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സരകലര നക  . 08 /2018,   തതീയതജി  .28/06/2018

തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനങ്ങളുതടെ 2017-18 സല്ലാമ്പത്തെജികവരഷതത്തെ വജിശദമേല്ലായ വല്ലാരഷജിക
 ഓഡജിററ്റ് - ജജിലല്ലാ കല്ലാരരല്ലാലയങ്ങള്കള്ള മേല്ലാരഗ്ഗനജിരമദ്ദേശങ്ങള്

                             2017-18  വരഷതത്തെ തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനങ്ങളുതടെ വജിശദമേല്ലായ
വല്ലാരഷജിക  ഓഡജിറജിനു  മുമ്പല്ലായജി  വല്ലാരഷജികകണകകളുതടെ  ഓഡജിററ്റ്  സരടജിഫജിമകഷനുക   വല്ലാരഷജിക
റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുകളുതടെ  സല്ലാകരതപ്പെടുത്തെലക പൂരത്തെജിയല്ലാകന്ന വജിധമേല്ലാണറ്റ്  പ്രവരത്തെന കലണ്ടര സരകല്ലാര
ഉത്തെരവല്ലായജിട്ടുള്ളതറ്റ് .ആയതജിനല്ലാല് മുന്വരഷങ്ങളജില് നജിന വജിഭജിന്നമേല്ലായജി വല്ലാരഷജിക ഓഡജിറജിനു മുമ
തതന്ന  സല്ലാപനങ്ങളുതടെ  ധനമേജിടെപല്ലാടുകളുതടെ  വജിശദവക  പൂരണ്ണവമേല്ലായ  വജിവരങ്ങള്  ഓഡജിറജിനു
ലഭരമേല്ലാകുന്ന  സല്ലാഹചരരക  നജിലവജിലണ്ടറ്റ്.  മേല്ലാത്രമേല  ഓഡജിററ്റ്  മേല്ലാനുവല്  നജിലവജില്  വന്ന  മശഷമുള്ള
ആദരതത്തെ  വല്ലാരഷജിക  ഓഡജിററ്റ്  എന്ന  സവജിമശഷതയക  2017-18  വല്ലാരഷജിക  ഓഡജിറജിനുണ്ടറ്റ്.  ഈ
സല്ലാഹചരരങ്ങള് പരജിഗണജിചറ്റ് ഓമരല്ലാ സല്ലാപനത്തെജിതന്റെയക വല്ലാരഷജിക ഓഡജിറജിനറ്റ് നജിമയല്ലാഗജികതപ്പെടുന്ന
ഓഡജിററ്റ്  ടെതീമേജിനറ്റ്  അതതറ്റ്  സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ  ഓഡജിററ്റ്  പദ്ധതജി  തയല്ലാറല്ലാകജി  സമേഗ്രമേല്ലായ  ഓഡജിററ്റ്
വജിലയജിരുത്തെല്  സല്ലാധരമേല്ലാകുകവജിധക  മേല്ലാരഗ്ഗനജിരമദ്ദേശങ്ങള്  ഉണ്ടല്ലാമകണ്ടതറ്റ്  ആവശരമേല്ലാതണന്നറ്റ്  ഈ
വജിഷയത്തെജില്  സകഘടെജിപ്പെജിച  ശജില്പ്പെശല്ലാലകളജിലക   ഓഫതീസറ്റ്  തലവന്മേല്ലാരുതടെ  മയല്ലാഗത്തെജിലക
അഭജിപ്രല്ലായമുയരന്നജിട്ടുണ്ടറ്റ്.  മമേല്  വസ്തുതകളുതടെ  അടെജിസല്ലാനത്തെജില്  2017-18  വരഷതത്തെ  വല്ലാരഷജിക
ഓഡജിററ്റ്  നജിരവ്വഹജികന്നതജിമലയറ്റ്  ചുവതടെ  മചരത്തെ  മേല്ലാരഗ്ഗനജിരമദ്ദേശങ്ങള്  അകഗതീകരജിചറ്റ്
പുറതപ്പെടുവജികന.

1.  ഓഡജിററ്റ് സമേതീപനക

 ഒരു  പ്രല്ലാമദശജിക  സരകല്ലാതരന്ന  നജിലയജില്  അതജിതന്റെ  അധജികല്ലാരങ്ങളുക  ചുമേതലകളുക
നജിരവ്വഹജികന്നതജിനറ്റ്  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജികള്   അടെജിസല്ലാനമേല്ലാകജി  ചുമേതലകള്  വജിഭജജിച
നല്കജിയജിട്ടുണ്ടറ്റ്. ആയതജിനല്ലാല് സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ സമേഗ്രമേല്ലായ പരജിമശല്ലാധനയ്ക്കു നജിമയല്ലാഗജികന്ന ഓഡജിററ്റ്
ടെതീമേജിതന്റെ ചുമേതലല്ലാവജിഭജനക തദ്ദേനുസൃതമേല്ലാകകയക , സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ ശകജിദദൗരബ ലരങ്ങതള അതതറ്റ്
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി  അടെജിസല്ലാനമേല്ലാകജി വജിലയജിരുത്തെജിയമശഷക ഇടെപല്ലാടു കളുതടെ ഓഡജിറജില് ഊന്നല്
നല്മകണ്ട  മമേഖലകള്  കതണ്ടത്തെജി  ഓഡജിററ്റ്  പദ്ധതജി  രൂപതീകരജിചറ്റ്  ഓഡജിററ്റ്  നടെത്തുകയക,ഓഡജിററ്റ്
ഫലങ്ങതള,  അഥവല്ലാ  ഇടെപല്ലാടുകളജില്  കതണ്ടത്തുന്ന  അപല്ലാകതകതള  സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ
ഭരണസകവജിധല്ലാനത്തെജിതല  ശകജിദദൗരബലരങ്ങമളല്ലാടുള്ള  ബന്ധത്തെജില്  റജിമപ്പെല്ലാരട്ടു  തചയ്യുന്നതുമേല്ലാണറ്റ്
തപല്ലാതുസമേതീപനക.അതല്ലായതറ്റ്  2017-18  വരഷക  സല്ലാപനങ്ങളുതടെ  ധനമേജിടെപല്ലാടുകളജില്  ഉണ്ടല്ലായ
അപല്ലാകതകള്  പരജിഹരജികന്നതജിനറ്റ്  പുറതമേ  അഥവല്ലാ  കതണ്ടത്തെജിയ  നഷക  നജികത്തുന്നതജിലപരജി,
അതജിനജിടെയല്ലാകജിയ  ഭരണസകവജിധല്ലാനത്തെജിതല  പജിഴവറ്റ്  ശല്ലാശസ്വതമേല്ലായജി  പരജിഹരജികന്നതജിനറ്റ്  ഊന്നല്
നല്കുന്നതജിനല്ലാണറ്റ് വകുപ്പെറ്റ് ലകരമേജിടുന്നതറ്റ് . ആയതജിമലയ്ക്കു നമഷല്ലാത്തെരവല്ലാദജികതള കതണ്ടത്തെജി  നഷക
നജികത്തെല്ലാന്  ഉത്തെരവല്ലാദതപ്പെടുത്തുന്നതജിനു  പുറതമേ  ഭരണസകവജിധല്ലാനത്തെജിതല  പജിഴവകള്
പരജിഹരജികന്നതജിനറ്റ്  തമദ്ദേശസല്ലാപനതലത്തെജിലക  ഉത്തെരവല്ലാദതപ്പെട  ഭരണവകുപ്പുതലത്തെജിലക
സസ്വതീകരജിമകണ്ട  നടെപടെജികളുക  അപ്രകല്ലാരമുള്ള  പരജിഹല്ലാരനടെപടെജികള്കറ്റ്  ചുമേതലതപ്പെട
അധജികല്ലാരസല്ലാനങ്ങള് ഏതതലല്ലാതമേനക ഓഡജിററ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടജില് വരകമേല്ലാകന്നതജിനുക അതതറ്റ് ഓഡജിററ്റ്
ടെതീമുകള്കറ്റ് ഉത്തെരവല്ലാദജിത്തെമുണ്ടല്ലായജിരജികക.



