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കേരള ക്റ്റേറ്റ് സസിവസില സപസപ്ലൈസ കേ കോരോര്പ്പക്പ്പറേഷന് ലസിമസിറ്റഡ
സര്ക്കുലര നമ്പര - 02/2018

CIN - U52209KL1974SGC002615

A8.34421/17

തീയതസി: 05/02/2018

വിഷയം - കേരള ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ് സിവിലിവില് സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈസ് കേ രര്പ്പകപ്പറേഷന - 31/03/2018-ല്
അവസിവില നിക്കുന്ന വരഷത്തിലിലെ കണക്്ഷത്തിലെ േണലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് നല്േ്കുന്ന
നിരകദ്ദേശങ്ങള.
31/03/2018-ല് അവസിവില നിക്കുന്ന 2017-18 സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷത്തിലിലെ കണക്്ഷത്തിലെ സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്, സിവില ധനങ്ങള, സ വരജംഗമ വസ്ത്കുകള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയ എ്ഷത്തിലെല ത്തിലിലെ കണക്തിന്റെയ്കും േണലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ്
2018 മ രച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് അവസിവില നം ലെ കണക്െഡ ഫീസസ്, പ്പറേസജിയണല് ആഫീസസ്, ഡികര്പ്പ േള മറ്റമ വിപണന
കേന്ദ്രങ്ങള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവയില് നടുപ്പ് സംത്തിലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന്കു. ഈ വരഷലെ കണക്ത്തില ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ േളില്
ഡി.എം.എസ്,
ചി്ഷത്തിലെലപ്പറേ
വില്ര്പ്പന
കേന്ദ്രങ്ങളില്
ഒ.എം.എസ്.
കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേലെ കണക്ള
അടുപ്പ് സംിസ നലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയ യിരിക്കും നടുപ്പ് സംത്തിലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്നത. ആയതിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ് ത ലെ കണക്ഴ പപ്പറേയ്കുന്ന നിരകദ്ദേശങ്ങള
നല്േ്കുന്ന്കു.

I. ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് തീയതസിയക്കുും സമയവക്കുും
വ കോരഷസിേ േണവ്ടുപക്കുോര്പ്പസിന് നസിരകിര്ദ്ദേശിക്കപസി്വോര്പ്പട തീയതസിേള

കേമ
നും.

ഓഫീസ / ഔട്-വലറ്റ്

തീയതസി

പ്പറേസജിയണല് ഓഫീസസ്, ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ്

31/03/2018

2

ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേള

28/03/2018, 29/03/2018,
31/03/2018

3.

ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന്കുേള

28/03/2018, 29/03/18, 31/03/18

4

ടുപ്പ് സംസ ഡിവിഷന

31/03/2018

5

സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ
കഗ ഡണണ

6

മ കവ്ഷത്തിലെി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേള

29/03/2018, 31/03/2018

7

സിവിലൂര്പ്പര മ രകറ്റമേള

28/03/2018, 29/03/2018,
31/03/2018

8

പസര്പ്പിളസ് ബസിവില ര,

9

മലെ കണക്്ണെ്ണെ ഡികര്പ്പ

10

ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള

11

ലെ കണക്ന്ഷത്തിലെല്റേറ്റ്,
അരി
മി്ഷത്തിലെലമേള
/
കഗ ഡണണ്കുേള
കഗ തമ്പ്റേറ്റ് സിവിലംസ്കരണ മി്ഷത്തിലെലമേള

1

ഡികര്പ്പ േള,

PDS

ഡികര്പ്പ

/

NFSA

29/03/2018, 31/03/2018

28/03/2018, 29/03/2018,
31/03/2018

പ്ലൈസ് െര്പ്പര മ രകറ്റ്റേറ്റ്

/ എല്.പി.ജി. ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള

31/03/2018

ബങ്കുേള

31/03/2018 – 4 pm ന്കു കശഷം
/

28/03/2018, 29/03/2018,
31/03/2018

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന
നിയമികലെ കണക്ര്പ്പടിരിക്കുന്നവര
അത ത്കു
ദിവസിവിലം
9.30
െ ജര കേണ്ടത്കും 9.30 am ന്കു തലെ കണക്ന്ന കവരിഫീികകഷന ത്കുടുപ്പ് സംകങ്ങണ്ടത്കുമ ണ.

am

ന

മ്കുമ്പ്റേറ്റ്

29/03/2018
(വെസഹ കോ
വ് കോഴും)
വെ കോതക്കു
അവധിസി
ദിസിനും
ആേയ കോല
പകേസതവ
വസിഭ കോഗതസിലവോര്പ്പട ജീവനക്കീവന് കോവര കെസതക്കുത ദിസിവസവത ഡ്യൂട്ടിയില്്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂടസിയസില നസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒഴസിവ കോക്ണ്ടതക്കുും അത കോത
ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് ഓഫീസരമ കോര മറ്റീസര്മാര് മറ്റു ജീവനക്കീവന് കോവര ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന കോയസി
നസിയമസിക്ണ്ടതക്കുമ കോണ.
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് പൂരത്തിലസേരിക്കുന്നതിന്കു മ്കുനപ യി / ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ്
ച്കുമത്ഷത്തിലെേള
പൂരത്തിലസേരികകണ്ടതിന്കുള്ള
സിവിലമയന്േമപടിേ
അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-III,
IV
കചരത്തിലിരിക്കുന്നത േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി പ ്ഷത്തിലെികകണ്ടത ണ.

വിവിധ
ആയി

2
II. ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് കഫ കോമക്കുേളീസര്മാര് മറ്റുും ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരടീസര്മാര് മറ്റുേളീസര്മാര് മറ്റുും.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന കഫീ മ്കുേള
കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേളില് ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ ണ.

DMS,

OMS,

OMS

Medi,

Supplyco

Paddy

എന്നസ

1

കഫ കോും "എ 1”

മ കവ്ഷത്തിലെി സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

എ്ഷത്തിലെല ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളക്കും.
(ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള ബങ്റേറ്റ്, എല്.പി.ജി., PDS
ഡികര്പ്പ ,
ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ ര,
ലെ കണക്മഡികല്
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷന ഒഴിലെ കണക്േ)

2

കഫ കോും "എ 3”

കന ണ-മ കവ്ഷത്തിലെി സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

കമല്ര്പ്പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം

3

കഫ കോും "ബസി”

മ കവ്ഷത്തിലെി

4

കഫ കോും "സസി 1 – സസി 3 ”

5

കഫ കോും "ഡ്യൂട്ടിയില്സി 1 – ഡ്യൂട്ടിയില്സി 3”

ശബരി ന്ബ നഡ സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം

6

കഫ കോും "ഇ”

സ വര ജംഗമ വസ്ത്കുകളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം

എ്ഷത്തിലെല

പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളക്കും

7

കഫ കോും "എഫ”

പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പരികശ ധന

ഫീിസിവിലികല് കമല്ര്പ്പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം

ശബരി ന്ബ നഡ സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പരികശ ധന

േ്നത് കൃത്യ ഷ, ബ ങ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ്, ലെ കണക്പ്പറേമിറ്റനസ്
എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം പരികശ ധനയ്കും
ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

കമല്ര്പ്പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം

കമല്ര്പ്പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം

എ്ഷത്തിലെല

ഡികര്പ്പ േളക്കും,

ഡികര്പ്പ േളക്കും,

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളക്കും

8

കഫ കോും "ജീവനക്കസി”

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,

9

കഫ കോും "എച്”

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,

എ്ഷത്തിലെല

പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

NFSA കഗ ഡണണ്കുേള

10

കഫ കോും "ഐ”

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,

എല്.പി.ജി. ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള /

പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

മലെ കണക്്ണെ്ണെ ഡികര്പ്പ

11

കഫ കോും "വജീവനക്ക”

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,

12

കഫ കോും "വേ 1 – വേ 3” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,
പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

എ്ഷത്തിലെല

ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളക്കും

13

കഫ കോും "എല”

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,

എ്ഷത്തിലെല

ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്

പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

ഡിവിഷന്കുേളക്കും

14

കഫ കോും "എും1, എും2”

പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കുള്ള GIS ഡസലെ കണക്റ്റയില്ഡ
പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് / ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ GIS
ലെ കണക്പ്പറേസിവിലസപറ്റ്റേറ്റ് ഡസലെ കണക്റ്റയില്ഡ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്

ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള ബങ്കുേളക്റേറ്റ്
PDS ഡികര്പ്പ േള /

ലെ കണക്ന്ഷത്തിലെല്റേറ്റ്, അരി, കഗ തമ്പ്റേറ്റ് മി്ഷത്തിലെലമേളക്റേറ്റ്

എ്ഷത്തിലെല

ഡികര്പ്പ േളക്കും,

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളക്കും

III. ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോേളസിവല സ കോധിനങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് സുംബനസിച്.
എ)

ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെ വില്ര്പ്പന, വിതരണം, ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര, ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയ ഒര്കു ഇടുപ്പ് സംപ ടുപ്പ് സം്കുേളമം 27/03/2018നക്കു കശിക്കപഷും അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല. 27/03/2018-കന കോ അതിന്കുമ്കുകമ്പ ആയി ഇന്പേ രമ്കുളള എ്ഷത്തിലെല
ഇടുപ്പ് സംപ ടുപ്പ് സം്കുേളമം, േണക്കുേളമം പൂരത്തിലസേരികകണ്ടത ണ.

ബസി)

എ്ഷത്തിലെല
ഡികര്പ്പ േളമം
ത ലെ കണക്ഴ
പപ്പറേയ്കുന്ന
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള
DMS ല്
നിന്ന്കും
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരക്കു നല്കേണ്ടത ണ.

തയ പ്പറേ കി

3
1.

Declared Vs Physical stock report. (പരകച്ച് നല്കുന്സ് കപ്പറേറ്റി്ഷത്തിലെ്കും, ലെ കണക്സിവില്ഷത്തിലെലിംഗ്
കപ്പറേറ്റി്ഷത്തിലെ്കും പ്പറേികര്പ്പ രടമേള എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത ണ.)

2.

Report of stock transfer.

3.

Report of stock conversion and reconversion.

സസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ആഫീസസിവിലര ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ കില് േണ്ട ന്ഷത്തിലെല സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
മ ന്തം
ഡി.എം.എസിവിലില്
കചരത്തില്റേറ്റ്
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
31/03/2018-ല
ലെ കണക്വരിഫീികകഷനില്
േണ്ട
ന്ഷത്തിലെല
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ഫീിസിവിലികല്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ആയിരിക്കും
01/04/2018-വല മ്കുന്നിരിര്പ്പ്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക യി കചരകകണ്ടത്കും ഇത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രടില്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലര സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

ചീതയ കോയതക്കുും
ഗക്കുണനസിലവ കോരും
േക്കു്പ്പറേഞ്ഞതക്കുമ കോയ
സ കോധിനങ്ങള
കെകത്േ
രജീവനക്കസി്റ്റേ്പ്പറേസില
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതസി സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂകസിക്ണ്ടതക്കുും െസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതീട ജീവനക്കുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂനസിയര മ കോകനജീവനക്കര (േ്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ.എ) െരസികശിക്കപ കോധിസിച് QACയക്കുകടുപയക്കുും ഡ്യൂട്ടിയില്സി.എും.സസി. (DMC)-യക്കുകടുപയക്കുും തീരക്കുമ കോനമനക്കുസരസിച് 15/03/2018-നക്കു മക്കുന്് ഡ്യൂട്ടിയില്സിസകെ കോസ
വചയീസര്മാര് മറ്റുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിനക്കുളള നടുപെടുപസിേള കമഖല കോ മ കോകനജീവനക്കര മക്കുകഖന സ്ീേരസിക്ണ്ടത കോണ. കേടുപ കോയ
സ കോധിനങ്ങള വസില്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന് / നശിക്കപസിോര്പ്പസി്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന് കവണ്ടനടുപെടുപസിേള സ്ീേരസിക്ണ്ട ചക്കുമതല
അത കോത ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോേളസിവല QAC-യസില നസികസി്തമ കോണ. ഇതരും സ കോധിനങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ ഇനും തസിരസിചീസര്മാര് മറ്റുളള
വസിവരങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുും അവ കേടുപ കോവ കോന്
ഉണ്ട കോയ സ കോഹചര്ങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുും അതസിവ് ഉതരവ കോദിസിേള
ആര കോവണന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുളള വസിവരവക്കുും നസിശസിത കഫ കോമസില യഥ കോസമയും കമഖല കോ മ കോകനജീവനക്കര മക്കുഖ കോനസിരും
മ കോകനജീവനക്കര (േ്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ.എ)-വയ അ്പ്പറേസിയസിക്ണ്ടത കോണ. മ കോകനജീവനക്കര (QA) ഈ വസിവരങ്ങള സുംകസി്ത
രുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂെതസില കോ്സി
േ് കോളസിറ്റസി
േമ്മസിറ്റസിയക്കുവടുപ
അുംഗീേ കോരകത കോവടുപ
തക്കുടുപരനടുപെടുപസിേള
സ്ീേരസിക്ണ്ടത കോണ.

ഇ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
കവരിഫീികകഷന
സിവിലമയത്തില്റേറ്റ്
ക്റ്റേ കില്
േ ണ്കുന്ന
വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യ സിവിലത്തിലിന
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േക്റ്റേ ഡിയന,
കഗ ഡണണ
അസിവിലി്റ്റേതിന്റെ്റേറ്റ്,
ഡികര്പ്പ
മ കനജര
എന്നിവര
ഉത്തിലരവ ദിേ
ള യിരിക്കുന്നത്കും, സര്ക്കുലര 09/2017 ന്പേ രം നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംി സിവിലവസേരിക്കുന്നത്കുമ യിരിക്കും.

എഫ)

നിശിത ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമ കവളയില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് നസകം ഒന്ന്കും അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല. ഈ
സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ഏലെ കണക്തങി്ഷത്തിലെ്കും വ്നത് കൃത്യ പ രിയില്നിന്ന്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് എത്തിലികച്ച് നല്കുന്ര്കുേയ ലെ കണക്ണങില് അത
കഗ ഡണണില്
ന്പകത്നത് കൃത്യേം
സിവിലൂകിക്കുേയ്കും
അത
അടുപ്പ് സം്കുത്തില
സിവില മ്പത്തിലിേ
വരഷലെ കണക്ത്തില
ആദ്നത് കൃത്യദിനത്തിലില് വരവ്കുപിടുപ്പ് സംികകണ്ടത്കുമ ണ.

ജി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
കവരിഫീികകഷന
നിശിത
സിവിലമയത്തില്കുതലെ കണക്ന്ന
ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങ്കുവ നകവണ്ടി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ഡിക്ലകപ്പറേഷന പ്പറേികര്പ്പ രടമേള, അത ത OIC മ ര്കും ഡികര്പ്പ മ കനജരമ ര്കും ക്റ്റേ കോവ്ടുപക്കുോര്പ്പസിവ്
തകല ദിസിവസും തവന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും തയ പ്പറേ കി വയ്ക്കകകണ്ടത ണ.

