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ദി കേരള ക്റ്റേറ്റ് സിവില സപസപ്ലൈസ കേ കോരോര്പ്പക്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ
സര്ക്കുലര നമ്പര   -  06  /201  9  

CIN  - U52209KL1974SGC002615
A8.36306/18                  തീയതി:06/02/2019

വിഷയം - കേരള ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ് സിവിലിവില് സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈസ് കേ രര്പ്പകപ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ - 31/03/2019-ല് 
   അവസിവില നിക്കുന്ന വരഷത്തിലിലെ കണക്ല േണലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് നല്േ്കുന്ന
   നിരകദ്ദേശങ്ങള .

              
31/03/2019-ല്  അവസിവില നിക്കുന്ന 2018-19 സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷത്തിലിലെ കണക്ല സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്, സിവില ധനങ്ങള, സ വരജംഗമ വസ്ത്കുകള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് 2019 മ രച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
അവസിവില നം ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ്,  പ്പറേീജിയണല്  ആഫീസ്,  ഡികര്പ്പ േള  മറ്റമ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള ,
മില്മേള /  കഗ ഡണണ്കുേള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവയില് നടുപ്പ് സംത്തിലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന്കു.  ഈ വരഷലെ കണക്ത്തില ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ്
ഡികര്പ്പ േളില് ഡി.എം.എസ്, ചില്പ്പറേ വില്ര്പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളില്  ഒ.എം.എസ്.  കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേലെ കണക്ള അടുപ്പ് സംിസ നലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയ യിരിക്കും നടുപ്പ് സംത്തിലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്നത. ആയതികലക്റേറ്റ് ത ലെ കണക്ഴ പപ്പറേയ്കുന്ന
നിരകദ്ദേശങ്ങള നല്േ്കുന്ന്കു.

I. ക്റ്റേ കോ്്     വവരിഫിക്ഷന്     തീയതിയക്കുും   സമയവക്കുും  

വ കോരഷിേ േണവ്ടുപക്കുോര്പ്പിന്      നിരകിര്ദ്ദേശിക്കപി്വോര്പ്പട      തീയതിേ  ള  

കേമ
നും.

ഓഫീസ  / ഔട്-വലറ്റ് തീയതി

1 പ്പറേീജിയണല് ഓഫീസ്, ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് 01/04/2019

2 സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ  ഡികര്പ്പ േള 29/03/2019

3. ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേള 29/03/2019, 30/03/2019, 31/03/2019

4 ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന്കുേള 29/03/2019, 30/03/2019, 31/03/2019

5 ടുപ്പ് സംീ ഡിവിഷന് 01/04/2019

6 PDS ഡികര്പ്പ  / NFSA കഗ ഡണണ 31/03/2019, 01/04/2019

7 മ കവലി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേള 29/03/2019, 30/03/2019

8 സിവിലൂര്പ്പര മ രകറ്റമേള 29/03/2019, 30/03/2019, 31/03/2019

9 പീര്പ്പിളസ് ബസിവില ര,  പ്ലൈസ് െര്പ്പര മ രകറ്റ്റേറ്റ് 29/03/2019, 30/03/2019, 31/03/2019

10 മലെ കണക്്ണെ്ണെ ഡികര്പ്പ  / എല്.പി.ജി. ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേള 01/04/2019

11 ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള  ബങ്കുേള 31/03/2019 – 4 pm ന്കു കശഷം

12 കഗ തമ്പ്റേറ്റ് സിവിലംസ്കരണ മില്മേള 29/03/2019, 30/03/2019

13 ലെ കണക്നല്്റേറ്റ്, അരി മില്മേള / കഗ ഡണണ്കുേള 29/03/2019, 30/03/2019

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

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് പൂരത്തിലീേരിക്കുന്നതിന്കു മ്കുന്പ യി /  ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ്
വിവിധ ച്കുമതലേള പൂരത്തിലീേരികകണ്ടതിന്കുള്ള സിവിലമയന്േമപടിേ അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-III,  IV  ആയി
കചരത്തിലിരിക്കുന്നത േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി പ ലികകണ്ടത ണ.
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II. ക്റ്റേ കോ്്     വവരിഫിക്ഷന്     കഫ കോമക്കുേളുും     ്പ്പറേികോര്പ്പ കോരടുേളുും  .

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് കഫ മ്കുേള DMS,  OMS,  MedSoft, OMS Medi,  Supplyco  Paddy
എന്നീ കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേളില് ലഭ്നത് കൃത്യമ ണ.

1 കഫ കോും "എ 1”
മ കവലി സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം 
പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് , ഡിക്ലകപ്പറേഷന് ,
ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്

എല്  ഡികര്പ്പ േളക്കും, ഔട്റേറ്റ്-     
 ലെ കണക്ലറ്റമേളക്കും(ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള ബങ്റേറ്റ്, 
എല് .പി.ജി., PDS ഡികര്പ്പ , 
ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ ര , ലെ കണക്മഡികല് 
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന് 
ഒഴിലെ കണക്േ)
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  കഫ കോും "എ 3 (i), (ii), 
(iii) ”

കന ണ -മ കവലി സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം 
പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് , ഡിക്ലകപ്പറേഷന് ,
 ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്

കമല്ര്പ്പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം 

എ 3 (I) – കന കോണ് മ കോകവലി  - ITEM WISE – QUANTITY 

എ 3 (ii) - കന കോണ് മ കോകവലി  - ITEM WISE – VALUE

എ 3 (iii)  - കന കോണ് മ കോകവലി  - GROUP VALUE - SUMMARY

3 കഫ കോും "സി 1 – സി 3 ”
ശബരി ന്ബ ന്ഡ സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് , ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്

കമല്ര്പ്പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം

4 കഫ കോും "ഇ” സ വര ജംഗമ വസ്ത്കുകളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം 
പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

എല്  ഡികര്പ്പ േളക്കും,

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളക്കും

5 കഫ കോും "എഫ” േ്നത് കൃത്യ ഷ, ബ ങ്റേറ്റ്, Sundry debtors 
എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം പരികശ ധനയ്കും ഡിക്ലകപ്പറേഷന്കും

എല്  ഡികര്പ്പ േളക്കും,

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളക്കും

6 കഫ കോും "ജി” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് ,
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള ബങ്കുേളക്റേറ്റ്

7 കഫ കോും "എച്” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് ,
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

എല്  PDS ഡികര്പ്പ േള / 

NFSA കഗ ഡണണ്കുേള

8 കഫ കോും "ഐ” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് ,
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

എല് .പി.ജി. ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേള /

മലെ കണക്്ണെ്ണെ ഡികര്പ്പ 

9 കഫ കോും "വജ” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് ,
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്. കഗ തമ്പ്റേറ്റ് മില്മേളക്റേറ്റ്

10 കഫ കോും "വേ 1 – വേ 3” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് ,
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

എല്  ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളക്കും

11 കഫ കോും "എല ” ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് ,
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

എല്  ലെ കണക്മഡികല്
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷന്കുേളക്കും 

12 കഫ കോും "എും”
നഷ്ടലെ കണക്ര്പ്പട ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ വിവരങ്ങള 
GST  Act ന്പേ രം നല്കേണ്ടത.  (Stock  Deficiency

Report)

എല്  ഡികര്പ്പ േളക്കും,

ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളക്കും
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A) കഫ കോും "എന് "
2018-19  സിവിലീസിവിലണിലെ കണക്ല ലെ കണക്നല്്റേറ്റ്,  അരി എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് , 
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് , ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

 ലെ കണക്നല്്റേറ്റ്, അരി മില്മേളക്റേറ്റ്B)കഫ കോും "എന് (a)

കഫ കോും "എന് (b)” 

2017-18 സിവിലീസിവിലണിലെ കണക്ല ലെ കണക്നല്്റേറ്റ്, അരി എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് , ഡിക്ലകപ്പറേഷന് ,
ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്.

2017-18  സിവിലീസിവിലണിലെ കണക്ല ന്പളയം മൂലം നശിച്ച് നല്കുന്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
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III. ഡികോര്പ്പ കോേളിവല     സ കോധനങ്ങളുവടുപ     ക്റ്റേ കോ്്        വവരിഫിക്ഷന്     സുംബനിച്  .  

എ) ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ വില്ര്പ്പന, വിതരണം, ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫര, ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയ ഒര്കു ഇടുപ്പ് സംപ ടുപ്പ് സം്കുേളമം 28/03/2019-
നക്കു കശിക്കപഷും അന്കുവദിക്കുന്നതല്.  28/03/2019-കന കോ അതിന്കുമ്കുകമ്പ  ആയി ഇന്പേ രമ്കുളള
എല്  ഇടുപ്പ് സംപ ടുപ്പ് സം്കുേളമം, േണക്കുേളമം പൂരത്തിലീേരികകണ്ടത ണ.

ബി) എല്  ഡികര്പ്പ േളമം ത ലെ കണക്ഴ പപ്പറേയ്കുന്ന പ്പറേികര്പ്പ രടമേള DMSല് നിന്ന്കും തയ പ്പറേ കി
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരക്കു നല്കേണ്ടത ണ.

1. Declared Vs Physical stock report. (പരകച്ച് നല്കുന്സ് കപ്പറേറ്റില്കും, ലെ കണക്സിവിലല്ിംഗ് 

കപ്പറേറ്റില്കും പ്പറേികര്പ്പ രടമേള എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത ണ.)

2. Report of stock transfer.

3. Report of stock conversion and reconversion.

4. Ageing report – No. of days wise.

സി) ക്റ്റേ കോ്് വവരിഫിക്ഷനക്കു മക്കുകഷ കോടുപിയ കോയി ഡികോര്പ്പ കോ മ കോകനജരമ കോര ,  JM (M&I),  AM/JM (Accounts)
എഷിവരക്കുവടുപ ഒരക്കു കയ കോഗും കമഖല കോ തലതില നടുപതക്കുേയക്കുും കവണ്ട നിരകിര്ദ്ദേശിക്കപങ്ങള നലേക്കുേയക്കുും
SSO-യക്കുവടുപ സഹ കോയകത കോവടുപ Year End Closing-വന സുംബനിച പരിശിക്കപീലനും നടുപകതണ്ടതക്കുമ കോണ.
ഇകപേ കോരമക്കുള്ള പരിശിക്കപീലനും 10/03/2019-ന് മക്കുന്പ കോയി നടുപകതണ്ടത കോണ. 

ഡി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ആഫീസിവിലര ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ കില് േണ്ട നല് സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് മ ന്തം ഡി.എം.എസിവിലില്  കചരത്തില്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  31/03/201  9  -  ല  
ലെ കണക്വരിഫികകഷനില് േണ്ട നല് സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ആയിരിക്കും
01/04/2019-വല മ്കുന്നിരിര്പ്പ്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക യി കചരകകണ്ടത്കും ഇത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രടില്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ഇ) ചീതയ കോയതക്കുും ഗക്കുണനിലവ കോരും േക്കു്പ്പറേഞ്ഞതക്കുമ കോയ സ കോധനങ്ങള കപകതപ്രത്യേേ രജി്റ്റേ്പ്പറേില
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതി സസൂകിക്ണ്ടതക്കുും പിഷീട ജസൂനിയര മ കോകനജര (േപ്രത്യേസൂ.എ)  പരികശിക്കപ കോധിച് QAC-
യക്കുകടുപയക്കുും ഡി.എും.സി. (DMC)-യക്കുകടുപയക്കുും തീരക്കുമ കോനമനക്കുസരിച് 15/03/201  9  -  നക്കു   മക്കുന്് ഡിസകപ കോസ
വചയുഷതിനക്കുളള നടുപപടുപിേള കമഖല കോ മ കോകനജര മക്കുകഖന സ്ീേരിക്ണ്ടത കോണ.  കേടുപ കോയ
സ കോധനങ്ങള വില്ക്കുഷതിന് /  നശിക്കപിോര്പ്പി്ക്കുഷതിന് കവണ്ടനടുപപടുപിേള സ്ീേരിക്ണ്ട ചക്കുമതല
അത കോത് ഡികോര്പ്പ കോേളിവല QAC-യില നികി്തമ കോണ.  ഇതരും സ കോധനങ്ങളുവടുപ ഇനും തിരിചുളള
വിവരങ്ങളുും അവ കേടുപ കോവ കോന്   ഉണ്ട കോയ സ കോഹചരപ്രത്യേങ്ങളുും അതിവ് ഉതരവ കോദിേള
ആര കോവണഷക്കുളള വിവരവക്കുും നിശിത കഫ കോമില യഥ കോസമയും കമഖല കോ മ കോകനജര മക്കുഖ കോനിരും
മ കോകനജര (േപ്രത്യേസൂ.എ)-വയ അ്പ്പറേിയിക്ണ്ടത കോണ.  മ കോകനജര  (QA)  ഈ വിവരങ്ങള  സുംകി്ത
രസൂപതില കോ്ി േ് കോളിറ്റി േമ്മിറ്റിയക്കുവടുപ അുംഗീേ കോരകത കോവടുപ തക്കുടുപരനടുപപടുപിേള
സ്ീേരിക്ണ്ടത കോണ. ഈ രജി്റ്റേ്പ്പറേില ഉളവോര്പ്പടിരി്ക്കുഷ ക്റ്റേ കോ്ിവ് വിവരങ്ങള "കഫ കോും M”-ല
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതിയിടുവണ്ടഷ് ഡികോര്പ്പ കോ മ കോകനജര ഉ്പ്പറേോര്പ്പു വരക്കുകതണ്ടത കോണ.  ഇകപേ കോരും
ഉളവോര്പ്പടുപക്കുതിയിടുള്ള സ കോധനങ്ങളുവടുപ വില "കഫ കോും  M”-മ കോയി ത കോരതമപ്രത്യേും വചയത് ഡികോര്പ്പ കോ
മ കോകനജര സ കോകപ്രത്യേവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

എഫ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കവരിഫികകഷന്  സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ കില് േ ണ്കുന്ന വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യ സിവിലത്തിലിന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േക്റ്റേ ഡിയന്, കഗ ഡണണ  അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്, ഡികര്പ്പ  മ കനജര  എന്നിവര ഉത്തിലരവ ദിേ
ള യിരിക്കുന്നത്കും, സര്ക്കുലര 09/2017 ന്പേ രം നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംി സിവിലവീേരിക്കുന്നത്കുമ യിരിക്കും.

ജി) നിശിത ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമ കവളയില്  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് നീകം ഒന്ന്കും അന്കുവദിക്കുന്നതല്.  ഈ
സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ഏലെ കണക്തങില്കും 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.

എച്) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കവരിഫികകഷന് നിശിത സിവിലമയത്തില്കുതലെ കണക്ന്ന ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങ്കുവ ന്കവണ്ടി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ഡിക്ലകപ്പറേഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഒര്കു പേരര്പ്പ്റേറ്റ് അത ത OIC മ ര്കും ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര്കും
ക്റ്റേ കോ  വ്ടുപക്കുോര്പ്പിവ് തകല ദിവസും   തവഷ നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും തയ പ്പറേ കി വയ്ക്കകകണ്ടത ണ.