2.   ഓഡജിററ്റ് രതീതജിശല്ലാസക

               സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ ശകജിദദൗരബലരങ്ങള് തജിരജിചറജിയന്നതജിനനുസൃതമേല്ലായജി ടല്ലാന്സല്ലാകന്
ഓഡജിററ്റ്  പദ്ധതജി  രൂപതീകരജിച  നടെപ്പെല്ലാകക  എന്ന  നജിരദ്ദേജിഷ  ഓഡജിററ്റ്  സമേതീപനക  കണകജിതലടുത്തെറ്റ്
തദനുസൃതമേല്ലായ ഓഡജിററ്റ് രതീതജിശല്ലാസക ഓഡജിറര അവലകബജിമകണ്ടതറ്റ് അനജിവല്ലാരരമേല്ലാണറ്റ്.ഒരു ടെതീതമേന്ന
നജിലയജില് ഓമരല്ലാ സല്ലാപനത്തെജിതന്റെയക ഓഡജിറജില്   വകുപ്പെജിതന്റെ പ്രഖരല്ലാപജിത ഓഡജിററ്റ് സമേതീപനത്തെജിനു
അനുസൃതമേല്ലായജി  ഓഡജിററ്റ്  രതീതജിശല്ലാസക  അവലകബജികനതവന്നറ്റ്  ബല്ലാചറ്റ്  ലതീഡരമേല്ലാര
ഉറപ്പെല്ലാമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  ആയതജിമലയറ്റ്  ഓമരല്ലാ  ഓഡജിററ്റ്  ടെതീമുക  ഓഡജിററ്റ്  മേല്ലാനുവല് നജിരമദ്ദേശജിചജിരജികന്ന
രണ്ടറ്റ് നടെപടെജികള് സസ്വതീകരജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

എ)   പല്ലാരടറ്റ്  1   Volume  1  – തല  അനുബന്ധക  2  ല്  മചരത്തെജിരജികന്ന  Internal  Control    
Questionnaire  ഉപമയല്ലാഗജിചറ്റ്  ഓഡജിററ്റ് തചയ്യുന്ന സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ ആഭരനര              
നജിയന്ത്രണ സകവജിധല്ലാനങ്ങളുതടെ    വജിലയജിരുത്തെല് ബല്ലാചറ്റ് ലതീഡരമേല്ലാര    നടെമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്. 

ബജി)   പല്ലാരടറ്റ്  II - Volume 4 -ല് അതല്ലാതറ്റ് പരജിമശല്ലാധന വജിഷയത്തെജില് പറഞജിരജികന്ന റജിസറ്റ്  
അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പ്രസ്തസ്തുത വജിഷയക ഓഡജിററ്റ് തചയ്യുന്ന ഓഡജിറര നടെമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്

         ഇപ്രകല്ലാരക   ഓഡജിററ്റ്  നജിരവ്വഹണക  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജികള്  അടെജിസല്ലാനമേല്ലാകജി
ഏതറടുകന്നതജിമലയ്ക്കു ബല്ലാചജിനു സഹല്ലായകമേല്ലാകുന്നവജിധക  പ്രല്ലാഥമേജിക പഠനക നടെത്തെജി ഓഡജിററ്റ് പദ്ധതജി
തയല്ലാറല്ലാകന്നതജിനുള്ള  മേല്ലാതൃകല്ലാ  പത്രജിക  ഇമതല്ലാതടെല്ലാപ്പെക  അനുബന്ധക1 ആയജി  മചരത്തെജിട്ടുള്ളതറ്റ്
ഉപമയല്ലാഗതപ്പെടുമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

