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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



35

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



36

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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'  ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷ  '

നനം കക.എസസ. എ./എനം.എല.ഡഡി .(ടഡി-1)119/2018
                               കകരള സനംസഭാന ഓഡഡിറസ വകുപസ ,

മലബഭാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ കഭാരരഭാലയനം, 
സഡിവഡില കസ്റ്റേഷന, കകഭാഴഡികകഭാടസ. 

തതീയതഡിതിഃ  06.04.2018
06.10.2018

ഇ-കമയഡിലതിഃ sddlfmdk@gmail.com

സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
 
ട്രസ്റ്റേഡി കബഭാര്ഡസ കചെയര്മഭാന,
ശതീ പുലപളഡി മുരഡികനഭാര് കദേവസസനം,
പഡി.ഒ-പുലപളഡി, 
വയനഭാടസ ജഡില്ല - 673579

സര്,
വഡിഷയനംതിഃ   പുലപളഡി ശതീ മുരഡികനഭാര്  കദേവസസതഡികന്റെ 2016 വര്ഷകത

                         ഓഡഡിറസ റഡികപഭാര്ടസ  അയയ്ക്കുന്നതസ  സനംബനഡിചസ.                         
*****

1994 കല കകരള കലഭാകല ഫണസ ഓഡഡിറസ നഡിയമനം അനുസരഡിചസ പുറകപടുവഡിക്കുന്ന  പുല്പ്പളള
ശശ്രീ മുരളക്കനന്മാര്  ദദേവസസതളനന്റെ  2016  വര്ഷകത  ഓഡഡിറസ റഡികപഭാര്ടസ  ഇകതഭാകടഭാപനം അയയ്ക്കുന. ഇഇ
റഡികപഭാര്ടഡിനുള  മറുപടഡി,  റഡികപഭാര്ടസ  ലഭഡിചസ  രണ്ടു  മഭാസതഡിനകനം  മുകളഡികല  കമലവഡിലഭാസതഡില
ലഭരമഭാകകണതഭാണസ. 

വഡിശസസ്തതകയഭാകട,
(ഒപസ)

സതീനഡിയര് കഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്

 ഉളടകനംതിഃ ഓഡഡിറസ റഡികപഭാര്ടസ 

പകര്പസതിഃ 1. ഡയറക്ടര്,
                കകരള സനംസഭാന ഓഡഡിറസ വകുപസ, തഡിരുവനന്തപുരനം (ഇ-കമയഡില മുകഖേന)
             2. പ്രസഡിഡനറസ,
                മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡസ, കകഭാഴഡികകഭാടസ (കമതീഷണര് മുകഖേന)
               (ഇ-കമയഡില മുകഖേന)
            3. അസഡിസ്റ്റേനറസ കമതീഷണര്, മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡസ, കകഭാഴഡികകഭാടസ,
                (ഇ-കമയഡില മുകഖേന)
            4. കഭാരരഭാലയ പ്രതഡി.

 ടഡി.കക.എസസ

mailto:sddlfmdk@gmail.com
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ന .നക.എസസ.എ.എ.എല്.ഡള.(ടള-1) 119/2018                                            തശ്രീയതളതിഃ 06.04.2018

വയനന്മാടസ ജളല്ലയളനലെ സുല്തന്മാന് ബദതരള തന്മാലൂക്കളനലെ പുല്പ്പളള   വളദല്ലജളനലെ  
ശശ്രീ പുല്പ്പളള മുരളക്കനന്മാര് ദദേവസസതളനന്റ   2016   വര്ഷനത  ഓഡളറസ റളദപ്പന്മാര്ടസ 

 (1994   നലെ ദകരള ദലെന്മാക്കല് ഫണസ നളയമ   13-    വകുപ്പസ  , 1996   നലെ ദകരള ദലെന്മാക്കല് ഫണസ ഓ ഡളറസ
ചടങ്ങള്  ചട   18   എനളവ പ്രകന്മാര പുറനപ്പടുവളക്കുനതസ  )

ഓഡഡിറഡിനസ  ചുമതലകപട ഉകദേരഭാഗസകനറ
കപരുനം,   ഉകദേരഭാഗകപരുനം

ശതീ. സഡി.രഭാജകഗഭാപഭാലന,
സതീനഡിയര് ഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്,
കകരള സനംസഭാന ഓഡഡിറസ വകുപസ, 
മലബഭാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ, കകഭാഴഡികകഭാടസ

ഓഡഡിറസ നടതഡിയ ഉകദേരഭാഗസര് 

1 ശതീ.ധതീരജസ.കജ, അസഡിസ്റ്റേന്റെസ ഓഡഡിറസ ഓഫതീസര്

2 ശതീ.പ്രശഭാന്തസ.സഡി.വഡി, 
അസഡിസ്റ്റേനറസ ഓഡഡിറസ ഓഫതീസര്

ഓഡഡിറസ നടതഡിയ വര്ഷനം 2016

ഓഡഡിറഡിനസ എടുത സമയനം 13-11-2017  മുതല 21.11.2017 വകര

കക്ഷേത്ര  ഭരണഭാധഡികഭാരഡികളുകട  കപരുനം
തസ്തഡികയനം 

ശതീ.കുപകതഭാടസ  രഭാജകശഖേരന  നഭായര്,  ട്രസ്റ്റേഡി
01.01.2016  31.12.2016–

                                                              ഭന്മാഗ  . 1

1-1.  ബഡസജറസ

        2016 കല ബജറസ മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡസ കമതീഷണറുകട 02.02.2016 കല കജ.5/6392/15

എനം.ഡഡി.ബഡി നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകഭാരനം അനംഗതീകരഡിചഡിട്ടുണസ.  

1-2. വന്മാര്ഷളക കണക്കുകള്

       2016 കല വഭാര്ഷഡിക കണക്കുകള് 14.02.2017  നസ  ഓഡഡിറഡിനസ സമര്പഡിചഡിട്ടുണസ.  വഭാര്ഷഡിക

കണക്കുകള് സമയബനഡിതമഭായഡി  സമര്പഡിചഡിട്ടുണസ. 

1-3. ദക്ഷേത്രഭരണ

 ശതീ.പുലപളഡി  കദേവസസതഡികന്റെ  പഭാരമ്പരര  ട്രസ്റ്റേഡിയഭായ  ശതീ.കുപകതഭാടസ രഭാജകശഖേരന

നഭായകര   കഡപപ്യൂടഡി  കമതീഷണറുകട  11.02.2004  കല  എ 4/218/2004  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകഭാരനം

പഭാരമ്പരര ട്രസ്റ്റേഡിയഭായഡി അനംഗതീകരഡിചസ ഉതരവഭായഡിരുന.   ഓഡഡിറസ കഭാലയളവഡില ശതീ.രഭാജകശഖേരന

നഭായരഭാണസ  കക്ഷേത്രഭരണനം  നടതഡി  വരുന്നതസ.   കദേവസസതഡികന്റെ  പ്രധഭാന  തതീരുമഭാനങ്ങള്  ട്രസ്റ്റേഡി

തതീരുമഭാന രജഡിസ്റ്റേറഡില കരഖേകപടുതഡി തുടര് നടപടഡികള് കകകകഭാള്ളുന.
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1-4.  ദക്ഷേത്ര ഭൂമള
കക്ഷേത്രതഡില  ഭൂസസതസ  രജഡിസ്റ്റേര്  എഴുതഡി  സൂക്ഷേഡിച്ചു  വരുനണസ.  ഭൂനഡികുതഡിയനം  അടവഭാകഡി

വരുനണസ
കദേവസസതഡികന്റെ കകവശമുള ഭൂമഡിയകട വഡിശദേഭാനംശങ്ങള് തഭാകഴ കചെര്ക്കുന. 

ക്രമ.നനം ഭൂമഡിയകട കപരസ വഡിസ്തതീര്ണനം സര്കവ്വെ നമ്പര്

1 ശതീ.വഭാതതീകഡി അശമസലനം 10 കസന്റെസ 358/1A

2 ശതീ.കവളഭാടസതറ 30  കസന്റെസ 1/1

3 കക്ഷേത്രവനം പരഡിസരവനം 9 ഏക്ര 26 കസന്റെസ 605/1

4 നഭാരങ്ങകണഡി സലനം 3 ഏക്ര 40 കസന്റെസ 622/3

5 കകതകകഭാല്ലഡി സലനം 1 ഏക്ര 6 കസന്റെസ 602/1

6 കരഡിമ സലനം 6 ഏക്ര 20 കസന്റെസ 584/1

7 കക്ഷേത്രതഡിനസ കഡിഴക്കു ഭഭാഗനം സലനം 1 ഏക്ര 32 1/2 കസന്റെസ 606/1

8 കഭാളഡി കക്ഷേത്ര സലനം  28 3/4 കസന്റെസ 611/7

9 ശതീ.ജഡയറകഭാവസ കക്ഷേത്ര സലനം 5 ഏക്ര 67 1/2 കസന്റെസ 114/2

10 ശതീ.കബഭാമന തറ - സലനം 1 ഏക്ര 60  കസന്റെസ 306/1

11 ശതീ.ഹനുമഭാന കകഭാവഡില 1/2 കസന്റെസ 1/27

12 കക്ഷേത്രനം വക വയല 4 ഏക്ര 180

13 പഭാതഡിരഡികഭാടസ സലനം 3.87 കസന്റെസ 114/1

ആകക 33 ഏകര്
24.87 കസന്റെസ

മഭാനന്തവഭാടഡി  ആര്.ഡഡി.ഒ  കകഭാടതഡിയഡില  കക്ഷേത്രനം  വക  വയലഡികന്റെ  കകസസ  നഡിലവഡിലുണസ.

പുലപളഡി അങ്ങഭാടഡിയഡിലുനം  കക്ഷേത്രനം വക മഭാരുതഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാനംപ്ലകഡികനഭാടസ കചെര്ന്ന  15  കസന്റെസ

സലതഡികനലുനം  പ്രസ്തുത  കകഭാടതഡിയഡില  കകസസ  നഡിലനഡിലക്കുന.  വരവഹഭാരനം  നഡിലനഡിലക്കുന്ന

കദേവസസനം സസത്തുകള് സനംബനഡിച വഡിശദേഭാനംശനം തഭാകഴ കകഭാടുക്കുന. 

ക്രമ.
നനം

ഭൂമഡിയകട കപരസ വഡിസ്തതീര്ണനം കകസസ നമ്പര്/കകഭാടതഡി

1 ക രഡിമനം സലനം 1 ഏകര്  75 കസന്റെസ CMA – 15/2012
ജഡില്ലഭാ കകഭാടതഡി, കല്പറ
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2 കരഡിമനം സലനം & വതീടസ 20 കസന്റെസ A3-5/2010 സബ്കകഭാടതഡി,
ബകതരഡി

3 കരഡിമനം സലനം 3 കസന്റെസ AS.21/2010, 
സബ്കകഭാടതഡി ബകതരഡി

4 എരഡിയപളഡി 25 ഏകര് AS.21/11,  AS  22/11,AS-
23/11, AS – 25/11, AS-29/11
സബ്കകഭാടതഡി,
ബകതരഡി

5 പൂലപളഡി കടഇണ 4 കസന്റെസ AS-95/2006 സബ്കകഭാടതഡി,
ബകതരഡി

6 കരഡിമനം കടഇണ 91/2  കസന്റെസ AS-45/2008 സബസ കകഭാടതഡി,
ബകതരഡി

കദേവസസനം ഭൂമഡി കകയ്യേറഭാതഡിരഡിക്കുവഭാന അതഡിര്തഡി നഡിര്മഡിക്കുന്ന സലങ്ങളഡില അവ നഡിര്മഡിചസ

കകവശ ഭൂമഡി സുരക്ഷേഡിതമഭാക്കുന്നതഡിനുള നടപടഡികള് കകകകഭാകളണതഭാണസ. 

1-5. ഇന്നവന്റെറള
മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡസ കമതീഷണറുകട  02.03.2010  കല എചസ  9/1637/10  നമ്പര് സര്ക്കുലര്

പ്രകഭാരനം കക്ഷേത്രങ്ങളഡില ലഭഡിക്കുന്ന സസര്ണനം, കവളഡി, മറസ വഡിലപഡിടഡിപ്പുള  വസ്തുകള് അകന്ന ദേഡിവസനം തകന്ന

തൂകവനം മറസ വഡിശഭാദേഭാനംശങ്ങകളഭാകട ഇനകവന്റെറഡി രജഡിസ്റ്റേറഡില കചെര്കകണതഭാണസ. 

മലബഭാര്  കദേവസസനം  കബഭാര്ഡസ  അധഡികൃതര്  അവസഭാനമഭായഡി  പരഡികശഭാധന  നടതഡിയതസ

20.11.2010  ല ആണസ ഭക്തജങ്ങള് വഴഡിപഭാടസ കകഇണറഡില നലകഡി രസതീതഡി വഭാങ്ങുന്നതഡിനസ പകരനം

ഭണഭാരങ്ങളഡില  കനരഡിടസ  സസര്ണനം,  കവളഡി  തുടങ്ങഡിയവ  ഇടുന്നതഭായഭാണസ  കക്ഷേത്രനം  ഭഭാരവഭാഹഡികള്

അറഡിയഡിചതസ.   ഇപ്രകഭാരനം ഭണഭാരതഡില നഡികക്ഷേപഡിക്കുന്ന സസര്ണനം,  കവളഡി തുടങ്ങഡിയവ ഭണഭാരനം

തുറകന്നണ്ണുകമ്പഭാള്  പണനം  എണഡി  തഡിടകപടുതഡിയതഡിനസ  കശഷനം  സസര്ണനം,  കവളഡി  തുടങ്ങഡിയവ

ഭണഭാരതഡില തകന്ന തഡിരഡികക നഡികക്ഷേപഡിക്കുന്നതഭായഭാണസ അറഡിയഡിചതസ.   ഇതസ മലബഭാര് കദേവസസനം

കബഭാര്ഡസ കമതീഷണറുകട നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള്കസ വഡിരുദ്ധമഭായ നടപടഡിയഭാണസ. 

സസര്ണനം,  കവളഡി  തുടങ്ങഡിയ  മൂലരവതഭായ  വസ്തുകള്  (ഭണഭാരതഡില  നഡിന്നസ  ഉള്കപകട)

ലഭഡിക്കുകമ്പഭാള്  അവ  ലഭഡിക്കുന്ന  മുറകസ  പ്രകതരക  രശതീതഡില  കരഖേകപടുതഡി  (ഇനകവന്റെറഡിയഡില

കചെര്തസ)  അവ ട്രസ്റ്റേഡി/കചെയര്മഭാന/എകഡികപ്യൂടതീവസ ഓഫതീസറുകട ഉതരവഭാദേഡിതസതഡില സുരക്ഷേഡിതമഭായഡി
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സുക്ഷേഡികകണതുമഭാകുന.  

കമല പറഞ്ഞ പ്രകഭാരനം നടപടഡികള് സസതീകരഡിചസ വഡിവരനം ഓഡഡിറഡികന അറഡിയഡികകണതഭാണസ. 

1-6. കപഭാതു അവകലഭാകനനം
ഓഡഡിറസ കഭാലയളവഡില  ബജറസ   യഥഭാസമയനം തയ്യേഭാറഭാകഡി മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡഡില

നഡിന്നസ  അനംഗതീകഭാരനം  ലഭഡിചഡിട്ടുണസ.  വഭാര്ഷഡിക   കണക്കുകളുനം   യഥഭാസമയനം  ഓഡഡിറഡിനഭായഡി

ലഭരമഭാകഡിയഡിട്ടുണസ. രജഡിസ്റ്റേറുകളുനം കറകകഭാര്ഡുകളുനം സൂക്ഷേഡിക്കുന്നതസ കപഭാതുകവ തൃപഡികരമഭാണസ. 

ജതീവനകഭാരുകട കസവന പുസ്തക പരഡികശഭാധനയഡില കണ ഏതഭാനുനം നപ്യൂനതകള് ഖേണഡിക-3-9

ആയഡി  ഈ  റഡികപഭാര്ടഡില  കചെര്തഡിട്ടുണസ.  കസകടഷന/കടണര്  നടപടഡികള്  പഭാലഡികഭാകത  തുക

കചെലവഴഡിചതസ സനംബനഡിച പരഭാമര്ശങ്ങള് ഖേണഡിക  3-1, 3-2 എന്നഡിവയഡില കചെര്തഡിട്ടുണസ.  കൃഷഡി/

കതഭാടനം  വരവ കചെലവകള് ഓകരഭാവര്ഷകതയനം ഓകരഭാ ഇനനം വഡിളകളുകടയനം പ്രകതരകനം പ്രകതരക

മഭായഡി കണക്കുകവകകണതുനം ഓഡഡിറഡിനസ ഹഭാജരഭാകകണതുമഭാണസ. 

