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ദി കേരള കേറ്റ് സിവില് സപ്ലൈസ് കേോര്പ്പകേഷന് ലിമിറ്റഡ് 
സര്പ്കുലര്പ് നമ്പര്പ് -  01 /2021 

CIN  - U52209KL1974SGC002615 
A8.1027/21                        തീയതി: 19/02/2021 

 
  വിഷയം - കേരള കേറ്റ് സിവില് സപ്ലൈസ് കേോര്പ്പകേഷന് ലിമിറ്റഡ്-  

       31/03/2021-ല് അവസോനിക്കുന്ന വര്പ്ഷത്തിലല േണലക്കടുപ്  
       സംബന്ധിച്ച് നല്േുന്ന നിര്പ്കേശങ്ങള്. 

 
      2019-20 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷലത്ത ഭൗതിേ കേോലക്കടുപ് കേോവിഡ് കലോക്ഡൗണ് മൂലം 
നടത്തുവോന് നമുക്ക് േഴിഞ്ഞിലല. 2020-21 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷം ആരംഭം മുതല്കക്ക കേോവിഡ് 
മഹോമോരി മൂലം േഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിലല ജനങ്ങള്ക്ക് ആശവോസം എന്ന നിലയില് കേരള 
സര്പ്ക്കോര്പ് പ്രഖ്യോരിച്ച രല തരത്തിലുള്ള േിറ്റുേളുലട വിതരണം സപ്ലൈകേോ മുഖ്ോന്തിരമോണ് 
നടപിലോക്കി വരുന്നത്. ഈ പ്രപ്േിയയില് പ്രധോന രങ്ക് വഹിച്ചുലേോണ്ട് സപ്ലൈകേോ 
ഡികപോേളിലും, വില്രന ശോലേളിലും കജോലി ലെയ്യുന്ന ഓകരോ ജീവനക്കോരനും രോരേലിലലോലത 
അപ്ശോന്ത രരിപ്ശമം നടത്തുന്നുലവന്നത്  സ്തുതയര്പ്ഹമോയ വസ്തുതയോണ്. ഓകരോ 
ജീവനക്കോരലെയും േഠിനോദ്ധ്വോനലത്ത ഹൃദയം നിേഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നതികനോലടോപം ഈ 
വര്പ്ഷലത്ത ഭൗതിേ കേോലക്കടുപ് നടത്തുന്നതിലെ ആവശയേത േണക്കിലലടുത്ത് കേോലക്കടുപിലെ 
നിര്പ്കേശങ്ങള് െുവലട കെര്പ്ക്കുന്നു. 
 31/03/2021-ല് അവസോനിക്കുന്ന 2020-21 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷത്തിലല സപ്ലൈകേോയുലട കേോക്ക്, 
സോധനങ്ങള്, സ്ഥോവരജംഗമ വസ്തുക്കള് തുടങ്ങിയവയുലട േണലക്കടുപ് 2021 മോര്പ്ച്ച് അവസോനം 
ലഹഡ് ഓഫീസ്, േീജിയണല് ആഫീസ്, ഡികപോേള് മറ്റു വിരണന കേപ്ന്ദങ്ങള്, മിലലുേള് / 
കഗോഡൗണുേള് തുടങ്ങിയവയില് നടത്തലപടുന്നു. ഈ വര്പ്ഷലത്ത കേോലക്കടുപ് ഡികപോേളില് 
ഡി.എം.എസ്, െിലലേ വില്പന കേപ്ന്ദങ്ങളില് ഒ.എം.എസ്. കസോഫ്റ്റ്റ്-ലവയേുേലള 
അടിസ്ഥോനലപടുത്തിയോയിരിക്കും നടത്തലപടുന്നത്. ആയതികലക്ക് തോലഴ രേയുന്ന നിര്പ്കേശങ്ങള് 
നല്േുന്നു. 
 
I. കേോക് വവരിഫികകഷന് തീയതിയുും സമയവുും 
വോര്പ്ഷിേ േണവകടുപിന്  നിര്പ്കേശികവപട്ട  തീയതിേള് 

ക്േമനും  ഓഫീസ് / ഔട്ട്-വലറ്റ് തീയതി 

1 േീജിയണല് ഓഫീസ്, ലഹഡ്ഓഫീസ് 03/04/2021 

2 സപ്ലൈകേോ ഡികപോേള് 29/03/2021 
3 ലമഡിക്കല് കേോേുേള് 29/03/2021, 30/03/2021,31/03/2021 

4 ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷനുേള് 29/03/2021, 30/03/2021,31/03/2021 
5 ടീ ഡിവിഷന്  03/04/2021 
6  NFSAകഗോഡൗണ്  05/04/2021,06/04/2021 

7 മോകവലികേോേുേള് /മോകവലി സൂപര്പ് കേോേുേള്/ 
ലമോപ്ലബല് മോകവലി കേോേുേള് 29/03/2021, 30/03/2021 

8 സൂപര്പ് മോര്പ്ക്കറ്റുേള്/ അപ്നോ ബസോര്പ്  
/ഇന് & ഔട്ട് കേോര്പ് 29/03/2021, 30/03/2021, 31/03/2021 

9 രീപിള്സ് ബസോര്പ്,  പ്ലഹപര്പ്മോര്പ്ക്കറ്റ് 29/03/2021, 30/03/2021, 31/03/2021 
10 മലെെ ഡികപോ / എല്.രി.ജി. ഔട്ട്-ലലറ്റുേള് 31/03/2021 
11 ലരകപ്ടോള് ബങ്കുേള് 31/03/2021– 4 pm നുകശഷും 
12 കഗോതമ്പ് സംസ്ക്കരണ മിലലുേള് 30/03/2021, 31/03/2021 
13 ലനലല്, അരി മിലലു േള് / കഗോഡൗണുേള് 30/03/2021, 31/03/2021 
 
കേോലക്കടുപിന് നിയമിക്കലപട്ടിരിക്കുന്നവര്പ് അതോതു ദിവസം 9.30 am ന് മുമ്പ് ഹോജരോകേണ്ടതും 
9.30 am നു തലന്ന ലവരിഫികക്കഷന് തുടകങ്ങണ്ടതുമോണ്.  
കേോലക്കടുപ് രൂര്പ്ത്തീേരിക്കുന്നതിനു മുന്രോയി, കേോലക്കടുപുമോയി ബന്ധലപട്ട് വിവിധ 
െുമതലേള് രൂര്പ്ത്തീേരികക്കണ്ടതിനുള്ള സമയപ്േമരട്ടിേ അനുബന്ധം-III, IV ആയി 
കെര്പ്ത്തിരിക്കുന്നത് േൃതയമോയി രോലികക്കണ്ടതോണ്. 
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II. കേോക് വവരിഫികകഷന് കഫോമുേളുും േികപോര്പ്ട്ടുേളുും. 

കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കഫോമുേള് DMS, OMS, MedSoft, OMS Medi, Supplyco Paddy എന്നീ കസോഫ്റ്റ്റ്-
ലവയേുേളില് ലഭയമോണ്. േിറ്റ് വിതരണത്തിനോയി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള രോക്കിംഗ് ലസെേുേളിലല കേോക്ക് 
അതോത് ഡികപോ/ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലല കേോക്ക് ആയി േണക്കോകക്കണ്ടതോണ്.  
 
 

1 

 

കഫോും "എ1” 

 
മോകവലി സോധനങ്ങളുലട  

േിക്കണ്സിലികയഷന്,ഡിക്ലകേഷന്, 

ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് 

എലലോ ഡികപോേള്കകുും,  

           ഔട്ട്-വലറ്റുേള്കകുും 
(ലരകപ്ടോള് ബങ്ക്, എല്.രി.ജി., NFSA 

കഗോഡൗണുേള് , ലമഡിക്കല് 

കേോര്പ്, ലമഡിക്കല് 

കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷന് 

ഒഴിലേ) 
 

2 

 

കഫോും എ3 (i), (ii), (iii)  

കനോണ്-മോകവലി സോധനങ്ങളുലട  

േിക്കണ്സിലികയഷന്,ഡിക്ലകേഷന്, 

 ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് 

 

കമല്പേയും പ്രേോരം  

എ3 (I) –കനോണ് മോകവലി  - ITEM WISE – QUANTITY  
ക്രിന്റ് എടുകകണ്ടതിലല. എന്നോല് Excel, PDF എന്നീ 
ഫയലുേളോയി Backup എടുത്ത് ഡികപോയില് 

നല്കേണ്ടതോണ്. ഡികപോ മോകനജര്പ് ഇത് 

സൂക്ഷികകണ്ടതോണ്. 
എ 3 (ii) - കനോണ് മോകവലി  - ITEM WISE – VALUE 

എ3 (iii) - കനോണ് മോകവലി  - GROUP VALUE - SUMMARY 3  വസറ്റ് ക്രിന്റ് എടുകണും 

 
3 

കഫോും "സി 1, സി2 , 
സി 3 ” 

ശബരി പ്ബോന്ഡ് സോധനങ്ങളുലട 
േിക്കണ്സിലികയഷന്,ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് 
കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് 

കമല്പേയും പ്രേോരം 

4 
കഫോും "ഇ” 

സ്ഥോവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുലട  

രരികശോധനയും ഡിക്ലകേഷനും 

എലലോ ഡികപോേള്ക്കും, 

ഔട്ട്-ലലറ്റുേള്ക്കും 

5 
കഫോും "എഫ്” 

േയോഷ്, ബോങ്ക്, Sundry debtors 

എന്നിവയുലട രരികശോധനയും ഡിക്ലകേഷനും 
എലലോ ഡികപോേള്ക്കും, 

ഔട്ട്-ലലറ്റുേള്ക്കും 

6 കഫോും "ജി” കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 

ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 
ലരകപ്ടോള് ബങ്കുേള്ക്ക് 

7 
കഫോും "എച്ച്” 

കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 

ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 
 

NFSA കഗോഡൗണുേള് 

8 
കഫോും "ഐ” 

കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 

ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 
എല്.രി.ജി. ഔട്ട്-ലലറ്റുേള് / 

മലെെ ഡികപോ 

9 കഫോും "വജ” 
കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 

ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 
കഗോതമ്പ് മിലലു േള്ക്ക് 

10 കഫോും "വേ 1 ,വേ2, 
വേ 3” 

കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 

ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 
എലലോ ലമഡിക്കല് 
കേോേുേള്ക്കും 

11 

കഫോും "എല്” 
 
കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 

ഡിക്ലകേഷന്, ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 

എലലോ ലമഡിക്കല് 
കഹോള്ലസയില് 
ഡിവിഷനുേള്ക്കും  

12 

കഫോും "എും” 

നഷ്ടലപട്ട കേോക്കിലെ വിവരങ്ങള്  

GST Act പ്രേോരം നല്കേണ്ടത്. (Details of Stock lost, 

Damaged or written off) 

എലലോ ഡികപോേള്ക്കും, 

ഔട്ട്-ലലറ്റുേള്ക്കും 

 

13 
കഫോും "എന് (a) 
 

 
 
കഫോും "എന് (b)”  

 ലനലല്, അരി എന്നിവയുലട 
േിക്കണ്സിലികയഷന്, ഡിക്ലകേഷന്, 

ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട്. 
 
പ്രളയം മൂലം നശിച്ച കേോക്ക് നീക്കിയിരുപ് 
ഉലണ്ടങ്കില് 

  

 
ലനലല്, അരി മിലലു േള്ക്ക് 

14 കഫോും “രി” േിറ്റ് ഇഷയൂ േികപോര്പ്ട്ട്. എലലോ ഔട്ട്-ലലറ്റുേള്ക്കും 
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III. ഡികപോേളിവല സോധനങ്ങളുവട കേോക്  വവരിഫികകഷന് സുംബന്ധിച്ച്. 

M2-23816/2020(2) 15.1.2021 എന്ന േത്ത് ക്രേോരും വെയര്പ്മോന് & മോകനജിുംഗ് ഡയേക്ടര്പ് മോര്പ്ച്ച് 16 മുതല് 31 
വവര എലലോ ഡികപോ ഔട്ട്-വലറ്റുേളിലുും കേോക് എടുപികനോടനുബന്ധിച്ച കജോലിേള്ക 
രൂര്പ്ത്തീേരികുന്നതിന് ഉത്തരവ് നല്േിയിട്ടുള്ളതോേുന്നു. 
 

എ) കേോക്കിലെ വില്പന, വിതരണം, പ്ടോന്സ്ഫര്പ്, തുടങ്ങിയ ഒരു ഇടരോടുേളും 28/03/2021-നു 
കശഷും അനുവദിക്കുന്നതലല. 28/03/2021-കനോ അതിനുമുകമ്പോ ആയി ഇപ്രേോരമുളള എലലോ 
ഇടരോടുേളും, േണക്കുേളും രൂര്പ്ത്തീേരികക്കണ്ടതോണ്.  

ബി) എലലോ ഡികപോേളുും കേോവകടുപിനു മുമ്പോയി "Declared Vs Physical Report”  ഒരു കേോപി DMS-ല് 
നിന്നുും ക്രിന്റ് എടുത്ത് േകേോഡിയന്, ഡികപോ മോകനജര്പ് എന്നിവര്പ് ഒപിട്ട് കേോക് വവരിഫികകഷന് 
ഓഫീസര്പ്ക് രരികശോധനയ്ക്കോയി നല്കേണ്ടതോണ്. 

സി) തോലഴ രേയുന്ന േികപോര്പ്ട്ടുേള് (Year Closing-നു കശഷം) DMSല് നിന്നും 2 രേര്പ്പുേള് വീതം 
േകേോഡിയന് തയ്യോേോക്കി സോക്ഷ്യലപടുത്തി കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്ക്കും, ഡികപോ 
മോകനജര്പ്ക്കും സോക്ഷ്യലപടുത്തുന്നതിനോയി നല്കേണ്ടതോണ്. 

 
• Declared Vs Physical stock report. (രര്പ്കച്ചസ് കേറ്റിലും, ലസലലിംഗ് കേറ്റിലും േികപോര്പ്ട്ടുേള്  
   എടുകക്കണ്ടതോണ്.) (Good Stock only) 
• Report of stock transfer. 
• Report of stock conversion and reconversion. 
• Ageing report – No. of days wise.  
 

ഡി) കമഖലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് കേോക് വവരിഫികകഷനു മുകന്നോടിയോയി ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ്, JM (M&I), 
AM/JM (Accounts) എന്നിവരുവട ഒരു കയോഗും കമഖലോ തലത്തില് നടത്തുേയുും, കവണ്ട നിര്പ്കേശങ്ങള് 
നല്േുേയുും SSO-യുവട സഹോയകത്തോവട Year End Closing-വന സുംബന്ധിച്ച രരിശീലനും 
നടകത്തണ്ടതുമോണ്. ഇക്രേോരമുള്ള രരിശീലനും 16/03/2021-ന് നടകത്തണ്ടതോണ്.  

ഇ) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ഫിസിക്കല് കേോക്കില് േണ്ട നലല സോധനങ്ങളുലട കേോക്ക് 
മോപ്തം ഡി.എം.എസില് കെര്പ്ത്ത് സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതോണ്. 31/03/2021-ല് ലവരിഫികക്കഷനില് 
േണ്ട നലല സോധനങ്ങളുലട ഫിസിക്കല് കേോക്ക് തലന്നയോണ്  01/04/2021-ലല മുന്നിരിപ് 
കേോക്കോയി കെര്പ്കക്കണ്ടത് എന്ന് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

എഫ്റ്) കേോലക്കടുപിന് മുകന്നോടിയോയി െീത്തയോയതും ഗുണനിലവോരം േുേഞ്ഞതുമോയ സോധനങ്ങള് 
പ്രകതയേ രജിേേില് കരഖ്ലപടുത്തി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (േയൂ.എ) 
രരികശോധിച്ച് QAC-യുകടയും ഡി.എം.സി. (DMC)-യുകടയും തീരുമോനമനുസരിച്ച് 20/03/2021-നു 
മുന്പ് ഡിസ്കരോസ് ലെയ്യുന്നതിനുളള നടരടിേള് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ് മുകഖ്ന 
സവീേരികക്കണ്ടതുമോണ്. കേടോയ സോധനങ്ങള് വില്ക്കുന്നതിന് / നശിപിക്കുന്നതിന് 
കവണ്ടനടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ട െുമതല അതോത് ഡികപോേളിലല QAC-യില് നിക്ഷ്ിപ്തമോണ്.  
ഇത്തരം സോധനങ്ങളുലട ഇനം തിരിച്ചുളള വിവരങ്ങളും അവ കേടോവോന്  ഉണ്ടോയ 
സോഹെരയങ്ങളും അതിലെ ഉത്തരവോദിേള് ആരോലണന്നുളള വിവരവും നിശ്ചിത കഫോമില് 
യഥോസമയം കമഖ്ലോ മോകനജര്പ് മുഖ്ോന്തിരം മോകനജര്പ് (േയൂ.എ)-ലയ അേിയികക്കണ്ടതോണ്. 
മോകനജര്പ് (QA) ഈ വിവരങ്ങള് സംക്ഷ്ിപ്ത രൂരത്തിലോക്കി േവോളിറ്റി േമ്മിറ്റിയുലട 
അംഗീേോരകത്തോലട തുടര്പ്നടരടിേള്  സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. ഈ രജിേേില് ഉള്ലപട്ടിരിക്കുന്ന 
കേോക്കിലെ വിവരങ്ങള് "കഫോം M”-ല് കരഖ്ലപടുത്തിയിട്ടുലണ്ടന്ന് ഡികപോ മോകനജര്പ് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്. ഇപ്രേോരം ഉള്ലപടുത്തിയിട്ടുള്ള സോധനങ്ങളുലട വില "കഫോം  M”-മോയി 
തോരതമയം ലെയ്തത് ഡികപോ മോകനജര്പ് സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

 

ജി) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സമയത്ത് കേോക്കില് േോണുന്ന വയതയോസത്തിന് കേോക്ക് 
േകേോഡിയന്, കഗോഡൗണ് അസിേെ്, ഡികപോ മോകനജര്പ് എന്നിവര്പ് ഉത്തരവോദിേ 
ളോയിരിക്കുന്നതും, സര്പ്ക്കുലര്പ് 09/2017 പ്രേോരം നടരടി സവീേരിക്കുന്നതുമോയിരിക്കും. 
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എച്ച്) നിശ്ചിത കേോലക്കടുപു കവളയില് കേോക്ക് നീക്കം ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നതലല. ഈ സമയത്ത് 
ഏലതങ്കിലും വയോരോരിയില്നിന്ന് കേോക്ക് എത്തികച്ചരുേയോലണങ്കില് അത് കഗോഡൗണില് 
പ്രകതയേം സൂക്ഷ്ിക്കുേയും അത് അടുത്ത സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷലത്ത ആദയദിനത്തില് 
വരവുരിടികക്കണ്ടതുമോണ്. 