3)   ഓഡജിററ്റ് മുതന്നല്ലാരുകക

        ഓഡജിററ്റ് മനല്ലാടതീസജിമനല്ലാതടെല്ലാപ്പെക ഓഡജിററ്റ്  ടെതീമേജിതന്റെ കല്ലാരരപരജിപല്ലാടെജി  (എന്ടജി മേതീറതീകഗറ്റ് മുതല്
എകജിററ്റ് മേതീറതീകഗറ്റ് വതര - നജിരവ്വഹണ ഉമദരല്ലാഗസരുമേല്ലായള്ള കൂടെജികല്ലാഴ്ചകളടെകക) , ഓഡജിറജിനു മവണ്ടജി
തയല്ലാറല്ലാകജി വയ്മകണ്ട മരഖകള്  ആവശരതപ്പെട്ടുതകല്ലാണ്ടുള്ള ഓഡജിററ്റ് റജികസ്വജിസജിഷന് എന്നജിവ  ബല്ലാചറ്റ്
ലതീഡര    ഓഡജിററ്റ്  ടെതീമേജിമനല്ലാടെറ്റ്  കൂടെജിയല്ലാമലല്ലാചജിചറ്റ്  തയല്ലാറല്ലാമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  ഇപ്രകല്ലാരക  മുതന്നല്ലാരുകക
നടെത്തുന്നതജിമലയറ്റ്  സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ  സല്ലാകരതപ്പെടുത്തെജിയ  കണകക  വല്ലാരഷജിക  റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുക
വജിശകലനവജിമധയമേല്ലാമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  അകദൗണ്ടറ്റ്  സല്ലാകരതപ്പെടുത്തെജിയ  മവളയജില് കതണ്ടത്തെജിയജിട്ടുള്ള
അപല്ലാകതകളുതടെ പൂരണ്ണവജിവരക ഓഡജിറജിനറ്റ് നജിമയല്ലാഗജികന്ന ടെതീമേജിനറ്റ് ലഭരമേല്ലാകുനതവന്നറ്റ് ഉറപ്പെല്ലാകല്ലാന്
കല്ലാരരല്ലാലയമമേധല്ലാവജികള്  ശ്രദ്ധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  ഓഡജിററ്റ്  സല്ലാകരതപ്പെടുത്തെജിയ  AFS  തന്റെ  ഹല്ലാരഡറ്റ്
മകല്ലാപ്പെജി  തതന്ന  ഓഡജിറജിനല്ലായജി  ഉപമയല്ലാഗജികനതവന്നറ്റ്  ഉറപ്പെല്ലാമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  ഇതജില്  നജിന്നറ്റ്
വജിഭജിന്നമേല്ലായ മസററ്റ്തമേന്റുകമളല്ലാ കണകകമളല്ലാ ആണറ്റ് സല്ലാപനക നല്കുന്നതതങജില് വരതജിയല്ലാനങ്ങള്
തതളജിവ  സഹജിതക  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്  തചമയണ്ടതല്ലാണറ്റ്.തതീരപ്പെല്ലാകല്ലാന്  അവമശഷജികന്ന   ഓഡജിററ്റ്
റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുകളുക, തുടെരനടെപടെജികളുക, ചല്ലാരജറ്റ് /സരചല്ലാരജറ്റ് നടെപടെജികളുക സകബന്ധജിചള്ള സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ
സജിതജിവജിവരങ്ങള് അതല്ലാതറ്റ് ബല്ലാചറ്റ് ലതീഡരമേല്ലാര മശഖരജിമകണ്ടതുക ഓഡജിററ്റ് മവളയജില് പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ്
ഉറപ്പെല്ലാമകണ്ടതുമേല്ലാണറ്റ്.

4.   ഓഡജിററ്റ് നജിലവല്ലാരമുറപ്പെല്ലാകലക മമേല്മനല്ലാടചമേതലയക

i)   ബല്ലാചറ്റ് ലതീഡര

  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയതടെ അടെജിസല്ലാനത്തെജില് ഓഡജിററ്റ് ടെതീമേജിതന്റെ ചുമേതലല്ലാവജിഭജനക നടെമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്.
ഓഡജിററ്റ്  സമേതീപനത്തെജില്  നജിരമദ്ദേശജിച  പ്രകല്ലാരക  സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ  ശകജി  ദദൗരബലരങ്ങള്



അനുബന്ധക.1  ല്  നല്കജിയ  മേല്ലാതൃകയജില്  അതതറ്റ്  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി  അടെജിസല്ലാനമേല്ലാകജി
വജിലയജിരുത്തെജി അതജിനനുസൃതമേല്ലായജി ഓഡജിറജില് ഊന്നല് നല്മകണ്ട മമേഖലകള് കതണ്ടത്തുക എന്ന
ചുമേതല  ബല്ലാചറ്റ്  ലതീഡറജിമന്റെതല്ലാണറ്റ്.ചുമേതലല്ലാ  വജിഭജനത്തെജിനു  മശഷക   ഓഡജിററ്റ്  ടെതീമേജിതല  അകഗങ്ങള്
ഏല്പ്പെജിച മജല്ലാലജി തചയ്യുന എനറപ്പെറ്റ് വരുത്തെല്ലാന് ഓമരല്ലാ ദജിവസവക തചയ്ത മജല്ലാലജിയതടെ റജിവവ്യൂ ബല്ലാചറ്റ്
ലതീഡര  നടെത്തെജി  ആയതജിതന്റെ  വജിവരക  ബല്ലാചറ്റ്  ലതീഡറുതടെ  മനല്ലാടറ്റ്സജിമനല്ലാതടെല്ലാപ്പെക
സൂകജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.ഓഡജിറജില്  അപല്ലാകങ്ങള്   കതണ്ടത്തുന്ന  മവളയജില്  അതജിനജിടെയല്ലാകജിയ
പ്രവരത്തെനസകവജിധല്ലാനത്തെജിതല  പജിഴവകള്  ഉതണ്ടങജില്  ആയവകൂടെജി  പരജിഹരജികന്നതജിനറ്റ്
മവണ്ടജിയല്ലാകണക  ഓഡജിററ്റ്  റജികസ്വജിസജിഷന്,ഓഡജിററ്റ്  എന്കസ്വയറജി  എന്നജിവ  നല്കുന്നതതന്നറ്റ്  ബല്ലാചറ്റ്
ലതീഡര ഉറപ്പെറ്റ് വരുമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  സല്ലാപനവമേല്ലായജി ആശയവജിനജിമേയക നടെമത്തെണ്ട സല്ലാഹചരരത്തെജില്
ആ കരത്തെവരക  ബല്ലാചജിതല അകഗങ്ങള് ഓമരല്ലാരുത്തെരുക നജിരവ്വഹജികന്നതജിനു പകരക  കഴജിയന്നതുക
ബല്ലാചറ്റ്  ലതീഡര  നടെത്തുന്നതല്ലാണറ്റ്  അഭജികല്ലാമേരക.ഓഡജിററ്റ്    റജിമപ്പെല്ലാരടജിതന്റെ  കമ്പയജിമലഷന്
നജിരബന്ധമേല്ലായക ബല്ലാചറ്റ് ലതീഡര നടെമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്.
     ഈ  സരകലറജിതല  നജിരമദ്ദേശങ്ങളുതടെ  പല്ലാലനക  സല്ലാധരമേല്ലാകുക  വജിധക  ചുമേതലല്ലാവജിഭജനക
നടെത്തുന്നതജിനറ്റ്  ഉത്തെരവല്ലാദതപ്പെട  ഓഫതീസറ്റ്  മമേധല്ലാവജിയതടെ  അകഗതീകല്ലാരവജിമധയമേല്ലായജി  ബല്ലാചറ്റ്
ലതീഡരമേല്ലാരകറ്റ് സസ്വല്ലാതന്ത്രരക ഉണ്ടല്ലായജിരജികന്നതല്ലാണറ്റ്.