ഐ) ഡികര്പ്പ േളികല  മ കവലി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളികല  MDMS  അരി നീകിയിരിര്പ്പ്റേറ്റ് ഉലെ കണക്ണ്ടങില്
ആയതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേമ യി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും അതന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് MDMS-ലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-I-ല് തയ പ്പറേ കകണ്ടത്കുമ ണ. ഈ അന്കുബന്ധിച്ച് നലം ഡികര്പ്പ  മ കനജര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
സിവിലരടിഫികകറ്റ ലെ കണക്ടുപ്പ് സം മ കനജര  (ജി.എസ്)-ന കനരിടമ അയച്ച് നല്കുന്മ ലെ കണക്േ ടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത ണ.  മ കനജര
(ജി.എസ്)  ഇന്പേ രം ലഭിക്കുന്ന ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെമേള  പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഇതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ സിവിലംകിപ്ത ത
ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് ഉണ്ട കി എ.ജി.എം (ഫിന ന്സ്)-ലെ കണക്നയ്കും മ കനജര അകണണ്ട്റേറ്റ്സിവിലികനയ്കും
ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത ണ.
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വജ) ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്റേറ്റ് 2018-19 സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷത്തിലില് , ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളികലക്കും മറ്റമ
ഡികര്പ്പ േളികലക്കും അയച്ച് നല്കുന്ത്കും തിരിച്ച് നല്കുന്യച്ച് നല്കുന്ത്കുമ യ മ കവലി, കന ണ-മ കവലി സിവില ധനങ്ങള
അത ത ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളില്കും ഡികര്പ്പ േളില്കും േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി വരവ്കു വച്ച് നല്കുന്ിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന്കുളള
വിവരം അത കോത് OIC-യക്കുവടുപ സിവിലരടിഫികകഷന് സിവിലെിതം ബന്ധിച്ച് നലര്പ്പട JM (M&I)-യ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േക്റ്റേ ഡിയന്മ ര്കും 2  8  /  03/201  9  -  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 കണക്വരിഫികകഷന്
പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്ന ര്പ്പം വച്ച് നല്കുന്ിരികകണ്ടത ണ. 

വേ) ഡികര്പ്പ േള തമില്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം ന്ഫപ്പറേ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ്കുതലെ കണക്ന്ന
പൂരത്തിലീേരിച്ച് നല്കുന്ിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്കുള്ളത പ്പറേീജിയണല് മ കനജര ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത്കും ആയതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
പൂരത്തിലീേരണപ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് JM(M&I)-ല് നിന്ന്കും 2  0  /03/201  9  -  നേും   സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
വ കങ്ങണ്ടത്കുമ ണ. 29/03/2019-  നേും   ഇത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പൂരത്തിലീേരണ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് കമഖല 
മ കനജരമ ര , മ കനജര (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)-ന ലഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ടത ണ.

എല ) CCIS  (Centrally  Consolidated  Indenting  System)-ല്ലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് ലഭിച്ച് നല്കുന്
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം GRS  പൂര്ണെമ യ്കും,  ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഡികര്പ്പ േളില് ലെ കണക്പ്പറേസിവിലീപ്ത റ്റ്റേറ്റ്
പിടുപ്പ് സംിച്ച് നല്കുന്ിരികകണ്ടത ണ.  ആയതികേ്യ്ക്കക യി അന്പേ രം ലഭിച സ കോധനങ്ങളുവടുപ GRS  list
ഓകര കോ OIC-യക്കുും തയ കോ്പ്പറേ കോ്ി ബനവോര്പ്പട ഡികോര്പ്പ കോേളില 25/03/2019-നക്കു മക്കുന്പ കോയി നലകേണ്ടതക്കുും
കപസതക്കുത ലി്റ്റേ് കപേ കോരും നടുപോര്പ്പു വരഷതില തവഷ ഡികോര്പ്പ കോേളില വരവ്കുലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ത യി JM
(M&I)-യ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയന്കും ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കും,  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് നിന്ന്റേറ്റ്
നല്േിയ ലി്റ്റേ്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  യ ലെ കണക്ത ര്കു േ രണവശ ല്കും 31/03/201  9  -  നക്കു  
മ്കുമ്പ്കുള്ള ലെ കണക്പ്പറേസിവിലീപ്ത റ്റ്റേറ്റ് പ്കുതിയ വരഷത്തിലികലക്റേറ്റ് ലെ കണക്പ്പറേസിവിലീപ്ത റ്റ്റേറ്റ് പിടുപ്പ് സംിക ന് ഡികര്പ്പ േലെ കണക്ള
അന്കുവദിക്കുന്നതല്.  GST  നിയമകപേ കോരും പരകചസ ബിലസുേള അത കോത് മ കോസും തവഷ വരവ
വവയക്ണ്ടതക്കുണ്ട് എഷതിന കോല കമലോര്പ്പ്പ്പറേഞ്ഞ കപേ കോരമക്കുള്ള ഉകപകേള അത കോത് OIC-മ കോരക്കുവടുപ
ബ കോധപ്രത്യേതയ കോയി േണ് കോ്ക്കുഷത കോണ.

എും) ഡികര്പ്പ േളില് ലെ കണക്പ്പറേസിവിലീപ്ത റ്റ കയ , ബ ലന്സ് ആകയ  േ്നത് കൃത്യ ഷ ഉലെ കണക്ണ്ടങില് അത  3  0  /  03/  20  1  9  -  
നക്കു തലെ കണക്ന്ന ബ ങിലടുപ്പ് സംകകണ്ടത ണ. ബ ങ്റേറ്റ് ബ ലന്സ് േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി ലെ കണക്െഡ ഓഫീസിവിലികലക്റേറ്റ്
ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫര ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഡി.എം.എസ്. ന്പേ രമ്കുളള േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ലന്സ് ബ്കുക്റേറ്റ് ബ ലന്സിവില യി
േണക കകണ്ടത ണ.  അത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷനില്  േണ്ട ഫിസിവിലികല് േ്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 ഡികോര്പ്പ കോയികലയക്കുും േപ്രത്യേ കോഷ
ബ കോലന്സ 10,000/- രസൂപയ്് മക്കുേളില വരക്കുവ കോന് പ കോടുപക്കുള്ളതലസ.

എന് ) വവയര ഹ ഹൗസില ക്റ്റേ കോ്് സസൂകിചിടുവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വില ആയതിന് ലെ കണക്വയര െണസിവിലില്നിന്ന്റേറ്റ് ലഭിച്ച് നല്കുന്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് (31/  0  3/201  9  -  കലത്  ) ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഡികര്പ്പ  മ കനജര വ ങ്ങി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലരക്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര
ഇതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒപ്പറേിജിനല് സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് മ ന്തകമ സിവിലവീേരിക ന് പ ടുപ്പ് സം്കുളളമ.

ഒ) ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില്  േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നിലനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത  സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് (3  മ സിവിലത്തിലിലധിേം നില്ക്കുന്ന േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േ രണം
സിവിലെിതം)  ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലലെ കണക്പ്പറേ േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ. സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ഇല് ത്തില േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള
ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഡികര്പ്പ  അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് മ കനജര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി മറ്റ്റേറ്റ്
ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര
ഇത പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  C&AG  ഓ ഡികറ്റഴസിവ് വിശിക്കപേലനതിന്
ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയതിന കോല ടുപി സരടിഫി്റ്റുേള    നിരബനമ കോയക്കുും  വ കോങ്ങിയിരിക്ണ്ടത കോണ.  ഈ
വിവരങ്ങള ഡികോര്പ്പ കോയിലക്കുള്ള വകേഡിറ്റ് വസയില രജി്റ്റേ്പ്പറേക്കുമ കോയി ഒതക്കുകന കോ്ി കഫ കോും "എഫ"-ല
വിശിക്കപദമ കോയി കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

പി) NFSA പദ്ധതി  കപേ കോരമക്കുള്ള  സ കോധനങ്ങളുവടുപ   വരവക്കുും വിതരണവക്കുും  ക്റ്റേ കോ്ക്കുും  കപകതപ്രത്യേേമ കോയി
േ കോണിക്ണ്ടത കോണ.

IV.   ഇുംകപ്റ്റേ്   (NFSA   ഇുംകപ്റ്റേ് ഉളവോര്പ്പവടുപ  )  

എ) എല്  ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ് 28/03/2019-നക്കു മ്കുമ്പ യി ലെ കണക്സിവിലറ്റില്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.  ആയത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പൂരത്തിലീേരണപ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ മ കനജരമ ര
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖല  മ കനജരമ രക്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത്കും,  പേരര്പ്പ്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടികന ലെ കണക്ടുപ്പ് സം ര്പ്പം ലെ കണക്വയ്ക്കകകണ്ടത്കുമ ണ.  ഇതിന്കു
കശഷമ്കുണ്ട േ്കുന്ന വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേള ഒര്കു േ രണവശ ല്കും അന്കുവദിക്കുന്നതല്.  അങ്ങിലെ കണക്ന
എലെ കണക്എന്തെങില്കും വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേള ഉണ്ട യ ല്  അത ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരില്നിന്ന്കും
ഈടുപ്പ് സം കകണ്ടത ണ.
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ബി) എലസ കോ ഔട്-വലറ്റുേളുും ഇുംകപ്റ്റേ് തക്കുേ അത കോതക്കു മ കോസങ്ങളില തവഷ വസറ്റില വചയതിരി്ണും.
NFSA ഇുംകപ്റ്റേ് വസറ്റിലവമ്് കപകതപ്രത്യേേമ കോയി േണ് കോക്ണ്ടത കോണ.

സി) NFSA-യ്് കവണ്ടി  അ് ഹൗണ്ടില നിഷക്കുും പണും പിന്വലിചിടുവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വില  അതിവ് വചലവക്കുും,
നീ്ിയിരിോര്പ്പുും  കപകതപ്രത്യേേമ കോയി   തയ കോ്പ്പറേ കോക്ണ്ടത കോണ.

ഡി) NFSA-യ്് കവണ്ടി ഡികോര്പ്പ കോയക്കുവടുപ അ് ഹൗണ്ടില നിഷക്കുും പണും വചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടിചിടുവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വില ആയത്
NFSA  ബ കോങ്കില് ആയതിന് വ് അ് ഹൗണ്ടില നിഷക്കുും ഡികോര്പ്പ കോയക്കുവടുപ ബ കോങ്കില് ആയതിന് വ് അ് ഹൗണ്ടികലയ്് വരവ
വവയക്ണ്ടത കോണ.

V.     േ കോലിച കോ്ക്കുേളുവടുപ     ക്റ്റേ കോ്്  

ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുമ്കുമ്പ യി േ ലിച്ച് നല്കുന് ക്കുേള  /  േ ലിബ രല്കുേള  ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവ 28/03/2015-വല
QA.2-8919/15 നമ്പര നിരകിര്ദ്ദേശിക്കപകപേ കോരും  വിലോര്പ്പന നടുപതി പണും ഒടുപക്കുക്ണ്ടത കോണ. 

VI.    ഫികസഡ     അസറ്റ്   (  കഫ കോും   -   ഇ  )  

എ) ഫികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന വശ്നത് കൃത്യമ യ കഫ മ്കുേള
അത ത കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേളില് ലഭ്നത് കൃത്യമ ണ.

ബി) 2015–16  സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷം മ്കുതല് ഫികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് പ്പറേജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള എല്  ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ലറ്റമേളില്കും ഡികര്പ്പ േളില്കും കമഖല  ഓഫീസിവില്കുേളില്കും ലെ കണക്െഡഓഫീസിവിലില്കും
നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും സിവിലൂകികകണ്ടത ണ (സിവിലരക്കുലര 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 കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലരമ ര ഫികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
ഇന്പേ രമ്കുള്ള രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള സിവിലൂകിക്കുന്നില് ലെ കണക്യങില് ടുപ്പ് സംി വിവരം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര കമലധിേ രിക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലെ കണക്ചകയണ്ടത ലെ കണക്ണന്ന്കും ആയത
ഗ്കുര്കുതരമ യ വീഴ്ചയ യി േണക കി ആവശ്നത് കൃത്യമ യ ശിക നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
സിവിലവീേരിക്കുന്നത്കുമ യിരിക്കും.     

DMS  ല് ഫികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലഭ്നത് കൃത്യമ ണ.  ഈ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് OMS-ല്കും ലഭ്നത് കൃത്യമ ണ.
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട വിവരങ്ങള അതില് ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് രജി്റ്റേപ്പറേ ക വ്കുന്നത്കുമ ണ.

സി) േമ്പ്നത് കൃത്യൂടര ,  ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെര മ്കുതല യ ഇഡിപി ലെ കണക്മഷീന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം വിവരങ്ങള HAMS  software-ല്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  അതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ന്പവരത്തിലന രീതിയ്കും പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ജനകപ്പറേറ്റമ ലെ കണക്ചയമന്ന
വിധവ്കും ത ലെ കണക്ഴര്പ്പപ്പറേയ്കും വിധമ ണ. 

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് കവരിഫികകഷന് ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് MIS  ലെ കണക്സിവിലകനില് നിന്ന്കും
നല്േ്കുന്ന username &  password ഉപകയ ഗിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് കല ഗിന്  ലെ കണക്ചയ വ്കുന്നത ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് നടുപ്പ് സംകത്തിലണ്ട ഡികര്പ്പ /ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് തിരലെ കണക്രഞ്ഞെടുപ്പ് സം്കുത്തിലതിന്കു കശഷം View Button
ഉപകയ ഗിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് നിലവിലെ കണക്ല െ രഡ ലെ കണക്വയര വിവരങ്ങള േ ണ വ്കുന്നത ണ.   ഓകര 
െ രഡ ലെ കണക്വയര വിവരങ്ങളമം ശരിയ കണ ലെ കണക്യന്ന്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസരക്റേറ്റ് നല്േിയിടമള്ള Remarks  കേ ളത്തിലില്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില വ്കുന്നത ണ.  േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം Name,
Designation, Address എന്നിവ കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി Save ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ. അതിന്കു കശഷം ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
ബടണ ഉപകയ ഗിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് കവരിഫികകഷന് വിവരങ്ങള 3  പേരര്പ്പമേള ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുക വ്കുന്നത ണ.

കപജ 1(Original)  - ഡികര്പ്പ യില് സിവിലൂകികണം (Stock Consolidation and Statutory Audit)

കപജ 2(Duplicate) - കമഖല  ഓഫീസിവിലില് സിവിലവീേരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുത്തിലി

  ്റ്റേ റ്റ്ൂടപ്പറേി ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് ആവശ്നത് കൃത്യങ്ങളക യി കമഖല  ഓഫീസിവില്കുേളില് 

  തലെ കണക്ന്ന സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

    കപജ 3(Triplicate) - ഓഫീസ് കേ ര്പ്പി ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റില് സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

ഡി) ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല രജി്റ്റേര ന്പധ ന രജി്റ്റേപ്പറേ യ്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ല രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള സിവിലബ
രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേള യ്കും സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. ഓകര  ഡികര്പ്പ േളമം അവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േീഴില്കുള്ള ഔട്റേറ്റ്-
ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ല രജി്റ്റേപ്പറേ്കുേളമമ യി ഒത്തില്കുകന കി അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് വിവരങ്ങള ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  

ഇ) ലെ കണക്െഡ ഓഫീസിവിലിലെ കണക്ല േമ്പ്നത് കൃത്യൂടര ഒഴിലെ കണക്േയ്കുള്ള സ വര ജംഗമ ആസ്തിേലെ കണക്ളക്കുപ്പറേിച്ച് നല്കുന്മള്ള
വിവരങ്ങള AMS (Asset Management System) എന്ന കപ രടലില് േയപ്പറേി ഓകര  ലെ കണക്സിവിലകന്കും
തങ്ങള വ ങ്ങിയത്കും,  ഇകര്പ്പ ള ഉപകയ ഗത്തിലിലിരിക്കുന്നത്കുമ യവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം വിവരങ്ങള
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ഇതില് നിന്ന്കും ലഭിക്കുന്ന പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് യഥാര്ത്ഥ സ്റ രോര്ട്ട് യഥാര്ത്ഥ ക്റ്റേ ക്കുമ യി
ഒത്തില്കുകന കി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കും,  ടുപ്പ് സംി
പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി മ കനജര (എക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്)-ന സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത്കുമ ണ. 
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എഫ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര ക്റ്റേ കില് േ ണ്കുന്ന അസിവിലറ്റമേളമം 31/03/2019-ലെ കണക്ല
മൂല്നത് കൃത്യ നിര്ണെയവിലയ്കും േണക കി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  പ്പറേികര്പ്പ രടില്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ഇന്പേ രം ഓകര  അസിവിലറ്റികസ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും വില അകണണ്ടിംഗ്
രീതിയന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ത്കുേ നിശയിക്കുവ ന്  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലരമ ലെ കണക്ര ച്കുമതലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്ന്കു.  ഈ വസ്ത്കുകളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം വില,  നിലവില്കുളള
അവസയില്  വിറ്റ ല് ലഭിക വ്കുന്ന ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില്  കവണം
നിശയികകണ്ടത.