എച്)

ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെ
മ കവ്ഷത്തിലെി
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിക്ഷത്തിലെ
MDMS
അരി
നസകിയിരിര്പ്പ്റേറ്റ്
ഉലെ കണക്ണ്ടങില്
ആയതിലെ കണക്തിന്റെ ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേമ യി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും അതന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് MDMS-ലെ കണക്തിന്റെ ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ്
അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-I-ല്
തയ പ്പറേ കകണ്ടത്കുമ ണ.
ഈ
അന്കുബന്ധിച്ച് നലം
ഡികര്പ്പ
മ കനജര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
സിവിലരടിഫീികകറ്റ ലെ കണക്ടുപ്പ് സം മ കനജര (ജി.എസ്)-ന കനരിടമ അയച്ച് നല്കുന്മ ലെ കണക്േ ടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത ണ. മ കനജര
(ജി.എസ്) ഇന്പേ രം ്ഷത്തിലെഭിക്കുന്ന ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെമേള പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഇതിലെ കണക്തിന്റെ സിവിലംകിപത
ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ്
ഉണ്ട കി
മ കനജര
ഫീിന നസിവിലിലെ കണക്നയ്കും
മ കനജര
അകണണ്ട്റേറ്റ്സിവിലികനയ്കും
ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ഐ)

ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്റേറ്റ് 2017-18 സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷത്തിലില്, ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിക്ഷത്തിലെക്കും മറ്റമ
ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെക്കും അയച്ച് നല്കുന്ത്കും തിരിച്ച് നല്കുന്യച്ച് നല്കുന്ത്കുമ യ മ കവ്ഷത്തിലെി, കന ണ-മ കവ്ഷത്തിലെി സിവില ധനങ്ങള
അത ത ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളി്ഷത്തിലെ്കും ഡികര്പ്പ േളി്ഷത്തിലെ്കും േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി വരവ്കു വച്ച് നല്കുന്ിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന്കുളള
വിവരം അത ത OIC-യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലരടിഫീികകഷന സിവിലെിതം ബന്ധിച്ച് നലര്പ്പട JM (M&I)-യ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േക്റ്റേ ഡിയനമ ര്കും 27/03/2018-നക്കു മ്കുമ്പ യി നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ഒര്കു സിവില ക്നത് കൃത്യപന്തം ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട JM(M&I)-മ ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്ന ര്പ്പം വച്ച് നല്കുന്ിരികകണ്ടത ണ.

വജീവനക്ക)

ഡികര്പ്പ േള തമി്ഷത്തിലെ്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം നഫീപ്പറേ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ്കുതലെ കണക്ന്ന
പൂരത്തിലസേരിച്ച് നല്കുന്ിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്കുള്ളത പ്പറേസജിയണല് മ കനജര ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത്കും ആയതിലെ കണക്തിന്റെ
പൂരത്തിലസേരണപ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
JM(M&I)-ല്
നിന്ന്കും
20/03/2018-നേും
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
വ കങ്ങണ്ടത്കുമ ണ. ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി ഇത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പൂരത്തിലസേരണ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
കമഖ്ഷത്തിലെ മ കനജരമ ര, മ കനജര (ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് & ഇനസ്ലെ കണക്പകന)-ന ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ടത ണ.

വേ)

CCIS
(Centrally
Consolidated
Indenting
System)-ല്ലെ കണക്ര്പ്പട
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില്
്ഷത്തിലെഭിച്ച് നല്കുന്
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
GRS
പൂര്ണെമ യ്കും,
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഡികര്പ്പ േളില്
ലെ കണക്പ്പറേസിവിലസപറ്റ്റേറ്റ്
പിടുപ്പ് സംിച്ച് നല്കുന്ിരികകണ്ടത ണ. നടുപ്പ് സംര്പ്പമ വരഷത്തിലില് തലെ കണക്ന്ന വരവ്കുലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ത യി JM (M&I)-യ്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േക്റ്റേ ഡിയന്കും
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
യ ലെ കണക്ത ര്കു
േ രണവശ ്ഷത്തിലെ്കും
31/03/2018-നക്കു
മ്കുമ്പ്കുള്ള
ലെ കണക്പ്പറേസിവിലസപറ്റ്റേറ്റ്
പ്കുതിയ
വരഷത്തിലിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
ലെ കണക്പ്പറേസിവിലസപറ്റ്റേറ്റ്
പിടുപ്പ് സംിക ന

4
ഡികര്പ്പ േലെ കണക്ള അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല. GST നസിയമകെേ കോരും െരകചസ ബസിലസീസര്മാര് മറ്റുേള അത കോത മ കോസും
തവന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത വരവ് വവയക്ണ്ടതക്കുണ്ട് എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോല കമലോര്പ്പ്പ്പറേഞ്ഞ കെേ കോരമക്കുള്ള ഉകെകേള അത കോത
OIC-മ കോരക്കുവടുപ ബ കോധി്തയ കോയസി േണ് കോ്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതത കോണ.
എല)

ഡികര്പ്പ േളില് ലെ കണക്പ്പറേസിവിലസപറ്റ കയ , ബ ്ഷത്തിലെനസ് ആകയ േ്നത് കൃത്യ ഷ ഉലെ കണക്ണ്ടങില് അത
31/03/2018-നക്കു
തലെ കണക്ന്ന
ബ ങി്ഷത്തിലെടുപ്പ് സംകകണ്ടത ണ.
ബ ങ്റേറ്റ്
ബ ്ഷത്തിലെനസ്
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി
ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസസിവിലിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര
ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ്
ഡികര്പ്പ
മ കനജരമ ര
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഡി.എം.എസ്. ന്പേ രമ്കുളള േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ്ഷത്തിലെനസ് ബ്കുക്റേറ്റ് ബ ്ഷത്തിലെനസിവില യി േണക കകണ്ടത ണ.
അത്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷനില്
േണ്ട
ഫീിസിവിലികല്
േ്നത് കൃത്യ ഷ്കും
തമില്
വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യ സിവിലമ്കുണ്ട യ ല്
അത
േ്നത് കൃത്യ ഷ
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യം
ലെ കണക്ചയമന്നയ ളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
ഡികര്പ്പ
മ കനജര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ബ ദ്നത് കൃത്യതയ യി േണക ക്കുന്നത ണ. ഓകര കോ ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോയസികലയക്കുും േ് കോഷ
ബ കോലന്സ 10,000/- രുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂെയ്് മക്കുേളസില വരക്കുവ കോന് െ കോടുപക്കുള്ളതലസ.

എും)

വവയര ഹ ഹൗസസില ക്റ്റേ കോ്് സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂകസിചസിടീസര്മാര് മറ്റുവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വസില ആയതസിന് ലെ കണക്വയര െണസിവിലില്നിന്ന്റേറ്റ് ്ഷത്തിലെഭിച്ച് നല്കുന്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് (31/03/2018-കലത) ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഡികര്പ്പ
മ കനജര വ ങ്ങി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരക്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലര
ഇതിലെ കണക്തിന്റെ ഒപ്പറേിജിനല് സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് മ ന്തകമ സിവിലവസേരിക ന പ ടുപ്പ് സം്കുളളമ.

എന്)

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില്
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നി്ഷത്തിലെനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില്
ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലലെ കണക്പ്പറേ േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ. സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ഇ്ഷത്തിലെല ത്തില
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഡികര്പ്പ
അസിവിലി്റ്റേതിന്റെ്റേറ്റ് മ കനജര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി മറ്റ്റേറ്റ്
ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര
ഇത
പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
കമലസരടസിഫസി്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള
C&AG
ഓഡ്യൂട്ടിയില്സികറ്റഴസസിവ്
വസിശിക്കപേലനതസിന്
ആവശിക്കപ്മ കോയതസിന കോല
ടുപസി
സരടസിഫസി്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള
നസിരബനമ കോയക്കുും വ കോങ്ങസിയസിരസിക്ണ്ടത കോണ.

ഒ)

GST നസിലവസില വന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത സ കോഹചര്തസില കന കോണ-മ കോകവലസി സ കോധിനങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോയസില നസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുള്ള
ഇഷ്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ സുംബനസിച ഒരക്കു ക്റ്റേറ്റ്വമ്ീസര്മാര് മറ്റുും (കഫ കോും-എും1) ഔട്-വലറ്റസിവല വ്പ്പറേസീ്റ്റ് സുംബനസിച
മവറ്റ കോരക്കു ക്റ്റേറ്റ്വമ്ീസര്മാര് മറ്റുും (കഫ കോും എും2) ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരടസികന കോവടുപ കോോര്പ്പും
ഉളവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.
➢ GST നടുപോര്പ്പസില കോ്സിയതക്കുമ കോയസി ബനവോര്പ്പട് ത കോവഴ െ്പ്പറേയക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതക്കുും നസിലവസില ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ / ഔട്വലറ്റീസര്മാര് മറ്റുേളസില സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂകസിചസിടീസര്മാര് മറ്റുള്ളതക്കുമ കോയ ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരടീസര്മാര് മറ്റുേള ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂോര്പ്പര
പവസര്് സമരോര്പ്പസിക്ണ്ടത കോണ.
1) 30/06/2017-വല ക്റ്റേ കോ്് ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരട്.
2) 01/07/2017-വല ക്റ്റേ കോ്് ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരട്.

െസി)

NFSA െദ്ധതസി കെേ കോരമക്കുള്ള സ കോധിനങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ
േ കോണസിക്ണ്ടത കോണ.

വരവക്കുും വസിതരണവക്കുും ക്റ്റേ കോ്ക്കുും കെകത്േമ കോയസി

IV. ഇുംകെ്റ്റേ് (NFSA ഇുംകെ്റ്റേ് ഉളവോര്പ്പവടുപ)
എ)

എ്ഷത്തിലെല
ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ് 27/03/2018-നക്കു മ്കുമ്പ യി ലെ കണക്സിവിലറ്റില്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.
ആയത്കു
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
പൂരത്തിലസേരണപ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
ഡികര്പ്പ മ കനജരമ ര
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട പ്പറേസജിയണല് മ കനജരമ രക്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത്കും, പേരര്പ്പ്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടികന ലെ കണക്ടുപ്പ് സം ര്പ്പം
ലെ കണക്വയ്ക്കകകണ്ടത്കുമ ണ.
ഇതിന്കുകശഷമ്കുണ്ട േ്കുന്ന വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേള ഒര്കു േ രണവശ ്ഷത്തിലെ്കും അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല. അങ്ങിലെ കണക്ന
എലെ കണക്എന്തെങി്ഷത്തിലെ്കും വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേള ഉണ്ട യ ല് അത ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരില്നിന്ന്കും
ഈടുപ്പ് സം കകണ്ടത ണ.

ബസി)

എലസ കോ ഔട്-വലറ്റീസര്മാര് മറ്റുേളീസര്മാര് മറ്റുും ഇുംകെ്റ്റേ് തക്കുേ അത കോതക്കു മ കോസങ്ങളസില തവന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത വസറ്റസില വചയതസിരസി്ണും.
NFSA ഇുംകെ്റ്റേ് വസറ്റസിലവമ്് കെകത്േമ കോയസി േണ് കോക്ണ്ടത കോണ.

സസി)

NFSA--യ്് കവണ്ടസി അ് ഹൗണ്ടസില നസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുും െണും െസിന്വലസിചസിടീസര്മാര് മറ്റുവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വസില അതസിവ് വചലവക്കുും,
നീ്സിയസിരസിോര്പ്പീസര്മാര് മറ്റുും കെകത്േമ കോയസി തയ കോ്പ്പറേ കോക്ണ്ടത കോണ.

V.

േ കോലസിച കോ്ക്കുേളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ ക്റ്റേ കോ്്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുമ്കുമ്പ യി േ ്ഷത്തിലെിച്ച് നല്കുന് ക്കുേള / േ ്ഷത്തിലെിബ ര്ഷത്തിലെ്കുേള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവ 28/03/2015-വല
QA.2-8919/15 നമ്പര നസിരകിര്ദ്ദേശിക്കപകെേ കോരും വസിലോര്പ്പന നടുപതസി െണും ഒടുപക്കുക്ണ്ടത കോണ.

5
VI.

ഫസികസഡ അസറ്റ് (കഫ കോും - ഇ)

എ)

ഫീികസിവിലഡ
അസിവിലറ്റ്റേറ്റ്
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
അത ത കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേളില് ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ ണ.

കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന വശ്നത് കൃത്യമ യ

കഫീ മ്കുേള

ബസി)

2015–16 സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷം മ്കുതല് ഫീികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് പ്പറേജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള എ്ഷത്തിലെല
ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളി്ഷത്തിലെ്കും
ഡികര്പ്പ േളി്ഷത്തിലെ്കും
പ്പറേസജിയണല്
ഓഫീസസിവില്കുേളി്ഷത്തിലെ്കും
ലെ കണക്െഡഓഫീസസിവിലി്ഷത്തിലെ്കും
നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ
(സിവിലരക്കു്ഷത്തിലെര
13/2009).
വിവിധ
ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്
ആവശ്നത് കൃത്യങ്ങളക യി (C&AG, Statutory Audit) ഈ രജി്റ്റേര നിരബന്ധിച്ച് നലമ േയ ല് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര ഇത്കു സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ര ഫീികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇന്പേ രമ്കുള്ള
രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള
സിവിലൂകിക്കുന്നി്ഷത്തിലെല ലെ കണക്യങില്
ഗ്കുര്കുതരമ യ
വസഴ്ചയായി കണക്കാക്കി ചയ യി
േണക കി ആവശ്നത് കൃത്യമ യ ശിക നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവസേരിക്കുന്നത യിരിക്കും.
DMS ല് ഫീികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ ണ. ഈ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് OMS-്ഷത്തിലെ്കും ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ ണ.
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട വിവരങ്ങള അതില് ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് രജി്റ്റേപ്പറേ ക വ്കുന്നത്കുമ ണ.

സസി)

േമ്പ്നത് കൃത്യൂടര, ന്പിതിന്റെര മ്കുത്ഷത്തിലെ യ ഇഡിപി ലെ കണക്മഷസന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം വിവരങ്ങള HAMS software-ല്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ. അതിലെ കണക്തിന്റെ ന്പവരത്തിലന രസതിയ്കും പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ജനകപ്പറേറ്റമ ലെ കണക്ചയമന്ന
വിധവ്കും ത ലെ കണക്ഴര്പ്പപ്പറേയ്കും വിധമ ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കവരിഫീികകഷന ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ് MIS ലെ കണക്സിവിലകനില് നിന്ന്കും നല്േ്കുന്ന
username & password ഉപകയ ഗിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്ഷത്തിലെ ഗിന ലെ കണക്ചയ വ്കുന്നത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
നടുപ്പ് സംകത്തിലണ്ട ഡികര്പ്പ /ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് തിരലെ കണക്രഞ്ഞെടുപ്പ് സം്കുത്തിലതിന്കു കശഷം View Button ഉപകയ ഗിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
നി്ഷത്തിലെവിലെ കണക്്ഷത്തിലെ െ രഡ ലെ കണക്വയര വിവരങ്ങള േ ണ വ്കുന്നത ണ.
ഓകര
െ രഡ ലെ കണക്വയര
വിവരങ്ങളമം ശരിയ കണ ലെ കണക്യന്ന്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസരക്റേറ്റ്
നല്േിയിടമള്ള
Remarks
കേ ളത്തിലില്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില വ്കുന്നത ണ.
േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം Name, Designation, Address എന്നിവ കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
Save ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ. അതിന്കു കശഷം ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ് ബടണ ഉപകയ ഗിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് കവരിഫീികകഷന
വിവരങ്ങള 3 പേരര്പ്പമേള ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുക വ്കുന്നത ണ.
കപജ 1(Original)

- ഡികര്പ്പ യില് സിവിലൂകികണം (Stock Consolidation and Statutory Audit)

കപജ 2(Duplicate) - കമഖ്ഷത്തിലെ

ഓഫീസസിവിലില് സിവിലവസേരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുത്തിലി
ലെ കണക്െഡഓഫീസസിവിലില് നല്കേണ്ടത ണ.