ii)   ഓഫതീസറ്റ് മമേധല്ലാവജി

 വല്ലാരഷജിക റജിമപ്പെല്ലാരടജില് നജിന്നറ്റ് ലഭരമേല്ലായ വജിവരങ്ങള് വജിശകലനക തചയ്തതജിമന്റെയക നജിരദ്ദേജിഷവജിധക
സല്ലാപനതലഓഡജിററ്റ്  പദ്ധതജി  തയല്ലാറല്ലാകജിയതജിമന്റെയക  അടെജിസല്ലാനത്തെജിലല്ലാണറ്റ്    ഓഡജിററ്റ്  ടെതീമേജിതന്റെ
ചുമേതലല്ലാവജിഭജനക നടെത്തെജിയതതനക ബല്ലാചറ്റ് ലതീഡറജില് നജികജിപ്തമേല്ലായ ഉത്തെരവല്ലാദജിതസ്വങ്ങള് യഥല്ലാവജിധജി
നജിറമവറ്റുനതവനക ഉറപ്പെറ്റ്  വരുമത്തെണ്ട ഉത്തെരവല്ലാദജിതസ്വക  ചുമേതലയള്ള  ഓഫതീസറ്റ്  മമേധല്ലാവജികല്ലാണറ്റ്.
ഓഡജിററ്റ്  ടെതീക  നല്കുന്ന  ഓഡജിററ്റ്  റജികസ്വജിസജിഷനുകളുക  ഓഡജിററ്റ്  എന്കസ്വയറജികളുക  എയജികസജിലൂതടെ
നജിരതീകജികന്നതജിനുക  മവണ്ട  നജിരമദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുന്നതജിനുക  ഉചജിതമേല്ലായ  ആശയവജിനജിമേയക
നടെത്തുന്നതജിനുക  ചുമേതലയള്ള  ഓഫതീസറ്റ്  മമേധല്ലാവജി  ശ്രദ്ധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  കരല്ലാമ്പറ്റ്  ഇന്സ്തപകന്
സമേയത്തെറ്റ്  ഓഡജിററ്റ്  ടെതീക  ലതീഡര  നടെത്തെജിയ  പ്രതജിദജിന  റജിവവ്യുവജിതന്റെ  വജിവരക  പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ്  മവണ്ട
നജിരമദ്ദേശങ്ങള്  നല്മകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  ഓഡജിററ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടജിതന്റെ  നജിലവല്ലാരവക  ഓഡജിററ്റ്  സമേതീപനവക
പല്ലാലജികന എനറപ്പെല്ലാകല്ലാന് ഓഫതീസറ്റ് മമേധല്ലാവജി ശ്രദ്ധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

iii)      ഡയറക്ടമറററ്റ്
 പഞല്ലായത്തെറ്റ്/നഗരസഭ   ചുമേതലല്ലാവജിഭല്ലാഗങ്ങള്   ഈ  സരകലറജിതല  നജിരമദ്ദേശങ്ങള്ക  നുസരജിചറ്റ്
വല്ലാരഷജിക  ഓഡജിറജിതന്റെയക  മമേല്മനല്ലാട  നടെപടെജികളുമടെയക  പുമരല്ലാഗതജി  നജിരതീകണക
നജിരവ്വഹജികന്നതല്ലാണറ്റ്.

5. ഓഡജിററ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുക സമേയക്രമേവക

   i) മഫല്ലാരമേല്ലാററ്റ്

   തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനങ്ങളുതടെ വല്ലാരഷജിക റജിമപ്പെല്ലാരടജില് നജിന്നറ്റ്  ലഭരമേല്ലായ വജിവരങ്ങളുതടെയക
അകദൗണ്ടറ്റ്  സരടജിഫജിമകഷന്  നടെത്തെജിയതജിതന്റെയക  അടെജിസല്ലാനത്തെജില്  നജിലവജിലള്ള  ഓഡജിററ്റ്
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്  മഫല്ലാരമേല്ലാറജിതന്റെ  ഭല്ലാഗക  1,4  എന്നജിവയജില്  വരുത്തെജിയ  മേല്ലാറങ്ങള്  അനുബന്ധക  2  ആയജി
മചരത്തെജിട്ടുണ്ടറ്റ്. 

           വകുപ്പെജിതന്റെ ഓഡജിററ്റ് സമേതീപനത്തെജിനറ്റ് അനുസൃതമേല്ലായജി റജിമപ്പെല്ലാരടജിതന്റെ ഭല്ലാഗക 2 ലക 3 ലക ഉള്ള
ഓഡജിററ്റ്  പരല്ലാമേരശങ്ങള്   സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജികളുതടെ  ചുമേതലകളുതടെയക  പരജിമശല്ലാധനയതടെയക
അടെജിസല്ലാനത്തെജില് യഥല്ലാക്രമേക  ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി,  വജികസനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി,



ആമരല്ലാഗര  വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി,   മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി  എന്നജിങ്ങതന
ഉള്തപ്പെടുമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്. 

      ഓഡജിററ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടജിതല പരല്ലാമേരശങ്ങളജില് ഈ സരകലറജിതല അനുബന്ധക.1 ല് വജിഭല്ലാവനക തചയ്ത
രതീതജിയജില്  ഓമരല്ലാ  വജിഷയങ്ങളജിലക  വജിശകലനക  നടെത്തെജിയ  വജിവരക  നജിരബന്ധമേല്ലായക  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്
തചയ്തജിരജികണക.

ii)  പഞല്ലായത്തെറ്റ് ഫണ്ടറ്റ്   

നജിലവജിതല ഖണജിക തല്ലാതഴ പറയകവജിധക പരജിഷ്ക്കരജികന.
വല്ലാരഷജികധനകല്ലാരരപത്രജികയജില് ബജി-17 തഷഡവ്യുളജില് ഉള്തപ്പെടുത്തെജിയജിട്ടുള്ള തനതറ്റ് അകദൗണ്ടു കളജില്
(ജനറല് പരപ്പെസറ്റ് ഫണ്ടറ്റ്, ടഷറജി അകദൗണ്ടറ്റ് , തനതുവരുമേല്ലാനക നജിമകപജികന്ന ബല്ലാങറ്റ് അകദൗണ്ടറ്റ് /
അകദൗണ്ടുകള്)  നജിമകപജിചജിട്ടുള്ള  തനതുഫണ്ടറ്റ്  ഒഴജിതകയള്ള  തുകകള്  പ്രസ്തുത  അകദൗണ്ടുകളജില്
നജിന കുറചറ്റ് കൃതരത ഉറപ്പെല്ലാമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.തനതു ഫണ്ടജില് നജിമകപജികല്ലാനജിടെയള്ള ഇതരഫണ്ടുകള്
ഡജി.ഡജി രജജിസര, തചകറ്റ് ഇഷവ്യു രജജിസര എന്നജിവ പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ്  തതീരപ്പെല്ലാകല്ലാവന്നതല്ലാണറ്റ്.