                                                                  ഭന്മാഗ   11

വരവഡിനങ്ങളഡിലുള ഓഡഡിറസ നഡിരതീക്ഷേണങ്ങള്

 11-1. കണക്കസ സൂക്ഷേളപ്പളനലെ അപന്മാകതകള്   :   കകന്മാഷസ ബുക്കസ  ,   വന്മാര്ഷളക കണക്കസ  ,   കമമ്പ്യൂടര്  
      അനക്കക്കൌണളങ്ങസ  എനളവയുമന്മായള ബന്ധനപ്പട നപന്മാതു അപന്മാകതകള് തന്മാനഴെ ദചര്ക്കുന  . 
i)  കചെകസ  മുകഖേന  വരുന്ന  കചെലവകള്  കരഭാഷസ  ബുകഡില  കചെലവസ  ഭഭാഗതസ  ബഭാങസ  കകഭാളതഡില

കരഖേകപടുതഡി വരുനണസ.  എന്നഭാല അകത തുക തകന്ന കരഭാഷ്ബുകഡില വരവസ ഭഭാഗത്തുനം കചെലവസ

ഭഭാഗത്തുനം കരഭാഷസ  കകഭാളതഡില കരഖേകപടുത്തുനണസ.  കസലഫസ  കചെക്കുകള് മഭാത്രകമ  ഇതരതഡില

കരഖേകപടുത്തുള്ളു.  പണമഭായഡി  നലകഭാത  തുക  കരഭാഷസ  കകഭാളതഡില  വരവസ,  കചെലവസ  ഭഭാഗതസ

കഭാണഡിക്കുന്നതസ ശരഡിയല്ല.  [ഉദേഭാ. കവഇചര് നമ്പര് 961/16 തഡിയ്യേതഡി 28.10.16. 75000 ]

ii) കരഭാഷ്ബുകഡില  കരഖേകപടുതഡിയ തുകകള് കറക്ഷേന കപന ഉപകയഭാഗഡിചസ ചെഭായനം കതചസ തഡിരുതല

വരുതഡിയഡിരഡിക്കുന.  കരഭാഷസ ബുകഡില എഴുതഡിയ തുകകള് മഭായഡിചസ തഡിരുതല വരുത്തുന്ന രതീതഡി ഒഴഡി

വഭാകകണതഭാണസ.   അഥവഭാ കതറസ സനംഭവഡിചഭാല   കരഖേകപടുതഡിയതസ കതറഡിയഭാല കവടഡി എഴുതഭാന

ശദ്ധഡികകണതഭാണസ.

ഉദേഭാ: കരഭാഷസ ബുകസ കപജസ നമ്പര് 183(14581/-, 6361/-) കപജസ. 193(401604.46)
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iii) കരഭാഷസ ബുകഡില ബഭാങസ പലഡിശ ഉള്കപടുതഡിയഡിടഡില്ല. കനറഭാ ബഭാങസ (A/c No 1441) ല 

31.10.2016 നസ 1558/- രൂപ പലഡിശ ഉകണങഡിലുനം  ആയതസ കരഭാഷസ ബുകസ വഭാര്ഷഡിക കണകസ 

എന്നഡിവയഡില ഉള്കപടുതഡിയഡിടഡില്ല.

iv) കനറഭാ ബഭാങസ അകകഇണസ നമ്പര് 1441 ല 2.1.2017 നസ വരവസ വന്ന രണസ ലക്ഷേനം രൂപ കതറഭായഡി 

31.12.16 നസ 2016 കല കരഭാഷസ ബുകഡില വരവസ കവചഡിട്ടുണസ. ഇപ്രകഭാരനം കരഭാഷസ ബുകഡികല യഥഭാര്ത്ഥ 

വരവനം ബഭാങസ പഭാസസ ബുകഡികല വരവനം തമഡില വരതരഭാസനം വന്നഡിട്ടുണസ (കരഭാഷസ ബുകസ പ്രകഭാരമുള 

വരവസ 401604.46, പഭാസ്ബുകസ വരവസ 2094633.68)

v)  നഭാഷണല  ഇനസ്റ്റേഡിറപ്യൂടസ  ഓഫസ  ഇലകകഭാണഡികസ  ഇനഫര്കമഷന  കടകകഭാളജഡി(NIELT)  മുകഖേന

കനരകത കമ്പപ്യൂടര് വലകരണനം നടതഡിയഡിരുന.   എന്നഭാല  2016  കല ഓഡഡിററുമഭായഡി ബനകപട

കരഭാഷ്ബുകസ,  ലഡ്ജര്,  വരവസ  കചെലവസ  പത്രഡികകള്  എന്നഡിവകയല്ലഭാനം  കകകകഭാണ സ  എഴുതഡി  കൂടഡി

തയ്യേഭാറഭാകഡിയഭാണസ  ഓഡഡിറഡിനസ  ലഭരമഭാകഡിയതസ.   കമ്പപ്യൂടര്വലകരണതഡികന്റെ സഭാധരത മുഴുവനഭായഡി

പ്രകയഭാജനകപടുതഡി മുഴുവന കരഖേകളുനം കമ്പപ്യൂടകറസസ കചെയ്യേഭാനുള തുടര് നടപടഡികള് സസതീകരഡികക

ണതഭാണസ. 

11-2. ജന്മാമകസഖക ജശ്രീവനക്കന്മാരനസ നല്കന്മാന് അവദശേഷളക്കുന  .

കക്ഷേത്രജതീവനകഭാരനഭായ സഡി.പഡി.പു ഷഭാകരന  (അടഡിച്ചു തളഡി/കതഡിന)  വര്ഷങ്ങളഭായഡി  കക്ഷേത്ര

കജഭാലഡിയഡില നഡിന്നസ വഡിടുതല കചെയസ  കപഭായഡിട്ടുണസ.   ടഡിയഭാകന്റെ ജഭാമരസനംഖേര  1159/-  രൂപ  2015-കല

ജഭാമര നഡികക്ഷേപ പത്രഡികയഡില കരഖേകപടുതഡിയഡിട്ടുണസ. 23.04.2009 ല കസവനതഡില നഡിനനം വഡിടുതല

കചെയതഭായഡി ടഡിയഭാകന്റെ കസവന പുസ്തകതഡില കരഖേകപടുതഡിയഡിട്ടുണസ. 

ടഡിയഭാനസ അര്ഹതകപട ജഭാമരസനംഖേര നലകുന്നതഡിനുള നടപടഡി സസതീകരഡികകണതുനം അല്ലഭാത

പക്ഷേനം തുക കക്ഷേത്ര ഫണഡില മുതല കൂടഭാനുള നടപടഡികള് സസതീകരഡികകണതുമഭാണസ. 

11-3. ദക്ഷേത്രഭണന്മാര തുറനനണ്ണുനതളല് നടപടള ക്രമ പന്മാലെളചളല്ല  . 

കക്ഷേത്രതഡികന്റെ  വഭാര്ഷഡിക  ഉലസവകതഭാടനുബനഡിചസ  4.01.2016  മുതല  7.01.2016  വകര

നഭാലസ ദേഡിവസങ്ങളഡില ഭണഭാരനം തുറകന്നണഡിയഡിട്ടുണസ.  (ഭണഭാര രജഡിസ്റ്റേര് കപജസ 312 മുതല 338 വകര)

ഭണഭാരങ്ങള് തുറകന്നണ്ണുന്നതഡിനസ  കബഭാര്ഡഡില നഡിനനം അനുമതഡി  ലഭഡിചഡിട്ടുകണങഡിലുനം  അവ പ്രസ്തുത

ദേഡിവസങ്ങളഡില  തുറകന്നണ്ണുന്നതഡിനസ  ആരുനം  തകന്ന  സഭാക്ഷേരനം  വഹഡിചതഭായഡി  രജഡിസ്റ്റേരഡില
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കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില്ല,  ഇതസ സനംബനഡിചസ നടതഡിയ ഓഡഡിറസ അകനസഷണതഡിനസ  (നമ്പര്  1/16  തഡി.

15.11.17) ലഭഡിച മറുപടഡിയഡില ട്രസ്റ്റേഡി സഭാക്ഷേരകപടുതഡിയതഭായനം സന്നഡിഹഡിതരഭായ മറ്റുളവരഡില നഡിന

സഭാക്ഷേരകപടുതഡി സൂക്ഷേഡിക്കുന്നതഭാകണനമഭാണസ അറഡിയഡിചഡിട്ടുളതസ. 

ഹഡിന്ദുമത ധര്മ സഭാപന (ഭ) വകുപസ കഡപപ്യൂടഡി കമതീഷണറുകട 30.01.90 കല ബഡി 1/440/90

നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകഭാരമുള നഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് കമല പറഞ്ഞ  ക്രമതഡില പഭാലഡിചഡിടഡില്ല. 

മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡസ മഭാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഈ കഭാരരതഡില പഭാലഡികകണതഭാണസ.

11-4. സര്ക്കന്മാര് ധനസഹന്മായ: ഇല്ല

11-5. മന്മാദനജസനമന്റെസ ഫണസ : ഇല്ല

11-6. വര്ഷന്മാശേന 

വര്ഷനം തുക കക്ഷേത്ര ഫണഡില വരവസ
വച തഡിയ്യേതഡി

റഡിമഭാര്കസ

2015 158169 12.02.2016
എസസ.ടഡി.എസസ.ബഡി  പുലപളഡി
അകകഇണസ  നമ്പര്  4  ല
വരവസ വന.

11-7. വന്മായ : ഇല്ല

11-8. ഓഡളറസ റളക്കവറള : ഇല്ല

11-8. ജന്മാമകസഖക

മുഴുവന ജതീവനകഭാരഡില നഡിനനം ജഭാമര സനംഖേര ഈടഭാകഡിയഡിട്ടുണസ.  ജഭാമരസനംഖേര പത്രഡിക ഈ

റഡികപഭാര്ടഡികന്റെ അനുബനതഡില കചെര്തഡിട്ടുണസ.
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ഭന്മാഗ   -   III 

നചലെവളനങ്ങളളലുള  ഓഡളറസ നളരശ്രീക്ഷേണങ്ങള്

III.1.        കകടടഷന നടപടടകള പപലടകപതത തക തചലവഴടച  .

മലബഭാര്  കദേവസസനം  കബഭാര്ഡസ  കമതീഷണറുകട  02.03.2010  കല  എചസ  9/1637/10  നമ്പര്

സര്ക്കുലറഡികല ഖേണഡിക 5 പ്രകഭാരനം കബഭാര്ഡഡികന്റെ കതീഴഡികല എല്ലഭാ കക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കുനം കസ്റ്റേഭാര് പര്കചഴസ

ചെടങ്ങള്  ബഭാധകമഭാണസ.   പ്രസ്തുത  ചെടതഡില  15000/-രൂപയഡില  കൂടുതല  ഉളതുനം  ഒരു  ലക്ഷേനം

വകരയളതുമഭായ കചെലവകള് കസകടഷനമുഖേഭാന്തഡിരമഭായഡിരഡികണകമന്നസ നഡിഷ്കര്ഷഡിക്കുനണസ.  എന്നഭാല

തഭാകഴ കഭാണഡിച കചെലവകള്കസ  കമല പറഞ്ഞ നടപടഡി ക്രമനം പഭാലഡിചഡിടഡില്ല. 

 
ക്രമ
.നനം

കവഇചര് നമ്പര്/തഡിയ്യേതഡി തുക കചെലവഡികന്റെ വഡിശദേഭാനംശനം

1 11/16 6-1-16 36000 ഭക്ഷേണനം പഭാകനം കചെയതഡികന്റെ കചെലവസ നലകഡിയതസ

2 37/16 9-1-16 37000 കകസര, കമശ, പന്തല വഭാടക നലകഡിയതസ

ഇതു  സനംബനഡിച്ചു  നലകഡിയ  ഓഡഡിറസ   അകനസഷണതഡിനസ  കക്ഷേത്രതഡില  നഡിന്നസ  ലഭഡിച

മറുപടഡിയഡില ഭക്ഷേണനം പഭാകനം കചെയ്യുന്നതസ ഭക്തജനങ്ങള് വരുന്നതനുസരഡിചഭാകണനനം അതഡിനഭാല മുന

കൂടഡിയള  കസകടഷന  അസഭാദ്ധരമഭാകണനമഭാണസ.   ഇതസ  അനംഗതീകരഡികഭാവന്ന  മറുപടഡിയല്ല.   വര്ഷ

ങ്ങളഭായഡി കക്ഷേത്രതഡില പ്രസഭാദേഊടസ  നടന വരുനണസ.  ഏകകദേശ കണകസ ഇപ്രകഭാരനം ലഭഡിക്കുന്ന

തഭാണസ. കസകടഷന ക്ഷേണഡിക്കുകമ്പഭാള് തകന്ന ഒരു നഡിശഡിത അളവസ ഭക്ഷേണനം പഭാകനം കചെയ്യുന്നതഡിനുള

നഡിരകസ,  അധഡികരഡിക്കുന്നതഡികന്റെ നഡിരകസ  അകല്ലങഡില  ഒരു ദേഡിവസകത നഡിരകസ  എന്നഡിവ പ്രകഭാരനം

പ്രവര്തഡികസ മുനകൂടഡി നഡിരകസ ഉറപഡികഭാവന്നതഭാണസ.  ആയതഡിനഭാല  ചെട പ്രകഭാരമള നടപടഡി ക്രമനം

പഭാലഡിചസ  ആകള  കതരകഞ്ഞടുകഭാതതസ  കക്ഷേത്രതഡികന്റെ  ഭഭാഗതസ  നഡിന്നസ  വന്ന  കപഭാരഭായ്മയഭായഭാണസ

ഓഡഡിറസ വഡിലയഡിരുത്തുന്നതസ. 

III.2. നടണര് ക്ഷേണളക്കന്മാനത പ്രവര്തള നടതള

തഭാകഴ കഭാണഡിച പ്രവര്തഡികള്കഭായഡി കചെലവഴഡിച തുകകസ കടണര് ക്ഷേണഡിചഡിടഡില്ല. 

ക്രമ.
നനം

കവഇചര് നമ്പര്/ തഡിയ്യേതഡി തുക കചെലവസ ഇനനം

1 36/16/  08.01.2016 130000 ഉത്സവതഡിനുള കലറസ & കസഇണസ

2
183/29.02.16 70000

കരഡിമനം കതഭാടനം കവലഡികകടസ
176/23.2.16 30000
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192/04.03.16 32040
ആകക 132040

മലബഭാര്  കദേവസസനം  കബഭാര്ഡസ  കമതീഷണറുകട  02.03.2010  കല  എചസ-9/1637/10  നമ്പര് 

സര്ക്കുലര്  പ്രകഭാരനം  കബഭാര്ഡഡിനസ  കതീഴഡികല  എല്ലഭാ  കക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കുനം  കസ്റ്റേഭാര്  പര്കചഴസ  ചെടങ്ങള്

ബഭാധകമഭാണസ.  2013 കല കകരള കസ്റ്റേഭാര് പര്കചഴസ മഭാനസല ഖേണഡിക 7-7 പ്രകഭാരനം ഒരു ലക്ഷേതഡില

ധഡികനം  വരുന്ന  വഭാങ്ങലുകള്കസ  കടണര്  ക്ഷേണഡികകണതഭാണസ.   എന്നഭാല  കമല  കഭാണഡിച  ഒരു

ലക്ഷേതഡില അധഡികരഡിച കചെലവകള്കസ കടണര് നടപടഡികള് സസതീകരഡിചഡിടഡില്ല. 

ഇതസ സനംബനഡിചസ നലകഡിയ ഓഡഡിറസ അകനസഷണ (നമ്പര് 6/16 തഡിയ്യേതഡി  21.11.17)  തഡിനസ

ഉള മറുപടഡിയഡില രണസ പ്രവര്തഡിയനം കസകടഷന വഴഡിയഭാണസ കചെയകതനനം രണഭാമകത പ്രവര്തഡികസ

കബഭാര്ഡഡികന്റെ   ഉതരവസ  (ഉതരവസ  നമ്പര്  :  മലബഭാര്  കദേവസസനം  കബഭാര്ഡസ  കമതീഷണറുകട

20.01.2016 കല കജ 5-4541/15 എനം.ഡഡി.ബഡി (കക.ഡഡിസസ) ലഭരമഭാക്കുകയനം കചെയഡിരുന. 

കമല കഭാണഡിച മലബഭാര് കദേവസസനം കബഭാര്ഡഡികന്റെ ഉതരവഡികല വരവസകള് പഭാലഡികഭാത

തഡിനസ വഡിശദേതീകരണനം ലഭരമഭാകകണതഭാണസ ഈ കഭാരരതഡില ചെട വഡിരുദ്ധമഭായഡി കബഭാര്ഡസ നലകഡിയ

അനുമതഡിയനം പുനപരഡികശ ഭാധഡിക്കുന്നതഡിനഭായഡി കബഭാര്ഡഡികന്റെ ശദ്ധ ക്ഷേണഡിക്കുന. 

