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ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ  
2018-19 സാ ിക വർഷെ  ഓഡി  ്റിേ ാർ  ്Notes Forming Part of Accounts പരാമാർശ ൾ  മ പടി 

 
ഖ ിക പരാമർശം മ പടി 

1. 

The Grant received – state plan shows a opening balance 
of Rs.4,37,30,515/-, during the current year society has 
received a grant of Rs.14,27,51,250/- including fund 
received and unutilized fund of Rs.3,89,51,250/- for the 
last financial year ended 31.03.2018 resumed the 
Government of  Kerala-from State Plan –Computerisation 
of  Three Tier Panchayat : for application development 
software development management (1700lakh), 
infrastructural management (200lakh) and training and 
documentation (100lakh) by Government order 
No.2380/2018/LSGD Dated 06.09.2018. Out of the 
unutilized portion of Grant in aid Government of Kerala 
has resumed an amount of Rs.11,59,44,938/- during the 
current financial year. The balance amount of unspent 
grand Rs.3,92,42,137.53/- is shown under current liabilities 
as per inome approach of Grant in Aid (AS 12) – capital 
approach. 

 
 
 

മ  നടപടികൾ ഇ   
 

 

2. 

The balance of Rs.57,09,228.53/- standing to the credit of 
some Corporations (Sch-2) is pending to be utilized and the 
debit balance Rs. 8,56,002/- being expenditure incurred 
for other Corporations is to be received from them.  

ഐ.െക.എ ിന് ക നൽ വാ  െകാ ി േകാർപേറഷന് 
29.01.2020, 18.03.2020, 22.09.2020 തീയതികളിൽ ഇത് 
സംബ ി ് ക ് നൽകിയി ്. ഓർ റി കൾ  
അട  ടർ നടപടികൾ സ ീകരി   വ . 

3. 

The balance of Rs.1,71,61,523.08/-(Sch-2) standing to the 
credit of some Municipalities is pending to be utilised and 
the debit balance of Rs.7,01,733.04/-being expenditure 
incurred for other Municipalities is to be received from 
them. 

ഐ.െക.എ ിന്  ക നൽ വാ  നിസി ാലി ികളിേല ് 
18.01.2020, 18.03.2020 തീയതികളിൽ ഇത ്  സംബ ി ്   
ക ് നൽകിയി ്. ഓർ റി കൾ അട  ടർ 
നടപടികൾ സ ീകരി  വ . 

4. The Balance of Rs.8,02,15,631.58/-(Sch-2) Standing to the 
credit of some Panchayats is Pending to be utilized and the 

ഐ.െക.എ ിന്  ക നൽ വാ  ാമ പ ായ കൾ ് 
06.02.2020, 18.03.2020 തീയതികളി ം േ ാ ് 
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debit balance of Rs.7,01,944.59/-being expenditure 
incurred for  other Panchayats is to be received from 
them. 

പ ായ കൾ  ് 23.01.2020, 18.03.2020 തീയതികളി ം, 
ജി ാ പ ായ കൾ ് 03.01.2020,18.03.2020 തീയതികളി ം 
ഇത ് സംബ ി ് ക ് നൽകിയി ്. ഓർ റി കൾ 
അട  ടർ നടപടികൾ സ ീകരി  വ . 

5. 

An amount of Rs.51,36,588/- has been paid towards service tax 
as per the order of CESTAT as pre-deposit against an appeal filed 
by IKM (out of which RS.22,00,000/- was paid in 2011-12 and 
the balance sheet in 2014-15) . This has been treated as 
receivables under Recoveries and Deductions (Sch-5) as the 
liability has not been crystallized till 31-03-2019. 

