ഹകപറസ കരഖേ സൂക്ഷേഡികകണതുമസ്ഥാണസ.

സഡി) കക്ഷേതതഡികന്റെ ഹകവശമുള്ള ഓടസ, പഞ്ചകലസ്ഥാഹനം മുതലസ്ഥായവയുകട കൃതരമസ്ഥായ വഡിവരനം ലഭരമല.

മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡഡികന്റെ അനുമതഡികയസ്ഥാകട കണകകടുപസ നടത്തുകയുനം കൃതരമസ്ഥായ വഡിവരങ്ങള്

രഖേകപടുതഡി സൂക്ഷേഡികകണതുമസ്ഥാണസ.

ഡഡി) വഡിഗഹങ്ങള്,  അവയഡില  ചെസ്ഥാര്ത്തുന്ന  ആഭരണങ്ങള്  വഡിലപഡിടഡിപള്ള  പൂജസ്ഥാ  സസ്ഥാധനങ്ങള്

എന്നഡിവ കസ്റ്റേസ്ഥാകസ രജഡിസ്റ്റേറഡില കരഖേകപടുതഡി ബനകപട ജതീവനകസ്ഥാര്കസ ഹകമസ്ഥാകറണതസ്ഥാണസ.

ഇ) വഴഡിപസ്ഥാടസ്ഥായഡി  ലഭഡിച  സസര്ണനം,  കവള്ളഡി  ഉരുപടഡികളുകട  മലബസ്ഥാര്  കദേവസസനം  കബസ്ഥാര്ഡഡികന്റെ

പരഡികശസ്ഥാധന  അവസസ്ഥാനമസ്ഥായഡി  നടതഡിയതസ  12.06.2014  നസ്ഥാണസ.   ഇതഡികന്റെ  റഡികപസ്ഥാര്ടസ

ലഭരമസ്ഥാകഡിയഡിടഡില.
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 ഭകൊഗമം   2

വരവടിനങ്ങളടിലുള ഓജടിറപ നടിരശ്രീക്ഷേണങ്ങള

2-1 വടിദദേശ കറന്സടി മകൊറകൊകത സൂക്ഷേടിക്കുന

ഭണ്ഡസ്ഥാരനം  വരവസ്ഥായഡി  ലഭഡിച  വഡിവഡിധ  വഡികദേശ  കറനസഡികള്  നസ്ഥാളഡിതുവകര  കബങഡില

നഡികക്ഷേപഡിചഡിടഡില.  ലഭഡിച വഡികദേശ കറനസഡികളുകട വഡിശദേസ്ഥാനംശനം തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന.

ഭണ്ഡകൊരമം തുറന തശ്രീയതടി കറന്സടി / എണമം

04.05.2015 1 റഡിയസ്ഥാല X 3 = 3 റഡിയസ്ഥാല

21.08.2015 100 റഡിയസ്ഥാല X 1 = 100 റഡിയസ്ഥാല

10 റഡിയസ്ഥാല X 2 = 20 റഡിയസ്ഥാല
1 റഡിയസ്ഥാല  X 4 = 4 റഡിയസ്ഥാല

10 പഇൗണസസസ  X 1 = 10 പഇൗണസസസ

19.11.2015 10 യു.എ.ഇ ദേഡിര്ഹനം X 1 = 10 ദേഡിര്ഹനം

20 യു.എസസ.കഡസ്ഥാളര് X 1 = 20 കഡസ്ഥാളര്

വഡികദേശ  കറനസഡികള്  യഥസ്ഥാസമയനം  കബങഡിലടവസ്ഥാകസ്ഥാതതഡിനസ്ഥാല  പലഡിശയഡിനതഡില

ലഭഡികകണ തുക വരവ വന്നഡിടഡില.  കമല വഡികദേശ കറനസഡികള് കക്ഷേതനം അകഇൗണഡികലകസ വരവ

കവകസ്ഥാനുള്ള നടപടഡി സസതീകരഡികകണതസ്ഥാണസ.

2-2 വരവടില് നടിനപ ദനരടിട്ടപ തുക കചലെവഴടിച  .

എ) പ്രതടിഷകൊദേടിന കമടിറടി

2015  പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന  കമഡിറഡിയുകട  വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുനം കബങസ  പസ്ഥാസസബുക്കുനം  (പഡി.എന.ബഡി

അ.നനം. 4257000103530718)  പരഡികശസ്ഥാധനകസ വഡികധയമസ്ഥാകഡിയകപസ്ഥാള് തസ്ഥാകഴ പറയുനം പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

തുക കബങസ അകഇൗണഡില വരവസ വന്നഡിടഡികലന്നസ കസ്ഥാണുന.  കൂടസ്ഥാകത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണകസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള

കചെലവഡിലനം വരതരസ്ഥാസനം കസ്ഥാണുന.  വഡിശദേ വഡിവരങ്ങള് ചുവകട കചെര്ക്കുന.  
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1. ദബങപ അക്കക്കൗണടില് വരവപ കകൊണടിക്കകൊതതടികന്റെ വടിവരമം

വരവപ(വകൊര്ഷടിക കണക്കപ/ രസശ്രീതടി
പ്രകകൊരമം)

ദബങടില് കഡദപകൊസടിറപ 
കചയ്ത തുക

വലതലകൊസമം

253849.00 79050.00 174799.00

2. വകൊര്ഷടിക കണക്കടികലെ വലതലകൊസമം

കചലെവപ (വകൊര്ഷടിക കണക്കപ/ 
വക്കൗച്ചര് പ്രകകൊരമം)

കചക്കപ പ്രകകൊരമം 
പടിന്വലെടിക്കകപട്ട തുക

വലതലകൊസമം

253581.00 74782.00 178799.00

കമല കണകസ പ്രകസ്ഥാരനം രസതീതസ മുകഖേന പഡിരഡികകപട  174799/-രൂപ കബങഡില അടകസ്ഥാകത

കനരഡിടസ  കചെലവഴഡിചഡിട്ടുണസ.   കബങഡില  അടവസ്ഥാകസ്ഥാകത  കനരഡിടസ  പണനം  കചെലവഴഡിക്കുന്നതസ

ഒഴഡിവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

ബടി) നവരകൊത്രടി ആദഘകൊഷ കമടിറടി

ശതീ  അഴകകസ്ഥാടഡി  കദേവതീ  കക്ഷേതനം  2015  വര്ഷകത  നവരസ്ഥാതഡി  ആകഘസ്ഥാഷ  കമഡിറഡി

രൂപതീകരണവമസ്ഥായഡി  ബനകപട  കക്ഷേതനം  എകഡികക്യുടതീവസ  ഓഫതീസറുകട  16.09.2015-കല  അകപക്ഷേ

പരഡിഗണഡിചസ  കമഡിറഡികയ  അനംഗതീകരഡിച്ചു  കകസ്ഥാണ്ടുള്ള  ഉതരവസ  നമ്പര്  എ 3-2721/15  എനം.ഡഡി.ബഡി

(കക.ഡഡി.എസസ)  തതീയതഡി  13.01.2006  -കല  7-ാസ്ഥാനം  നമ്പര് നഡിബനന പ്രകസ്ഥാരനം  ഓകരസ്ഥാ  ദേഡിവസവനം

ലഭഡിക്കുന്ന വരവസ അടുത ദേഡിവസനം തകന്ന കബങഡിലടകകണതസ്ഥാകണന്നസ നഡിഷ്കര്ഷഡിക്കുനണസ.  എന്നസ്ഥാല

കമമഡിറഡിയുകട കബങസ പസ്ഥാസസബുകസ (കക.ജഡി.ബഡി അകഇൗണസ നനം. 40256101013144) പരഡികശസ്ഥാധനകസ

വഡികധയമസ്ഥാകഡിയകപസ്ഥാള്  തസ്ഥാകഴ  പറയുനം  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  തുക  കബങസ  അകഇൗണഡില  വരവസ  വന്നഡിടഡില.

കൂടസ്ഥാകത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണകസ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കചെലവഡിലനം  വരതരസ്ഥാസനം  കസ്ഥാണുന.   വഡിശദേ  വഡിവരങ്ങള്

ചുവകട കചെര്ക്കുന.
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വരവപ (വകൊര്ഷടിക കണക്കപ 
പ്രകകൊരമം)

ദബങടില് കഡദപകൊസടിറപ കചയ്ത 
തുക

വലതലകൊസമം

800913 375500 425413

കചലെവപ (വകൊര്ഷടിക കണക്കപ 
പ്രകകൊരമം)

കചക്കപ പ്രകകൊരമം പടിന്വലെടിച്ച തുക വലതലകൊസമം

634592 250165 384427

കമല  കണകസ  പ്രകസ്ഥാരനം  425413/-രൂപ  കബങഡില  അടകസ്ഥാകത  കനരഡിടസ  കചെലവഴഡിചഡിട്ടുണസ.
ആയതസ കമഡിറഡികയ അനംഗതീകരഡിച ഉതരവഡിനസ വഡിരുദമസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത കചെകസ ബുകസ  (8001  മുതല
8010  വകര)  കഇൗണര് കഫസ്ഥായഡിലഡില കബങഡില നഡിന്നസ പഡിനവലഡിച തുക എഴുതഡിയഡിടഡില.  ഭസ്ഥാവഡിയഡില
ഇതരനം അപസ്ഥാകതകള് ഒഴഡിവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

2-3  സര്ക്കകൊര് ധനസഹകൊയമം 

ഇല.

2-4 മകൊദനജപകമന്റെപ ഫണപ

ഇല.

2-5 വര്ഷകൊശനമം

കക്ഷേതതഡികന്റെ  വര്ഷസ്ഥാശനനം  1033/70/റവനക്യു(ആര്)  ഡഡിപസ്ഥാര്ടസകമന്റെസ  (റൂള്  68  (2),

ജഡി.ഒ.എനം.എസസ  1099/83/ആര്.ഡഡി തതീയതഡി  07.12.1983  നമ്പര് ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരനം  613.22/-രൂപ

ആയഡി നഡിശ്ചയഡികകപടഡിട്ടുണസ.  ഓഡഡിറസ കസ്ഥാലയളവഡില ഈയഡിനതഡില തുകകയസ്ഥാനനം ലഭഡിചഡിടഡില. 

2-6 വകൊയ

ഇല

2-7 ഓഡടിറപ റടിക്കവറടി

          ഇല

2-8  ജകൊമല സമംഖല

ജസ്ഥാമരസനംഖേര  ഈടസ്ഥാകഡിയതഡികന്റെ  പതഡിക  അനുബനമസ്ഥായഡി  കചെര്തഡിട്ടുണസ.   ജസ്ഥാമരസനംഖേര
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ഈടസ്ഥാകഡിയഡിടഡിലസ്ഥാത  മറ  ജതീവനകസ്ഥാരഡില  നഡിനനം  ജസ്ഥാമരസനംഖേര  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതഡിനസ  നടപടഡികള്

സസതീകരഡികകണതസ്ഥാണസ.

  

ഭകൊഗമം   - 3

3-1 ദക്ഷേത്ര മരകൊമതപ പ്രവൃതടി നടപടടിക്രമങ്ങളടില് അപകൊകത

2015  ഓഡഡിറസ  വര്ഷതഡില  കലരസ്ഥാണ  മണ്ഡപ  പുനരുദസ്ഥാരണവമസ്ഥായഡി  ബനകപട
വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് ചുവകട കചെര്ക്കുന.

പ്രവൃതഡി - അഴകകസ്ഥാടഡി കദേവതീ കക്ഷേതനം കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപനം പുനരുദസ്ഥാരണനം
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന - കക.എചസ.കുഞ്ഞെഡിമുഹമദേസ
എസ്റ്റേഡികമറസ തുക - 2850000/-
ആകക പ്രവൃതഡി മൂലരനം- 3459444/-
കരസ്ഥാര് എടുതതസ - 5.5% കുറവസ
എഗഡികമന്റെസ നനം. - എ 2/189/2014 തതീയതഡി 14.08.2015
എനം.ബുകസ നനം. - കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില
ഇ.എനം.ഡഡി. തുക - 32865/-
കസകപ്യൂരഡിറഡി കഡകപസ്ഥാസഡിറസ - 127023/-

പ്രവൃതഡിയുകട ഫയല പരഡികശസ്ഥാധനയഡില തസ്ഥാകഴ പറയുന്ന അപസ്ഥാകതകള് കസ്ഥാണുന.

