
കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ റ്കുപറ ഡഡയറക്ടറുട കേസ്ഥാരരസ്ഥാ്യയറസം
റ്ികേസ്ഥാസറ ഭറ്നി, തിരുറ്നന്തപുരസം

നസം. റകേ.എസറ.എ.7429/സി.എ.ആര.2/2017                തതീയറതി :13.06.2018

സരക്കു്യര നമ്പര   - 06/2018    

റ്ിഷയറസം:- കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ റ്കുപറ --  തകദ്ദേശ സസയറസംഭരണ് സസ്ഥാ്ഥാപനങ്റുട
2017-18  റ്രഷറത്തെ റ്സ്ഥാരഷികേ  കികുപസ്ഥാരാര്ിക്ടിനനസം റ്സ്ഥാരഷികേ  ധനകേസ്ഥാരര
്ഥാപതികേകേ്കുടിനനസം ഒഒസ്ഥാഡഡിററ -- സസംബനിധറ.

സൂചന:- 1)സ. ഉ. (സസ്ഥാധസ്ഥാ) നസം.1413/2018/ത.സസ.ഭ.റ്., തതീയറതി 22.05.2018.
2)ഇഇൗ കേസ്ഥാരര്യയറത്തെിറ്യ 06.06.2018 തതീയറതികേളിറ്യ ഇകത നമ്പര കേത്തെറ.

തകദ്ദേശസസയറസംഭരണ്  സസ്ഥാ്ഥാപനങ്റുട 2017-18 റ്സ്ഥാരഷികേ  കികുപസ്ഥാരാര്ിനസ്ഥാിനന് ഓണ
ററ്യനി പസ്ഥാററകഫസ്ഥാമമിി് കഡഡറസ്ഥാ എനി്ടി നുടത്തകമ്പസ്ഥാപോഴ് അ്ഥാപസ്ഥാകേതകേപോഴ
്ഥാപരികശസ്ഥാധിക്കുന്നതിനു് റുടസറ ഓഡഡിററ പരത്തെിയറസ്ഥാിസ്ഥാനി സസ്ഥാറ്കേസ്ഥാശസം കറ്േണി റ്ന്നതിനസ്ഥാ്
തകദ്ദേശസസയറസംഭരണ്  സസ്ഥാ്ഥാപനങ്റുട എ .എഫറ.എസറ ്ഥാപരികശസ്ഥാധന  നിര്ിക്കുന്നതിറ്ട
സസ്ഥാധരത  ്ഥാപരികശസ്ഥാധിധറ അതസ്ഥാതറ ജിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ കേസ്ഥാരരസ്ഥാ്യയറങപോഴിറ ആറ്ശരമമിസ്ഥായറ
നുട്ഥാപുടിസസതീകേരിിസ്ഥാനി സൂചന (2) പ്രകേസ്ഥാരസം നിരദ്ദേശസം ന്കേിയറിരുു.  2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേ
റ്രഷറത്തെ എ.എഫറ.എസറ ്ഥാപരികശസ്ഥാധനയസം റ്സ്ഥാരഷികേ കികുപസ്ഥാരാര്ിറ്ട ്ഥാപരികശസ്ഥാധനയസം സബറ -
ഓഫതീസുകേളി് ആറ്ശരമമിസ്ഥായറ  കമമിതീകേരണ്സം നുടത്തെസ്ഥാനി തസ്ഥാറഴെുപകിനനന്ന നിരകദ്ദേശങപോഴ
പുകറുപടുറ്ിക്കുു.
1) സബറ-ഓഫതീസറ കമമിധസ്ഥാറ്ികേ്റുട 29.05.2018  -റ്യ കയറസ്ഥാാത്തെി് 2017-18 റ്സ്ഥാരഷികേ  