കപജ 3 (Triplicate) - ഓഫീസസ് കേ ര്പ്പി ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റില് സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.
ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ രജി്റ്റേര ന്പധ ന രജി്റ്റേപ്പറേ യ്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള സിവിലബ
രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള യ്കും സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. ഓകര
ഡികര്പ്പ േളമം അവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േസഴി്ഷത്തിലെ്കുള്ള ഔട്റേറ്റ്ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേളമമ യി
ഒത്തില്കുകന കി
അസിവിലറ്റ്റേറ്റ്
വിവരങ്ങള
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഇ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര ക്റ്റേ കില് േ ണ്കുന്ന അസിവിലറ്റമേളമം 31/03/2018-ലെ കണക്്ഷത്തിലെ
മൂ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യ
നിര്ണെയവി്ഷത്തിലെയ്കും
േണക കി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടില്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇന്പേ രം
ഓകര
അസിവിലറ്റികതിന്റെയ്കും
വി്ഷത്തിലെ
അകണണ്ടിംഗ്
രസതിയന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
ത്കുേ
നിശയിക്കുവ ന
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ലെ കണക്ര
ച്കുമത്ഷത്തിലെലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്ന്കു.
ഈ
വസ്ത്കുകളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
വി്ഷത്തിലെ,
നി്ഷത്തിലെവി്ഷത്തിലെ്കുളള
അവസയില്
വിറ്റ ല്
്ഷത്തിലെഭിക വ്കുന്ന
ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില്
കവണം
നിശയികകണ്ടത.

എഫ)

കേടുപ്പ് സം്കുവന്നത്കും
ഉപകയ ഗകയ ഗ്നത് കൃത്യവ്കുമ്ഷത്തിലെല ത്തില
ലെ കണക്വയിംഗ്
ബ ്ഷത്തിലെനസ്
ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുളള
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ്ഷത്തിലെി്റ്റേ്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ
മ കനജര തയ പ്പറേ കകണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര ഇത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി മ കനജര (E&CP) മ്കുമ്പ ലെ കണക്േ
സിവിലമരര്പ്പികണം.
മ കനജര
(E&CP)
അത
ഡിസ്കപ സ്
ലെ കണക്ചയ ന്കുളള
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
സിവിലവസേരികകണ്ടത ണ.

ജീവനക്കസി)

ഫീികസിവിലഡ
അസിവിലറ്റ്റേറ്റ്
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
മ്കുനവരഷങ്ങളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
വിവരങ്ങള
ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സം
എ്ഷത്തിലെല
അസിവിലറ്റമേളമം
രജി്റ്റേപ്പറേില്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്കും,
ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോയസില ഉെകയ കോഗസി്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത
സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ വ കോഹനവക്കുും വണ്ടസി നമ്പ്പ്പറേക്കുും, വണ്ടസി ഇനവക്കുും (േ കോകര്ജ് / േ കോര) സുംബനസിച
വസിവരങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുും ടുപസി രജീവനക്കസി്റ്റേ്പ്പറേസില കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതസിയസിടീസര്മാര് മറ്റുവണ്ടന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുള്ള വസിവരും ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന്
ഓഫീസരമ കോര
െരസികശിക്കപ കോധിസിച് ഉ്പ്പറേോര്പ്പീസര്മാര് മറ്റുവരക്കുകതണ്ടത കോണ. കമല രജീവനക്കസി്റ്റേര വഹഡ ഓഫീസസിവല
വ കോഹനങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ േ കോര്തസിലക്കുും ബ കോധിേമ കോണ.

6
VII. േ് കോഷ ബക്കു്് / വലഡജീവനക്കര (NFSA ഉളവോര്പ്പവടുപ)
എ)

േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ്കുകിലെ കണക്തിന്റെ ഓകര
ദിവസിവിലത്തിലികതിന്റെയ്കും കേ ര്പ്പി േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിന്ന്കും ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ്-ഔട്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേം ഫീയ്ഷത്തിലെ യി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും ഡികര്പ്പ
മ കനജര / കഷ ര്പ്പമ മ കനജര
അത ത്കു ദിവസിവിലലെ കണക്ത്തില േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ്ഷത്തിലെനസ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ബസി)

2017-18-വല അ് ഹൗണ്ട്സ സുംബനമ കോയ ഇടുപെ കോടുപക്കുേള െുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂരതീേരസിച ലെ കണക്്ഷത്തിലെഡജപ്പറേിലെ കണക്തിന്റെ ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ്-ഔട്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ്
സിവിലസരിയ്ഷത്തിലെ യി
നമ്പരിട്റേറ്റ്,
പ്ലൈസ് ബതിന്റെ്റേറ്റ്
ലെ കണക്ചയ്ക്കത,
ഇനഡകസിവില്കും
എഴ്കുതി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

സസി)

ഡികര്പ്പ
/ ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര ബ ങില് നിന്ന്കുമ്കുളള ബ ്ഷത്തിലെനസ് േണഫീരകമഷന
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് വ ങ്ങി അതിലെ കണക്തിന്റെ അസിവിലല്, ഡികര്പ്പ േളില് സിവിലൂകികകണ്ടത്കും, പേരര്പ്പ്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലലെ കണക്പ്പറേ ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത്കുമ ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലര
ഈ സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് േിടിയിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്നേ ര്നത് കൃത്യം ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

േളകന / ഓര്പ്പകപ്പറേഷന അകണണ്ട്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണഫീരകമഷന സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുളള
31/03/2018 വലെ കണക്രയ്കുള്ള ബ ങ്റേറ്റ് ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെമേള വ ങ്ങി ഫീയല് ലെ കണക്ചകയണ്ടത്കും statutory
ഓഡിറ്റിന യി സിവിലൂകികകണ്ടത്കുമ ണ.

ഇ)

ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസിവില്കുേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെയ്കും കമഖ്ഷത്തിലെ
ഓഫീസസിവില്കുേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെയ്കും േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ്കുകിലെ കണക്തിന്റെ അത ത്കു
ദിവസിവിലലെ കണക്ത്തില
പേരര്പ്പമേള
ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ്
ഔലെ കണക്ടടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ്
AM (P&R)
/ ARMs
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. 31/03/2018-വല പേരര്പ്പ്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലര ഫീിസിവിലികല്
ബ ്ഷത്തിലെനസിവില്കുമ യി ഒത്തില്കു കന കിയതിന്കു കശഷം സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

VIII. ഔട് വലറ്റീസര്മാര് മറ്റുേളസിവല ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കു മ്കുകന്ന ടുപ്പ് സംിയ യി ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഒര്കു കയ ഗം
ഡികര്പ്പ
ത്ഷത്തിലെത്തിലില് നടുപ്പ് സംത്തില്കുേയ്കും കവണ്ട നിരകദ്ദേശങ്ങള നല്േ്കുേയ്കും, േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത ‘SSO’ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
സിവിലെ യകത്തില ലെ കണക്ടുപ്പ് സം കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേില് ഇയര എനഡ കക്ല സിവിലിങ്ങിലെ കണക്ന സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മളള ലെ കണക്ന്ടുപ്പ് സംയിനിംഗ്,
ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ രക്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത്കുമ ണ. ഇന്പേ രമ്കുള്ള പരിശസ്ഷത്തിലെനം
20/03/2018-നക്കു
മ്കുനപ യി നടുപ്പ് സംകത്തിലണ്ടത ണ.

1) മ കോകവലസി ക്റ്റേ കോ്പ്പറേക്കുേള / സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂോര്പ്പര മ കോര്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള / െീോര്പ്പസിളസ ബസ കോ്പ്പറേക്കുേള / പഹോര്പ്പര മ കോര്റ്റ്
എ)

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ േ്നത് കൃത്യ ഷ, ബ ങ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ്, സ വരജംഗമ വസ്ത്കുകള എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ആവശ്നത് കൃത്യമ യ
കഫീ മ്കുേള അത ത കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേളില്
്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ ണ.

ബസി)

േണപ്ലൈസ് സിവിലനലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ് പരകച്ച് നല്കുന്സ് ന്പേ രമ്കുളള സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം കക്ല സിവിലിംഗ് ബ ്ഷത്തിലെനസ് OMS-ല്
നിന്ന്റേറ്റ് ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് അത്കു ന്പേ രം ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.

സസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി നിര്ണെയിക്കുവ ന പറ്റിയ രസതിയില് സിവില ധനങ്ങള അടുപ്പ് സം്കുകിലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന അന്കുകയ ജ്നത് കൃത്യമ യ തരത്തിലില് ന്േമസേരികകണ്ട ബ ധ്നത് കൃത്യത അത ത
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ്
മ കനജരമ രക ണ.
ഇതിന
വസഴ്ചയായി കണക്കാക്കി ച
വര്കുത്തില്കുന്ന
പകം
വിവരം
കമ്ഷത്തിലെധിേ രിലെ കണക്യ അപ്പറേിയികകണ്ട ബ ധ്നത് കൃത്യത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരക ണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

വിലപനകയ ഗ്നത് കൃത്യമ്ഷത്തിലെല ത്തില സിവില ധനങ്ങള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെ
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിക്ഷത്തിലെ
അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല. ഇത്തിലരം സിവില ധനങ്ങള 15/03/2018-നക്കു മ്കുമ്പ യി
ഡികര്പ്പ യിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
മ കറ്റണ്ടത ണ.
അങ്ങലെ കണക്ന
ലെ കണക്ചയ ന
േഴിരഞ്ഞെിലെ കണക്്ഷത്തിലെലങില്
JM(Q.A)-യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ശ്കുപ രശയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില്
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
പ്ലൈസ് േലെ കണക്ക കള്ളണ്ടത ണ.
ചസത്തിലയ യകത
േ ്ഷത്തിലെ വധി േഴിരഞ്ഞെകത
ആയ സിവില ധനങ്ങള ഒര്കു േ രണവശ ്ഷത്തിലെ്കും ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ കില്ലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കു ത്തില്കുന്നത്ഷത്തിലെല. ഇങ്ങലെ കണക്ന എലെ കണക്എന്തെങി്ഷത്തിലെ്കും േലെ കണക്ണ്ടത്തിലിയ ല് അത
ക്റ്റേ കിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
േ്കുപ്പറേവ യി
േണക ക്കുന്നത ണ.
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
കഷ ര്പ്പമമ കനജര
അതിന
ഉത്തിലരവ ദിയ യിരി ക്കുന്നത്കുമ ണ.

ഇ)

ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ്
27/03/2018-ന്
മ്കുമ്പ യി
ലെ കണക്സിവിലറ്റില്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.
വിറ്റമവരവ്കുേള 31/03/2018-നേം തലെ കണക്ന്ന ബ ങില് അടുപ്പ് സംകകണ്ടത ണ. 31/03/2018 വലെ കണക്രയ്കുള്ള
േളകന അകണണ്ട്റേറ്റ് ബ ്ഷത്തിലെനസ് മ്കുഴ്കുവന യ്കും ഡികര്പ്പ
/ ലെ കണക്െഡ ഫീസസ് ബ ങിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
മ റ്റിയത യ്കും
കഷ ര്പ്പമ
മ കനജര
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുത്തിലിയിരികണം.
ഇന്പേ രം
ന്പവരത്തിലിക ലെ കണക്ത േളകനി്ഷത്തിലെ്കും ലെ കണക്പ്പറേമിറ്റനസിവിലി്ഷത്തിലെ്കും േ്കുപ്പറേവ്കു േണ്ട ല് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ്
മ കനജരലെ കണക്കതിലെ കണക്ര േരശന അച്ച് നല്കുന്ടുപ്പ് സംകനടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവസേരിക്കുന്നത ണ.

7
എഫ)

ഡിക്ലകപ്പറേഷന
കഫീ ം
കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്വയപ്പറേില്
നിന്ന്കും
ജനകപ്പറേറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്ചയമന്നതിന
മ്കുമ്പ യി
ന്ഫീസലെ കണക്സിവിലയില്
സിവിലബസിവിലിഡി
നിരകി്ഷത്തിലെ്കുളള
എ്ഷത്തിലെല
സിവില ധനങ്ങളമം
കന രമല്
സിവിലബസിവിലിഡി
നിരകി്ഷത്തിലെ്കുളള സിവില ധനങ്ങള യി
വരവ്കു വയ്ക്കകകണ്ടത ണ.

ജി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കുകശഷം േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് ഇയര എനഡ കക്ല സിവിലിംഗ് നടുപ്പ് സംത്തിലിയതിന്കു
കശഷം, “ഡിക്ലകയരഡ
Vs ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ആഫറ്റര കകള സിവിലിംഗ്” എന്ന പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും
കഷ ര്പ്പമ
മ കനജര്കും
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലപ്പറേ്കും
ഒര്പ്പിട്റേറ്റ്
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്)

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില്
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നി്ഷത്തിലെനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലലെ കണക്പ്പറേ
േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ.
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
ഇ്ഷത്തിലെല ത്തില
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള
ഉലെ കണക്ണ്ടങില്
ആയത
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ്
ഇന-ച രജിലെ കണക്തിന്റെ
ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി
മറ്റ്റേറ്റ്
ബ കോധി്തേളവ് കോോര്പ്പും ഉളവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടതക്കുമ കോണ. ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് ഓഫീസരമ കോര ഇത
െരസികശിക്കപ കോധിസിച് ഉ്പ്പറേോര്പ്പീസര്മാര് മറ്റു വരക്കുകതണ്ടത കോണ. കമല സരടസിഫസി്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള C&AG ഓഡ്യൂട്ടിയില്സികറ്റഴസസിവ്
വസിശിക്കപേലനതസിന് ആവശിക്കപ്മ കോേയ കോല നസിരബനമ കോയക്കുും വ കോങ്ങസിയസിരസിക്ണ്ടത കോണ.

2. വെകകടുപ കോള ബങ്കില് ആയതിന് വ് (കഫ കോും - ജീവനക്കസി)
എ)

ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോവശിക്കപ്മ കോയ കഫ കോമക്കുേള സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ വവബ്പസറ്റസില
(www.supplycokerala.com) ലഭ്മ കോണ. ആയത കെസി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബസി)

ഉപകയ ഗശൂന്നത് കൃത്യമ യ ബ ര്ഷത്തിലെ്കുേള / േ്നത് കൃത്യ ന്കുേള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവ
ഡിസ്കപ സ് ലെ കണക്ചയ്ക്കത ത്കുേ ബ ങി്ഷത്തിലെടുപ്പ് സംകകണ്ടത ണ.

സസി)

ഡി.സിവിലി.ബി.
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു
മ്കുമ്പ യി
ലെ കണക്സിവിലയി്ഷത്തിലെിലെ കണക്തിന്റെ
പിരിരഞ്ഞെ്കുേിട ന്കുളള
നല്കേണ്ടത ണ.