III.3. സന്മാധനങ്ങള്  വന്മാങ്ങുനതളനസ സന്മാപനനത തളരനഞ്ഞെടുതതളല് സുതന്മാരകതയളല്ല

കക്ഷേത്രതഡികല  വഴഡിപഭാടസ,  നഡിതരത  തുടങ്ങഡിയ  ആവശരങ്ങളുമഭായഡി  ബനകപടസ  2016  ല

വഭാങ്ങഡിയ  സഭാധനങ്ങള്  പൂര്ണമഭായനം  പുലപളഡി  കസ്റ്റേഭാര്സസ,  പുലപളഡി  എന്ന  സഭാപനതഡില

നഡിന്നഭാണസ വഭാങ്ങഡിയതസ. എതഭാനുനം ഉദേഭാഹരണനം തഭാകഴ കചെര്ക്കുന. 

ക്രമ
നനം

കവഇചര് നമ്പര്/
തഡിയ്യേതഡി

തുക വഡിശദേഭാനംശനം

1 38/16/ 09.01.16 120000 വഴഡിപഭാടസ നഡിതരത തുടങ്ങഡിയവയ്ക്കള ഭക്ഷേര സഭാധനങ്ങള് 

2 286-289/16/  02.04.16 32068 ” ”

3 543-546/16/   03.08.16 23297 ” ”

4 637-643/16/  08.09.16 42193 ” ”

5 645/16/   09.09.16 18952 ” ”

ഒരു  സഭാപനതഡില  നഡിന  തകന്ന  ഒരു  വര്ഷനം  മുഴുവന  സഭാധനങ്ങള്  വഭാങ്ങുന്നതഭായഭാണസ

കഭാണുന്നതസ.  ഇപ്രകഭാരനം ഒരു സഭാപനകത തഡിരകഞ്ഞടുക്കുന്നതഡിനസ മുമ്പസ ഒരു നഡിശഡിത കഭാലകതകസ

സഭാധനങ്ങള്  വഡിതരണനം  കചെയ്യുന്നതഡിനഭായഡി  മറസ  സഭാപനങ്ങളഡില  നഡിന  കൂടഡി  വഡിലനഡിലവഭാരനം

സനംബനഡിച കസകടഷന ക്ഷേണഡിചസ  തതീരുമഭാനഡിക്കുകകയഭാ അകല്ലങഡില സഭാധന വഡിലകള് തഭാരതമരനം
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കചെയ്തു  തതീര്ചകപടുത്തുകകയഭാ  കചെകയ്യേണതഭായഡിരുന.   എന്നഭാല  അപ്രകഭാരമുള  ഒരു  നടപട ഡിയനം

സസതീകരഡിചഡിടഡില്ല. 

ഇതസ  സനംബനഡിചസ  നലകഡിയ ഓഡഡിറസ  അകനസഷണതഡിനസ കസകടഷന നടപടഡികള് സസതീകരഡി

ക്കുന്നതഭാകണന്ന മറുപടഡിയഭാണസ ലഭഡിചതസ. 

കക്ഷേത്രതഡിനസ  കൂടുതല ഗുണകരമഭാകുന്ന രതീതഡിയഡിലുള സഭാപനകത തകന്നയഭാണസ  സഭാധന

ങ്ങള് വഭാങ്ങുന്നതഡിനഭായഡി കതരകഞ്ഞടുതതസ എന്നസ ഉറപസ വരുത്തുന്നതഡിനുള നടപടഡികള് കകകകഭാ

കളണതഭാണസ

III.4. നചലെവസ നവക്കൌചറുകള് സൂക്ഷേളചളടളല്ല വളശേദേന്മാശേങ്ങള് തന്മാനഴെ ദചര്ക്കുന

ക്രമ.
നനം

കവഇചര് നനം
തഡിയ്യേതഡി 

തുക കചെലവഡികന്റെ വഡിശദേഭാനംശനം

1 273/ 24.03.16 5000 ടഭാകഡി ചെഭാര്ജസ കജഭാത്സരന

2 154/11.02.16 31000 കഹകകഭാടതഡി കകസസ കചെലവസ

3 331/22.04.16 3000 സസര്ണ  പ്രശ്ന  പരഡിഹഭാരനം  -  വഴഡിപഭാടസ
കചെലവസ

4 407/14.06.16 1512 കവദേദ്യുതഡി ചെഭാര്ജസ കചെലവസ

5 432/27.06.16 450 വണഡിക്കൂലഡി

6 473/04.07.16 450 വഡിളകസ വയ്ക്കല പ്രതഡിഫലനം 

7 693/28.09.16 40 പചകര്പ്പൂരനം വഭാങ്ങല

8 709/04.10.16 450 വഡിളകസ വയ്ക്കല പ്രതഡിഫലനം

9 784/03.11.16 450 '' '' 

10 870/01.12.16 450 '' '' 

11 303/08.04.16 750 കകസസ വക കചെലവസ

43552/-

 കമല  കഭാണഡിച  പ്രകഭാരനം  കവഇചര്  ഇല്ലഭാകത  കചെലവസ  കചെയ  43,552/-രൂപയകട  കചെലവസ

തടസ്സതഡില വയ്ക്കുന. 

III.5. ദതന്മാട പണള   :   കൃതകമന്മായ നചലെവസ കണക്കസ സൂക്ഷേളദക്കണതന്മാണസ  .

കദേവസസനം ഭൂമഡിയഡികല കഭാപഡി,  റബ്ബര്,  അടക  തുടങ്ങഡിയ കതഭാടനം വഡിളകളുകടയനം കനല്ലഡികന്റെയനം

കൃഷഡികഭായഡി ആകണഭാടഭാണസ കചെലവഴഡിക്കുന്ന വഡിളയഡിനനം തഡിരഡിച്ചുള കചെലവകളുനം  അവയഡില നഡിനള

വരവനം പ്രകതരക പുസ്തകതഡില കണകസ  സൂക്ഷേഡിച്ചു കപഭാകരണഭാണസ.  2018  മുതല ഇകഭാരരനം നഡിഷ്കര്
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ഷകയഭാകട പഭാലഡികകണതുമഭാണസ.    കതഭാടനം പണഡികഭായഡി കൂലഡി ഇനതഡില കവഇചര് നമ്പര്  319/16

തഡിയ്യേതഡി  19.04.16  പ്രകഭാരനം  9775/-രൂപ  കരഭാഷ്ബുകഡില  കചെലവസ  കരഖേകപടുത്തുകയണഭായഡി.

ബനകപട മസ്റ്റേര് കറഭാള് പരഡികശഭാധനയഡില  425/-രൂപ  നഡിരകഡില  22  മനുഷരദേഡിനതഡിനസ  9350/-

രൂപകയ  നലകഡിയഡിട്ടുള്ളു.  എന്നഭാല  അധഡികനം  നലകഡിയതഭായഡി  കരഖേകപടുതഡിയ  കരഭാഷ്ബുകസ

പ്രകഭാരമുള  425/-രുപ   നലകഡിയ  ഉകദേരഭാഗസനഡില  നഡിന്നതീടഭാകഡി  കക്ഷേത്ര  ഫണഡില  തഡിരഡിചട

വഭാകകണതഭാണസ. 

III.6.  കലെവറ ദസന്മാക്കസ രജളസറളല് മുഴുവന് സന്മാധനങ്ങള് ദചര്തളടളല്ല  .

കക്ഷേത്രവഴഡിപഭാടസ,  നഡിതരത  എന്നഡിവകഭായഡി  വഭാങ്ങുന്ന  പഴനം,  അവഡില,  മലരസ,എളസ  എന്നഡിവ

കലവറ കസ്റ്റേഭാകസ രജഡിസ്റ്റേറഡില ഉള്കപടുതഡിവരുന്നഡില്ല. 

കസ്റ്റേഭാകസ രജഡിസ്റ്റേറഡില മുഴുവന സഭാധനങ്ങളുകടയനം വരവനം വഡിനഡികയഭാഗവനം കഭാണഡികകണതഭാണസ. 

III.7. ദതന്മാട വളള രജളസര് സൂക്ഷേളചളടളല്ല  .

കദേവസസതഡികന്റെ അധതീനതഡിയഡിലുള ഭൂമഡിയഡില നടതഡി വരുന്ന കൃഷഡി  സനംബനഡിച കചെലവ

കളുകടയനം  ലഭഡിച  കഭാര്ഷഡിക  വഡിളകളുകടയനം  വഡിശദേഭാനംശങ്ങള്,  ആയതസ  വഡില്പന  നടതഡിയതഡികന്റെയനം

നതീകഡിയഡിരഡിപഡികന്റെയനം വഡിവരങ്ങള് കരഖേകപടുതഡിയ രജഡിസ്റ്റേര് ഓഡഡിറസ കഭാലയളവഡില സൂക്ഷേഡിചഡിടഡില്ല.  

ഇതസ സനംബനഡിചസ നലകഡിയ ഓഡഡിറസ അകനസഷണതഡികന്റെ മറുപടഡിയഡില 2017 മുതല രജഡിസ്റ്റേര്

സൂക്ഷേഡിച്ചു വരുനണസ എന്നഭാണസ അറഡിയഡിചഡിട്ടുളതസ. 

III.8. ജനദറററളനസ ദലെന്മാഗസ ബുക്കസ ഇല്ല

കക്ഷേത്രതഡില  ഉപകയഭാഗഡിചസ  വരുന്ന  ജനകറററഡിനസ  ഓഡഡിറസ  വര്ഷനം  ഡതീസല  വഭാ

ങ്ങഡിയതഡികന്റെ കചെലവണസ.  എന്നഭാല ജനകററര് എത്ര സമയനം ഉപകയഭാഗഡികചകന്നഭാ എത്രനഭാള് ഉപകയഭാ

ഗഡികചകന്നഭാ  ഇനനക്ഷേമതകയഭാ  കലഭാഗസ  ബുകഡികന്റെ  അഭഭാവതഡില  അറഡിയഭാന  സഭാധരമല്ല.  ആയ

തഡിനഭാല കലഭാഗസ ബുകസ തയ്യേഭാറഭാകഡി സൂക്ഷേഡികകണതഭാണസ. 

III.9. ദസവന പുസ്തക സൂക്ഷേളപ്പളനലെ അപന്മാകതകള്

ഓഡഡിറസ  വര്ഷനം ജതീവനകഭാരുകട കസവനപുസ്തകനം സൂക്ഷേഡിപഡില കകണതഡിയ അപഭാകതകള്

ചുവകട കചെര്ക്കുന. 
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ക്രമ.
നനം

ജതീവനകഭാരുകട കപരസ തസ്തഡിക കസവന പുസ്തകനം സൂക്ഷേഡി പഡികല അപഭാകത

1 വഡി.ഗകണഷസ കഴകനം ഉയരനം കുടുനംബഭാനംഗങ്ങളുകട വഡിവരനം കരഖേകപടു
തഡിയഡിടഡില്ല.

2 സഡി.ബഡി മുരളതീധരന കഴകനം -ടഡി-

3 വഡി.എന  മധുസൂദേനന
നമ്പൂതഡിരഡി

കമല ശഭാന്തഡി ഉയരനം കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില്ല

4 ആര് കവലഭായധന കഴകനം തഡിരചറഡിയല  അടയഭാളനം,  ഉയരനം  കരഖേകപടു
തഡിയഡിടഡില്ല

5 ഏ.വഡി സൂധതീന്ദ്രന ശഭാന്തഡി പങഭാളഡിയകട  കപരസ,  ഉയരനം,  ആദേരനഡിയമനനം,
കുടുനംബഭാഗങ്ങളുളുുകട  വഡിവരങ്ങള്  എന്നഡിവ
കരഖേകപടുതഡിയഡിടഡില്ല.

6 പഡി.കക രഭാധഭാകൃഷ്ണന കതഭാടപണഡി ഉയരനം, ജതീവനകഭാരകന്റെ ഒപസ, ട്രസ്റ്റേഡിയകട ഒപസ,
തഡിരഡിചറഡിയല  അടയഭാളങ്ങള്  കരഖേകപടുതഡി
യഡിടഡില്ല 

7 എ.എസസ.മഭാധവന കഭാര്കസ പങഭാളഡിയകട  കപരസ,  ഉയരനം,  ആദേരനഡിയമനനം,

കുടുനംബഭാഗങ്ങളുളുുകട വഡിവരങ്ങള് എന്നഡിവ ഇല്ല.

കസവനപുസ്തകതഡികല അപഭാകതകള് പരഡിഹരഡികകണഭാണസ.

III.10  അശേന്മാദേന്മായ   : ഇല്ല

III.11.  ദക്ഷേമനളധള    : ഇല്ല

III.12.  ഓഡളറസ ചന്മാര്ജസ

1996  കല കകരളഭാ കലഭാകല ഫണസ ഓഡഡിറസ  ചെടങ്ങളഡികല ചെടനം  24(1)  പ്രകഭാരനം സര്കഭാരഡി
കലകസ ഒടു കകണ ഓഡഡിറസ ചെഭാര്ജസ സനംബനഡിച വഡിവരനം തഭാകഴ കകഭാടുക്കുന. 

വര്ഷനം 2016

ആകക വരവസ 10794599.50

ഋണശതീര്ഷ വരവകള് 3086000.00

ഓഡഡിറസ  ചെഭാര്ജസ  കണകഭാകഭാവന്ന 7708599.50
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വരവസ

ഓഡഡിറസ ചെഭാര്ജസ നഡിരകസ 1 %

ഓഡഡിറസ ചെഭാര്ജസ 77086.00

മുനബഭാകഡി 535978.00

613064.00
തനവര്ഷനം ഒടുകഡിയതസ ഇല്ല

ഒടുകഭാന ബഭാകഡിയള ഓഡഡിറസ ചെഭാര്ജസ 613064.00

ഒടുക്കന്മാന് ബന്മാക്കളയുള തുകയുനട വര്ഷ തളരളച്ചുള വളവര 

വര്ഷനം തുക വര്ഷനം തുക

1997 8853 2008 15129

1998 12950 2009 16786

1999 15208 2010 41097

2000 12665 2011 46065

2001 11288 2012 60364

2002 12777 2013 77881

2003 8535 2014 70653

2004 7647 2015 80493

2005 11074 2016 77086

2006 15258 ആകക 613064

2007 11255

ഓഡഡിറസ  ചെഭാര്ജഡിനതഡില  സര്കഭാറഡികലകസ  ഒടുക്കുവഭാന  ബഭാകഡിയള  6,13,064/-രൂപ

"0070-60-110-99 ഓഡഡിറസ ചെഭാര്ജസ" എന്ന ശതീര്ഷകതഡില ട്രഷറഡിയഡികലഭാടുകഡി ഒറഡിജഡിനല കചെലഭാന

സനംസഭാന ഓഡഡിറസ വകുപസ ഡയക്ടര്,  വഡികഭാസസ ഭവന,  തഡിരുവനന്തപുരനം  -33  എന്ന വഡിലഭാസതഡില

പരഡികശഭാധനയ്ക്കസ അയച്ചു കകഭാടുകകണതഭാണസ. 
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ഭന്മാഗ  -IV

IV-1. ധനസളതള

മുന്നഡിരഡിപസ തനവര്ഷ
വരവസ

ആകക കചെലവസ നതീകഡിയഡിരഡിപസ

3046641.39 10794599 13841240 10896036 13841240.89

IV 2.  ഓഡളറസ അവദലെന്മാകന

വര്ഷനം 2016

ആകക വരവസ 10794599.50

ആകക കചെലവസ 10896036.00

വരവഡി നഷനം ഇല്ല

കചെലവസ നഷനം 425

തടസ്സകപടുതഡിയ 
തുക

43552

IV- 3  ദക്ഷേത്രഫണളനുണന്മായ വകക്തമന്മായ നഷ   

ഖേണഡിക 3-5  - 425
IV4. ദകന  /  സസന്മാന സര്ക്കന്മാരളനുണന്മായ വകക്തമന്മായ നഷ  . 
                     ഇല്ല

IV5.    നളര്മന്മാണ നതന്മാഴെളലെന്മാളളദക്ഷേമനളധളക്കള നഷ
ഇല്ല

IV6. നഷ നളര്ണ്ണയളക്കന്മാന് കൂടുതല് അദനസഷണ ആവശേകമന്മായ ഖണളകകള്

ഇല്ല

IV7  ഓഡളറളല് നളരന്മാകരളചതളനന്റയു തടസ്സനപ്പടുതളയതളനന്റയു വളവര

ഖേണഡിക
നമ്പര്

നഡിരഭാകരഡിച
തുക

തടസ്സകപടുതഡി
യ തുക

ഉതരവഭാദേഡികളഭായ ഉകദേരഭാഗസകനറ കപരുനം
ഉകദേരഭാഗകപരുനം

III-  (5) 425 -
ശതീ. ജഡി.സുകരഷസ, കഭാര്കസ

III-  (4) - 43552 ശതീ.കുപകതഭാടസ രഭാജകശഖേരന നഭായര് 
ട്രസ്റ്റേഡി, പുലപളഡി കദേവസസനം
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IV8. നഷതളനുതരവന്മാദേളകളന്മായ ഉദദേകന്മാഗസരുനട ഇദപ്പന്മാഴെനത ഒക്കൌദദേകന്മാഗളക
         ദമല്വളലെന്മാസവ സളര  ദമല്വളലെന്മാസവ
   

 ഉകദേരഭാഗസരുകട കപരസ ഇകപഭാഴകത
ഒഇകദേരഭാഗഡിക

കമലവഡിലഭാസനം 

സഡിരനം കമലവഡിലഭാസനം

ശതീ. ജഡി.സുകരഷസ കഭാര്കസ, പുലപളഡി 
കദേവസസനം

ഗതീതഭാലയനം, പഡി.ഒ പുലപളഡി,
വയനഭാടസ

 IV9. തശ്രീര്പ്പന്മാക്കന്മാന് അവദശേഷളക്കുന ഓഡളറസ റളദപ്പന്മാര്ട്ടുകളുനട വളവര

വര്ഷനം തടസ്സവഭാദേങ്ങളുകട എണനം വരവഡികല നഷനം  നഡിരഭാകരഡിച തുക തടസ്സകപടുതഡിയ തുക

1996 29 - - 55480.81

1999-2000 16 - - 30170

2001-02 19 153257

2003,2005 14 384476

2006,2008 16 2702105

2009 18 30409

2010,2011 14 478113.80

2012,2013 2 84200

2014,2015 16 1475414

IV10.  ചന്മാര്ജസ  /  സര്ചന്മാര്ജസ നടപടളകളുനട വളവര

  ഇല്ല

IV11.  അനുബന്ധ
2016 വര്ഷകത വരവസ കചെലവസ പത്രഡിക, ഡഡി.സഡി.ബഡി പത്രഡിക, സഡിര നഡികക്ഷേപങ്ങളുകട 

പത്രഡിക, കചെഭാദേരഭാവലഡി, ജഭാമര നഡികക്ഷേപ പത്രഡിക എന്നഡിവ അനുബനമഭായഡി കചെര്തഡിട്ടുണസ. 