കക്ഷേതതഡികല മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതഡികള്  1951-കല ഹഡിന്ദുമത ധര്മസസ്ഥാപന നഡിയമതഡികല
കസക്ഷേന  100(2)(കക്യു)(ആര്)+(എസസ)  കതീഴഡികല  ചെടങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരനം  നടത്തുവസ്ഥാന  അധഡികസ്ഥാരഡികള്
ബസ്ഥാധരസരസ്ഥാണസ എന്നസ 01.07.2010-ല കമതീഷണര് പുറകപടുവഡിച എചസ.9/5530/2010/എനം.ഡഡി.ബഡി
സര്ക്കുലറഡില  നഡിഷ്കര്ഷഡിചഡിട്ടുണസ.   ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരനം  നഡിലവഡിലള്ള  പഡി.ഡബക്യു.ഡഡി  ചെടങ്ങള്
കക്ഷേതതഡികല മരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതഡികളുകട നടതഡിപഡിലനം ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല കലരസ്ഥാണ
മണ്ഡപനം പുനരുദസ്ഥാരണ പ്രവൃതഡിയഡില കമല ചെടങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നടപടഡി ക്രമങ്ങള് പസ്ഥാലഡിചഡിടഡില.

എ) കരകൊറുകകൊരനപ കസലെക്ഷേന് ദനകൊട്ടശ്രീസപ നല്കടിയടില്ല  .

2012-ല  ജഡി.ഒ(പഡി)13/2012/പഡി.ഡബക്യു.ഡഡി/01.02.2012-കല  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരനം  പുതുകഡിയ
കകരള  കപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  വകുപസ  മസ്ഥാനസലഡികല  കസക്ഷേന  2009.6  പ്രകസ്ഥാരനം  കടണര്  സസതീകരഡിചതഡിനസ
കശഷനം 7  ദേഡിവസതഡിനകനം കടണര് സസതീകരഡിചതസ്ഥായുള്ള അറഡിയഡിപസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ കരഖേസ്ഥാമൂലനം നലകഡി
കസലക്ഷേന  കനസ്ഥാടതീസസ  നലകണനം.   കസലക്ഷേന  കനസ്ഥാടതീസസ  ഹകപറഡിയ  ദേഡിവസതഡിനകനം  കരസ്ഥാര്
ചെമകകണതുനം വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന പക്ഷേനം പഡി.എ.സഡി  യുകട  1%  പഡിഴ  (മഡിനഡിമനം  1000/-രൂപ മസ്ഥാകഡിമനം
25000/-രൂപ)  ഈടസ്ഥാകഡി മസ്ഥാതകമ കരസ്ഥാര് ഉടമ്പടഡി കവക്കുവസ്ഥാന അനുവദേഡികസ്ഥാവ.  എന്നസ്ഥാല ഈ തുക
കമതീഷണറുകട  28.05.2015-കല എചസ.2-7691/2014  എനം.ഡഡി.ബഡി/കക.ഡഡിസസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള ഉതരവസ
പ്രകസ്ഥാരനം നടന്ന  05.08.2015-കല കടണറഡില പകങടുതസ പ്രവൃതഡി ലഭഡിച ശതീ കുഞ്ഞെഡി മുഹമദേഡിനസ
കമല കസക്ഷേന പ്രകസ്ഥാരനം കസലക്ഷേന കനസ്ഥാടതീസസ നലകഡിയഡില.
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ബടി) സസറപ സകമകൊറടിയതകൊയള അറടിയടിപപ നല്കടിയടില്ല

14.08.2015  ല ചെമകകപട എ 2/189/2014  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള എഗഡികമന്റെഡില  22-ാസ്ഥാനം നഡിബനന
പ്രകസ്ഥാരനം പ്രവൃതഡി പൂര്തതീകരഡികകണ കകസ്ഥാളനം ഒഴഡിചഡിടതസ്ഥായഡി കസ്ഥാണുന.  ആയതഡിനസ്ഥാല കരസ്ഥാറഡികല
49(9)  യഡികല  നഡിബനന  പ്രകസ്ഥാരനം  പ്രവൃതഡി  സമയബനഡിതമസ്ഥായഡി  പൂര്തതീകരഡിചഡികലങഡില
ഈടസ്ഥാകകണ പഡിഴ സനംബനഡിച വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് പരഡികശസ്ഥാധഡികസ്ഥാനസ്ഥായഡില.  

സടി) കരകൊറുകകൊരനപ ക്രമവടിരുദ്ധമകൊയടി അഡസ്വകൊന്സപ നല്കടി

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനുമസ്ഥായഡി  ചെമച  എഗഡികമന്റെസ  പ്രകസ്ഥാരനം  പ്രവൃതഡി  ഓകരസ്ഥാ  ഘടങ്ങളഡിലസ്ഥായഡി
പൂര്തതീകരഡികകപടുന്ന  മുറയസ  അളവകള്  പ്രവൃതഡിയുകട  കമല  കനസ്ഥാടനം  വഹഡിക്കുന്ന  എഞ്ചഡിനതീയര്
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന്റെ സസ്ഥാന്നഡിദരതഡില അളകവടുതസ  ഉഭയസമത പ്രകസ്ഥാരനം  അനംഗതീകരഡിചസ  പസ്ഥാര്ടസ  ബഡില
നലകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരനം നലകുന്ന പസ്ഥാര്ടസ  ബഡിലഡില നഡിന്നസ  10%  റതീ കടനഷന തുക പഡിടഡിച്ചു
മസ്ഥാതകമ  നലകസ്ഥാവ.   എന്നസ്ഥാല  പ്രവൃതഡിയുകട  ഘടങ്ങളസ്ഥായുള്ള  അളവകള്  ഇതരതഡില  അളന്നസ
തഡിടകപടുതഡി പസ്ഥാര്ടസ  ബഡില നലകുന്നതഡിനസ  പകരനം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  800000/-രൂപ  13.10.2015  ലനം,
100000/-രൂപ  21.10.2015  ലനം  അഡസസ്ഥാനസസ്ഥായഡി  നലകഡി.   ഇതസ  കരറുകസ്ഥാരനുമസ്ഥായഡി  ചെമച
എഗഡികമന്റെഡിനസ വഡിരുദമസ്ഥാണസ.

ഡടി) നടിരതദ്രവലമം  ,   കസകക്യൂരടിറടി കഡദപകൊസടിറപ നടിയമകൊനുസൃത നടിരക്കടിലുമം കുറവകൊയടി സസ്വശ്രീകരടിച

2012-കല  പുതുകഡിയ  മസ്ഥാനസലഡികല  കസക്ഷേന,  2007  2009.7  പ്രകസ്ഥാരനം  യഥസ്ഥാക്രമനം  കരസ്ഥാര്
തുകയുകട  2.5%  നഡിരതദ്രവരമസ്ഥായുനം,  10%  കപര്കഫസ്ഥാര്കമനസസ  കസകപ്യൂരഡിറഡി  കഡകപസ്ഥാസഡിറസ്ഥായുനം
സസതീകരഡികകണതസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല  കമല  കസക്ഷേന  പ്രകസ്ഥാരനം  2850000/-രൂപകസ  അനുസൃതമസ്ഥായഡി
നഡിരതദ്രവരനം, കസകപ്യൂരഡിറഡി കഡകപസ്ഥാസഡിറസ സസതീകരഡികകപടഡിടഡില.  വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് ചുവകട കചെര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമം.

ഇനമം ഈടകൊദക്കണതപ ഈടകൊക്കടിയതപ കുറവപ

1. നഡിരതദ്രവരനം 71250 32865 38385

2. കസകപ്യൂരഡിറഡി കഡകപസ്ഥാസഡിറസ 285000 127023 157977

പ്രവൃതഡിയുകട  അന്തഡിമ  ഘടതഡില  3459444.37  രൂപയുകട  പ്രവൃതഡി   കചെയ്തതസ്ഥായഡി
എനം.ബുകഡില  കരഖേകപടുതഡിയഡിട്ടുണസ  (എനം.ബുകസ  കപജസ  നനം.  81).   എന്നസ്ഥാല  ഹഫനല  ബഡില
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്  കസകപ്യൂരഡിറഡി  കഡകപസ്ഥാസഡിറസ്ഥായഡി  കക്ഷേതതഡില  345944/-രൂപ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനഡില
നഡിന്നസ  വസ്ഥാങ്ങഡി  കവക്കുവസ്ഥാനുള്ള സസ്ഥാഹചെരരമുണസ്ഥായഡിട്ടുനം  ആയതസ  വസ്ഥാങ്ങഡി  കരുതലസ്ഥായഡി  സൂക്ഷേഡിചഡിടഡില.
എനമസ്ഥാതമല  28.01.2016  ല  ഹഫനല  ബഡില  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  കവളയഡില  2000000/-രൂപ
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നലകുകയുനം  കചെയ.   ഓഡഡിറഡികന്റെ  പരഡികശസ്ഥാധനയഡില  ഹടല  വഡിരഡിച  പ്രവൃതഡിയഡില
കടസ്ഥായ് ലറഡിനസ  സമതീപമുള്ള  ഹടലകള്  കൃതരമസ്ഥായഡി  ഉറപഡികസ്ഥാതതുനം,  സതീലഡിനംഗുകള്
ഇളകഡിവതീണതടകമുള്ള  അപസ്ഥാകതകള്  ശദയഡിലകപട്ടു.   എഗഡികമന്റെഡികല  43(സഡി)  പ്രകസ്ഥാരനം
കസകപ്യൂരഡിറഡി കഡകപസ്ഥാസഡിറസ പ്രവൃതഡി പൂര്തതീകരഡിചസ  1  വര്ഷനം കഴഡിഞ്ഞെസ മസ്ഥാതകമ നലകസ്ഥാന പസ്ഥാടുള
എന്നസ വരവസയുണസ.  എന്നസ്ഥാല എനം.ബുകസ  (കപജസ നനം. 61)  പ്രകസ്ഥാരനം 16.10.2015 കന്റെ അവസസ്ഥാന
അളവസ എടുതസ 15.10.2016 നസ മസ്ഥാതകമ കസകപ്യൂരഡിറഡി കഡകപസ്ഥാസഡിറസ മടകഡി നലകസ്ഥാന വരവസയുള.
ആകക  പ്രവൃതഡി  മൂലരതഡിനനുസൃതമസ്ഥായഡി  കസകപ്യൂരഡിറസ  കഡകപസ്ഥാസഡിറസ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  127023/-രൂപ  4
മസ്ഥാസതഡിനസ  മുമ്പസ  15.06.2016  ല  കചെകസ.നനം.  11591  പ്രകസ്ഥാരനം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  മടകഡി  നലകഡി.
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പ്രവൃതഡിയഡികല  അപസ്ഥാകതകള്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന്റെ  കചെലവഡില  പരഡിഹരഡിക്കുവസ്ഥാനുള്ള  അവസരമസ്ഥാണസ
ഇതഡിലൂകട നഷ്ടമസ്ഥായകതന്നസ ഓഡഡിറസ വഡിലയഡിരുത്തുന.

ഇ) സഫനല് ബടില്ലടില് നടിനമം കടണര് കുറവപ ഈടകൊക്കടിയതടില് നഷമം

പ്രവൃതഡിയുമസ്ഥായഡി  ബനകപടസ  പരഡികശസ്ഥാധഡികകപട  കടണര്  കഷഡപ്യൂള്,  കടണര്  രജഡിസ്റ്റേര്
എന്നഡിവയഡില കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന കസസ്ഥാടസ കചെയ്തതസ എസ്റ്റേഡികമറസ തുകയുകട 5.5% കുറവസ്ഥാണസ.  ആകക പ്രവൃതഡി
മൂലരമസ്ഥായഡി എനം.ബുകസ കപജസ നനം. 81  ല കരഖേകപടുതഡിയ  3459444.37  രൂപയുകട  5.5%  കുറവസ്ഥായഡി
യഥസ്ഥാര്ത്ഥതഡില കുറകകണതസ 190269/-രൂപയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല എനം.കബങഡില കരഖേകപടുതഡിയ തുക
172972.18  രൂപയസ്ഥാണസ.    17297/-രൂപയുകട  കുറവസ  ഈ ഇനതഡില കസ്ഥാണുന.  പ്രസ്തുത നഷ്ടനം
സൂചെഡിപഡിചസ നലകഡിയ  5/29.06.2017-ാസ്ഥാനനം നമ്പര് അകനസഷണക്കുറഡിപഡിനസ മറുപടഡി ലഭഡിചഡില.  നഷ്ടനം
സനംഭവഡിച  തുക  ഉതരവസ്ഥാദേഡിയസ്ഥായ  എകഡികക്യുടതീവസ  ഓഫതീസറുകട  പകല  നഡിന്നസ  ഈടസ്ഥാകഡി  കക്ഷേത
ഫണഡില അടവസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.