ഐ) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് നിശ്ചിത സമയത്തുതലന്ന തുടങ്ങുവോന് കവണ്ടി കേോക്ക് ഡിക്ലകേഷന് 
േികപോര്പ്ട്ടുേളുലട ഒരു രേര്പ്പ് അതോത് OIC മോരും ഡികപോ മോകനജര്പ്മോരും കേോലക്കടുപിലെ 
തകലദിവസം തലന്ന നിര്പ്ബന്ധമോയും തയ്യോേോക്കി വയ്തകക്കണ്ടതോണ്. 

 ലജ) ഡികപോേളികലോ മോകവലി കേോേുേളികലോ MDMS / WBNP അരി / WBNP കഗോതമ്പ് എന്നിവ 
നീക്കിയിരിപ് ഉലണ്ടങ്കില് ആയതിലെ കേോക്ക് പ്രകതയേമോയി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും അതനുസരിച്ച് 
ആയതിലെ കേറ്റ്ലമെ് അനുബന്ധം-I-ല് തയ്യോേോകക്കണ്ടതുമോണ്. ഈ അനുബന്ധം ഡികപോ 
മോകനജരുലട സര്പ്ട്ടിഫിക്കകറ്റോലട മോകനജര്പ് (ജി.എസ്)-ന് കനരിട്ടു അയച്ചു ലേോടുകക്കണ്ടതോണ്. 
മോകനജര്പ് (ജി.എസ്) ഇപ്രേോരം ലഭിക്കുന്ന കേറ്റ്ലമെുേള് രരികശോധിച്ച് േൃതയത ഉേപു 
വരുത്തി ഇതിലെ കമഖ്ല തിരിച്ചുള്ള സംക്ഷ്ിപ്ത കേറ്റ്ലമെ് ഉണ്ടോക്കി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും, 
രേര്പ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് വിഭോഗത്തിന് നല്കേണ്ടതുമോണ്. 

 ലേ) ഡികപോേളില് നിന്ന് 2020-21 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷത്തില്, ഔട്ട്-ലലറ്റുേളികലക്കും മറ്റു 
ഡികപോേളികലക്കും അയച്ചതും തിരിച്ചയച്ചതുമോയ മോകവലി, കനോണ്-മോകവലി സോധനങ്ങള് 
അതോത് ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലും ഡികപോേളിലും േൃതയമോയി വരവു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുളള വിവരം 
അതോത് OIC-യുലട സര്പ്ട്ടിഫികക്കഷന് സഹിതം ബന്ധപട്ട JM (M&I)-യും കേോക്ക് 
േകേോഡിയന്മോരും 28/03/2021-നു മുമ്പോയി നിര്പ്ബന്ധമോയും ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. ഇത് 
സംബന്ധിച്ച ഒരു സോക്ഷ്യരപ്തം ബന്ധലപട്ട JM (M&I)-മോര്പ് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
േികപോര്പ്ട്ടിലനോപം വയ്തകക്കണ്ടതോണ്.  

എല്) ഡികപോേള് തമ്മിലുള്ള കേോക്ക് പ്ടോന്സ്ഫേുേളുലട േൃതയത കേോലക്കടുപിനു മുമ്പുതലന്ന 
രൂര്പ്ത്തീേരിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നുള്ളത് േീജിയണല് മോകനജര്പ് ഉേപുവരുകത്തണ്ടതും ആയതിലെ 
രൂര്പ്ത്തീേരണ േികപോര്പ്ട്ട് JM(M&I)-ല് നിന്നും 25/03/2021-നേും സോക്ഷ്യലപടുത്തി 
വോകങ്ങണ്ടതുമോണ്. 30/04/2021-നേും ഇതു സംബന്ധിച്ച രൂര്പ്ത്തീേരണ േികപോര്പ്ട്ട് കമഖ്ലോ 
മോകനജര്പ്മോര്പ്, എ.ജി.എം (അക്കൗണ്ട്സ്)-ന് ലഭയമോകക്കണ്ടതോണ്. 

എം) ലമഡിക്കല് കേോേിലല കലോക്കല് രര്പ്കച്ചസ് ബിലലു േള് / CCIS (Centrally Consolidated Indenting 
System)-ല്ലപട്ട ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് ലഭിച്ച സോധനങ്ങളുലട GRS രൂര്പ്െമോയും, ബന്ധലപട്ട 
ഡികപോേളില് ലേസീപ്റ്റ് രിടിച്ചിരികക്കണ്ടതോണ്. ആയതികലയ്തക്കോയി അപ്രേോരം ലഭിച്ച 
സോധനങ്ങളുലട GRS list ഓകരോ OIC-യും തയ്യോേോക്കി ബന്ധലപട്ട ഡികപോേളില് 25/03/2021-
നേും നല്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത ലിേ് പ്രേോരം നടപു വര്പ്ഷത്തില് തലന്ന ഡികപോേളില് 
വരവുലവച്ചതോയി JM (M&I)-യും കേോക്ക് േകേോഡിയനും ഉേപു വരുകത്തണ്ടതും, ഔട്ട്-
ലലറ്റുേളില് നിന്ന് നല്േിയ ലിേ് സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. യോലതോരു േോരണവശോലും 
31/03/2021-നു മുമ്പുള്ള ലേസീപ്റ്റ് രുതിയ വര്പ്ഷത്തികലക്ക് ലേസീപ്റ്റ് രിടിക്കോന് ഡികപോേലള 
അനുവദിക്കുന്നതലല. GST നിയമപ്രേോരം രര്പ്കച്ചസ് ബിലലുേള് അതോത് മോസം തലന്ന വരവ് 
ലവയ്തകക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനോല് കമല്പേഞ്ഞ പ്രേോരമുള്ള ഉകരക്ഷ്േള് അതോത് OIC-മോരുലട 
ബോധയതയോയി േണക്കോക്കുന്നതോണ്. 

എന്) ഡികപോേളില് ലേസീപ്റ്റോകയോ, ബോലന്സ് ആകയോ േയോഷ് ഉലണ്ടങ്കില് അത്  31/03/2021-നു 
തലന്ന ബോങ്കിലടകക്കണ്ടതും, ഡികപോയിലല േയോഷ് ബോലന്സ് രൂജയം എന്ന് 
ഉേപുവരുകത്തണ്ടതുമോണ്. േളക്ഷ്നിലല ബോങ്ക് ബോലന്സ് േൃതയമോയി ലഹഡ് ഓഫീസികലക്ക് 
പ്ടോന്സ്ഫര്പ് ലെയ്തതിട്ടുലണ്ടന്ന് ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. ഡി.എം.എസ്. 
പ്രേോരമുളള േയോഷ് ബോലന്സ് ബുക്ക് ബോലന്സോയി േണക്കോകക്കണ്ടതോണ്. അതും കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷനില് േണ്ട ഫിസിക്കല് േയോഷും തമ്മില് വയതയോസമുണ്ടോയോല് അത് േയോഷ് 
പ്ലേേോരയം ലെയ്യുന്നയോളുലടയും ഡികപോ മോകനജരുലടയും ബോദ്ധ്യതയോയി 
േണക്കോക്കുന്നതോണ്. 

ഒ) ലവയര്പ്ഹൗസില് കേോക്ക് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് ആയതിന് ലവയര്പ്ഹൗസില്നിന്ന് ലഭിച്ച 
കേോക്ക് സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (31/03/2021-കലത്) ബന്ധലപട്ട ഡികപോ മോകനജര്പ് വോങ്ങി കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്ക്ക് നല്കേണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ഇതിലെ 
ഒേിജിനല് സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മോപ്തകമ സവീേരിക്കോന് രോടുളളു. 

രി) ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് ഇനത്തില്  േുടിശ്ശിേ നിലനില്ക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു 
ബോധയതോ സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (3 മോസത്തിലധിേം നില്ക്കുന്ന േുടിശ്ശിേേളുലട േോരണം സഹിതം) 
ബന്ധലപട്ട സ്ഥോരനത്തില് നിന്നും വോങ്ങി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസലേ േോണികക്കണ്ടതുമോണ്. സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലലോത്ത േുടിശ്ശിേേള് ഉലണ്ടങ്കില് ആയത്  

 



5 
 

 

ബന്ധലപട്ട ഉകദയോഗസ്ഥരുലട ബോധയതയോയി മറ്റ് ബോധയതേള്ലക്കോപം ഉള്ലപടുകത്തണ്ടതും 
ആയത് JM (M&I)-മോര്പ് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതുമോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് 
ഇത് രരികശോധിച്ച് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. C&AG ഓ ഡികറ്റഴ്സിലെ വിശേലനത്തിന് 
ആവശയമോയതിനോല് ടി സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റുേള് നിര്പ്ബന്ധമോയും വോങ്ങിയിരികക്കണ്ടതോണ്. ഈ 
വിവരങ്ങള് ഡികപോയിലുള്ള ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് രജിേേുമോയി ഒത്തുകനോക്കി കഫോം"എഫ്റ്"-ല്   
വിശദമോയി കരഖ്ലപടുകത്തണ്ടതോണ്. 
പ്രളയേോലത്ത് സര്പ്ക്കോര്പ് നിര്പ്കേശപ്രേോരം വിതരണം ലെയ്തത സോധനങ്ങള് ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് 
രജിേേുേളില് ഇകപോഴും ഉള്ലപട്ടിട്ടുലണ്ടങ്കില് ആയതിലെ വരവിന് അനുസൃതമോയി 
(ഡികപോ/ കമഖ്ല/ ലഹഡ് ഓഫീസ്) ടി രജിേേുേളില് നിന്നും നീക്കം ലെകയ്യണ്ടതോണ്. 

 
േയൂ) NFSA രദ്ധ്തി  പ്രേോരമുള്ള  സോധനങ്ങളുലട മുന്നിരിപും, വരവും, വിതരണവും,  

നീക്കിയിരിപ് കേോക്കും  പ്രകതയേമോയി കരഖ്ലപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ആര്പ്) ഡി.എം.സി. സൈയര്പ്മോര്പ്ക്ക് 31/03/2021-ല് നല്േുവോന് ബോക്കി നില്ക്കുന്ന തുേ സംബന്ധിച്ച് 
േണ്ഫര്പ്കമഷന് ലലറ്റര്പ് 31/03/2021-നു മുന്രോയി സൈയര്പ്മോരില് നിന്നും നിര്പ്ബന്ധമോയും 
വോകങ്ങണ്ടതും വയതയോസമുലണ്ടങ്കില് േിക്കണ്സിലികയഷന് കേറ്റ്ലമെ് തയ്യോേോക്കി 
ലവയ്തകക്കണ്ടതും ബന്ധലപട്ട േകേോഡിയലെ ഉത്തരവോദിതവം ആണ്. ഈ േണ്ഫര്പ്കമഷന് 
ലലറ്റര്പ് േോറ്റയൂട്ടേി ഓഡികറ്റഴ്സിന് വിശേലനത്തിനോയി നല്കേണ്ടതോണ്.  

 

IV.   ഇുംക്രേ് (NFSA ഇുംക്രേ് ഉള്കവപവട) 

എ) എലലോ ഔട്ട്-ലലറ്റുേളുലടയും ഇംപ്രേ് അക്കൗണ്ട് (ഭക്ഷ്യേിറ്റ് തയ്യോേോക്കുന്നതികലക്കോയി 
അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇംപ്രേ് ഉള്ലപലട) 28/03/2021-നു മുമ്പോയി ലസറ്റില് ലെകയ്യണ്ടതോണ്. 
ആയതു സംബന്ധിച്ച രൂര്പ്ത്തീേരണ േികപോര്പ്ട്ട് ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് സോക്ഷ്യലപടുത്തി 
ബന്ധലപട്ട കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ്ക്ക് സമര്പ്പികക്കണ്ടതും, കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഇംപ്രേ് 
ലസറ്റില്ലമെിലെ രൂര്പ്ത്തീേരണ േികപോര്പ്ട്ട് 06/04/2021-നേം എ.ജി.എം (അക്കൗണ്ട്സ്)-ന് 
നല്കേണ്ടതുമോണ്. രേര്പ്പ് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ടികനോലടോപം 
ലവയ്തകക്കണ്ടതുമോണ്. ഇതിനു കശഷമുണ്ടോേുന്ന വൗച്ചര്പ് ലസറ്റില്ലമെ് ഒരു േോരണവശോലും 
അനുവദിക്കുന്നതലല. അങ്ങലന എലന്തങ്കിലും വൗച്ചേുേള് ഉണ്ടോയോല് അത് ബന്ധലപട്ട    
ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജരില്നിന്നും ഈടോകക്കണ്ടതോണ്. 

ബി) എലലോ ഔട്ട്-വലറ്റുേളുും ഇുംക്രേ് തുേ അതോതു മോസങ്ങളില് തവന്ന വസറ്റില് വെയ്ക്തിരികണും. NFSA 
ഇുംക്രേ് വസറ്റില്വമന്റ് ക്രകതേേമോയി േണകോകകണ്ടതോണ്. 

 
V.     േോലിച്ചോകുേളുവട കേോക് 

കേോലക്കടുപിനുമുമ്പോയി േോലിച്ചോക്കുേള് / േോലിബോരലുേള് തുടങ്ങിയവ 28/03/2015-വല QA.2-
8919/15 നമ്പര്പ് നിര്പ്കേശക്രേോരും  വില്പന നടത്തി രണും ഒടുകകണ്ടതോണ്.  

 
VI.    ഫിക്സഡ് അസറ്റ് (കഫോും - ഇ) 

എ) ഫിക്സഡ് അസറ്റ് സംബന്ധിച്ച കേോക്ക് കരഖ്ലപടുത്തുന്നതിനോവശയമോയ കഫോമുേള് അതോത് 
കസോഫ്റ്റ്റ്-ലവയേുേളില് ലഭയമോണ്. 

ബി) 2015–16 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷം മുതല് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് േജിേേുേള് എലലോ            
ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലും ഡികപോേളിലും കമഖ്ലോ ഓഫീസുേളിലും ലഹഡ്ഓഫീസിലും 
നിര്പ്ബന്ധമോയും സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ് (സര്പ്ക്കുലര്പ് 13/2009). വിവിധ ഓഡിറ്റ് 
ആവശയങ്ങള്ക്കോയി (C&AG, Statutory Audit) ഈ രജിേര്പ് നിര്പ്ബന്ധമോേയോല് ബന്ധലപട്ട 
ഉകദയോഗസ്ഥര്പ് ഇതു സോക്ഷ്യലപടുത്തി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിേേുേള് രരികശോധിച്ച് സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതോണ്. 
ഇപ്രേോരമുള്ള രജിേേുേള് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നിലലോലയങ്കില് ടി വിവരം കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ് കമലധിേോരിക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് ലെകയ്യണ്ടതോലണന്നും ആയത് ഗുരുതരമോയ വീഴ്െയോയി 
േണക്കോക്കി ആവശയമോയ ശിക്ഷ്ോനടരടിേള് സവീേരിക്കുന്നതുമോയിരിക്കും.   

 DMS ല് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് േികപോര്പ്ട്ട് ലഭയമോണ്. ഈ േികപോര്പ്ട്ട് OMS-ലും ലഭയമോണ്. 
ബന്ധലപട്ട വിവരങ്ങള് അതില് ഉള്ലപടുത്തി പ്രിെ് എടുത്ത് രജിേേോക്കോവുന്നതുമോണ്. 
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സി) േമ്പയൂട്ടര്പ്, പ്രിെര്പ് മുതലോയ ഇഡിരി ലമഷീനുേളുലട വിവരങ്ങള് HAMS software-ല് 
കരഖ്ലപടുകത്തണ്ടതോണ്. അതിലെ പ്രവര്പ്ത്തന രീതിയും േികപോര്പ്ട്ട് ജനകേറ്റു ലെയ്യുന്ന 
വിധവും തോലഴപേയും വിധമോണ്.  

 കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഉകദയോഗസ്ഥര്പ്ക്ക് ലഹഡ് ഓഫീസ് MIS ലസക്ഷ്നില് നിന്നും നല്േുന്ന 
username & password ഉരകയോഗിച്ച് കലോഗിന് ലെയ്യോവുന്നതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
നടകത്തണ്ട ഡികപോ/ഔട്ട്-ലലറ്റ് തിരലഞ്ഞടുത്തതിനു കശഷം View Button ഉരകയോഗിച്ച് നിലവിലല 
ഹോര്പ്ഡ്-ലവയര്പ് വിവരങ്ങള് േോണോവുന്നതോണ്. ഓകരോ ഹോര്പ്ഡ്-ലവയര്പ് വിവരങ്ങളും 
ശരിയോകണോലയന്ന് രരികശോധിച്ച് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഉകദയോഗസ്ഥര്പ്ക്ക് നല്േിയിട്ടുള്ള 
Remarks കേോളത്തില് കരഖ്ലപടുത്തോവുന്നതോണ്. േൂടോലത കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഉകദയോഗസ്ഥരുലട Name, Designation, Address എന്നിവ കരഖ്ലപടുത്തി Save ലെകയ്യണ്ടതോണ്. 
അതിനു കശഷം പ്രിെ് ബട്ടണ് ഉരകയോഗിച്ച് കവരിഫികക്കഷന് വിവരങ്ങള് 3 രേര്പ്പുേള് 
പ്രിെ് എടുക്കോവുന്നതോണ്. 
 