                                                                                 സശ്രീനളയര് ഡപമ്പ്യൂടള ഡയറക്ടര്,

(ഒപ്പസ)

ദകരള സസന്മാന ഓഡളറസ,
മലെബന്മാര് ദദേവസസ ഓഡളറസ, ദകന്മാഴെളദക്കന്മാടസ.
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അനുബനന  -1
ദചന്മാദേകന്മാവലെള

(1951 കല ഹഡിന്ദുമത ധര്മ സഭാപന നഡിയമതഡികല വകുപസ 100-2- എന- ചെടനം 5 പ്രകഭാരനം
പുറകപടുവഡിക്കുന്ന ഹഡിന്ദുമതധര്മ സഭാപനങ്ങളുകട കണക്കുകളഡികനലുള ഓഡഡിറസ

റഡികപഭാര്ടഡികനറ കൂകട സമര്പഡികകണതസ)
സഭാപനതഡികനറ കപരസ ശശ്രീ പുല്പ്പളള മുരളക്കനന്മാര് ദദേവസസ

ഓഡഡിറസ റഡികപഭാര്ടസ കഭാലയളവസ  2016

ക കമതീഷണര് സൂക്ഷേഡിക്കുവഭാനഭാവശരകപട പ്രകഭാരമുള  
അകഇണ്ടുകളുനം രജഡിസ്റ്റേറുകളുനം സൂക്ഷേഡിചഡിട്ടുകണഭാ എന്നസ        

അകത

ഖേ സഭാപനതഡികനറ  ആവശരതഡിനഭായഡി  ഉപകയഭാഗഡികഭാത
എല്ലഭാ സഭാവര വസ്തുകളുനം മലസരബനനഭാവകഭാശനം,  ഗഭാമതീണ
കുളങ്ങളഡില  വളരുന്ന  നതീള  കമറഡിയ  പുല്ലഡികനലുള  അവകഭാശനം,
വൃക്ഷേങ്ങളുകട ഫലങ്ങളഡികനലുള അവകഭാശനം തുടങ്ങഡിയവ നഡിര്ദ്ദേഡി
ഷ  രതീതഡിയഡിലുനം  സഭാപനതഡികനറ  കനടതഡിനുതകുനം  വണവനം
പഭാടതഡിനസ  നലകഡിയഡിട്ടുകണഭാകയനനം  എല്ലഭാ  സനംഗതഡികളഡിലുനം
പഭാടകരഭാര്  നടപഡിലഭാകഡിയഡിട്ടുകണഭാകയനനം  ഏകതങഡിലുനം  സനംഗ
തഡിയഡില  അതരനം  വസ്തുവകകള്  പഭാടതഡിനസ   നലകഭാതഡിരഡി
ക്കുകകയഭാ പഭാടകരഭാര് നട പഡില വരുതഭാതഡിരഡിക്കുകകയഭാ കചെയഡി
ട്ടുകണങഡില അതരനം സനംഗതഡികളുകട വഡിവരനം

ഭൂപരഡിഷ്കരണ നഡിയമ പ്രകഭാരനം 

കക്ഷേത്രഭൂമഡി സര്കഭാറഡില 

നഡിക്ഷേഡിപമഭായഡി

ഗ സഭാപനതഡികലകസ വകരണ്ടുന്ന വഡിവഡിധ രതീതഡിയഡിലുള വരുമഭാന
ങ്ങള് യഥഭാ സമയനം മുതല കൂടഡിയഡിട്ടുകണഭാ, കഭാലപരഡിധഡി  ലനംഘഡിച
തുകകള്  തഡിരഡിചതീടഭാക്കുവഭാന  കവണ  നടപടഡികള്  സസകരഡിചഡിട്ടു
കണഭാകയനനം  ഇല്ലഭാകയങഡില  ഏകതഭാരു  സനംഗതഡികളഡിലഭാണസ
അതരനം നടപടഡി സസതീകരഡികഭാതഡിരുന്നതസ എന്നതസ   

ഉണസ

ഘ ഏകതങഡിലുനം അവകഭാശ വഭാദേങ്ങള് കഭാലഹരണ നഡിയമ പ്രകഭാരനം
കഭാലഹരണകപട്ടുകപഭായഡി  എങഡില  അതരനം  സനംഗതഡികളുകട
വഡിവരനം

ഇല്ല

ങ എല്ലഭാ വരവകളുനം കഭാലവഡിളനംബനം കൂടഭാകത കണകഡില  വരുതഡി 
യഡിട്ടുകണഭാ എന്നതസ

അകത

ചെ ഏകതങഡിലുനം അവകഭാശവഭാദേങ്ങള് എഴുതഡി തളഡിയഡിട്ടുകണങഡില 
അതസ എത്രകയനനം എന്തഡികനറ  അടഡിസഭാനതഡികലനനം

ഇല്ല

ഛ  അനംഗതീകൃത  ബഡ്ജറഡിസഭാപന  നഡിയമതഡികല  വകുപസ  100-2-
എന-  ചെടനം  5  പ്രകഭാരനം  പുറകപടുവഡിക്കുന്ന  ഹഡിന്ദുമതധര്മ
സഭാപനങ്ങളുകട കണക്കുകളഡികനലുള ഓഡഡിറസ  റഡികപഭാര്ടഡികനറ
കൂകടനനുസൃതമഭായഭാകണഭാ കചെലവകള്   എനനം, പ്രസ്തുത ബഡ്ജ
റഡിലനഡിനനം വല്ല വരതഡിയഭാനവമുകണങഡില ആയവ എകന്തനനം

ഇല്ല

ജ എല്ലഭാ  കചെലവഡിനങ്ങളുനം  അതുമഭായഡി  ബനകപട   അധഡികഭാരഡി
അനുവദേഡിചഡിട്ടുകണഭാകയനനം അതഡിനസ   ഉകപഭാലബലകമഭായഡി ശരഡി
യഭായ കവഇചറുകള് ഉകണഭാകയനനം

ഖേണഡിക         കഭാണുക

ഝ ഏകതങഡിലുനം കചെലവഡിനനം ഓഡഡിററുകട അഭഡിപ്രഭായതഡില  
പ്രഥമദൃഷരഭാ  പഭാഴ്കചെലവസ ആകണഭാകയന്നസ

അല്ല
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ഞ സഭാപനതഡികനറതല്ലഭാത ആവശരതഡിനസ ഏകതങഡിലുനം 
ഫണ്ടുകളുനം വസ്തുവകകളുനം വകമഭാറഡിയഡിട്ടുകണഭാ എന്നസ

ഇല്ല

ട മുനകൂര് സനംഖേരകള് തഡിരഡിച്ചു പഡിടഡിക്കുകകയഭാ, തഭാമസനംവഡിനഭാ   
കചെയഡിട്ടുകണഭാ എന്നസ

ഉണസ

ഠ അടഡിയന്തഡിര കചെലവഡിനസ ആവശരമഡില്ലഭാത തുക ബങഡില 
അടചഡിട്ടുകണഭാ എനനം അധഡിക ഫണ്ടുകള് നഡികക്ഷേപഡിചഡിട്ടുകണഭാ   
എനനംഖേണഡിക 11 കഭാണുക

ഉണസ

ഡ എല്ലഭാ സനംഭഭാവനകളുനം കഭാണഡിക, വസ്തുളുുകളുനം കണകഡില   
വരവസ വചഡിട്ടുകണഭാ എന്നസ

ഉണസ

ഢ കകടഡിട പ്രവൃതഡികളുകട കഭാരരതഡില അന്തഡിമ ഗഡു   തതീര്പഭാ
ക്കുന്നതഡിനസ  മുകന്ന  അളവസ  പരഡികശഭാധന  നടതഡിയഡിട്ടുകണഭാ
എനനം,  കൂടഭാകത ആവശരമഭായ അനുബന കണക്കുകളുനം അളവസ
പുസ്തകനം, നതീകഡിയഡിരഡിപസ പുസ്തകനം, കൂലഡിപടഡിക തുടങ്ങഡിയ രജഡിസ്റ്റേറു
കളുനം,  ദേര്ഘഭാസസ,  സമതപത്രനം മുതലഭായവയനം സൂക്ഷേഡിചഡിട്ടുകണഭാ
കയനനം

അകത

ണ വരവസ  സമഭാഹരണതഡികനറകയഭാ,  വഡില  പഡിടഡിപ്പുള  വസ്തുവക
കളുകടകയഭാ ചുമതലയള ജഡിവനകഭാരഡില  നഡിനനം കരുതല ധനനം
സസകരഡിചഡിട്ടുകണഭാകയനനം  കരുതല  ധനനം  സസകരഡിചഡിട്ടുകണഭാ
കയനനം കരുതല  ധഭാരണഭാപത്രനം തയ്യേഭാറഭാകഡിയഡിട്ടു കണഭാകയനനം

ഉണസ

സ സഭാപനനം ഭരഡികകപടുന്നതസ ഏകതങഡിലുനം പദ്ധതഡി  പ്രകഭാരകമഭാ,
വഡിജഭാപന പ്രകഭാരനം തയ്യേഭാറഭാകഡി  ചെടങ്ങള് പ്രകഭാരകമഭാ ആകണ
ങഡില  ഏകതങഡിലുനം  പദ്ധതഡി  നഡിര്കദ്ദേശങ്ങളഡില  വല്ല  ലനംഘനവനം
ഉണഭായഡിട്ടുകണഭാ   എന്നസ 

ഇല്ല

(ഒപ്പസ)

 സശ്രീനളയര് ഡപമ്പ്യൂടള ഡയറക്ടര്,
ദകരള സസന്മാന ഓഡളറസ,

മലെബന്മാര് ദദേവസസ ഓഡളറസ, ദകന്മാഴെളദക്കന്മാടസ.
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അനുബന്ധ  -2
ശതീ  .  പുലപളഡി മുരഡികനഭാര് കദേവസസനം   -    സഡിര നഡികക്ഷേപ പത്രഡിക   - 2016

ക്രമ.
നനം

നഡികക്ഷേപതഡികന്റെ നമ്പറുനം
തഡിയ്യേതഡിയനം

നഡികക്ഷേപ തുക പലഡിശ നഡിരകസ കഭാലഭാവധഡി റഡിമഭാര്കസ

സുലതഭാന ബകതരഡി കകഭാ-ഓപസ അര്ബന ബഭാങസ, പുലപളഡി

1 15290/ 18.06.14 207202 10.25 13.06.15

2 14644/18.03.14 42961 10 18.03.15

3 14828/ 05.08.14 171582 10.25 31.07.15

4 14870/28.07.14 166027 10.25 23.07.15

5 149970/ 27.6.14 52450 10.25 22.06.15

6 15080/28.7.14 39921 10.25 23.07.15

7 15143/28.7.14 63490 10.25 23.07.15

8 15153/28.7.14 126680 10.25 29.10.15

9 15165/3.11.14 36377 10.25 08.08.15

10 15247/13.08.14 155932 10.25 29.05.15

11 15276/03.6.14 37940 10.25 21.06.15

12 17250/28.2.13 112025 10.25 01.02.14

13 16383/26.6.14 272604 10.25 21.06.15

14 17621/5.5.14 121621 10.25 30.04.15

15 18505/1/5.06.14 550548 10.25 16.10.15

16 18694/1/21.10.14 110110 10.25 18.11.15

17 18753/4/24/11.14 550548 10.25 18.11.15

18 18753/5/24.11.14 550548 10.25 18.11.15

19 19239/1/12.12.14 111000 10.25 7.12.15

20 19239/2/12.12.14 111000 10.25 7.12.15

21 2925/1/1.7.15 230000 9.5 01.7.16

22 2925/2/1.7.15 500000 10.25 01.07.16

23 18753/1/24.1.14 550548 10.25 18.11.15

24 18753/2/24.11.14 550548 10.25 18.11.15

25 18753/3/24.11.14 550548 10.25 18.11.15

പുലപളഡി സര്വ്വെതീസസ 
സഹകരണ ബഭാങസ, 
പുലപളഡി

26 12170/23.4.15 147077 10 23.04.16

27 12219/11.5.15 147077 10 11.05.16
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28 15647/10.8.15 425000 9.75 10.08.16

വയനഭാടസ ജഡില്ലഭാ സഹകരണ ബഭാങസ, പുലപളഡി

29 /20007/27.11.14 109750 9.75 27.11.15

ആകക 6801114 31.12.16  കല

നതീകഡിയഡിരഡിപസ

കനഭാടസ : മുകളഡില കഭാണഡിച സഡിര നഡികക്ഷേപങ്ങള് ഒനനം തകന്ന 2016 ല പഡിനവലഡിക്കുകകയഭാ പുതുകഡി

നഡികക്ഷേപഡിക്കുകകയഭാ കചെയഡിടഡില്ല.  ക്രമ നമ്പര് 23 മുതല 27 വകരയള സഡിര നഡികക്ഷേപങ്ങളുകട ബഭാങസ

രസതീറ്റുകള്  പരഡികശഭാധന  ലഭരമഭായഡിടഡില്ല.   2017  ല  പഡിനവലഡിചതഭായഡി  എഫസ.ഡഡി  രജഡിസ്റ്റേറഡില

കരഖേകപടുതഡിയഡിട്ടുണസ.   ആയതസ  2017  കല വരവസ  ചെഡിലവസ ഓഡഡിറഡില  പരഡികശഭാധനയ്ക്കസ വഡികധയമഭാ

ക്കുന്നതഭാണസ. 

(ഒപ്പസ)
സശ്രീനളയര് ഡപമ്പ്യൂടള ഡയറക്ടര്,

ദകരള സസന്മാന ഓഡളറസ,
മലെബന്മാര് ദദേവസസ ഓഡളറസ, ദകന്മാഴെളദക്കന്മാടസ.
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അനുബന്ധ  -3
ശശ്രീ  .  പുല്പ്പളള മുരളക്കനന്മാര് ദദേവസസ

ജശ്രീവനക്കന്മാരുനട ജന്മാമക സഖക സബന്ധളച പത്രളക 
31.12.2016

ക്രമ.
നനം

ജതീവനകഭാരകന്റെ കപരസ,
തസ്തഡിക

ജഭാമര സനംഖേര കബങസ/കദേവസസനം ഫണസ
നമ്പര്/തഡിയ്യേതഡി

കഭാലഭാവധഡി റഡിമഭാര്കസ. 