ജി) കേടുപ്പ് സം്കുവന്നത്കും ഉപകയ ഗകയ ഗ്നത് കൃത്യവ്കുമല് ത്തില ലെ കണക്വയിംഗ് ബ ലന്സ് ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുളള
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ലി്റ്റേ്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ  മ കനജര  തയ പ്പറേ കകണ്ടത ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലര 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
സിവിലവീേരികകണ്ടത ണ.

എച്) ഫികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് മ്കുന്വരഷങ്ങളിലെ കണക്ല വിവരങ്ങള ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സം എല് 
അസിവിലറ്റമേളമം രജി്റ്റേപ്പറേില് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്കും,  ഡികോര്പ്പ കോയില       ഉപകയ കോഗി്ക്കുഷ  
സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ      വ കോഹനവക്കുും     വണ്ടി     നമ്പ്പ്പറേക്കുും  ,    വണ്ടി     ഇനവക്കുും     (  േ കോകരപ്രത്യേജ്   /    േ കോര   )    സുംബനിച  
വിവരങ്ങളുും  ടുപി രജി്റ്റേ്പ്പറേില കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതിയിടുവണ്ടഷക്കുള്ള വിവരും   ക്റ്റേ കോ്് വവരിഫിക്ഷന്    
ഓഫീസരമ കോര    പരികശിക്കപ കോധിച്     ഉ്പ്പറേോര്പ്പുവരക്കുകതണ്ടത കോണ  .    കമല രജി്റ്റേര വഹഡ ഓഫീസിവല  
വ കോഹനങ്ങളുവടുപ േ കോരപ്രത്യേതിലക്കുും ബ കോധേമ കോണ  .  

VII.  േപ്രത്യേ കോഷ     ബക്കു്്     /   വലഡജ  ര   (NFSA   ഉളവോര്പ്പവടുപ  )  

എ) േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ്കുകിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ഓകര  ദിവസിവിലത്തിലികസ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും കേ ര്പ്പി േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിന്ന്കും ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്-ഔട്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേം ഫയല യി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും ഡികര്പ്പ  മ കനജര  /  കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് മ കനജര
അത ത്കു ദിവസിവിലലെ കണക്ത്തില േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ലന്സ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ബി) 2018-19-വല അ് ഹൗണ്ട്സ സുംബനമ കോയ ഇടുപപ കോടുപക്കുേള പസൂരതീേരിച ലെ കണക്ലഡജപ്പറേിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്-ഔട്റേറ്റ്
(Journal Entries ഉളവോര്പ്പവടുപ) എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് സിവിലീരിയല യി നമ്പരിട്റേറ്റ്, പ്ലൈസ് ബസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് ലെ കണക്ചയ്ക്കത, ഇന്ഡകസിവില്കും
എഴ്കുതി സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

സി) ഡികര്പ്പ  /  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര ബ ങില് നിന്ന്കുമ്കുളള ബ ലന്സ് േണഫരകമഷന്
സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് വ ങ്ങി അതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ അസിവിലല്,  ഡികര്പ്പ േളില് സിവിലൂകികകണ്ടത്കും,  പേരര്പ്പ്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലലെ കണക്പ്പറേ ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത്കുമ ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര
ഈ സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് േിടിയിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്നേ ര്നത് കൃത്യം ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഡി) േളകന്  /  ഓര്പ്പകപ്പറേഷന് അകണണ്ട്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണഫരകമഷന് സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുളള
31/03/201  9   വലെ കണക്രയ്കുള്ള ബ ങ്റേറ്റ് ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെമേള വ ങ്ങി ഫയല് ലെ കണക്ചകയണ്ടത്കും statutory
ഓഡിറ്റിന യി സിവിലൂകികകണ്ടത്കുമ ണ. 

ഇ) ലെ കണക്െഡ ഓഫീസിവില്കുേളിലെ കണക്ലയ്കും കമഖല  ഓഫീസിവില്കുേളിലെ കണക്ലയ്കും േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ്കുകിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ അത ത്കു
ദിവസിവിലലെ കണക്ത്തില പേരര്പ്പമേള ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് ഔലെ കണക്ടടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് AM(P&R) / ARMs  സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലൂകി
കകണ്ടത ണ. 31/03/  201  9  -  വല പേരര്പ്പ്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര ഫിസിവിലികല്
ബ ലന്സിവില്കുമ യി ഒത്തില്കു കന കിയതിന്കു കശഷം സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ. 

VIII. ഔട്     വലറ്റുേളിവല     ക്റ്റേ കോ്്     വവരിഫിക്ഷ  ന്  

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കു മ്കുകന്ന ടുപ്പ് സംിയ യി ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഒര്കു കയ ഗം
ഡികര്പ്പ  തലത്തിലില്  നടുപ്പ് സംത്തില്കുേയ്കും കവണ്ട നിരകദ്ദേശങ്ങള  നല്േ്കുേയ്കും,  േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത ‘SSO’  യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
സിവിലെ യകത്തില ലെ കണക്ടുപ്പ് സം കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേില് ഇയര  എന്ഡ കക്ല സിവിലിങ്ങിലെ കണക്ന സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മളള
ലെ കണക്ന്ടുപ്പ് സംയിനിംഗ്, ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ രക്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത്കുമ ണ.  ഇന്പേ രമ്കുള്ള പരിശീലനം
20/03/201  9  -  നക്കു   മ്കുന്പ യി നടുപ്പ് സംകത്തിലണ്ടത ണ.

1) മ കോകവലി ക്റ്റേ കോ്പ്പറേക്കുേള     /   സസൂോര്പ്പര     മ കോ  ര്  റ്റുേള     /   പീോര്പ്പി  ളസ     ബസ കോ്പ്പറേക്കുേള     /   പഹോര്പ്പര     മ കോ  ര്റ്റ്  

എ) ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ല േ്നത് കൃത്യ ഷ,  ബ ങ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ്,  സ വരജംഗമ വസ്ത്കുകള എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന ആവശ്നത് കൃത്യമ യ കഫ മ്കുേള അത ത കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്-ലെ കണക്വയപ്പറേ്കുേളില്
ലഭ്നത് കൃത്യമ ണ. 

ബി) േണപ്ലൈസ് സിവിലന്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് പരകച്ച് നല്കുന്സ് ന്പേ രമ്കുളള സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം കക്ല സിവിലിംഗ് ബ ലന്സ് OMS-ല്
നിന്ന്റേറ്റ് ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് അത്കു ന്പേ രം ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ. 

സി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി നിര്ണെയിക്കുവ ന് പറ്റിയ രീതിയില് സിവില ധനങ്ങള അടുപ്പ് സം്കുകിലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന അന്കുകയ ജ്നത് കൃത്യമ യ തരത്തിലില് ന്േമീേരികകണ്ട ബ ധ്നത് കൃത്യത അത ത
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ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ രക ണ.  ഇതിന വീഴ്ച വര്കുത്തില്കുന്ന പകം വിവരം
കമലധിേ രിലെ കണക്യ അപ്പറേിയികകണ്ട ബ ധ്നത് കൃത്യത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരക ണ.

ഡി) വിേ്പനകയ ഗ്നത് കൃത്യമല് ത്തില സിവില ധനങ്ങള  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  സിവിലമയത്തില്റേറ്റ്
ഡികര്പ്പ േളികല  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളികല  അന്കുവദിക്കുന്നതല്. ഇത്തിലരം സിവില ധനങ്ങള 15/03/2019-
നക്കു മ്കുമ്പ യി ഡികര്പ്പ യികലക്റേറ്റ് മ കറ്റണ്ടത ണ.  അങ്ങലെ കണക്ന ലെ കണക്ചയ ന്  േഴിരഞ്ഞെിലെ കണക്ല്ങില്
JM(Q.A)-യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ശ്കുപ രശയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില് നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള പ്ലൈസ് േലെ കണക്ക കള്ളണ്ടത ണ.
ചീത്തിലയ യകത  േ ല വധി േഴിരഞ്ഞെകത  ആയ സിവില ധനങ്ങള ഒര്കു േ രണവശ ല്കും
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ കില്ലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതല്.  ഇങ്ങലെ കണക്ന എലെ കണക്എന്തെങില്കും
േലെ കണക്ണ്ടത്തിലിയ ല്  അത ക്റ്റേ കിലെ കണക്ല േ്കുപ്പറേവ യി േണക ക്കുന്നത ണ.  ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ്
മ കനജര അതിന ഉത്തിലരവ ദിയ യിരിക്കുന്നത്കുമ ണ. ഇന്പേ രം ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റില് ഇരിക്കുന്ന
സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം വിവരം "കഫ ം M”-ല് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര
ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഇ) ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ല ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് 28/03/2019-ന് മ്കുമ്പ യി ഡികര്പ്പ യികലയ്ക്കക്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലറ്റില്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെിന യി
നല്കേണ്ടത ണ.  വിറ്റമവരവ്കുേള 30/03/2019-നേം തലെ കണക്ന്ന ബ ങില് അടുപ്പ് സംകകണ്ടത ണ.
31/03/2019 വലെ കണക്രയ്കുള്ള േളകന് അകണണ്ട്റേറ്റ് ബ ലന്സ് മ്കുഴ്കുവന യ്കും ഡികര്പ്പ  /
ലെ കണക്െഡ ഫീസ് ബ ങികലക്റേറ്റ് മ റ്റിയത യ്കും കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് മ കനജര ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുത്തിലിയിരികണം.
ഇന്പേ രം ന്പവരത്തിലിക ലെ കണക്ത േളകനില്കും ലെ കണക്പ്പറേമിറ്റന്സിവിലില്കും േ്കുപ്പറേവ്കു േണ്ട ല് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരലെ കണക്കതിലെ കണക്ര േരശന അച്ച് നല്കുന്ടുപ്പ് സംകനടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവീേരിക്കുന്നത ണ.

എഫ) “കഫ ം എ1,  എ3,  സിവിലി1,  സിവിലി2,  സിവിലി3 (Before  Year  closing)”  പ്പറേികര്പ്പ രടമേള കസിവില ഫറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്വയപ്പറേില് നിന്ന്കും ജനകപ്പറേറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്ചയമന്നതിന മ്കുമ്പ യി ന്ഫീലെ കണക്സിവിലയില് സിവിലബസിവിലിഡി നിരകില്കുളള
എല്  സിവില ധനങ്ങളമം കന രമല് സിവിലബസിവിലിഡി നിരകില്കുളള സിവില ധനങ്ങള യി വരവ്കു
വയ്ക്കകകണ്ടത ണ.

ജി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കുകശഷം േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് ഇയര എന്ഡ കക്ല സിവിലിംഗ് നടുപ്പ് സംത്തിലിയതിന്കു
കശഷം, “കഫ ം എ1, എ3, സിവിലി1, സിവിലി2, സിവിലി3 (After year closing)” എന്ന പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം 3
പേരര്പ്പമേള  നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് മ കനജര്കും ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലപ്പറേ്കും ഒര്പ്പിട്റേറ്റ്
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്) ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില്  േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നിലനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത  സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് (3  മ സിവിലത്തിലിലധിേം നില്ക്കുന്ന േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േ രണം
സിവിലെിതം)  ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലലെ കണക്പ്പറേ േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ. സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ഇല് ത്തില േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള
ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് ഇന് -ച രജിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി മറ്റ്റേറ്റ് ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം
ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര ഇത പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ. C&AG  ഓ ഡികറ്റഴസിവ് വിശിക്കപേലനതിന് ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയതിന കോല ടുപി
സരടിഫി്റ്റുേള  നിരബനമ കോയക്കുും  വ കോങ്ങിയിരിക്ണ്ടത കോണ.   ഈ വിവരങ്ങള ഔട്റേറ്റ്-
ലെ കണക്ലറ്റിലെ കണക്ല വകേഡിറ്റ് വസയില രജി്റ്റേ്പ്പറേക്കുമ കോയി ഒതക്കുകന കോ്ി കഫ കോും "എഫ"-ല നിരബനമ കോയക്കുും
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

2. വപകകടുപ കോള     ബങ്കില് ആയതിന് വ്   (  കഫ കോും   -   ജി  )  

എ) ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ കഫ കോമക്കുേള സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ വവബ്പസറ്റില
(www.supplycokerala.com) ലഭപ്രത്യേമ കോണ. ആയത് കപി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബി) ഉപകയ ഗശൂന്നത് കൃത്യമ യ ബ രല്കുേള  /  േ്നത് കൃത്യ ന്കുേള ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവ ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി
ഡിസ്കപ സ് ലെ കണക്ചയ്ക്കത ത്കുേ ബ ങിലടുപ്പ് സംകകണ്ടത ണ.

സി) ഡി.സിവിലി.ബി. ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി എഴ്കുതി പൂരത്തിലിയ കകണ്ടത ണ.  ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്സിവിലയിലിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ പിരിരഞ്ഞെ്കുേിട ന്കുളള ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം വിവരമ്കുളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുളള ലി്റ്റേ്റേറ്റ്
നല്കേണ്ടത ണ.

ഡി) േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ പിരിരഞ്ഞെ്കുേിട ന്കുളളത പൂര്ണെമ യ്കും പിരിലെ കണക്ച്ച് നല്കുന്ടുപ്പ് സം്കുക്കുവ ന് ന്ശമികകണ്ടത ണ.
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണഫരകമഷന് സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പടവരില്നിന്ന്റേറ്റ് വ ങ്ങി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലരമ ര ആയത ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  കമല സരടിഫി്റ്റുേള  C&AG  ഓഡികറ്റഴസിവ് വിശിക്കപേലനതിന്
ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോേയ കോല   നിരബനമ കോയക്കുും  വ കോങ്ങിയിരിക്ണ്ടത കോണ.േക്കുടുപിശിേ വിവരങ്ങള ഔട്-
വലറ്റിവല DCB  രജി്റ്റേ്പ്പറേക്കുമ കോയി ഒതക്കു കന കോ്ി കഫ കോും "എഫ"-ല നിരബനമ കോയക്കുും
കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ഇല് ത്തില ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ ഓഫീസിവിലര ഇന് -ച രജിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി കഫ പ്പറേത്തിലില് ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.
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ഇ) ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് / ഡിഡി ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങിയവയ്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര
ബ ങില് അടുപ്പ് സംര്പ്പികകണ്ടത ണ.