എഴ്കുതി
ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു

മ്കുമ്പ യി

പൂരത്തിലിയ കകണ്ടത ണ.
വിവരമ്കുളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുളള

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ്
്ഷത്തിലെി്റ്റേ്റേറ്റ്

ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസസ്
വ െനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള
ഉപകഭ ഗം
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
ഇടുപ്പ് സംപ ടുപ്പ് സം്കുേള
ന്പകത്നത് കൃത്യേം തസരര്പ്പ കകണ്ടത്കും ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് അഡജ്റ്റേ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെമേള ഡികര്പ്പ
/ ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസസ് അകണണ്ട്റേറ്റ്സിവിലില് വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ പിരിരഞ്ഞെ്കുേിട ന്കുളളത പൂര്ണെമ യ്കും പിരിലെ കണക്ച്ച് നല്കുന്ടുപ്പ് സം്കുക്കുവ ന ന്ശമികകണ്ടത ണ.
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ
ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
േണഫീരകമഷന
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പടവരില്നിന്ന്റേറ്റ്
വ ങ്ങി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ര
ആയത
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. കമല സരടസിഫസി്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള
C&AG ഓഡ്യൂട്ടിയില്സികറ്റഴസസിവ് വസിശിക്കപേലനതസിന്
ആവശിക്കപ്മ കോേയ കോല നസിരബനമ കോയക്കുും വ കോങ്ങസിയസിരസിക്ണ്ടത കോണ.
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
ഇ്ഷത്തിലെല ത്തില
ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്സിവിലയില്
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ
ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി കഫീ പ്പറേത്തിലില് ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഇ)
എഫ)

ഓഫീസസിവിലര

ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് / ഡിഡി ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവയ്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി ഡികര്പ്പ
ബ ങില് അടുപ്പ് സംര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ഇന-ച രജിലെ കണക്തിന്റെ

മ കനജരമ ര

ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള/ ഡസസിവിലല് ബങ്കുേളില് ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്കു നിശയിക്കുവ ന ഓകര
under
ground tank ന്കും ഓയില് േമ്പനിേള തന്നിടമള്ള ഡിര്പ്പ്റേറ്റ് ച രട്റേറ്റ്
ആധ രമ കണം. ഓകര
ടുപ്പ് സം ങിലെ കണക്തിന്റെയ്കും, ഡിപ പ്പറേസഡിംഗ്കും അതിന്കു ത്കു്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യമ യി ച രടില് േ ണിച്ച് നല്കുന്ിരിക്കുന്ന Quantityയ്കും
ന്പകത്നത് കൃത്യേം
ന്പകത്നത് കൃത്യേം
േ ണിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ആലെ കണക്േയ്കുള്ള
ഫീിസിവിലികല്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
നിശയികകണ്ടത ണ. Tankwise details of stock ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കവരിഫീികകഷന പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്തിന്റെ
അന്കുബന്ധിച്ച് നലമ യി സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

3. വമഡ്യൂട്ടിയില്സി്ല ക്റ്റേ കോര (കഫ കോും - വേ1, വേ2, വേ3)
എ)

ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോവശിക്കപ്മ കോയ കഫ കോമക്കുേള ബനവോര്പ്പട കസ കോഫറ്റ് വവയ്പ്പറേസില ലഭ്മ കോണ.
ആയത കെസി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ഇടുപ്പ് സംപ ട്
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
വിവരങ്ങള
ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല്
/
കന ണലെ കണക്മഡിസിവിലിനല്
ഉലപന്നങ്ങള എന്നിങ്ങലെ കണക്ന തരം തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ആലെ കണക്േ വി്ഷത്തിലെയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഓഫീസസിവിലര ഇനച രജ
എഴ്കുതി
തയ പ്പറേ കി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരക്റേറ്റ്
നല്കേണ്ടത ണ. കഫീ ം - ലെ കണക്േ3 ന്പേ രം ്ഷത്തിലെഭിക്കുന്ന പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ രക്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

സസി)

ഓഫീസസിവിലര ഇനച രജ മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിലെ കണക്ന്നടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ കപ്പറേണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
അതന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ്
നടുപ്പ് സംത്തിലി
ഫീിസിവിലികല്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില്
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

8
ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷന്കുേളില്
ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് ഉലപന്നങ്ങള, ആലെ കണക്േ
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

നിന്ന്കും
പ്ലൈസ് േര്പ്പറ്റിയ
ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല്
വി്ഷത്തിലെയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില് ന്പകത്നത് കൃത്യേം

/
കന ണ
തയ പ്പറേ കി

ഇ)

െരകചസ ്പ്പറേസികടണ / കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേസികടണ / വസറ്റസിലവമ്് ഡ്യൂട്ടിയില്ീവറ്റയസിലസ ക്റ്റേറ്റ്വമ്് കെകത്േും
തയ കോ്പ്പറേ കോ്സി സമരോര്പ്പസിക്ണ്ടത കോണ. േുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂടുപ കോവത കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേസികടണ Medisoft / Excel മക്കുകഖന
നടുപതസിയത കെകത്േും തയ കോ്പ്പറേ കോ്സി സമരോര്പ്പസിക്ണ്ടത കോണ.

എഫ)

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ്
സിവിലമയത്തില്റേറ്റ്
േ്നത് കൃത്യ ഷ
ബ ്ഷത്തിലെനസ്
പൂജ്നത് കൃത്യമ യിരികണം.
വിശദ ംശങ്ങള ന്പകത്നത് കൃത്യേം കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലമരര്പ്പികകകണ്ടതണ.

വിറ്റമവരവിലെ കണക്തിന്റെ

ജീവനക്കസി)

ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് ത്കുേയ്കും വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേളമം 28/03/2018-ന മ്കുനപ യി ലെ കണക്സിവിലറ്റില്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുകശഷം ഇത്തിലരം വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേള അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല.

ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.

എച്)

ക്ഷത്തിലെ കല്
പരകച്ച് നല്കുന്സിവിലിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ബി്ഷത്തിലെലമേള
വ്ഷത്തിലെലത്കുമ്കുലെ കണക്ണ്ടങില്
27/03/2018-ന
മ്കുനപ യി
ഡികര്പ്പ യില്
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.
നടുപ്പ് സംര്പ്പ്റേറ്റ്
വരഷകത്തിലക്റേറ്റ്
കവണ്ടി
27/03/2018
മ്കുതല്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് തസര്കുന്നത്കുവലെ കണക്ര ക്ഷത്തിലെ കല് പരകച്ച് നല്കുന്സ് നടുപ്പ് സംത്തില്കുവ ന പ ടുപ്പ് സം്കുള്ളത്ഷത്തിലെല.

ഐ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളി്ഷത്തിലെ്കും
ലെ കണക്മഡികല്
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷന്കുേളി്ഷത്തിലെ്കുമ്കുള്ള
ഫീികസിവിലഡ
അസിവിലറ്റമേളമകടുപ്പ് സംയ്കും
ബില്
ബ്കുക്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് രജി്റ്റേര പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിവരങ്ങള
നിരദ്ദേിഷ്ട കഫീ മില് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

വജീവനക്ക)

കേടുപ്പ് സം്കുവന്നത്കും
േ ്ഷത്തിലെ വധി
േഴിരഞ്ഞെത്കുമ യ
മര്കുന്ന്കുേള
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പില്
ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നത്ഷത്തിലെല. ഇവ ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന മ്കുമ്പ യി മ റ്റിവ കങ്ങണ്ടത ണ. അതലെ കണക്്ഷത്തിലെലങില്
ഇത
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ്
കന ട്റേറ്റ്
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
സിവിലവില് സപ്ലൈയപ്പറേില്
നിന്ന്കും
വ ങ്ങി
െ ജര കകണ്ടത ണ.

വേ)

ഏലെ കണക്തങി്ഷത്തിലെ്കും േ രണവശ ല് കേടുപ്പ് സം്കുവന്നകത , േ ്ഷത്തിലെ വധി േഴിരഞ്ഞെകത
ആയ മര്കുന്ന്കുേള
ക്റ്റേ കില് ഉലെ കണക്ണ്ടങില് അവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണക്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേം എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത്കും അതിലെ കണക്തിന്റെ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
പ്പറേസജിയണല് മ കനജര, മ കനജര (എസ്.ബി) എന്നിവരക്റേറ്റ്
നല്കേണ്ടത്കുമ ണ.

എല)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന അത ത ഫീ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കു പേരം
മറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ഫീ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ. ആയതിന്കു കവണ്ട
ന്േമസേരണങ്ങള അത ത പ്പറേസജിയണല് മ കനജരമ ര നിര് നിര്വ്വെികകണ്ടത ണ.

എും)

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില് േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നി്ഷത്തിലെനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലലെ കണക്പ്പറേ
േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ.
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
ഇ്ഷത്തിലെല ത്തില
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഓഫീസസിവിലര ഇന-ച രജ്കുമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി മറ്റ്റേറ്റ്
ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര
ഇത പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. C&AG ഓഡ്യൂട്ടിയില്സികറ്റഴസസിവ് വസിശിക്കപേലനതസിന്
ആവശിക്കപ്മ കോയതസിന കോല ടുപസി സരടസിഫസി്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള നസിരബനമ കോയക്കുും വ കോങ്ങസിയസിരസിക്ണ്ടത കോണ.

4. ്പ്പറേീജീവനക്കസിയണല വമഡ്യൂട്ടിയില്സി്ല ഡ്യൂട്ടിയില്സിവസിഷന് (കഫ കോും - എല)
എ)

ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോവശിക്കപ്മ കോയ കഫ കോമക്കുേള ബനവോര്പ്പട
ലഭ്മ കോണ. ആയത കെസി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

കസ കോഫറ്റ്

വവയ്പ്പറേസില

ബസി)

കമഖ്ഷത്തിലെ മ കനജരമ ര ഓകര കമഖ്ഷത്തിലെേളിക്ഷത്തിലെയ്കും ലെ കണക്മഡികല് ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ഒര്കു
കയ ഗം
വിളിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കുമ യി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
നിരകദ്ദേശങ്ങള
നല്കേണ്ടത്കും,
ലെ കണക്മഡികല്
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷനില്
നിന്ന്കുള്ള
വിതരണം
പ്പറേികണസിവിലില് ലെ കണക്ചകയണ്ടത്കുമ ണ. ഇതിലെ കണക്തിന്റെ അവസിവില ന തസയതി 27/03/2018 ആണ.

സസി)

ഓഫീസസിവിലര
ഇനച രജ
മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
കന ണലെ കണക്മഡിസിവിലിനല്
ഉല്പന്നങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
കവരതിരിച്ച് നല്കുന്മള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിലെ കണക്ന്നടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരക്റേറ്റ്
പ്ലൈസ് േമ കപ്പറേണ്ടത്കും,
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
അതന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തിലി ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിന്ന്കുള്ള ഈ പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമം ന്പിതിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

പരകച്ച് നല്കുന്സ് പ്പറേികടണ / കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേസികടണ / ലെ കണക്സിവിലറ്റില്ലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ് ഡസലെ കണക്റ്റയില്സ് ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ്
ന്പകത്നത് കൃത്യേം തയ പ്പറേ കി സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ. േുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂടുപ കോവത കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേസികടണ Medisoft / Excel
മക്കുകഖന നടുപതസിയത കെകത്േും തയ കോ്പ്പറേ കോ്സി സമരോര്പ്പസിക്ണ്ടത കോണ.

ഇ)

കേടുപ്പ് സം്കുവന്നത്കും
േ ്ഷത്തിലെ വധി
േഴിരഞ്ഞെത്കുമ യ
മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
േണക്റേറ്റ്
ന്പകത്നത് കൃത്യേം
എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത ണ. ഇവ ക്റ്റേ കില് ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നത്ഷത്തിലെല. ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന മ്കുനപ യി
തലെ കണക്ന്ന ഇവ മ റ്റി വ ങ്ങണ്ടത ണ. അതലെ കണക്്ഷത്തിലെലങില് ഇത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് കന ട്റേറ്റ്

9
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
സിവിലവില് സപ്ലൈയപ്പറേില്
ബക്കുദ്ധസിമക്കുടീസര്മാര് മറ്റുേള
കമഖല കോ
െരസിഹരസിക്ണ്ടത കോണ.

നിന്ന്കും
വ ങ്ങി
െ ജര കകണ്ടത ണ. ഇതസിനക്കു കനരസിടുപക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത
മ കോകനജീവനക്കരമ കോര ,
മ കോകനജീവനക്കര
(വമഡ്യൂട്ടിയില്സിസസിന്)
എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതസിവര
ഇടുപവെട്

എഫ)

പ്പറേസജിയണല്
ലെ കണക്മഡികല്
ഡിവിഷന്കുേള
ഓകര
സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ
ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിക്ഷത്തിലെക്കും ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര ലെ കണക്ചയ്ക്കത മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ത്കുേ പരകച്ച് നല്കുന്സ് വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യൂവി്ഷത്തിലെ്കും,
്ഷത്തിലെയബി്ഷത്തിലെിറ്റി വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യൂവി്ഷത്തിലെ്കും ലെ കണക്മഡികല് ഡിവിഷലെ കണക്തിന്റെ ച രജ്കുള്ള ഓഫീസസിവിലര ന്പകത്നത് കൃത്യേം
തയ പ്പറേ കി
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
മ്കുമ്പ ലെ കണക്േ
നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും നല്കേണ്ടത ണ.

ജീവനക്കസി)

ലെ കണക്മഡികല്
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷന്കുേളില്
നിന്ന്കും
ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീപ്പറേ്കുേള സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മള്ള േണഫീരകമഷന സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളില്
നിന്ന്കും വ ങ്ങി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

എച്)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന അത ത ഫീ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കു പേരം മറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ഫീ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ. ആയതിന്കുകവണ്ട
ന്േമസേരണങ്ങള അത ത പ്പറേസജിയണല് മ കനജരമ ര
നിര് നിര്വ്വെികകണ്ടത ണ.

ഐ)

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില് േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നി്ഷത്തിലെനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു
ബ ധ്നത് കൃത്യത
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
സ പനത്തിലില്
നിന്ന്കും
വ ങ്ങി
സിവിലൂകികകണ്ടത്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലലെ കണക്പ്പറേ
േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ.
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ഇ്ഷത്തിലെല ത്തില േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഓഫീസസിവിലര ഇന-ച രജ്കുമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി
മറ്റ്റേറ്റ്
ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം
ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര ഇത പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. C&AG
ഓഡ്യൂട്ടിയില്സികറ്റഴസസിവ്
വസിശിക്കപേലനതസിന്
ആവശിക്കപ്മ കോയതസിന കോല
ടുപസി
സരടസിഫസി്റ്റീസര്മാര് മറ്റുേള
നസിരബനമ കോയക്കുും വ കോങ്ങസിയസിരസിക്ണ്ടത കോണ.

5. PDS ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ / NFSA കഗ കോഡ്യൂട്ടിയില് ഹൗണ (കഫ കോും - എച്)
എ)

ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോവശിക്കപ്മ കോയ കഫ കോമക്കുേള ബനവോര്പ്പട
ലഭ്മ കോണ. ആയത കെസി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

കസ കോഫറ്റ്

വവയ്പ്പറേസില

ബസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവില്കുഗമമ യി
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന വശ്നത് കൃത്യമ യ
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
PDS
ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ/
NFSA
കഗ കോഡ്യൂട്ടിയില് ഹൗണസിവ്
ച രജ്കുളളയ ള
സിവിലവസേരികകണ്ടത ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കും
തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി
വളലെ കണക്ര
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ന്േമസേരികകണ്ടത ണ.