1 എ.വഡി.സുധതീരന, അഡഡിഗ 
കതീഴ്ശഭാന്തഡി

7898  FD.No-2398/3.7.13
സുലതഭാന ബകതരഡി, 
കകഭാ-ഓപസ അര്ബന 
ബഭാങസ

01.10.17

2 സഡി.വഡിജതീഷസ, കഭാര്കസ/ 
പ്ലഭാകന്റെഷന മഭാകനജര്

15000 രശതീതഡി.നനം.19678/ 
16.03.16 

16.03.26

3 എ.എസസ മഭാധവന, 
കഭാര്കസ

2363 FD.No-CC-
2588/07.07.15 
സുലതഭാന ബകതരഡി, 
കകഭാ-ഓപസ അര്ബന 
ബഭാങസ

01.09.19

4 സഡി.പഡി.പുഷഭാകരന, 
അടഡിച്ചുതളഡി, 
കദേഡിന(റഡിടകയര്ഡസ)

1159 FD.No-CC-
2587/07.07.15 
സുലതഭാന ബകതരഡി, 
കകഭാ-ഓപസ അര്ബന 
ബഭാങസ

12.05.16

5 വഡി.ഗനതീഷസ, വഭാചസമഭാന & 
കഴകനം

10000 19676/1  16.03.16     
കദേവസസനം ഫണസ

16.03.16

6 സതീ.വഡി.മുരളതീധരന, 
വഭാചസമഭാന & കഴകനം

10000 രശതീതഡി.നനം.19677/1 
16.03.16

16.3.16

7 വഡി.എന മധുസൂദേനന 
നമ്പൂതഡിരഡി
കമലശഭാന്തഡി

20000 19961/1  9.3.17 9.3.20

8  ശതീനഡിവഭാസന.എനം.എന,
കതീഴ്ശഭാന്തഡി

15000 3098/-  2.1.17 2.1.22

9 കവലഭായധന ആര്, കഴകനം 5000 19955/1  6.3.17 6.3.20

10 ജഡി.സുകരഷസ കുമഭാര് 10000 3102/-  4.3.17 4.3.20

        2017 ല നഡികക്ഷേപഡിചതുള്കപകടയള എല്ലഭാ ജഭാമരസഡിര നഡികക്ഷേപങ്ങളുനം കമല കഭാണഡിച പത്രഡികയഡില 
ഉള്കപടഡിട്ടുണസ. 

(ഒപ്പസ)
സശ്രീനളയര് ഡപമ്പ്യൂടള ഡയറക്ടര്,

ദകരള സസന്മാന ഓഡളറസ,
മലെബന്മാര് ദദേവസസ ഓഡളറസ, ദകന്മാഴെളദക്കന്മാടസ.
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അനുബന്ധ  -4
   നകടളടവന്മാടക ലലെസന്സളകളളല് നളനള നഡദപ്പന്മാസളറസ തുകയുനട വളവരങ്ങള് സബന്ധളച പത്രളക 

-31.12.2016   വനര
കകടഡിടതഡികന്റെ കപരസ റനം നമ്പര് കലസനസഡിയകട കപരസ കഡകപഭാസഡിറസ തുക

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ 10 ഫഡികറഭാസസ, പുലപളഡി 100000

 ” ” 15 ഷഭാജു അറകപറമ്പഡില 100000

 ” ” 17 പഡി.എനം മുഹമദേസ 90000

മഭാരുതഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ PPV- 506 E സഡി.പഡി വരദേരഭാജന 2000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ 3 ഷഭാനഡി കജഭാര്ജസ 100000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ PPV- 506 S കക.കക.കമഭായതീന, കരട്കുനമല 3000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ 8 ജസ്റ്റേസസ കക.കപഇകലഭാസസ 100000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ 3 ഷഭാനഡി കജഭാര്ജസ 100000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ 12 അബ്ദു ചെഭാലപ്പുറനം 190000

  ” ” 4 കബറഡി ആഗസ്റ്റേഡിന 180000

  ” ” 9 ഫഡികറഭാസസ കസബഭാസ്റ്റേരന 100000

  ” ” 12 A ഇ.എനം കപഇകലഭാസസ 200000

  ” ” 2 ഇ.എനം കപഇകലഭാസസ 200000

  ” ” 17 അഹമദേസ 200000

 മഭാരുതഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ PPV- 506 E സഡി.പഡി വരദേരഭാജന 2000

 പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ 15 ഷഭാജു അറകപറമ്പഡില 100000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ 10 ഫഡികറഭാസസ കസബഭാസ്റ്റേരന 100000

പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിനംഗസ കകഭാപ്ലകസ 8 ജസ്റ്റേസസ കക.കപഇകലഭാസസ 100000

  ” ” 22 സഭാബു.ടഡികക 100000

  ” ” 24 ടഡി.കജ ആന്റെണഡി 200000

  ” ” 15 ഷഭാജു അറയ്ക്കപറമ്പഡില 90000

  ” ” 42 കക.പഡി കജഭാണഡി 25000

  ” ” 19 ബഡിനസഡി കുരരന 25000

 ” ” 37 കക.കജ കതഭാമസസ 25000

  ” ” 42 കക.പഡി കജഭാണ 50000

മഭാരുതഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ PPV- 506 E സഡി.പഡി വരദേരഭാജന 2000

മഭാരുതഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ PPV- 506 S കക.കക കമഭായതീന 1000

 പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ 18 കഷഭാബഡിന മഭാതദ്യു 200000

 പഞ്ചവടഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ 14 ഇ.എനം കപഇകലഭാസസ 400000

മഭാരുതഡി കഷഭാപഡിഗസ കകഭാപ്ലകസ PPV- 506 S കക.കക.കമഭായതീന 1000

3086000
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ശതീ  .  പുലപളഡി മുരഡികനഭാര് കദേവസസനം കകടഡിടങ്ങളുകട വഭാടക  ,   ഡഡിമഭാന്റെസ  ,   കളക്ഷേന  ,   ബഭാലനസസ
പത്രഡിക  -2016

വര്ഷന
ഡടമപനന കളക്ഷന ബപലനസന

കുടടശടക തനവര്ഷന ആതക കുടടശടക തനവര്ഷന ആതക കുടടശടക തനവര്ഷന ആതക

2016 593815 1770400 2364215 189565 1281587 1471152 404250 488813 893063

കുറഡിപസ : 31.12.2016 ല കുടഡിശഡികയഭായ 8,93,063/-രൂപയഡില 4,63,074/-രൂപ 2017 വര്ഷതഡില 
            പഡിരഡികചടുതഡിട്ടുണസ.  നഡിലവഡില 4,29,989/-രൂപ  കുടഡിശഡികയഭായഡി നഡിലക്കുന. 

(ഒപ്പസ)
സതീനഡിയര് ഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്,

കകരള സനംസഭാന ഓഡഡിറസ,
മബഭാര് കദേവസസനം ഓഡഡിറസ, കകഭാഴഡികകഭാടസ.
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അനുബന്ധ  -7
ശശ്രീ പുല്പ്പളള മുരളക്കനന്മാര് ദദേവസസ 

വരവസ   -   നചലെവസ പത്രളക    - 2016

വരവസ നചലെവസ

ഇന തുക ഇന തുക

മുന്നഡിരഡിപസ വഴഡിപഭാടസ 524894.00

കനറഭാബഭാങസ, പുലപളഡി A/c No. 0001 383884.46 വഡിഹഡിതനം 32066.00

പുലപളഡി സര്വ്വെതീസസ കകഭാ-ഓപകററതീവസ 
ബഭാങസ പുലപളഡി A/c No. 3368

9048.00 നഡിതരപൂജ 207812.00

  A/c No. 8” ” 1113128.25 ഉത്സവനം 886785.00

  A/c No. 65” ” 7007.50 പ്രതഡിഷഭാദേഡിനനം 5638.00

വയനഭാടസ ജഡില്ല സഹകരണ ബഭാങസ, 
പുലപളഡി A/c No. 20014

1000.00 ശമ്പളനം 2550168.00

സുലതഭാന ബകതരഡി കകഭാ-ഓപസ അര്ബന 
ബഭാങസ, പുലപളഡി  A/c No. 4023

51774.00 ലതീവസ സറണര് 133268.00

  A/c No. 1441” ” 1158443.18 ഓണനം ബത 62250.00

സബ്ട്രഷറഡി, പുലപളഡി  STSB-4 308959.00 തപഭാല 165.00

കകയ്യേഡിരഡിപസ പണനം 13397 അചടഡി 11885.00

ആകക 3046641.39 കസ്റ്റേഷണറഡി 4387.00

വഴഡിപഭാടസ കളക്ഷേന 3755077.50 പഭാത്ര റഡികപര്, വഭാങ്ങല 24950.00

ഭണഭാരനം വരവസ 1096250.00 കവദേദ്യുതഡി 79335.00

വര്ഷഭാശനനം 158169.00 കടലകഫഭാണ 13210.00

സര്പബലഡി 40200.00 കവദേദ്യുതഡി 
ഉപകരണങ്ങള് വഭാങ്ങല

77537.00

കലലനം 245534.00 കമ്പപ്യൂടര് 122305.00

കതഭാടനം 54782.00 സഡി.സഡി.ടഡി.വഡി 22330.00

ഊട്ടുപുര വഭാടക 30250.00 കവളനം ചെഭാര്ജസ 28784.00

ഉലസവ ചെന്ത 659950.00 സര്പബലഡി 17093.00

സനംഭഭാവന 25372.00 മരഭാമതസ 3801917.00
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ഓ ടസ വഡിളകസ വക 3095.00 കചെറഡിയ മരഭാമതസ 437721.00

കകടഡിട മുറഡി അഡസഭാനസസ 3086000.00 കവളഭാടസ 35347.00

കകടഡിട വഭാടക 1466020.00 ഉത്സവനം 35830.00

പലഡിശ 107619.00 ഡതീസല, കപകട്രഭാള് 14510.00

പലവക 66281.00 പത്രപരസരനം 28571.00

ആകക വരവസ 10794599.50 പ്ലഭാന എസ്റ്റേഡികമറസ 7500.00

രഭാമഭായണ സത്രനം 15850.00

സസര്ണ പ്രശ്നനം 37232

ഉപകദേവ സഭാന 
പരഡിപഭാലനനം

8450.00

ശതീകകഭാവഡില 
നവതീകരണനം

1225.00

കതഭാടനം 799137.00

കനലകൃഷഡി 319590.00

കലഭാകല വഭാടക 401.00

ചെഭാരഡിറബഡിള് ഫണസ 33022.00

പഭാചെക ഗരഭാസസ കചെലവസ 42511.00

അതഡിഥഡി സലകഭാരനം 3200.00

വരവഹഭാരനം 120850.00

വഡിറകസ 41950.00

കസകപ്യൂരഡിറഡി 
കഡകപഭാസഡിറസ 

35000.00

ഭൂനഡികുതഡി 2366.00

കകടഡിട നഡികുതഡി 122275.00

പലവക 146709.00

ആകക കചെലവസ 10896036.00

നതീകഡിയഡിരഡിപസ

പണനം     - 15819
ബഭാങസ     - 2929385.89 2945204.89

ബന്മാങസ ട്രഷറള 
നളദക്ഷേപങ്ങളുനട 
വളശേദേന്മാശേങ്ങള്

കനറഭാ ബഭാങസ A/c No: 
1  പലപളട

401604.46

പുലപളഡി സര്വ്വെതീസസ 
കകഭാ-ഓപകററതീവസ ബഭാങസ 
A/c No: 8

665383.75
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കക.ഡഡി.സഡി.ബഭാങസ, 
പുലപളഡി A/c No: 
20014

1000.00

കകഭാ-ഓപകററതീവസ 
അര്ബന ബഭാങസ 
പുലപളഡി A/c No: 
1441

1841700.63

സബ്ട്രഷറഡി പുലപളഡി 
A/c No: 4

19697

2929385.89

ആകക 13841240.89 ആകക 13841240.89

(ഒപ്പസ)
സശ്രീനളയര് ഡപമ്പ്യൂടള ഡയറക്ടര്,

                     ദകരള സസന്മാന ഓഡളറസ, 
മലെബന്മാര് ദദേവസസ ഓഡളറസ, ദകന്മാഴെളദക്കന്മാടസ.
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ഭരണഭാഷ മാതഭാഷ  '  

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

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

ഇ-കമലയാിലഃ sddlfmdk@gmail.com

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

സര്,
 ിഷലയാംഃ  ശ്രീ തിരുകനല്ലി കദേ സ്വ്ികത   2016 മുതല 2017  കരെയുള    

                         ര്ഷങ്ങളികല  രഡി്് ഡികകുപാര്യ്  അലയായ്കത്  സംബ ിം്.                         

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

 ിശ്വസ്തതകലയാാകട,

(ഒകുപ്)

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

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

രഡി്ിന് ചമതലകകുപയ 
ഉകദേ്ാഗസ്ഥകനഡ കപരും,  
ഉകദേ്ാഗകകുപരും

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

രഡി്ര്മാരുകട കപരു  ി രംഃ

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

രഡി്് നട്ിലയാ  ര്ഷം 2016 മുതല 2017  കര

രഡി്ിന്  ിനികലയാാഗിം  സമലയാം 24.11.2018 മുതല 29.11.2018  കര

രഡി്്  കാലലയാള ികല  കകത്ര
ഭരണാധികാരികളകട കപരും തസ്തിക
കകുപരും, കാലലയാളവും

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

                                                              ഭാഗം  . 1  

1-1.    ബഡ്ജ്്  .  

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

ക്രമനം. ഇനം ബജ്ില
 കലയാിരു്ിലയാ തക

ലയാഥാര്ത്ഥ 
കചല ്

അധികരിം കചല ്
തക 

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

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

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

4 പരസ്ം       93080.00 75000.00 18,080.00

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

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

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

2017    ര്ഷക് ബജ്ില നിനം അധികരിം കചലവുകള   

ക്രമനം. ഇനം ബജ്ില
 കലയാിരു്ിലയാ തക

ലയാഥാര്ത്ഥ 
കചല ്

അധികരിം കചല ്
തക 

1 എസ്റ്റോബ്ളിഷ് കമത് 10285000.00 13994579.00 3709579.00

2 കണ്ിജനസീസ് 315000.00 343128.00 28128.00

3  ഴിപാട്  ിഹിതം 750000.00 951620.00 201620.00

4 കസ്റ്റോര് പര്കംലയാ്സ് 3200000.00 4576906.00 1376906.00

5 അകദോനം 2000000.00 2062634.00 62634.00

1-2.  ാര്ഷിക കണുകള
   

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

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

                                                           

1-3.  കകത്രഭരണം  .  

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

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

ക്രമ
നം.

സര്ക്
നമ്പര്

ഭൂമിെയകട തരം  ിസ്തീര്്ം

1 65 കകത്രം 1.03ഏക്കേര്

2 59/2 പഞ്ചതീര്ത്ഥം 0.18 

3 47/2 ഷദേ ്ാര് മണ്ഡപം 0.56

4 59/1 പഞ്ചതീര്ത്ഥ്ികലുുള  ഴി 0.18

5 61 പഞ്ചതീര്ത്ഥം കതാട് ഭാഗം 0.80

6 44/2 ഗുണ്ഡികാകകത്രം 4.88

7 പാപനാശിനി 1.31

ആകക 8.94 ഏക്കേര്

 ിലയ്  ാങ്ങിലയാഭൂമി 4.96  “

ആകക 13.90 ഏക്കേര്

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

 ഭാഗം   -2  

2-1)   രശീതികളകട  കരഖേകകുപ്പ്ല   -   അപാകതകള   

1)   കമ്പ്യര്  രശീതികള  കസ്റ്റോക്കേികല്പ്ില്ല  .  

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

ക്രമ നം ക ൗംര് നം/തിയ്യതി തക എ്ം

1 965/21-12-16 14178 30 Box

2 311/7-4-17 14963 30 Box

3 586/5-7-17 12468 25 Box

4 827/18-9-17 16815 30 Box

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

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

2-2.   സൂകുപര്ഷ സഡി പരികശാധന നടത്തകില്ല  

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

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

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

 ര ്   ക
തിലയാതി

 ിനികലയാാഗം

2016 കമംികലായ് കകത്രം 
പനരുുദാരണം (ഉപകകത്രം)

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

ശ്രീ  കണ്ാല കകത്രം 
പനരുുദാരണം(ഉപകകത്രം)

70,000.00 19-11-2016

ആകക 105000.00

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

2 - 4 മാകനകജത് ഫണ്്
       ഇല്ല

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

2 - 6  ായ

          ഇല്ല

2 - 7 രഡി്് ഡിക്കേ ഡി

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

 2 - 8 ജാമ്സംഖേ്

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

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

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

ക ൗംര് നം തക അഭിപ്രാലയാം

125/23-2-17 20,000 മുനകര്

682/7-8-17 20,000 -

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

1001/30-11-17 10,000 അ സാന ഗഡ 

56500

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

2 Website design and Development
Language  support – English and Malayalam

42,000/-

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

Total 50,000/-

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

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

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

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

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

ഉ്ര ാദേിലയാാലയാ   ഉകദേ്ാഗസ്ഥനില  നിനം   കദേ സ്വ്ിന്    ക നഷ്ടം
ഈടാകക്കേണ്താണ്. 