കികുപസ്ഥാരാര്ിറ്ട റ്സ്ഥാ്യികഡഡഷനുസം എ .എഫറ.എസറ ്ഥാപരികശസ്ഥാധനയസം കുടി ശരസ്ഥാശരി 10  
മമിനുഷരദിനങളസ്ഥായറിരുു ഓഡഡിററ പസ്ഥാനി   പ്രകേസ്ഥാരസം സമമിരുപിധതറ .  അതിനനുസൃതമമിസ്ഥായറി 
4 മമിനുഷരദിനങപോഴ എ.എഫറ.എസറ ്ഥാപരികശസ്ഥാധനനസ്ഥാിനനസം 4 മമിനുഷരദിനങപോഴ റ്സ്ഥാരഷികേ 
കികുപസ്ഥാരാര്റ റ്സ്ഥാ്യികഡഡഷനസ്ഥാിനനസം അനുറ്ദിിസ്ഥാന്നതന്നതസ്ഥാണ്റ .   എ.എഫറ.എസറ 
്ഥാപരികശസ്ഥാധനസ്ഥാ കികുപസ്ഥാരാര്ിറ്ട മമിസ്ഥാനകേ ഇകതസ്ഥാറുടസ്ഥാുപസം അയറയു.

2) തകദ്ദേശസസയറസംഭരണ്  സസ്ഥാ്ഥാപനങ്റുട 2017-18 റ്സ്ഥാരഷികേ  ഓഡഡിററ 15.01.2019  -നറ
പരത്തെിയറസ്ഥാക്കുന്ന റ്ിധസം മമിനുഷരദിനങപോഴ കമമിതീകേരികിേണതസ്ഥാണ്റ.

ഡഡയറക്ര
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-------------   ജിലയറിറ്യ   ---------   ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ   (  നാരസഭിനനറുട  ) 2017-18   
റ്സ്ഥാരഷികേ ധനകേസ്ഥാരര്ഥാപതികേിനനറുട ഓഡഡിററ സസ്ഥാാകര്ഥാപതന്നതസം    കികുപസ്ഥാരടസം  .  

1994   റ്യ     കകേരള     ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ     രസ്ഥാജറ     നിയറമമിസം  -  റ്കുപറ   215(6) (  1994      റ്യ കകേരള  
മനിസിുപസ്ഥാ്യിറി   നിയറമമിസം  -   റ്കുപറ     295 (6)) 22.05.2018   റ്യ   (  സസ്ഥാധസ്ഥാ  )1413/2018/  

ത  .  സസ  .  ഭ  .  റ്  ,   നമ്പര സരിസ്ഥാര ഉത്തെരറ്റ എന്നിറ്     പ്രകേസ്ഥാരസം     പുകറുപടുറ്ിക്കുന്നതറ  .

   
സസ്ഥാ്ഥാപനത്തെിറ്ട ക്ഥാപരറ

സസ്ഥാമ്പത്തെികേ റ്രഷസം

റ്സ്ഥാരഷികേ കേണ്ക്കുകേപോഴ ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ / 
നാരസഭ അസംാതീകേരിധ  തതീരുമമിസ്ഥാനന്നതസം 
തതീയറതിിനനസം 

റ്സ്ഥാരഷികേ കേണ്ക്കുകേപോഴ ഓഡഡിറിനറ സമമിര
ുപിധ തതീയറതി

സമമിരുപിധ റ്സ്ഥാരഷികേ കേണ്ക്കുകേപോഴ  
ഓഡഡിറിനസ്ഥായറി സസതീകേരിധ തതീയറതി 

പ്രസിഡഡ്ടറ / റചയറരക്ഥാപഴ്സണ
ക്ഥാപരുസം കേസ്ഥാ്യയറളന്നതസം

റസകാര്കിിനനറുട ക്ഥാപരുസം കേസ്ഥാ്യയറളന്നതസം

ഒഒസ്ഥാഡഡിററ നുടത്തന്നതിനറ ് ചുമമിത്യറുപാര്
ഉകദരസ്ഥാാസറനിക ക്ഥാപരറ, ഉകദരസ്ഥാാകുപരറ

ഒഒസ്ഥാഡഡിററ നുടത്തെിയറ തതീയറതി

ഒഒസ്ഥാഡഡിററ നുടത്തെിയറ ഉകദരസ്ഥാാസരുറുട
ക്ഥാപരറ, ഉകദരസ്ഥാാകുപരറ

 