രേര്പ്പ് 1(Original)  -  ഡികപോയില് സൂക്ഷ്ിക്കണം (Stock Consolidation and Statutory Audit) 

രേര്പ്പ് 2(Duplicate) -  കമഖ്ലോ ഓഫീസില് സവീേരിച്ച് രരികശോധിച്ച് ഉേപു വരുത്തി 
        േോറ്റയൂട്ടേി ഓഡിറ്റ് ആവശയങ്ങള്ക്കോയി കമഖ്ലോ ഓഫീസുേളില്  
        തലന്ന സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. 

    രേര്പ്പ് 3(Triplicate) -  ഓഫീസ് കേോപി ഔട്ട്-ലലറ്റില് സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. 

ഡി) ഡികപോേളിലല രജിേര്പ് പ്രധോന രജിേേോയും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലല രജിേേുേള് സബ് 
രജിേേുേളോയും സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. ഓകരോ ഡികപോേളും അവയുലട േീഴിലുള്ള      
ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലല രജിേേുേളുമോയി ഒത്തുകനോക്കി അസറ്റ് വിവരങ്ങള് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്.   

ഇ) ലഹഡ് ഓഫീസിലല അനുബന്ധ സോമപ്ഗിേള് എന്നിവ തിട്ടലപടുത്തുവോന് രോേത്തില് നമ്പേിട്ട് 
കരഖ്ലപടുത്തി തയ്യോേോകക്കണ്ടത് എം.ഐ.എസ് വിഭോഗത്തിലെയും മറ്റ് സ്ഥോവര ജംഗമ 
വസ്തുക്കള് നമ്പേിട്ട് തയ്യോേോകക്കണ്ടത് എകേറ്റ് വിഭോഗത്തിലെയും ഉത്തരവോദിതവമോണ്. 
പ്രസ്തുത ലിേ് യഥോര്പ്ഥ കേോക്കുമോയി ഒത്തുകനോക്കി കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതും, ടി േികപോര്പ്ട്ട് സോക്ഷ്യലപടുത്തി മോകനജര്പ് (എകേറ്റ്)-ന് 
സമര്പ്പികക്കണ്ടതുമോണ്.  

എഫ്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് കേോക്കില് േോണുന്ന അസറ്റുേളും 31/03/2021-ലല 
മൂലയ നിര്പ്െയവിലയും േണക്കോക്കി കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ടില് 
കരഖ്ലപടുകത്തണ്ടതോണ്. ഇപ്രേോരം ഓകരോ അസറ്റികെയും വില അക്കൗണ്ടിംഗ് 
രീതിയനുസരിച്ച് തിട്ടലപടുത്തി തുേ നിശ്ചയിക്കുവോന് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്മോലര െുമതലലപടുത്തുന്നു. ഈ വസ്തുക്കളുലട വില, നിലവിലുളള അവസ്ഥയില് 
വിറ്റോല് ലഭിക്കോവുന്ന തുേയുലട അടിസ്ഥോനത്തില് കവണം നിശ്ചയികക്കണ്ടത്. 

ജി) കേടുവന്നതും ഉരകയോഗകയോഗയവുമലലോത്ത ലവയിംഗ് ബോലന്സ് ഉള്ലപലടയുളള 
സോധനങ്ങളുലട ലിേ് ഡികപോ മോകനജര്പ് തയ്യോേോകക്കണ്ടതോണ്. ഇപ്രേോരം തയ്യോേോക്കിയ 
സോധനങ്ങളുലട വിവരങ്ങള് ഈ വര്പ്ഷലത്ത രജിസറ്റേുേളില് േോരണ സഹിതം കരഖ്ലപടുത്തി 
നീക്കം ലെകയ്യണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച േികപോര്പ്ട്ട് 
സോക്ഷ്യലപടുത്തി മോകനജര്പ് (E&CP) മുമ്പോലേ സമര്പ്പിക്കണം. മോകനജര്പ് (E&CP) അത് 
ഡിസ്കരോസ് ലെയ്യോനുളള നടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. 

എച്ച്) ഫിക്സഡ് അസറ്റ് സംബന്ധിച്ച മുന്വര്പ്ഷങ്ങളിലല വിവരങ്ങള് ഉള്ലപലട എലലോ അസറ്റുേളും 
രജിേേില് കരഖ്ലപടുത്തിയിട്ടുലണ്ടന്നും, ഡികപോയില് ഉരകയോഗികുന്ന സപ്ലൈകേോയുവട  
വോഹനവുും വണ്ടി നമ്പേുും, വണ്ടി ഇനവുും (േോകരേജ് / േോര്പ്) സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുും  ടി 
രജിേേില് കരഖവപടുത്തിയിട്ടുവണ്ടന്നുള്ള വിവരും കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ്  
രരികശോധിച്ച് ഉേപുവരുകത്തണ്ടതോണ്. കമല് രജിേര്പ് വഹഡ് ഓഫീസിവല വോഹനങ്ങളുവട 
േോരേത്തിലുും ബോധേമോണ്. 

 
VII.  േേോഷ് ബുക് / വലഡ്ജര്പ് (NFSA ഉള്കവപവട) 

എ) വഹഡ് ഓഫീസുേളികലയുും, കമഖലോ ഓഫീസുേളികലയുും, ഡികപോേളികലയുും േേോഷ് ബുകിവന്റ 
അതോതു ദിവസവത്ത രേര്പ്പുേള് ക്രിന്റ് ഔവട്ടടുത്ത് AM(P&R) / ARMs / ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് 
സോക്ഷേവപടുത്തി സൂക്ഷികകണ്ടതോണ്. 31/03/2021-വല േേോഷിലെ ബുക് ബോലന്സ് 
വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ് ഫിസികല് ബോലന്സുമോയി ഒത്തു കനോകിയതിനു കശഷും േേോഷ് 
ബുകില് സോക്ഷേവപടുകത്തണ്ടതോണ്.   
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ബി) 31/03/2021-നു കശഷും ഡികപോ / ഔട്ട്-വലറ്റ് മോകനജര്പ്മോര്പ് 31/03/2021-വന്റ ബോങ്ക് ബോലന്സ് 
വതളിയികുന്ന Balance Confirmation Certificate ബോങ്കുേളില് നിന്നുും വോങ്ങി അതിവന്റ അസല് 
ഡികപോേളില് ഓഡിറ്റ് ആവശേങ്ങള്കകോയി സൂക്ഷികകണ്ടതുും രേര്പ്പ് അതോത് യൂണിറ്റുേളിവല 
കേോക് ഫയലുേളില് സൂക്ഷികകണ്ടതുമോണ്. 

സി) േളക്ഷന് / ഓപകേഷന് അകൗണ്ടുേളുവട േണ്ഫര്പ്കമഷന് സര്പ്ട്ടിഫികറ്റ് ഉള്കവപവടയുളള 31/03/2021 
വവരയുള്ള ബോങ്ക് കേറ്റ്വമന്റുേള് വോങ്ങി ഫയല് വെകേണ്ടതുും statutory ഓഡിറ്റിനോയി 
സൂക്ഷികകണ്ടതുമോണ്.  

 

VIII. ഔട്ട് വലറ്റുേളിവല കേോക് വവരിഫികകഷന് 

 കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനു മുകന്നോടിയോയി ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജര്പ്മോരുലട ഒരു കയോഗം ഡികപോ 
തലത്തില് നടത്തുേയും കവണ്ട നിര്പ്കേശങ്ങള് നല്േുേയും, േൂടോലത ‘SSO’ യുലട സഹോയകത്തോലട 
കസോഫ്റ്റ്റ്-ലവയേില് ഇയര്പ് എന്ഡ് കക്ലോസിങ്ങിലന സംബന്ധിച്ചുളള ലപ്ടയിനിംഗ്, ഔട്ട്-ലലറ്റ് 
മോകനജര്പ്മോര്പ്ക്ക് നല്കേണ്ടതുമോണ്. ഇപ്രേോരമുള്ള രരിശീലനം 18/03/2021-നേും നടകത്തണ്ടതോണ്. 
കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഇപ്രേോരം ഒരു കയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

 

1) മോകവലി കേോേുേള്ക / സൂപര്പ് മോര്പ്കറ്റുേള്ക / രീപിള്കസ് ബസോേുേള്ക / പ്ലഹപര്പ് മോര്പ്കറ്റ് 

എ) ഔട്ട്-വലറ്റുേളിവല േേോഷ്, ബോങ്ക് അകൗണ്ട്, സ്ഥോവരജുംഗമ വസ്തുകള്ക എന്നിവയുവട കേോക് 
വവരിഫികകഷന് ആവശേമോയ കഫോമുേള്ക അതോത് കസോഫ്റ്റ്-വവയേുേളില് ലഭ്േമോണ്.  

ബി) കേോലക്കടുപിന് മുമ്പോയി  Declared Vs Physical Stock Report-വന്റ ഒരു കേോപി ക്രിന്റ് എടുത്ത് OIC 
ഒപിട്ട്  കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ്ക് നല്കേണ്ടതോണ്. കേോവകടുപിന് കശഷും, 
രരികശോധിച്ച് ഉേപോകിയ ഭ്ൗതിേ കേോക് വിവരങ്ങള്ക OMS-ല് കരഖവപടുത്തി Year end Closing 
നടകത്തണ്ടതോണ്.  

സി) േണ്പ്ലസന്ലമെ് രര്പ്കച്ചസ് പ്രേോരമുളള സോധനങ്ങളുലട കക്ലോസിംഗ് ബോലന്സ് OMS-ല് നിന്ന് 
പ്രിെ് എടുത്ത് അതു പ്രേോരം ഫിസിക്കല് കേോക്ക് രരികശോധിച്ച് േികപോര്പ്ട്ട് ലെകയ്യണ്ടതോണ്.  

ഡി) കേോക്ക് േൃതയമോയി നിര്പ്െയിക്കുവോന് രറ്റിയ രീതിയില് സോധനങ്ങള് അടുക്കിലവച്ച് കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് അനുകയോജയമോയ തരത്തില് പ്േമീേരികക്കണ്ട ബോധയത അതോത് ഔട്ട്-ലലറ്റ് 
മോകനജര്പ്മോര്പ്ക്കോണ്. ഇതിന് വീഴ്െ വരുത്തുന്ന രക്ഷ്ം വിവരം കമലധിേോരിലയ 
അേിയികക്കണ്ട ബോധയത കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്ക്കോണ്. 

ഇ) വില്രനകയോഗയമലലോത്ത സോധനങ്ങള് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സമയത്ത് ഡികപോേളികലോ 
ഔട്ട്-ലലറ്റുേളികലോ അനുവദിക്കുന്നതലല. ഇത്തരം സോധനങ്ങള് 19/03/2021-നു മുമ്പോയി 
ഡികപോയികലക്ക് മോകറ്റണ്ടതും ഖ്ണ്ഡിേ III എഫ്റ്-ല് രേയുന്ന പ്രേോരം വില്ക്കോകനോ 
നശിപിക്കോകനോ കവണ്ട നടരടിേള് എടുകക്കണ്ടതുമോണ്. അങ്ങലന ലെയ്യോന് േഴിഞ്ഞിലലലങ്കില് 
JM(Q.A)-യുലട ശുരോര്പ്ശയുലട അടിസ്ഥോനത്തില് നടരടിേള് പ്ലേലക്കോകള്ളണ്ടതോണ്. 
െീത്തയോയകതോ േോലോവധി േഴിഞ്ഞകതോ ആയ സോധനങ്ങള്ക ഒരു േോരണവശോലുും വവരിഫികകഷന് 
സമയത്ത് കേോകില്വപടുത്തുന്നതലല. ഇങ്ങവന എവെങ്കിലുും േവണ്ടത്തിയോല് അത് കേോകിവല 
േുേവോയി േണകോകുന്നതോണ്. ബന്ധലപട്ട കഷോപ് മോകനജര്പ് അതിന് 
ഉത്തരവോദിയോയിരിക്കുന്നതുമോണ്. ഇപ്രേോരം ഔട്ട്-ലലറ്റില് ഇരിക്കുന്ന സോധനങ്ങളുലട 
വിവരം "കഫോം M”-ല് കരഖ്ലപടുത്തിയിട്ടുലണ്ടന്ന് ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജര്പ്മോരും കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് ഉകദയോഗസ്ഥന്മോരും ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

എഫ്) ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലല ഇംപ്രേ് 28/03/2021-ന് മുമ്പോയി ഡികപോയികലയ്തക്ക് ലസറ്റില്ലമെിനോയി 
നല്കേണ്ടതോണ്. വിറ്റുവരവുേള് 31/03/2021-നേം തലന്ന ബോങ്കില് അടകക്കണ്ടതോണ്. 31/03/2021 
വലരയുള്ള േളക്ഷ്ന് അക്കൗണ്ട് ബോലന്സ് മുഴുവനോയും ഡികപോ / ലഹഡ് ഓഫീസ് ബോങ്ക് 
അക്കൗണ്ടികലക്ക് മോറ്റിയതോയും കഷോപ് മോകനജര്പ് ഉേപു വരുത്തിയിരിക്കണം. ഇപ്രേോരം 
പ്രവര്പ്ത്തിക്കോലത േളക്ഷ്നിലും ലേമിറ്റന്സിലും േുേവു േണ്ടോല് ബന്ധലപട്ട ഔട്ട്-ലലറ്റ് 
മോകനജര്പ്ലക്കതിലര േര്പ്ശന അച്ചടക്കനടരടിേള് സവീേരിക്കുന്നതോണ്. 

ജി) “കഫോം എ1, എ3, സി1, സി2, സി3 (Before Year end closing)” േികപോര്പ്ട്ടുേള് കസോഫ്റ്റ്റ് 
ലവയേില് നിന്നും ജനകേറ്റ് ലെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോയി പ്ഫീലസയില് സബ്സിഡി നിരക്കിലുളള 
എലലോ സോധനങ്ങളും കനോര്പ്മല് സബ്സിഡി നിരക്കിലുളള സോധനങ്ങളോയി വരവു 
വയ്തകക്കണ്ടതോണ്. 
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എച്ച്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനുകശഷം േമ്പയൂട്ടേില് ഇയര്പ് എന്ഡ് കക്ലോസിംഗ് നടത്തിയതിനു 
കശഷം, Declared vs Physical Stock report “കഫോം എ1, എ3 (iii), സി1, സി2, സി3 (After year 
end closing)” എന്ന േികപോര്പ്ട്ടുേളുലട 3 രേര്പ്പുേള്  നിര്പ്ബന്ധമോയും കഷോപ് മോകനജരും 
ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസേും ഒപിട്ട് സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. എ3 (i), എ3 (ii) എന്നീ കഫോമുേള് 
പ്രിെ് ഔട്ട് എടുകക്കണ്ടതിലല. എന്നോല് നിര്പ്ബന്ധമോയുും Excel, PDF ഫയലുേള്ക Backup എടുത്ത് 
ഡികപോേളില് സൂക്ഷികകണ്ടതോണ്. 

ഐ) ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് ഇനത്തില്  േുടിശ്ശിേ നിലനില്ക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു 
ബോധയതോ സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (3 മോസത്തിലധിേം നില്ക്കുന്ന േുടിശ്ശിേേളുലട േോരണം സഹിതം) 
ബന്ധലപട്ട സ്ഥോരനത്തില് നിന്നും വോങ്ങി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസലേ േോണികക്കണ്ടതുമോണ്. സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലലോത്ത േുടിശ്ശിേേള് ഉലണ്ടങ്കില് ആയത് 
ഔട്ട്-ലലറ്റ് ഇന്-െോര്പ്ജിലെ ബോധയതയോയി മറ്റ് ബോധയതേള്ലക്കോപം ഉള്ലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ഇത് രരികശോധിച്ച് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. C&AG  
ഓ ഡികറ്റഴ്സിവന്റ വിശേലനത്തിന് ആവശേമോയതിനോല് ടി സര്പ്ട്ടിഫികറ്റുേള്  നിര്പ്ബന്ധമോയുും  
വോങ്ങിയിരികകണ്ടതോണ്.  ഈ വിവരങ്ങള്ക ഔട്ട്-ലലറ്റിലല വക്േഡിറ്റ് വസയില് രജിേേുമോയി 
ഒത്തുകനോകി കഫോും "എഫ്"-ല് നിര്പ്ബന്ധമോയുും കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

വജ)  കേോവിഡ് േോലത്ത് േിറ്റുേള്ക വിതരണും നടത്തിയതില് അതിജീവന േിറ്റ്, ഓണകിറ്റ് വസപ്തുംബര്പ് 
മുതല് മോര്പ്ച്ച് വവരയുള്ള സൗജനേ േിറ്റ് എന്നിവ വക്േഡിറ്റ് വസയില് ഇനത്തില് MSSR അകൗണ്ട് 
വെകേണ്ടതുും ആയതിവന്റ വരവ് വഹഡ് ഓഫീസില് ലഭ്ികുന്നതിനോല് വഹഡ് ഓഫീസിവന്റ 
േണകികലക് മോറ്റി DCB വസറ്റില്വമന്റ് നടകത്തണ്ടതുമോണ്. DMS ല് ഇതിനോയി General Journal 
Voucher വഴി വസറ്റില്വമന്റ് എന്ക്ടി കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

വേ)     ഓകരോ വിഭ്ോഗും േിറ്റ് വിതരണത്തിലെയുും വിശദോുംശങ്ങള്ക അടങ്ങിയ േിറ്റ് ഇഷേൂ േികപോര്പ്ട്ട്-കഫോും 
“രി” എന്ന കരരില് OMS ല് ലഭ്േമോണ്. ടി േികപോര്പ്ട്ട് കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ്ക് 
രരികശോധനകോയി നല്കേണ്ടതോണ്. 

 
2. വരകക്ടോള്ക ബങ്ക് (കഫോും - ജി) 

എ) കേോക് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോവശേമോയ കഫോമുേള്ക സപ്ലൈകേോയുവട വവബ്പ്ലസറ്റില് 
(www.supplycokerala.com) ലഭ്േമോണ്. ആയത് ക്രിന്റ് എടുത്ത് കേോക് കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ബി) ഉരകയോഗശൂനയമോയ ബോരലുേള് / േയോനുേള് തുടങ്ങിയവ കേോലക്കടുപിനു മുമ്പോയി 
ഡിസ്കരോസ് ലെയ്തത് തുേ ബോങ്കിലടകക്കണ്ടതോണ്. 