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

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

ക്രമ
നം 

പഞ്ചാലയാ്്
രസീത് നം

കകയിട  നിവതി
വടിശ്ശികക്കേ്
അടം് പിഴ തക

1 11601500017 13

2 11601500018 11

3 11601500019 3

4 11601500020 9

5 11601500021 4

6 11601500022 6

7 11601500023 6

8 11601500024 9

9 11601500025 9

10 11601500026 9

11 11601500027 9

12 11601500028 9

13 11601500029 9

14 11601500030 9

15 11601500031 9

16 11601500032 9

17 11601500033 9

18 11601500034 12

19 11601500035 12

20 11601500036 26

21 11601500037 8

22 11601500038 7

23 11601500039 8

24 11601500040 9

25 11601500041 8

26 11601500042 8

27 11601500043 8
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28 11601500044 8

29 11601500045 16

30 11601500046 3

31 11601500047 5

32 11601500048 5

33 11601500049 18

34 11601500050 8

35 11601500051 8

36 11601500052 8

37 11601500053 8

38 11601500054 8

39 11601500055 8

40 11601500056 7

41 11601500057 7

42 11601500058 7

43 11601500059 7

44 11601500060 7

45 11601500061 7

46 11601500062 7

47 11601500063 7

48 11601500064 8

49 11601500065 8

50 11601500066 8

51 11601500067 26

52 11601500068 1

53 11601500069 9

54 11601500070 9

55 11601500071 9

56 11601500072 9

57 11601500073 9

58 11601500074 9

59 11601500075 9

60 11601500076 9
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61 1601500077 8

62 1601500078 8

63 1601500079 8

64 1601500080 8

65 1601500081 8

66 1601500082 8

67 1601500083 8

68 1601500084 8

69 1601500085 13

70 1601500086 10

71 1601500088 2

ആകക 619

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

3-4.   പ്ലാസ്റ്റേിക് ജാര്  :    ാങ്ങിലയാ  എ്ം സ്റ്റോക്കേികല്പ്ില്ല  .   

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

3- 5   നിലയാമ  ിരുുദമാലയാി   കബാര്ഡ്  കമമ്പര്ക്കേ്  ലയാാത്രകുപടി നലകി  .   

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

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

2800

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

ടാക്സി കഫലയാര് കാഞങ്ങാട്  നിനം  തിരുകനല്ലി  കര 6500

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

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

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

ക്രമ 
നം

പ്ര്രവൃ്ി  ഇനം ഷസസ് നിരക്കേ് നിവതിലയാടക്കേം
ബില തക

ക ൗംര് 

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

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

850/28-9-17

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

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

926/25-10-17

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

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

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

1.   ഷല്് ആത്  കസൗണ്്  പ്ര്രവൃ്ി  

 ര്ഷം ക ൗംര് തക   ര്ഷം ക ൗംര് തക 

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

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

889/25-11-16 40000

890/25-11-16 20000

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

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

2016 2017

ക്രമ
നം

ക ൗംര് നം തക ക്രമ
നം

ക ൗംര് നം തക

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 1001/31-12-16 147560

ആകക 2054253 1872659

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

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

കാര്   ാടക നലകിലയാതികത   ിശദോംശങ്ങള  ച കട  കചര്ുന. 

ക്രമ
നം

 ണ്ി നമ്പര് നലകിലയാ തക ക ൗംര്
നം/തിയ്യതി 

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

2 ഇല്ല 3500 490/27-9-2016

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

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

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

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

തിരുകനല്ലി   കകത്രം   നലകിലയാത്  (ശ്രീ  കകാ ില  നമസാര
മണ്ഡപം)

20,50,000.00

തിരുകനല്ലി  കകത്രം  നലകിലയാത്  ച്മ്പലം  നിര്മ്മാണം 40,00,000.00

പ്രാകദേശിക സമാഹരണം 28,70,047.50

കദേ സ്വം ഗാത് 87500.00

കകത്ര ഭണ്ഡാരം 1,98,955.00

ആകക 92,06,503.00

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

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

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

കാണുന.    ിശദേ  ി രങ്ങള  താകഴ കചര്ുന. 

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

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

ലഭികക്കേണ്ത് ലഭിംത് 

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

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

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

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

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

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

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

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

1-10-2018 10790
 

അപാകത പരിഹരികക്കേണ്താണ്. 

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

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

നലകകണ്ത് നലകിലയാത്.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A) 23   ര്ഷക്  കഗഡ് കപ്രാകമാഷന് അസി. കമ്മീഷണറകട  അംഗീകാരം   ാകങ്ങണ്താണ്. 
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3-11      ഒകര ശമ്പള കസലയാില   -   ഇനക്രികമത്  അനു ദേിംതില  അപാകത  

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

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

1)   പി  .   ഉ്ികഷ്ണന  ,   അ്തര്  

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

തിയ്യതി അനു ദേിം
ശമ്പളം 

ലയാഥാര്ത്ഥ്ില
നലകകണ്ിലയാിരുക
ശമ്പളം 

1-3-2012 5510 5510

1-3-2013 5640 5650

1-3-2014 5770 5970

1-3-2015 5910 5930

1-3-2016 6050 6080

1-3-2017 6200 6230

2)   മണിലയാന  .   എം  ,    ാം്കമന  

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

1-2-2011 5930

1-2-2016 6080

1-2-2013 6230

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

1-2-2016 6680

 ്ത്ാസ്ിനുുള കാരണം അഡിലയാികക്കേണ്താണ്. 

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

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

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

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

3-13)  ഇനക്രികമത്  അനു ദേിംതികല  അപാകതകള   

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

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

II)   ഉഷ  .  സി  ,   എല  .  ഡി  .  സി  

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

III)   കക  .   ി  .    ികജഷ്  ,    ാദേ്ം  

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

IV)   ര ിശെര്  .  കക  .  ആര്  ,    ാംകമന  

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

V)   രമന  ,   ജി  .  പി  ,   അലക്കേ്  

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

ആദേ് ഖേണ്ഡികലയാില  പരാമര്ശിം  പ്രകാരം  ഇനക്രികമനകള  അനു ദേിം്   അപാകത
പരിഹരികക്കേണ്താണ്.  

3-14)  കകത്ര്ികലക്കേ്  കനയ്യ്  ാങ്ങിലയാത് സംബ ിം്   

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

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

തിയ്യതി ബില നം തൂക്കേം
(കി.ഗാം)

15-1-16 526 200

2-2-16 529 200

12-3-16 1059 200

20-4-16 1064 200

6-5-16 1070 200

3-6-16 1239 200

14-6-16 1242 200

14-7-16 1249 200

27-7-16 1251 300

27-8-16 1974 200

13-9-16 550 200

5-10-16 551 200

26-10-16 556 200

19-11-16 560 200

9-12-16 564 200

ആകക 3100 കി.ഗാം

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

3-15)   മരാമ്് പ്ര്രവൃ്ികള   ിലകുപന നിവതി  ഈടാക്കേിലയാതില വഡ ്   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-16   കചലവുകള  സാധൂകരിുകതിന്  കരഖേലയാില്ല  .   

താകഴ  കചര്്  കചലവുകകള  സാധൂകരിുകതിന്   ആ ശ്മാലയാ  കരഖേകള
ക ൗംഡികനാകുപം  സൂകിംിയില്ല. 

ക്രമ നം ക ൗംര് കചലവു തക അഭിപ്രാലയാം 

1 724/17-8-17 13638/-  ിശിഷ്ടാതിഥികളക്കേ്  ഉൗണ
,ചാലയാ  നലകിലയാ   കലയാില
 ി്പാദേം  കഹായലില
നലകിലയാത്.   കഹായല ബില,
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കചലവു  ക  തീയ്യതി
തടങ്ങിലയാ  ി രങ്ങള 

13638/-

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

3 -17)   കകത്ര്ില   ് ഹാര രജിസ്റ്റേര്  സൂകിുകില്ല  .   

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

 ര്ഷം കകസ് നം/ അഡ്വകക്കേ്് തക  ൗംര് നം/ തിയ്യതി

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

26,000 73/5-2-16

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

18500 491/27-6-14

2016 കകസ് നം. ഇല്ല
അഡ്വകക്കേ്ികത  കപര് ഇല്ല.

5000 524/9-7-16

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

10000 542/22-7-16

2016 കകസ് നം. ഇല്ല
അഡ്വ. ശ്രീ. മനജി്്

1500 543/22-7-16

2016 കമലശാന്തിെയകട   ക്കേീല ഫീ 2000 544/തിയ്യതി ഇല്ല. 

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

15000 642/26-8-16

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

ആകക 81500

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

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

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

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

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

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

 ഴിപാട്  ിഹിതം   - 2016  

ക ൗംര് നം ആകക ബലിസാധന 
 ില

 ഴിപാട് 
 ിഹിതം

31/20-1-2016 34014 18054 15960

60/3-2-16 83572 18087 15485

108/19-2-16 35412 18951 16461

174/5-3-16 31013 17118 13895

216/23-3-16 36975 21456 15519

258/5-4-16 29955 17415 12540
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361/25-4-16 34292 17676 16616

395/9-5-16 36535 19437 17098

406/18-5-16 39764 20805 18959

439/6-6-16 48459 26049 22410

476/18-6-16 50055 27714 22341

518/8-7-16 32228 17775 14453

532/20-7-16 34491 19113 15378

597/5-8-16 39385 21408 17977

635/18-8-16 95771 61125 34646

677/6-9-16 30527 16149 24646

723/19-9-16 36877 18984 17893

771/6-10-16 42231 21066 21165

783/18-10-16 43464.75 21156 22308.75

834/5-11-16 52221 30177 22044

879/22-11-16 38298 20331 17967

920/7-12-16  29984 16323 13661

959/19-12-16 31117 16356 16761

998/21-12-16 38480 19434 19046

434961

  ഴിപാട്  ിഹിതം   - 2017  

ക ൗംര് നം ആകക ബലിസാധന 
 ില

 ഴിപാട് 
 ിഹിതം

32/18-1-17 34898 18306 16592

54/3-2-17 38867 19797 19070

124/20-2-17 31849 17094 14755

164/2-3-17 37047 19935 17112

220/17-3-17 31173 16500 14673

309/5-4-17 34543 18255 16288

368/19-4-17 35620 17142 18478

396/31-5-17 39914 20274 19640

439/23-5-17 40054 20283 19771

465/6-6-17 46397 24330 22067



24

553/19-6-17 46392 26298 20094

582/4-7-17 55932 31794 24138

606/17-7-17 34226 18696 15530

661/1-8-17 37970 20766 17204

723/1-8-17 37970 20766 17204

817/12-9-17 29010 15546 13464

825/18-9-17 38993 19542 19451

865/3-10-17 34943 17733 17210

908/19-10-17 40679 21831 18848

967/2-11-17 43780 24642 19138

985/17-11-17 36691 19599 17092

1013/4-12-17 30615 16023 14592

1071/18-12-17 31558 16668 14890

1108/31-12-17 38650 18609 20041

951620 513597 438023

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

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

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

2016 2017

ക ൗംര് നം തക ക ൗംര് നം തക

B/F 54000

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

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

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

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

914/2-12-16 6600

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

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

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

 ര്ഷം തക രശീതി
നം/.തിയ്യതി

ക ൗ.
നം.തിലയാതി

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

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

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

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

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

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

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

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

ആകക 11,50,000.00

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

ആകക 13,00,000

3 -23 കകമനിധി
          

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

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

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

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

3 -24   രഡി്് ചാര്ജ്ജ്

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

 ര്ഷം 2016 2017

ആകക  ര ് 144838031.50 164575137.50

ഋണശീര്ഷ  ര ് 96230037.00 115555054.00

രഡി്്ചാര്ജ്ജ് കണക്കോക്കോവുക   ര ് 48607994.5 49020083.5

ര ഡി്് ചാര്ജ്ജ് നിരക്കേ് 1% 1%

രഡി്് ചാര്ജ്ജ് 486080.00 490201.00

മുന ബാക്കേി 1349633.00 1835713.00
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ആകക 1835713.00 2325914.00

തന  ര്ഷം ഒ്പക്കേിലയാത് -- --

ഒ്പക്കോന അ കശഷിുകത് 1835713.00 2325914.00

3 -25   ഒ്പക്കോന ബാക്കേിെയുള തകെയകട  ര്ഷം തിരിചുള  ി രം  

 ര് ഷം തക

2012 282060.00

2013 296142.00

2014 357591.00

2015 413840.00

2016 486080.00

2017 490201.00

ആകക 2325914.00

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

രഡി്്  ചാര്ജ്ജ്“എക ശീര്ഷക്ില ്ഷഡിലയാില ഒ്പക്കേി അസ്സല ചലാന ഡലയാഡകര് കകരള

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

പരികശാധനയ് അലയാച കകാ്പകക്കേണ്താണ്.  

ഭാഗം   -IV  
4- 1.  ധനസ്ഥിതി

ഇനം മുന ബാക്കേി  ര ് ആകക കചല ് നീക്കേിലയാിരു
കുപ്

2016 3479213.16 144838031.50 148317244.66 140658311.75 7658932.91

2017 7658932.91 164575137.50 172234070.41 162270147.00 9963923.41

4- 2.  രഡി്് അ കലാകനം
 

 ര്ഷം ആകക  ര ് ആകക കചല ്

2016 144838031.50 140658311.75

2017 164575137.50 162270147.00

ആകക നിരാകരിം തക :  23569

തടസ്സകകുപ്പ്ിലയാ തക : 106528
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 ര ിന്ില നഷ്ടമാലയാ തക:     ഇല്ല

4- 3 കകത്രഫണ്ിനുണ്ാലയാ  ്യമാലയാ  നഷ്ടം   

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

 ഇല്ല
4-7  രഡി്ില നിരാകരിംതികനഡെയം തടസ്സകകുപ്പ്ിലയാതികനഡെയം  ി രം
ഖേണ്ഡിക
നമ്പര്

നിരാകരി
ം തക

തടസ്സകകുപ്പ
്ിലയാ തക

ഉ്ര ാദേികളാലയാ ഉകദേ്ാഗസ്ഥകനഡ കപരും
ഉകദേ്ാഗകകുപരും

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

3 - 2 650 ടി

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

3-4 3690 ടി

3-5 15800 ടി

3-8 7000 ടി

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

3-20 82200

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

കമല ിലാസം 
സ്ഥിരം കമല ിലാസം

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

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

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

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

 ര്ഷം തടസ്സങ്ങളകട എ്ം

1996 33

1997-99 21

2000 5

2001 21

2002 17

2003-05 24

2006 5

2007-08 11

2009 4

2010 5

2011 6

2012 15

2013

2014-2015 7

തടസ്സങ്ങള തീര്കുപാക്കോന  അടിലയാന്തര നടപടികള സ്വീകരികക്കേണ്താണ്.