എഫ) ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള   /    ഡീസിവിലല്     ബങ്കുേളില്     ഫിസിവിലികല്     ക്റ്റേ ക്കു     നിശയിക്കുവ ന്     ഓകര      under  
ground tank   ന്കും     ഓയില്     േമ്പനിേള തന്നിടമള്ള     ഡിര്പ്പ്റേറ്റ്     ച രട്റേറ്റ്      ആധ രമ കണം  .   ഓകര   
ടുപ്പ് സം ങി  ലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും  ,     ഡിപ്ത      പ്പറേീഡിംഗ്കും     അതിന്കു     ത്കുല്നത് കൃത്യമ യി     ച   രടില്     േ ണിച്ച് നല്കുന്ിരിക്കുന്ന     Quantity  -  
യ്കും     ന്പകത്നത് കൃത്യേം     ന്പകത്നത് കൃത്യേം     േ ണിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്     ആലെ കണക്േയ്കുള്ള     ഫിസിവിലികല്     ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്  
നിശയികകണ്ടത ണ  . Tankwise details of stock    ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്     കവരിഫികകഷന്     പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ  
അന്കുബന്ധിച്ച് നലമ യി     സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ  .  

ജി) കേ രര്പ്പകപ്പറേഷലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ സിവിലവഎന്തെം വ െനങ്ങള ഈ സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷം ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള അടുപ്പ് സംിച്ച് നല്കുന്
വേയില് ലെ കണക്ചലവ യ ത്കുേയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം മ്കുഴ്കുവന് വിവരങ്ങളമം ന്പസ്ത്കുത വ െനങ്ങളമമ യി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഓഫീസിവില്കുേളില് 05/03/2019-നേം നല്േ്കുേയ്കും ടുപ്പ് സംി ഓഫീസിവില്കുേളില് നിന്ന്റേറ്റ്
ആയതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ലെ കണക്സിവിലറ്റില്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലമ യ കജരണല് വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലിയ
പേരര്പ്പമേള 25/03/2019-നേം ഡികര്പ്പ േളില് ലഭ്നത് കൃത്യമ ലെ കണക്യന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. 

3. വമഡി്ല     ക്റ്റേ കോര   (  കഫ കോും   -   വേ  1,   വേ  2,   വേ  3)  

എ) ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ കഫ കോമക്കുേള ബനവോര്പ്പട കസ കോഫറ്റ് വവയ്പ്പറേില
ലഭപ്രത്യേമ കോണ. ആയത് കപി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ഇടുപ്പ് സംപ ട് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിവരങ്ങള  ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് /  കന ണലെ കണക്മഡിസിവിലിനല്
ഉേ്പന്നങ്ങള എന്നിങ്ങലെ കണക്ന തരം തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ആലെ കണക്േ വിലയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ഓഫീസിവിലര  ഇന്ച രജ എഴ്കുതി തയ പ്പറേ കി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലരക്റേറ്റ്
നല്കേണ്ടത ണ.  കഫ ം -  ലെ കണക്േ3  ന്പേ രം ലഭിക്കുന്ന പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ രക്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

സി) ഓഫീസിവിലര ഇന്ച രജ മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിലെ കണക്ന്നടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ കപ്പറേണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്   ഓഫീസിവിലര
അതന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തിലി ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില്
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

ഡി) കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന്കുേളില് നിന്ന്കും പ്ലൈസ് േര്പ്പറ്റിയ ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് /  കന ണ
ലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് ഉേ്പന്നങ്ങള ,  ആലെ കണക്േ വിലയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം അടുപ്പ് സംിസ നത്തിലില് ന്പകത്നത് കൃത്യേം തയ പ്പറേ കി
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ. 

ഇ) പരകചസ ്പ്പറേികടണ് /  കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേികടണ് / വസറ്റിലവമ്് ഡീവറ്റയിലസ ക്റ്റേറ്റ്വമ്് കപകതപ്രത്യേേും
തയ കോ്പ്പറേ കോ്ി   സമരോര്പ്പിക്ണ്ടത കോണ.   േസൂടുപ കോവത കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേികടണ് Medisoft  /   Excel  മക്കുകഖന
നടുപതിയത് കപകതപ്രത്യേേും തയ കോ്പ്പറേ കോ്ി സമരോര്പ്പിക്ണ്ടത കോണ.

എഫ) ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ലന്സ് പൂജ്നത് കൃത്യമ യിരികണം. വിറ്റമവരവിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
വിശദ ംശങ്ങള ന്പകത്നത് കൃത്യേം കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ജി) ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് ത്കുേയ്കും വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേളമം 28/03/2019-ന മ്കുന്പ യി ലെ കണക്സിവിലറ്റില്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെിന യി
ഡികര്പ്പ യികലയ്ക്കക്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത ണ.  ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുകശഷം ഇത്തിലരം വണച്ച് നല്കുന്പ്പറേ്കുേള
അന്കുവദിക്കുന്നതല്.

എച്) കല കല് പരകച്ച് നല്കുന്സിവിലിലെ കണക്ല ബില്മേള വല്ത്കുമ്കുലെ കണക്ണ്ടങില് 25/03/2019-ന മ്കുന്പ യി
ഡികര്പ്പ യില് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.  നടുപ്പ് സംര്പ്പ്റേറ്റ് വരഷകത്തിലക്റേറ്റ് കവണ്ടി 20/03/2019 മ്കുതല്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് തീര്കുന്നത്കുവലെ കണക്ര കല കല് പരകച്ച് നല്കുന്സ് നടുപ്പ് സംത്തില്കുവ ന് പ ടുപ്പ് സം്കുള്ളതല്.

ഐ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലര  ലെ കണക്മഡികല്  ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളില്കും ലെ കണക്മഡികല്
കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന്കുേളില്കുമ്കുള്ള ഫികസിവില ഡ അസിവിലറ്റമേളമകടുപ്പ് സംയ്കും ബില്
ബ്കുക്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് രജി്റ്റേര പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിവരങ്ങള
നിരദ്ദേിഷ്ട കഫ മില് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

വജ) കേടുപ്പ് സം്കുവന്നത്കും േ ല വധി േഴിരഞ്ഞെത്കുമ യ മര്കുന്ന്കുേള ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പില്
ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതല്.  ഇവ ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന മ്കുമ്പ യി മ റ്റിവ കങ്ങണ്ടത ണ. അതലെ കണക്ല്ങില്
ഇത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് കന ട്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സിവിലവില് സപ്ലൈയപ്പറേില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി
െ ജര കകണ്ടത ണ.  ഇന്പേ രമ്കുള്ള ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ വിവരങ്ങള "കഫ ം M”-ല്
കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

വേ) ഏലെ കണക്തങില്കും േ രണവശ ല് കേടുപ്പ് സം്കുവന്നകത ,  േ ല വധി േഴിരഞ്ഞെകത  ആയ മര്കുന്ന്കുേള
ക്റ്റേ കില് ഉലെ കണക്ണ്ടങില് അവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണക്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേം എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത്കും അതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
കമഖല  മ കനജര, മ കനജര (എസ്.ബി) എന്നിവരക്റേറ്റ്   നല്കേണ്ടത്കുമ ണ. 



9

എല ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന അത ത ഫ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കു പേരം  മറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിലെ കണക്ല ഫ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ആയതിന്കു കവണ്ട
ന്േമീേരണങ്ങള അത ത കമഖല  മ കനജരമ ര നിരനിര്വ്വെികകണ്ടത ണ.

എും) ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില്  േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നിലനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത  സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് (3  മ സിവിലത്തിലിലധിേം നില്ക്കുന്ന േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േ രണം
സിവിലെിതം)  ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലലെ കണക്പ്പറേ േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ. സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ഇല് ത്തില േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള
ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഓഫീസിവിലര ഇന് -ച രജ്കുമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി മറ്റ്റേറ്റ്
ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര
ഇത പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  C&AG  ഓ ഡികറ്റഴസിവ് വിശിക്കപേലനതിന്
ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയതിന കോല ടുപി സരടിഫി്റ്റുേള  നിരബനമ കോയക്കുും  വ കോങ്ങിയിരിക്ണ്ടത കോണ.  ഈ
വിവരങ്ങള ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റിലെ കണക്ല വകേഡിറ്റ് വസയില രജി്റ്റേ്പ്പറേക്കുമ കോയി ഒതക്കുകന കോ്ി കഫ കോും "എഫ"-ല
നിരബനമ കോയക്കുും കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

4. ്പ്പറേീജിയണല      വമഡി്ല     കഹ കോളവസയില     ഡിവിഷന്   (  കഫ കോും   -   എല   )  

എ) ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ കഫ കോമക്കുേള ബനവോര്പ്പട കസ കോഫറ്റ് വവയ്പ്പറേില
ലഭപ്രത്യേമ കോണ.  ആയത് കപി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബി) കമഖല  മ കനജരമ ര ഓകര  കമഖലേളികലയ്കും ലെ കണക്മഡികല് ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ഒര്കു കയ ഗം കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ലെ കണക്മഡികല് ഡിവിഷന് AM/JM-ലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ സിവില ന്നിദ്നത് കൃത്യത്തിലില്
വിളിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട നിരകദ്ദേശങ്ങള നല്കേണ്ടത്കും,
ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷനില് നിന്ന്കുള്ള വിതരണം പ്പറേികണപ്ലൈസ് സിവിലല്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത്കുമ ണ.  ഇതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ അവസിവില ന തീയതി 2  8  /03/201  9     ആണ.  ഇന്പേ രം
പ്പറേികണപ്ലൈസ് സിവിലല് ലെ കണക്ചയമന്നതിന്കുള്ള ഉത്തിലരവ ദിതവം ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില്
ഡിവിഷന് AM/JM-ല് നികിപ്ത തമ യിരിക്കും.

സി) ഓഫീസിവിലര  ഇന്ച രജ മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും കന ണലെ കണക്മഡിസിവിലിനല് ഉല്പന്നങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും
കവരതിരിച്ച് നല്കുന്മള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിലെ കണക്ന്നടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ കപ്പറേണ്ടത്കും,  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലര  അതന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തിലി ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില്  സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
േമ്പ്നത് കൃത്യൂടപ്പറേില് നിന്ന്കുള്ള ഈ പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമം ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ഡി) പരകച്ച് നല്കുന്സ് പ്പറേികടണ /  കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേികടണ് / ലെ കണക്സിവിലറ്റില്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് ഡീലെ കണക്റ്റയില്സ് ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
ന്പകത്നത് കൃത്യേം തയ പ്പറേ കി  സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ. േസൂടുപ കോവത കടുപ കോന്സഫര ്പ്പറേികടണ് Medisoft /  Excel
മക്കുകഖന നടുപതിയത് കപകതപ്രത്യേേും തയ കോ്പ്പറേ കോ്ി സമരോര്പ്പിക്ണ്ടത കോണ.

ഇ) കേടുപ്പ് സം്കുവന്നത്കും േ ല വധി േഴിരഞ്ഞെത്കുമ യ മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണക്റേറ്റ് ന്പകത്നത് കൃത്യേം
എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ടത ണ.  ഇവ ക്റ്റേ കില് ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതല്.  ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന മ്കുന്പ യി
തലെ കണക്ന്ന ഇവ മ റ്റി വ ങ്ങണ്ടത ണ.  അതലെ കണക്ല്ങില് ഇത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് കന ട്റേറ്റ്
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സിവിലവില് സപ്ലൈയപ്പറേില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി െ ജര കകണ്ടത ണ. ഇതിനക്കു കനരിടുപക്കുഷ
ബക്കുദ്ധിമക്കുടുേള കമഖല കോ മ കോകനജരമ കോര ,  മ കോകനജര (വമഡിസിന് )  എഷിവര ഇടുപവപട്
പരിഹരിക്ണ്ടത കോണ.  ഇകപേ കോരമക്കുള്ള മരക്കുഷക്കുേളുവടുപ "കഫ കോും M”-ല സ കോകപ്രത്യേവോര്പ്പടുപക്കുതി
നലകേണ്ടത കോണ.

എഫ) പ്പറേീജിയണല് ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന്കുേള ഓകര  സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ  ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളികലക്കും ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫര ലെ കണക്ചയ്ക്കത മര്കുന്ന്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ത്കുേ പരകച്ച് നല്കുന്സ് വ ല്നത് കൃത്യൂവില്കും,
ലയബിലിറ്റി വ ല്നത് കൃത്യൂവില്കും ലെ കണക്മഡികല്  കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ച രജ്കുള്ള
ഓഫീസിവിലര ന്പകത്നത് കൃത്യേം തയ പ്പറേ കി സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര
മ്കുമ്പ ലെ കണക്േ  നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും നല്കേണ്ടത ണ.

ജി) ലെ കണക്മഡികല് കെ ളലെ കണക്സിവിലയില് ഡിവിഷന്കുേളില്  നിന്ന്കും ലെ കണക്മഡികല്
ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളികലയ്ക്കക്കുള്ള ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫപ്പറേ്കുേള സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മള്ള േണഫരകമഷന് സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

എച്) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന അത ത ഫ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കു പേരം മറ്റ്റേറ്റ്
ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിലെ കണക്ല ഫ രമസിവിലി്റ്റേമമ ലെ കണക്ര ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ആയതിന്കുകവണ്ട
ന്േമീേരണങ്ങള അത ത കമഖല  മ കനജരമ ര നിരനിര്വ്വെികകണ്ടത ണ.

ഐ) ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില്  േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നിലനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്
ഒര്കു ബ ധ്നത് കൃത്യത  സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് (3 മ സിവിലത്തിലിലധിേം നില്ക്കുന്ന േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േ രണം
സിവിലെിതം)  ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില് നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകികകണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലലെ കണക്പ്പറേ േ ണികകണ്ടത്കുമ ണ.  സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ഇല് ത്തില
േ്കുടുപ്പ് സംിശിേേള ഉലെ കണക്ണ്ടങില് ആയത ഓഫീസിവിലര ഇന് -ച രജ്കുമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി മറ്റ്റേറ്റ്
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ബ ധ്നത് കൃത്യതേളലെ കണക്ക ര്പ്പം ഉളലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര
ഇത പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  C&AG  ഓ ഡികറ്റഴസിവ് വിശിക്കപേലനതിന്
ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയതിന കോല ടുപി സരടിഫി്റ്റുേള  നിരബനമ കോയക്കുും  വ കോങ്ങിയിരിക്ണ്ടത കോണ.  ഈ
വിവരങ്ങള ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റിലെ കണക്ല വകേഡിറ്റ് വസയില രജി്റ്റേ്പ്പറേക്കുമ കോയി ഒതക്കുകന കോ്ി കഫ കോും "എഫ"-ല
നിരബനമ കോയക്കുും കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

5. PDS     ഡികോര്പ്പ കോ   /   NFSA   കഗ കോഡ ഹൗണ്   (  കഫ കോും   -   എച്  )  

എ) ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ കഫ കോമക്കുേള ബനവോര്പ്പട കസ കോഫറ്റ് വവയ്പ്പറേില
ലഭപ്രത്യേമ കോണ.  ആയത് കപി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവില്കുഗമമ യി നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന വശ്നത് കൃത്യമ യ നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള PDS
ഡികോര്പ്പ കോ/  NFSA  കഗ കോഡ ഹൗണിവ് ച രജ്കുളളയ ള സിവിലവീേരികകണ്ടത ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കും തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി വളലെ കണക്ര േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ന്േമീേരികകണ്ടത ണ.