സി) കേോലക്കടുപിനു മുമ്പോയി ഡി.സി.ബി. കേറ്റ്ലമെ് രൂര്പ്ത്തിയോകക്കണ്ടതോണ്. ലപ്േഡിറ്റ് 
ലസയിലിലെ രിരിഞ്ഞുേിട്ടോനുളള തുേയുലട േോലപഴക്കം ഉള്ലപലടയുള്ള വിവരങ്ങള് 
ലിേില് ഉള്ലപടുത്തി നല്കേണ്ടതോണ്. 

ഡി) േുടിശ്ശിേ രിരിഞ്ഞുേിട്ടോനുളളത് രൂര്പ്െമോയും രിരിലച്ചടുകക്കണ്ടതോണ്. േുടിശ്ശിേ തുേയുലട 
േണ്ഫര്പ്കമഷന് സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധലപട്ടവരില്നിന്ന് വോങ്ങി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ആയത് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതുമോണ്. കമല് സര്പ്ട്ടിഫികറ്റുേള്  
C&AG ഓഡികറ്റഴ്സിവന്റ വിശേലനത്തിന്  ആവശേമോേയോല്   നിര്പ്ബന്ധമോയുും  
വോങ്ങിയിരികകണ്ടതോണ്.േുടിശ്ശിേ വിവരങ്ങള്ക ഔട്ട്-വലറ്റിവല DCB രജിേേുമോയി ഒത്തു കനോകി 
കഫോും "എഫ്"-ല് നിര്പ്ബന്ധമോയുും കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

 സര്പ്ട്ടിഫികറ്റ് ഇലലോത്ത വക്േഡിറ്റ് വസയില് േുടിശ്ശിേ ഓഫീസര്പ് ഇന്-െോര്പ്ജിവന്റ ബോധേതയോയി 
കഫോേത്തില് ഉള്കവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ഇ) ലെക്ക് / ഡിഡി തുടങ്ങിയവയുലണ്ടങ്കില് കേോലക്കടുപിനു മുമ്പോയി ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് 
ബോങ്കില് അടപികക്കണ്ടതോണ്. 

എഫ്) ലരകപ്ടോള്/ ഡീസല് ബങ്കുേളില് ഫിസിക്കല് കേോക്ക് നിശ്ചയിക്കുവോന് ഓകരോ under ground 
tank നും ഓയില് േമ്പനിേള് തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ് െോര്പ്ട്ട്  ആധോരമോക്കണം. ഓകരോ 
ടോങ്കിലെയും, ഡിപ് േീഡിംഗും അതിനു തുലയമോയി െോര്പ്ട്ടില് േോണിച്ചിരിക്കുന്ന Quantity-യും 
പ്രകതയേം പ്രകതയേം േോണിച്ച് ആലേയുള്ള ഫിസിക്കല് കേോക്ക് നിശ്ചയികക്കണ്ടതോണ്. 
Tankwise details of stock കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ടിലെ അനുബന്ധമോയി 
സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

ജി) കേോര്പ്പകേഷലെ സവന്തം വോഹനങ്ങള് ലരകപ്ടോള് അടിച്ച വേയിലല ബിലലുേള് രണം നല്േി 
ലസറ്റില് ലെയ്യുവോന് രോടുള്ളതലല. ഈ സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷം ലരകപ്ടോള് അടിച്ച വേയില് 
ലെലവോയ തുേയുലട മുഴുവന് വിവരങ്ങളും പ്രസ്തുത വോഹനങ്ങളുമോയി ബന്ധലപട്ട 
ഓഫീസുേളില് 07/04/2021-നേം നല്േുേയും ടി ഓഫീസുേളില് നിന്ന് ആയതിലെ  
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ലസറ്റില്ലമെ് സംബന്ധമോയ കജര്പ്ണല് വൗച്ചേുേളുലട സോക്ഷ്യലപടുത്തിയ രേര്പ്പുേള് 
15/04/2021-നേും ഡികപോേളില് ലഭയമോലയന്നും, DCB-യില് നിന്നും ഇവ 
ഒഴിവോക്കലപട്ടിട്ടുലണ്ടന്നും കമഖലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്.  

 

3. വമഡികല് കേോര്പ് (കഫോും - വേ1, വേ2, വേ3) 

എ)  കേോക് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോവശേമോയ കഫോമുേള്ക ബന്ധവപട്ട കസോഫ്റ്റ്-വവയേില് ലഭ്േമോണ്. 
ആയത് ക്രിന്റ് എടുത്ത് കേോക് കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ബി) കേോക്ക് ഇടരോട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ലമഡിസിനല് / കനോണ്ലമഡിസിനല് ഉല്പന്നങ്ങള് 
എന്നിങ്ങലന തരം തിരിച്ച് ആലേ വിലയുലട അടിസ്ഥോനത്തില് ബന്ധലപട്ട ഓഫീസര്പ് 
ഇന്െോര്പ്് എഴുതി തയ്യോേോക്കി കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്ക്ക് നല്കേണ്ടതോണ്. 
കഫോം - ലേ3 പ്രേോരം ലഭിക്കുന്ന േികപോര്പ്ട്ട് പ്രിെ് എടുത്ത് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്മോര്പ്ക്ക് സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

സി) ഓഫീസര്പ് ഇന്െോര്പ്് മരുന്നുേളുലട കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് േമ്പയൂട്ടേില് നിലന്നടുത്ത് കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്ക്ക് പ്ലേമോകേണ്ടതും, കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന്  ഓഫീസര്പ് 
അതനുസരിച്ച് കേോലക്കടുപ് നടത്തി ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േമ്പയൂട്ടേില്  
സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. 

ഡി) കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷനുേളില് നിന്നും പ്ലേപറ്റിയ ലമഡിസിനല് / കനോണ് ലമഡിസിനല് 
ഉല്രന്നങ്ങള്, ആലേ വിലയുലട അടിസ്ഥോനത്തില് പ്രകതയേം തയ്യോേോക്കി 
സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്.  

ഇ) രര്പ്കച്ചസ് േികട്ടണ് / ക്ടോന്സ്ഫര്പ് േികട്ടണ് / വസറ്റില്വമന്റ് ഡീവറ്റയില്സ് കേറ്റ്വമന്റ് ക്രകതേേും 
തേോേോകി  സമര്പ്പികകണ്ടതോണ്.  േൂടോവത ക്ടോന്സ്ഫര്പ് േികട്ടണ് Medisoft /  Excel മുകഖന 
നടത്തിയത് ക്രകതേേും തേോേോകി സമര്പ്പികകണ്ടതോണ്. 

എഫ്) കേോലക്കടുപ് സമയത്ത് േയോഷ് ബോലന്സ് രൂജയമോയിരിക്കണം. വിറ്റുവരവിലെ 
വിശദോംശങ്ങള് പ്രകതയേം കരഖ്ലപടുത്തി സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

ജി) ഇംപ്രേ് തുേയും വൗച്ചേുേളും 28/03/2021-നേും ലസറ്റില്ലമെിനോയി ഡികപോയികലയ്തക്ക് 
നല്കേണ്ടതോണ്. കേോലക്കടുപിനുകശഷം ഇത്തരം വൗച്ചേുേള്  അനുവദിക്കുന്നതലല. 

എച്ച്)  കലോക്കല് രര്പ്കച്ചസിലെ ബിലലുേള് ഉലണ്ടങ്കില് 25/03/2021-നേും ഡികപോയില് 
സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. നടപ് വര്പ്ഷകത്തക്ക് കവണ്ടി 20/03/2021 മുതല്  കേോലക്കടുപ് 
തീരുന്നതുവലര കലോക്കല് രര്പ്കച്ചസ് നടത്തുവോന് രോടുള്ളതലല. 

ഐ) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ലമഡിക്കല് കേോേുേളിലും ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് 
ഡിവിഷനുേളിലുമുള്ള ഫിക്സ ഡ് അസറ്റുേളുകടയും ബില്  ബുക്കുേളുലടയും കേോക്ക് 
രജിേര്പ് രരികശോധിച്ച് ആയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് നിര്പ്േിഷ്ട കഫോമില് കരഖ്ലപടുത്തി 
സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

വജ) കേടുവന്നതുും േോലോവധി േഴിഞ്ഞതുമോയ മരുന്നുേള്ക കേോവകടുപില്  ഉള്കവപടുത്തുന്നതലല. ഇവ 
കേോവകടുപിന് മുമ്പോയി മോറ്റിവോകങ്ങണ്ടതോണ്. അതലലലങ്കില് ഇത് സംബന്ധിച്ച ലപ്േഡിറ്റ് കനോട്ട് 
ബന്ധലപട്ട സൈയേില് നിന്നും വോങ്ങി ഹോജരോകക്കണ്ടതോണ്. ഇപ്രേോരമുള്ള കേോക്കിലെ 
വിവരങ്ങള് "കഫോം M”-ല് കരഖ്ലപടുത്തി സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

വേ) ഏലതങ്കിലും േോരണവശോല് കേടുവന്നകതോ, േോലോവധി േഴിഞ്ഞകതോ ആയ മരുന്നുേള് 
കേോക്കില് ഉലണ്ടങ്കില് അവയുലട േണക്ക് പ്രകതയേം എടുകക്കണ്ടതും അതിലെ േികപോര്പ്ട്ട് 
കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്, മോകനജര്പ് (എസ്.ബി) എന്നിവര്പ്ക്ക് നല്കേണ്ടതുമോണ്. 

എല്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് അതോത് ഫോര്പ്മസിേുമോലര ഉള്ലപടുത്തുന്നതിനു രേരം  മറ്റ് 
ലമഡിക്കല് കേോേുേളിലല ഫോര്പ്മസിേുമോലര ഉള്ലപടുകത്തണ്ടതോണ്. ആയതിനു കവണ്ട 
പ്േമീേരണങ്ങള് അതോത് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് നിര്പ്വഹികക്കണ്ടതോണ്. 

എും) ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് ഇനത്തില്  േുടിശ്ശിേ നിലനില്ക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു 
ബോധയതോ സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (3 മോസത്തിലധിേം നില്ക്കുന്ന േുടിശ്ശിേേളുലട േോരണം സഹിതം) 
ബന്ധലപട്ട സ്ഥോരനത്തില് നിന്നും വോങ്ങി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസലേ േോണികക്കണ്ടതുമോണ്. സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലലോത്ത േുടിശ്ശിേേള് ഉലണ്ടങ്കില് ആയത്  
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ഓഫീസര്പ് ഇന്-െോര്പ്ജുമോരുലട ബോധയതയോയി മറ്റ് ബോധയതേള്ലക്കോപം 
ഉള്ലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ഇത് രരികശോധിച്ച് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്. C&AG ഓ ഡികറ്റഴ്സിവന്റ വിശേലനത്തിന് ആവശേമോയതിനോല് ടി 
സര്പ്ട്ടിഫികറ്റുേള്ക  നിര്പ്ബന്ധമോയുും  വോങ്ങിയിരികകണ്ടതോണ്.  ഈ വിവരങ്ങള്ക ഔട്ട്-ലലറ്റിലല 
വക്േഡിറ്റ് വസയില് രജിേേുമോയി ഒത്തുകനോകി കഫോും "എഫ്"-ല് നിര്പ്ബന്ധമോയുും 
കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

 
4. േീജിയണല്  വമഡികല് കഹോള്കവസയില് ഡിവിഷന് (കഫോും - എല്) 

എ) കേോക് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോവശേമോയ കഫോമുേള്ക ബന്ധവപട്ട കസോഫ്റ്റ് വവയേില് ലഭ്േമോണ്.  
ആയത് ക്രിന്റ് എടുത്ത് കേോക് കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ബി) കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഓകരോ കമഖ്ലേളികലയും ലമഡിക്കല് ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജര്പ്മോരുലട ഒരു 
കയോഗം കഹോള്ലസയില് ലമഡിക്കല് ഡിവിഷന് AM/JM-ലെ സോന്നിദ്ധ്യത്തില് വിളിച്ച് കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷനുമോയി ബന്ധലപട്ട നിര്പ്കേശങ്ങള് നല്കേണ്ടതും, ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് 
ഡിവിഷനില് നിന്നുള്ള വിതരണം േിക്കണ്പ്ലസല് ലെകയ്യണ്ടതുമോണ്. ഇതിലെ അവസോന 
തീയതി 28/03/2021 ആണ്. ഇപ്രേോരം േിക്കണ്പ്ലസല് ലെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവോദിതവം 
ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില്  ഡിവിഷന് AM/JM-ല് നിക്ഷ്ിപ്തമോയിരിക്കും. 

സി)  ഓഫീസര്പ് ഇന്-െോര്പ്് മരുന്നുേളുലടയും കനോണ് ലമഡിസിനല് ഉല്രന്നങ്ങളുലടയും 
കവര്പ്തിരിച്ചുള്ള കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് േമ്പയൂട്ടേില് നിലന്നടുത്ത് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്ക്ക് പ്ലേമോകേണ്ടതും, കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് അതനുസരിച്ച് 
കേോലക്കടുപ് നടത്തി ഫിസിക്കല് കേോക്ക് േമ്പയൂട്ടേില് സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. 
േമ്പയൂട്ടേില് നിന്നുള്ള ഈ േികപോര്പ്ട്ടുേളും പ്രിെ് എടുത്ത് സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

ഡി) രര്പ്കച്ചസ് േികട്ടണ് / ക്ടോന്സ്ഫര്പ് േികട്ടണ് / ലസറ്റില്ലമെ് ഡീലറ്റയില്സ് കേറ്റ്ലമെ് പ്രകതയേം 
തയ്യോേോക്കി സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. േൂടോവത ക്ടോന്സ്ഫര്പ് േികട്ടണ് Medisoft /  Excel മുകഖന 
നടത്തിയത് ക്രകതേേും തേോേോകി സമര്പ്പികകണ്ടതോണ്. 

ഇ) കേടുവന്നതുും േോലോവധി േഴിഞ്ഞതുമോയ മരുന്നുേളുവട േണക് ക്രകതേേും  എടുകകണ്ടതോണ്. 
ഇവ കേോകില് ഉള്കവപടുത്തുന്നതലല. കേോലക്കടുപിന് മുന്രോയി തലന്ന ഇവ മോറ്റി 
വോങ്ങണ്ടതോണ്. അതലലലങ്കില് ഇത് സംബന്ധിച്ച ലപ്േഡിറ്റ് കനോട്ട് ബന്ധലപട്ട സൈയേില് 
നിന്നും വോങ്ങി ഹോജരോകക്കണ്ടതോണ്. ഇതിനു കനരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുേള് കമഖലോ മോകനജര്പ്മോര്പ്, 
മോകനജര്പ് (വമഡിസിന്) എന്നിവര്പ് ഇടവരട്ട് രരിഹരികകണ്ടതോണ്. ഇക്രേോരമുള്ള മരുന്നുേളുവട 
വിവരങ്ങള്ക "കഫോും M”-ല് സോക്ഷേവപടുത്തി നല്കേണ്ടതോണ്. 

എഫ്) േീജിയണല് ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷനുേള് ഓകരോ സപ്ലൈകേോ ലമഡിക്കല് 
കേോേുേളികലക്കും പ്ടോന്സ്ഫര്പ് ലെയ്തത മരുന്നുേളുലട തുേ രര്പ്കച്ചസ് വോലയൂവിലും, 
ലയബിലിറ്റി വോലയൂവിലും ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷലെ െോര്പ്ജുള്ള ഓഫീസര്പ് 
പ്രകതയേം തയ്യോേോക്കി സോക്ഷ്യലപടുത്തി കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് മുമ്പോലേ  
നിര്പ്ബന്ധമോയും നല്കേണ്ടതോണ്. 

ജി) ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷനുേളില് നിന്നും ലമഡിക്കല് കേോേുേളികലയ്തക്കുള്ള 
പ്ടോന്സ്ഫേുേള് സംബന്ധിച്ചുള്ള േണ്ഫര്പ്കമഷന് സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലമഡിക്കല് കേോേുേളില് 
നിന്നും വോങ്ങി തോരതമയം ലെയ്തത് േൃതയത ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

എച്ച്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് അതോത് ഫോര്പ്മസിേുമോലര ഉള്ലപടുത്തുന്നതിനു രേരം മറ്റ് 
ലമഡിക്കല് കേോേുേളിലല ഫോര്പ്മസിേുമോലര ഉള്ലപടുകത്തണ്ടതോണ്. ആയതിനുകവണ്ട 
പ്േമീേരണങ്ങള് അതോത് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് നിര്പ്വഹികക്കണ്ടതോണ്. 

ഐ) ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് ഇനത്തില്  േുടിശ്ശിേ നിലനില്ക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു 
ബോധയതോ സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (3 മോസത്തിലധിേം നില്ക്കുന്ന േുടിശ്ശിേേളുലട േോരണം സഹിതം) 
ബന്ധലപട്ട സ്ഥോരനത്തില് നിന്നും വോങ്ങി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസലേ േോണികക്കണ്ടതുമോണ്. സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലലോത്ത േുടിശ്ശിേേള് ഉലണ്ടങ്കില് ആയത് 
ഓഫീസര്പ് ഇന്-െോര്പ്ജുമോരുലട ബോധയതയോയി മറ്റ് ബോധയതേള്ലക്കോപം 
ഉള്ലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ഇത് രരികശോധിച്ച് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്. C&AG ഓ ഡികറ്റഴ്സിവന്റ വിശേലനത്തിന് ആവശേമോയതിനോല് ടി 
സര്പ്ട്ടിഫികറ്റുേള്ക  നിര്പ്ബന്ധമോയുും  വോങ്ങിയിരികകണ്ടതോണ്.  ഈ വിവരങ്ങള്ക ഔട്ട്-ലലറ്റിലല 
വക്േഡിറ്റ് വസയില് രജിേേുമോയി ഒത്തുകനോകി കഫോും "എഫ്"-ല് നിര്പ്ബന്ധമോയുും 
കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 
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5.  NFSA കഗോഡൗണ് (കഫോും - എച്ച്) 

എ) കേോക് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോവശേമോയ കഫോമുേള്ക ബന്ധവപട്ട കസോഫ്റ്റ്-വവയേില് ലഭ്േമോണ്.  
ആയത്  ക്രിന്റ് എടുത്ത് കേോക് കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ബി) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സുഗമമോയി നടത്തുന്നതിനോവശയമോയ നടരടിേള് NFSA 
കഗോഡൗണിലെ െോര്പ്ജുളളയോള് സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. കേോക്ക് രരികശോധിക്കുന്നതിനും 
തിട്ടലപടുത്തുന്നതിനുമോയി വളലര േൃതയമോയി കേോക്ക് പ്േമീേരികക്കണ്ടതോണ്. 