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്

മലബാര് കദേ സ്വം രഡി്്, കകാഴികക്കോട്
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അനുബ ം  -1      

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

മുകിരികുപ്                   ശമ്പളം എക്സി.രഫീസര് 381605

കയ്യിരികുപ് പണം   68430 ശമ്പളം ജീ നക്കോര് 10827674

ടിസിഎസ്ബി.287 3025854.27 എക്സി.രഫീസര് ലയാാത്ര 7437

എസിബിഐ 24896 ലയാാത്ര ജീ നക്കോര് 2582

കഫഡഡല ബാെ് 1000 ഉ്  ബ് 285000

്ഷഡി 356848 ഷ ദേ്തി 38911

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89 അംടി 126885

3479213.16 കസ്റ്റേഷനഡി 11299

 ഴി ാട് 21389970 തപാല സ്റ്റോമ്പ് 43425

ഭണ്ഢാരം 6038390 ഡീസല 34975

കാര്ഷികം 26490 പല ക 198739

 ിശ്രമ മന്ദിരം 5673770  ാലയാനശാല 8634

കക്ാക്കേ് മുഡി 100355 അതിഥിസലക്കോരം 64191

കത്്കഡാഡ് പീടിക 6000 ഉ് ം 190099

ചന്ത ര ് 6510 പ്രതിഷ്ഠാദേിനം 82069

തപല രഫീസ് 1800 ഉ് ം ആനുകാലികം 653358

കബെ്  ാടക 3600 ദേി സപജ 446276

കടലകഫാണ ട ര് 91742 പരസ്ം 93080

കസാഷസ്ി  ാടക 3600  ിശ്രമമന്ദിരം സാധനങ്ങള 110269

 ാഹനപാര്ക്കേിംഗ് 296650  ിശ്രമമന്ദിരം ശുചീകരണം 206234

പല ക 427131  ിശ്രമമന്ദിരം ഷ ദേ്തി 293191

തപാല സ്റ്റോമ്പ് 34930  ിശ്രമമന്ദിരം 
അ്വ്പണികള

269798

പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 666524.50 കാര്ഷികം 29710

മ്് സാധനങ്ങള  ി്ത് 123694 അംശാദോലയാം 1150000

സംഭാ ന 1203345 കകമനിധി 500000

അകദോനം 2354589 കകയിടനിവതി 65486

പലിശ സ്ഥിരനികകപം 8841925 ആദേീലയാനിവതി 340538

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

രഡി്് തിരിംട ് 1970 പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 665156

കസക്രി്ി നികകപം 24500  ാഹനം 224893

തശ്ശികലരി കകത്രം  ര ് 574678 മുനകര് 492000

സര്ക്കേര് ധനസഹാലയാം 105000 പനരുുദാരണം 4183248

സ്ഥിരനികകപം 95965137 കകാടതി 132500

മരാമ്് 6159308

കടലകഫാണ 26722

ഇ എം ഡി 36235

അ്വ്പണികള 153330

ഗാ്ി ി്ി 50000

സി.സി.ടി. ി 105000

അകദോനം 2128942

കമ്പ്യര് 86720

എംഡിബി ഡലയാഡി പരസ്ം 50000

ഗാത്  ിതരണം 25000

തശ്ശികലരി കകത്രം 574622

സ്ഥിരനികകപം 105307062

ആകക 144838031.50 ആകക 140658311.75

നീക്കേിലയാിരികുപ്  

കയ്യിരികുപ് പണം   99502

ടിസിഎസ്ബി.287 7458609.02

എസിബിഐ 40789

കഫഡഡല ബാെ് 1000

്ഷഡി 56848

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89

7559430.91

ആകക 148317244.66 ആകക 148317244.66

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

 ര ് തക കചല ് തക

മുകിരികുപ്                       ശമ്പളം എക്സി.രഫീസര് 405990

കയ്യിരികുപ് പണം   99502 ശമ്പളം ജീ നക്കോര് 13270089

ടിസിഎസ്ബി.287 7458609.02 കസ്റ്റേഷനഡി 9339

എസിബിഐ 40789 ഡീസല 91883

കഫഡഡല ബാെ് 1000 പല ക 70967

്ഷഡി 56848 അതിഥിസലക്കോരം 43755

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89 ഉ് ം ആനുകാലികം 577985

7559430.91 ദേി സപജ 256511

 ഴി ാട് 21647360 മതപ്രചരണം 8000

ഭണ്ഢാരം 6049657  ിശ്രമമന്ദിരം ശുചീകരണം 248556

കാര്ഷികം 4156  ിശ്രമമന്ദിരം ഷ ദേ്തി 278103

 ിശ്രമ മന്ദിരം 5340495  ിശ്രമമന്ദിരം 
അ്വ്പണികള

132146

കക്ാക്കേ് മുഡി 49170 അംശാദോലയാം 1300000

കത്്കഡാഡ് പീടിക 7500  ിഹിതം 951620

ചന്ത ര ് 8370  ഴി ാട് കസ്റ്റോര് 3571633

തപല രഫീസ് 1800 പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 1005273

കബെ്  ാടക 3600  ാഹനം 96724

തിരുകനല്ലി മാഹാത്ം 38110 കടലകഫാണ 24414

കടലകഫാണ ട ര് 97500 ഇ എം ഡി 9350

കസാഷസ്ി  ാടക 3960 അ്വ്പണികള 81828

 ാഹനപാര്ക്കേിംഗ് 362295 അകദോനം 2062634

പല ക 123412 തശ്ശികലരി കകത്രം 1015544

തപാല സ്റ്റോമ്പ് 35284 ഷ ദേ്തി 61254

പ്ലാസ്റ്റേിക് പാത്രം 441720.50 ഉ്  ബ് 318500

സംഭാ ന 822432 തപാല സ്റ്റോമ്പ് 53000

അകദോനം 1997680 പരസ്ം 199692

പലിശ സ്ഥിരനികകപം 10749783 ഭൂനിവതി 2503

പലിശ 174983 കമ്പ്യര് 31420

ഇ എം ഡി 20800 മരാമ്് 597292
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മ്് സാധനങ്ങള 1020 ഉ് ം 207200

 ര്ഷാശനം 44244  ിശ്രമമന്ദിരം സാധനങ്ങള 70000

കസക്രി്ി നികകപം 20800 മുനകര് 516000

തശ്ശികലരി കകത്രം  ര ് 1015552 പനരുുദാരണം 259945

കകാണ്ാകര് കഡകകുപാസി്് 9000 സി.സി.ടി. ി 1100

സ്ഥിരനികകപം 115525254 കസക്രി്ി നികകപം 95400

എംഡിബി ഡലയാഡി പരസ്ം 50000

കകാടതി 1000

പണ്ം പാത്രം  ാങ്ങല 36434

പണ്ം പാത്രം ഡികുപലയാര് 20000

 ാലയാനശാല 2352

പ്രതിഷ്ഠാദേിനം 110341

കകമനിധി 300000

അംടി 127652

കാര്ഷികം 35300

കകയിടനിവതി 59602

മരാമ്് ചറമതില 2826779

സ്ഥിരനികകപം 130775037

ആകക 164575137.50 ആകക 162270147

നീക്കേിലയാിരികുപ്  

കയ്യിരികുപ് പണം   167577

ടിസിഎസ്ബി.287 9537094.52

എസിബിഐ 81144

കഫഡഡല ബാെ് 1000

്ഷഡി 101092

കപാസ്റ്റേ് രഫീസ് 2184.89

കക.ജി.ബി.706 73831

9796346.41

ആകക 172234070.41 ആകക 172234070.41

(ഒകുപ്)
 സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
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അനുബ ം  -3  

ശ്രീ തിരുകനല്ലി കകത്ര്ികത   31.12.2017   കല സ്ഥിരനികകപപത്രിക  
ക്ര.
നം

രശീത് നം തിലയാതി തക പലിശ
നിരക്കേ്

കാലാ ധി ഡിമാര്
ക്സ്

1 തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് തിരുകനല്ലി

1 312 30.08.17 2726391 8.50 30.08.18

2 372 18.12.17 2802371 8.50 18.12.18

3 296 28.04.17 2567025 9.25 28.04.18

4 316 01.12.17 2538380 9.25 31.10.18

5 306 30.07.17 2939737 8.50 30.07.18

6 302 24.06.17 2710330 8.50 24.06.18

7 303 28.06.17 3184543 8.50 28.06.18

8 309 30.08.17 3188244 8.50 30.08.18

9 284 31.01.17 2513171 9.25 30.01.18

10 352 31.01.17 3143939 9.25 30.01.18

11 353 31.01.17 2707943 9.25 30.01.18

12 347 31.03.17 2533270 9.25 31.01.18

13 320 10.11.17 3497608 8.50 10.11.18

14 355 31.01.17 3513789 9.25 31.01.18

15 342 30.01.17 1508791 9.25 30.01.18

16 322 10.11.17 1506142 8.50 10.11.18

17 299 26.05.17 1477920 9.25 26.05.18

18 310 30.08.17 1486896 8.50 30.08.18

19 311 31.08.17 1585618 8.50 31.08.18

20 317 31.08.17 1578411 8.50 31.08.18

21 321 30.11.17 1500436 8.50 30.11.18

22 351 31.01.17 1579180 9.00 30.01.18

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

25 375 02.12.17 1746316 8.25 02.12.18

26 374 05.12.17 1833598 8.25 05.12.18

27 380 31.12.17 1759261 8.25 31.12.18

28 297 16.06.17 2353612 9.00 31.03.18

29 343 31.01.17 72625 9.00 30.01.18

30 319 10.11.17 641952 8.50 10.11.18

31 339 31.01.17 25185 9.00 31.01.18

32 340 31.01.17 26695 9.00 30.01.18

33 01 30.12.17 79085 8.25 30.12.18

34 53 12.09.13 20825 10 12.09.18

35 54 12.09.13 10412 10 12.09.18

36 56 30.09.17 84000 10 30.09.18

37 350 31.01.17 5027 9 30.01.18

38 324 30.11.17 1394 8.50 30.11.18

39 341 31.01.17 1090 9 31.01.18

40 349 31.01.17 1895 9 31.01.18

41 346 31.01.17 2514 9 30.01.18

42 348 30.01.17 1076 9 30.01.18

43 345 31.01.17 2514 9 30.01.18

44 344 31.01.17 5027 9 31.01.18

45 313 31.08.17 47738 8.50 31.08.18

46 301 16.06.17 3873 8.50 15.06.18

47 161 30.11.17 22779 8.50 30.11.18

48 338 31.01.17 4107 9 31.01.18

49 298 10.04.17 1729 8.25 10.04.18

50 149 14.02.10 600 8.25 14.02.20

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

53 229 16.06.17 569 9 31.03.18

54 376 03.12.17 330 8.25 03.12.18

55 230 16.06.17 967 9 31.03.18

56 249 30.08.17 2428 8.50 30.08.18

57 304 30.07.17 62933 8.50 30.07.18

58 34 28.05.13 897 8.25 28.05.18

59 683 20.05.13 3558 10 20.05.18

60 315 31.10.17 27160 8.50 31.1018

61 28 02.09.17 1608 8.50 02.09.18

62 305 30.07.17 2289689 8.50 30.07.18

63 323 30.11.17 714 8.50 30.11.18

64 377 31.12.17 2325491 8.25 31.12.18

65 318 31.10.17 4184579 8.25 31.10.18

66 335 31.01.17 20000 9 31.01.18

67 334 31.01.17 16000 9 31.01.18

68 371 05.11.17 11854 8.50 05.11.18

69 383 31.12.17 2963406 8.25 31.12.18

70 370 16.06.17 3005123 9 31.03.18

71 386 04.01.17 2500000 3.50 04.01.18

72 385 03.03.17 5834494 9.25 26.02.18

73 362 31.07.17 258500 8.05 31.01.18

74 363 01.12.17 116788 8.50 06.05.18

75 364 05.02.17 133270 9 05.02.18

76 365 06.01.17 22622 9 06.01.18

77 366 06.01.17 23218 9 06.01.18

88682631

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

79 378 02.12.17 2091 8.25 02.12.18

80 379 27.12.17 1917596 8.25 27.12.18

81 373 04.12.17 1620683 8.25 04.12.18

82 266 31.01.17 1599 9 31.01.18

83 308 30.11.17 4835024 8.50 30.11.18

84 381 17.12.17 109718 8.25 17.12.18

85 382 17.12.17 194487 8.25 17.12.18

12535782

3 ജില്ല സഹകരണ ബാെ്  ലയാനാട്

86 65194 02.07.17 712243 8.25 02.07.18

87 66397 24.12.17 715458 8.25 24.12.18

88 65161 07.02.17 1207250 8.75 07.02.18

89 66420 07.02.17 130691 8.25 07.02.18

90 66376 07.11.17 708983 8.25 07.11.18

91 16103 31.12.17 1448680 8.50 31.12.18

92 16128 31.12.17 148928 8.25 31.12.18

93 70752 20.10.17 138743 8.25 20.10.18

94 58909 20.10.17 1412828 8.25 20.10.18

95 66387 30.11.17 127618 8.25 30.11.18

96 61688 25.10.17 1417967 8.25 25.10.18

97 68498 28.08.17 651926 8.25 28.08.18

98 68528 25.11.17 648941 8.25 25.11.18

99 76389 01.01.17 2718750 8.75 01.01.18

100 76317 31.03.17 2977031 8.75 31.03.18

15166037

4 മാനന്ത ാടി എസ് .ബി.ഐ

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

103 709832 31.03.14 98168 8.50 31.03.19

104 047669 20.08.17 1356232 6.75 20.08.18

2943234

5 ധനലകി ബാെ് 

105 28420 06.11.17 656647 6.60 24.01.18

6 സബ് ്ഷഡി മാനന്ത ാടി

106 623241 24.08.17 1463000 8.50 24.08.18

7 സല്ാന ബക്രി അര്ുന ബാെ്

107 60511/1 04.01.17 709857 8 24.04.18

8 പഞ്ചാബ് നാഷണല ബാെ് മാനന്ത ാടി

108 0934 29.03.17 407501 7 29.03.18

109 2091 29.03.17 373218 7 29.03.18

110 2082 29.03.17 632594 7 29.03.18

111 0807 29.03.17 530675 7 29.03.18

1943988

9 കടമ്പിള എംകപ്ലാലയാീസ് സര്്ീസ് സഹകരണ കസാഷസ്ി

112 59 31.12.17 266805 10 31.12.18

113 57 24.11.17 732050 10 24.11.18

114 71 31.12.17 605000 10 31.12.18

115 60 31.12.17 146502 9 31.12.18

1750357

10 പനമരം അഗികളംഡല ബാെ്

116 41048 30.12.17 277748 8 30.12.18

11 അര്ുന ബാെ് മാനന്ത ാടി

117 3238 24.11.17 653431 8.50 24.11.18

118 4068 24.11.17 1500000 8.50 24.11.18

2153431
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12 എസ്.സി.ചീരാല അര്ുന ബാെ് ബക്രി

119 1502 04.01.17 137030 9.25 28.06.18

13 കകാണ്ാകകഴ്സ് ബാെ്  ലയാനാട്

120 561 30.12.17 1790250 8.25 30.12.18

14 കക.ജി.ബി

121 474523 13.04.17 500000 7.10 13.04.18

ആകക 130709992

സംഗഹം
ക്ര.
നം

ബാെ് തക

1. തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് തിരുകനല്ലി 88682631

2. തിരുകനല്ലി സര്്ീസ് സഹകരണ ബാെ് കായിുളം  12535782

3. ജില്ല സഹകരണ ബാെ്  ലയാനാട്  15166037

4. മാനന്ത ാടി എസ് .ബി.ഐ  2943234

5. ധനലകി ബാെ്    656647

6. സബ് ്ഷഡി മാനന്ത ാടി 1463000

7. സല്ാന ബക്രി അര്ുന ബാെ്   709857

8. പഞ്ചാബ് നാഷണല ബാെ് മാനന്ത ാടി 1943988

9. കടമ്പിള എംകപ്ലാലയാീസ് സര്്ീസ് സഹകരണ കസാഷസ്ി 1750357

10. പനമരം അഗികളംഡല ബാെ്  277748

11. അര്ുന ബാെ് മാനന്ത ാടി  2153431

12. എസ്.സി.ചീരാല അര്ുന ബാെ് ബക്രി   137030

13. കകാണ്ാകകഴ്സ് ബാെ്  ലയാനാട്  1790250

14. കക.ജി.ബി  500000

ആകക 130709992
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 സംകിപ്തം
 ര്ഷം 2016 2017

മുകിരികുപ് 106076062 115460197

തിരിച ര ് 98413918 114870877

ബാക്കേി 7662144 589320

പനര്നികകപം 107298053 125620672

പതിലയാനികകപം 500000 4500000

നീക്കേിലയാിരുകുപ് 115460197 130709992

(ഒകുപ്)
സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്
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കചാദേ്ാ ലി

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

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

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

(ഖേ)

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

ബാധകമല്ല

(ഗ)

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

ഉണ്്

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

ഇല്ല

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

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

ഇല്ല

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

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

ഉണ്്

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

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

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

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

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

ഉണ്്

(ഢ)

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

ഉണ്്

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

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

   

(ഒകുപ്)
       സീനിലയാര് കഡപ്യി ഡലയാഡകര്. 

ഇ.കക.എസ്
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'  ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ  '  
നം കെ�.എസ്. എ./എം.എല്.ഡി . ടി 1-975/2018

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

സിവില് കേ/ഷന്, കേ�ാഴികേ2ാട്. 
തീയതിഃ 13.12.2018

ഇ-കെമയില്ഃ sddlfmdk@gmail.com

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

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

                       ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്  അയയ്ക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്.                         

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

വിശ്വസ്തതകേയാകെട,

(ഒപ്പ്)

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

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

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

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

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

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

ഓഡിറ്റര്മാരുകെട കേപരു വിവരംഃ

1
2
3
4
5

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

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ വര്ഷം 2016 മുതല് 2017 വകെര

ഓഡിറ്റികെനടുത്ത സമയം 10.10.2018 മുതല് 17.10.2018 വകെര

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

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

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

ട്ടുണ്ട്.കേMത്രത്തികെU  2017  വര്ഷകെത്ത  ബജറ്റ്  അംഗീ�ാരത്തിന്  അയച്ചിട്ടുകെണ്ടങ്കിലും  അനുമതി

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

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

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

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

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

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

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

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

മാസത്തിന�ം (ഏപ്രില് 30 ന�ം) ഓഡിറ്റിന് സമര്പ്പികേ2ണ്ടതാണ്.

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

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

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

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

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

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

കേത്ത2് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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

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

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

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

1-4.  കേ:ത്രഭൂമി  .  