iii) AFS   സക അകദൗണ്ടറ്റ് സരടജിഫജിമകഷനുക

സല്ലാകരതപ്പെടുത്തെജിയ  വല്ലാരഷജികകണകകതള  അടെജിസല്ലാനതപ്പെടുത്തെജി  മേല്ലാത്രമമേ  ഓഡജിററ്റ്  നടെത്തെല്ലാവ.
അകദൗണ്ടറ്റ്  സരടജിഫജിമകഷനജില്  കതണ്ടത്തെജിയ  അപല്ലാകതകളജില്  വല്ലാരഷജികഓഡജിററ്റ്  സമേയത്തുക
പരജിഹരജികല്ലാത്തെവ ഉതണ്ടങജില് ആയവ പരല്ലാമേരശജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

iv)  ചല്ലാരജറ്റ്  /  സരചല്ലാരജറ്റ് നടെപടെജികള്

നല്ലാളജിതുവതര പുറതപ്പെടുവജിച ചല്ലാരജറ്റ്/സരചല്ലാരജറ്റ് സരടജിഫജികറ്റുകളുതടെ വജിവരക ഡയറക്ടമററജില് നജിന്നറ്റ്
സബറ്റ്ഓഫതീസകളജിമലകറ്റ്  അയച  തകല്ലാടുത്തെജിട്ടുണ്ടറ്റ്.ആയതറ്റ്  പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ്  തല്സജിതജിവജിവരക
റജിമപ്പെല്ലാരടജില്  ഭല്ലാഗക 1 ല് ഉള്തപ്പെടുമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

v)  മേനുഷരദജിനക

തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനങ്ങളുതടെ ഓഡജിറജിനുള്ള മേനുഷരദജിനങ്ങള് കണകല്ലാകമമ്പല്ലാള് 
2019 തഫബ്രുവരജി15 വതര ലഭരമേല്ലായ മേനുഷരദജിനങ്ങള്കക തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനങ്ങളുതടെ  AFS
പ്രകല്ലാരമുള്ള ഇടെപല്ലാടുകളുതടെ കവപുലരത്തെജിനുക അനുസൃതമേല്ലായജി തല്ലാതഴപ്പെറയന്ന  പരജിധജികള്കള്ളജില്
ക്രമേതീകരജികന്നതജിനറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് മമേധല്ലാവജികറ്റ് സസ്വല്ലാതനരക ഉണ്ടല്ലായജിരജികന്നതല്ലാണറ്റ്.

തചറജിയ ഗ്രല്ലാമേ പഞല്ലായത്തുകള്   -  36 മേനുഷരദജിനക
ഇടെത്തെരക ഗ്രല്ലാമേ പഞല്ലായത്തുകള് - 42 മേനുഷരദജിനക
വലജിയ ഗ്രല്ലാമേ പഞല്ലായത്തുകള്    - 48 മേനുഷരദജിനക
മബല്ലാകറ്റ് പഞല്ലായത്തുകള്          -  24 മേനുഷരദജിനക
മുനജിസജിപ്പെല്ലാലജിറജി                       - 70 - 80 മേനുഷരദജിനക
ജജിലല്ലാ പഞല്ലായത്തെറ്റ്                   - 100 മേനുഷരദജിനക(അവമശഷജികന്ന ഓഡജിററ്റ്                  

       മജല്ലാലജികള്കനുസൃതമേല്ലായജി ക്രമേതീകരജികണക)

6.  ഇതരഓഡജിറ്റുകളുക  ഓഡജിററ്റ് സമേയക്രമേവക



തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനങ്ങള് കൂടെല്ലാതത ഓരഫമനജുകള്,കലബ്രറജി കദൗണ്സജിലകള് മേററ്റ് ഗ്രല്ലാന്റെറ്റ്-
ഇന്-എയ്ഡറ്റ്  സല്ലാപനങ്ങള്  എന്നജിവയതടെ  ഓഡജിറജിനുക  ലഭരമേല്ലായ  മേനുഷരദജിനങ്ങള്കനുസൃതമേല്ലായജി
സമേയക കതണ്ടമത്തെണ്ടതല്ലാണറ്റ്. 

HMC  ഓഡജിററ്റ്  -  ഓഡജിററ്റ്  കുടെജിശജികയജിലല്ലാത്തെ പകക  (2016-17  വതര പൂരത്തെതീകരജിചവ)2017-18
വരഷതത്തെ  20,000 രൂപ വതരയള്ള വരവറ്റ്-തചലവറ്റ് കണകകളുതടെ ഓഡജിററ്റ്, തമദ്ദേശസല്ലാപനത്തെജിതന്റെ
വല്ലാരഷജിക ഓഡജിറജിതനല്ലാപ്പെക തചമയണ്ടതുക റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്  പ്രമതരകക പുറതപ്പെടുവജിമകണ്ടതുമേല്ലാണറ്റ്. 20,000
രൂപയജില്  അധജികരജികന്ന   2017-18  വരഷതത്തെ  കണകകളുതടെയക  ,  മുന്വരഷങ്ങളജിതല
കുടെജിശജികയല്ലായ  കണകകളുതടെയക  ഓഡജിററ്റ്  പ്രമതരകക  നജിരവഹജിചറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്
പുറതപ്പെടുവജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.  മേജിസമലനജിയസറ്റ്  സല്ലാപനങ്ങളുതടെ  ഓഡജിററ്റ്  ഏതറടുകമമ്പല്ലാള്  തമദ്ദേശ
സല്ലാപനങ്ങളുതടെ ഓഡജിററ്റ് നജിരദ്ദേജിഷ സമേയപരജിധജികള്ളജില് പൂരത്തെജിയല്ലാകതമേന്നറ്റ് ഉറപ്പെല്ലാകജിയ മശഷക
നജിരവ്വഹജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

       

     ഡയറക്ടര
                                                    മകരള സകസല്ലാന ഓഡജിററ്റ് വകുപ്പെറ്റ്
  വജികല്ലാസ്ഭവന്
   28/06/2018         



അനുബന്ധക   1

I.   വജികസനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി
തപല്ലാതുവല്ലായതറ്റ് 

ക്രമേ
നക

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ 
രതീതജി/മരഖകള്

റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ് രതീതജി

1 വജികസന സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി
,ചുമേതലയജില്തപ്പെടുന്ന വജിഷയങ്ങളജില് 
* ചരചകള് 
നടെത്തുകയക,കകതകല്ലാള്ളുന്ന 
തതീരുമേല്ലാനങ്ങള് നടെപ്പെജിലല്ലാകന്നതജിനറ്റ് 
പഞല്ലായത്തെറ്റ് 
സകവജിധല്ലാനങ്ങള്കറ്റ്(തസക്രടറജി
,വരകജികഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള്,ഉത്തെരവല്ലാദതപ്പെട 
ഉമദരല്ലാഗസര മുതലല്ലായവര) നജിരമദ്ദേശക
നല്കുകയക  ഇവ നടെപ്പെജിലല്ലാകന്നതറ്റ് 
നജിരതീകജികകയക 
തചയ്യുനമണ്ടല്ലാതയന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക(ഇപ്രകല്ലാരക 
നടെന്നജിതലങജില് വജികസന സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജിതയ ഏലജിച മമേഖലകളജിതല 
പ്രവരത്തെനങ്ങള് 
ലകരമബല്ലാധമേജിലല്ലാതതയല്ലാകല്ലാമനല്ലാ 
അനജിവല്ലാരരമേല്ലായമതല്ലാ
,തപല്ലാതുവല്ലായമതല്ലാ,മമേഖലല്ലാപരമേല്ലായമതല്ലാ
ആയ ചുമേതലകള് ശരജിയല്ലാക വണ്ണക 
നജിരവ്വഹജികല്ലാത്തെതജിനല്ലാല് 
മസവനലഭരതയജില് വജിടെവറ്റ് വരല്ലാമനല്ലാ 
സല്ലാധരതയണ്ടറ്റ് പരജിമശല്ലാധനയതടെ 
അടെജിസല്ലാനത്തെജില് transaction& 
compliance ഓഡജിറജിതന്റെ വരല്ലാപ്തജി 
നജിശ്ചയജികല്ലാക)