സി) DMS ക്രേോരമുള്ള നീകിയിരിപ് കേോകുും SCMS ക്രേോരമുള്ള കേോകുും ഒന്നോവണന്ന് OIC / 
കേോക് വവരിഫികകഷന് ഉകദേോഗസ്ഥര്പ് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

ഡി)  NFSA കഗോഡൗണിലല എലലോ ലേകക്കോര്പ്ഡുേളും കേോലക്കടുപിനു മുമ്പോയി േൃതയമോയി 
എഴുതി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. രിന്നീടുളള തിരുത്തലുേള് അനുവദിക്കുന്നതലല. 

ഇ) ഏക്രില് മോസും മുതലുള്ള അകലോട്ട്വമന്റ്, വേസീപ്റ്റ്, വിതരണും, കേോക് എന്നിവ 
േണകിവലടുത്ത്  NFSA കഗോഡൗണുേളുവട  കലോസിുംഗ് കേോക് േികപോര്പ്ട്ട് തേോേോകകണ്ടതുും, 
നീകിയിരിപ് േണകോകി ഫിസികല് കേോക് രരികശോധികകണ്ടതുമോണ്. 

   എഫ്) ഫിസികല് കേോകില് വേതേോസും േവണ്ടത്തിയോല് കമഖലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ബന്ധവപട്ട കേോക് 
േകേോഡിയന്മോര്പ്ക് ഉടനടി േോരണും േോണികല് കനോട്ടീസ്  നല്കേണ്ടതോണ്. 

ജി) ഏവതങ്കിലുും േോരണവശോല് കേോക് േണ്കവര്പ്ഷന് നടത്തിയിട്ടുവണ്ടങ്കില് ടി  കേോക് 31/03/2021-ന് 
മുമ്പോയി േീ േണ്കവര്പ്ഷന് നടകത്തണ്ടതോണ്.  

എച്ച്) എന്്്.എഫ്.എസ്.എ കഗോഡൗണുേളിവല കേോക് വവരിഫികകഷന് മുകന്നോടിയോയി നടപ് 
സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷവത്ത ARD Remittance  ബോങ്ക്  വഡകപോസിറ്റുമോയി ARD  Issue യുമോയി            
 േീേണ്പ്ലസയില് വെയ്ക്ത് സോക്ഷേവപടുത്തി കേോക് വവരിഫികകഷന് കഫോമുേള്കവകോപും 
നല്കേണ്ടതുമോണ്. 

ഐ)  എന്.എഫ്.എസ്.എ കഗോഡൗണില് എ.ആര്പ്.ഡി വിതരണവുമോയി ബന്ധവപട്ട് 31.03.2021 ല് 
രിരിഞ്ഞുേിട്ടുവോനുള്ള തുേ സുംബന്ധിച്ച്(രിന്നീട് ലഭ്ികുവോനുള്ള തീയതിേള്ക ഉള്കവപവട) 
രജിേേുേളില് കരഖവപടുകത്തണ്ടതുും  കഫോും “എഫ്” ല് ഉള്കവപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. ആയത് കേോക് 
വവരിഫികകഷന് ഓഫീസേുവട രരികശോധനയ്ക്കോയി നല്കേണ്ടതോണ്. 

6. എല്.രി.ജി / മവെെ ഔട്ട് -വലറ്റ് (കഫോും - ഐ) 

എ) കേോക് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോവശേമോയ കഫോമുേള്ക സപ്ലൈകേോയുവട വവബ്പ്ലസറ്റില് 
(www.supplycokerala.com) ലഭ്േമോണ്. ആയത് ക്രിന്റ് എടുത്ത് കേോക് കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ബി) ഔട്ട്-ലലറ്റിലെ െോര്പ്ജുളളയോള്ക കേോക്ക് സുഗമമോയി രരികശോധിക്കുന്നതിനും   
തിട്ടലപടുത്തുന്നതിനുമോയി എലലോ മുന്േരുതലുേളും സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. 

സി) എല്.രി.ജി. ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് േണ്പ്ലസന്ലമെ് രര്പ്കച്ചസ് പ്രേോരമുള്ള സോധനങ്ങളുലട 
വിവരങ്ങള് പ്രകതയേം  സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

ഡി) എലലോ ലേകക്കോര്പ്ഡുേളും കേോലക്കടുപിനുമുമ്പോയി േൃതയമോയി എഴുതി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. 
കേോലക്കടുപിനുകശഷം തിരുത്തലുേള് അനുവദിക്കുന്നതലല. 

ഇ) കഗോഡൗണില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  രിടിവച്ചടുത്ത  സിലിണ്ടേുേളുവട (Seized Cylinders) എെും  
ക്രകതേേും േോണികകണ്ടതോണ്. അകതോവടോപും 2020-21 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷത്തില്  
തിരികച്ചല്പികവപട്ട സിലിണ്ടേുേളുവട  (Surrendered Cylinders) എെവുും ക്രകതേേും  
േോണികകണ്ടതോണ്. 

 എഫ്) ഭ്ൗതിേ  കേോകില് Damage / Defective Cylinder ഉവണ്ടങ്കില് ക്രകതേേും കരഖവപടുകത്തണ്ടതുും 
കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ് രരികശോധിച്ച് ആയത് സോക്ഷേവപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. 

ജി) ക്രളയകത്തോടനുബന്ധിച്ച് സര്പ്കോര്പ് നിര്പ്കേശക്രേോരും വിതരണും വെയ്ക്ത സിലിണ്ടേുേളുവട   വില  
31/03/2021-ല് ഇനിയുും രിരിഞ്ഞു േിട്ടുവോനുള്ള തുേയുവട  േണകുേള്ക ക്രകതേേും 
സൂക്ഷികകണ്ടതോണ്. 

 

 

 

http://www.supplycokerala.com/


12 
 

 

 

 
7. കഗോതമ്പ് വരോടികുന്ന മിലലുേള്ക (കഫോും - വജ) 
 
എ) കേോക് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോവശേമോയ കഫോമുേള്ക സപ്ലൈകേോയുവട വവബ്പ്ലസറ്റില് 

(www.supplycokerala.com) ലഭ്േമോണ്. ആയത് ക്രിന്റ് എടുത്ത് കേോക് കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ബി) കഗോതമ്പ് നല്േി ലരോടിച്ച് ആട്ടയുണ്ടോക്കുവോനോയി േരോേികലര്പ്ലപട്ടിട്ടുളള മിലലുേളിലല 
വിതരണം ലെയ്യലപടോത്ത ആട്ടയുലടയും കഗോതമ്പികെയും കേോക്കിലെ േണക്കുേള്ക അതോത് 
മിലലുേള് നല്കേണ്ടതും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ഇതു രരികശോധിച്ച് കേോക്ക് 
സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. 

സി) മിലലുേളില് നിന്നും ഡികപോേളികലക്ക് നീക്കം ലെയ്തത ആട്ടയുലട േണക്ക്  ഡികപോേളിലല 
ലേസിപ്റ്റുമോയി ഒത്തു കനോക്കി സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതോണ്. മിലലു േളില് നിന്നുും 
ഡികപോേളികലയ്ക്ക് നീകും വെയ്ക്തതുും, എന്നോല് ഡികപോേളില് എത്തികച്ചരോത്തതുമോയ 
ആട്ടയുവട േണക് മിലലുേളില് നിന്നുും ക്രകതേേും വോങ്ങി സോക്ഷേവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

ഡി) മോകനജര്പ് (ജി.എസ്) മിലലു േളിലല ആട്ടയുലടയും കഗോതമ്പികെയും കേോക്ക് എടുക്കുന്നതിനും 
വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും രരികശോധിക്കുന്നതിനും കേോക്കിലെ 
സംക്ഷ്ിപ്തരൂരമുണ്ടോക്കുന്നതിനും കവണ്ടുന്ന എലലോ നടരടിേളും സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. 

ഇ) മോകനജര്പ് (ജി.എസ്) മിലലുേള്ക്കു നല്േിയ കഗോതമ്പിലെയും മിലലു േള്ക ഡികപോേള്ക്ക് 
വിതരണം ലെയ്തത ആട്ടയുലടയും േണക്കുേളുലട സംക്ഷ്ിപ്ത രൂരമുണ്ടോക്കി അത് 
ഡികപോേളുമോയി തോരതമയം ലെയ്തത് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. ഇതിലെ ഒരു സംക്ഷ്ിപ്ത 
േികപോര്പ്ട്ട് എ.ജി.എം അക്കൗണ്ട്സിന് നല്കേണ്ടതുമോണ്. മിലലു േളില് നിന്ന് ലഭയമോയ 
ആട്ടയുലട വരവ് അനുസരിച്ച് മോപ്തകമ മിലലുേോര്പ്ക്ക് കരയ്തലമെ് നല്േോവൂ. 

 
എഫ്) കഗോതമ്പ് / ആട്ടയുവട കേടോയ കേോക് നീകിയിരിപുവണ്ടങ്കില് ആയതിവന്റ വിവരങ്ങള്ക "കഫോും M”-

ല് ക്രകതേേും കരഖവപടുകത്തണ്ടതോണ്. 

 
8.    പ്ലേസ് മിലലുേളില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുളള അരി / വനലല് എന്നിവ (കഫോും - എന്(a,b)) 

എ) പ്ലേസ് മിലലു േളിവല  കേോക് വവരിഫികകഷന്  ആവശേമോയ  കഫോമുേള്ക  supplycopaddy.in 
എന്ന വവബ് കരോര്പ്ട്ടലില് ലഭ്േമോണ്. വനലല്, അരി എന്നിവയുവട നലല കേോക് 
കരഖവപടുത്തുന്നതിനോയി (കഫോും "എന്" (a)) ക്രളയും മൂലും നശിച്ച വനലല് /അരി കേോകിലെ 
നീകിയിരുപ് ഉവണ്ടങ്കില് ആയത് കരഖവപടുത്തുന്നതിനോയി (കഫോും "എന്" (b)  വവബ് കരോര്പ്ട്ടലില് 
ലഭ്േമോണ്. 

ബി) സപ്ലൈകേോയുമോയി േരോേുളള പ്ലേസ് മിലലുേളില് നിന്നും വിതരണം ലെയ്യോന് 
ബോക്കിയുളള  അരിയുലടയും കപ്രോസസ് ലെയ്യോന് ബോക്കിയുളള ലനലലിലെയും കേോക്ക് 
യഥോര്പ്ഥ കേോക്കുമോയി ഒത്തുകനോക്കി കമല്പേഞ്ഞ കഫോമുേളില് കരഖ്ലപടുത്തി പ്രിെ് 
എടുത്ത് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോരുലട സോക്ഷ്യലപടുത്തകലോടുേൂടി രോഡി 
ഓഫീസര്പ്മോര്പ് സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. 

സി) മോകനജര്പ് (രി.രി) ലനലലിലെ കക്ലോസിംഗ് കേോക്ക് രരികശോധിക്കുന്നതിനുകവണ്ട എലലോ 
പ്േമീേരണങ്ങളും ലെകയ്യണ്ടതോണ്.  

ഡി) ഓകരോ കമഖ്ലയികലയും മിലലുേളിലല അരി, ലനലല് എന്നിവയുലട േണക്ക് എടുക്കുന്നതിനും 
കേോക്ക് തിട്ടലപടുത്തുന്നതിനുമോയി ഒരു കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസലേ 
നിയമികക്കണ്ടതോണ്.   

ഇ) കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ് സോക്ഷേവപടുത്തി നല്േിയ കേോക് േികപോര്പ്ട്ടുേള്, ഡികപോ 
മോകനജര്പ് വഹഡ് ഓഫീസിവല രോഡി ഡിവിഷനില് കരഖോമൂലും ഏല്പികകണ്ടതുും, ക്രസ്തുത 
േികപോര്പ്ട്ടുേള്ക രോഡി കസോഫ്റ്റ് -വവയേുമോയി ഒത്തുകനോകി ഒരു സുംക്ഷിപ്ത േികപോര്പ്ട്ട് ഉണ്ടോകി 
C&AG ഓഡികറ്റഴ്സിവന്റ രരികശോധനയ്ക്കോയി നിര്പ്ബന്ധമോയുും സൂക്ഷികകണ്ടതോണ്. 

എഫ്) ലവയര്പ്ഹൗസുേളില് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുളള ലനലലിലെ നീക്കിയിരിപ് കേോക്ക് സംബന്ധിച്ച 
സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോത് ലവയര്പ്ഹൗസില് നിന്ന് വോങ്ങിസൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. 

ജി) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനില് േോണുന്ന കഷോര്പ്കട്ടജിലെ േിക്കവേിക്കോവശയമോയ നടരടിേള് 
മോകനജര്പ് (രി.രി) പ്ലേലക്കോകള്ളണ്ടതോണ്. 

എച്ച്) സോക്ഷ്യലപടുത്തിയ കേോക്ക് േികപോര്പ്ട്ടുേള് സ്േോന് ലെയ്തത് രോഡി കരോര്പ്ട്ടലില് 
(സുരക്ഷ്ിതമോയ കലോഗിന് വഴി) upload ലെകയ്യണ്ടതോണ്. 
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IX  കഷോര്പ്കട്ടജ് സുംബന്ധിച്ച നിര്പ്കേശങ്ങള്ക 

എ) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഉകദയോഗസ്ഥര്പ് അനുവദനീയമോയ പ്ലേേോരയക്കിഴിവ്, പ്ലേേോരയം 
ലെയ്തത അളവിന് ആനുരോതിേമോയി േണക്കോകക്കണ്ടതും ആയത് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
േികപോര്പ്ട്ടിലെ ബന്ധലപട്ട കേോളത്തില് കരഖ്ലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്. പ്ലേേോരയക്കിഴിവ് േഴിഞ്ഞ് 
അധിേം വരുന്ന കഷോര്പ്കട്ട് ബന്ധലപട്ട ഉകദയോഗസ്ഥരുലട ബോധയതയോയി േണക്കോക്കുന്നതോണ്. 

ബി) അനുവദനീയമോയ പ്ലേേോരയക്കിഴിവ് തോലഴ രേയും പ്രേോരമോയിരിക്കും. ഇത് മോകവലി 
കേോേുേളിലല െിലലേ വില്പനയ്തക്ക് മോപ്തകമ ബോധേമോവുേയുളളൂ. 

ഇനും ശതമോനും 

സബ്സിഡി അരി 0.25% 

പ്ഫീലസയില് രഞ്ചസോര 0.25% 

പ്ഫീലസയില്അരി 0.25% 

രള്സസ് 0.25% 

സ്പ്ലരസസ് 0.5% 

ലരകപ്ടോള് 0.6%  

ഡീസല് 0.2% 

പ്രീമിയംലരകപ്ടോള് 0.6% (w.e.f 1.1.2018) 

 
സി) സൂപര്പ് മോര്പ്കറ്റുേളില് രോകിുംഗ് / ലീനിുംഗ് കലോസിവന്റ രരിധിയില്വപടോത്ത ഇനങ്ങള്കക്  

മോക്തകമ കമല്പേഞ്ഞ പ്ലേേോരേകിഴിവ് അനുവദികുേയുള്ളു.  

ഡി) സപ്ലൈകേോയുവട െിലലേ വില്പന ശോലേള്ക വഴി െിലലേയോയി തൂകി വില്പന നടത്തുന്ന എലലോ 
മോകവലി അരി ഇനങ്ങള്കകുും 0.25% പ്ലേേോരേകിഴിവ് ലഭ്ികുന്നതോണ്. കനോണ്-മോകവലി  അരി 
ഇനങ്ങള്കക് 0.25% പ്ലേേോരേകിഴിവ് ലഭ്ികുന്നത് 50 േി.ക്ഗോും െോകുേള്കക് െിലലേ 
വില്പനയ്ക്കു മോക്തകമ ബോധേമോവൂ. 5 േി.ക്ഗോും, 10 േി.ക്ഗോും, 25 േി.ക്ഗോും വീതും രോയ്ക്കറ്റില് 
വില്പന നടത്തുന്ന ക്ബോന്റഡ് അരി ഇനങ്ങള്കക് പ്ലേേോരേകിഴിവ് ബോധേമലല. 

ഇ) സൂപര്പ് മോര്പ്ക്കറ്റുേളില് രോക്കിംഗ് / ക്ലീനിംഗ് വഴി ഉണ്ടോേുന്ന നഷ്ടം അതോതു OIC 
ബന്ധലപട്ട ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (േവോളിറ്റി)-ലയ കബോദ്ധ്യലപടുത്തി സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വോകങ്ങണ്ടതും 
ടി സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റുേള്ക കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനു വരുന്ന ഉകദയോഗസ്ഥലന േോണിച്ച് 
അനുവദനീയമോയ േുേവോയി േണക്കോക്കോവുന്നതുമോണ്. 