സി) PDS  ഡികോര്പ്പ കോ /  NFSA  കഗ കോഡ ഹൗണിലെ കണക്ല എല്  പ്പറേിക രഡ്കുേളമം ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കു മ്കുമ്പ യി
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി എഴ്കുതി സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. പിന്നീടുപ്പ് സം്കുളള തിര്കുത്തിലല്കുേള
അന്കുവദിക്കുന്നതല്.

ഡി) ഏകപില മ കോസും മക്കുതലക്കുള്ള അകല കോട്വമ്്,  വ്പ്പറേസീ്റ്റ്,  വിതരണും,  ക്റ്റേ കോ്് എഷിവ
േണ്ിവലടുപക്കുത് PDS  ഡികോര്പ്പ കോ /  NFSA  കഗ കോഡ ഹൗണക്കുേളുവടുപ  കല കോസിുംഗ് ക്റ്റേ കോ്് ്പ്പറേികോര്പ്പ കോരട്
തയ കോ്പ്പറേ കോക്ണ്ടതക്കുും,  നീ്ിയിരിോര്പ്പ് േണ് കോ്ി ഫിസി്ല ക്റ്റേ കോ്്
പരികശിക്കപ കോധിക്ണ്ടതക്കുമ കോണ.

6. എല    .  പി  .  ജി   /   മവ്ണെ്ണെ     ഔട്     വലറ്റ്   (  കഫ കോും   -   ഐ  )  

എ) ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ കഫ കോമക്കുേള സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ വവബ്പസറ്റില
(www.supplycokerala.com) ലഭപ്രത്യേമ കോണ. ആയത് കപി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബി) ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ച രജ്കുളളയ ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവില്കുഗമമ യി പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കും
തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി എല്  മ്കുന്േര്കുതല്കുേളമം സിവിലവീേരികകണ്ടത ണ.

സി) എല് .പി.ജി.  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് േണപ്ലൈസ് സിവിലന്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് പരകച്ച് നല്കുന്സ് ന്പേ രമ്കുള്ള സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
വിവരങ്ങള ന്പകത്നത് കൃത്യേം  സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ഡി) എല്  പ്പറേിക രഡ്കുേളമം ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുമ്കുമ്പ യി േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യമ യി എഴ്കുതി
സിവിലൂകികകണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന്കുകശഷം തിര്കുത്തിലല്കുേള അന്കുവദിക്കുന്നതല്.

ഇ) കഗ കോഡ ഹൗണില  സസൂകിചിടുള്ള  പിടുപിവചടുപക്കുത  സിലിണ്ട്പ്പറേക്കുേളുവടുപ (Seized Cylinders) എ്ണെും
കപകതപ്രത്യേേും േ കോണിക്ണ്ടത കോണ.  അകത കോവടുപ കോോര്പ്പും 2018-19 സ കോമ്പതിേ വരഷതില
തിരികചലോര്പ്പി്വോര്പ്പട സിലിണ്ട്പ്പറേക്കുേളുവടുപ  (Surrendered Cylinders)  എ്ണെവക്കുും കപകതപ്രത്യേേും
േ കോണിക്ണ്ടത കോണ.

എഫ) ഭ ഹൗതിേ  ക്റ്റേ കോ്ില Damage / Defective Cylinder  ഉവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വില കപകതപ്രത്യേേും കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടതക്കുും
ക്റ്റേ കോ്് വവരിഫിക്ഷന് ഓഫീസര പരികശിക്കപ കോധിച് ആയത് സ കോകപ്രത്യേവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടതക്കുമ കോണ.

ജി) കപളയകത കോടുപനക്കുബനിച് സര് കോര നിരകിര്ദ്ദേശിക്കപകപേ കോരും വിതരണും വചയത സിലിണ്ട്പ്പറേക്കുേളുവടുപ
എ്ണെും,  ആയതിവ് വില,  ഇതിന്കമല ലഭിച തക്കുേ,  31/03/2019-ല പിരിഞ്ഞക്കുേിടുവ കോനക്കുള്ള
തക്കുേ  എഷിവയക്കുവടുപ േണ്ക്കുേള കപകതപ്രത്യേേും സസൂകിക്ണ്ടത കോണ.

7. കഗ കോതമ്പ്     വപ കോടുപി്ക്കുഷ മിലസുേള   (  കഫ കോും   -   വജ  )  
എ) ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയകഫ കോമക്കുേള സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ വവബ്പസറ്റില

(www.supplycokerala.com) ലഭപ്രത്യേമ കോണ. ആയത് കപി്് എടുപക്കുത് ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ബി) കഗ തമ്പ്റേറ്റ് നല്േി ലെ കണക്പ ടുപ്പ് സംിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ആടയ്കുണ്ട ക്കുവ ന യി േര പ്പറേികലരലെ കണക്ര്പ്പടിടമളള മില്മേളിലെ കണക്ല
വിതരണം ലെ കണക്ചയലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം ത്തില ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും കഗ തമ്പികസ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ േണക്കുേള
അത ത മില്മേള  നല്കേണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര ഇത്കു
പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

സി) മില്മേളില് നിന്ന്കും ഡികര്പ്പ േളികലക്റേറ്റ് നീകം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണക്റേറ്റ്
ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല ലെ കണക്പ്പറേസിവിലിപ്ത റ്റമമ യി ഒത്തില്കു കന കി സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ. മിലസുേളില
നിഷക്കുും ഡികോര്പ്പ കോേളികലയ്് നീ്ും വചയതതക്കുും,  എഷ കോല ഡികോര്പ്പ കോേളില
എതികചര കോതതക്കുമ കോയ ആടയക്കുവടുപ േണ്് മിലസുേളില നിഷക്കുും കപകതപ്രത്യേേും വ കോങ്ങി
സ കോകപ്രത്യേവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

ഡി) മ കനജര (ജി.എസ്) മില്മേളിലെ കണക്ല ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും കഗ തമ്പികസ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന്കും വില നിശയിക്കുന്നതിന്കും പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കും ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
സിവിലംകിപ്ത തരൂപമ്കുണ്ട ക്കുന്നതിന്കും കവണ്ട്കുന്ന എല്  നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേളമം സിവിലവീേരികകണ്ടത ണ.

http://www.supplycokerala.com/
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ഇ) മ കനജര (ജി.എസ്)  മില്മേളക്കു നല്േിയ കഗ തമ്പിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും മില്മേള ഡികര്പ്പ േളക്റേറ്റ്
വിതരണം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും േണക്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലംകിപ്ത ത രൂപമ്കുണ്ട കി അത
ഡികര്പ്പ േളമമ യി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ഇതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒര്കു
സിവിലംകിപ്ത ത പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് മ കനജര അകണണ്ട്റേറ്റ്സിവിലിന നല്കേണ്ടത്കുമ ണ.  മില്മേളില് നിന്ന്റേറ്റ്
ലഭ്നത് കൃത്യമ യ ആടയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം വരവ് അന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് മ ന്തകമ സിവിലവില് സപ്ലൈകയരസിവിലിന കപയ്ക്കലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് നല്േ വൂ.

എഫ) കഗ കോതമ്പ് /  ആടയക്കുവടുപ കേടുപ കോയ ക്റ്റേ കോ്് നീ്ിയിരിോര്പ്പുവണ്ടങ്കില് ആയതിന് വില ആയതിവ് വിവരങ്ങള
"കഫ കോും M”-ല കപകതപ്രത്യേേും കരഖവോര്പ്പടുപക്കുകതണ്ടത കോണ.

8.    പ്പ്പറേസ     മിലസുേളില     സസൂകിചിടുളള     അരി   /   വനലസ്     എഷിവ   (  കഫ കോും   -   എന്   )  

എ) പ്പ്പറേസ മിലസുേളിവല  ക്റ്റേ കോ്് വവരിഫിക്ഷന്  ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ  കഫ കോമക്കുേള  supplycopaddy.in
എഷ വവബ് കപ കോരടലില ലഭപ്രത്യേമ കോണ. 2018-19  സീസണിവല ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോയി
കഫ കോും "എന് ", 2017-18 സീസണിവല ക്റ്റേ കോ്് കരഖവോര്പ്പടുപക്കുതക്കുഷതിന കോയി കഫ കോും "എന് (എ)" (വനലസ്,
അരി എഷിവയക്കുവടുപ നലസ ക്റ്റേ കോ്്),  കഫ കോും "എന് (ബി)"  (വനലസ്,  അരി എഷിവയക്കുവടുപ കപളയും
മസൂലും നശിക്കപിച ക്റ്റേ കോ്്) എഷീ കഫ കോമക്കുേള കപ കോരടലില ലഭപ്രത്യേമ കോണ.

ബി) സിവിലപ്ലൈസ് വില് സപ്ലൈകേ യ്കുമ യി േര പ്പറേ്കുളള പ്ലൈസ് പ്പറേസ് മില്മേളില്  നിന്ന്കും വിതരണം ലെ കണക്ചയ ന്
ബ കിയ്കുളള  അരിയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും കന്പ സിവിലസ് ലെ കണക്ചയ ന് ബ കിയ്കുളള ലെ കണക്നല്ിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
യഥാര്ത്ഥ സ്റ രോര്ട്ട് യഥാര്ത്ഥ ക്റ്റേ ക്കുമ യി ഒത്തില്കുകന കി കമല്ര്പ്പപ്പറേരഞ്ഞെ കഫ മ്കുേളില് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ന്പിസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുത്തില്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലകല ടുപ്പ് സം്കുേൂടുപ്പ് സംി പ ഡി
ഓഫീസിവിലരമ ര സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

സി) മ കനജര (പി.പി) ലെ കണക്നല്ിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ കക്ല സിവിലിംഗ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പരികശ ധിക്കുന്നതിന്കുകവണ്ട എല് 
ന്േമീേരണങ്ങളമം ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ. 

ഡി) ഓകര  കമഖലയികലയ്കും മില്മേളിലെ കണക്ല അരി,  ലെ കണക്നല്്റേറ്റ് എന്നിവയ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േണക്റേറ്റ്
എടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് തിടലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി ഒര്കു ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലലെ കണക്പ്പറേ നിയമികകണ്ടത ണ.  

ഇ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി നല്േിയ ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
ലെ കണക്െഡ ഓഫീസിവിലിലെ കണക്ല പ ഡി ലെ കണക്സിവിലകനില് കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് Paddy Software-മ യി ഒത്തില്കു കന കി
ഒര്കു സിവിലംകിപ്ത ത പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ഉണ്ട കി,  C&AG  ഓഡികറ്റഴ്സിവിലിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ പരികശ ധനയ്ക്കക യി
നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

എഫ) ലെ കണക്വയര  െണസിവില്കുേളില്  സിവിലൂകിച്ച് നല്കുന്ിടമളള ലെ കണക്നല്ിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ നീകിയിരിര്പ്പ്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്
സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് അത ത ലെ കണക്വയര െണസിവിലില് നിന്ന്റേറ്റ് വ ങ്ങിസിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

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

IX  കഷ കോ  രകടജ്     സുംബനിച     നി  രകിര്ദ്ദേ  ശിക്കപങ്ങ  ള  

എ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര അന്കുവദനീയമ യ പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ്,
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത അളവിന ആന്കുപ തിേമ യി േണക കകണ്ടത്കും ആയത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കേ ളത്തിലില് കരഖലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ് േഴിരഞ്ഞെ്റേറ്റ് അധിേം വര്കുന്ന കഷ രകടജ ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി േണക ക്കുന്നത ണ.

ബി) അന്കുവദനീയമ യ പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവ് ത ലെ കണക്ഴ പപ്പറേയ്കും ന്പേ രമ യിരിക്കും. ഇത
മ കവലി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേളിലെ കണക്ല ചില്പ്പറേ വില്ര്പ്പനയ്ക്കക്റേറ്റ് മ ന്തകമ ബ ധേമ വ്കുേയ്കുളളള.

ഇനും ശിക്കപതമ കോനും

സിവിലബസിവിലിഡി അരി 0.25%

ന്ഫീലെ കണക്സിവിലയില് പഞ്ചസിവില ര 0.25%

ന്ഫീലെ കണക്സിവിലയില് അരി 0.25%

പളസിവിലസ് 0.25%

സ്പ്ലൈസ് പസിവിലസ് 0.5%

ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള 0.6% w.e.f. 01/01/2018

ഡീസിവിലല് 0.2%

ന്പീമിയം ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള 0.40%
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സി) സസൂോര്പ്പര  മ കോര്റ്റുേളില പ കോ്ിുംഗ് /  ലീനിുംഗ് കല കോസിവ് പരിധിയിലവോര്പ്പടുപ കോത ഇനങ്ങള്്
മ കോകതകമ കമലോര്പ്പ്പ്പറേഞ്ഞ പേ് കോരപ്രത്യേ്ിഴിച്ചിട്ടുണ്ടിവ അനക്കുവദി്ക്കുേയക്കുള്ളു. 

ഡി) സപസപ്ലൈകേ കോയക്കുവടുപ ചിലസ്പ്പറേ വിലോര്പ്പന ശിക്കപ കോലേള വഴിച്ചിട്ടുണ്ടി ചിലസ്പ്പറേയ കോയി തസൂ്ി വിലോര്പ്പന നടുപതക്കുഷ
എലസ കോ മ കോകവലി /  കന കോണ് -മ കോകവലി അരി ഇനങ്ങള്ക്കുും 0.25%  പേേ കോരപ്രത്യേ്ിഴിച്ചിട്ടുണ്ടിവ
ലഭി്ക്കുഷത കോണ. 5  േി.കഗ കോും, 10  േി.കഗ കോും, 25  േി.കഗ കോും വീതും പ കോയ്റ്റില വിലോര്പ്പന നടുപതക്കുഷ
കബ കോ്ഡ അരി ഇനങ്ങള്് ഇതക്കു ബ കോധേമലസ.

ഇ) സിവിലൂര്പ്പര മ രകറ്റമേളില് പ കിംഗ്/ക്ലീനിംഗ് വഴി ഉണ്ട േ്കുന്ന നഷ്ടം അത ത്കു OIC
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ജൂനിയര  മ കനജര (േവ ളിറ്റി)-ലെ കണക്യ കബ ദ്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ്
വ കങ്ങണ്ടത്കും ടുപ്പ് സംി സിവിലരടിഫികറ്റമേള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കു വര്കുന്ന ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസലെ കണക്ന
േ ണിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് അന്കുവദനീയമ യ േ്കുപ്പറേവ യി േണക ക വ്കുന്നത്കുമ ണ.

എഫ) ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളില് േ്കുപ്പറേവ്കുള്ള സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം വില ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഓഫീസിവിലര ഇന്
ച രജിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ബ ധ്നത് കൃത്യതയ യി േണക കി ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര കവരിഫികകഷന്
േഴിരഞ്ഞെ ഉടുപ്പ് സംന് തലെ കണക്ന്ന അന്കുവദനീയമ യ പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യകിഴിവിന്കു കശഷമ്കുള്ള ത്കുേ
അവരില് നിന്ന്കും ഈടുപ്പ് സം കകണ്ടത ണ.  

ജി) ഡികര്പ്പ േളി ല്   േലെ കണക്ണ്ടത്തില്കുന്ന കഷ രകടജ വ ല്നത് കൃത്യൂ അത ത ഓഫീസിവിലരമ രില് നിന്ന്കും
കമഖല  ഓഫീസിവിലരമ ര ഈടുപ്പ് സം കകണ്ടത ണ. 