ഇ മായി ബ െ  സർവീസ് ടാ ിൻെറ  േകസ്        അ േല ് 
ിബ ണൽ, ബാം രിൽ  നട വരികയാണ്. ഐ െക 

എ ിൻെറ സർ ീസ് ടാ ് കൺസൾ ്റ് േമൽ േകസ്  
സമയബ ിതമായി നട ിവരികയാണ്. ഈ പറ ിരി  

ക 51,36,588/- പല ഘ ളിലായി അ ീൽ ഫയൽ െച ാൻ 
ഒ ിയതാണ്. ഇത് സംബധി  അവസാന ഹിയറിംഗ് 
02.03.2020 തീയതിയിൽ    നട . ഈ േകസ് നാളി വെര 
തീർ ായി ി .  
 
 

6. 

Festival Advance given in prior years before 2011-12 to 
Arun Kumar V (relieved from employment) for Rs.5,000/- is 
till pending to be recovered. 

 

ഇ മായിബ െ ് ടിയാന് ഐ.െക.എം ക ് നൽകിയി . 
തൻെറ 2011 ആഗ ് മാസെ  തട  വ ി  
േവതന ിൽനി ം ടി. ക (Rs.5,000/-) ഈടാ തിന് 
സ തമാെണ ് ീ.അ ൺ മാർ.വി ഐ.െക.എ ിെന 
അറിയി ി ്. ീ.അ ൺ മാർ.വി െ തിെര േകരളാ 
ൈഹേ ാടതിയിൽ WP (C) 10549/2012 ന രായി ഉ ായി  
േകസിൽ 21.10.2015 െല വിധിെയ ടർ ് 30.10.2011 
തീയതിയിൽ ടി.യാെന സർവീസിൽനി ് നീ ം െച . 2011 
ആഗ ് മാസെ  േവതനം ീ.അ ൺ മാർ.വി ് 
നൽകാ േ ാെയ ത് സംബ ി ്   ഭരണ വിഭാഗ ിൽ നി ് 
വിശദീകരണം ആവശ െ ി ്. ആയതിെ  അടി ാന ിൽ 

ടർ നടപടികൾ സ ീകരി താണ്. 

7. 
EPF arrear remittance Advance account still contain an 
unadjusted debit balance of Rs.69,072/- as on 31-03-2019. 
 

വൻജീവന ാേര ം ഇ.പി.എഫിൽ ഉൾെ തിെ  
ഭാഗമായി ഇ.പി.എഫിൽ നി  നിർേദശ ിെ  
അടി ാന ിൽ അവർആവശ െ  ക ഐ െക 
എ ിൽനി ം ഒ ിയി ്. എ ാൽ ത സാ ിക 
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വർഷെ  ഓഡി ിൽ യഥാർ ിൽ  ഒ േ  

കെയ ാ ം 69,072/- പ തലായി ഒ ിയതായി 
കെ ിയി . എ ാൽ േമൽ ക തിരിെക ലഭ മായി ി . 
അധികമായി ഒ ിയ ക തിരിെക ആവശ െ െകാ ് 
ഇ.പി.എഫ ് അധികാരികൾ ് ക ് നൽകിയി ്. മ പടി 
ലഭ മായി ി  . 

8. 

An amount of Rs.36,49,717/- paid on 29-12-2012 as arrear 
dues of EPF contribution of DEOS at various Municipalities 
(as per letter KR /16633/ENF/1(6)/2012/9536 dtd 22-11-
2012 of employees‘ Provident Fund Organisation) . Out of 
which Rs.18,96,370/- as received till 31-03-2014 the 
balance of Rs.17,53,347/-shown under Loans and 
Advances. 

 

ഇ പി എഫ ് അേതാറി ി െട നിർേദശ കാരം 2012 മാർ ് 31 
വെര നിസി ാലി ികളിൽ  േജാലി േനാ ിയി  ഡാ ാ എന് ി    
ഓ േറ ര്മാ െട ഇ.പി.എഫ് വിഹിതമായി 29.12.2012 ന്  
36,49,717/- പ ഐ െക എം അട ി ്. 10.04.2013 ൽ 
നഗരകാര  വ ിൽനി ം കി ിയി  4,65,73,708/- പയിൽ 
EPF contribution for DEO's(2004-05 to 2011-12) Employees 
share ആയി 18,96,370/- പ ലഭ മായി . ബാ ി  

കയായ 17,53,347/- പ ഐ െക എ ിന് തിരിെക 
നൽകണെമ ാവശ െ ് നഗരകാര  ഡയറ ർ ് 
ക കൾഅയ ി െവ ി ം മ പടി ലഭി ി ി . 
ഓർ റി ് നൽകിയി ് . 