എഫ്) മോകവലി കേോേുേകളോട് അനുബന്ധമോയി ക്രവര്പ്ത്തികുന്ന േിറ്റ് രോകിുംഗ് വസെേുേളില് സൂപര്പ് 
മോര്പ്കറ്റുേളികലതിന് സമോനമോയ രീതിയില് തവന്നയോണ് േിറ്റ് രോകിുംഗ് വെേുന്നത്. 
ഇകോരണത്തോല് സൂപര്പ് മോര്പ്കറ്റുേളില് അനുവദനീയമോയ ലീനിുംഗ് കലോസ് മോകവലി 
കേോേുേകളോട് അനുബന്ധിച്ച് ക്രവര്പ്ത്തികുന്ന േിറ്റ് രോകിുംഗ് വസെേുേള്കകുും 
അനുവദികോവുന്നതോണ്. ലീനിുംഗ് കലോസ് അനുവദികുന്നതിന് നിഷ്കര്പ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നടരടി 
ക്േമങ്ങള്ക േൃതേമോയി രോലികുന്നുവവന്ന് ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഉേപ് വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

ജി)  ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് േുേവുള്ള സോധനങ്ങളുലട വില ബന്ധലപട്ട ഓഫീസര്പ് ഇന് െോര്പ്ജിലെ 
ബോധയതയോയി േണക്കോക്കി ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ലവരിഫികക്കഷന് േഴിഞ്ഞ ഉടന് തലന്ന 
അനുവദനീയമോയ പ്ലേേോരയക്കിഴിവിനു കശഷമുള്ള തുേ അവരില് നിന്നും 
ഈടോകക്കണ്ടതോണ്.   

എച്ച്) ഡികപോേളി ല്  േലണ്ടത്തുന്ന കഷോര്പ്കട്ട് വോലയൂ അതോത് ഓഫീസര്പ്മോരില് നിന്നും കമഖ്ലോ 
മോകനജര്പ്മോര്പ് ഈടോകക്കണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ട് പ്രേോരമുള്ള 
കഷോര്പ്കട്ടജുേള്ക്ക് അതോത് ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (എം&ഐ)-മോര്പ് മുകഖ്ന  ഓഫീസര്പ്      
ഇന്-െോര്പ്ജുമോര്പ്, േകേോഡിയന്മോര്പ് എന്നിവര്പ്ക്ക് അടവു വരുത്തുന്നതിനുള്ള കനോട്ടീസ് 
10.05.2021 ന് മുമ്പോയി നല്കേണ്ടതോണ്. 

ഐ) കഷോര്പ്കട്ടജും അതിലെ േിക്കവേി നടത്തിയതും സംബന്ധിച്ച വിശദമോയ േികപോര്പ്ട്ട് (ഡികപോ 
+ ഔട്ട്-ലലറ്റ്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േഴിഞ്ഞ ഉടന് ലഹഡ് ഓഫീസ് ഓ ഡിറ്റ് 
വസക്ഷനികലയ്ക്ക് നല്കേണ്ടതോണ്. ഇപ്രേോരമുള്ള േികപോര്പ്ട്ട് ലഭയമോകക്കണ്ട അവസോന 
തീയതി 30/06/2021 ആയിരിക്കും. 
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വജ) മോകവലി സോധനങ്ങളുലട പ്ഫീലസയില് കേറ്റ് പ്രേോരവും കനോണ് മോകവലി ഇനങ്ങളുലട 
െിലലേ വില്പനവില പ്രേോരവുമോയിരിക്കും കഷോര്പ്കട്ട് േണക്കോകക്കണ്ടത്.   

വേ) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സമയത്ത് ഏലതങ്കിലും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് പ്േമോതീതമോയ 
വയതയോസം േണ്ടോല് അത് ബന്ധലപട്ട കമഖ്ലോ മോകനജലര കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ് ഉടന് അേിയികക്കണ്ടതോണ്. കമഖ്ലോ മോകനജര്പ് ബന്ധലപട്ട ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജലര 
ഉടന്തലന്ന സ്ഥലം മോകറ്റണ്ടതും വിശദമോയ ഓഡിറ്റ് േികപോര്പ്ട്ട് നല്കേണ്ടതുമോണ്. 50,000 
രൂരയില് േൂടുതല് കഷോര്പ്കട്ട് േികപോര്പ്ട്ടു ലെയ്യലപടുന്ന ഔട്ട്-ലലറ്റുേള് നിര്പ്ബന്ധമോയും 
ഡീലറ്റയില്ഡ് ഓഡിറ്റിനോയി മോകനജര്പ് (ഓഡിറ്റ്)-ന് ശുരോര്പ്ശ ലെകയ്യണ്ടതോണ്. 

എല്) 2019-20 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷലത്ത ഭൗതിേ കേോക്ക് എടുപ് കേോവിഡ് കലോക്ക് ഡൗണ് മൂലം 
നടക്കോതിരുന്നതിനോല് 31.03.2020 ലല "Declared Stock" ആണ് 1.04.2020 ലല "Opening Stock" 
ആയി കരഖ്ലപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത വര്പ്ഷലത്ത പ്ലേേോരയ േിഴിവ്, രോക്കിംഗ് 
/ക്ലീനിംഗ് കലോസ് എന്നിവ നടപ് വര്പ്ഷലത്ത കേോക്ക് കേറ്റ്ലമെില് പ്രകതയേം ആയി 
നല്േിയിട്ടുള്ള കേോളത്തില് കരഖ്ലപടുകത്തണ്ടതും ഈ വര്പ്ഷലത്ത Physical Closing 
കേോക്കിലല കഷോര്പ്കട്ട് േലണ്ടത്തുന്നതിനോയി ഉരകയോഗിക്കോവുന്നതുമോണ്. 

 
X  സൂപര്പ് വെകിുംഗ് 

  കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ് കേോലക്കടുപുമോയി ബന്ധലപട്ട കജോലിേള് വീഴ്െ 
േൂടോലത നടത്തുന്നു എന്നുേപു വരുത്തുന്നതിനോയി വിജിലന്സ് ഓഫീസര്പ് േോന്ഡം   കബസിസില് 
േുലേ ഔട്ട് ലലറ്റുേളില് സൂപര്പ് ലെക്ക് നടത്തുന്നതിനുകവണ്ട നടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. 
ആയതികലക്ക് പ്ലൈയിങ്ങ് സ്േവോഡുേള്ക്ക് ഒരു കപ്രോപ്ഗോം നല്േോവുന്നതോണ്. േീലെക്കിങ്ങില് 
ഏലതങ്കിലും തരത്തിലുളള ഗുരുതരമോയ വീഴ്െ പ്ശദ്ധ്യില്ലപട്ടോല് അത് വിജിലന്സ് ഓഫീസലേ  
ഉടന് അേിയികക്കണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് ഫിസിക്കല് കേോക്ക് സര്പ്ട്ടിപ്ലഫ 
ലെയ്തതകശഷം സൂപര്പ് ലെക്കിങ്ങില് കേോക്ക് േുേവോയി േണ്ടോല് ഇതിന് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്മോര്പ് ഉത്തരവോദിേളോയിരിക്കും. 

 

XI) കേോക് വവരിഫികകഷന് ഉകദേോഗസ്ഥര്പ് 

 

എ) ഓകരോ ഡികപോേളികലയും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസേോയി അതോത് ഡികപോയിലല 

അസിേെ് മോകനജകരകയോ ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (M&I)-മോകരകയോ കമഖ്ലോ മോകനജര്പ് മുന്േൂട്ടി 
നിയമികക്കണ്ടതോണ്.  ഡികപോയുലട െോര്പ്് വഹിക്കുന്ന ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (M&I)-മോലര കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന്  സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോരോയി നിയമിക്കരുത്. 

ബി) ഓകരോ ഔട്ട്-വലറ്റുേളിലുും കേോവകടുകുന്നതിനോയി കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ്മോവര 
കേോക് വവരിഫികകഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് കമഖലോ മോകനജരുമോയി േൂടിയോകലോെിച്ച് 
നിശ്ചയികുന്നതോയിരികുും.  

സി) 18/03/2021-നേും കേോക് വവരിഫികകഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോരുവട നിയമനും രൂര്പ്ത്തീേരിച്ച് 
വഹഡ് ഓഫീസ്  അകൗണ്ട്സ് വസക്ഷനില് അേിയികകണ്ടതോണ്. 

ഡി) ഈ സര്പ്കുലേിവല ഖണ്ഡിേ (I)-വല തീയതിേള്കകനുസൃതമോയി ഔട്ട് വലറ്റുേളിവല കേോവകടുപു 
നടത്തുന്ന തീയതി കമഖലോ മോകനജര്പ് കേോക് വവരിഫികകഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോരുമോയി 
േൂടിയോകലോെിച്ച് നിശ്ചയികുന്നതോയിരികുും. 

ഇ) കേോക് വവരിഫികകഷന് സുംബന്ധിച്ച് എലലോ വിവരങ്ങളുും എ.ജി.എും (അകൗണ്ട്സ്)-ന്  
സമര്പ്പികകണ്ടതോണ്. 

 എഫ്) കേോക് വവരിഫികകഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് കേോക് വവരിഫികകഷന് നടകുന്ന ഡികപോയുവടയുും 
ഡികപോയുവട േീഴിലുളള ഔട്ട്-വലറ്റുേളിവലയുും കേോക് വവരിഫികകഷന് ടീമിവന്റ  
ലീഡേോയിരികുും. 

ജി) തവന്ന ഏല്പിച്ചിട്ടുളള ഡികപോയുകടയുും അതിനു േീഴിലുളള എലലോ ഔട്ട്-വലറ്റുേളികലയുും കേോക് 
വവരിഫികകഷന് ആവശേമോയ എലലോ നടരടിേളുും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന േോരേും സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് 
ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. ഇതിവന്റ രൂര്പ്െമോയ ഉത്തരവോദിതവും ടിയോനു തവന്നയോയിരികുും. 

എച്ച്) കേോക് വവരിഫികകഷന്  തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്, കേോക് വവരിഫികകഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് SSO-
മോരുവട സഹോയത്തോല് കേോക് വവരിഫികകഷന് ഓഫീസര്പ്മോര്പ്ക് രരിശീലനും നല്േി 
വവരിഫികകഷന് സുംബന്ധിച്ച എലലോ വിവരങ്ങളുും രേഞ്ഞു മനസ്സിലോകകണ്ടതോണ്. 
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ഐ) എലലോ കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോരുമോയും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലല ഇന്-
െോര്പ്ജുമോരുമോയും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് എകപോഴും ബന്ധലപകടണ്ടതും 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കവണ്ട തരത്തില് പ്േമീേരണങ്ങള് ശരിയോയ രീതിയില് 
ലെയ്തതിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉേപുവരുകത്തണ്ടതുമോണ്. 

വജ) കേോലക്കടുപിന് മുന്രോയി തലന്ന കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ് പ്ലവസര്പ്മോര്പ് OIC-
മോരുലട മീറ്റിംഗ് േൂടി III (എല്) പ്രേോരം, ഡികപോേളില് നിന്നും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളികലയ്തക്ക് 
ലേോടുത്തതും തിരിച്ച് വരവ് ലവച്ചതുമോയ കേോക്കിലെ വിവരങ്ങള് DMS-ല് നിന്നും,OMS-ല് 
നിന്നുമുള്ള, JM (M&I), കേോക്ക് േകേോഡിയന്, ഔട്ട്-ലലറ്റ് OIC എന്നിവര്പ് സോക്ഷ്യലപടുത്തിയ 
േികപോര്പ്ട്ടുേളുലട േൃതയത ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. േൂടോലത CCIS-ലെ േീഴിലുള്ള    
ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് കനരിട്ട് GRS രിടിച്ച ബിലലു േളുലട ലിേ്, III (എം) പ്രേോരം തയ്യോേോക്കി 
സോക്ഷ്യലപടുത്തിയത് ടി മീറ്റിംഗില് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്ക്ക് പ്ലേമോേി 
DMS-ല് വരവ് ലവച്ചു എന്ന് സോക്ഷ്യലപടുത്തി വോകങ്ങണ്ടതുമോണ്. 

വേ) ഓകരോ ഡികപോേളികലക്കും ഇകെണല് ഓഡിറ്റിന് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള െോര്പ്കട്ടഡ് അക്കൗണ്ടെ് 
സ്ഥോരനങ്ങളുലട ഉരകദശ നിര്പ്കേശങ്ങളനുസരിച്ച് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്, എ.ജി.എം 
(അക്കൗണ്ട്സ്) എന്നിവരുമോയി ബന്ധലപട്ട് കേോലക്കടുപ് നടത്തുന്നതിന് കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോര്പ് പ്ശദ്ധ് ലെലുകത്തണ്ടതോണ്. 

 
 എല്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനുകശഷം എലലോ േികപോര്പ്ട്ടുേളും ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോരില് 

നിന്ന് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോര്പ് 05/04/2021-ന് 5.00 PM-ന് മുമ്പോയി 
സവീേരികക്കണ്ടതും എലലോ ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലലയും േികപോര്പ്ട്ടുേള് േിട്ടിയിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതുമോണ്. 

എും) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സര്പ്ക്കുലേികനോലടോപം കെര്പ്ത്തിട്ടുള്ള  അനുബന്ധം-II അതോത് 
ഡികപോ മോകനജര്പ്മോരില് നിന്നും സോക്ഷ്യലപടുത്തി കശഖ്രിച്ച് േൃതയത ഉേപു 
വരുത്തിയതിനുകശഷം കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോര്പ് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോലര 
ഏല്പികക്കണ്ടതോണ്. കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് ഇതു കശഖ്രിച്ച് ലഹഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് 
ലസക്ഷ്നില് 21/05/2021-നു മുന്രോയി നിര്പ്ബന്ധമോയും സമര്പ്പികക്കണ്ടതുമോണ്.      

എന്്്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷലന തുടര്പ്ന്ന് കേോക്കിലെ സംക്ഷ്ിപ്ത കേറ്റ്ലമെ് ഉണ്ടോക്കുന്നതിനും 
കേോക്കിലെയും സോധനങ്ങളുലടയും വോലയുകവഷന് നടത്തുന്നതിനുമോയി നിലവിലുള്ള 
കഫോമുേള് തലന്ന ഉരകയോഗികക്കണ്ടതോണ്.  

ഒ) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനും േണ്കസോളികഡഷനും രൂര്പ്ത്തിയോക്കി, േികപോര്പ്ട്ട് CA firms  
സര്പ്ട്ടിപ്ലഫ  ലെയ്യുന്നതുവലരയുള്ള െുമതലേള് അതോത് ഡികപോേളിലല JM(M&I)-
മോരുകടതോണ്. ആയതിലെ സുഗമമോയ നടത്തിപികലയ്തക്ക് ഒഴിച്ചുേൂടോനോവോത്ത 
സോഹെരയങ്ങളിലലോഴിലേ ബന്ധലപട്ട JM(M&I)-മോലര സ്ഥലം മോറ്റം ഉള്ലപലടയുള്ള 
നടരടിേളില് നിന്നും ഒഴിവോക്കുന്നതിന് ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് / കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് /  
എ.ജി.എം.(രി&എ) എന്നിവര്പ് പ്ശദ്ധ്ികക്കണ്ടതോണ്. ഡികപോേളിലല കേോക്ക് 
േണ്കസോളികഡഷന് രൂര്പ്ത്തിയോക്കി CA Firms-ന് സമര്പ്പികക്കണ്ട അവസോന തീയതി 
30/06/2021 ആയിരിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച േോരയങ്ങള് ഏകേോരിപിക്കുന്നതും െോര്പ്കട്ടഡ് 
അക്കൗണ്ടെ് സ്ഥോരനവുമോയി ബന്ധലപട്ട മറ്റു േോരയങ്ങളും കമഖ്ലയിലല  അസിേെ് 
മോകനജര്പ് / ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (അക്കൗണ്ട്സ്) നടത്തുന്നതോയിരിക്കും. 
 

XII.   വവരിഫികകഷന് േികപോര്പ്ട്ട്. 

എ) ഓകരോ കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ടീമും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ടിലെ മൂന്നു 
കേോപിേള് തയ്യോേോകക്കണ്ടതോണ്. േികപോര്പ്ട്ടിലെ ഒേിജിനല് / ഡയൂപ്ളികക്കറ്റ് കേോപിേള് 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന്  സൂപര്പ്പ്ലവസലേ ഏല്പികക്കണ്ടതോണ്. 

ബി) ഓകരോ ഡികപോയും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കഫോമുേളുലട മൂന്ന് കേോപിേളും വയതയസ്ത 
നിേങ്ങളിലുളള കഫോള്ഡര്പ് ഫയലുേളിലോക്കി തയ്യോേോകക്കണ്ടതോണ്. കമല്പേഞ്ഞ േോരയങ്ങള് 
ശരിയോയ രീതിയില്ത്തലന്ന ലെയ്തതിട്ടുലണ്ടന്ന് ഡികപോ മോകനജര്പ് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

സി) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ടിലെ മൂന്നു കേോപിേള് തോലഴ രേയും പ്രേോരം 
പ്ലേേോരയം ലെകയ്യണ്ടതോണ്. 

  1. ഒേിജിനല് -  ഡികപോയില് സൂക്ഷ്ിക്കണം (കേോക്ക് േണ്കസോളികഡഷനും  

     Statutory ആഡിറ്റിനും) 
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  2. 1st copy   –    കമഖ്ലോ ഓഫീസുേളില് സവീേരിച്ച് രരികശോധിച്ച് ഉേപുവരുത്തി   

      ബന്ധലപട്ട ലസക്ഷ്ന് അസിേെിലെ െുമതലയില് ഓഡിറ്റ്   

     ആവശയങ്ങള്ക്കുകവണ്ടി സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതോണ്. 

       3. 2nd Copy -  ഓഫീസ് കേോപി ബന്ധലപട്ട ഔട്ട്-ലലറ്റില്ത്തലന്ന സൂക്ഷ്ിക്കണം. 
 
ഡി) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഉകദയോഗസ്ഥര്പ് ബന്ധലപട്ട കേോക്ക് േകേോഡിയന് / ഡികപോ 

മോകനജര്പ് / ഓഫീസര്പ് ഇന് െോര്പ്ജ്/ എ.എസ്.എം എന്നിവര്പ് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
േികപോര്പ്ട്ടില് ഒപു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

ഇ) എലലോ േികപോര്പ്ട്ടുേളും ലഹഡ് ഓഫീസ്,  IAW ഫീല്ഡ് വിഭോഗം രരികശോധിച്ചതിനു കശഷം 
മോപ്തകമ കമഖ്ലോ ഓഫീസില് ഏല്പിക്കോവൂ. ഈ േോരയങ്ങള് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് 
ഉേപുവരുകത്തണ്ടതോണ്. 