എഫപ)  വകൊറപ   -   നടിയനകൊനുസൃതമം ഈടകൊക്കടിയടില്ല  .

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന കകസ്ഥാകമഴരല ടസ്ഥാകസ വകുപഡില നഡിന്നസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയ ഏപ്രഡില 1 2015  മുതല 31
മസ്ഥാര്ചസ  2016  വകരയുള്ള  കകസ്ഥാമ്പഇൗണഡിനംഗസ  സതീനം  കസ്ഥാറഗറഡി  സര്ടഡിഫഡികറഡില  4%  വസ്ഥാറസ  ആണസ
ഈടസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  ആയതസ പ്രകസ്ഥാരനം 130766/-രൂപ (3459444.37 X 5.5% കുറവസ X 4%) യസ്ഥാണസ
ഈടസ്ഥാകകണതസ.  എന്നസ്ഥാല എനം.ബുകസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള മൂലരതഡിനനുസൃതമസ്ഥായ  99580/-(3459444.32-
172972.18-3286472.15 രൂപയസ്ഥാണസ ഈടസ്ഥാകഡിയതസ.  ഈ ഇനതഡില സര്കസ്ഥാരഡികലകസ അടകകണ
തുക  31186/-രൂപ  നഷ്ടമസ്ഥായഡിട്ടുണസ.   ആയതസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനഡില  നഡിന്നസ  ഈടസ്ഥാകഡി  സര്കസ്ഥാരഡികലകസ
അലകകണതസ്ഥാണസ. 

ജടി) എമം  .  ബുക്കപ  ,   ദനകൊട്ടപ ഫയല് പൂര്ണമകൊക്കടിയടിട്ടടില്ല

ഒരു  പ്രവൃതഡിയുമസ്ഥായഡി  ബനകപട  അളവകള്,  ആകക  പ്രവൃതഡിമൂലരനം,  നലകുന്ന  തുകകള്
തുടങ്ങഡി എലസ്ഥാ വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങളുനം എനം.ബുകഡില കരഖേകപടുതണനം.  എനം.ബുകഡിനസ  കസ്റ്റേസ്ഥാകസ രജഡിസ്റ്റേര്
ഉണസ്ഥാവകയുനം,  നമ്പര് ഈടസ്ഥാകകണതുമസ്ഥാണസ.   എന്നസ്ഥാല കക്ഷേതതഡികല മരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതഡിയുമസ്ഥായഡി
ബനകപട  എനം.ബുകസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന  കസസ്ഥാടസ  കചെയ്ത  എസ്റ്റേഡികമറസ  കുറവസ്ഥായ  5.5%  ശതമസ്ഥാനനം  ആകക
പ്രവൃതഡി  മൂലരതഡില നഡിന്നസ  കുറച്ചുള്ള  വഡിവരനം  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  കരഖേകപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതസ  (കപജസ.നനം.81)
ആയതഡിനസ  കശഷമുള്ള  കുറവകള്,  ബസ്ഥാകഡി  നലകകണ  തുക,  നലകഡിയ  തതീയതഡി  എന്നഡിവ
കരഖേകപടുതഡി  എകഡികക്യുടതീവസ  ഓഫതീസര്  സസ്ഥാക്ഷേരകപടുതഡിയഡിടഡില.   കൂടസ്ഥാകത  പ്രവൃതഡിയുമസ്ഥായഡി
ബനകപട  കനസ്ഥാടസ  ഫയലഡില  23.11.2015 നസ  കശഷനം  കരഖേകപടുതഡിയ  വഡിവരങ്ങള്കസ  തതീയതഡി
കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില.  കൂടസ്ഥാകത പ്രവൃതഡിയുകട അവസസ്ഥാനഘടനം വകരയുള്ള സസ്ഥാമ്പതഡിക ഇടപസ്ഥാടുകള്
കൃതരമസ്ഥായഡി  കനസ്ഥാടസ  ഫയലഡില ഇല.  17.02.2016  ല കനസ്ഥാടസ  ഫയലഡില  50,000/-രൂപ ഇനം.എനം.ഡഡി
ഇനതഡില  തഡിരഡികക  നലകഡിയതസ്ഥായഡി  കരഖേകപടുതഡിയഡിട്ടുണസ.   (കചെകസ  നനം.11075/17.02.2016)
എന്നസ്ഥാല ഇ.എനം.ഡഡി യുകട ഏതസ രൂപതഡില സസതീകരഡിച്ചുകവന്നതഡികന്റെ വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് ഫയലഡില ഇല.

3-2 എസ്റ്റടിദമറപ തയകൊറകൊക്കകൊദതയമം അനുമതടി വകൊങ്ങകൊകതയമം മരകൊമതപ പ്രവൃതടികള നടതടി

1951-കല കകരള ഹഡിന്ദുമത ധര്മസസ്ഥാപന നഡിയമനം,  കസക്ഷേന  100(2)  (കക്യു)(ആര്)(എസസ)



12

അവകസ  കതീഴഡികല  ചെടങ്ങള്  എന്നഡിവ  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  കക്ഷേതതഡില  മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതഡികള്
ഏകറടുകകണതസ  (മലബസ്ഥാര്  കദേവസസനം  കബസ്ഥാര്ഡസ  കമതീഷണറുകട  01.07.2010-കല
എചസ.9/5530/2010/എനം.ഡഡി.ബഡി നമ്പര് സര്ക്കുലര് കസ്ഥാണുക).  ചെടനം 5(1) ചെടനം (6) എന്നഡിവ പ്രകസ്ഥാരനം
നടതസ്ഥാന  ഉകദ്ദേശഡിക്കുന്ന  മരസ്ഥാമതസ  പ്രവൃതഡിയുകട  ഡതീറയഡിലസസ  എസ്റ്റേഡികമറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുനം
അനംഗതീകസ്ഥാരനം വസ്ഥാങ്ങുകയുനം കവണനം.  എന്നസ്ഥാല 2015 ല കക്ഷേതതഡില തസ്ഥാകഴ കസ്ഥാണഡിച മൂന്നസ മരസ്ഥാമതസ
പ്രവൃതഡികള് എസ്റ്റേഡികമറസ തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി അനുവസ്ഥാദേനം വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത കനരഡിടസ നടത്തുകയസ്ഥാണസ കചെയ്തഡിട്ടുള്ളതസ.
വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന.

1. ദക്ഷേത്രതടിനകതപ കഴക്കകൊര് ഉപദയകൊഗടിക്കുന മുറടിയകട ദമല്ക്കൂര മകൊറല്

വക്കൗച്ചര്/തശ്രീയതടി തുക വടിവരണമം

443/23.09.15 14160.00 ജഡി.ഐ. ഹപപസ വഡില

444/23.09.15 300.00 ജഡി.ഐ ഹപപസ വണഡിക്കൂലഡി

445/25.09.15 9000.00 കമലക്കൂര മസ്ഥാറസ്ഥാന കലബര് ചെസ്ഥാര്ജസ

458/29.09.15 7000.00 253 ഓടഡികന്റെ വഡില

459/29.09.15 440.00 253 ഓടഡികന്റെ വണഡിക്കൂലഡി

ആകക 30900.00

2. പുതടിയ ഓഫശ്രീസപ കകട്ടടിടമം സവദേദ്യുതശ്രീകരണമം

വക്കൗച്ചര് തുക വടിവരണമം

485/04.10.2015 14800.00 ഇലകഡികല സസ്ഥാധനങ്ങളുകട വഡില

486/04.10.2015 40000.00 കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അഡസസ്ഥാനസസ -I

509/12.10.2015 5000.00 കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അഡസസ്ഥാനസസ - II

529/13.10.2015 8100.00 അഡസസ്ഥാനസസ കഡിഴഡിചസ ബസ്ഥാകഡി

ആകക 67900.00

3. പുതടിയ പ്രസകൊദേ കക്കൗണര് നടിര്മകൊണമം

വക്കൗച്ചര് തുക വടിവരണമം

487/05.10.2015 8000.00 കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അഡസസ്ഥാനസസ - I

496 ബഡി/09.10.2015 5000.00 കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അഡസസ്ഥാനസസ - II

507/12.10.2015 20000.00 കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അഡസസ്ഥാനസസ - III

553/20.10.2015 25000.00 അഡസസ്ഥാനസസ കഴഡിചസ ബസ്ഥാകഡി നലകഡിയതസ

ആകക 58000.00
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അപസ്ഥാകതകള്കസ വഡിശദേതീകരണനം നലകകണതസ്ഥാണസ.  കചെലവസ തുക തടസതഡില കവക്കുന.

3-3 ലെക്ഷേമം ദേശ്രീപമം സമര്പണമം   -   കടണര് ക്ഷേണടിക്കകൊകത പ്രവൃതടി ദനരടിട്ടപ ഏല്പടിച

2015-കല  ശഡിവരസ്ഥാതഡി  നസ്ഥാളഡില  ലക്ഷേനം  ദേതീപസമര്പണതഡിനസ  തസ്ഥാകഴ  കസ്ഥാണഡിച  വഇൗചറുകള്
പ്രകസ്ഥാരനം 62000/-രൂപ കചെലവഴഡിചഡിട്ടുണസ.

ക്രമ.നമം. വക്കൗച്ചര് നമം./തശ്രീയതടി തുക വടിവരണമം

1. 69/19.02.2015 55000.00 ശഡിവരസ്ഥാതഡി ലക്ഷേനം ദേതീപസമര്പണതഡിനസ 
പ്രതഡിഫലമസ്ഥായഡി എ.രഘുനസ്ഥാഥനസ 
നലകഡിയതസ

2. 70/19.02.2015 2500.00 തഡിരഡികളുകട വഡില

3. 71/19.02.2015 2500.00 കകസ്ഥാലതഡിരഡികള് നഡിര്മഡിച്ചു 
നലകഡിയതഡികന്റെ വഡില

4. 72/19.02.2015 2000.00 വഡിളക്കുകളഡില തഡിരഡികവചസ എണ 
ഒഴഡിചതഡിനസ 3 കപര്കസ കൂലഡി

ആകക 62000.00

മലബസ്ഥാര്  കദേവസസനം  കബസ്ഥാര്ഡസ  കമതീഷണറുകട  02.03.2010-കല  എചസ.9/1637/10  നമ്പര്
സര്ക്കുലര് (ഖേണ്ഡഡിക 5) പ്രകസ്ഥാരനം കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡഡികന്റെ കതീഴഡിലള്ള എലസ്ഥാ കക്ഷേതങ്ങള്ക്കുനം കസ്റ്റേസ്ഥാര്
പര്കചസസ മസ്ഥാനസല ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ.  ഈ കക്ഷേതങ്ങളഡികല എലസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങലകളുനം മസ്ഥാനസല പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ
നടകതണതസ.   അതസ  പ്രകസ്ഥാരനം  സസ്ഥാധനങ്ങള് എന്നതുകപസ്ഥാകല  കസവനങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങുന്നതഡിനുനം  ഈ
ചെടങ്ങള് ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ.