സസി)

PDS ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ / NFSA കഗ കോഡ്യൂട്ടിയില് ഹൗണസിലെ കണക്്ഷത്തിലെ എ്ഷത്തിലെല
പ്പറേിക രഡ്കുേളമം ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി
എഴ്കുതി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.
പിന്നസടുപ്പ് സം്കുളള
തിര്കുത്തില്ഷത്തിലെ്കുേള
അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

ഏകെസില മ കോസും മക്കുതലക്കുള്ള അകല കോട്വമ്്, വ്പ്പറേസീ്റ്റ്, വസിതരണും, ക്റ്റേ കോ്് എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതസിവ
േണ്സിവലടുപക്കുത് PDS ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ / NFSA കഗ കോഡ്യൂട്ടിയില് ഹൗണക്കുേളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ കല കോസസിുംഗ് ക്റ്റേ കോ്് ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരട്
തയ കോ്പ്പറേ കോക്ണ്ടതക്കുും,
നീ്സിയസിരസിോര്പ്പ്
േണ് കോ്സി
ഫസിസസി്ല
ക്റ്റേ കോ്്
െരസികശിക്കപ കോധിസിക്ണ്ടതക്കുമ കോണ.

6. എല.െസി.ജീവനക്കസി / മവ്ണെ്ണെ ഔട് വലറ്റ് (കഫ കോും - ഐ)

എ)

ക്റ്റേ കോ്്
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോവശിക്കപ്മ കോയകഫ കോമക്കുേള
സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ
വവബ്പസറ്റസില
(www.supplycokerala.com) ലഭ്മ കോണ. ആയത കെസി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബസി)

ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റിലെ കണക്തിന്റെ
ച രജ്കുളളയ ള
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
സിവില്കുഗമമ യി
പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കും
തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി എ്ഷത്തിലെല മ്കുനേര്കുത്ഷത്തിലെ്കുേളമം സിവിലവസേരികകണ്ടത ണ.

സസി)

എല്.പി.ജി. ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില് േണപ്ലൈസ് സിവിലനലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ്
വിവരങ്ങള ന്പകത്നത് കൃത്യേം സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

എ്ഷത്തിലെല
പ്പറേിക രഡ്കുേളമം
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുമ്കുമ്പ യി
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുകശഷം തിര്കുത്തില്ഷത്തിലെ്കുേള അന്കുവദിക്കുന്നത്ഷത്തിലെല.

ഇ)

കഗ കോഡ്യൂട്ടിയില് ഹൗണസില സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂകസിചസിടീസര്മാര് മറ്റുള്ള െസിടുപസിവചടുപക്കുത സസിലസിണ്ട്പ്പറേക്കുേളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ (Seized Cylinders) എ്ണെും
കെകത്േും
േ കോണസിക്ണ്ടത കോണ.
അകത കോവടുപ കോോര്പ്പും
2017-18
സ കോമ്പതസിേ
വരഷതസില
തസിരസികചലോര്പ്പസി്വോര്പ്പട സസിലസിണ്ട്പ്പറേക്കുേളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ
(Surrendered Cylinders) എ്ണെവക്കുും കെകത്േും
േ കോണസിക്ണ്ടത കോണ.

പരകച്ച് നല്കുന്സ് ന്പേ രമ്കുള്ള

സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
എഴ്കുതി
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7. പ്പ്പറേസ മസിലസീസര്മാര് മറ്റുേളസില സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂകസിചസിടീസര്മാര് മറ്റുളള അരസി / വനലസ് എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതസിവ (കഫ കോും - വജീവനക്ക)
എ)

ബസി)

പ്പ്പറേസ മസിലസീസര്മാര് മറ്റുേളസിവല ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് ആവശിക്കപ്മ കോയ കഫ കോമക്കുേള supplyco paddy
കസ കോഫറ്റ്-വവയ്പ്പറേക്കുേളസില
ലഭ്മ കോണ.
ഇത ആധി കോരമ കോ്സി കഫ കോും-വജീവനക്ക-യസില ക്റ്റേ കോ്്
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ. കഫ കോും-വജീവനക്ക സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ വവബ് പസറ്റസില (www.supplycokerala.com)
ലഭ്മ കോണ.
സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ യ്കുമ യി
േര പ്പറേ്കുളള
പ്ലൈസ് പ്പറേസ്
മി്ഷത്തിലെലമേളില്
നിന്ന്കും
ഇഷ്നത് കൃത്യ്കു
ലെ കണക്ചയ ന
ബ കിയ്കുളള
അരിയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും കന്പ സിവിലസ് ലെ കണക്ചയ ന ബ കിയ്കുളള ലെ കണക്ന്ഷത്തിലെലിലെ കണക്തിന്റെയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്,
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

സസി)

മ കനജര (പി.പി) ലെ കണക്ന്ഷത്തിലെലിലെ കണക്തിന്റെ കക്ല സിവിലിംഗ്
ന്േമസേരണങ്ങളമം ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

ഓകര
പ്പറേസജിയണിക്ഷത്തിലെയ്കും
മി്ഷത്തിലെലമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
അരി,
എടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലലെ കണക്പ്പറേ നിയമികകണ്ടത ണ.

ഇ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലര സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി നല്േിയ ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
മ കനജര (പി.പി) കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് Paddy Software-മ യി ഒത്തില്കു കന കി ഒര്കു സിവിലംകിപത
പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ഉണ്ട കി, C&AG ഓഡികറ്റഴ്ചയായി കണക്കാക്കി സിവിലിലെ കണക്തിന്റെ പരികശ ധനയ്ക്കക യി നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

എഫ)
ജീവനക്കസി)

8.

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കുകവണ്ട

എ്ഷത്തിലെല

ലെ കണക്ന്ഷത്തിലെല്റേറ്റ്
എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
േണക്റേറ്റ്
ഒര്കു ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന

ലെ കണക്വയര െണസിവില്കുേളില് സിവിലൂകിച്ച് നല്കുന്ിടമളള ലെ കണക്ന്ഷത്തിലെലിലെ കണക്തിന്റെ നസകിയിരിര്പ്പ്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് അത ത ലെ കണക്വയര െണസിവിലില് നിന്ന്റേറ്റ് വ ങ്ങിസിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കവരിഫീികകഷനില് േ ണ്കുന്ന കഷ രകടജിലെ കണക്തിന്റെ പ്പറേികവപ്പറേിക വശ്നത് കൃത്യമ യ നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
മ കനജര (പി.പി) പ്ലൈസ് േലെ കണക്ക കള്ളണ്ടത ണ.

കഗ കോതമ്പ് വെ കോടുപസി്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത മസിലസീസര്മാര് മറ്റുേള (കഫ കോും - വജീവനക്ക)

എ)

ക്റ്റേ കോ്്
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന കോവശിക്കപ്മ കോയകഫ കോമക്കുേള
സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ
വവബ്പസറ്റസില
(www.supplycokerala.com) ലഭ്മ കോണ. ആയത കെസി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബസി)

കഗ തമ്പ്റേറ്റ് നല്േി ലെ കണക്പ ടുപ്പ് സംിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ആടയ്കുണ്ട ക്കുവ ന യി േര പ്പറേിക്ഷത്തിലെരലെ കണക്ര്പ്പടിടമളള മി്ഷത്തിലെലമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ഇഷ്നത് കൃത്യ്കു ലെ കണക്ചയലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം ത്തില ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും കഗ തമ്പികതിന്റെയ്കും ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെ േണക്കുേള അത ത
മി്ഷത്തിലെലമേള നല്കേണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലര ഇത്കു പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

സസി)

മി്ഷത്തിലെലമേളില്
നിന്ന്കും
ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര
ലെ കണക്ചയ്ക്കത
ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
േണക്റേറ്റ്
ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ലെ കണക്പ്പറേസിവിലിപറ്റമമ യി ഒത്തില്കു കന കി സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ. മസിലസീസര്മാര് മറ്റുേളസില
നസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുും
ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോേളസികലയ്്
കടുപ കോന്സഫര
വചയതതക്കുും,
എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത കോല
ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോേളസില
എതസികചര കോതതക്കുമ കോയ ആടയക്കുവടുപ േണ്് മസിലസീസര്മാര് മറ്റുേളസില നസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുും കെകത്േും വ കോങ്ങസി
സ കോക്വോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

മ കനജര
(ജി.എസ്)
മി്ഷത്തിലെലമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
കഗ തമ്പികതിന്റെയ്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന്കും
വി്ഷത്തിലെ
നിശയിക്കുന്നതിന്കും
പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കും
ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെ
സിവിലംകിപതരൂപമ്കുണ്ട ക്കുന്നതിന്കും കവണ്ട്കുന്ന എ്ഷത്തിലെല നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേളമം സിവിലവസേരികകണ്ടത ണ.

ഇ)

മ കനജര (ജി.എസ്) മി്ഷത്തിലെലമേളക്കു നല്േിയ കഗ തമ്പിലെ കണക്തിന്റെയ്കും മി്ഷത്തിലെലമേള ഡികര്പ്പ േളക്റേറ്റ്
ഇഷ്നത് കൃത്യൂ
ലെ കണക്ചയ്ക്കത
ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
േണക്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
സിവിലംകിപത
രൂപമ്കുണ്ട കി
അത
ഡികര്പ്പ േളമമ യി
ത രതമ്നത് കൃത്യം
ലെ കണക്ചയ്ക്കത
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇതിലെ കണക്തിന്റെ
ഒര്കു
സിവിലംകിപത പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് മ കനജര അകണണ്ട്റേറ്റ്സിവിലിന നല്കേണ്ടത്കുമ ണ. മി്ഷത്തിലെലമേളില് നിന്ന്റേറ്റ്
്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ യ ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം വരവ് അന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് മ ന്തകമ സിവിലവില് സപ്ലൈകയരസിവിലിന കപയ്ക്കലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ് നല്േ വൂ.

എഫ)

കഗ തമ്പ്റേറ്റ് / ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം കേടുപ്പ് സം യ ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് നസകിയിരിര്പ്പമലെ കണക്ണ്ടങില് ആയതിലെ കണക്തിന്റെ വിവരങ്ങള
ന്പകത്നത് കൃത്യേം കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

IX കഷ കോരകടജ് സുംബനസിച നസിരകിര്ദ്ദേശിക്കപങ്ങള
എ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര
അന്കുവദനസയമ യ
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ്,
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത അളവിന ആന്കുപ തിേമ യി േണക കകണ്ടത്കും ആയത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്തിന്റെ
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
കേ ളത്തിലില്
എഴ്കുകതണ്ടത്കുമ ണ.
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ്
േഴിരഞ്ഞെ്റേറ്റ്
അധിേം
വര്കുന്ന
കഷ രകടജ
ആണ
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി േണക ക്കുന്നത.

ബസി)

അന്കുവദനസയമ യ
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ്
ത ലെ കണക്ഴ
പപ്പറേയ്കും
മ കവ്ഷത്തിലെി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളക്കു മ ന്തകമ ബ ധേമ വ്കുേയ്കുളളള.

ന്പേ രമ യിരിക്കും.

ഇത

11
ഇനും

ശിക്കപതമ കോനും

സിവിലബസിവിലിഡി അരി

0.25%

ന്ഫീസലെ കണക്സിവിലയില് പഞ്ചസിവില ര

0.25%

ന്ഫീസലെ കണക്സിവിലയില് അരി

0.25%

പളസിവിലസ്

0.25%

സ്പ്ലൈസ് പസിവിലസ്

0.5%

ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള

0.4% w.e.f. 01/04/2016

ഡസസിവിലല്

0.2% w.e.f. 01/04/2016

ന്പസമിയം ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള

0.40%

സസി)

സിവിലൂര്പ്പര
മ രകറ്റമേളില്
പ കിംഗ്
/
ക്ലസനിംഗ്
ക്ഷത്തിലെ സിവിലിലെ കണക്തിന്റെ
പരിധിയില്ലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം ത്തില
ഇനങ്ങളക്റേറ്റ് മ ന്തകമ കമല്ര്പ്പപ്പറേരഞ്ഞെ പ്ലൈസ് േക ര്നത് കൃത്യകിഴിവ് അന്കുവദിക്കുേയ്കുള്ളമ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

സിവിലൂര്പ്പര മ രകറ്റമേളില് പ കിംഗ്/ക്ലസനിംഗ് വഴി ഉണ്ട േ്കുന്ന നഷ്ടം അത ത്കു OIC
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ജൂനിയര
മ കനജര
(േവ ളിറ്റി)-ലെ കണക്യ
കബ ദ്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
വ കങ്ങണ്ടത്കും
ടുപ്പ് സംി
സിവിലരടിഫീികറ്റമേള
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കു
വര്കുന്ന
ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസലെ കണക്നേ ണിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് അന്കുവദനസയ മ യ േ്കുപ്പറേവ യി േണക ക വ്കുന്നത ണ.

ഇ)

എഫ)

ജീവനക്കസി)
എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്)

സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ചി്ഷത്തിലെലപ്പറേ വില്ര്പ്പന
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്ന
എ്ഷത്തിലെല
മ കവ്ഷത്തിലെി
/
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ് ്ഷത്തിലെഭിക്കുന്നത ണ.
പ യ്ക്കകറ്റില് വില്ര്പ്പന നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്ന ന്ബ

ശ ്ഷത്തിലെേള വഴി ചി്ഷത്തിലെലപ്പറേയ യി തൂകി വില്ര്പ്പന
കന ണ-മ കവ്ഷത്തിലെി
അരി
ഇനങ്ങളക്കും
0.25%
5 േി.ന്ഗ ം, 10 േി.ന്ഗ ം, 25 േി.ന്ഗ ം വസതം
തിന്റെഡ അരി ഇനങ്ങളക്റേറ്റ് ഇത്കു ബ ധേമ്ഷത്തിലെല .

ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില്
േ്കുപ്പറേവ്കുള്ള
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
വി്ഷത്തിലെ
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഓഫീസസിവിലര
ഇന
ച രജിലെ കണക്തിന്റെ ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി േണക കി ഡികര്പ്പ മ കനജരമ ര കവരിഫീികകഷന േഴിരഞ്ഞെ
ഉടുപ്പ് സംന തലെ കണക്ന്ന അന്കുവദനസയമ യ പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവിന്കു കശഷമ്കുള്ള ത്കുേ അവരില് നിന്ന്കും
ഈടുപ്പ് സം കകണ്ടത്കുമ ണ.
ഡികര്പ്പ േളില്
േലെ കണക്ണ്ടത്തില്കുന്ന കഷ രകടജ
കമഖ്ഷത്തിലെ ഓഫീസസിവിലരമ ര ഈടുപ്പ് സം കകണ്ടത ണ.

വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യൂ

അത ത

ഓഫീസസിവിലരമ രില്

കമല്
കഷ രകടജില്
നിന്ന്റേറ്റ്
GST-കയ ടുപ്പ് സംന്കുബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മണ്ട യ
വി്ഷത്തിലെവ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യ സിവിലങ്ങള ഒഴിവ കകണ്ടത ണ.