എഫ്) 30/04/2021-നേും കേോക് വവരിഫികകഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് ബന്ധവപട്ട കഫോമുേള്ക ആഭ്േെര 
ഓഡിറ്റ് വിഭ്ോഗത്തിവന്റ രരികശോധനയ്ക്കോയി സ ജമോകകണ്ടതുും, ഓകരോ ജിലലേളികലയും 
ഇകെണല് ഓഡിറ്റ് ടീം കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കഫോമുേള് / േികപോര്പ്ട്ടുേള് രരികശോധിച്ച്, 
(രരികശോധനക്ക് അവര്പ്ക്കു കവണ്ട സഹോയങ്ങളും, ബന്ധലപട്ട കരഖ്േളും ഡികപോ മോകനജര്പ് 
നല്കേണ്ടതോണ്) അവ േൃതയമോയി നല്േിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 
ഇപ്രേോരമുള്ള രരികശോധന ആരംഭികക്കണ്ട തീയതി 03/05/2021-ഉും രൂര്പ്ത്തീേരികക്കണ്ട 
തീയതി 15/05/2021-ഉും  ആയിരിക്കും.   

   ജി) എലലോ ഡികപോ മോകനജര്പ്മോരും ഒരു ലെക്ക് ലിേ് അനുബന്ധം-II-ല് ലേോടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രേോരം പ്രകതയേം തയ്യോേോക്കി സോക്ഷ്യലപടുത്തി കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ് 
പ്ലവസര്പ്മോര്പ് മുകഖ്ന കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ്ക്ക് 18/05/2021-നേും കനരിട്ട് എത്തികക്കണ്ടതോണ്. 

എച്ച്) “കഫോം M”-ലെ HSN-wise സംക്ഷ്ിപ്ത േികപോര്പ്ട്ട് (System Generated) 31/05/2021-ന് മുന്രോയി 
MIS-ല് നിന്നും ഫിനോന്സ് ലസക്ഷ്നിലല GST ലസലലികലയ്തക്ക് നല്കേണ്ടതോണ്. 

XIII. കേോക് േികണ്സിലികയഷനുും സുംക്ഗഹികലുും. 

 കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷകെയും േണ്കസോളികഡഷകെയും രൂര്പ്െമോയ െുമതല ഓകരോ 
ഡികപോയികലയും ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (M&I)-ക്ക് ആയിരിക്കും. ഇതുമോയി ബന്ധലപട്ട് തോലഴപേയുന്ന 
േോരയങ്ങള് ഉേപുവരുകത്തണ്ടതോണ്. 

എ) 2019-20 സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷത്തിവല  നീകിയിരിപ് കേോകോയി കരഖവപടുത്തിയ ബുക് കേോക് 
ആണ്  2020-21-വല  മുന്നിരിപ് കേോകോയി  രരിഗണികകണ്ടത്. 

ബി) അതോത് ഡികപോേളില് നിന്നും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളികലക്കു നല്േിയ കേോക്കും തിരിച്ച്        
ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് നിന്ന് ഡികപോേളികലക്ക് നല്േിയ കേോക്കും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
േികപോര്പ്ട്ടുേളുമോയി രരികശോധിച്ച് േൃതയത ഉേപുവരുകത്തണ്ടതോണ്. 

സി) ഡികപോേള് തമ്മിലുള്ള കേോക്ക് പ്ടോന്സ്ഫേുേള് സംബന്ധിച്ചുള്ള േണ്ഫര്പ്കമഷന് 
സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റു ഡികപോേളില് നിന്ന് വോങ്ങി തോരതമയം ലെയ്തത് ബന്ധലപട്ട കമഖ്ലോ 
മോകനജര്പ്മോര്പ് ഖ്ണ്ഡിേ III (എല്) പ്രേോരം േൃതയത ഉേപു വരുകത്തണ്ടതും, ആയതിലെ 
സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 30/04/2021-നേും ലഹഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ലസക്ഷ്നികലയ്തക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് 
ലെകയ്യണ്ടതുമോണ്. 

ഡി) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കഫോമില് േോണിച്ചിട്ടുള്ള മോകവലി, ശബരി ഒഴിലേയുള്ള 
കേോക്കിലെ ലസയില്സ് വോലയൂ DMS-ല് അക്കൗണ്ട് ലെയ്തതിട്ടുള്ള MSSR വോലയൂവുമോയി 
ഒത്തുകനോക്കി േൃതയത ഉേപോകക്കണ്ടതോണ്. മോകവലി, ശബരി എന്നീ കേോക്കുേളുലട അളവോണ് 
ഒത്തു കനോകക്കണ്ടത്. 

ഇ) കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന് & േണ്കസോളികഡഷന് കഫോമുേള് കേോക്ക് േകേോഡിയന്മോര്പ്, 
ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (M&I), ഡികപോ മോകനജര്പ് എന്നിവര്പ് സര്പ്ട്ടിപ്ലഫ ലെയ്തതതിനു കശഷം 
െോര്പ്കട്ടഡ് അക്കൗണ്ടെ് സ്ഥോരനത്തിലെ  സര്പ്ട്ടിഫിക്കകറ്റോടു േൂടി 15/07/2021-നു മുന്രോയി 
കമഖ്ലോ ഓഫീസില് സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. 

എഫ്റ്) കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് അവരുലട േീഴിലുള്ള ഡികപോേളുലട സര്പ്ട്ടിപ്ലഫ ലെയ്തത കേോക്ക് 
േിക്കണ്സിലികയഷന് േികപോര്പ്ട്ടുേള് കശഖ്രിച്ച് സൂക്ഷ്ികക്കണ്ടതും, വിവിധ ഇനം 
ഓഡിറ്റുേള്ക്ക്  ഹോജരോകക്കണ്ടതുമോണ്. 
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XIV െോര്പ്കട്ടര്പ്ഡ് അകൗണ്ടന്റ് സ്ഥോരനങ്ങള്ക 

 

എ) കമഖ്ലേളുലട േോറ്റയൂട്ടേി ഓഡിറ്റിനോയി േംപ്കപ്ടോളര്പ് & ഓഡിറ്റര്പ് ജനേല് (C&AG) 
നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന െോര്പ്കട്ടര്പ്ഡ് അക്കൗണ്ടെുമോലര അതോത് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് 
ബന്ധലപകടണ്ടതും, കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സംബന്ധിച്ച എലലോ വിവരങ്ങളും നല്കേണ്ടതും 
ഇതുമോയി ബന്ധലപട്ട് അവര്പ്ക്കോവശയമുള്ള എലലോ സഹോയങ്ങളും ഏര്പ്ലപടുകത്തണ്ടതുമോണ്.  

ബി) ഓകരോ ഡികപോയുകടയും ഇകെണല് ഓഡിറ്റര്പ്മോരോയി െോര്പ്കട്ടര്പ്ഡ് അക്കൗണ്ടെ് സ്ഥോരനങ്ങലള 
എ.ജി.എും (അകൗണ്ട്സ്) നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതോണ്. ഡികപോേളികലക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുളള പ്രസ്തുത 
ഓഡിറ്റര്പ്മോര്പ് ഔട്ട്-ലലറ്റുേള് സന്ദര്പ്ശിക്കുന്നതും േോന്ഡം കബസിസില് കേോക്ക് ലവരിപ്ലഫ 
ലെയ്യുന്നതുമോയിരിക്കും. 

സി) കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന് േികപോര്പ്ട്ടും വോലയുകവഷന് േികപോര്പ്ട്ടും ബന്ധലപട്ട െോര്പ്കട്ടര്പ്ഡ് 
അക്കൗണ്ടെ് സ്ഥോരനങ്ങള് സോക്ഷ്യലപടുകത്തണ്ടതോണ്. പ്രസ്തുത േികപോര്പ്ട്ടുേള് 09/07/2021-
നേും ഡികപോേളില് നിന്നും ലഭയമോയിട്ടിലലോലയങ്കില് ടി വിവരം െോര്പ്കട്ടര്പ്ഡ് അക്കൗണ്ടെ് 
സ്ഥോരനങ്ങള് മോകനജര്പ് (അക്കൗണ്ട്സ്)-ലന അേിയികക്കണ്ടതോണ്. 

 

XV. സ്ഥലും മോറ്റും. 

എ) കേോക്ക് എടുപ് േോലയളവില് ലതരലഞ്ഞടുപ് ലരരുമോറ്റ െട്ടങ്ങള് പ്രോബലയത്തില് 
ഉണ്ടോേുവോനോണ് സോധയത. 23.01.2017 ലല സര്പ്ക്കുലര്പ് നമ്പര്പ് 01/2017 പ്രേോരമുള്ള സ്ഥലം മോറ്റ 
ഉത്തരവുേള് മുന്േൂട്ടി രുേലപടുവികക്കണ്ടതും െട്ടങ്ങള്ക്ക് വികധയമോയി 
നടപിലോകക്കണ്ടതുമോണ്. 

ബി) സ്ഥലം മോറ്റ ഉത്തരവുേള് പ്രോബലയത്തില് വരുത്തുകമ്പോള് സ്ഥലംമോറ്റം ലെയ്യലപടുന്ന 
ജീവനക്കോരലന െോര്പ്് എടുകക്കണ്ട ഔട്ട്-ലലറ്റ് / ഡികപോേളിലല കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
ഓഫീസര്പ്മോരോയി േഴിവതും നിയമികക്കണ്ടതോണ്. അപ്രേോരം നിയമനം നടത്തിയോല് െോര്പ്് 
പ്ലേമോറ്റവുമോയി ബന്ധലപട്ട് വീണ്ടുലമോരു കേോലക്കടുപ് ഒഴിവോക്കോവുന്നതോണ്. 

സി) സ്ഥലം മോേി കരോേുന്ന OIC / കേോക്ക് േകേോഡിയന്മോര്പ് കേോലക്കടുപികനോടനുബന്ധിച്ച് 
നല്കേണ്ട േികപോര്പ്ട്ടുേള് എലലോം നല്േിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡികപോ മോകനജര്പ് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

 

XVI. േണ്കക്ടോള്ക േൂും 

 

 കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സുഗമമോയി നടത്തുന്നതിന് ലഹഡ് ഓഫീസിലും കമഖ്ലോ 
ഓഫീസിലും 29/03/2021 മുതല് ഒരു േണ്കപ്ടോള് േൂം പ്രവര്പ്ത്തിക്കുന്നതോണ്. എലലോ കമഖ്ലോ 
ഓഫീസുേളിലും അസിേെ് മോകനജര്പ് / ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (അക്കൗണ്ട്സ്) േണ്കപ്ടോള് േൂമിലെ 
െുമതല വഹിക്കുന്നതോയിരിക്കും കേോലക്കടുപുമോയി ബന്ധലപട്ട സംശയങ്ങള്ക്ക് േണ്കപ്ടോള് 
േൂമിലെ തോലഴരേയുന്ന കഫോണ് നമ്പേുേളില് ബന്ധലപടോവുന്നതോണ്. 
 
 

Head Office 0484 2207946    

Regional Office, Thiruvananthapuram 0471- 2317223 

Kottayam 0481- 2566683 

Ernakulam 0484- 2203969 

Palakkad 0491- 2520885 

Kozhikkode 0495- 2702218 

 

 ഡികപോ സൂപര്പ്പ്ലവസേി ഓഫീസര്പ്മോരുലട കഫോണ് നമ്പേുേള്  ഡികപോയില് നിന്നും 
നല്കേണ്ടതോണ്.  
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 എലലോ ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോരും അതോത് ദിവസങ്ങളിലല കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന്  
പ്േമീേരണങ്ങള്  9 A.M.നും 10 A.M.നും ഇടക്ക് അതോത് േണ്കപ്ടോള് േൂമില് അേിയികക്കണ്ടതോണ്. 
ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് അവരുലട രരിധിയില്വരുന്ന ഡികപോേളുലടയും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളുലടയും 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷലെ രുകരോഗതി നിരീക്ഷ്ിച്ച് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷനു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 
ദിവസങ്ങളില് എലലോ ദിവസവും 5 P.M. നും 6 P.M. നും ഇടയില് കമഖ്ലോ ഓഫീസ് േണ്കപ്ടോള് 
േൂമികലക്ക് ഇലമയില് ലെകയ്യണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േണ്കപ്ടോള് േൂമിലെ െോര്പ്ജുളള 
ഓഫീസര്പ്മോര്പ് അതോതു ദിവസങ്ങളിലല കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സംബന്ധിച്ച ഒരു േികപോര്പ്ട്ട് 
തയ്യോേോക്കി ലഹഡ് ഓഫീസ് േണ്കപ്ടോള് േൂമികലക്ക് ഇലമയില് ലെകയ്യണ്ടതോണ്. എലലോ 
ഡികപോേളുകടയും േികപോര്പ്ട്ടുേള് േൃതയസമയത്തുതലന്ന കമഖ്ലോ ഓഫീസുേളില് േിട്ടിയിട്ടുലണ്ടന്ന് 
േണ്കപ്ടോള് േൂം ഇന്-െോര്പ്് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

 

XVII. വരോതുവോയ നിര്പ്കേശങ്ങള്ക 

എ) ഏലതങ്കിലും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ്മോരുകടകയോ, ഔട്ട്-ലലറ്റ് 
ഓഫീസര്പ് ഇന്-െോര്പ്ജുമോരുകടകയോ അഭോവത്തില് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് എടുക്കുവോന് 
നിര്പ്കേശിക്കലപട്ട സമയത്ത് നടത്തുവോന് സോധിക്കോലത വരുേയോലണങ്കില് ടി വിവരം കേോക്ക്  
ലവരിഫികക്കഷന് ഓഫീസര്പ് / ഓഫീസര്പ് ഇന്-െോര്പ്് ബന്ധലപട്ട കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോലര അേിയികക്കണ്ടതോണ്. കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോരുലട 
നിര്പ്കേശമനുസരിച്ച് ബന്ധലപട്ട കമഖ്ലോ മോകനജര്പ് / എ.ജി.എം. (രി&എ) കേോക്ക് യഥോസമയം 
എടുക്കുന്നതിനോവശയമോയ നടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ടതും, കേോലക്കടുപിന് വീഴ്െ വരുത്തിയ 
ഉകദയോഗസ്ഥര്പ്ലക്കതിലര കവലവിലക്ക് അടക്കമുള്ള നടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ടതുമോണ്. 
 

ബി) കേോക് വവരിഫികകഷനുമോയി ബന്ധവപട്ട് OMS, DMS എന്നീ കസോഫ്റ്റ്-വവയേുേളില് ആവശേമോയ 
Updation-േള്ക എും.ഐ.എസ് ഡിവിഷന് വരുകത്തണ്ടതുും ടി േികപോര്പ്ട്ടുേള്ക ലഭ്േമോകുന്നതിനുള്ള 
നടരടിേള്ക ബന്ധവപട്ട SSO-മോര്പ് സവീേരികകണ്ടതുമോണ്.  

സി)   കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് രൂര്പ്ത്തിയോയ ഔട്ട്-ലലറ്റുേളുലട വിവരങ്ങള് ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് 
േണ്കപ്ടോള് േൂമുേളില് അേിയികക്കണ്ടതും, േണ്കപ്ടോള് േൂമുേളില് നിന്ന് ലഹഡ് ഓഫീസില് 
അേിയികക്കണ്ടതുമോണ്. ഏവതങ്കിലുും ഔട്ട്-വലറ്റുേളുവട കേോക് വവരിഫികകഷന് സമയ 
ബന്ധിതമോയി രൂര്പ്ത്തിയോയിട്ടിലലോവയങ്കില് ടി വിവരും വഹഡ് ഓഫീസ് േണ്കക്ടോള്ക േൂമില് 
ക്രകതേേും അേിയികകണ്ടതോണ്. 

ഡി) എലലോ ഔട്ട്-ലലറ്റുേളും, ഡികപോേളും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് രൂര്പ്ത്തീേരിച്ച്  ലതോട്ടടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം  തലന്ന പ്രവര്പ്ത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്ന് എലലോ കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോരും 
ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. 

  

                 (ഒപ്)                 

                         വെയര്പ്മോന് & മോകനജിുംഗ് ഡയേക്ടര്പ്. 

രേര്പ്പ് 

എലലോ കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് / ഓഫീസര്പ്മോര്പ്ക്കും 
എലലോ ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് / കഷോപ് മോകനജര്പ്മോര്പ് / സൂപര്പ് മോര്പ്ക്കറ്റ് / ലമഡിക്കല് കേോര്പ് / 
എല്.രി.ജി. ഔട്ട് ലലറ്റുേള് / ലരകപ്ടോള് ബങ്കുേള് / മോകവലി കേോേുേള്.  
എ.ജി.എം. (രി&എ) / മോകനജര്പ് (ഭരണം) / എലലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് / എലലോ േീജിയണല് മോകനജര്പ്മോര്പ് / 
എലലോ അസിേെ് മോകനജര്പ്മോര്പ് (H.O. and R.O.) / വിജിലന്സ് ഓഫീസര്പ്. 
PIO 
PA to CMD & GM 
A8 seat 
Stock File/Spare copies.  
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അനുബന്ധും - I 

CONSOLIDATION FORM FOR MDMS RICE / WBNP RICE / WBNP WHEAT AT DEPOTS  

(Separate statement may be prepared for each item)  

Name of Depot : 

 Depot Outlets Total 

(A) Opening Balance: As on 01/04/2020    

(B) Receipts :    

                   FCI    

                   From Depots    

                   Transfer from other Depots    

(C) Issues :    

                 From Depots to Schools / ICDS    

                 From Outlets to Schools / ICDS     

                Transfer to other Depots    

                    

(D) Closing Balance  As on  31/03/2021    

    

(E) Physical Balance available on 31/03/2021    

    

Difference if any (D) – (E)     

 

 

 

                                                 

       ഡികപോ മോകനജര്പ് / കേോക് േകേോഡിയന് /  

      കേോക് വവരിഫികകഷന് ഉകദേോഗസ്ഥന്:- 

സ്ഥലും -        ഒപ്:- 

തീയതി-           കരര്:- 
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അനുബന്ധും – II 

1 േളക്ഷ്ന്, ഓപകേഷന് അക്കൗണ്ടുേളിലല ബോലന്സു മുഴുവനോയും 
ലഹഡ്ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടികലയ്തക്ക്  മോറ്റിയതോയി ഉേപു 
വരുത്തിയിട്ടുകണ്ടോ? 