9. 

The debit balance of Rs.2,63,340/- in pay revision advance 
account as on 31-03-2018 is the amount to be recovered 
from employees who have already left the service of 
IKM(schedule 12). 

 

െഷഡ ൾ 12 ൽ Pay Revision Advance എ  ശീർഷക ിൽ 
പരാമർശി ി  29 ജീവന ാരിൽ നിലവിൽ േസവന ി    
4 േപർ ക ഒ ിയി ്. ബാ ി   25 േപരിൽ  ആ ം 
തെ  നിലവിൽ ഇൻഫർേമഷൻ േകരളാ മിഷനിൽ േസവനം 
അ ി ി . ഇവർ ് ക യ ക ം അതിൽ ര  േപർ 

ക ഒ ി ബാധ ത തീർ ാ ിയി ്. ബാ ി ജീവന ാരിൽ 
നി ം ക ഈടാ ാ  നടപടികൾ സ ീകരി  വ . 

10. 

Pay Revision Account of Sherin K K named Sherin K K (PRA 
a/c) has an opening credit balance of Rs. 2,667/- in 
addition, there is a receipt of Rs.2,667/- bearing receipt 
NO.14292 dated 12-09-2013 which resulted in a total 
outstanding credit balance of Rs.5,334/-. 

 

ീമതി.െഷറിൻ.െക.െക ് നൽേക  2,667/- പ ് പകരം 
ടി.യാൾ 2,667/- പാ  ഐ.െക.എ ിൽ ഒ ിയതിനാലാണ് 
5,334/- പ െട െ ഡി ് ബാലൻസ ് ഉ ായി ത്. നിലവിൽ 
ഈ ജീവന ാരി ഇൻഫർേമഷൻ േകരളാ മിഷനിൽ  േസവനം 
അ ി ി .  ക മട ി നൽ തി  നടപടി കഴി ം 
വിധം സ ീകരിെ ി ം ടി.യാെള ബ െ ടാൻ കഴി ി ി . 
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ഈ സാഹചര ിൽ പരാമർശി െ ി  ക ഐ.െക.എം 
അ ൗ ിൽ ട ്. ീമതി.െഷറിൻ.െക.െക 
ആവശ െ  റ ് ക നൽകാ താണ്.  

11. 

The following project Advance Accounts outstanding 
as on 01-04-2011 continue to be outstanding as on 
31-03-2019  

i. Commissioner ,Rural Developmentdept-    
Rs.9,000/- Dr Balance 

ii. Dist. Planning Officer ,Alappuzha         -
Rs.28,600/-Dr Balance 

iii. Dist. Planning Officer ,Eranakulam  - 
Rs.28,600/-Dr Balance 

iv. Dist. Planning Officer ,Idukki - 
Rs.28,600/-Dr Balance 

v. Dist.Planning Officer ,Kannur                            -  
Rs.17,698/-Dr Balance 

vi. Dist. Planning Officer , Kasargod - 
Rs.28,600/-Dr Balance 

vii. Dist. Planning Officer , Kollam  - 
Rs.28,600/-Dr Balance 

viii. Dist. Planning Officer ,Kottayam  - Rs.28,600/-
Dr Balance 

ix. Dist. Planning  Officer, 
Kozhikode- Rs.28,600/-Dr Balance 

x. Dist. Planning Officer , Malappuram- 
Rs.28,600/-Dr Balance 

xi. Dist. Planning Officer , Pathanamthitta- 
Rs.28,600/-Dr Balance 

xii. Dist. Planning Officer , Trivandrum          - 
Rs.28,600/-Dr Balance 

ലഭ മായ േരഖകൾ പരിേശാധി േ ാൾ 23.11.2006 
തീയതിയിെല P.O No.125/2006-07 ന ർ പർേ സ് ഓർഡർ  