ലക്ഷേനം  ദേതീപ  സമര്പണതഡില  വഡിളകസ  കതഡിക്കുന്നതസ  ഭക്തജനങ്ങളസ്ഥാണസ.   വഡിളക്കുകളഡില
തഡിരഡികവചസ  എണ ഒഴഡിചതഡികന്റെ പ്രതഡിഫലനം വഇൗചര്  ' ഡഡി'  പ്രകസ്ഥാരനം നലകഡിയഡിട്ടുണസ.   വഡിളക്കുകളഡില
കവച  തഡിരഡികളുകട  വഡില  വഇൗചര്  ബഡി,സഡി  എന്നഡിവ  പ്രകസ്ഥാരവനം  നലകഡിയഡിട്ടുണസ.   വഡിളക്കുകളഡില
ഒഴഡികസ്ഥാനുള്ള  എണ  കക്ഷേതതഡികന്റെ  കലവറയഡില  നഡിനമസ്ഥാണസ  എടുതഡിട്ടുള്ളതസ(കലവറ  കസ്റ്റേസ്ഥാകസ
രജഡിസ്റ്റേര് കപജസ  80  കസ്ഥാണുക.  17.02.2015  നസ  750  ലഡിറര് എണ ഈ ആവശരതഡിനസ കലവറയഡില
നഡിനനം എടുതഡിട്ടുണസ).   ആയതഡിനസ്ഥാല തഡിരഡി കതഡിച്ചുകവച വഡിളക്കുകളുകട ഒരു ദേഡിവസകത വസ്ഥാടക
മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ വഇൗചര് എ പ്രകസ്ഥാരനം നലകഡിയ 55000/-രൂപ എന്നസ കവണനം കരുതസ്ഥാന. കസ്റ്റേസ്ഥാര് പര്കചസസ
ചെടങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരനം  കടണര്  ക്ഷേണഡിചഡിരുകന്നങഡില  ഇനഡിയുനം  കുറഞ്ഞെ  വസ്ഥാടകയഡില  വഡിളക്കുകള്
ലഭഡികസ്ഥാനുള്ള സസ്ഥാധരത ഉണസ്ഥായഡിരുന.

കുറഞ്ഞെ  വസ്ഥാടകയഡില  വഡിളക്കുകള്  ലഭഡികസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാധരത  പരഡികശസ്ഥാധഡികസ്ഥാകത  രഘുനസ്ഥാഥനസ
കനരഡിടസ  പ്രവൃതഡി  ഏലപഡിച്ചു  കകസ്ഥാടുതതസ  കക്ഷേതതഡികന്റെ  ഉതമ  സസ്ഥാമ്പതഡിക  തസ്ഥാലപരരതഡിനസ
വഡിരുദമസ്ഥാണസ.   അപസ്ഥാകതകള്കസ  വഡിശദേതീകരണനം  നലകകണതസ്ഥാണസ.   കചെലവസ  തുക
തടസതഡിലകവക്കുന.  

3-4 ഉത്സവമം   -   ആദഘകൊഷമം ദേടിവസക്കൂലെടി നല്കടിയതടിനപ വലക്തതയടില്ല
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2015  ഏപ്രഡില  മസ്ഥാസതഡില  നടന്ന  പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന  മകഹസ്ഥാത്സവകതസ്ഥാടുനുബനഡിചസ
കക്ഷേതതഡികല  അധഡിക  കജസ്ഥാലഡി  നഡിര്വ്വേഹഡികസ്ഥാന  ആകള  നഡിയമഡിചസ  തസ്ഥാകഴ  കസ്ഥാണഡിച  വഇൗചറുകള്
പ്രകസ്ഥാരനം പ്രതഡിഫലനം നലകഡിയഡിട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല മസ്റ്റേര് കറസ്ഥാള് കവകസ്ഥാകത ഹകപറസ രസതീതഡി മസ്ഥാതനം
കവചസ്ഥാണസ പണനം നലകഡിയഡിട്ടുള്ളതസ.  ഏകതലസ്ഥാനം ദേഡിവസങ്ങളഡില കജസ്ഥാലഡി കചെയകവകന്നസ്ഥാ ദേഡിവസകവതന
നഡിരകസ  എതകയകന്നസ്ഥാ  വഇൗചറഡില  കസ്ഥാണഡികസ്ഥാകത  നലകുന്ന  തുക  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  വഇൗചറഡില
കസ്ഥാണഡിക്കുന്നതസ.  വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കസ്ഥാണഡിക്കുന.

ക്രമ.
നമം. വക്കൗച്ചര് നമം/തശ്രീയതടി തുക വടിവരണമം

1. 200/25.04.2015 4000.00 കക്ഷേതജതീവനകസ്ഥാര്കസ ഭക്ഷേണനം ഉണസ്ഥാകഡിയതസ -
വഡിഷ്ണു നമ്പൂതഡിരഡി

2. 201/25.04.2015 4000.00 കക്ഷേതജതീവനകസ്ഥാര്കസ ഭക്ഷേണനം ഉണസ്ഥാകഡിയതസ -
അനന്തന നമ്പൂതഡിരഡി

3. 202/25.04.2015 5000.00 കക്ഷേതജതീവനകസ്ഥാര്കസ ഭക്ഷേണനം ഉണസ്ഥാകഡിയതസ -
നസ്ഥാരസ്ഥായണന നമ്പൂതഡിരഡി

4. 204/25.04.2015 7300.00 കഴകനം സഹസ്ഥായഡി - ബസ്ഥാബുരസ്ഥാജസ വസ്ഥാരരര്

5. 205/25.04.2015 7300.00 കഴകനം സഹസ്ഥായഡി - ശതീകസ്ഥാന്തസ വസ്ഥാരരര് 

6. 206/25.04.2015 7300.00 കഴകനം സഹസ്ഥായഡി - നഡിധഡിന വസ്ഥാരരര്

ആകക 34900

പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന  മകഹസ്ഥാത്സവതഡിനുനം  നവരസ്ഥാതഡി  ആകഘസ്ഥാഷ  ചെടങ്ങുകള്ക്കുനം  തനഡി  ദേക്ഷേഡിണ,
പരഡികര്മഡി ദേക്ഷേഡിണ എന്ന കപരഡിലനം വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങളഡിലസ്ഥാകത വലഡിയ തുക കചെലവസ  കസ്ഥാണഡിചഡിട്ടുണസ.
ചെടങ്ങുകളഡില  എത  തനഡിമസ്ഥാര്/പരഡികര്മഡിമസ്ഥാരസ്ഥാണസ  പകങടുതതസ,  ഏകതലസ്ഥാനം  ദേഡിവസങ്ങളഡിലസ്ഥാണസ
പകങടുതതസ,  ഓകരസ്ഥാരുതര്ക്കുനം  എതവതീതനം  നലകഡി  എന്നതീ  വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങളഡിലസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  പണനം
കചെലവഴഡിചതസ.  വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന.

ക്രമ.
നമം.

വക്കൗച്ചര് നമം/തശ്രീയതടി തുക വടിവരണമം

1. 170/20.04.2015 3500.00 തനഡി ദേക്ഷേഡിണ അഡസസ്ഥാനസസ

2. 211/25.04.2015 61500.00 തനഡി ദേക്ഷേഡിണ ബസ്ഥാകഡി

3. 559 ബഡി/23.10.2015 49501.00 നവരസ്ഥാതഡി ആകഘസ്ഥാഷനം തനഡി ദേക്ഷേഡിണ

4. 560/23.10.2015 13751.00 നവരസ്ഥാതഡി ആകഘസ്ഥാഷനം പരഡികര്മഡി ദേക്ഷേഡിണ

5. 565/23.10.2015 65000.00 നവരസ്ഥാതഡി  ആകഘസ്ഥാഷനം,  പരഡികര്മഡി
ഉണഡിക്കുടന നമ്പൂതഡിരഡി

ആകക 193252

എത  രൂപ  വതീതനം,  ഏത  കപര്കസ,  ഏകതലസ്ഥാനം  ദേഡിവസങ്ങളഡില  കജസ്ഥാലഡി  കചെയ  എന്നതീ
വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് കസ്ഥാണഡികസ്ഥാകത കക്ഷേത ഫണസ കചെലവഴഡിക്കുന്നതസ മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം  കബസ്ഥാര്ഡഡിനസ
കതീഴഡില  വരവസസ്ഥാപഡിതമസ്ഥായ  ഒരു  ഭരണസമ്പ്രദേസ്ഥായതഡിലള്ള  കക്ഷേതതഡിനസ  നഡിരക്കുന്നതല.
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കണക്കുകള്  സുതസ്ഥാരരമസ്ഥാകസ്ഥാന  ആവശരമസ്ഥായ  എലസ്ഥാ  വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങളുനം  കരഖേകപടുകതണതസ്ഥാണസ.
അപസ്ഥാകതകളുകട  അടഡിസസ്ഥാനതഡില  കമല  കസ്ഥാണഡിച  228152/-രൂപയുകട(193252+34900)
കചെലവകള്   തടസതഡില കവക്കുന.

3-5 പ്രതടിഷകൊദേടിനമം   -   ദബകൊര്ഡടികന്റെ അമംഗശ്രീകകൊരമടില്ലകൊകത കമടിറടി രൂപശ്രീകരടിച

വകുപഡികന്റെ  അധഡികസ്ഥാര  പരഡിധഡിയഡിലള്ള  കക്ഷേതങ്ങളഡികല  കമഡിറഡികളുകട  പ്രവര്തനനം
സനംബനഡിച ബഹു.ഹഹകകസ്ഥാടതഡി വഡിധഡിയുകട ഡഡി.ബഡി/4/94-ാസ്ഥാനം നമ്പര് കകസഡികല 28.06.1995-കല
വഡിധഡി,  12.02.2007-കല  1043/കദേവ.1/07  ആര്.ഡഡി  നമ്പര്  സര്കസ്ഥാര്  കതസ  എന്നഡിവയുകട
അടഡിസസ്ഥാനതഡില  കമതീഷണര്  15.06.2007  ല  പുറകപടുവഡിച  എചസ.ആര്.എചസ.5/8246/06-ാസ്ഥാനം
നമ്പര്  സര്ക്കുലറഡില  കമഡിറഡി  രൂപതീകരണവമസ്ഥായഡി  ബനകപടസ  11  നഡിബനനകള്
ഉള്കപടുതഡിയഡിരുന.   അതഡില  3,4  നഡിബനന പ്രകസ്ഥാരനം  കമഡിറഡി  രൂപതീകരഡിക്കുന്നതഡിനസ  മുമ്പസ്ഥായഡി
വകുപഡികന്റെ അനുമതഡി വസ്ഥാകങ്ങണതസ്ഥാകണനനം, വകുപഡില നഡിന്നസ നലകുന്ന നഡിബനനകള്കനുസരഡിച്ചു
മസ്ഥാതകമ  കമഡിറഡികള്  പ്രവര്തഡിക്കുവസ്ഥാന  പസ്ഥാടുള  എനനം  നഡിഷ്കര്ഷഡിചഡിരുന.   എന്നസ്ഥാല
പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിനവമസ്ഥായഡി  ബനകപടസ  രൂപതീകരഡികകപട  കമഡിറഡികസ  കബസ്ഥാര്ഡഡികന്റെ  അനംഗതീകസ്ഥാരനം
ലഭരമസ്ഥാകഡിയഡിടഡില.   കമഡിറഡിയുകട  പകല  നതീകഡിയഡിരഡിപസ്ഥായഡി  ഉള്ള  166321/-രൂപ  ഓഡഡിറസ
വര്ഷതഡില  കക്ഷേത  ഫണഡികലകസ  ഹകമസ്ഥാറഡിയഡിടഡില.   ആയതസ  ഹകമസ്ഥാറുവസ്ഥാനുള്ള  നടപടഡി
സസതീകരഡികകണതസ്ഥാണസ.

3-6 മരങ്ങള മുറടിചമകൊറല്   -   അളവുകള പരകൊമര്ശടിച്ചടിട്ടടില്ല

ഓഡഡിറസ വര്ഷതഡില കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപതഡികന്റെ അടുകള ഭസ്ഥാഗത്തുള്ള പസ്ഥാവനം,  കതങ്ങുനം മുറഡിച്ചു
മസ്ഥാറഡിയതഡിനുള്ള  കൂലഡിയസ്ഥായഡി  3500/-രൂപ  വഇൗചര്  നനം.  389/20.08.2015  പ്രകസ്ഥാരനം  ശതീ.പ്രഭസ്ഥാകരനസ
നലകഡി.  ഇതുസനംബനഡിച ഓഫതീസസ കനസ്ഥാടതീല മുറഡിച്ചു മസ്ഥാറവസ്ഥാന ഉകദ്ദേശഡിച മരതഡികന്റെ നതീളനം,  വണനം
എന്നഡിവ കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില.  17.08.2015  ല എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസര് മരങ്ങള് മുറഡിച്ചു മസ്ഥാറവസ്ഥാന
അനുമതഡി  കതടഡി  കബസ്ഥാര്ഡഡികലകസ  നലകഡിയ  അകപക്ഷേകസ  മറുപടഡിയസ്ഥായഡി  കമതീഷണര്  പ്രസ്തുത
അപസ്ഥാകത  01.01.2016-കല എചസ.2/5390/2015/എനം.ഡഡി.ബഡി നമ്പര്  കതഡില പരസ്ഥാമര്ശഡിക്കുകയുനം
കചെയ.   ആയതഡിനസ  വഡിശദേതീകരണനം  കതടഡി  സമര്പഡിച  ഓഡഡിറസ  അകനസഷണകുറഡിപഡിനസ  മറുപടഡി
ലഭരസ്ഥാമസ്ഥാകസ്ഥാതതഡിനസ്ഥാല ഈ ഇനതഡില നഡിലകഡിയ തുകയസ്ഥായ 3500/-രൂപ തടസകപടുത്തുന.