നിന്ന്കും

ത ലെ കണക്ഴര്പ്പപ്പറേയ്കുന്ന

1) 30/06/2017-കലയക്കുും 01/07/2017-കലയക്കുും ക്റ്റേ കോ്് തമ്മസില വസിലയസിലക്കുള്ള വ്ത് കോസും. (GST
നസിര്് ഏരവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിന് മക്കുന്െക്കുും അതസിനക്കുകശിക്കപഷവക്കുും)
2)

15/11/2017 മക്കുതല ചസില ഉലോര്പ്പന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ GST നസിര്് 28%-ല നസിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതക്കുും 18% ആയസി
േക്കു്പ്പറേചതക്കുമുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂലും ക്റ്റേ കോ്് വസിലയസിലക്കുണ്ട കോയ വ്ത് കോസും.കമലോര്പ്പ്പ്പറേഞ്ഞ ഉലെന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതങ്ങളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ
ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ ഇഷ്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ 28% തസിലക്കുും ഔട് വലറ്റ് വ്പ്പറേസീ്റ്റ് 18% തസിലക്കുും ആയസിരസി്ക്കുും. ഇഷ്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ
്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരടസിലക്കുളള വസിലയക്കുും വ്പ്പറേസീ്റ്റ് ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരടസിലക്കുളള വസിലയക്കുും തമ്മസിലക്കുളള വ്ത് കോസും
അനക്കുവദിനീയമ കോണ.

ക്റ്റേ കോ്സിവല കമലോര്പ്പ്പ്പറേഞ്ഞ വസിലവ്ത് കോസും അനക്കുവദിനീയമ കോണ. എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത കോല ക്റ്റേ കോ്സിവല
അളവക്കു വ്ത് കോസും GST Implementation-നക്കുമ കോയസി ബനവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടതസിലസ.
ഐ)

വജീവനക്ക)
വേ)

കഷ രകടജ്കും അതിലെ കണക്തിന്റെ പ്പറേികവപ്പറേി നടുപ്പ് സംത്തിലിയത്കും സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിശദമ യ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
(ഡികര്പ്പ
+ ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ്) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന േഴിരഞ്ഞെ ഉടുപ്പ് സംന ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ്
ഓഡ്യൂട്ടിയില്സിറ്റ് വസകനസികലയ്് നല്കേണ്ടത ണ. ഇന്പേ രമ്കുള്ള പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ട
അവസിവില ന തസയതി 30/06/2018 ആയിരിക്കും.
മ കവ്ഷത്തിലെി
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
േണക കകണ്ടത.

ന്ഫീസലെ കണക്സിവിലയില്

കപ്പറേറ്റ്റേറ്റ്

ന്പേ രമ യിരിക്കും

കഷ രകടജ

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ഏലെ കണക്തങി്ഷത്തിലെ്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില് ന്േമ തസതമ യ
വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യ സിവിലം േണ്ട ല് അത ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട പ്പറേസജിയണല് മകനജലെ കണക്ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ. പ്പറേസജിയണല് മ കനജര ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജലെ കണക്ര
ഉടുപ്പ് സംനതലെ കണക്ന്ന സ്ഷത്തിലെം മ കറ്റണ്ടത്കും വിശദമ യ ആഡിറ്റ്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത്കുമ ണ. 50,000
രുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂെയസില േൂടുപ്പ് സം്കുതല് കഷ രകടജ പ്പറേികര്പ്പ രടമ ലെ കണക്ചയലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും
ഡസപ്ലൈസ് റ്റല്ഡ ഓഡിറ്റിന യി മ കനജര (ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്)-ന സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

12
X

സുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂോര്പ്പര വച്സിുംഗ്

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കജ ്ഷത്തിലെിേള
വസഴ്ചയായി കണക്കാക്കി ച േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്ന്കു എന്ന്കുപ്പറേര്പ്പമ വര്കുത്തില്കുന്നതിന യി വിജി്ഷത്തിലെനസ് ഓഫീസസിവിലര പ്പറേ നഡം
കബസിവിലിസിവിലില്
േ്കുലെ കണക്പ്പറേ
ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില്
സിവിലൂര്പ്പര
ലെ കണക്ചക്റേറ്റ്
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന്കുകവണ്ട
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
സിവിലവസേരികകണ്ടത ണ. ആയതിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് ഫ്ലൈയിങ്ങ്റേറ്റ് സ്േവ ഡ്കുേളക്റേറ്റ് ഒര്കു കന്പ ന്ഗ ം നല്േ വ്കുന്ന
ത ണ. പ്പറേസലെ കണക്ചകില് ഏലെ കണക്തങി്ഷത്തിലെ്കും തരത്തിലി്ഷത്തിലെ്കുളള ഗ്കുര്കുതരമ യ വസഴ്ചയായി കണക്കാക്കി ച ന്ശദയില്ലെ കണക്ര്പ്പട ല് അത
വിജി്ഷത്തിലെനസ്
ഓഫീസസിവിലലെ കണക്പ്പറേ
ഉടുപ്പ് സംന
അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
ഫീിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫീ ലെ കണക്ചയ്ക്കതകശഷം സിവിലൂര്പ്പര ലെ കണക്ചകില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േ്കുപ്പറേവ യി േണ്ട ല്
ഇതിന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര ഉത്തിലരവ ദിേള യിരിക്കും.

XI) ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷന് ഉകദി് കോഗസര
എ)

ഓകര
ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേ യി അസിവിലി്റ്റേതിന്റെ്റേറ്റ്
മ കനജകരകയ
ജൂനിയര
മ കനജകരകയ
പ്പറേസജിയണല്
മ കനജര
മ്കുനേൂടി
നിയമികകണ്ടത ണ. ഇതിന യി അത ത ജൂനിയര മ കനജര (M&I)-മ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില ലെ കണക്ത
മറ്റമ ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കുള്ള ജൂനിയര മ കനജര (M&I)-മ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി നിയമനം
നല്കേണ്ടത ണ.

ബസി)

ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോയക്കുവടുപ ച കോരജ് വഹസി്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത ജൂനിയര മ കനജര (M&I)-മ ലെ കണക്ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ര യി നിയമികര്കുത.

സസി)

ഓകര
ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളി്ഷത്തിലെ്കും
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന യി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ലെ കണക്ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര പ്പറേസജിയണല് മ കനജര്കുമ യി
േൂടുപ്പ് സംിയ ക്ഷത്തിലെ ചിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് നിശയിക്കുന്ന ത യിരിക്കും.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

09/03/2018-ന മ്കുമ്പ യി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം നിയമനം
പൂരത്തിലസേരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ലെ കണക്െഡ ഫീസസ് ഓഡ്യൂട്ടിയില്സിറ്റ് & അ് ഹൗണ്ട്സ ലെ കണക്സിവിലകനില് അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.

ഇ)

ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ത യിരിക്കും.

എഫ)
ജീവനക്കസി)

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമ നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്ന തസയതി പ്പറേസജിയണല് മ കനജര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുമ യി
േൂടുപ്പ് സംിയ ക്ഷത്തിലെ ചിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
നിശയിക്കുന്ന

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
അ് ഹൗണ്ട്സസിന് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

എ്ഷത്തിലെല

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര
ഡികര്പ്പ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
ഡികര്പ്പ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
േസഴി്ഷത്തിലെ്കുളള
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ടുപ്പ് സംസമിലെ കണക്തിന്റെ ്ഷത്തിലെസഡപ്പറേ യിരിക്കും.

വിവരങ്ങളമം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ഔട്റേറ്റ്

മ കനജര

ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെയ്കും

ഓഡ്യൂട്ടിയില്സിറ്റ്

&

നടുപ്പ് സംക്കുന്ന
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

എച്)

തലെ കണക്ന്ന ഏല്ര്പ്പിച്ച് നല്കുന്ിടമളള ഡികര്പ്പ യ്കുകടുപ്പ് സംയ്കും അതിന്കു േസഴി്ഷത്തിലെ്കുളള ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിക്ഷത്തിലെയ്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ആവശ്നത് കൃത്യമ യ എ്ഷത്തിലെല നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേളമം എടുപ്പ് സം്കുത്തിലിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന േ ര്നത് കൃത്യം
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇതിലെ കണക്തിന്റെ
പൂര്ണെമ യ
ഉത്തിലരവ ദിതവം
ടുപ്പ് സംിയ ന്കു തലെ കണക്ന്നയ യിരിക്കും.

ഐ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങ്കുന്നതിന്കു
മ്കുമ്പ്റേറ്റ്,
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
കയ ഗം
നടുപ്പ് സംത്തിലി
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് എ്ഷത്തിലെല വിവരങ്ങളമം പപ്പറേരഞ്ഞെ്കു മനസി്ഷത്തിലെ കകണ്ടത ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കു
സ പനങ്ങലെ കണക്ള
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.

കവണ്ടി
നിയമിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ള
വിവരവ്കും
അത ത

ച രകടരഡ
അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ്
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില്
മ്കുനേൂടി

വജീവനക്ക)

എ്ഷത്തിലെല
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര്കുമ യ്കും
ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ഇനച രജ്കുമ ര്കുമ യ്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര
എകര്പ്പ ഴ്കും
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പകടുപ്പ് സംണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന കവണ്ട തരത്തിലില് ന്േമസേരണങ്ങള ശരിയ യ
രസതിയില് ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

വേ)

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന മ്കുനപ യി തലെ കണക്ന്ന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര OICമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം മസറ്റിംഗ് േൂടുപ്പ് സംി ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിക്ഷത്തിലെയ്ക്കക്റേറ്റ് ലെ കണക്േ ടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നത്കും
തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
വരവ് ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ത്കുമ യ ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെ വിവരങ്ങള DMS-ല് നിന്ന്കും, OMS-ല്
നിന്ന്കുമ്കുള്ള പ്പറേികര്പ്പ രടമമ യി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

എല)

ഡികര്പ്പ േള തമി്ഷത്തിലെ്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീപ്പറേ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കു
മ്കുനപ യി
തലെ കണക്ന്ന
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത്കും
ഇത്കു
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
തയ പ്പറേ കി കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജരക്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര

13
നല്കേണ്ടത്കുമ ണ. ഇതിന യി കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജരമ ര, ജൂനിയര മ കനജര / അസിവിലി്റ്റേതിന്റെ്റേറ്റ്
മ കനജര (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)-മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവില ന്നിധ്നത് കൃത്യത്തിലില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയനമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഒര്കു
മസറ്റിംഗ് നടുപ്പ് സംകത്തിലണ്ടത ണ.
എും)

എന്)

ഓകര
ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെക്കും
ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ിടമളള
ച രകടഡ
അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ഉപകദശനിരകദ്ദേശങ്ങളന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജര്കും
മ കനജര
(അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)-മ യി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ് ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമ നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര
ന്ശദ ലെ കണക്ച്ഷത്തിലെ്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കുകശഷം
എ്ഷത്തിലെല
പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമം
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ രില്
നിന്ന്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര
സിവിലവസേരികകണ്ടത്കും
എ്ഷത്തിലെല
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെയ്കും
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള
േിടിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ്
ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ഒ)

എ്ഷത്തിലെല പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമം ലെ കണക്െഡ ഫീസസ്,
IAW ഫീസല്ഡ വിഭ ഗം പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്തിന്കു കശഷം
മ ന്തകമ കമഖ്ഷത്തിലെ ഓഫീസസിവിലില് ഏല്ര്പ്പിക വൂ. ഈ േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

െസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലരക്കു്ഷത്തിലെപ്പറേികന ലെ കണക്ടുപ്പ് സം ര്പ്പം കചരത്തിലിടമള്ള
അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-II അത ത
ഡികര്പ്പ
മ കനജരമ രില്
നിന്ന്കും
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുത്തിലിയതിന്കുകശഷം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പര
പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര
കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജരമ ലെ കണക്ര ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത ണ. കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജരമ ര ഇത്കു കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസസ് അകണണ്ട്റേറ്റ്സ് ലെ കണക്സിവിലകനില് നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത്കുമ ണ.

േ്ുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷലെ കണക്ന
ത്കുടുപ്പ് സംരന്ന്റേറ്റ്
ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെ
സിവിലംകിപത
ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെ്റേറ്റ്
ഉണ്ട ക്കുന്നതിന്കും
ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെയ്കും
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യ്കുകവഷന
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി നി്ഷത്തിലെവി്ഷത്തിലെ്കുള്ള കഫീ മ്കുേള തലെ കണക്ന്ന ഉപകയ ഗികകണ്ടത ണ.

ആര)

ഡികര്പ്പ േളില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േണകസിവില ളികഡറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്ചയ്ക്കത പ്പറേികണസിവിലില് ലെ കണക്ചയമന്നതിന്കുകവണ്ട
ന്േമസേരണങ്ങള
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര സിവിലവസേരികകണ്ടത ണ.
ഇത്കു
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള
ഏകേ പിര്പ്പിക്കുന്നതിന്കും
ച രകടഡ
അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനവ്കുമ യി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
മറ്റമ
േ ര്നത് കൃത്യങ്ങളമം
മ കനജര
(അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നത യിരിക്കും.

എസ)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കും േണകസിവില ളികഡഷന്കും പൂരത്തിലിയ കി പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് CA firms
സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫീ
ലെ കണക്ചയമന്നത്കുവലെ കണക്രയ്കുള്ള ച്കുമത്ഷത്തിലെേള അത ത ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ JM(M&I)-മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ച്കുമത്ഷത്തിലെയ ണ.
ആയതിലെ കണക്തിന്റെ
സിവില്കുഗമമ യ
നടുപ്പ് സംത്തിലിര്പ്പിക്ഷത്തിലെയ്ക്കക്റേറ്റ്
ഒഴിച്ച് നല്കുന്മേൂടുപ്പ് സം ന വ ത്തില
സിവില െചര്നത് കൃത്യങ്ങളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ഴിലെ കണക്േ
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
JM(M&I)-മ ലെ കണക്ര
സ്ഷത്തിലെം
മ റ്റം
ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുള്ള
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേളില് നിന്ന്കും ഒഴിവ ക്കുന്നതിന ഡികര്പ്പ മ കനജരമ ര / കമഖ്ഷത്തിലെ മ കനജരമ ര /
എ.ജി.എം.
(പി&എ)
എന്നിവര
ന്ശദികകണ്ടത ണ.
ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േണകസിവില ളികഡഷന പൂരത്തിലിയ കി CA Firms-ന സിവിലമരര്പ്പികകണ്ട അവസിവില ന തസയതി
30/06/2018 ആയിരിക്കും.

XII. വവരസിഫസിക്ഷന് ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരട്.
എ)

ഓകര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ടുപ്പ് സംസമ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്തിന്റെ മൂന്ന്കു
കേ ര്പ്പിേള തയ പ്പറേ കകണ്ടത ണ. പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്തിന്റെ ഒപ്പറേിജിനല് / ഡ്നത് കൃത്യൂപളികകറ്റ്റേറ്റ് കേ ര്പ്പിേള
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലലെ കണക്പ്പറേ ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ബസി)

ഓകര
ഡികര്പ്പ യ്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
കഫീ മ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
മൂന്ന്റേറ്റ്
കേ ര്പ്പിേളമം
വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യസ്ത
നിപ്പറേങ്ങളി്ഷത്തിലെ്കുളള
കഫീ ളഡര
ഫീയ്ഷത്തിലെ്കുേളി്ഷത്തിലെ കി
തയ പ്പറേ കകണ്ടത ണ.
കമല്ര്പ്പപ്പറേരഞ്ഞെ േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള ശരിയ യ രസതിയില്ത്തിലലെ കണക്ന്ന ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ മ കനജര
ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

സസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്തിന്റെ
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.