എച്) കഷ രകടജ്കും അതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്പറേികവപ്പറേി നടുപ്പ് സംത്തിലിയത്കും സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിശദമ യ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
(ഡികര്പ്പ  +  ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ്)  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് േഴിരഞ്ഞെ ഉടുപ്പ് സംന് ലെ കണക്െ ഡ ഓഫീസ്
ഓ ഡിറ്റ് വസകനികലയ്് നല്കേണ്ടത ണ.  ഇന്പേ രമ്കുള്ള പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ട
അവസിവില ന തീയതി 30/06/201  9   ആയിരിക്കും.

ഐ) മ കവലി സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ന്ഫീലെ കണക്സിവിലയില് കപ്പറേറ്റ്റേറ്റ് ന്പേ രവ്കും കന ണ മ കവലി ഇനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ചില്പ്പറേ വില്ര്പ്പനവില ന്പേ രവ്കുമ യിരിക്കും കഷ രകടജ േണക കകണ്ടത.  

വജ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് ഏലെ കണക്തങില്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് ന്േമ തീതമ യ
വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യ സിവിലം േണ്ട ല് അത ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖല  മകനജലെ കണക്ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലര  ഉടുപ്പ് സംന് അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.  കമഖല  മ കനജര ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ്
മ കനജലെ കണക്ര ഉടുപ്പ് സംന്തലെ കണക്ന്ന സലം മ കറ്റണ്ടത്കും വിശദമ യ ആഡിറ്റ്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
നല്കേണ്ടത്കുമ ണ. 50,000  രസൂപയില  േൂടുപ്പ് സം്കുതല് കഷ രകടജ പ്പറേികര്പ്പ രടമ ലെ കണക്ചയലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന ഔട്റേറ്റ്-
ലെ കണക്ലറ്റമേള നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും ഡീലെ കണക്റ്റയില്ഡ ഓഡിറ്റിന യി മ കനജര (ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്)-ന ശ്കുപ രശ
ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.

X  സസൂോര്പ്പര     വച്ിുംഗ്  

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലരമ ര ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കജ ലിേള
വീഴ്ച േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്ന്കു എന്ന്കുപ്പറേര്പ്പമ വര്കുത്തില്കുന്നതിന യി വിജിലന്സ് ഓഫീസിവിലര പ്പറേ ന്ഡം
കബസിവിലിസിവിലില് േ്കുലെ കണക്പ്പറേ ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളില് സിവിലൂര്പ്പര ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന്കുകവണ്ട നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള
സിവിലവീേരികകണ്ടത ണ.  ആയതികലക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് ഫ്ലൈയിങ്ങ്റേറ്റ് സ്േവ ഡ്കുേളക്റേറ്റ് ഒര്കു കന്പ ന്ഗ ം നല്േ വ്കുന്ന
ത ണ.  പ്പറേീലെ കണക്ചകില്  ഏലെ കണക്തങില്കും തരത്തിലില്കുളള ഗ്കുര്കുതരമ യ വീഴ്ച ന്ശദയില്ലെ കണക്ര്പ്പട ല് അത
വിജിലന്സ് ഓഫീസിവിലലെ കണക്പ്പറേ ഉടുപ്പ് സംന് അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ഓഫീസിവിലര
ഫിസിവിലികല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫ ലെ കണക്ചയ്ക്കതകശഷം സിവിലൂര്പ്പര ലെ കണക്ചകില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േ്കുപ്പറേവ യി േണ്ട ല്
ഇതിന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര ഉത്തിലരവ ദിേള യിരിക്കും.

XI) ക്റ്റേ കോ്്     വവരിഫിക്ഷന്     ഉകദപ്രത്യേ കോഗസ  ര  

എ) ഓകര  ഡികര്പ്പ േളികലയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേ യി അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
മ കനജകരകയ  ജൂനിയര  മ കനജകരകയ  കമഖല  മ കനജര  മ്കുന്േൂടി
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.

ബി) ഡികോര്പ്പ കോയക്കുവടുപ ച കോരജ് വഹി്ക്കുഷ ജൂനിയര  മ കനജര (M&I)-മ ലെ കണക്ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര യി നിയമികര്കുത.  

സി) ഓകര  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില്കും ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന യി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലരമ ലെ കണക്ര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര കമഖല  മ കനജര്കുമ യി
േൂടുപ്പ് സംിയ കല ചിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് നിശയിക്കുന്നത യിരിക്കും.

ഡി) 09/03/2019-ന മ്കുമ്പ യി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം നിയമനം
പൂരത്തിലീേരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ലെ കണക്െഡ ഫീസ്  അ് ഹൗണ്ട്സ ലെ കണക്സിവിലകനില് അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.

ഇ) ഈ സര്ക്കുല്പ്പറേിവല ഖണ്ഡിേ (I)  -വല തീയതിേള്നക്കുസ്യകതമ കോയി ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ല
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമ നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്ന തീയതി കമഖല  മ കനജര  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുമ യി േൂടുപ്പ് സംിയ കല ചിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് നിശയിക്കുന്നത യി രിക്കും.
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എഫ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് എല്  വിവരങ്ങളമം മ കനജര (അ് ഹൗണ്ട്സ)-ന്
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ജി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  നടുപ്പ് സംക്കുന്ന
ഡികര്പ്പ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ഡികര്പ്പ യ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േീഴില്കുളള ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ലയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ടുപ്പ് സംീമിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ  ലീഡപ്പറേ യിരിക്കും.

എച്) തലെ കണക്ന്ന ഏല്ര്പ്പിച്ച് നല്കുന്ിടമളള ഡികര്പ്പ യ്കുകടുപ്പ് സംയ്കും അതിന്കു േീഴില്കുളള എല്  ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ലറ്റമേളികലയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന ആവശ്നത് കൃത്യമ യ എല്  നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേളമം
എടുപ്പ് സം്കുത്തിലിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന േ ര്നത് കൃത്യം സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര  ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ഇതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
പൂര്ണെമ യ ഉത്തിലരവ ദിതവം ടുപ്പ് സംിയ ന്കു തലെ കണക്ന്നയ യിരിക്കും.

ഐ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  ത്കുടുപ്പ് സംങ്ങ്കുന്നതിന്കു മ്കുമ്പ്റേറ്റ്,  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര SSO-മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലെ യത്തില ല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ രക്റേറ്റ്
പരിശീലനം നല്േി ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് എല്  വിവരങ്ങളമം പപ്പറേരഞ്ഞെ്കു
മനസില കകണ്ടത ണ.

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കു കവണ്ടി നിയമിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ള ച രകടരഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനങ്ങലെ കണക്ള സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിവരവ്കും  അത ത ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് മ്കുന്േൂടി
അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.

വജ) എല്  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര്കുമ യ്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ല ഇന് -
ച രജ്കുമ ര്കുമ യ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര എകര്പ്പ ഴ്കും
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പകടുപ്പ് സംണ്ടത്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന കവണ്ട തരത്തിലില് ന്േമീേരണങ്ങള
ശരിയ യ രീതിയില് ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.

വേ) ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന മ്കുന്പ യി തലെ കണക്ന്ന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര OIC-
മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം മീറ്റിംഗ് േൂടുപ്പ് സംി ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളികലയ്ക്കക്റേറ്റ് ലെ കണക്േ ടുപ്പ് സം്കുത്തിലത്കും
തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് വരവ് ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ത്കുമ യ ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ വിവരങ്ങള DMS-ല് നിന്ന്കും,  OMS-ല്
നിന്ന്കുമ്കുള്ള പ്പറേികര്പ്പ രടമമ യി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  േൂടുപ്പ് സം ലെ കണക്ത
CCIS-ലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ േീഴില്കുള്ള ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് കനരിട്റേറ്റ് GRS പിടുപ്പ് സംിച്ച് നല്കുന് ബില്മേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ലി്റ്റേ്റേറ്റ് അത ത
ഓഫീസിവിലര ഇന് -ച രജ്കുമ ര തയ പ്പറേ കി ടുപ്പ് സംി മീറ്റിംഗില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ പ്പറേി ന്പസ്ത്കുത ലി്റ്റേ്റേറ്റ് ന്പേ രം DMS-ല് വരവ് ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്മ എന്ന്റേറ്റ്
സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി വ കങ്ങണ്ടത്കുമ ണ.

എല ) ഡികര്പ്പ േള തമില്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫപ്പറേ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കു
മ്കുന്പ യി തലെ കണക്ന്ന ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കും ഇത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഒര്കു സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ്
തയ പ്പറേ കി കമഖല  മ കനജരക്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര
നല്കേണ്ടത്കുമ ണ.  ഇതിന യി കമഖല  മ കനജരമ ര , ജൂനിയര മ കനജര /  അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
മ കനജര (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)-മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവില ന്നിധ്നത് കൃത്യത്തിലില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയന്മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഒര്കു
മീറ്റിംഗ് നടുപ്പ് സംകത്തിലണ്ടത ണ.

എും) ഓകര  ഡികര്പ്പ േളികലക്കും ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ിടമളള ച രകടഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് സ പനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം
ഉപകദശനിരകദ്ദേശങ്ങളന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് കമഖല  മ കനജര , മ കനജര  (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)
എന്നിവര്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ് ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര ന്ശദ ലെ കണക്ചല്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

എന് ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കുകശഷം എല്  പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമം ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലരമ രില് നിന്ന്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര
സിവിലവീേരികകണ്ടത്കും എല്  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളിലെ കണക്ലയ്കും പ്പറേികര്പ്പ രടമേള േിടിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ.     

ഒ) എല്  പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമം ലെ കണക്െഡ ഫീസ്,  IAW ഫീല്ഡ വിഭ ഗം പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്തിന്കു കശഷം
മ ന്തകമ കമഖല  ഓഫീസിവിലില് ഏല്ര്പ്പിക വൂ. ഈ േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

പി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലരക്കുലപ്പറേികന 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 കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര കമഖല 
മ കനജരമ ലെ കണക്ര ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത ണ.  കമഖല  മ കനജരമ ര ഇത്കു കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ലെ കണക്െഡ
ഓഫീസ് അകണണ്ട്റേറ്റ്സ് ലെ കണക്സിവിലകനില് 15/05/2019-ന്കു മ്കുന്പ യി നിരബന്ധിച്ച് നലമ യ്കും
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത്കുമ ണ.

േപ്രത്യേസൂ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷലെ കണക്ന ത്കുടുപ്പ് സംരന്ന്റേറ്റ് ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ സിവിലംകിപ്ത ത ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
ഉണ്ട ക്കുന്നതിന്കും ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും സിവില ധനങ്ങളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും വ ല്നത് കൃത്യ്കുകവഷന്
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന്കുമ യി നിലവില്കുള്ള കഫ മ്കുേള തലെ കണക്ന്ന ഉപകയ ഗികകണ്ടത ണ. 

ആര ) ഡികര്പ്പ േളില്  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േണകസിവില ളികഡറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്ചയ്ക്കത പ്പറേികണപ്ലൈസ് സിവിലല് ലെ കണക്ചയമന്നതിന്കുകവണ്ട
ന്േമീേരണങ്ങള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പര പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര സിവിലവീേരികകണ്ടത ണ.
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ഇത്കു സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള  ഏകേ പിര്പ്പിക്കുന്നതിന്കും ച രകടഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനവ്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട മറ്റമ േ ര്നത് കൃത്യങ്ങളമം മ കനജര  (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)
നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നത യിരിക്കും.

എസ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കും േണകസിവില ളികഡഷന്കും പൂരത്തിലിയ കി പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് CA firms
സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫ  ലെ കണക്ചയമന്നത്കുവലെ കണക്രയ്കുള്ള ച്കുമതലേള അത ത ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല JM(M&I)-
മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം ച്കുമതലയ ണ. ആയതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ സിവില്കുഗമമ യ നടുപ്പ് സംത്തിലിര്പ്പികലയ്ക്കക്റേറ്റ് ഒഴിച്ച് നല്കുന്മേൂടുപ്പ് സം ന വ ത്തില
സിവില െചര്നത് കൃത്യങ്ങളിലെ കണക്ല ഴിലെ കണക്േ ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട JM(M&I)-മ ലെ കണക്ര സലം മ റ്റം ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കുള്ള
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേളില് നിന്ന്കും ഒഴിവ ക്കുന്നതിന ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര / കമഖല  മ കനജരമ ര /
എ.ജി.എം.  (പി&എ)  എന്നിവര ന്ശദികകണ്ടത ണ. ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
േണകസിവില ളികഡഷന് പൂരത്തിലിയ കി CA  Firms-ന സിവിലമരര്പ്പികകണ്ട അവസിവില ന തീയതി
30/06/201  9   ആയിരിക്കും.

XII.   വവരിഫിക്ഷന്       ്പ്പറേികോര്പ്പ കോ  രട്  .

എ) ഓകര  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ടുപ്പ് സംീമ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂന്ന്കു
കേ ര്പ്പിേള തയ പ്പറേ കകണ്ടത ണ. പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒപ്പറേിജിനല് / ഡ്നത് കൃത്യൂപ്ത ളികകറ്റ്റേറ്റ് കേ ര്പ്പിേള
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്  സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലലെ കണക്പ്പറേ ഏല്ര്പ്പികകണ്ടത ണ.

ബി) ഓകര  ഡികര്പ്പ യ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് കഫ മ്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം മൂന്ന്റേറ്റ് കേ ര്പ്പിേളമം
വ്നത് കൃത്യത്നത് കൃത്യസ്ത നിപ്പറേങ്ങളില്കുളള കഫ ളഡര  ഫയല്കുേളില കി തയ പ്പറേ കകണ്ടത ണ.
കമല്ര്പ്പപ്പറേരഞ്ഞെ േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള ശരിയ യ രീതിയില്ത്തിലലെ കണക്ന്ന ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ  മ കനജര
ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

സി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂന്ന്കു കേ ര്പ്പിേള ത ലെ കണക്ഴ പപ്പറേയ്കും ന്പേ രം
പ്ലൈസ് േേ ര്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.

 1. ഒപ്പറേിജിനല് - ഡികര്പ്പ യില് സിവിലൂകികണം (ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േണകസിവില ളികഡഷന്കും 

  Statutory ആഡിറ്റിന്കും)

 2. 1st copy –    കമഖല  ഓഫീസിവില്കുേളില് സിവിലവീേരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുത്തിലി  

 ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ലെ കണക്സിവിലകന് അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ച്കുമതലയില് ഓഡിറ്റ്റേറ്റ്  

ആവശ്നത് കൃത്യങ്ങളക്കുകവണ്ടി സിവിലൂകികകണ്ടത ണ.

       3. 2nd Copy -  ഓഫീസ് കേ ര്പ്പി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റില്ത്തിലലെ കണക്ന്ന സിവിലൂകികണം.

ഡി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസര ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയന്  /  ഡികര്പ്പ 
മ കനജര / കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് മ കനജര / കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് ഇന് -ച രജ / എ.എസ്.എം എന്നിവര ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടില് ഒര്പ്പമ വച്ച് നല്കുന്ിടമണ്ട്റേറ്റ് എന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

ഇ) ഓകര  ജില്േളികലയ്കും ഇകസ്റ്റോക്കിന്റെണല് ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് ടുപ്പ് സംീം ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് കഫ 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 തീയതി 10/04/201  9  -  ഉും   പൂരത്തിലീേരികകണ്ട തീയതി 25  /  04/201  9  -  ഉും  
ആയിരിക്കും.  