3-7 ട്രസ്റ്റടിദബകൊര്ഡപ തശ്രീരുമകൊനകമടുതപ ചുമതലെകപടുതടിയ കകൊരലങ്ങളടികലെ നടിലെവടികലെ സടിതടി 
അറടിയടിദക്കണതകൊണപ  .

ട്രസ്റ്റേഡികബസ്ഥാര്ഡസ  കയസ്ഥാഗനം  കചെര്ന്നസ  നടപടഡി  സസതീകരഡികസ്ഥാന  എകഡികക്യുടതീവസ  ഓഫതീസകറ
ചുമതലകപടുതഡിയ  തസ്ഥാകഴ  കസ്ഥാണഡിച  തതീരുമസ്ഥാനങ്ങളഡില  എകഡികക്യുടതീവസ  ഓഫതീസര്
തുടര്നടപടഡികകളസ്ഥാനനം  സസതീകരഡിചതസ്ഥായഡി  കസ്ഥാണുന്നഡില.   തുടര്  നടപടഡികള്  എകന്തങഡിലനം
സസതീകരഡികചങഡില സസതീകരഡിച നടപടഡി/നഡിലവഡികല സഡിതഡി അറഡിയഡികകണതസ്ഥാണസ.

ക്രമ.
നമം.

ദയകൊഗമം  ദചര്ന
തശ്രീയതടി

തശ്രീരുമകൊനമം
നമ്പര്

തശ്രീരുമകൊനമം

1. 13.05.2015 5(3)
കക്ഷേതതഡികന്റെ  പടഡിഞ്ഞെസ്ഥാറസ  ഭസ്ഥാഗത്തുള്ള  ഉണങ്ങഡിയ
കതകഡികന്റെ മരനം  മുറഡികസ്ഥാന  എകഡികക്യുടതീവസ  ഓഫതീസകറ
ചുമതലകപടുതഡി.



16

2. 04.06.2015 3

പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന മകഹസ്ഥാത്സവനം കഴഡിഞ്ഞെ ദേഡിവസനം രസ്ഥാതഡി  8
മണഡികസ  കശഷനം  അരഡിയുനം  പലവരഞ്ജനങ്ങളുനം
കക്ഷേതതഡിനസ  പുറകതകസ  കകസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായതസ്ഥായഡി
ഭക്തജനങ്ങളഡില  നഡിനനം  വസ്ഥാകസ്ഥാല  ലഭഡിച  പരസ്ഥാതഡി
അകനസഷഡിചസ  റഡികപസ്ഥാര്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാന  എകഡികക്യുടതീവസ
ഓഫതീസകറ ചുമതലകപടുതഡി.

3. 10.08.2015 2(ഡഡി)

2015-കല  പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന  മകഹസ്ഥാത്സവ  കമഡിറഡി
19.07.2015 നസ  പഡിരഡിചസ  വഡിടതഡിനസ്ഥാല  വരവസ-കചെലവസ
കണകസ  പുസ്തകതഡില  അചടഡിചസ  പ്രസഡിദതീകരഡികസ്ഥാന
എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസകറ ചുമതലകപടുതഡി.

3-8 ഔഷധങ്ങള വകൊങ്ങല്   -   ആവശലകതപത്രമം കവച്ചടിട്ടടില്ല  .

അഴകകസ്ഥാടഡി  കദേവതീമഹസ്ഥാ  കക്ഷേത  കലരസ്ഥാണ  മണ്ഡപവമസ്ഥായഡി  ബനകപടസ  കപസ്ഥാതുജനങ്ങള്കസ
സഇൗജനരമസ്ഥായഡി  ഹവദേരപരഡികശസ്ഥാധനയുനം  മരുന  വഡിതരണവനം  സഡിരമസ്ഥായഡി  നലകഡി  വരുനണസ.
ആയതഡികലകസ്ഥായഡി ഓഡഡിറസ വര്ഷതഡില 47306/-രൂപയുകട ഔഷധങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങഡിയഡിട്ടുണസ.  കലരസ്ഥാണ
മണ്ഡപവമസ്ഥായഡി  ബനകപട  കചെലവ  പരഡികശസ്ഥാധനയുകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുള്ള  വഇൗചര്  പരഡികശസ്ഥാധനയഡില
ഔഷധങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങഡിയതഡികന്റെ ബഡില്ലുകള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ഉള്ളതസ.   പ്രസ്തുത  ഔഷധങ്ങള്  കഡസ്ഥാക്ടറുകട
ആവശരകതസ്ഥാ പതനം ലഭഡിചതഡിനു കശഷനം വസ്ഥാങ്ങഡിയതസ്ഥായഡി കരഖേയഡില.

3-9 വടിവകൊഹ ബുക്കടിമംഗപ രജടിസ്റ്ററടില് പൂര്ണ വടിവരങ്ങള ദചര്ക്കുനടില്ല  .

കലരസ്ഥാണ  മണ്ഡപനം  വരവസ  പരഡികശസ്ഥാധനയുകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി  വഡിവസ്ഥാഹ  ബുകഡിനംഗസ  രജഡിസ്റ്റേര്
പരഡികശസ്ഥാധഡിചകപസ്ഥാള്  വഡിവസ്ഥാഹതഡിനസ്ഥായഡി  ഹസ്ഥാള്  ബുകസ  കചെയ്യുന്നവര്കസ  വഡിതരണനം  കചെയ്യുന്ന
പസ്ഥാചെകവസ്ഥാതകതഡികന്റെ  അളവസ,  തുക  എന്നഡിവ  കകസ്ഥാളതഡില  കരഖേകപടുത്തുന്നഡില.   പസ്ഥാചെകവസ്ഥാതക
കസ്റ്റേസ്ഥാകസ രജഡിസ്റ്റേറഡില കചെര്ക്കുന്ന വഡിവരങ്ങള് പ്രസ്തുത കകസ്ഥാളതഡിലനം കരഖേകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

3-10 ചടികടിത്സകൊ ധനസഹകൊയമം നല്കടി   -   ദരഖകള ഹകൊജരകൊക്കടിയടില്ല  .

ഓഡഡിറസ വര്ഷതഡില തസ്ഥാലകസ്ഥാലഡിക കസ്ഥാവല പ്രവൃതഡി കചെയ്യുന്ന ശതീ.സുകരഷസ കുമസ്ഥാറഡിനസ അടഡിയന്തര
ചെഡികഡിത്സസ്ഥാ ധനസഹസ്ഥായമസ്ഥായഡി 5000/-രൂപ വഇൗചര് നമ്പര് 257/19.05.2015 പ്രകസ്ഥാരനം നലകഡിയഡിട്ടുണസ.
എന്നസ്ഥാല  ധനസഹസ്ഥായനം  ഹകപറഡിയ  ശതീ.സുകരഷസ  കുമസ്ഥാര്  ചെഡികഡിത്സകസ്ഥായഡി  കചെലവഴഡിച  തുകയുകട
വഡിവരങ്ങള് ലഭരമസ്ഥാകഡിയഡിടഡില.  ഭസ്ഥാവഡിയഡില ഇതരനം കചെലവകള് നടത്തുകമ്പസ്ഥാള് ചെഡികഡിത്സസ്ഥാ കരഖേകള്,
കചെലവസ തുക എന്നഡിവയുകട വഡിശദേസ്ഥാനംശങ്ങള് എന്നഡിവ വഇൗചറഡികനസ്ഥാകടസ്ഥാപനം ഉള്കപടുകതണതസ്ഥാണസ.

3-11 ഡടിറമം തയകൊറകൊക്കടി സൂക്ഷേടിച്ചടിട്ടടില്ല  .

1951-കല  ഹഡിന്ദുമത  ധര്മസസ്ഥാപന  നഡിയമനം  51-ാസ്ഥാനം  വകുപസ  പ്രകസ്ഥാരനം  കക്ഷേതതഡികല
നഡിതരപൂജകളുമസ്ഥായഡി  ബനകപട  പടഡിതരപടഡിക  (ഡഡിറനം)  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയഡിടഡില.   ഡഡിറനം  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി
മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം കബസ്ഥാര്ഡഡില നഡിനനം അനുമതഡി വസ്ഥാങ്ങുന്നതഡിനസ നടപടഡികള് സസതീകരഡികകണതസ്ഥാണസ.
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3-12 സടിര നടിദക്ഷേപ പരടിദശകൊധന  ശദ്ധയടില്കപട്ട അപകൊകതകള–

കദേവസസതഡികന്റെ  സഡിരനഡികക്ഷേപ  രജഡിസ്റ്റേര്,  അനുബന  കരഖേകളുമസ്ഥായഡി  പരഡികശസ്ഥാധഡിചതഡില
കകണതഡിയ അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന.
1. കക്ഷേതതഡികന്റെ വസ്ഥാര്ഷഡിക കണകഡില സഡിരനഡികക്ഷേപനം പലഡിശ വരവസ  77432/-രൂപയസ്ഥാണസ.
മുന  വര്ഷ  ഓഡഡിറസ  റഡികപസ്ഥാര്ടഡികല  സഡിരനഡികക്ഷേപനം  നനം.  67099907391  തതീയതഡി  16.12.2013
പ്രകസ്ഥാരമുള്ള 21998/-രൂപയുകട എഫസ.ഡഡി 1354/-രൂപ പലഡിശയുള്കപകട പുതുകഡിയഡിട്ടുകണങഡിലനം

1354/-രൂപ പലഡിശ വരവസ വസ്ഥാര്ഷഡിക കണകഡില ഉള്കപടുതഡിയഡിടഡില.

2. കലരസ്ഥാണ  മണ്ഡപതഡികന്റെ  എഫസ.ഡഡി  വരവസ  വസ്ഥാര്ഷഡിക  കണകഡില  796544/-രൂപയുനം
എഫസ.ഡഡി.പലഡിശ വരവസ  77425/-രൂപയുമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല 23.10.2015 നസ കസ്ഥാലസ്ഥാവധഡി പൂര്തഡിയസ്ഥായ
10  ലക്ഷേതഡികന്റെ  എഫസ.ഡഡി  പലഡിശ  സഹഡിതനം  1114621/-രൂപയസ്ഥായഡി  പുതുകഡി
നഡികക്ഷേപഡിചഡിട്ടുകണങഡിലനം വസ്ഥാര്ഷഡിക കണകഡില ഉള്കപടുതഡിയഡിടഡില.

3. കലരസ്ഥാണ  മണ്ഡപതഡികന്റെ  ഇന്തരന  കബങസ,  മസ്ഥാനസ്ഥാഞ്ചഡിറ  129985/-രൂപയുകട  എഫസ.ഡഡിയുനം
പലഡിശ  സഹഡിതനം  പുതുകഡിയഡിട്ടുകണങഡിലനം  പലഡിശ  12099/-രൂപ  വസ്ഥാര്ഷഡിക  കണകഡില
ഉള്കപടുതഡിയഡിടഡില.

4. സഡിര നഡികക്ഷേപ രജഡിസ്റ്റേറഡില സനംഗഹനം എഴുതഡി സസ്ഥാക്ഷേരകപടുതഡിയഡിടഡില.  ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവനം
മുന്നഡിരഡിപസ, തനവര്ഷനം പഡിനവലഡിചതസ, പുനര്നഡികക്ഷേപനം, പുതഡിയ നഡികക്ഷേപനം, നതീകഡിയഡിരഡിപസ എന്നഡിവ
പ്രകസ്ഥാരനം വസ്ഥാര്ഷഡിക സനംഗഹനം തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി സസ്ഥാക്ഷേരകപടുതഡി സൂക്ഷേഡികകണതസ്ഥാണസ.

അപസ്ഥാകതകള് പരഡിഹരഡിചസ അറഡിയഡികകണതസ്ഥാണസ.