മൂന്ന്കു

കേ ര്പ്പിേള

ത ലെ കണക്ഴ

പപ്പറേയ്കും

ന്പേ രം

1. ഒപ്പറേിജിനല് - ഡികര്പ്പ യില് സിവിലൂകികണം (ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േണകസിവില ളികഡഷന്കും
Statutory ആഡിറ്റിന്കും)
2. 1

st

copy –

കമഖ്ഷത്തിലെ

ഓഫീസസിവില്കുേളില് സിവിലവസേരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുത്തിലി

ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ലെ കണക്സിവിലകന അസിവിലി്റ്റേതിന്റെിലെ കണക്തിന്റെ ച്കുമത്ഷത്തിലെയില് ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്
ആവശ്നത് കൃത്യങ്ങളക്കുകവണ്ടി സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.
3. 2

nd

Copy -

ഓഫീസസ് കേ ര്പ്പി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റില്ത്തിലലെ കണക്ന്ന സിവിലൂകികണം.

14
ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയന / ഡികര്പ്പ
മ കനജര / കഷ ര്പ്പമമ കനജര / കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് ഇന-ച രജ / എ.എസ്.എം എന്നിവര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന പ്പറേികര്പ്പ രടില് ഒര്പ്പമ വച്ച് നല്കുന്ിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഇ)

ഓകര
ജി്ഷത്തിലെലേളിക്ഷത്തിലെയ്കും ഇകതിന്റെണല് ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് ടുപ്പ് സംസം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന കഫീ മ്കുേള /
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള
പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ,
(പരികശ ധനക്റേറ്റ്
അവരക്കു
കവണ്ട
സിവിലെ യങ്ങളമം,
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
കരഖേളമം
ഡികര്പ്പ
മ കനജര
നല്കേണ്ടത ണ)
അവ
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി
നല്േിയിടമണ്ട്റേറ്റ്
എന്ന്റേറ്റ്
ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇന്പേ രമ്കുള്ള
പരികശ ധന
ആരംഭികകണ്ട
തസയതി
10/04/2018-ഉും
പൂരത്തിലസേരികകണ്ട
തസയതി
25/04/2018-ഉും
ആയിരിക്കും.

എഫ)

എ്ഷത്തിലെല
ഡികര്പ്പ
മ കനജരമ ര്കും ഒര്കു ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് ്ഷത്തിലെി്റ്റേ്റേറ്റ് അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-II-ല് ലെ കണക്േ ടുപ്പ് സം്കുത്തിലിരിക്കുന്ന
ന്പേ രം
ന്പകത്നത് കൃത്യേം
തയ പ്പറേ കി
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസസ്
അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്
വിഭ ഗത്തിലിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ് 30/04/2018-നേും കനരിട്റേറ്റ് എത്തിലികകണ്ടത ണ.

XIII. ക്റ്റേ കോ്് വ്പ്പറേ്ണസസിലസികയഷനക്കുും സുംകഗഹസി്ലക്കുും.
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്പ്പറേകണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷകതിന്റെയ്കും
േണകസിവില ളികഡഷകതിന്റെയ്കും
പൂര്ണെമ യ
ച്കുമത്ഷത്തിലെ
ഓകര
ഡികര്പ്പ യിക്ഷത്തിലെയ്കും ജൂനിയര മ കനജര (M&I)-ക്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ്
ത ലെ കണക്ഴര്പ്പപ്പറേയ്കുന്ന േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ട ത ണ.
(1) 2016-17 സ കോമ്പതസിേ വരഷതസിവല ച കോരകടരഡ അ് ഹൗണ്ട്് സ കോക്വോര്പ്പടുപക്കുതസിയ നീ്സിയസിരസിോര്പ്പ്
ക്റ്റേ കോ്ക്കു മ കോകതകമ 2017-18-വല മക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതസിരസിോര്പ്പ് ക്റ്റേ കോ് കോയസി െരസിഗണസി് കോവുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂ.
(2) അത ത ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കും ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിക്ഷത്തിലെക്കു നല്േിയ ക്റ്റേ ക്കും തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില് നിന്ന്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ് നല്േിയ ക്റ്റേ ക്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമമ യി പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
(3) ഡികര്പ്പ േള
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്
മ കനജരമ ര
സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്

തമി്ഷത്തിലെ്കുള്ള
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീപ്പറേ്കുേള
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മള്ള
േണഫീരകമഷന
മറ്റമ ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്റേറ്റ് വ ങ്ങി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖ്ഷത്തിലെ
ഖണിേ III (ലെ കണക്ജ) ന്പേ രം േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കും, ആയതിലെ കണക്തിന്റെ
24/03/2018-നേും ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസിവിലിക്ഷത്തിലെയ്ക്കക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലെ കണക്ചകയണ്ടത്കുമ ണ.

(4) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന കഫീ മില് േ ണിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ള ലെ കണക്സിവിലയില്സ് വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യൂ DMS-ല് അകണണ്ട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമള്ള MSSR വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യൂവ്കുമ യി ഒത്തില്കുകന കി േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പ കകണ്ടത ണ.
(5) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന & േണകസിവില ളികഡഷന കഫീ മ്കുേള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയ
ന് ര, ജൂനിയര മ കനജര (M&I), ഡികര്പ്പ
മ കനജര എന്നിവര സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫീ ലെ കണക്ചയ്ക്കതതിന്കു
കശഷം ച രകടഡ അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ് സ പനത്തിലിലെ കണക്തിന്റെ
സിവിലരടിഫീികകറ്റ ടുപ്പ് സം്കു േൂടുപ്പ് സംി 10/072018-നക്കു
മ്കുനപ യി കമഖ്ഷത്തിലെ ഓഫീസസിവിലില് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.
(6)

കമഖ്ഷത്തിലെ മ കനജരമ ര അവര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േസഴി്ഷത്തിലെ്കുള്ള ഡികര്പ്പ േളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫീ ലെ കണക്ചയ്ക്കത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള
കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
സിവിലൂകികകണ്ടത്കും,
വിവിധ
ഇനം
ഓഡിറ്റമേളക്റേറ്റ് ആവശ്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന പകം െ ജര കകണ്ടത്കുമ ണ.

XIV ച കോരകടരഡ അ് ഹൗണ്ട്് സ കോെനങ്ങള
എ)

കമഖ്ഷത്തിലെേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ്റ്റേ റ്റ്ൂടപ്പറേി ഓഡിറ്റിന യി േംപകന്ടുപ്പ് സം ളര & ഓഡിറ്റര ജനപ്പറേല് (C&AG)
നിയമിച്ച് നല്കുന്ിരിക്കുന്ന
ച രകടരഡ
അകണണ്ടതിന്റെമമ ലെ കണക്ര
അത ത
കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജരമ ര
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പകടുപ്പ് സംണ്ടത്കും,
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
എ്ഷത്തിലെല
വിവരങ്ങളമം
നല്കേണ്ടത്കും
ഇത്കുമ യി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ്
അവരക വശ്നത് കൃത്യമ്കുള്ള
എ്ഷത്തിലെല
സിവിലെ യങ്ങളമം
ഏരലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ബി)

ഓകര
ഡികര്പ്പ യ്കുകടുപ്പ് സംയ്കും
ഇകതിന്റെണല്
ഓഡിറ്റരമ ര യി
ച രകടരഡ
അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനങ്ങലെ കണക്ള
മ കോകനജീവനക്കര
(അ് ഹൗണ്ട്സ)
നിയമിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ളത ണ.
ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
നിയമിച്ച് നല്കുന്ിടമളള ന്പസ്ത്കുത ഓഡിറ്റരമ ര ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള സിവിലദ്രരശിക്കുന്നത്കും പ്പറേ നഡം
കബസിവിലിസിവിലില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിപ്ലൈസ് ഫീ ലെ കണക്ചയമന്നത്കുമ യിരിക്കും.

സസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്പ്പറേകണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടമം
വ ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യ്കുകവഷന
പ്പറേികര്പ്പ രടമം
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ച രകടരഡ
അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനങ്ങള
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ന്പസ്ത്കുത
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള 30/06/2018-നക്കു മ്കുനപ യി ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കും ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ യിടി്ഷത്തിലെല ലെ കണക്യങില് ടുപ്പ് സംി
വിവരം
ച രകടരഡ
അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനങ്ങള
മ കനജര
(അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)-ലെ കണക്ന
അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.
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XV. സലും മ കോറ്റും.
എ)

ബെ്കുമ നലെ കണക്ര്പ്പട ലെ കണക്ചയരമ ന & മ കനജിംഗ് ഡയപ്പറേകടുപ്പ് സംപ്പറേ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം 23/01/2017-ലെ കണക്്ഷത്തിലെ സിവിലരക്കു്ഷത്തിലെര നമ്പര
01/2017
ന്പേ രമ്കുള്ള
സ്ഷത്തിലെംമ റ്റ
ഉത്തിലരവ്കുേള
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പടവര
മ്കുനേൂടി
പ്കുപ്പറേലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുവികകണ്ടത്കും 01/04/2018 മ്കുതല് ന്പ ബ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യത്തിലില് വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ബസി) സ്ഷത്തിലെം മ റ്റ ഉത്തിലരവ്കുേള ന്പ ബ്ഷത്തിലെ്നത് കൃത്യത്തിലില് വര്കുത്തില്കുകമ്പ ള സ്ഷത്തിലെംമ റ്റം ലെ കണക്ചയലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന
ജസവനക രലെ കണക്ന ച രജ എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് / ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ര യി േഴിവത്കും നിയമികകണ്ടത ണ. അന്പേ രം നിയമനം നടുപ്പ് സംത്തിലിയ ല്
ച രജ പ്ലൈസ് േമ റ്റവ്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ് വസണ്ട്കുലെ കണക്മ ര്കു ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് ഒഴിവ ക വ്കുന്നത ണ.

XVI. േണകകടുപ കോള ്പ്പറേുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവില്കുഗമമ യി നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസിവിലി്ഷത്തിലെ്കും കമഖ്ഷത്തിലെ
ഓഫീസസിവിലി്ഷത്തിലെ്കും 28/03/2018 മ്കുതല് ഒര്കു േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂം ന്പവരത്തിലിക്കുന്നത ണ. എ്ഷത്തിലെല
കമഖ്ഷത്തിലെ
ഓഫീസസിവില്കുേളി്ഷത്തിലെ്കും അസിവിലി്റ്റേതിന്റെ്റേറ്റ് മ കനജര / ജൂനിയര മ കനജര (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്) േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമിലെ കണക്തിന്റെ
ച്കുമത്ഷത്തിലെ വെിക്കുന്നത യിരിക്കും ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സിവിലംശയങ്ങളക്റേറ്റ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള
പ്പറേൂമിലെ കണക്തിന്റെ ത ലെ കണക്ഴപപ്പറേയ്കുന്ന കഫീ ണ നമ്പപ്പറേ്കുേളില് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം വ്കുന്നത ണ.
0484 2206789
2207946

Head Office
Regional Office, Thiruvananthapuram

ഡികര്പ്പ
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേി
നല്കേണ്ടത ണ.

0471- 2317223

Kottayam

0481- 2566683

Ernakulam

0484- 2207939

Palakkad

0491- 2520885

Kozhikkode

0495- 2702218

ഓഫീസസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം

കഫീ ണ

നമ്പപ്പറേ്കുേള

ഡികര്പ്പ യില്

നിന്ന്കും

എ്ഷത്തിലെല
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലരമ ര്കും
അത ത
ദിവസിവിലങ്ങളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ന്േമസേരണങ്ങള
9 A.M.ന്കും 10 A.M.ന്കും ഇടുപ്പ് സംക്റേറ്റ് അത ത േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമില്
അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ. ഡികര്പ്പ
മ കനജരമ ര അവര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം പരിധിയില്വര്കുന്ന ഡികര്പ്പ േളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷലെ കണക്തിന്റെ
പ്കുകര ഗതി
നിരസകിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന്കു നിശയിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ള ദിവസിവിലങ്ങളില് എ്ഷത്തിലെല
ദിവസിവിലവ്കും 5 P.M. ന്കും 6 P.M. ന്കും
ഇടുപ്പ് സംയില് പ്പറേസജിയണല് ഓഫീസസ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ് ഇലെ കണക്മയില് ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമിലെ കണക്തിന്റെ ച രജ്കുളള ഓഫീസസിവിലരമ ര അത ത്കു ദിവസിവിലങ്ങളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ഒര്കു പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് തയ പ്പറേ കി ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള
പ്പറേൂമിക്ഷത്തിലെക്റേറ്റ്
ഇലെ കണക്മയില്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.
എ്ഷത്തിലെല
ഡികര്പ്പ േളമകടുപ്പ് സംയ്കും
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യസിവിലമയത്തില്കുതലെ കണക്ന്ന കമഖ്ഷത്തിലെ
ഓഫീസസിവില്കുേളില് േിടിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂം ഇന-ച രജ
ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

XVII. വെ കോതക്കുവ കോയ നസിരകിര്ദ്ദേശിക്കപങ്ങള
എ)

ഏലെ കണക്തങി്ഷത്തിലെ്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ ര്കുകടുപ്പ് സംകയ , ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ്
ഓഫീസസിവിലര ഇന-ച രജ്കുമ ര്കുകടുപ്പ് സംകയ അഭ വത്തിലില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന എടുപ്പ് സം്കുക്കുവ ന
നിരകദ്ദേശികലെ കണക്ര്പ്പട സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തില്കുവ ന സിവില ധിക ലെ കണക്ത വര്കുേയ ലെ കണക്ണങില് ടുപ്പ് സംി വിവരം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
ഓഫീസസിവിലര
/
ഓഫീസസിവിലര
ഇന-ച രജ
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ലെ കണക്ര അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം നിരകദ്ദേശമന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖ്ഷത്തിലെ
മ കനജര / എ.ജി.എം.
(പി&എ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് യഥാസമ സിവിലമയം എടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന വശ്നത് കൃത്യമ യ നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവസേരികകണ്ടത്കും,
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന വസഴ്ചയായി കണക്കാക്കി ച വര്കുത്തിലിയ ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസരലെ കണക്കതിലെ കണക്ര കവ്ഷത്തിലെവി്ഷത്തിലെക്റേറ്റ് അടുപ്പ് സംകമ്കുള്ള
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവസേരികകണ്ടത്കുമ ണ.

ബസി)

ക്റ്റേ കോ്് വവരസിഫസിക്ഷനക്കുമ കോയസി ബനവോര്പ്പട് OMS, DMS എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതീ കസ കോഫറ്റ്-വവയ്പ്പറേക്കുേളസില
ആവശിക്കപ്മ കോയ Updation-േള വരക്കുതസി ്പ്പറേസികോര്പ്പ കോരടീസര്മാര് മറ്റുേള ലഭ്മ കോ്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിനക്കുള്ള നടുപെടുപസിേള
ബനവോര്പ്പട SSO-മ കോര സ്ീേരസിക്ണ്ടത കോണ.
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സസി)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
പൂരത്തിലിയ യ
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
വിവരങ്ങള
ഡികര്പ്പ
മ കനജരമ ര േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമ്കുേളില് അപ്പറേിയികകണ്ടത്കും, േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമ്കുേളില് നിന്ന്റേറ്റ്
ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസസിവിലില്
അപ്പറേിയികകണ്ടത്കുമ ണ.
ഏവതങ്കില് ആയതിന് വസിലക്കുും ഔട്-വലറ്റീസര്മാര് മറ്റുേളീസര്മാര് മറ്റുവടുപ ക്റ്റേ കോ്്
വവരസിഫസിക്ഷന് സമയ ബനസിതമ കോയസി െുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂരതസിയ കോയസിടസിലസ കോവയങ്കില് ആയതിന് വസില ടുപസി വസിവരും വഹഡ ഓഫീസ
േണകകടുപ കോള ്പ്പറേുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂമസില കെകത്േും അ്പ്പറേസിയസിക്ണ്ടത കോണ.