I.  ഓഡഡിറിനറ റ്ികധയറമമിസ്ഥാിിയറ കേണ്ക്കുകേപോഴ  

    1994 റ്യ കകേരള ക്യസ്ഥാി് ഫേണറ ഓഡഡിററ നിയറമമിസം റ്കുപറ 4,13 , 1996 റ്യ കകേരള
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ക്യസ്ഥാി് ഫേണറ ഓഡഡിററ ചാര്ങളിറ്യ ചാര്സം 18,  1994  റ്യ കകേരള ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ രസ്ഥാജറ
നിയറമമിസം 215(6),  [1994 റ്യ കകേരള മനിസിുപസ്ഥാ്യിറി നിയറമമിസം- റ്കുപറ 295 (6)] 2011 റ്യ
കകേരള ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ രസ്ഥാജറ അിഇൗേണറ ചാര്ങളിറ്യ ചാര്സം 64,  [2007 റ്യ കകേരള
മനിസിുപസ്ഥാ്യിറി അിഇൗേണറ ചാര്ങളിറ്യ ചാര്സം 60]  കകേരള ക്യസ്ഥാി് ഫേണറ ഓഡഡിററ
മമിസ്ഥാനസ് ഭസ്ഥാാസം 1 ഖണികേ 4.2.1.2;11(3);11(4)  ഉസം 22.05.2018  റ്യ
(സസ്ഥാധസ്ഥാ)1413/2018/  ത.സസ.ഭ.റ്,നമ്പര സരിസ്ഥാര ഉത്തെരറ്റ എന്നിറ്യറിക്യിനനസം
റ്രറ്സകേപോഴ    പ്രകേസ്ഥാരസം   ------------------    നാരസഭിനനറുട/്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെിറ്ട 
2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേ റ്രഷറത്തെ ധനകേസ്ഥാരര ്ഥാപതികേ സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ ഡഡയറക്ടറുട
31.05.2018 റ്യ കേത്തെി് നിരകദ്ദേശിധ ്ഥാപരികശസ്ഥാധനസ്ഥാസൂചകേങപോഴിനുസൃതമമിസ്ഥായറി
ഓഡഡിറിനറ റ്ികധയറമമിസ്ഥാക്കുകേിനനേണസ്ഥായറി. 

      1997 റ്യ കകേരള്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ രസ്ഥാജറ/മനിസിുപസ്ഥാ്യിറി (്ഥാപരികശസ്ഥാധനസ്ഥാരതീതിിനനസം ഓഡഡിററ
സസംറ്ിധസ്ഥാനന്നതസം)ചാര്ങപോഴ,ചാര്സം10(1)  പ്രകേസ്ഥാരസം 2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേ  റ്രഷറത്തെ
റ്ിശദമമിസ്ഥായറ റ്സ്ഥാരഷികേ ഓഡഡിററ സരിസ്ഥാര നിരകദ്ദേശിധ സമമിയറ്ഥാപരിധിക്കു്ി് ്ഥാപിന്നതീുടറ
നുടത്തന്നതസ്ഥാണ്റ. 

2.  ഓഡഡിററ ്യാകരങപോഴ  

..........................  ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെിറ്ട/നാരസഭിനനറുട 2017-18  സസ്ഥാമ്പത്തെികേ  റ്രഷറത്തെ
ധനകേസ്ഥാരര ്ഥാപതികേ  തയസ്ഥാകസ്ഥാിിയറതറ നിയറമമിസം ,  അനുബന ചാര്ങപോഴ ,  സരിസ്ഥാര
ഉത്തെരന്നതകേപോഴ, സരക്കു്യടകേപോഴ എന്നിറ് പ്രകേസ്ഥാരമമിസ്ഥാകണ്സ്ഥാ എു് ്ഥാപരികശസ്ഥാധന.