3-13 ദസവന പുസ്തക സൂക്ഷേടിപടികലെ അപകൊകതകള

കക്ഷേതതഡികല ജതീവനകസ്ഥാരുകട കസവന പുസ്തകങ്ങള് പരഡികശസ്ഥാധഡിചതഡില കകണതഡിയ 
അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന.

1. ജനനതതീയതഡി, കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ എന്നഡിവ സസ്ഥാക്ഷേരകപടുതഡിയഡിടഡില.
2. കസവന പുസ്തകതഡില കഫസ്ഥാകടസ്ഥാ പതഡിചഡിടഡില.  (ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന നസ്ഥായര്, അടഡിച്ചുതളഡി)
3. വഡിദേരസ്ഥാഭരസ്ഥാസ കയസ്ഥാഗരത കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില.
4. നഡിയമന വഡിവരനം കരഖേകപടുതഡിയതസ എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസര് സസ്ഥാക്ഷേരകപടുതഡിയഡിടഡില.
5. ലതീവസ സറണര് കചെയ്യുന്നതഡികന്റെ വഡിവരനം കസവനപുസ്തകതഡികല ലതീവസ അകഇൗണഡില 
കരഖേകപടുത്തുന്നഡില.

കമല  അപസ്ഥാകതകള്  മുന  ഓഡഡിറസ  റഡികപസ്ഥാര്ടഡില  പരസ്ഥാമര്ശഡിചഡിരുനകവങഡിലനം  ഇതുവകര
പരഡിഹരഡിചഡിടഡില.   ഹഡിന്ദുമത ധര്മസസ്ഥാപന നഡിയമതഡികല  22(2)  ചെട  പ്രകസ്ഥാരനം  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവനം
ജനുവരഡിയഡില  ജതീവനകസ്ഥാരുകട  കസവന  പുസ്തകനം  നഡിയമനസ്ഥാധഡികസ്ഥാരഡി  പരഡികശസ്ഥാധഡിചസ  സസ്ഥാക്ഷേരകപടു
കതണതസ്ഥാണസ.  അപസ്ഥാകതകള് പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനസ നടപടഡികള് സസതീകരഡികകണതസ്ഥാണസ.  
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3-14 അമംശദേകൊയമം

ക്രമ.നമം. തുക വക്കൗച്ചര് നമം. തശ്രീയതടി

1 100000.00 600 31.12.2015

ആകക 100000.00

3-15 ദക്ഷേമനടിധടി

ക്രമ.നമം. തുക വക്കൗച്ചര് നമം. തശ്രീയതടി

1. 100000.00 601 31.12.2015

ആകക 100000.00

3-16 ഓഡടിറപ ചകൊര്ജപ

1996  കല കകരള  കലസ്ഥാകല ഫണസ ഓഡഡിറസ ചെടങ്ങളഡികല ചെടനം  24(1)  പ്രകസ്ഥാരനം  സര്കസ്ഥാറഡി
കലകസ ഒടുകകണ ഓഡഡിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ സനംബനഡിച വഡിവരനം ചുവകട കചെര്ക്കുന. 

വര്ഷനം 2015

കക്ഷേതനം ആകക വരവസ 10625197.30

കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപനം ആകക വരവസ 5923986.00

ഋണശതീര്ഷ വരവസ കക്ഷേതനം 3178686.00

ഋണശതീര്ഷ വരവസ കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപനം 1008969.00

പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന മകഹസ്ഥാത്സവ കമഡിറഡി വരവസ 253849.00

നവരസ്ഥാതഡി മകഹസ്ഥാത്സവനം കമഡിറഡി വരവസ 800913.00

ഓഡഡിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ കണകസ്ഥാകസ്ഥാവന്ന വരവസ 15634149.00

ഓഡഡിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ നഡിരകസ 1%

ഓ ഡഡിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ 156341.00

മുന ബസ്ഥാകഡി 597308.00

ആകക 753649.00

തന വര്ഷനം ഒടുകഡിയതസ -

ഒടുകസ്ഥാന അവകശഷഡി ക്കുന്നതസ 753649.00
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3-17 ഒടുക്കുവകൊന് ബകൊക്കടിയള തുകയകട വര്ഷമം തടിരടിചള വടിവരമം

വര്ഷമം തുക

2004 39754.00

2005 12512.00

2006 14379.00

2007 21502.00

2008 48332.00

2009 28006.00

2010 62231.00

2011 73230.00

2012 84290.00

2013 91227.00

2014 121845.00

2015 156341.00

ആകക 753649.00

ഓഡഡിറസ ചെസ്ഥാര്ജഡിനതഡില ഒടുക്കുവസ്ഥാനുള്ള 753649/-രൂപ 0070-60-110-99 ഓഡഡിറസ ചെസ്ഥാര്ജസ
എന്ന  ശതീര്ഷകതഡില  ട്രഷറഡിയഡില  ഒടുകഡി  ഒറഡിജഡിനല  ചെസ്ഥാര്ജസ  കകരള  ഓഡഡിറസ  ഡയറക്ടര്,
വഡികസ്ഥാസ്ഭവന,  തഡിരുവനന്തപുരനം  -33  എന്ന  വഡിലസ്ഥാസതഡില  പരഡികശസ്ഥാധനകസ  അയച്ചു
കകസ്ഥാടുകകണതസ്ഥാണസ.

ഭകൊഗമം   - 4

4-1  ധനസടിതടി

ഒകരസ്ഥാ വര്ഷകതയുനം മുനബസ്ഥാകഡി ആകക വരവസ ആകക കചെലവസ നതീകഡിയഡിരഡിപസ വഡിവരനം ചുവകട
കചെര്ക്കുന. 

വര്ഷമം മുന് ബകൊക്കടി തന് വര്ഷ 
വരവപ

ആകക കചലെവപ നശ്രീക്കടിയടിരുപപ

കക്ഷേതനം

2015 1544101.26 10625197.30 12169298.56 9801654.50 2373849.06

കലരസ്ഥാണ മണ്ഡപനം

2015 6085945.50 5923986.00 12009931.50 6120011.00 5889920.50
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പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിന മകഹസ്ഥാത്സവനം

2015 - 253849.00 253849.00 253581.00 268.00

നവരസ്ഥാതഡി മകഹസ്ഥാത്സവനം കമഡിറഡി

2015 - 800913.00 800913.00 634592.00 166321.00

4-2 ഓഡടിറപ അവദലെകൊകനമം

വര്ഷമം 2015

ദക്ഷേത്രമം കല്ലലകൊണ മണ്ഡപമം

ആകക വരവസ 10625197.30 5923986.00
ആകക കചെലവസ 9801654.50 6120011.00
ആകക നഡിരസ്ഥാകരഡിച തുക - 17297.00
തടസകപടുതഡിയ തുക - 3500.00
നഷ്ടമസ്ഥായ തുക - -

4-3 ദക്ഷേത്ര ഫണടിനുണകൊയ നഷമം

ഇല

4-4 ദകന  /  സമംസകൊന സര്ക്കകൊരുകള  /  മറപ സകൊപനങ്ങള എനടിവയ്ക്കുണകൊയ നഷതടികന്റെ 
വടിവരമം

        3-1(എഫസ) - 31186/-

4-5  നടിര്മകൊണ കതകൊഴടിലെകൊളടി ദക്ഷേമനടിധടിക്കുള നഷമം 
  

ഇല

4-6   നഷമം നടിര്ണയടിക്കകൊന് കൂടുതല് അദനസ്വഷണമം ആവശലമകൊയ ഖണ്ഡടികകള

          ഇല

4-7 ഓഡടിറടില് നടിരകൊകരടിച്ചതടികന്റയമം തടസ്സകപടുതടിയതടികന്റയമം വടിവരമം
ഖണ്ഡടിക നമ്പര് നടിരകൊകരടിച്ച തുക തടസ്സകപടുതടി

യ തുക
ഉതരവകൊദേടിയകൊയ ഉദദേലകൊഗസകന്റെ

ദപരുമം ഉദദേലകൊഗദപരുമം

3-1(ഇ) 17297.00 - ശതീ.വഡി.ബസ്ഥാബുരസ്ഥാജസ, 
എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസര്, മഠസ്ഥാടസ 3-6 - 3500.00
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ഹഇൗസസ, പന്തതീരങസ്ഥാവസ, 
കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ -19

3-2 - 58000.00

3-3 - 62000.00

3-4 - 228152.00

ആകക 17297.00 351652.00

4-8 തശ്രീര്പകൊക്കകൊന് അവദശഷടിക്കുന ഓഡടിറപ റടിദപകൊര്ട്ടുകളുകട വടിവരമം

വര്ഷമം തടസ്സവകൊദേങ്ങളുകട
എണമം

വരവടികലെ
നഷമം

നടിരകൊകരടിച്ച തുക തടസ്സകപടുതടിയ 
തുക

1996-99 10 - - 19372.00

2000-2001 13 - - 206825.53

2002 7 - - 84973.00

2003-2004 6 - - 500449.00

2005 11 - - 227645.00

2006-07 7 - - 200721.00

2008 10 - - 58724.00

2009 48 - - 1243610.00

2010 19 - - 244506.00

2011 21 - 175024.00 226601.00

2012 15 - 36700.00 256217.00

2013 8 - 8200.00 167544.00

2014 2 - 8200 190353.00

അനുബനനം - 1. വസ്ഥാര്ഷഡിക വരവസ-കചെലവസ പതഡികകള്
2. സഡിരനഡികക്ഷേപ പതഡികകള്
3. കചെസ്ഥാദേരസ്ഥാവലഡി

           (ഒപസ)   
   സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്,

മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ
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അനുബനമം   1 

അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം
വരവപ കചലെവപ പത്രടിക   2015

വരവപ തുക കചലെവപ തുക

മുന്നഡിരഡിപസ 

1544101.26

വഴഡിപസ്ഥാടസ 1314583.00

പണനം 14540.00 നഡിതരത 131000.00

ദബങപ 
കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് കബങസ
(2777)

219304.26 ശമ്പള കുടഡിശഡിക 285486.00

കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് കബങസ
(3064)

1295366.00 നഡിതരകവതനനം 382002.00

പഡി.ടഡി.ഐ 11261.00 എകഡികക്യുടതീവസ ഓഫതീസറുകട 
ശമ്പളനം

127258.00

കസ്ഥാലഡികറസ സഡിറഡി 
സഹകരണ കബങസ

3630.00 ലതീവസ സറണര് 184729.00

ആകക 1544101.26 ജതീവനകസ്ഥാരുകട ശമ്പളനം 3265745.00

വഴഡിപസ്ഥാടസ 4344245.00 ആനുകസ്ഥാലഡികനം 11991.00

ഭണ്ഡസ്ഥാരനം 1200818.00 കബങസ ചെസ്ഥാര്ജസ 1279.50

സനംഭസ്ഥാവന 80951.00 കതീനഡിനംഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ 17690.00

പലഡിശ 77046.00 നഡിര്മസ്ഥാണനം 122000.00

പലവക 68230.00 ഇലകഡിസഡിറഡി 57720.00

സഡിരനഡികക്ഷേപനം 883395.00 ഉത്സവബത 103500.00

സഡിര നഡികക്ഷേപ പലഡിശ 77432.00 പണനം പസ്ഥാതനം റഡികപര് 23022.00

കമഡിറഡി വരവസ 2217859.30 സഡിരനഡികക്ഷേപനം 
പുതുകഡിയതസ 

960827.00

ഓഡഡികറസ്ഥാറഡിയനം 1500000.00 സഡിരനഡികക്ഷേപനം പുതഡിയതസ 1525293.00

ലക്ഷേസ്ഥാര്ചന/ലക്ഷേനം ദേതീപനം 154721.00 ഇലകഡികസ സസ്ഥാധനനം 
വസ്ഥാങ്ങല/റഡികപര്

29888.00

കടണര് കഫസ്ഥാറനം 20500.00 ജനകററര് റഡികപര് 9500.00

ആകക വരവസ 10625197.30 റഡികപര് 34505.00

പലവക 39841.00

അതഡിഥഡി സലകസ്ഥാരനം 3910.00
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കലസ്ഥാകര് വസ്ഥാടക 1140.00