വജികസന കല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി മേജിനജിട്സറ്റ്  
പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ് (കമജിറജി 
പരജിഗണജിച 
പ്രവരത്തെനറജിമപ്പെല്ലാരട്ടുകള്,
മമേല്ലാണജിടറജികഗറ്റ് 
റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുകള് എന്നജിവയക 
പരജിഗണജിചറ്റ്) കമറജിയതടെ 
ഇടെതപടെല് 
എത്രമത്തെല്ലാളമുതണ്ടന്നറ്റ് 
വജിലയജിരുത്തെല്ലാവന്നതല്ലാ]ണറ്റ്.

ചുമേതലയജില്തപ്പെടുന്ന 
വജിഷയമമേഖലകളജിതല 
മസവനലഭരതയജില്(ഘടെക
സല്ലാപനങ്ങള് 
വഴജിയള്ളതുള്പ്പെതടെ) വരുന്ന 
വതീഴ്ചകള്
,വജിഷയമമേഖലകളജിതല 
പദ്ധതജി 
ആസൂത്രണ,നജിരവ്വഹണ 
പ്രവരത്തെനങ്ങളജിതല 
അപല്ലാകതകള് ,മേററ്റ് വതീഴ്ചകള് 
എന്നജിവ റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തചയ്യുമമ്പല്ലാള്,ഇത്തെരക 
വതീഴ്ചകളുതടെ പ്രധല്ലാന 
കല്ലാരണമേല്ലായജി മമേല് മനല്ലാട 
സകവജിധല്ലാനത്തെജിതന്റെ 
(സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി) 
പ്രവരത്തെനരല്ലാഹജിതരമുതണ്ടങജി
ല് ,പരല്ലാമേരശജികല്ലാവന്നതല്ലാണറ്റ്

2 വജിവജിധ മമേഖലകളജില് ആസൂത്രണക 
തചയ്ത പദ്ധതജികള് ബന്ധതപ്പെട 
മമേഖലകളജിതല അടെജിസല്ലാന 
വജിവരങ്ങള് തവളജിവല്ലാകന്ന 
ആവശരകതകള്കനുസൃതമേല്ലാമണല്ലാതയ
ന്നറ്റ് പരജിമശല്ലാധജികക (തപ്രല്ലാജക്ടുകള് 
നജിരവ്വഹജികല്ലാതജിരജികക, 
പല്ലാതജിവഴജിയജില് ഉമപകജികക, 
പൂരത്തെജിയല്ലാതയങജിലക ലകരക 
കകവരജികല്ലാതജിരജികക തുടെങ്ങജിയവ 
ഇതജിതന്റെ പരജിണജിതഫലമേല്ലാകല്ലാക)

സല്ലാറസറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധനയറ്റ് 
ഉപമയല്ലാഗതപ്പെടുത്തുക-
(മമേഖലകള് Random 
selection നടെത്തെജി)കജില 
തയല്ലാറല്ലാകജിയ 
തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണ 
സല്ലാപനങ്ങളുതടെ  സല്ലാറസറ്റ് 
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തയല്ലാറല്ലാകന്നതജിനുള്ള 
സഹല്ലായജിയജിതല മേല്ലാതൃക 
ഉപമയല്ലാഗതപ്പെടുത്തെജിമയല്ലാ
,അതജിനറ്റ് സമേല്ലാനമേല്ലായ 

തപ്രല്ലാജക്ടുകള് 
നജിരവ്വഹജികല്ലാതജിരജികക,പല്ലാ
തജിവഴജിയജില് 
ഉമപകജികക,പൂരത്തെജിയല്ലാതയ
ങജിലക ലകരക 
കകവരജികല്ലാതജിരജികക 
തുടെങ്ങജിയ അപല്ലാകതകള് 
ഉതണ്ടങജില് ഇതജിതന്റെ പ്രധല്ലാന
കല്ലാരണങ്ങളജിതലല്ലാന്നല്ലായജി 
ആവശരകതല്ലാ 
നജിരണ്ണയത്തെജിതല  വതീഴ്ച 
ചൂണ്ടജികല്ലാണജികല്ലാവന്നതല്ലാണറ്റ്.



മേല്ലാതൃകകളജിമലല്ലാ 
അടെജിസല്ലാന വജിവരങ്ങള് 
മശഖരജിചജിട്ടുണ്ടല്ലാവല്ലാക

3 സബ്സജിഡജി നജിരകകള് , അരഹത, 
മുന്ഗണനല്ലാ മേല്ലാനദണങ്ങള് എന്നജിവ 
സകബന്ധജിച തതീരുമേല്ലാനങ്ങള് 
നജിയതമേല്ലായ പ്രക്രജിയയജിലൂതടെ 
ഗ്രല്ലാമേപഞല്ലായത്തെറ്റ് 
അകഗതീകരജിമചല്ലാതയന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക. നജിരകകളുതടെയക 
അരഹതയതടെയക കല്ലാരരത്തെജില് 
സരകല്ലാര നജിരമദ്ദേശങ്ങളജില് നജിനക 
വരതരസ്തമേല്ലായ മേല്ലാനദണങ്ങള് 
സല്ലാപനക സസ്വതീകരജിചജിട്ടുതണ്ടങജില്
,ഇതജിനറ്റ് സരകല്ലാര അനുമേതജി 
വല്ലാങ്ങജിമയല്ലാ എനക 
പരജിമശല്ലാധജികക(ഇപ്രകല്ലാരക 
തചയല്ലാത്തെതറ്റ് സബ്സജിഡജി 
അനരഹരല്ലായവരകറ്റ് 
നല്കുക,അനരഹമേല്ലായ നജിരകജില് 
നല്കുക,അരഹതയജിലല്ലാത്തെ  ഇനത്തെജിനറ്റ് 
നല്കുക തുടെങ്ങജിയ അപല്ലാകതകള്കറ്റ് 
കല്ലാരണമേല്ലാകല്ലാക)