കാരം ഡി ി ് ാനിംഗ് ഓഫീ കൾ ് UPS സ ്െള 
െച തിൻെറ കയായ 28,600/- പാ വീതം 10 ഡി.പി.ഒ 
കളിൽനി ം,    മ ിന ളിൽ െചലവഴി  കകൾ ബാ ി 3 
ഡി.പി.ഒ കളിൽനി ം, സി.ആർ.ഡി യിൽ നി മാണ് 
ഈടാ ാ തായി കാ ത്. ഇ മായി ബ െ  േരഖകൾ 
ലഭ മാ ി ടർ നടപടി സ ീകരി താണ്. 
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xiii. Dist. Planning Officer , Thrissur- Rs.94,428/-Dr 
Balance 

xiv. Dist. Planning Officer , Wayanad- Rs.13,640/-
Dr Balance 

12. 

The following Project Advance given to employees, who 
have left service are still outstanding as on 31-03-2018              

Sl No Name Debit Credit 

   i Ajith Kumar  27 
ii.  Arun Kumar V 57579  
iii.  Balakrishnan K  2725 
iv.  Balan U 140  
v. GovindhanNambiar C   3521 
vi.  Hirosh Kumar K S      769 
vii. Jayarajan 25000  
viii.  Jayendran P 7169  
ix.  Jiju P Alex 30  
x. Kannan T G 5150  
xi. Krishna M G 1250  
xii. Krishnan Kutty K P      400 
xiii.  Rejimon                 400  
xiv. Shibu K S  5100  

  xv.  Vinod K P 716  
 

അഡ ാൻസ് ക അടിയ ിരമായി മവൽ രി ണെമ ് 
ആവശ െപ ് നിരവധി തവണ ഇവർ ് ക കൾ 
നൽകിയി ്. എ ാൽ േമൽവിലാസ ാരെന 
കെ ാനായി  എ  റിേ ാെട 6 ക കൾ മട ി 
വ ി ്. ീ.ജി .പി.അെല ് 29.11.2019 തീയതിയിൽ 30 

പാ ഐ.െക.എ ിൽ ഒ ിയി ്. ീ.ബാലൻ.   
മരണെപ  എ  വിവര ം  യിൽെപ . 

 

13. 
Debit balance in Project Advance of Rs.6,12,545/- in 
schedule-12 is remian outstanding for long period. 
 

ഐ.െക.എ ിൽ നിലവിൽ േജാലി േനാ വരായ ജീവന ാർ  
എ  അഡ ാൻസ് കകൾ അടിയ ിരമായി  െസ ിൽെച ് 
തിരി ട തിേല ായി നിർേദശം നൽ ക ം അതിെ  
അടി ാന ിൽ  കകൾ മീകരി ് വരിക മാണ് . 
31.07.2020 വെര  കണ കൾ കാരം 5,60,400/- 

പയാണ് ഈയിന ിൽ   ലഭി ാ ത്. 
14. VAT amount of Rs.79,200/-(sch-7) which was remitted to ഫയൽപരിേശാധി തിൽ 79,200/- പ താെഴ പറ  കാരം 
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Commercial Tax Department in the years to 2013-14 
against sale of scrap is to be recovered from the following 
parties:- 
i. Balaji Waste Papers              63,237/- 
ii. M/s Habitat Technology    15,963/- 

ഒ ിയി ്. 
30.03.2015 –   53,179/- (M/s Balaji Waste Papers) 
04.02.2015 – 7,058/-   (M/s Balaji Waste Papers) 
30.03.2015 – 3,000/-   (Vat towards Tender Form)   Rs.79,200/- 
30.05.2017 – 15,963/- (M/s Habitat Technology)    
ഈ സാഹചര ിൽ ഇ ാര ിൽ നടപടി 
തീർ ാ ാ താണ.്     

15. 