ഡ്യൂട്ടിയില്സി)

എ്ഷത്തിലെല
എ്ഷത്തിലെല

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളമം, ഡികര്പ്പ േളമം 02/04/2018-നക്കു തലെ കണക്ന്ന ന്പവരത്തിലനം ആരംഭിച്ച് നല്കുന്മ എന്ന്റേറ്റ്
കമഖ്ഷത്തിലെ മ കനജരമ ര്കും ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഒോര്പ്പ്/വചയരമ കോന് & മ കോകനജീവനക്കസിുംഗ് ഡ്യൂട്ടിയില്യ്പ്പറേകടുപര.
െേരോര്പ്പ്
എ്ഷത്തിലെല സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേി / ലെ കണക്വരിഫീികകഷന ഓഫീസസിവിലരമ രക്കും
എ്ഷത്തിലെല ഡികര്പ്പ മ കനജരമ ര / കഷ ര്പ്പമ മ കനജരമ ര / സിവിലൂര്പ്പര മ രകറ്റ്റേറ്റ് / ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ ര /
എല്.പി.ജി. ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള / ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള ബങ്കുേള / മ കവ്ഷത്തിലെി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേള.
എ.ജി.എം. (പി&എ) / മ കനജര (ഭരണം) / എ്ഷത്തിലെല
മ കനജരമ ര / എ്ഷത്തിലെല
പ്പറേസജിയണല്
മ കനജരമ ര / എ്ഷത്തിലെല അസിവിലി്റ്റേതിന്റെ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര (H.O. and R.O.) / വിജി്ഷത്തിലെനസ് ഓഫീസസിവിലര.
PIO
PA to CMD & GM
A7 seat/MIS
Stock File/Spare copies.
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അനക്കുബനും - I
CONSOLIDATION FORM FOR MDMS AT DEPOTS

Name of the Depot:
Opening Balance: As on 01/04/2017
Depot

XXXX

Outlet

XXXX
------------Total

A)

XXXX

Receipts
FCI

XXXX

Transfer from other Depot

XXXX
--------------Total Receipt

(B)

XXXX

Issues
Schools from Depot

XXXX

Schools from Outlet

XXXX

Sale as Subsidy rice

XXXX
----------------Total

Issue

(C)

XXXX

Closing Balance As on 31/03/2018
Depot

XXXX

Outlet

XXXX
----------------Total (A) + (B) – (C)

(D)

XXXX

Physical Balance available on 31/03/2018
Depot

XXXX

Outlet

XXXX
----------------Total
Difference if any (D) – (E)

(E)

XXXX
XXX

18
അനക്കുബനും – II
േളകന, ഓര്പ്പകപ്പറേഷന അകണണ്ട്കുേളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ബ ്ഷത്തിലെനസിവില്കു മ്കുഴ്കുവന യ്കും
1

ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ് അകണണ്ടിക്ഷത്തിലെയ്ക്കക്റേറ്റ് മ റ്റിയത യി
ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുത്തിലിയിടമകണ്ട

2

?

േളകന/ഓര്പ്പകപ്പറേഷന അകണണ്ട്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ്ഷത്തിലെനസ് േണഫീരകമഷന
ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം പേരര്പ്പമേള ഉളലെ കണക്ക ള്ളിച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?
ഡിക്ലകപ്പറേഷന കഫീ പ്പറേം പൂരിര്പ്പിക്കുന്നതിന്കു മ്കുമ്പ യി ന്ഫീസ ലെ കണക്സിവിലയില്

3

സിവിലബസിവിലിഡി നിരകി്ഷത്തിലെ്കുള്ള സിവില ധനങ്ങലെ കണക്ള്ഷത്തിലെല ം കന രമല് സിവിലബസിവിലിഡി
നിരകി്ഷത്തിലെ്കുള്ള സിവില ധനങ്ങള യി വരവ് വച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

4

5

6

ഡികര്പ്പ േള തമി്ഷത്തിലെ്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ഉപ്പറേര്പ്പ്റേറ്റ്
വര്കുത്തിലിയിടമകണ്ട

?

കഷ രകടജ്കും പ്പറേികവപ്പറേിയ്കും സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
പ്പറേസജിയണല് ഓഫീസസിവിലരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ പ്പറേികയ

?

േ്നത് കൃത്യ ഷ/ഡി.ഡി സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിവരങ്ങള ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സം മലെ കണക്റ്റ്ഷത്തിലെല
വിവരങ്ങളമം

കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയിടമകണ്ട ?

7

ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് കന ണലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് ഉല്പന്നങ്ങള ന്പകത്നത് കൃത്യേമ യി തരം
തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് OB, Receipt, issue, book balance and Physical balance
എന്നിവ കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയിടമകണ്ട ?

8

OMS പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ഉള്ളടുപ്പ് സംകം ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമകണ്ട ?

9

എ്ഷത്തിലെല

10

11

12

പ്പറേികര്പ്പ രടമേളി്ഷത്തിലെ്കും ഒര്പ്പ്റേറ്റ് വച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

ഫീികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് രജി്റ്റേര ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളി്ഷത്തിലെ്കും ഡികര്പ്പ േളി്ഷത്തിലെ്കും
തയ പ്പറേ കിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുത്തിലിയിടമകണ്ട

?

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില് േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നി്ഷത്തിലെനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില്
ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ബ ധ്നത് കൃത്യത സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില്
നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകിച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?
എ്ഷത്തിലെല ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളമകടുപ്പ് സംയ്കും ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ് 27/03/2018-ന്കു
മ്കുമ്പ യി ലെ കണക്സിവിലറ്റില് ലെ കണക്ചയ്ക്കത പൂരത്തിലസേരണ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖ്ഷത്തിലെ മ കനജരമ രക്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പിച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

ഡ്യൂട്ടിയില്സികോര്പ്പ കോ മ കോകനജീവനക്കര:സലും -

ഒോര്പ്പ്:-

തീയതസി-

കെര:-

19
അനക്കുബനും - III
ക്റ്റേ കോവ്ടുപക്കുോര്പ്പ് െുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂരതീേരസി്ക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതതസിനക്കു മക്കുന്െ കോയസി നടുപോര്പ്പസില വരക്കുകതണ്ട
സമയകേമെടസിേ.
1

2

3

DMS

മ്കുകഖനയ്കുള്ള

ക്റ്റേ കിലെ കണക്തിന്റെ

വില്ര്പ്പന,

വിതരണം,

ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര

എന്നിവയ്ക്കക്കുള്ള അവസിവില ന തസയതി (III-എ)
QAC

/

DMC

തസര്കുമ നന്പേ രം

Damaged

ക്റ്റേ ക്കുേള

ഡിസ്കപ സ്

ലെ കണക്ചകയണ്ട അവസിവില ന തസയതി (III-ഡി)
ഡികര്പ്പ േളിക്ഷത്തിലെയ്കും,

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളിക്ഷത്തിലെയ്കും

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

നസകവിവരങ്ങള

പ്പറേികണപ്ലൈസ് സിവിലല് ലെ കണക്ചകയണ്ട അവസിവില ന തസയതി (III–ഐ), VIII-4-ബി)

27/03/2018

15/03/2018

27/03/2018

ഡികര്പ്പ േളില് / ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേളില് നസകിയിരിര്പ്പമള്ള േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ങില്
4

ഒടുപ്പ് സം്കുക്കു

വര്കുത്തിലി

കക്ല സിവിലിംഗ്

ബ ്ഷത്തിലെനസ്

NIL

ആകകണ്ട

അവസിവില ന 31/03/2018

തസയതി (III–എല്, VIII–1-ഇ)
5

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള /

അകണണ്ട്കുേള ലെ കണക്സിവിലറ്റില് ലെ കണക്ചയമന്നതിന്കുള്ള അവസിവില ന തസയതി (IV-എ)
ലെ കണക്മഡികല്

6

ക്റ്റേ പ്പറേിലെ കണക്്ഷത്തിലെ

മ്കുകഖനയ്കുള്ള
വരവ്കു

8

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

പരകച്ച് നല്കുന്സ്

പരകച്ച് നല്കുന്സ്

കപയ്ക്കലെ കണക്മതിന്റെിന യി

ബി്ഷത്തിലെലമേള

എന്നിവ

ഡികര്പ്പ യില്

/

27/03/2018

CCIS

ഡികര്പ്പ േളില്
ഏല്ര്പ്പികകണ്ട

27/03/2018

(III-ലെ കണക്േ), (VIII-3-എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്)

ലെ കണക്വരിഫീികകഷന

ഓഫീസസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം

നിയമനം

പൂരത്തിലസേരികകണ്ട അവസിവില ന തസയതി (XI - ഡി)
SSO-മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലെ യകത്തില ലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം പരിശസ്ഷത്തിലെനം
പൂരത്തിലിയ കകണ്ട തസയതി (VIII)
ഇതിന്റെര ഡികര്പ്പ

9

ക്ഷത്തിലെ കല്

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റിലെ കണക്്ഷത്തിലെ

ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്

അവസിവില ന തസയതി
7

NFSA കഗ ഡണണ്കുേള എന്നിവിടുപ്പ് സംങ്ങളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ്

09/03/2018

20/03/2018

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം നസ്ഫീര സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രടമേള,

ജൂനിയര മ കനജര (എം&ഐ) കമഖ്ഷത്തിലെ

ഓഫീസസിവില്കുേളില് ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ട

20/03/2018

അവസിവില ന തസയതി (III-ലെ കണക്ജ)
ന്േമനമ്പര 9 ന്പേ രമ്കുള്ള പ്പറേികര്പ്പ രടമേള കമഖ്ഷത്തിലെ
10

മ കനജരമ ര

ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ് (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്) ലെ കണക്സിവിലകനില് ്ഷത്തിലെഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ട അവസിവില ന
തസയതി (XIII-3)

24/03/2018

20
അനക്കുബനും-IV
2017-18-വല വ കോരഷസിേ േണവ്ടുപക്കുോര്പ്പീസര്മാര് മറ്റുമ കോയസി ബനവോര്പ്പട വസിവസിധി ചക്കുമതലേള
െുത ദിവസത്തെ ഡ്യൂരതീേരസിക്ണ്ടതസിനക്കുള്ള സമയകേമ െടസിേ
1

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റമേള

/

ഡികര്പ്പ േള

/

സിവിലബഡികര്പ്പ േള

എന്നിവിടുപ്പ് സംങ്ങളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന പൂരത്തിലസേരികകണ്ട അവസിവില ന തസയതി

31/03/2018

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന കഫീ മ്കുേള, അന്കുബന്ധിച്ച് നല ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മതിന്റെമേള (ഔട്റേറ്റ്2

ലെ കണക്്ഷത്തിലെറ്റ്റേറ്റ്,

ഡികര്പ്പ േള)

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

ലെ കണക്വരിഫീികകഷന

സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരക്റേറ്റ് 02/04/2018

നല്കേണ്ട അവസിവില ന തസയതി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
3

ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്

ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
വിഭ ഗത്തിലിന

സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര

പരികശ ധനയ്ക്കക്റേറ്റ്

കഫീ മ്കുേള

ആഭ്നത് കൃത്യഎന്തെര

സിവിലജ്ജമ കകണ്ട

അവസിവില ന 09/04/2018

തസയതി
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന കഫീ മ്കുേളിനകമല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന
4

സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേ്കും,

ആഭ്നത് കൃത്യഎന്തെര

ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്

വിഭ ഗവ്കും

സിവിലംയ്കുക്തമ യി 10/04/2018

പരികശ ധനേള ആരംഭികകണ്ട തസയതി (XII-ഇ)
5

ന്േമനമ്പര

4

ന്പേ രമ്കുള്ള

പരികശ ധനേള

അവസിവില ന തസയതി (XII-ഇ)
അന്കുബന്ധിച്ച് നലം II ന്പേ രമ്കുള്ള ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് ്ഷത്തിലെി്റ്റേ്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ

6

പൂരത്തിലസേരികകണ്ട

25/04/2018

മ കനജര ഒര്പ്പിട്റേറ്റ്

ലെ കണക്െഡ ഓഫീസസ് അകണണ്ട്റേറ്റ്സ് വിഭ ഗത്തിലില് എത്തിലികകണ്ട അവസിവില ന

30/04/2018

തസയതി (XII-എഫ)
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫീികകഷന സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര, ആഭ്നത് കൃത്യഎന്തെര ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് വിഭ ഗം
7

(ഫീസല്ഡ) ടുപ്പ് സംസം എന്നിവര സിവിലംയ്കുക്തമ യി പരികശ ധിച്ച് നല്കുന് കഫീ മ്കുേള സിവിലസല്
ലെ കണക്ചയ്ക്കത

സിവിലരടിഫീികറ്റ്റേറ്റ്

സിവിലെിതം

കമഖ്ഷത്തിലെ

മ കനജരക്റേറ്റ്

പ്ലൈസ് േമ കപ്പറേണ്ട

30/04/2018

അവസിവില ന തസയതി

8

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

ലെ കണക്വരിഫീികകഷന

അത ത

ജൂനിയര

ച രജ്കുമ ര,

പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്

മ കനജര

ന്പേ രമ്കുള്ള

(എം&ഐ)-മ ര

േക്റ്റേ ഡിയനമ ര

മ്കുകഖന

കഷ രകടജ്കുേളക്റേറ്റ്
ഓഫീസസിവിലര

എന്നിവരക്റേറ്റ്

ഇനഅടുപ്പ് സംവ്കു

10/05/2018

വര്കുത്തില്കുന്നതിന്കുള്ള കന ടസസ് നല്കേണ്ട അവസിവില ന തസയതി
9

ന്േമനമ്പര

7

ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ
10

ന്പേ രമ്കുള്ള

അടുപ്പ് സംവ്കു

വിവരങ്ങള

ലെ കണക്െഡ

ഓഫീസസ്

ഓഡിറ്റിക്ഷത്തിലെയ്ക്കക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലെ കണക്ചകയണ്ട അവസിവില ന തസയതി (IX എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്)
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്

േണകസിവില ളികഡഷന

തയ പ്പറേ കി

അകണണ്ടതിന്റെ്റേറ്റ് സ പനങ്ങളക്റേറ്റ് നല്കേണ്ട അവസിവില ന തസയതി

30/06/2018

ച രകടരഡ
(XI-എസ്, 30/06/2018

XIV-സിവിലി)
ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്്ഷത്തിലെ സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫീ ലെ കണക്ചയ്ക്കത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലി്ഷത്തിലെികയഷന,
11

േണകസിവില ളികഡഷന പ്പറേികര്പ്പ രടമേള കമഖ്ഷത്തിലെ
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ട അവസിവില ന തസയതി (XIII-5)

മ കനജരമ രക്റേറ്റ്

10/07/2018