യസ്ഥാതസ്ഥാബത 2012.00

കപയഡിന്റെഡിനംഗസ കവള്ളവലഡി 65216.00

കപസ്ഥാകസ്റ്റേജസ 130.00

പ്രഡിന്റെഡിനംഗസ 40350.00

കസ്റ്റേഷനറഡി 1697.00

കടലഡികഫസ്ഥാണ് 3943.00

നവരസ്ഥാതഡി കചെലവസ 472237.00

പ്രതഡിഷസ്ഥാദേഡിനനം 437331.00

ലക്ഷേനം ദേതീപനം 139624.00

ആകക കചലെവപ 9801654.50

നശ്രീക്കടിയടിരടിപപ

പണനം 6205.00

ദബങപ 
കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് 
കബങസ
(2777)

584045.76

കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് 
കബങസ
(3064)

1201491.00

വഡിജയകബങസ 
( 2009010110020
26)

567216.00

പഡി.ടഡി.ഐ
(248)

11261.00

ലക്ഷേസ്ഥാര്ചന (1882)
കസ്ഥാലഡികറസ സഡിറഡി 
സഹകരണ കബങസ

3630.00

ആകക 2367644.06 2367644.06

ആകക കമകൊതമം വരവപ 12169298.56 ആകക കമകൊതമം കചലെവപ 12169298.56

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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അനുബനമം   2
അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം  ,   കല്ലലകൊണ മണ്ഡപമം

വരവപ കചലെവപ പത്രടിക   2015

വരവപ തുക കചലെവപ തുക

മുന്നഡിരഡിപസ 

6085945.50

പതപരസരനം 41592.00

പണനം 2552.00 അതഡിഥഡി സലകസ്ഥാരനം 2124.00

ദബങപ 
കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് കബങസ
(2778)

6043393.50 അനംശദേസ്ഥായനം 100000.00

എസസ.ബഡി.ടഡി 40000.00 കബങസ ചെസ്ഥാര്ജസ 1406.00

ആകക 6085945.5 ബുകഡിനംഗസ റതീ ഫണസ 93375.00

ബുകഡിനംഗസ വസ്ഥാടക 4171500.00 കകടഡിട നഡികുതഡി 21788.00

കബങസ പലഡിശ 253825.00 ചെസ്ഥാര്കടഡസ അകഇൗണന്റെസ 
ഓഡഡിറസ ഫതീസസ

44984.00

ഹവദേക്യുതഡി ചെസ്ഥാര്ജസ 30500.00 കകസസ കചെലവസ 45500.00

സഡിര നഡികക്ഷേപനം 873969.00 ചെഡികഡിത്സസ്ഥാ ധനസഹസ്ഥായനം 5000.00

പസ്ഥാചെകവസ്ഥാതക ചെസ്ഥാര്ജസ 422392.00 ശുചെതീകരണ ചെസ്ഥാര്ജസ 159593.00

മനംഗലരനഡിധഡി കസസസ 135000.00 കമ്പപ്യൂടര് വത്കരണനം 39075.00

പലവക 23300.00 ഇലകഡികല സസ്ഥാധനങ്ങള് 
വസ്ഥാങ്ങഡിയതസ/ റഡികപര്

332770.00

കടണര് കഫസ്ഥാറനം 13500.00 ഹവദേക്യുതഡി ചെസ്ഥാര്ജസ 224994.00

ആകക 5923986.00 ഫര്ണതീചര് വസ്ഥാങ്ങഡിയതസ 26865.00

ഗരസ്ഥാസസ 242894.00

ജനകററര് 27640.00

ഇനഷൂറനസസ 8850.00

സഡിര നഡികക്ഷേപനം 873969.00

കക്ഷേമനഡിധഡി വഡിഹഡിതനം 100000.00

മനംഗലരനഡിധഡി റതീഫണസ 540000.00

പലവക 134734.00

കപയഡിന്റെഡിനംഗസ 1000.00
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പ്രഡിന്റെഡിനംഗസ 3720.00

അറകുറപണഡികള് 1241190.00

സഇൗജനര ചെഡികഡിത്സ കഡിനഡികസ 133600.00

കസ്റ്റേഷനറഡി & തപസ്ഥാല 10684.00

കടലഡികഫസ്ഥാണ് 12167.00

കക്ഷേത ഫണഡികലകസ 1500000.00

യസ്ഥാതസ്ഥാബത 3720.00

പണനം, പസ്ഥാതങ്ങള് 1675.00

കവള്ളകരനം 142602.00

ഇന്റെര്കനറസ, കവബ്ഹസറസ 2500.00

ആകക കചലെവപ 6120011.00

നശ്രീക്കടിയടിരടിപപ 5889920.50

പണനം 14129.00

ദബങപ 
കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് 
കബങസ
(2778)

5875791.50

ആകക 5889920.50

ആകക കമകൊതമം വരവപ 12009931.50 ആകക കമകൊതമം കചലെവപ 12009931.50

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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അനുബനമം   3
 

അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം  ,   നവരകൊത്രടി മദഹകൊത്സവ കമടിറടി
വരവപ കചലെവപ പത്രടിക   2015

വരവപ തുക കചലെവപ തുക

രസതീതഡി ബുകസ പ്രകസ്ഥാരനം 794853.00 പ്രഡിന്റെഡിനംഗസ & കസ്റ്റേഷനറഡി 12126.00

സസ്ഥാധനങ്ങള് തഡിരഡികക വസ്ഥാങ്ങഡിയ 
വകയഡില

6060.00 ഭഗവതസ ഗതീത ബുകസ 620.00

ആകക 800913.00 മപ്യൂസഡികസ ജഡ്ജസസ 3000.00

സമസ്ഥാനങ്ങള് 8000.00

ഭക്ഷേണ കചെലവസ 5258515.00

യസ്ഥാതസ്ഥാ കചെലവസ ബത 1080.00

ഫര്ണതീചര് വസ്ഥാടക 17000.00

ഹലറസ & സഇൗണസ, പന്തല 164000.00

ശുചെതീകരണനം 2100.00

പൂജ 12551.00

ഫര്ണതീചര് വസ്ഥാങ്ങല 19600.00

കലസ്ഥാപരഡിപസ്ഥാടഡികള് 136000.00

മഡിചനം (പഡി.എന.ബഡി-30718) 166321.00

ആകക കമകൊതമം വരവപ 800913.00 ആകക കമകൊതമം കചലെവപ 800913.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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അനുബനമം   4

അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം  ,   പ്രതടിഷകൊദേടിന മദഹകൊത്സവ കമടിറടി
വരവപ കചലെവപ പത്രടിക   2015

വരവപ തുക കചലെവപ തുക

രസതീതഡി ബുകസ പ്രകസ്ഥാരനം 253849.00 പ്രഡിന്റെഡിനംഗസ & കസ്റ്റേഷനറഡി 4261.00

ആകക 253849.00 ഭക്ഷേണ കചെലവസ 188284.00

പലവക 61036.00

കബങസ ബസ്ഥാലനസസ (മഡിചനം) 268.00

ആകക കമകൊതമം വരവപ 253849.00 ആകക കമകൊതമം കചലെവപ 253849.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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അനുബനമം   - 5

അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം 
സടിര നടിദക്ഷേപ പത്രടിക   (31.12.2015)

ക്രമ.
നമം

എഫപ.ഡടി.നമം/ 
തശ്രീയതടി

ദബങപ തുക പലെടിശ
നടിരക്കപ

കകൊലെകൊവധടി റടിമകൊര്കപ

1. 67000441551/
07.06.2015

എസസ.ബഡി.ടഡി 
മസ്ഥാവര് കറസ്ഥാഡസ

5795.00 8.5% 07.06.2016 67000441551/
07.06.2013

2. 67099907391/
16.12.2015

എസസ.ബഡി.ടഡി 
മസ്ഥാവര് കറസ്ഥാഡസ

23584.00 7% 06.12.2016 67099907391/
16.12.2013

3. 67076718302/
08.07.2014

എസസ.ബഡി.ടഡി 
മസ്ഥാവര് കറസ്ഥാഡസ

113879.00 8.75% 03.04.2017 67076718302/
12.10.2011

4. 40256201200158
/05.05.2015

കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് 
കബങസ, മസ്ഥാവര് 
കറസ്ഥാഡസ

284121.00 8.9% 04.05.2016 402562012001
58/15.05.2013

5. 0201002372/ 
10.08.2015

കസ്ഥാലഡികറസ ടഇൗണ് 
സര്വ്വേതീസസ 
കകസ്ഥാ.ഓപകററതീവസ  
കബങസ

316977.00 10.5% 10.08.2016 02011002372/
14.05.2013

6. കക.വഡി.ഡഡി 
896/11 
12.06.2015

എസസ.എനം.ജഡി.ബഡി 
കസ്ഥാലഡികറസ സഡിറഡി 
ബസ്ഥാഞ്ചസ

271779.00 8.9% 12.06.2016 കക.വഡി.ഡഡി 
896/11
19.05.2011

7. കക.വഡി.ഡഡി 
951/2013 / 
24.08.2015

എസസ.എനം.ജഡി.ബഡി 
കസ്ഥാലഡികറസ സഡിറഡി 
ബസ്ഥാഞ്ചസ

79500.00 8.5% 24.08.2016 കക.വഡി.ഡഡി 
951/13 
23.08.2013

ആകക 1095635.00

8 155004/ 
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

118934.00 7.25% 13.05.2016

9. 155003/
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

118932.00 7.25% 13.05.2016

10 155001/
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

469835.00 7.25% 13.05.2016

11 141993/ 
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

131626.00 7.25% 13.05.2016

12 155005/ 
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

119537.00 7.25% 13.05.2016

13 155006/ 
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

64608.00 7.25% 13.05.2016

14 141992/ വഡിജയകബങസ , 131620.00 7.25% 13.05.2016
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12.11.2015 ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

15 141991/ 
12.11.2015

വഡിജയകബങസ , 
ഈസ്റ്റേസ നടകസ്ഥാവസ

370201.00 7.25% 13.05.2016

ആകക 1525293.00

ആകക കമകൊതമം 2620928.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്

സമംഗ്രഹമം 

മുന്നഡിരഡിപസ 1016849.00

തനവര്ഷനം പഡിനവലഡിചതസ 880972.00
 ( ജസ്ഥാമര നഡികക്ഷേപനം തുക 2423/-രൂപ

ഉള്കപടുതഡിയഡിടഡില)

ബസ്ഥാകഡി 135877.00

പുതഡിയ നഡികക്ഷേപനം 1525293.00

പുനര് നഡികക്ഷേപനം 880972.00

പലഡിശ 78786.00
 ( എഫസ.ഡഡി 21998 കന്റെ പലഡിശ 1354+ ജസ്ഥാമര

നഡികക്ഷേപനം പലഡിശ 232 = 1586 എന്നഡിവ ഉള്കപകട)

നതീകഡിയഡിരഡിപസ 2620928.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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അനുബനമം   - 6

അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം  ,   കല്ലലകൊണ മണ്ഡപമം
സടിര നടിദക്ഷേപ പത്രടിക   (31.12.2015)

ക്രമ.
നമം

എഫപ.ഡടി.നമം/ 
തശ്രീയതടി

ദബങപ തുക പലെടിശ
നടിരക്കപ

കകൊലെകൊവധടി റടിമകൊര്കപ

1. 56201400301/
13.11.2015

കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് 
കബങസ, മസ്ഥാവര് 
കറസ്ഥാഡസ

90448.00 8.05 13.11.2016 400301/ 13.11.2014

2. 56201400302/ 
13.11.2015

കകരള ഗസ്ഥാമതീണ് 
കബങസ, മസ്ഥാവര് 
കറസ്ഥാഡസ

60541.00 8.05 13.11.2016 400302/ 13.11.2014

3. 982035333/
13.09.2015

ഇന്തരന കബങസ 
മസ്ഥാനസ്ഥാഞ്ചഡിറ

142084.00 7.75 13.09.2016 465036/ 13.09.2014

4. 779908/ 
02.2.2015

കക.ഡഡി.സഡി. 
കമയഡിന ബസ്ഥാഞ്ചസ

107665.00 9.50 02.02.2016 7616/ 02.02.2014

5. 779909/ 
02.02.15

കക.ഡഡി.സഡി. 
കമയഡിന ബസ്ഥാഞ്ചസ

107665.00 9.50 02.02.2016 7617/ 02.02.2014

6. 7799110
02.02.2015

കക.ഡഡി.സഡി. 
കമയഡിന ബസ്ഥാഞ്ചസ

107665.00 9.50 02.02.2016 7618/ 02.02.2014

7. 779912/
02.02.2015

കക.ഡഡി.സഡി. 
കമയഡിന ബസ്ഥാഞ്ചസ

107665.00 9.50 02.02.2016 7618/ 02.02.2014

8. 779913/
02.02.2015

കക.ഡഡി.സഡി. 
കമയഡിന ബസ്ഥാഞ്ചസ

107665.00 9.50 02.02.2016 7260/ 02.02.2014

9. 654671/
27.06.2015

കക.ഡഡി.സഡി 
ബസ്ഥാഞ്ചസ 
കവസ്റ്റേസഹഡില 
ബസ്ഥാഞ്ചസ

124841.00 9.25 27.06.2016 7621/ 02.02.2014

10 602001334/
23.10.2015

കസ്ഥാലഡികറസ ടഇൗണ് 
സര്വ്വേതീസസ 
കകസ്ഥാ.ഓപകററതീവസ 
കബങസ

1114621.00 - 23.10.2016 00187/ 23.10.2014

11. 779910/
23.10.2015

കക.ഡഡി.സഡി 
കമയഡിന ബസ്ഥാഞ്ചസ 

59814.00 9.50 02.02.2016 മുന ഓഡഡിറസ 
റഡികപസ്ഥാര്ടഡില 
കചെര്കസ്ഥാന വഡിട്ടു 
കപസ്ഥായതസ.