ഓമരല്ലാ മമേഖലയജിതലയക 
സബ്സജിഡജി നജിരകകള് , 
അരഹത, മുന്ഗണനല്ലാ 
മേല്ലാനദണങ്ങള് എന്നജിവ 
ഉള്തപ്പെടുത്തെജി ബന്ധതപ്പെട 
നജിരവ്വഹണ ഉമദരല്ലാഗസര 
കുറജിപ്പുകള് തയല്ലാറല്ലാകജി 
അകഗതീകല്ലാരത്തെജിനറ്റ് 
സമേരപ്പെജിചതുക ഇവ 
അകഗതീകരജിചതകല്ലാണ്ടറ്റ് 
ഭരണസമേജിതജി തതീരുമേല്ലാനക 
കകതകല്ലാണ്ടതുക (മേജിനജിട്സറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക)പരജിമശല്ലാ
ധജികല്ലാവന്നതല്ലാണറ്റ്. കൂടെല്ലാതത
ആവശരമേല്ലായ സകഗതജിയജില്
അകഗതീകല്ലാരക നലജിയ 
സരകല്ലാരഉത്തെരവറ്റ്
,ഗുണമഭല്ലാക്തൃ തതരതഞടുപ്പെറ്റ്
അകഗതീകല്ലാരനടെപടെജികള്
,മേജിനുടറ്റ്സകള് എന്നജിവയക 
പരജിമശല്ലാധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

സബ്സജിഡജി 
അനരഹരല്ലായവരകറ്റ് 
നല്കുക,അനരഹമേല്ലായ 
നജിരകജില് 
നല്കുക,അരഹമേലല്ലാത്തെ 
ഇനത്തെജിനറ്റ് നല്കുക തുടെങ്ങജിയ 
അപല്ലാകതകള് 
സകഭവജിചകല്ലാണുനതവങജില് 
ഇതജിതന്റെ 
പ്രധല്ലാനകല്ലാരണമേല്ലായജി 
നജിരകകള് ,അരഹത 
എന്നജിവ നജിശ്ചയജിചതജിതല 
അപല്ലാകത പരല്ലാമേരശജികല്ലാക

*  വജികസന കല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയതടെ മമേല് മനല്ലാടത്തെജില് വരുന്ന പ്രവരത്തെനങ്ങള്/ചുമേതലകള്:-
1) വജികസന ആസൂത്രണക
2) സല്ലാമൂഹരവക സല്ലാമ്പത്തെജികവമേല്ലായ പല്ലാനജികഗറ്റ്
3) സ്തപഷല് പല്ലാനജികഗറ്റ്
4) കൃഷജി
5) മേണ്ണറ്റ് സകരകണക
6) സല്ലാമൂഹര വനവല്കരണക
7) മൃഗസകരകണക
8) കതീരവജികസനക
9) തചറുകജിടെജലമസചനക
10) മേതരബന്ധനക
11) തചറുകജിടെ വരവസല്ലായക
12) തപല്ലാതുമേരല്ലാമേത്തെറ്റ്
13) പല്ലാരപ്പെജിടെ സദൗകരരക
14)തകടജിടെ നജിരമല്ലാണങ്ങളുതടെ നജിയന്ത്രണക
15) കവദവ്യുതജി
(മകരള പ.രല്ലാ.ആക്ടറ്റ് ,തസകന് 166(1) പടജിക 3 പ്രകല്ലാരമുള്ള അനജിവല്ലാരര/തപല്ലാതു/ മമേഖലല്ലാ 
ചുമേതലകളജില്തപ്പെടുന്ന മമേല് വജിഷയങ്ങളുമേല്ലായജി ബന്ധതപ്പെട ചുമേതലകള് കൂടെജി കല്ലാണുക)

കൃഷജി,തചറുകജിടെ ജലമസചനക,സല്ലാമൂഹരവനവല്കരണക



റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

തരജിശറ്റ്  ഭൂമേജികളുക  പ്രല്ലാന
പ്രമദശങ്ങളുക  കൃഷജി
തചയജിപ്പെജികന്നതജില്
ഫലപ്രദമേല്ലായ  ഇടെതപടെല്
എത്ര മത്തെല്ലാളക ഉണ്ടല്ലായജി 

പഞല്ലായത്തെറ്റ്  പ്രമദശതത്തെ  ഭൂവജിനജിമയല്ലാഗക
സകബന്ധജിച  അടെജിസല്ലാന  വജിവരങ്ങള്
മശഖരജിചജിട്ടു  മണ്ടല്ലാതയന്നറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക.  ഇതജിനല്ലായജി  ആസ്തജി
റജജിസര,  കൃഷജിഭവനജിതല  അടെജിസല്ലാന
വജിവര റജജിസര എന്നജിവ പരജിമശല്ലാധജികക.
പഞല്ലായത്തെജിതന്റെ  ഉടെമേസതയജിലള്ള
തരജിശു ഭൂമേജികള് എവജിതടെതയല്ലാ തകയല്ലാണറ്റ്
സജിതജി  തചയ്യുന്നതതനക  എത്ര  അളവജില്
ഭൂമേജി  തരജിശല്ലായജി  കജിടെകനതവനക  ഉള്ള
വജിവരമശഖരണക  നടെത്തെജിയതറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക. 

പഞല്ലായത്തെജിതന്റെ
ഉടെമേസതയജിലള്ള
തരജിശുഭൂമേജി   കൃഷജികറ്റ്
പ്രമയല്ലാജനതപ്പെടുത്തെല്ലാതത
പല്ലാഴല്ലായജി  മപല്ലാകുന്നതറ്റ്
പരല്ലാമേര
ശജികക.കല്ലാലക്രമമേണ
തരജിശുഭൂമേജി
കമയറകതചയതപ്പെടെല്ലാനുള്ള
സല്ലാദ്ധരതയക
പരല്ലാമേരശജികക.

കൃഷജിഭവനുകളുതടെ
നടെത്തെജിപ്പെജില്  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജിയതടെ
കല്ലാരരകമേമേല്ലായ ഇടെതപടെല്

വജിവജിധ  മയല്ലാഗങ്ങളജില്  (ഗ്രല്ലാമേസഭ,
വജികസന  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമറജി)  കൃഷജി
ഭവനജിതല  ഉമദരല്ലാഗസരുതടെ  പങല്ലാളജിത്തെക
ഉണ്ടല്ലായജിട്ടുമണ്ടല്ലാതയന്നറ്റ്  പരജിമശല്ലാധജികക.
കൃഷജി  ഭവനജിതല  അടെജിസല്ലാന
സദൗകരരങ്ങള്  അപരരല്ലാപ്തമേല്ലാതണങജില്
നജിരവ്വഹണ  ഉമദരല്ലാഗസന്  ഇകല്ലാരരക
വജികസന  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജിയതടെ
ശ്രദ്ധയജില്  തപ്പെടുത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ  എന്നറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക. വജിഷയത്തെജില് സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജിയതടെ  ഇടെതപടെലകള്  ഉണ്ടല്ലാമയല്ലാ
എന്നറ്റ്  പരജിമശല്ലാധജികക. ഇതജിനല്ലായജി
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി  മേജിനജിട്സറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക.