3.  ഓഡഡിററ റ്രസ്ഥായി  

..........................  ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെിറ്ട/നാരസഭിനനറുട 2017-18  സസ്ഥാമ്പത്തെികേ  റ്രഷറത്തെ
ധനകേസ്ഥാരര ്ഥാപതികേ  തയസ്ഥാകസ്ഥാിിയറതറ നിയറമമിസം ,  അനുബന ചാര്ങപോഴ ,  സരിസ്ഥാര
ഉത്തെരന്നതകേപോഴ,  സരക്കു്യടകേപോഴ എന്നിറ്  പ്രകേസ്ഥാരമമിസ്ഥാകണ്സ്ഥാ ,  റ്രറ്റ തകേകേപോഴ യറഥസ്ഥാറ്ിധി
കേണ്ിിറ്യടുത്തെിടകേണസ്ഥാ,  റച്യറ്റ തകേകേപോഴിറ റ്ഇൗധടകേ്റുട ്ഥാപിനിബ്യമകേണസ്ഥാ അറ്
യറഥസ്ഥാറ്ിധി കേണ്ിിറ്യടുത്തെിടകേണസ്ഥാ എന്നതീ ്ഥാപരികശസ്ഥാധനകേളസ്ഥാണ്റ നുടത്തെിയറതറ .
സസ്ഥാ്ഥാപനത്തെി് നിന്നറ ്യഭരമമിസ്ഥായറ  കരഖകേ്കുടിനനസം രജിസടകേ്കുടിനനസം റ്ിറ്രങ്കുടിനനസം
അുടിസസ്ഥാനത്തെി്യസ്ഥാണ്റ ഈ കികുപസ്ഥാരാര്റ തയസ്ഥാകസ്ഥാിിയറിരിക്കുന്നതറ .  സസ്ഥാ്ഥാപനസം ന്കേിയറ
റതറസ്ഥായറ  റ്ിറ്രങപോഴകിസ്ഥാ  ്യഭരമമിസ്ഥാിസ്ഥാത്തെ റ്ിറ്രങപോഴകിസ്ഥാ തദനുസൃതമമിസ്ഥായറ  ഓഡഡിററ
നിാമമിനങപോഴകിസ്ഥാ കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ റ്കുപിനറ  ഉത്തെരറ്സ്ഥാദിതസസം
ഉേണസ്ഥായറിരിക്കുന്നതല.

4.  ്ഥാപരികശസ്ഥാധനിറ റ്ികധയറമമിസ്ഥാിിയറ കരഖകേ്കുടിനനസം രജിസടകേ്കുടിനനസം റ്ിശദസ്ഥാസംശങപോഴ  .  
1. ബസ്ഥാ്യനി്ഷതീററ.
2. ഇനികേസം ആ്ടറ എഎ്റ്ഥാപനിഡഡിധര അിഇൗേണറ.
3. കസതീററ ആ്ടറ ക്ഥാപപറമമി്ടറ കസറററമമി്ടറ.
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4. കേസ്ഥാഷറ കഫസ്ഥാ കസറററമമി്ടറ.
5. അുടിസസ്ഥാന അനു്ഥാപസ്ഥാതങപോഴ (കകകഷരസ്ഥാസറ).
6. പ്രധസ്ഥാനറുപാര് അിഇൗേണിസംാറ നയറങറളക്കുകി്ളള കകി്കേപോഴ.
7. ്ടയറ്ബസ്ഥാ്യനിസറ.
8. ബസ്ഥാങറ ്ഥാപസ്ഥാാറബക്കുകേപോഴ.
9. ബസ്ഥാങറ കതീ കേണസതീ്യികയറഷനി ്ഥാപതികേകേപോഴ.
10.രശതീതികേപോഴ 
11.കഡഡ ബിറ
12.കേരസ്ഥാഷറ ബിറ
13.ബസ്ഥാങറ ബിറ
14.റചിറ ബിറ
15.ബി് ബിറ
16.റ്ഇൗധടകേപോഴ
17.ഡഡി.സി.ബി.ഇനങ്റുട രജിസടകേപോഴ.
18.ഇനിററ്സറ റമമി്ടറ രജിസര
19.മനികര രജിസര
20.കസസ്ഥാിറ രജിസര
21.റഡഡകുപസ്ഥാസിററ രജിസര
22.ആസി രജിസര.
23.ക്യസ്ഥാണ രജിസര