എഫ) എല്  ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര്കും ഒര്കു ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് ലി്റ്റേ്റേറ്റ് അന്കുബന്ധിച്ച് നലം-II-ല് ലെ കണക്േ ടുപ്പ് സം്കുത്തിലിരിക്കുന്ന
ന്പേ രം ന്പകത്നത് കൃത്യേം തയ പ്പറേ കി സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പര
പ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര മ്കുകഖന കമഖല  മ കനജരമ രക്റേറ്റ് 30/04/201  9  -  നേും   കനരിട്റേറ്റ്
എത്തിലികകണ്ടത ണ.

ജി) “കഫ ം M”-ലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ HSN  wise സിവിലംകിപ്ത ത പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് (System  Generated) 31/05/2019-ന
മ്കുന്പ യി MIS-ല് നിന്ന്കും ഫിന ന്സ് ലെ കണക്സിവിലകനിലെ കണക്ല GST ലെ കണക്സിവിലല്ികലയ്ക്കക്റേറ്റ് നല്കേണ്ടത ണ.

XIII. ക്റ്റേ കോ്്     വ്പ്പറേ്  ണ്സിലികയഷനക്കുും     സുംകഗഹി്ലക്കുും  .

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്പ്പറേകണസിവിലിലികയഷകസ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും േണകസിവില ളികഡഷകസ്റ്റോക്കിന്റെയ്കും പൂര്ണെമ യ ച്കുമതല
ഓകര  ഡികര്പ്പ യികലയ്കും ജൂനിയര മ കനജര  (M&I)-ക്റേറ്റ് ആയിരിക്കും.  ഇത്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ്
ത ലെ കണക്ഴര്പ്പപ്പറേയ്കുന്ന േ ര്നത് കൃത്യങ്ങള ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

എ) 2017-18 സ കോമ്പതിേ വരഷതിവല  ച കോരകടരഡ  അ് ഹൗണ്ട്് സ കോകപ്രത്യേവോര്പ്പടുപക്കുതിയ നീ്ിയിരിോര്പ്പ്
ക്റ്റേ കോ്ക്കു മ കോകതകമ  2018-19-വല  മക്കുഷിരിോര്പ്പ് ക്റ്റേ കോ് കോയി  പരിഗണി് കോവസൂ.

ബി) അത ത ഡികര്പ്പ േളില്  നിന്ന്കും ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളികലക്കു നല്േിയ ക്റ്റേ ക്കും തിരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ഔട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ലറ്റമേളില് നിന്ന്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ േളികലക്റേറ്റ് നല്േിയ ക്റ്റേ ക്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
പ്പറേികര്പ്പ രടമേളമമ യി പരികശ ധിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

സിവിലി) ഡികര്പ്പ േള  തമില്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫപ്പറേ്കുേള സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന്മള്ള േണഫരകമഷന്
സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് മറ്റമ ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്റേറ്റ് വ ങ്ങി ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖല 
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മ കനജരമ ര ഖണിേ III  (ലെ കണക്േ)  ന്പേ രം േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത്കും,  ആയതിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് 2  3  /03/201  9  -  നേും   ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് അകണണ്ട്റേറ്റ്സ് ലെ കണക്സിവിലകനികലയ്ക്കക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ്
ലെ കണക്ചകയണ്ടത്കുമ ണ.

ഡി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് കഫ മില് േ ണിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ള ലെ കണക്സിവിലയില്സ് വ ല്നത് കൃത്യൂ DMS-ല്
അകണണ്ട്റേറ്റ് ലെ കണക്ചയ്ക്കതിടമള്ള MSSR  വ ല്നത് കൃത്യൂവ്കുമ യി ഒത്തില്കുകന കി േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യത
ഉപ്പറേര്പ്പ കകണ്ടത ണ.

ഇ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് &  േണകസിവില ളികഡഷന് കഫ മ്കുേള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േക്റ്റേ ഡിയ
ന് ര ,  ജൂനിയര  മ കനജര  (M&I),  ഡികര്പ്പ  മ കനജര  എന്നിവര സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫ ലെ കണക്ചയ്ക്കതതിന്കു
കശഷം ച രകടഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് സ പനത്തിലിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ  സിവിലരടിഫികകറ്റ ടുപ്പ് സം്കു േൂടുപ്പ് സംി 10/07/  201  9  -  നക്കു  
മ്കുന്പ യി കമഖല  ഓഫീസിവിലില് സിവിലമരര്പ്പികകണ്ടത ണ.

എഫ) കമഖല  മ കനജരമ ര അവര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം േീഴില്കുള്ള ഡികര്പ്പ േളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫ ലെ കണക്ചയ്ക്കത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടമേള കശഖരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് സിവിലൂകികകണ്ടത്കും,  വിവിധ ഇനം
ഓഡിറ്റമേളക്റേറ്റ് ആവശ്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന പകം െ ജര കകണ്ടത്കുമ ണ.

XIV ച കോ  രകടരഡ     അ് ഹൗണ്ട  ്്     സ കോപനങ്ങ  ള  

എ) കമഖലേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ്റ്റേ റ്റ്ൂടപ്പറേി ഓഡിറ്റിന യി േംപ്ത കന്ടുപ്പ് സം ളര &  ഓഡിറ്റര ജനപ്പറേല് (C&AG)
നിയമിച്ച് നല്കുന്ിരിക്കുന്ന ച രകടരഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെമമ ലെ കണക്ര അത ത കമഖല  മ കനജരമ ര
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പകടുപ്പ് സംണ്ടത്കും,  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് എല്  വിവരങ്ങളമം
നല്കേണ്ടത്കും ഇത്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ് അവരക വശ്നത് കൃത്യമ്കുള്ള എല്  സിവിലെ യങ്ങളമം
ഏരലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. 

ബി) ഓകര  ഡികര്പ്പ യ്കുകടുപ്പ് സംയ്കും ഇകസ്റ്റോക്കിന്റെണല് ഓഡിറ്റരമ ര യി ച രകടരഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ്
സ പനങ്ങലെ കണക്ള മ കോകനജര (അ് ഹൗണ്ട്സ) നിയമിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ളത ണ.  ഡികര്പ്പ േളികലക്റേറ്റ്
നിയമിച്ച് നല്കുന്ിടമളള ന്പസ്ത്കുത ഓഡിറ്റരമ ര ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേള സിവിലദ്രരശിക്കുന്നത്കും പ്പറേ ന്ഡം
കബസിവിലിസിവിലില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിപ്ലൈസ് ഫ ലെ കണക്ചയമന്നത്കുമ യിരിക്കും.

സി) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്പ്പറേകണസിവിലിലികയഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടമം വ ല്നത് കൃത്യ്കുകവഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടമം ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട
ച രകടരഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് സ പനങ്ങള സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുകത്തിലണ്ടത ണ.  ന്പസ്ത്കുത
പ്പറേികര്പ്പ രടമേള 30/06/201  9  -  നക്കു   മ്കുന്പ യി ഡികര്പ്പ േളില് നിന്ന്കും ലഭ്നത് കൃത്യമ യിടില് ലെ കണക്യങില് ടുപ്പ് സംി
വിവരം ച രകടരഡ അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് സ പനങ്ങള മ കനജര (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്)-ലെ കണക്ന
അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.

XV.   സലും മ കോറ്റും  .  

എ) ബെ്കുമ നലെ കണക്ര്പ്പട ലെ കണക്ചയരമ ന് &  മ കനജിംഗ് ഡയപ്പറേകടുപ്പ് സംപ്പറേ്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം 23/01/2017-ലെ കണക്ല സിവിലരക്കുലര
നമ്പര 01/2017  ന്പേ രമ്കുള്ള സലംമ റ്റ ഉത്തിലരവ്കുേള ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പടവര മ്കുന്േൂടി
പ്കുപ്പറേലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുവികകണ്ടത്കും 01/04/201  9   മ്കുതല് ന്പ ബല്നത് കൃത്യത്തിലില് വര്കുകത്തിലണ്ടത്കുമ ണ. 

ബി) സലം മ റ്റ ഉത്തിലരവ്കുേള ന്പ ബല്നത് കൃത്യത്തിലില് വര്കുത്തില്കുകമ്പ ള സലംമ റ്റം ലെ കണക്ചയലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുന്ന
ജീവനക രലെ കണക്ന ച രജ എടുപ്പ് സം്കുകകണ്ട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് / ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
ഓഫീസിവിലരമ ര യി േഴിവത്കും നിയമികകണ്ടത ണ.  അന്പേ രം നിയമനം നടുപ്പ് സംത്തിലിയ ല്
ച രജ പ്ലൈസ് േമ റ്റവ്കുമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട്റേറ്റ് വീണ്ട്കുലെ കണക്മ ര്കു ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പ്റേറ്റ് ഒഴിവ ക വ്കുന്നത ണ.

XVI. േ  ണ്കകടുപ കോള ്പ്പറേസൂും  

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവില്കുഗമമ യി നടുപ്പ് സംത്തില്കുന്നതിന ലെ കണക്െഡ ഓഫീസിവിലില്കും കമഖല 
ഓഫീസിവിലില്കും 2  8  /03/201  8   മ്കുതല്  ഒര്കു േണകന്ടുപ്പ് സം ള  പ്പറേൂം ന്പവരത്തിലിക്കുന്നത ണ. എല്  കമഖല 
ഓഫീസിവില്കുേളില്കും അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് മ കനജര / ജൂനിയര മ കനജര (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്) േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ
ച്കുമതല വെിക്കുന്നത യിരിക്കും ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പമമ യി ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സിവിലംശയങ്ങളക്റേറ്റ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള
പ്പറേൂമിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ത ലെ കണക്ഴപപ്പറേയ്കുന്ന കഫ ണ നമ്പപ്പറേ്കുേളില് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം വ്കുന്നത ണ.

Head Office 0484 2206789
    2207946

Regional Office, Thiruvananthapuram 0471- 2317223
Kottayam 0481- 2566683
Ernakulam 0484- 2203969
Palakkad 0491- 2520885
Kozhikkode 0495- 2702218

ഡികര്പ്പ  സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേി ഓഫീസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം കഫ ണ നമ്പപ്പറേ്കുേള  ഡികര്പ്പ യില്  നിന്ന്കും
നല്കേണ്ടത ണ. 
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എല്  ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര്കും അത ത ദിവസിവിലങ്ങളിലെ കണക്ല ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ന്േമീേരണങ്ങള  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 കണക്ലറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സംയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്കുകര ഗതി നിരീകിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന്കു നിശയിച്ച് നല്കുന്ിടമള്ള ദിവസിവിലങ്ങളില് എല്  ദിവസിവിലവ്കും 5 P.M. ന്കും 6 P.M. ന്കും
ഇടുപ്പ് സംയില്  കമഖല  ഓഫീസ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമികലക്റേറ്റ് ഇലെ കണക്മയില് ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ. ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ച രജ്കുളള ഓഫീസിവിലരമ ര അത ത്കു ദിവസിവിലങ്ങളിലെ കണക്ല
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ഒര്കു പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് തയ പ്പറേ കി ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള
പ്പറേൂമികലക്റേറ്റ് ഇലെ കണക്മയില് ലെ കണക്ചകയണ്ടത ണ.  എല്  ഡികര്പ്പ േളമകടുപ്പ് സംയ്കും പ്പറേികര്പ്പ രടമേള
േുന്നത് കൃത്നത് കൃത്യസിവിലമയത്തില്കുതലെ കണക്ന്ന കമഖല  ഓഫീസിവില്കുേളില് േിടിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂം ഇന് -ച രജ
ഉപ്പറേര്പ്പമ വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

XVII. വപ കോതക്കുവ കോയ നിരകിര്ദ്ദേശിക്കപങ്ങള

എ) ഏലെ കണക്തങില്കും ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലരമ ര്കുകടുപ്പ് സംകയ , ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ്
ഓഫീസിവിലര ഇന് -ച രജ്കുമ ര്കുകടുപ്പ് സംകയ  അഭ വത്തിലില് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് എടുപ്പ് സം്കുക്കുവ ന്
നിരകദ്ദേശികലെ കണക്ര്പ്പട സിവിലമയത്തില്റേറ്റ് നടുപ്പ് സംത്തില്കുവ ന് സിവില ധിക ലെ കണക്ത വര്കുേയ ലെ കണക്ണങില് ടുപ്പ് സംി വിവരം
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് ഓഫീസിവിലര /  ഓഫീസിവിലര ഇന് -ച രജ ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട ക്റ്റേ ക്റേറ്റ്
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ലെ കണക്ര അപ്പറേിയികകണ്ടത ണ.  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം നിരകദ്ദേശമന്കുസിവിലരിച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖല  മ കനജര /  എ.ജി.എം.
(പി&എ) ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് യഥാര്ത്ഥ സ്റ സിവിലമയം എടുപ്പ് സം്കുക്കുന്നതിന വശ്നത് കൃത്യമ യ നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവീേരികകണ്ടത്കും,
ക്റ്റേ ലെ കണക്കടുപ്പ് സം്കുര്പ്പിന വീഴ്ച വര്കുത്തിലിയ ഉകദ്നത് കൃത്യ ഗസരലെ കണക്കതിലെ കണക്ര കവലവിലക്റേറ്റ് അടുപ്പ് സംകമ്കുള്ള
നടുപ്പ് സംപടുപ്പ് സംിേള സിവിലവീേരികകണ്ടത്കുമ ണ.

ബി) ക്റ്റേ കോ്് വവരിഫിക്ഷനക്കുമ കോയി ബനവോര്പ്പട് OMS,  DMS  എഷീ കസ കോഫറ്റ്-വവയ്പ്പറേക്കുേളില
ആവശിക്കപപ്രത്യേമ കോയ Updation-േള വരക്കുതി ്പ്പറേികോര്പ്പ കോരടുേള ലഭപ്രത്യേമ കോ്ക്കുഷതിനക്കുള്ള നടുപപടുപിേള
ബനവോര്പ്പട SSO-മ കോര സ്ീേരിക്ണ്ടത കോണ. 

സി)  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പൂരത്തിലിയ യ ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം വിവരങ്ങള ഡികര്പ്പ 
മ കനജരമ ര േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമ്കുേളില് അപ്പറേിയികകണ്ടത്കും,  േണകന്ടുപ്പ് സം ള പ്പറേൂമ്കുേളില് നിന്ന്റേറ്റ്
ലെ കണക്െഡ ഓഫീസിവിലില് അപ്പറേിയികകണ്ടത്കുമ ണ.  ഏവതങ്കില് ആയതിന് വിലക്കുും ഔട്  -  വലറ്റുേളുവടുപ ക്റ്റേ കോ്്  
വവരിഫിക്ഷന് സമയ ബനിതമ കോയി പസൂരതിയ കോയിടിലസ കോവയങ്കില് ആയതിന് വില ടുപി വിവരും വഹഡ
ഓഫീസ േണ്കകടുപ കോള ്പ്പറേസൂമില കപകതപ്രത്യേേും അ്പ്പറേിയിക്ണ്ടത കോണ  .  

ഡി) ക്റ്റേ കോവ്ടുപക്കുോര്പ്പ് നടുപപടുപിേള പസൂരതിയ കോയ എല്  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളമം, ഡികര്പ്പ േളമം 01/04/2019-നക്കു
തലെ കണക്ന്ന ന്പവരത്തിലനം ആരംഭിച്ച് നല്കുന്മ എന്ന്റേറ്റ് എല്  കമഖല  മ കനജരമ ര്കും ഉപ്പറേര്പ്പമ
വര്കുകത്തിലണ്ടത ണ.

                   ഒോര്പ്പ്/-

ഒഒോര്പ്പ്ഒ/-                    വചയരമ കോന് & മ കോകനജിുംഗ് ഡയ്പ്പറേകടുപര .