Following items mentioned in the balance sheet schedule-
13 are the accumulated advances till the year 2018-19  the 
corresponding expense has already been met and the 
adjustment for the same are pending; 

 
i. Library Deposit    3,000/- 

ii. Petrol Deposit -Parameswaran 2,500/- 
iii. Rent Deposit1             5,000/- 
iv. Rent Deposit Kasargod Municipal  

     Reg: centre                                10,000/-                                          
v. Telephone Deposit          10914/- 

vi. Telephone Deposit ISDN         14,500/- 
vii. EPF Contribution to DEOs- Municipalities 

                                                  17,53,347/- 
viii. Stock in hand (Hardware and Software) 

                                                  2,52,286.38/- 
ix. EPF Arrear Remittance in Advance 69,072/-                                                    

 
 

േമൽവിഷയെ  സംബ ി ് ബ െ  ഫയ കൾ 
പരിേശാധി ് െചല കൾ  െച ത ് കെ ി കണ കളിൽ 

മെ കൾ   വ താണ്.  ആയതിേല ായി 
22.09.2020 തീയതിയിൽ ബ െ  ഫയ കൾ / രജി കൾ 
ലഭ മാ തിേല ായി ഭരണ, പർേ സ്  വിഭാഗ ളിേല ്  
അെനൗേദ ാഗിക ക കൾ നൽകിയി ്. ടർ നടപടികൾ 
സ ീകരി  വ . 

16 

As per LGSD Local Self Government, Government of Kerala 
GO no.1228/2016 dated 08.03.2016 society has provided 
IKM operating fund at the following rates of the plan fund 
as detailed below: 
i. Corporation, Municipalities and Grama Panchayat 

0.25% of the plan fund 

േമൽ ാവി തിൽ 2015-16 െല 12,12,532/-  പ ം  
2016-17  െല 19,06,712/- പ ം,  2018-19 െല  
1,24,45,951/-  പ ം ഓ േറ ിoഗ് ഫ ിേല ്    2019-
20,2020-21(31.07.2020 വെര) ലഭി ി ്. ടി ിക ക 
അട തിനായി അതാ  തേ ശസ യംഭരണ 

ാപന ളിേല ് ക കൾ അയ തിൻെറ   
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ii.   District and Block Panchayat 0.10% of the plan   
       fund 
 
The total of unrealised IKM operating fund given below: 
 
2015-16    1,28,92,694/- 
2016-17    1,14,44,335/- 
2017-18    Nil 
2018-19    3,21,09,007/- 

 
 

അടി ാന ിൽ ബാ ി കകൾ ലഭി  
െകാ ിരി ക മാണ്.   

17. 
 

During the current year society has utilised an amount 
of Rs.2,88,500/- for purchase of Photostat Machine out 
of fund of Chief Engineer LSGD and balance 
outstanding on this account comes to Rs.7,06,923/- 
(Schedule-4 of notes forming parts of accounts) 

 G.O(Rt)No.1354/2016/LSGD,dt:30.03.2016 ഉ രവിൻെറ 
അടി ാന ിൽ തേ ശ സ യംഭരണ വ ് ചീഫ് 
എ ിനീയർ ഓഫീസ് ക ർവ രണം ഐ.െക.എം േഖന 
നട തിേല ായി സർ ാരിൽ നി ് 31.03.2016 ൽ ആെക 
50,00,000/- പാ ഐ.െക.എ ിന് ലഭി ി . ആയതിൽ 
നാളി വെര  െചല കൾ  (2018-19 വർഷെ  2,88,500/- 

പ െട െചലവ ്ഉൾെ െട) കഴി ്  ആെക 7,06,923/- പാ 
ഐ.െക.എ ിൽ നീ ിയിരി ്. ഈ വിവരം  തേ ശ 
സ യംഭരണ വ  ് ചീഫ് എ ിനീയെറ അറിയി ് ടർ 
നടപടി സ ീകരി താണ് 

18. Figures of the previous year have been regrouped or 
reclassified to confirm with the current year classification. 

അറിവിേല ായി സമർ ി . 

 