5.  ഓഡഡിററ സസ്ഥാാകര്ഥാപതസം  

  .......................... ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെിറ്ട/നാരസഭിനനറുട 2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേ റ്രഷറത്തെ  
ധനകേസ്ഥാരര ്ഥാപതികേിനനറുട   ്ഥാപരികശസ്ഥാധനസ്ഥാ  ഫ്യമമിസ്ഥാിനന്  ഓഡഡിററ  സസ്ഥാാകര്ഥാപതസം 
(റ്ികശഷണ്ങകളസ്ഥാുടറ  കുടിയറതറ/ റ്ികശഷണ്ങപോഴ ഇലസ്ഥാത്തെതറ 
-------------------------------------------) അനുബനമമിസ്ഥായറി ഉപോഴറുപടുത്തെിയറിടേണറ.
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ഓഡഡിററ സസ്ഥാാകര്ഥാപതസം

     1994  റ്യ കകേരള ക്യസ്ഥാി് ഫേണറ ഓഡഡിററ നിയറമമിത്തെിറ്ട ,  റ്കുപറ.4, 1994  റ്യ
കകേരള ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ രസ്ഥാജറ നിയറമമിസം-  റ്കുപറ 215(6) [1994  റ്യ കകേരള മനിസിുപസ്ഥാ്യിറി
നിയറമമിസം-റ്കുപറ 295(6)]  2011 റ്യ കകേരള ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ രസ്ഥാജറ അിഇൗേണറ ചാര്ങളിറ്യ
ചാര്സം 64 [2007 റ്യ കകേരള മനിസിുപസ്ഥാ്യിറി അിഇൗേണറ ചാര്ങളിറ്യ ചാര്സം 60]  എന്നിറ്
അനുസരി്സം ്ഥാപഞസ്ഥായറത്തെറ /  നാര്ഥാപസ്ഥാ്യികേ സസ്ഥാ്ഥാപനങ്റുട ഓഡഡിറിനു കറ്േണി കേസം്ഥാപറ
ക്ടളര ആ്ടറ ഓഡഡിറര ജനക് നിരകദ്ദേശിധ ഓഡഡിറിസംാറ സസ്ഥാനികഡഡരഡകേപോഴ
അറ്്യസംബി്സം 22.05.2018  റ്യ (സസ്ഥാധസ്ഥാ)1413/  2018/ത.സസ.  ഭ.റ്,  നമ്പര സരിസ്ഥാര
ഉത്തെരറ്ിറ്യ നിബനനകേപോഴ പ്രകേസ്ഥാരന്നതസം ----- ----------------------------------
2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേറ്രഷറത്തെ റ്സ്ഥാരഷികേ  ധനകേസ്ഥാരര ്ഥാപതികേ   ്ഥാപരികശസ്ഥാധിധതസ്ഥായറി
ഞസ്ഥാനി സസ്ഥാാകരറുപടുത്തു .

     എറ്ട അഭിപ്രസ്ഥായറത്തെി് അനരത കചരത്തെ അ്ഥാപസ്ഥാകേതകേപോഴ ഒഒഴെിറകേ സസ്ഥാ്ഥാപനത്തെിറ്ട
2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേ  റ്രഷറത്തെ റ്സ്ഥാരഷികേ  കേണ്ക്കുകേപോഴ ശരിയറസ്ഥായറ  റ്ിധത്തെി്
സൂാകിക്കുു.  സസ്ഥാ്ഥാപനത്തെിറ്ട റ്രന്നതകേപോഴ യറഥസ്ഥാറ്ിധ  കേണ്ിിലപോഴറുപടുത്തെിയറിടേണറ .
റച്യന്നതകേപോഴ എലസ്ഥാസം തറന്ന റ്ഇൗധടകേ്റുട അുടിസസ്ഥാനത്തെി്യസ്ഥാണ്റ.
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2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെികേ  റ്രഷത്തെിറ്യ റ്സ്ഥാരഷികേ  കേണ്ക്കുകേപോഴ ്ഥാപരികശസ്ഥാധിധതി്
കേറേണത്തെിയറ അ്ഥാപസ്ഥാകേതകേപോഴ.

1.

റഡഡ്ഥാപപ്യൂാര്ി / സതീനിയറര റഡഡ്ഥാപപ്യൂാര്ി / കജസ്ഥായറി്ടറ ഡഡയറക്ര
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