പേരോര്പ്പ്

എല്  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര / ഓഫീസിവിലരമ രക്കും
എല്  ഡികര്പ്പ  മ കനജരമ ര / കഷ ര്പ്പ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര / സിവിലൂര്പ്പര മ രകറ്റ്റേറ്റ് / ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ ര /
എല്.പി.ജി. ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേള / ലെ കണക്പകന്ടുപ്പ് സം ള ബങ്കുേള / മ കവലി ക്റ്റേ പ്പറേ്കുേള .
എ.ജി.എം.  (പി&എ) /  മ കനജര  (ഭരണം)  / എല്  മ കനജരമ ര / എല്  പ്പറേീജിയണല്
മ കനജരമ ര / എല്  അസിവിലി്റ്റേസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര (H.O. and R.O.) / വിജിലന്സ് ഓഫീസിവിലര .
PIO
PA to CMD & GM
A7 seat
Stock File/Spare copies. 
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അനക്കുബനും   -   I  

CONSOLIDATION FORM FOR MDMS AT DEPOTS 

Name of the Depot:

Opening Balance: As on 01/04/2018

Depot XXXX

Outlet XXXX

           -------------

  Total A) XXXX

Receipts

FCI XXXX

Transfer from other Depots XXXX

          ---------------

        Total Receipt (B) XXXX 

Issues

To Schools from Depot XXXX

To Schools from Outlet XXXX

Sale as Subsidy rice XXXX

Transfer to other Depots XXXX

         -----------------

Total Issue (C) XXXX

Closing Balance  As on  31/03/2019

Depot XXXX

Outlet XXXX

   -----------------

   Total (A) + (B) – (C)     (D) XXXX

Physical Balance available on 31/03/2019

Depot XXXX

Outlet XXXX

   -----------------

Total (E) XXXX

      Difference if any (D) – (E) XXX
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അനക്കുബനും   –   II  

1

േളകന് , ഓര്പ്പകപ്പറേഷന് അകണണ്ട്കുേളിലെ കണക്ല ബ ലന്സിവില്കു മ്കുഴ്കുവന യ്കും 

ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് അകണണ്ടികലയ്ക്കക്റേറ്റ് മ റ്റിയത യി 

ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുത്തിലിയിടമകണ്ട  ?

2
േളകന് /ഓര്പ്പകപ്പറേഷന് അകണണ്ട്കുേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ബ ലന്സ് േണഫരകമഷന് 

ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം പേരര്പ്പമേള ഉളലെ കണക്ക ള്ളിച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

3

എ1,  എ3,  സിവിലി1,  സിവിലി2,  സിവിലി3 (Before Year Closing)  എന്ന കഫ മ്കുേള

പൂരിര്പ്പിക്കുന്നതിന്കു മ്കുമ്പ യി ന്ഫീ ലെ കണക്സിവിലയില് സിവിലബസിവിലിഡി നിരകില്കുള്ള

സിവില ധനങ്ങലെ കണക്ളല് ം കന രമല് സിവിലബസിവിലി ഡി നിരകില്കുള്ള സിവില ധനങ്ങള യി

വരവ് വച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

4
ഡികര്പ്പ േള തമില്കുള്ള ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫര ത രതമ്നത് കൃത്യം ലെ കണക്ചയ്ക്കത ഉപ്പറേര്പ്പ്റേറ്റ്

വര്കുത്തിലിയിടമകണ്ട  ?

5
കഷ രകടജ്കും പ്പറേികവപ്പറേിയ്കും സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി 

പ്പറേീജിയണല് ഓഫീസിവിലരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ പ്പറേികയ  ?

6
േ്നത് കൃത്യ ഷ/ഡി.ഡി സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് വിവരങ്ങള ഉളലെ കണക്ര്പ്പലെ കണക്ടുപ്പ് സം മലെ കണക്റ്റല്  

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 എല്  പ്പറേികര്പ്പ രടമേളില്കും ഒര്പ്പ്റേറ്റ് വച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

10
ഫികസിവിലഡ അസിവിലറ്റ്റേറ്റ് രജി്റ്റേര ഔട്റേറ്റ് ലെ കണക്ലറ്റമേളില്കും ഡികര്പ്പ േളില്കും 

തയ പ്പറേ കിയിടമലെ കണക്ണ്ടന്ന്റേറ്റ് ഉപ്പറേര്പ്പമവര്കുത്തിലിയിടമകണ്ട  ?

11

ലെ കണക്ന്േഡിറ്റ്റേറ്റ് ലെ കണക്സിവിലയില് ഇനത്തിലില് േ്കുടുപ്പ് സംിശിേ നിലനില്ക്കുന്ന്കുലെ കണക്ണ്ടങില് 
ആയത സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് ബ ധ്നത് കൃത്യത  സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട സ പനത്തിലില്
നിന്ന്കും വ ങ്ങി സിവിലൂകിച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

12
എല്  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളമകടുപ്പ് സംയ്കും ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ് അകണണ്ട്റേറ്റ് 28/03/2019-ന്കു 
മ്കുമ്പ യി ലെ കണക്സിവിലറ്റില് ലെ കണക്ചയ്ക്കത പൂരത്തിലീേരണ പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് സിവില ക്നത് കൃത്യലെ കണക്ര്പ്പടുപ്പ് സം്കുത്തിലി
ബന്ധിച്ച് നലലെ കണക്ര്പ്പട കമഖല  മ കനജരമ രക്റേറ്റ് സിവിലമരര്പ്പിച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

13 CCIS-ല്ലെ കണക്ര്പ്പട ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളമലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഈ സിവില മ്പത്തിലിേ വരഷലെ കണക്ത്തില GRS 
മ്കുഴ്കുവന് ഡികര്പ്പ യില് വരവ് ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്ിടമകണ്ട ?

                                                

 ഡികോര്പ്പ കോ മ കോകനജര :-

സലും - ഒോര്പ്പ്:-

തീയതി-  കപര:-
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ക്റ്റേ കോവ്ടുപക്കുോര്പ്പ് പസൂ  രതീ  േരി്ക്കുഷതിനക്കു മക്കുന്പ കോയി നടുപോര്പ്പില വരക്കുകതണ്ട  
സമയകേമപടിേ  .  

1 DMS  മ്കുകഖനയ്കുള്ള ക്റ്റേ കിലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ വില്ര്പ്പന,  വിതരണം,  ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫര
എന്നിവയ്ക്കക്കുള്ള അവസിവില ന തീയതി (III-എ)

28/03/2019

2 QAC /  DMC  തീര്കുമ നന്പേ രം Damaged ക്റ്റേ ക്കുേള ഡിസ്കപ സ്
ലെ കണക്ചകയണ്ട അവസിവില ന തീയതി (III-ഇ)

15/03/2019

3 ഡികര്പ്പ േളികലയ്കും,  ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളികലയ്കും ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് നീകവിവരങ്ങള
പ്പറേികണപ്ലൈസ് സിവിലല് ലെ കണക്ചകയണ്ട അവസിവില ന തീയതി (III–ലെ കണക്ജ), VIII-4-ബി)

28/03/2019

4
ഡികര്പ്പ േളില് / ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേളില് നീകിയിരിര്പ്പമള്ള േ്നത് കൃത്യ ഷ ബ ങില്
ഒടുപ്പ് സം്കുക്കു വര്കുത്തിലി കക്ല സിവിലിംഗ് ബ ലന്സ് NIL  ആകകണ്ട അവസിവില ന
തീയതി (III-എം, VIII–1-ഇ)

30/03/2019

5 ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേള /  NFSA കഗ ഡണണ്കുേള എന്നിവിടുപ്പ് സംങ്ങളിലെ കണക്ല ഇംന്പ്റ്റേ്റേറ്റ്
അകണണ്ട്കുേള ലെ കണക്സിവിലറ്റില് ലെ കണക്ചയമന്നതിന്കുള്ള അവസിവില ന തീയതി (IV-എ)

28/03/2019

6

ലെ കണക്മഡികല് ക്റ്റേ പ്പറേിലെ കണക്ല കല കല് പരകച്ച് നല്കുന്സ് ബില്മേള /  CCIS
മ്കുകഖനയ്കുള്ള ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റിലെ കണക്ല പരകച്ച് നല്കുന്സ് എന്നിവ ഡികര്പ്പ േളില്
വരവ്കു ലെ കണക്വച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ് കപയ്ക്കലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെിന യി ഡികര്പ്പ യില് ഏല്ര്പ്പികകണ്ട
അവസിവില ന തീയതി  (III-എല് ), (VIII-3-എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്)

25/03/2019

7 ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം നിയമനം
പൂരത്തിലീേരികകണ്ട അവസിവില ന തീയതി (XI - ഡി)

09/03/2019

8 SSO-മ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം സിവിലെ യകത്തില ലെ കണക്ടുപ്പ് സം ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ് മ കനജരമ ര്കുലെ കണക്ടുപ്പ് സം പരിശീലനം
പൂരത്തിലിയ കകണ്ട തീയതി (VIII)

20/03/2019

9
ഇസ്റ്റോക്കിന്റെര ഡികര്പ്പ  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ന്ടുപ്പ് സം ന്സ്ഫര സിവിലംബന്ധിച്ച് നലിച്ച് നല്കുന് പ്പറേികര്പ്പ രടമേള , 
ജൂനിയര മ കനജര (എം&ഐ) കമഖല  ഓഫീസിവില്കുേളില് ലഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ട
അവസിവില ന തീയതി (III-ലെ കണക്േ)

20/03/2019

10
ന്േമനമ്പര 9 ന്പേ രമ്കുള്ള പ്പറേികര്പ്പ രടമേള കമഖല  മ കനജരമ ര 
ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് (അകണണ്ട്റേറ്റ്സ്) ലെ കണക്സിവിലകനില് ലഭ്നത് കൃത്യമ കകണ്ട അവസിവില ന
തീയതി (XIII-3)

23/03/2019
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201  8  -1  9  -  വല വ കോരഷിേ േണവ്ടുപക്കുോര്പ്പുമ കോയി ബനവോര്പ്പട വിവിധ ചക്കുമതലേള  
പസൂരതീേരിക്ണ്ടതിനക്കുള്ള സമയകേമ പടിേ

1
ഔട്റേറ്റ്-ലെ കണക്ലറ്റമേള /  ഡികര്പ്പ േള /  സിവിലബഡികര്പ്പ േള എന്നിവിടുപ്പ് സംങ്ങളിലെ കണക്ല
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പൂരത്തിലീേരികകണ്ട അവസിവില ന തീയതി
(ഖണിേ I ന്പേ രം)

01/04/2019

2
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് കഫ മ്കുേള , അന്കുബന്ധിച്ച് നല ക്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്ലെ കണക്മസ്റ്റോക്കിന്റെമേള (ഔട്റേറ്റ്-
ലെ കണക്ലറ്റ്റേറ്റ്,  ഡികര്പ്പ േള )  ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലരക്റേറ്റ്
നല്കേണ്ട അവസിവില ന തീയതി 

02/04/2019

3
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര കഫ മ്കുേള ആഭ്നത് കൃത്യഎന്തെര
ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് വിഭ ഗത്തിലിന പരികശ ധനയ്ക്കക്റേറ്റ് സിവിലജ്ജമ കകണ്ട അവസിവില ന
തീയതി

09/04/2019

4
ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് കഫ മ്കുേളിന്കമല് ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന്
സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലപ്പറേ്കും,  ആഭ്നത് കൃത്യഎന്തെര ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് വിഭ ഗവ്കും സിവിലംയ്കുക്തമ യി
പരികശ ധനേള ആരംഭികകണ്ട തീയതി (XII-ഇ)

10/04/2019

5 ന്േമനമ്പര 4  ന്പേ രമ്കുള്ള പരികശ ധനേള പൂരത്തിലീേരികകണ്ട
അവസിവില ന തീയതി (XII-ഇ)

25/04/2019

6
അന്കുബന്ധിച്ച് നലം II ന്പേ രമ്കുള്ള ലെ കണക്ചക്റേറ്റ് ലി്റ്റേ്റേറ്റ് ഡികര്പ്പ  മ കനജര , ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് 
ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര എന്നിവര ഒര്പ്പിടത കമഖല  ഓഫീസ് 
മ്കുകഖന ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് അകണണ്ട്റേറ്റ്സ് വിഭ ഗത്തിലില് എത്തിലികകണ്ട 
അവസിവില ന തീയതി (XI-പി)

15/05/2019

7

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് സിവിലൂര്പ്പരപ്ലൈസ് വസിവിലര , ആഭ്നത് കൃത്യഎന്തെര ഓഡിറ്റ്റേറ്റ് വിഭ ഗം
(ഫീല്ഡ) ടുപ്പ് സംീം എന്നിവര സിവിലംയ്കുക്തമ യി പരികശ ധിച്ച് നല്കുന് കഫ മ്കുേള സിവിലീല്
ലെ കണക്ചയ്ക്കത സിവിലരടിഫികറ്റ്റേറ്റ് സിവിലെിതം കമഖല  മ കനജരക്റേറ്റ് പ്ലൈസ് േമ കപ്പറേണ്ട
അവസിവില ന തീയതി

30/04/2019

8

ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് ലെ കണക്വരിഫികകഷന് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ന്പേ രമ്കുള്ള കഷ രകടജ്കുേളക്റേറ്റ്
അത ത ജൂനിയര മ കനജര (എം&ഐ)-മ ര മ്കുകഖന ഓഫീസിവിലര ഇന് -
ച രജ്കുമ ര ,  േക്റ്റേ ഡിയന്മ ര എന്നിവരക്റേറ്റ് അടുപ്പ് സംവ്കു വര്കുത്തില്കുന്നതി
ന്കുള്ള കന ടീസ് നല്കേണ്ട അവസിവില ന തീയതി 

10/05/2019

9 ന്േമനമ്പര 8 ന്പേ രമ്കുള്ള അടുപ്പ് സംവ്കു വിവരങ്ങള ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ്
ഓഡിറ്റികലയ്ക്കക്റേറ്റ് പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലെ കണക്ചകയണ്ട അവസിവില ന തീയതി (IX എച്ച് നല്കുന്്റേറ്റ്)

30/06/2019

10
ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് േണകസിവില ളികഡഷന് തയ പ്പറേ കി ച രകടരഡ
അകണണ്ടസ്റ്റോക്കിന്റെ്റേറ്റ് സ പനങ്ങളക്റേറ്റ് നല്കേണ്ട അവസിവില ന തീയതി  (XI-എസ്,
XIV-സിവിലി)

30/06/2019

11
ഡികര്പ്പ േളിലെ കണക്ല സിവിലരടിപ്ലൈസ് ഫ ലെ കണക്ചയ്ക്കത ക്റ്റേ ക്റേറ്റ് പ്പറേികണസിവിലിലികയഷന് , 
േണകസിവില ളികഡഷന് പ്പറേികര്പ്പ രടമേള കമഖല  മ കനജരമ രക്റേറ്റ് 
സിവിലമരര്പ്പികകണ്ട അവസിവില ന തീയതി (XIII-5)

10/07/2019

12
"കഫ ം M”-ലെ കണക്സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡികര്പ്പ തല സിവിലംകിപ്ത ത പ്പറേികര്പ്പ രട്റേറ്റ് ലെ കണക്െഡ ഓഫീസ് 
ഫിന ന്സ് ലെ കണക്സിവിലകനിലെ കണക്ല GST ലെ കണക്സിവിലല്ികലയ്ക്കക്റേറ്റ് നല്കേണ്ട അവസിവില ന 
തീയതി

31/05/2019