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

മുള്ള ഭൂമിയുകെട വിശ+വിവരങ്ങള് താകെഴ കേ�ര്ക്കുന്നു

ക്രമ നം. സര്കെ� നമ്പര്                     
തരം

വിസ്തീര്ണ്ണം

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

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

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

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

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

 ഭാഗം   11  
2- 1.  വാര്ഷി ണക്കിലെ�  അFാതള്

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

ഇനം വാര്ഷി� �ണ2് കെലഡ്ജര്

വഴിപാട് വരവ് 8056417 8073147

വാട� 436827 4266827

പലിശ 29576 37073

കേലലം 135474 151874

നിത്യത/വഴിപാട് 2274919 2302408

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

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

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

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

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

ഷൈബകേലാ തയ്യാറാ2ി ഓഡിറ്റികെന അറിയികേ2ണ്ടതാണ്.

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

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

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

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

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

ലഭി2ാകെത വന്നതിനാല് 15.01.2017  ല് കേMത്രവുമായി ബന്ധകെപ്പട്ട കേസാഫ്റ്റ് കെവയര്  തയ്യാറാ2ാന്

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

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

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

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

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

27000/  രൂപ2ാണ്  കേമല് സ്ഥാപനത്തികെന ചുമതലകെപ്പടുത്തിയത്.   Astrins  Technologies  മായി

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

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

എന്നാല് ധാരണപ്ര�ാരമുള്ള പരിശീലനം നാളിതുവകെര ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

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

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

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

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

കേസാഫ്റ്റ് കെവയറികെU സഹായകേത്താകെട ലഭി2ണം എന്നാല് ഓഡിറ്റ്  ഓഡിറ്റ് �ാലയളവില് കേമല്

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

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

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

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

അപാ�ത സംബന്ധിച്ച് വിശ+മായ മറുപടി സമര്പ്പികേ2ണ്ടതാണ്.  

2 - 4  സര്ക്കാര് ധനസഹായം  .  
       

വര്ഷം തു� തിയതി വിനികേയാഗം

2017 35000 26.05.2017 വിനികേയാഗിച്ചിട്ടില്ല

2017 35000 23.06.2017

2 - 5  മാകേനജ്കെമU് ഫണ്ട്
ഇല്ല

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

പടി�ള് സ്വീ�രികേ2ണ്ടതാണ്.

2 - 7 വായ്പ

          ഇല്ല

2 - 8 ഓഡിറ്റ് റി2വറി

          ഇല്ല

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

നിന്നും ഈടാകേ2ണ്ട ജാമ്യ നികേMപം മുഴുവന് ജീവന2ാരില് നിന്നും ഈടാ2ിയിട്ടുണ്ട്.   ആയ

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

ഭാഗം   - III  

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

കേMത്രത്തികെU ഓഡികേറ്റാറിയത്തികെU കേ�ാകെമ്പൗണ്ടില് ഒരു �ിണര് നിര്മ്മി2ാനുള്ള ഒരു

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

പ്രവൃത്തി2് പണം കെ�ലവഴിച്ചതികെU  വിവരങ്ങള് താകെഴ കെ�ാടുക്കുന്നു

ക്രമ
നം

കെവൗച്ചര് തു� വിവരണം

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

2 333/17.5.17 25000                    - ടി -

3 380/25.5.17 15000                   - ടി -

4 387/30.5.17 35000                   - ടി -

5 426/5.6.17 26300                   - ടി -

6 428/5.6.17 15336  �ിണര് പടവിന് �ല്ല് വാങ്ങിയത്

7 430/6.6.17 4160 മണ്ണ് നിരത്തല് കെജസിബി വാട�

8 441/14.6.17 3700 പാരപ്പറ്റ് പടവ്, കേതപ്പ്

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

10 459/24.6.17 19000                              - ടി -

ആകെ� 187496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ബില് കേഫാമില്  വര്2് ബില് തയ്യാറാകേ2ണ്ടതുമാണ്. 

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

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

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

        ഈ വിഷയത്തില് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്�്വയറി2് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല് ഈയി

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

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

പMം 87,496/-രൂപ തിരിച്ചടകേ2ണ്ടതാണ്

3 – 2 .അടിച്ചുതളി നിയമനം നടത്തിയില്ല  .   Fരസ്യ തു Fാഴായി  

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

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

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

നം.648/20.7.16 പ്ര�ാരം കെ�ലവഴിച്ചു.

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

നടത്തുവാന്  ഇUര്വ്യൂ  കേബാര്ഡ്  രൂപീ�രിക്കുവാന്  കേബാര്ഡ്  അനുമതി  കേതടി  കേMത്രം

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

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

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

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

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

3.11.2016  തിയ്യതിയില്രാവികെല  11  മണി2്  കേMത്രം  ഓഫീസില്  എത്തുവാന്  അകേപMിച്ച  20

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

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

ആയതിനു കേശഷം  ഇUര്വ്യൂ നടത്തുവാന് കേMത്രം മുന്ഷൈ� എടുത്തില്ല.  ആയതിനുകേശഷം  4.6.18

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

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

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

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

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

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

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

എഴുതി സൂMികേ2ണ്ടതാണ്.

3 – 4 . ാര് വാട – ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല  .  

    2016 ഓഡിറ്റ് വര്ഷം ശ്രീ കേമഴപ്പറമ്പ് തിരുകേമനികെയ കേMത്രത്തികെല ആ�ാര അനുഷ്ഠാനങ്ങള്

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

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

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

നമ്പര് അകേന്വഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാ2ാതിരുന്നതിനാല് തു� തടസ്സം കെ�യ്യുന്നു. 

3 – 5 . ഒറിജിനല് രശീതി ഇല്ലാലെത നിരതദ്രവ്യം തിരിച്ചുനല്ി

ഓഡിറ്റ് വര്ഷത്തില് കേMത്രത്തികെU residential cum shopping complex പ്രവൃത്തി ഏകെറ്റടുത്ത്

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

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

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

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

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

തടസ്സം കെ�യ്യുന്നു.

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

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

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

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

ണ്ടതാണ്.

3 – 7 . സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റര് സൂ:ിച്ചിട്ടില്ല  .  

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

ക്രമ
നം

കെവൗച്ചര്  നം തു� വിവരണം

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

2 513/17.7.17 10000                          - ടി -

3 610/8.9.17 10000                          - ടി -

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

ആകെ� 40000

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

ക്രമ
നം

ജീവന2ാരകെU 
കേപര്

തസ്തി� അപാ�ത�ള്

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

2 ശ്രീമതി.സജിനി.
പി

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

3 ശ്രീ.പി 
നാരായണന്

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

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

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

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

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

9 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
എമ്പ്രാന്തിരി

കേമല്ശാന്തി 28.2..16 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

10 കേവണുകേഗാപാല
ന്.ടി

കെ�ണ്ട 30.9.16 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

11 കെ�എം.കേവണുകേഗാ
പാലന്.

പൂജ കെ�ാട്ട് 30.09.2016 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള് 
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല

12 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എ 
കെ�.

ഇലത്താളം 06.02.2016 ന് കേശഷമുള്ള ശമ്പളവിവരങ്ങള്
കേരoകെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

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

വര്ഷം തു� കെവൗ.നം.തിയതി

2016 100000 642/05.08.2016

2017 25000 123/17/14.02.2017

2017 100000 296/17/06.05.217

3 - 10 കേ:മനിധി
   

വര്ഷം തു� കെവൗ.നം.തിയതി

2016 50000 388/12.05.2016

2016 50000 914/19.11.2016

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

ഒടുകേ2ണ്ട ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവകെട കേ�ര്ക്കുന്നു.

വര്ഷം 2016 2017

ആകെ� വരവ് 10208883 9703421

ഋണശീര്ഷ വരവ് 519777 70000

ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് �ണ2ാ2ാവുന്ന  വരവ് 9689106 9633421
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ഓ ഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് നിര2് 1 1

ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ്ജ് 96891 96334

മുന് ബാ2ി 376424 473315

ആകെ� 473315 569649

തന് വര്ഷം ഒടു2ിയത് -- --

ഒടു2ാന് ബാ2ിയുള്ള ഓഡിറ്റ് �ാര്ജ് 473315 569649

3 -12   ഒടുക്കാന് ബാക്കിയുള്ള തുയുലെട വര്ഷം തിരച്ചുള്ള വിവരം  

വര് ഷം തു�

2011 62062

2012 74774

2013 73000

2014 78762

2015 87826

2016 96891

2017 96334

569649

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

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

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

നയ്ക്ക് അയച്ചു കെ�ാടുകേ2ണ്ടതാണ്.  

ഭാഗം   -IV  
4- 1.  ധനസ്ഥിതി

ഇനം മുന് ബാ2ി വരവ് ആകെ� കെ�ലവ് നീ2ിയിരുപ്പ്

2016 805130.69 10208883 11014013.69 10102684 911329.69

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

 തടസ്സകെപ്പടുത്തിയ തു� :  277496/-

വരവിനത്തില് നഷ്ടമായ തു�:     ഇല്ല

4- 3 കേ:ത്രഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ  നഷ്ടം   

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

    ഇല്ല               
4-6. നഷ്ടം നിര്ണ്ണയിക്കാന് കൂടുതല് അകേനuഷണം ആവശ്യമായ ഖണ്ഡിള്

       ഇല്ല
4-7  ഓഡിറ്റില് നിരാരിച്ചതിലെന്റയും തടസ്സലെപ്പടുത്തിയതിലെന്റയും വിവരം

oണ്ഡി�
നമ്പര്

നിരാ�രി
ച്ച തു�

തടസ്സകെപ്പടു
ത്തിയ തു�

ഉത്തരവാ+ി�ളായ ഉകേ+്യാഗസ്ഥകെന്റ കേപരും
ഉകേ+്യാഗകേപ്പരും

3-1 187496 പി.കേ+വ+ാസന്, എക്സി.ഓഫീസര്

3-2 6400 എം.ബാബു , എക്സി.ഓഫീസര്

3-4 4500 പി.കേ+വ+ാസന്, എക്സി.ഓഫീസര്

3-5 50000 ” ”

3-6 50000 ” ”

3-7 40000 ” ”

ആകെ� 6400 331996 ” ”

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

 ഉകേ+്യാഗസ്ഥരുകെട കേപര് ഇകേപ്പാഴകെത്ത ഒൗകേ+്യാഗി�
കേമല്വിലാസം 

സ്ഥിരം കേമല്വിലാസം

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

വര്ഷം
തടസ്സവാ+ങ്ങളുകെട

എണ്ണം
വരവികെല നഷ്ടം  നിരാ�രിച്ച തു�

തടസ്സകെപ്പടുത്തിയ
തു�

1996 12 21524

1997 - 99 31 182025

2000 2 106050

2001 - 02 7 21561

2003 - 04 21 420 5189 208282

2005 6 231665

2006 - 07 7 1449 12671 496737

2008 2 83775

2009 1 114750

2010 6 448621

2011 6 2250.27 290345

2012 - 15 5 2587 930905

ആകെ� 105 4456 20110.27 3136240

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

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

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

മുന്നിരിപ്പ്                       ശമ്പളം 4202289

�യ്യിരിപ്പ് പണം -- സറണ്ടര് ലീവ് 225154

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50  ഉത്സവബത്ത 123500

പി.എന്.ബി 59723 2116  ഓണം അഡ്വാന്സ് 144000

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

19102  കേ/ഷനറി 63292

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

86037.90 ഷൈവ+്യുതി 54307

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 690412.29 കെടലികേഫാണ് 4711

805130.69 ഭൂനികുതി 4643

വഴിപാട് 7963351 കെവളള2രം 6061

വാട� + കെഹറികേറ്റജ്ഹാള് 420500 വിഹിതം 603130

സംഭാവന 89600 നിത്യത 2027039

പലിശ 88355 ആനു�ാലി�ം 193777

ഭണ്ഡാരം 1084160 വാര്ഷി� ഉത്സവം 351812

കേലലം 43140 അന്ന+ാനം 74301

സ്ഥിരനികേMപം 519777 പലവ� 164628

അറ്റകുറ്റപണി�ള് 238162

�മ്പ്യൂട്ടര് 31950

പാത്രം വാങ്ങല് 51306

അതിഥി സല്2ാരം 433

കേ�സ് 21000

അംശാ+ായ ം 100000

കേMമനിധി 100000

നിരതദ്രവ്യം 50000

പുതിയ സ്ഥിരനികേMപം 700000
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പഴയ സ്ഥിരനികേMപം 567189

ആകെ� 10208883 ആകെ� 10102684

നീ2ിയിരുപ്പ്

�യ്യിരിപ്പ് പണം 20

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50

പി.എന്.ബി 59723 2116

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

19102

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

199193.90

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 683465.29

911329.69

ആകെ� 11014013.69 ആകെ� 11014013.69

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്
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അനുബന്ധം   - 2  

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

വരവ് തു ലെച�വ് തു

മുന്നിരിപ്പ്                       ശമ്പളം 4534993

�യ്യിരിപ്പ് പണം 20 സറണ്ടര് ലീവ് 169070

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50 ഉത്സവബത്ത 140000

പി.എന്.ബി 59723 2116 ഓണം അഡ്വാന്സ് 156000

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

19102 യാത്ര 1030

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

199193.90 ഷൈവ+്യുതി 58260

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 683465.29 കെടലികേഫാണ് 3734

911329.69 കേ/ഷനറി 14788

വഴിപാട് 8056417 വിഹിതം 558978

വാട� 436827 ആനു�ാലി�ം 244708

ഭണ്ഡാരം 932501 വാര്ഷി� ഉത്സവം        375571

സംഭാവന 33225 അന്ന+ാനം 60688

പലിശ 29576 പലവ� 56149

കേലലം 135474 കേ�സ് 46500

സര്2ാര് ധനസഹായം 70000 അതിഥി സല്2ാരം 4121

വഴിപാട് മാനുവല് റസീറ്റ് 9401 പരസ്യം          15400

അറ്റകുറ്റപണി�ള്        190687

മരാമത്ത് 308188

പാത്രം വാങ്ങല് 73120

അംശാ+ായ ം 125000

�മ്പ്യൂട്ടര് 57885

�ലശം        225921

നിത്യത 2274919

ആകെ� 9703421 ആകെ� 9695710
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�യ്യിരിപ്പ് പണം 23973

എം. ഡി.സി.ബാങ്ക് 5461 7462.50

പി.എന്.ബി 59723 2116

വനിത കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
കെസാഷൈസറ്റി 330/10

16569

മകേ�രി കേ�ാ ഓപ്പകേററ്റീവ് 
ബാങ്ക് 8694 

34796.90

വിജയ ബാങ്ക്മകേ�രി 9093 834123.29

919040.69

ആകെ� 10614750 ആകെ� 10614750

ശ്രീ �ാളി�ാവ് ഭഗവതികേMത്രത്തികെU   31.12.2017   കെല സ്ഥിരനികേMപ പത്രി�  

ക്രമന
മ്പര്

നികേMപത്തികെU
വിവരം

തു� പലിശ
നിര2്

�ാലാവധി

വിജയ ബാങ്ക്

1 083964/10.03.2017 1075 6.5 10.03.2018

2 083992/08.12.2017 318579 6.5 08.12.2018

3 395103/06.12.2017 126828 6.5 06.12.2018

4 395117/16.12.2015 5000 7.5 16.12.2020

451482

മ  കേ�രി കേ�ാ ഒാപ്പകേററ്റീവ് അര്ബ്ബന് ബാങ്ക്

5 37890/03/30.03.2017 220500 9 30.03.2018

6 37890/1/30.04.2017 11344 9 30.04.2018

7 37890/02/11.04.2017 220500 9 11.04.2018

8 37890/14/06.09.2017 164832 9 06.09.2018

617176

മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് 

9 312663/22.12.2017 158983 8 22.12.2018

158983

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

സം:ിപ്തം

വര്ഷം 2016 2017

മുന്നിരിപ്പ് 400186 1134999

തിരിച്ചുവരവ് 395186 1129999

ബാ2ി 5000 5000

പുനര്നികേMപം 429999 1222641

പുതിയനികേMപം 700000 --

നീ2ിയിരുപ്പ് 1134999 1227641

(ഒപ്പ്)
സീനിയര് കെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

മലബാര് കേ+വസ്വം ഓഡിറ്റ്, കേ�ാഴികേ2ാട്
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അനുബന്ധം   - 3  

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

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

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

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

3 ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എമ്പ്രാന്തിരി,കേമല്ശാന്തി 2120 280017/18.02.13 9 08.12.18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ഡിമാU്
തു�

വരവ് ബാ2ി

7/648 ജി 47775 47775      -

7/648 എഫ് 56350 56350      -

7/648 ഇ 66765 66765      -

7/648 സി 84087 84087      -

ആകെ� 254977 254977      -

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

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

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

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

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

(ഒപ്പ്)

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