 

2 എ1, എ3, സി1, സി2, സി3 (Before Year end Closing) എന്ന 
കഫോമുേള്  രൂരിപിക്കുന്നതിനു മുമ്പോയി പ്ഫീലസയില് സബ്സിഡി 
നിരക്കിലുള്ള സോധനങ്ങലളലലോം കനോര്പ്മല് സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള 
സോധനങ്ങളോയി വരവ് വച്ചിട്ടുകണ്ടോ? 

 

3 ഡികപോേള് തമ്മിലുള്ള കേോക്ക് പ്ടോന്സ്ഫര്പ് തോരതമയം ലെയ്തത് ഉേപ് 
വരുത്തിയിട്ടുകണ്ടോ ? 

 

4 കഷോര്പ്കട്ടജും േിക്കവേിയും സംബന്ധിച്ച േികപോര്പ്ട്ട് സോക്ഷ്യലപടുത്തി 
േീജിയണല് ഓഫീസര്പ്ക്ക് പ്ലേമോേികയോ ? 

 

5 േയോഷ്/ഡി.ഡി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഉള്ലപലട മലറ്റലലോ 
വിവരങ്ങളും കരഖ്ലപടുത്തിയിട്ടുകണ്ടോ? 

 

6 ലമഡിസിനല് കനോണ്ലമഡിസിനല് ഉല്രന്നങ്ങള് പ്രകതയേമോയി തരം 
തിരിച്ച് OB, Receipt, issue, book balance and Physical balance  
എന്നിവ കരഖ്ലപടുത്തിയിട്ടുകണ്ടോ? 

 

7 OMS േികപോര്പ്ട്ട് ഉള്ളടക്കം ലെയ്തതിട്ടുകണ്ടോ?   

8 എലലോ േികപോര്പ്ട്ടുേളിലും ഒപ് വച്ചിട്ടുകണ്ടോ?  

9 ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിേര്പ് ഔട്ട്-ലലറ്റുേളിലും ഡികപോേളിലും 
തയ്യോേോക്കിയിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപുവരുത്തിയിട്ടുകണ്ടോ ? 

 

10 ലപ്േഡിറ്റ് ലസയില് ഇനത്തില് േുടിശ്ശിേ നിലനില്ക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് 
ആയത് സംബന്ധിച്ച ബോധയതോ സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധലപട്ട സ്ഥോരനത്തില് 
നിന്നും വോങ്ങി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുകണ്ടോ? 

 

11 എലലോ ഔട്ട്-ലലറ്റുേളുകടയും ഇംപ്രേ് അക്കൗണ്ട് 28/03/2021-നു 
മുമ്പോയി ലസറ്റില് ലെയ്തത രൂര്പ്ത്തീേരണ േികപോര്പ്ട്ട് സോക്ഷ്യലപടുത്തി 
ബന്ധലപട്ട കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുകണ്ടോ? 

 

12 CCIS-ല്ലപട്ട ഔട്ട്-ലലറ്റുേളുലട ഈ സോമ്പത്തിേ വര്പ്ഷലത്ത GRS 
മുഴുവന് ഡികപോയില് വരവ് ലവച്ചിട്ടുകണ്ടോ? 

 

13 ഡികപോേളില് നിന്നും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളികലയ്തക്കും മറ്റ് 
ഡികപോേളികലയ്തക്കും അയച്ചതും തിരിച്ചയച്ചതുമോയ മോകവലി / 
കനോണ് മോകവലി സോധനങ്ങള് വരവ് ലവച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് JM(M&I)-മോരുലട 
സോക്ഷ്യരപ്തം സമര്പ്പിച്ചിട്ടുകണ്ടോ? (III ലേ) 

 

14 കേടു വന്നതും േോലോവധി േഴിഞ്ഞതുമോയ മരുന്നുേള് കേോക്കില് 
ഉള്ലപടുത്തോലത അവ മോറ്റി വോങ്ങിലയന്ന് ഉേപോക്കിയിട്ടുണ്ട്? 

 

                                                 

          ഡികപോ മോകനജര്പ്:- 

സ്ഥലും -        ഒപ്:- 

തീയതി-          കരര്:- 
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അനുബന്ധും - III 
 

കേോവകടുപ് രൂര്പ്ത്തീേരികുന്നതിനു മുന്രോയി നടപില് വരുകത്തണ്ട 
സമയക്േമരട്ടിേ. 

 

1 
DMS മുകഖ്നയുള്ള കേോക്കിലെ വില്പന, വിതരണം, പ്ടോന്സ്ഫര്പ് 
എന്നിവയ്തക്കുള്ള അവസോന തീയതി (III-എ) 

28/03/2021 

2 
QAC / DMC തീരുമോനപ്രേോരം Damaged കേോക്കുേള് ഡിസ്കരോസ് 
ലെകയ്യണ്ട അവസോന തീയതി (III-എഫ്റ്) 

20/03/2021 

3 
ഡികപോേളികലയും, ഔട്ട്-ലലറ്റുേളികലയും കേോക്ക് പ്ടോന്സ്ഫര്പ് 
വിവരങ്ങള് േിക്കണ്പ്ലസല് ലെകയ്യണ്ട അവസോന തീയതി (III–ലേ), 
VIII-4-ബി) 

28/03/2021 

4 
ഡികപോേളില് / ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് നീക്കിയിരിപുള്ള േയോഷ് ബോങ്കില് 
ഒടുക്കു വരുത്തി കക്ലോസിംഗ് ബോലന്സ് NIL ആകക്കണ്ട അവസോന 
തീയതി (III-എന്, VIII–1-എഫ്റ്) 

31/03/2021 

5 
ഔട്ട്-ലലറ്റുേള് /  NFSA കഗോഡൗണുേള് എന്നിവിടങ്ങളിലല ഇംപ്രേ് 
അക്കൗണ്ടുേള് ലസറ്റില് ലെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസോന തീയതി (IV-എ) 

28/03/2021 

6 

ലമഡിക്കല് കേോേിലല കലോക്കല് രര്പ്കച്ചസ് ബിലലുേള് / CCIS 
മുകഖ്നയുള്ള ഔട്ട്-ലലറ്റിലല രര്പ്കച്ചസ് എന്നിവ ഡികപോേളില് 
വരവുലവച്ച് കരയ്തലമെിനോയി ഡികപോയില് ഏല്പികക്കണ്ട 
അവസോന തീയതി  (III-എം), (VIII-3-എച്ച്) 

25/03/2021 

7 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്മോരുലട നിയമനം 
രൂര്പ്ത്തീേരികക്കണ്ട അവസോന തീയതി (XI - സി) 

18/03/2021 

8 
SSO-മോരുലട സഹോയകത്തോലട ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജര്പ്മോരുലട രരിശീലനം 
രൂര്പ്ത്തിയോകക്കണ്ട തീയതി (VIII) 

18/03/2021 

9 

ഇെര്പ് ഡികപോ കേോക്ക് പ്ടോന്സ്ഫര്പ് സംബന്ധിച്ച േികപോര്പ്ട്ടുേള്, 
ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (എം&ഐ)കമഖ്ലോ ഓഫീസുേളില് ലഭയമോകക്കണ്ട 
അവസോന തീയതി (III-എല്) 

25/03/2021 

10 

പ്േമനമ്പര്പ് 9 പ്രേോരമുള്ള േികപോര്പ്ട്ടുേള് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ് 
ലഹഡ് ഓഫീസ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ലസക്ഷ്നില് ലഭയമോകക്കണ്ട അവസോന 
തീയതി (XIII-സി) 

30/04/2021 
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അനുബന്ധും-IV 

2020-21-വല വോര്പ്ഷിേ േണവകടുപുമോയി ബന്ധവപട്ട വിവിധ െുമതലേള്ക 
രൂര്പ്ത്തീേരികകണ്ടതിനുള്ള സമയക്േമ രട്ടിേ 

1 
ഔട്ട്-ലലറ്റുേള് / ഡികപോേള് / സബ്ഡികപോേള് എന്നിവിടങ്ങളിലല 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് രൂര്പ്ത്തീേരികക്കണ്ട അവസോന തീയതി  
(ഖ്ണ്ഡിേ I പ്രേോരം) 

31/03/2021 

2 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കഫോമുേള്, അനുബന്ധ കേറ്റ്ലമെുേള് (ഔട്ട്-
ലലറ്റ്, ഡികപോേള്) കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്ക്ക് 
നല്കേണ്ട അവസോന തീയതി  

03/04/2021 

3 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് കഫോമുേള് ആഭയന്തര 
ഓഡിറ്റ് വിഭോഗത്തിന് രരികശോധനയ്തക്ക് സജമോകക്കണ്ട അവസോന 
തീയതി (XII-എഫ്റ്) 

30/04/2021 

4 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കഫോമുേളിന്കമല് കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് 
സൂപര്പ്പ്ലവസേും, ആഭയന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭോഗവും സംയുക്തമോയി 
രരികശോധനേള് ആരംഭികക്കണ്ട തീയതി (XII-എഫ്റ്) 

03/05/2021 

5 പ്േമനമ്പര്പ് 4 പ്രേോരമുള്ള രരികശോധനേള് രൂര്പ്ത്തീേരികക്കണ്ട 
അവസോന തീയതി (XII-എഫ്റ്) 

15/05/2021 

6 
അനുബന്ധം II പ്രേോരമുള്ള ലെക്ക് ലിേ് ഡികപോ മോകനജര്പ്, കേോക്ക് 
ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ് എന്നിവര്പ് ഒപിട്ടത് കമഖ്ലോ ഓഫീസ് 
മുകഖ്ന ലഹഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് വിഭോഗത്തില് എത്തികക്കണ്ട 
അവസോന തീയതി (XI-എം) 

21/05/2021 

7 

കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസര്പ്, ആഭയന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭോഗം 
(ഫീല്ഡ്) ടീം എന്നിവര്പ് സംയുക്തമോയി രരികശോധിച്ച കഫോമുേള് സീല് 
ലെയ്തത് സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്ക്ക് പ്ലേമോകേണ്ട 
അവസോന തീയതി (XII-ജി) 

18/05/2021 

8 
കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ട് പ്രേോരമുള്ള കഷോര്പ്കട്ടജുേള്ക്ക് 
അതോത് ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (എം&ഐ)-മോര്പ് മുകഖ്ന  ഓഫീസര്പ്      
ഇന്-െോര്പ്ജുമോര്പ്, േകേോഡിയന്മോര്പ് എന്നിവര്പ്ക്ക് അടവു വരുത്തുന്നതി 
നുള്ള കനോട്ടീസ് നല്കേണ്ട അവസോന തീയതി (IX എച്ച്) 

10/05/2021 

9 പ്േമനമ്പര്പ് 8 പ്രേോരമുള്ള അടവു വിവരങ്ങള് ലഹഡ് ഓഫീസ് 
ഓഡിറ്റികലയ്തക്ക് േികപോര്പ്ട്ട് ലെകയ്യണ്ട അവസോന തീയതി (IX ഐ) 

30/06/2021 

10 ഡികപോേളിലല കേോക്ക് േണ്കസോളികഡഷന് തയ്യോേോക്കി െോര്പ്കട്ടര്പ്ഡ് 
അക്കൗണ്ടെ് സ്ഥോരനങ്ങള്ക്ക് നല്കേണ്ട അവസോന തീയതി  (XI-ഒ)   

30/06/2021 

11 
ഡികപോേളിലല സര്പ്ട്ടിപ്ലഫ ലെയ്തത കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന്, 
േണ്കസോളികഡഷന് േികപോര്പ്ട്ടുേള് കമഖ്ലോ മോകനജര്പ്മോര്പ്ക്ക് 
സമര്പ്പികക്കണ്ട അവസോന തീയതി (XIII-ഇ) 

15/07/2021 

12 
"കഫോം M”-ലെ ഡികപോതല സംക്ഷ്ിപ്ത േികപോര്പ്ട്ട് ലഹഡ് ഓഫീസ് 
ഫിനോന്സ് ലസക്ഷ്നിലല GST ലസലലികലയ്തക്ക് നല്കേണ്ട അവസോന 
തീയതി (XII-എച്ച്) 

31/05/2021 
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അനുബന്ധും-V 

കമഖലോ മോകനജര്പ്മോരുവട െുമതലേള്ക 

 

• ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ്, JM (M&I), AM/JM (Accounts) എന്നിവരുലട ഒരു കയോഗം കമഖ്ലോ 
തലത്തില് SSO-യുലട സഹോയകത്തോലട നടകത്തണ്ടതോണ്. (III ഡി) 

• ഔട്ട്-ലലറ്റ് മോകനജര്പ്മോരുലട ഒരു കയോഗം ഡികപോ തലത്തില് ‘SSO’ യുലട സഹോയകത്തോലട 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. (VIII) 

• ഓകരോ ഡികപോേളികലയും കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സൂപര്പ്പ്ലവസേോയി അതോത് 
ഡികപോയിലല അസിേെ് മോകനജലരകയോ, ജൂനിയര്പ് മോകനജര്പ് (M&I)-മോലരകയോ നിയമിച്ച് 
18/03/2021-നേം ലഹഡോഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ലസക്ഷ്നില് അേിയികക്കണ്ടതോണ്. (XI എ, സി) 

• കഹോള്ലസയില് ലമഡിക്കല് ഡിവിഷന് AM/JM-ലെ സോന്നിദ്ധ്യത്തില് ലമഡിക്കല് ഔട്ട്-ലലറ്റ് 
മോകനജര്പ്മോരുലട ഒരു കയോഗം വിളികക്കണ്ടതും ലമഡിക്കല് കഹോള്ലസയില് ഡിവിഷനില് 
നിന്നുള്ള വിതരണം MWD AM/JM േിക്കണ്പ്ലസല് ലെയ്തതു എന്ന് ഉേപോകക്കണ്ടതുമോണ്. (VIII 4 
ബി) 

• കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് കവണ്ടി മറ്റ് ലമഡിക്കല് കേോേുേളിലല ഫോര്പ്മസിേുമോലര  
ഉള്ലപടുത്തുന്നതിനു ആവശയമോയ പ്േമീേരണങ്ങള് നടകത്തണ്ടതോണ്. (VIII 3 എല്) 

• െീത്തയോയതും ഗുണനിലവോരം േുേഞ്ഞതുമോയ സോധനങ്ങള് കേോലക്കടുപിന് 
മുകന്നോടിയോയി ഡിസ്കരോസ് ലെയ്യുന്നതിനുളള നടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. (III എഫ്റ്) 

• കേടുവന്നകതോ, േോലോവധി േഴിഞ്ഞകതോ ആയ മരുന്നുേളുലട േണക്ക് പ്രകതയേം 
എടുത്തതിലെ േികപോര്പ്ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്.  (VIII 3 ലേ) 

• 28/03/2021-നു മുമ്പോയി  ഇംപ്രേ് അക്കൗണ്ട് ലസറ്റില്ലമെിലെ രൂര്പ്ത്തീേരണ േികപോര്പ്ട്ട് 
ഡികപോ മോകനജര്പ്മോര്പ് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. (IV എ) 

• ഡികപോേള് തമ്മിലുള്ള കേോക്ക് പ്ടോന്സ്ഫേുേളുലട േൃതയത ഉേപുവരുത്തി ആയതിലെ 
േണ്ഫര്പ്കമഷന് സര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 30/04/2021-നേം ലഹഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ലസക്ഷ്നികലയ്തക്ക് 
നല്കേണ്ടതോണ്. (III എല്, XIII സി) 

• കേോര്പ്പകേഷലെ സവന്തം വോഹനങ്ങള് ലരകപ്ടോള് അടിച്ച വേയില് ലെലവോയ തുേയുലട 
ലസറ്റില്ലമെ് നടത്തുേയും DCB-യില് നിന്നും ഇവ ഒഴിവോക്കലപട്ടിട്ടുലണ്ടന്നും ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതുമോണ്. (VIII 2 ജി) 

• NFSA കഗോഡൗണുേളിലല ഫിസിക്കല് കേോക്കില് വയതയോസം േലണ്ടത്തിയോല് കമഖ്ലോ 
മോകനജര്പ്മോര്പ് ബന്ധലപട്ട കേോക്ക് േകേോഡിയന്മോര്പ്ക്ക് ഉടനടി േോരണം േോണിക്കല് കനോട്ടീസ് 
നല്കേണ്ടതോണ്. (VIII 5എഫ്റ്) 

• കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് സമയത്ത് ഏലതങ്കിലും ഔട്ട്-ലലറ്റുേളില് പ്േമോതീതമോയ 
വയതയോസം േണ്ടോല് അനന്തരനടരടിേള് സവീേരികക്കണ്ടതോണ്. (IX ലജ) 

• 15/05/2021-നു മുന്രോയി അനുബന്ധം-II ലഹഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ലസക്ഷ്നില് 
നിര്പ്ബന്ധമോയും സമര്പ്പികക്കണ്ടതോണ്. (XI എം) 

• കേോക്ക് ലവരിഫികക്കഷന് േികപോര്പ്ട്ടിലെ 1st copy IAW ഫീല്ഡ് വിഭോഗം രരികശോധിച്ചതിനു 
കശഷം കമഖ്ലോ ഓഫീസില് ലഭിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപു വരുകത്തണ്ടതോണ്. (XII സി, ഇ) 

• െോര്പ്കട്ടഡ് അക്കൗണ്ടെ് സര്പ്ട്ടിപ്ലഫ ലെയ്തത കേോക്ക് േിക്കണ്സിലികയഷന് & 
േണ്കസോളികഡഷന് കഫോമുേള് 15/07/2021-നു മുന്രോയി ലഭിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപു 
വരുകത്തണ്ടതോണ്. (XIII ഇ) 
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