ആകക 2130674.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്



31

സമംഗ്രഹമം 

മുന്നഡിരഡിപസ 1872029.00

തനവര്ഷനം പഡിനവലഡിചതസ 1796544.00

ബസ്ഥാകഡി 75485.00

പുനര് നഡികക്ഷേപനം 1796544.00

പലഡിശ 204145.00

മുന ഓഡഡിറസ റഡികപസ്ഥാര്ടഡില വഡിട്ടു 
കപസ്ഥായതസ

54500.00

2130674.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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അനുബനമം   - 7

അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം
ജകൊമല  നടിദക്ഷേപ പത്രടിക

ശശ്രീ  .  സുദരനന്  .  സടി  ,    ക്ലര്ക്കപ

ക്രമ.
നമം

രസശ്രീതപ 
നമം./തശ്രീയതടി 

ദബങപ തുക പലെടിശ
നടിരക്കപ

കകൊലെകൊവധടി

1. 727431/
16.03.2012

സഇൗതസ മലബസ്ഥാര് 
ഗസ്ഥാമതീണ് കബങസ

2655.00 8.5% 16.03.2016

ആകക 2655.00

      (ഒപസ)   
സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
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 അനുബനമം   8
ദചകൊദേലകൊവലെടി

(1951 കല ഹഡിന്ദുമത ധര്മ സസ്ഥാപന നഡിയമതഡികല വകുപസ 100-2- എന- ചെടനം 5 പ്രകസ്ഥാരനം
പുറകപടുവഡിക്കുന്ന ഹഡിന്ദുമതധര്മ സസ്ഥാപനങ്ങളുകട കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള ഓഡഡിറസ

റഡികപസ്ഥാര്ടഡികനറ കൂകട സമര്പഡികകണതസ)

സസ്ഥാപനതഡികനറ കപരസ അഴകകകൊടടി ശശ്രീ ദദേവടി മഹകൊദക്ഷേത്രമം

ഓഡഡിറസ റഡികപസ്ഥാര്ടസ കസ്ഥാലയളവസ 2015

ക കമതീഷണര് സൂക്ഷേഡിക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവശരകപട പ്രകസ്ഥാരമുള്ള 
അകഇൗണ്ടുകളുനം രജഡിസ്റ്റേറുകളുനം സൂക്ഷേഡിചഡിട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ ഖേണ്ഡഡിക 1-5 കസ്ഥാണുക

ഖേ

സസ്ഥാപനതഡികനറ  ആവശരതഡിനസ്ഥായഡി
ഉപകയസ്ഥാഗഡികസ്ഥാത  എലസ്ഥാ  സസ്ഥാവര  വസ്തുകളുനം
മലസരബനനസ്ഥാവകസ്ഥാശനം,  ഗസ്ഥാമതീ  ണ  കുളങ്ങളഡില
വളരുന്ന  നതീള  കമറഡിയ  പുലഡികന്മേലള്ള  അവ  കസ്ഥാശനം,
വൃക്ഷേങ്ങളുകട  ഫലങ്ങളഡികന്മേലള്ള  അവകസ്ഥാശനം  തുട
ങ്ങഡിയവ  നഡിര്ദ്ദേഡിഷ്ടരതീതഡിയഡിലനം  സസ്ഥാപനതഡികനറ
കനടതഡി  നുതകുനം  വണവനം  പസ്ഥാടതഡിനസ
നലകഡിയഡിട്ടുകണസ്ഥാ  കയനനം  എലസ്ഥാ  സനംഗതഡികളഡിലനം
പസ്ഥാടകരസ്ഥാര്  നടപഡിലസ്ഥാകഡി  യഡിട്ടുകണസ്ഥാ  കയനനം
ഏകതങഡിലനം  സനംഗതഡിയഡില  അതരനം  വസ്തുവകകള്
പസ്ഥാടതഡിനസ   നലകസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകകയസ്ഥാ  പസ്ഥാടകരസ്ഥാര്
നട പഡില  വരുതസ്ഥാതഡിരഡിക്കുകകയസ്ഥാ  കചെയ്തഡിട്ടുകണങഡില
അതരനം സനംഗ തഡികളുകട വഡിവരനം

01.01.1970 മുതല കദേവസസനം ഭൂമഡി സര്കസ്ഥാരഡില 
നഡിക്ഷേഡിപ്തമസ്ഥായഡി

ഗ

സസ്ഥാപനതഡികലകസ വകരണ്ടുന്ന വഡിവഡിധ രതീതഡിയഡിലള്ള
വരു  മസ്ഥാനങ്ങള്  യഥസ്ഥാസമയനം  മുതല  കൂടഡിയഡിട്ടുകണസ്ഥാ,
കസ്ഥാല പരഡിധഡി  ലനംഘഡിച തുകകള് തഡിരഡിചതീടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന
കവണ  നടപടഡികള്  സസകരഡിചഡിട്ടുകണസ്ഥാകയനനം
ഇലസ്ഥാകയങഡില  ഏകതസ്ഥാരു  സനംഗതഡി  കളഡിലസ്ഥാണസ
അതരനം നടപടഡി സസതീകരഡികസ്ഥാതഡിരുന്നതസ എന്നതസ   

ഉണസ

ഘ
ഏകതങഡിലനം അവകസ്ഥാശ വസ്ഥാദേങ്ങള് കസ്ഥാലഹരണ നഡിയമ
പ്രകസ്ഥാരനം  കസ്ഥാലഹരണകപട്ടുകപസ്ഥായഡി  എങഡില അതരനം
സനംഗതഡികളുകട വഡിവരനം

ഇല

ങ എലസ്ഥാ വരവകളുനം കസ്ഥാലവഡിളനംബനം കൂടസ്ഥാകത കണകഡില
വരുതഡിയഡിട്ടുകണസ്ഥാ എന്നതസ ഉണസ ഉണസ

ചെ
ഏകതങഡിലനം  അവകസ്ഥാശവസ്ഥാദേങ്ങള്  എഴുതഡി
തള്ളഡിയഡിട്ടുകണ ങഡില അതസ എതകയനനം എന്തഡികനറ
അടഡിസസ്ഥാനതഡി കലനനം

ഇല

ഛ

 അനംഗതീകൃത ബഡ്ജറഡിനനുസൃതമസ്ഥായസ്ഥാകണസ്ഥാ കചെലവകള്
എനനം,  പ്രസ്തുത  ബഡ്ജറഡിലനഡിനനം  വല
വരതഡിയസ്ഥാനവമു കണങഡില ആയവ എകന്തനനം ഖേണ്ഡഡിക 1-1 കസ്ഥാണുക
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ജ

എലസ്ഥാ കചെലവഡിനങ്ങളുനം അതുമസ്ഥായഡി ബനകപട  
അധഡികസ്ഥാരഡി അനുവദേഡിചഡിട്ടു കണസ്ഥാകയനനം അതഡിനസ  
ഉകപസ്ഥാലബലകമസ്ഥായഡി ശരഡിയസ്ഥായ കവഇൗചറുകള് 
ഉകണസ്ഥാകയനനം

ഖേണ്ഡഡിക 3-4 കസ്ഥാണുക

ഝ ഏകതങഡിലനം കചെലവഡിനനം ഓഡഡിററുകട 
അഭഡിപ്രസ്ഥായതഡില  പ്രഥമദൃഷ്ടരസ്ഥാ  പസ്ഥാഴ്കചെലവസ 
ആകണസ്ഥാകയന്നസ

അല

ഞ സസ്ഥാപനതഡികനറതലസ്ഥാത ആവശരതഡിനസ 
ഏകതങഡിലനം ഫണ്ടുകളുനം വസ്തുവകകളുനം 
വകമസ്ഥാറഡിയഡിട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ

ഇല

ട മുനകൂര് സനംഖേരകള് തഡിരഡിച്ചു പഡിടഡിക്കുകകയസ്ഥാ, 
തസ്ഥാമസനംവഡിനസ്ഥാ   കചെയ്തഡിട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ

ബസ്ഥാധകമല.

ഠ

അടഡിയന്തഡിര  കചെലവഡിനസ  ആവശരമഡിലസ്ഥാത  തുക
ബങഡില  അടചഡിട്ടുകണസ്ഥാ  എനനം  അധഡിക
ഫണ്ടുകള് നഡികക്ഷേപഡിചഡി ട്ടുകണസ്ഥാ   എനനംഖേണ്ഡഡിക 11
കസ്ഥാണുക

ഉണസ

ഡ എലസ്ഥാ സനംഭസ്ഥാവനകളുനം കസ്ഥാണഡിക, വസ്തുസ്തുുകളുനം 
കണകഡില   വരവസ വചഡിട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ

ഉണസ

ഢ

കകടഡിട  പ്രവൃതഡികളുകട  കസ്ഥാരരതഡില  അന്തഡിമ  ഗഡ
തതീര്  പസ്ഥാക്കുന്നതഡിനസ  മുകന്ന  അളവസ  പരഡികശസ്ഥാധന
നടതഡിയഡിട്ടു  കണസ്ഥാ  എനനം,   കൂടസ്ഥാകത  ആവശരമസ്ഥായ
അനുബന  കണക്കു  കളുനം  അളവസ  പുസ്തകനം,
നതീകഡിയഡിരഡിപസ  പുസ്തകനം,  കൂലഡിപടഡിക  തുടങ്ങഡിയ
രജഡിസ്റ്റേറുകളുനം,  ദേര്ഘസ്ഥാസസ,  സമതപതനം  മുതലസ്ഥാ
യവയുനം സൂക്ഷേഡിചഡിട്ടുകണസ്ഥാ കയനനം

ഖേണ്ഡഡിക 3-1, 3-2 കസ്ഥാണുക

ണ

വരവസ  സമസ്ഥാഹരണതഡികനറകയസ്ഥാ,  വഡില  പഡിടഡിപള്ള
വസ്തു  വകകളുകടകയസ്ഥാ  ചുമതലയുള്ള  ജഡിവനകസ്ഥാരഡില
നഡിനനം  കരു  തല  ധനനം  സസകരഡിചഡിട്ടുകണസ്ഥാകയനനം
കരുതല ധനനം സസതീക രഡിചഡിട്ടുകണസ്ഥാകയനനം കരുതല
ധസ്ഥാരണസ്ഥാപതനം തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി യഡിട്ടുകണസ്ഥാകയനനം

ഖേണ്ഡഡിക 2-9 കസ്ഥാണുക

സ

സസ്ഥാപനനം  ഭരഡികകപടുന്നതസ  ഏകതങഡിലനം  പദതഡി
പ്രകസ്ഥാര  കമസ്ഥാ,  വഡിജസ്ഥാപന  പ്രകസ്ഥാരനം  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡി
ചെടങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാ  രകമസ്ഥാ  ആകണങഡില  ഏകതങഡിലനം
പദതഡി  നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളഡില  വല  ലനംഘനവനം
ഉണസ്ഥായഡിട്ടുകണസ്ഥാ   എന്നസ 

ഖേണ്ഡഡിക 1-3 കസ്ഥാണുക

                                                                                                        

              

      (ഒപസ)   
 സതീനഡിയര് ഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്,

മലബസ്ഥാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടസ.