അടെജിസല്ലാന
സദൗകരരങ്ങളുതടെ
അപരരല്ലാപ്തത
പരജിഹരജിമകണ്ടതല്ലാതണ
ന്നറ്റ് പരല്ലാമേരശജികക.

തചറുകജിടെ  ജലമസചന
പദ്ധതജികള്
നടെപ്പെജിലല്ലാകന്നതജിനുള്ള
സല്ലാദ്ധരതകള്
പരജിമശല്ലാധജിചജിരുമന്നല്ലാ

ജലമസചന പദ്ധതജികള് നടെപ്പെജിലല്ലാമകണ്ട
ആവശരകതതയ  പ്പെറജി  പരജിമശല്ലാധന
നടെത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ  ഉതണ്ടങജില്  കൃഷജികറ്റ്
ആശ്രയജികന്ന  ജലമസല്ലാതസ്സുകളുതടെ
(കുളക,  കനല്ലാല്,  മതല്ലാടെറ്റ്,
മേററ്റ്ജലസകഭരണജികള്)  എണ്ണക,  വജിസ്തൃതജി
ഇവയതടെ  കണതകടുപ്പെറ്റ്  നടെത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ
തയന്നറ്റ് സല്ലാറസറ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടജിതല വജിവരങ്ങള്
പരജിമശല്ലാധജികക.  നജിലവജിലള്ള
ജലമസചന  പദ്ധതജികള്
പരജിപല്ലാലജികന്നതജിനറ്റ്  എതനല്ലാതക
നടെപടെജികള്  സസ്വതീകരജിതചനക
പരജിമശല്ലാധജികക.

ജലമസചന  പദ്ധതജികള്
നടെപ്പെജിലല്ലാമകണ്ട
സല്ലാഹചരരമുണ്ടല്ലായജിട്ടുക
അത്തെരക  മപ്രല്ലാജക്ടുകള്
നടെപ്പെജിലല്ലാകല്ലാത്തെതറ്റ്
കൃഷജിതയ  പ്രതജികൂലമേല്ലായജി
ബല്ലാധജികതമേന്നറ്റ്
പരല്ലാമേരശജികക.

സല്ലാമൂഹര  വനവല്കരണക
നടെത്തുന്നതജിനറ്റ്

പഞല്ലായത്തെറ്റ് പ്രമദശത്തെറ്റ് സജിതജി തചയ്യുന്ന
പല്ലാഴ്ഭൂമേജിയതടെ  സജിതജി  വജിവരക  ആസ്തജി

പല്ലാഴല്ലായജികജിടെകന്ന  ഭൂമേജി
ഉപമയല്ലാഗതപ്പെടു  ത്തെല്ലാതത



എത്രമത്തെല്ലാളക  പരജിഗണന
നല്കജി

രജജിസര  സഹജിതക  പരജിമശല്ലാധജികക.
പല്ലാഴ്ഭൂമേജിയല്ലായജി  കജിടെകന്ന  സലങ്ങളജില്
വനവല്കരണക  സല്ലാദ്ധരമേല്ലാമണല്ലാ  എന്നറ്റ്
പരജിമശല്ലാധന  നടെത്തെജി  അത്തെരത്തെജിലള്ള
മപ്രല്ലാജക്ടുകള് തയല്ലാറല്ലാകജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ  എന്നറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക. 

മപല്ലാകുന്ന  സജിതജി
വജിമശഷക  ഉതണ്ടങജില്
അകല്ലാരരക
പരല്ലാമേരശജികക.

തപല്ലാതുമേരല്ലാമേത്തെറ്റ്-പശ്ചല്ലാത്തെല വജികസനക, തകടജിടെനജിരമല്ലാണ തപരമേജിററ്റ്, ഊരജക
റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനരതീതജി,  ആപല്

സല്ലാധരതകള്
റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

നതീരത്തെടെല്ലാധജിഷജിത  മേല്ലാസര
പല്ലാനജിതല    മുന്ഗണനല്ലാക്രമേക
അനുസരജിചല്ലാമണല്ലാ  ജലമസചന
പദ്ധതജികള്,  കനല്ലാലകള്  മേറ്റു
ജലമസചന  മപ്രല്ലാജക്ടുകള്
എന്നജിവ തയല്ലാറല്ലാകജിയജിട്ടുള്ളതറ്റ്.

പല്ലാഴ്തചലവജിനുള്ള  സല്ലാധരത.
ഫലപ്രല്ലാപ്തജിതയത്തെല്ലാതത
പദ്ധതജികള്
നജിലകന.ആവശരമേല്ലായജിടെത്തെറ്റ്
പദ്ധതജികളജിലല്ലാതത
അനല്ലാവശരമേല്ലായജിടെത്തെറ്റ്
പദ്ധതജികള്  നടെത്തുന.  വലജിയ
വജിലയതടെ  സല്ലാമേഗ്രജികള്  നശജിച
മപല്ലായജി  ധനനഷക  ഉണ്ടല്ലാകുന.
ഓഡജിററ്റ്  മേല്ലാനസ്വല്  പല്ലാരടറ്റ്  2
മവല്ലാളരക 4para 81.5

ഇത്തെരക  പദ്ധതജികള്  ഓഡജിററ്റ്
തചയ്യുക.  നതീരത്തെടെല്ലാധജിഷജിത
മേല്ലാസര  പല്ലാനജിനറ്റ്  വജിരുദ്ധമേല്ലാണറ്റ്
രൂപകലന  എന്നറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്
തചയ്യുക.

മറല്ലാഡറ്റ്  വജികസനക  ,
മറല്ലാഡ്കണക്ടജി  വജിറജി  മേല്ലാപ്പെറ്റ്  ,
മറല്ലാഡുകളുതടെ  പടജിക
എന്നജിവതയ
ആധല്ലാരമേല്ലാകജിയല്ലാമണല്ലാ

ഫണ്ടറ്റ് വല്ലാരഡ്തലത്തെജില് വതീതക
തവച  മപല്ലാകുന.  കണക്ടജിവജിറജി
ഇലല്ലാത്തെ  മറല്ലാഡറ്റ്  വജികസനക
പല്ലാഴ്തചലവല്ലാകുന.  എക.പജി,
എക.എല്.എ ഫണ്ടറ്റ് തുടെങ്ങജിയവ
മചരത്തെറ്റ്  സകമയല്ലാജജിത
പദ്ധതജികള്  നടെപ്പെല്ലാവന്നജില.
തമേയജിന്റെനന്സജില്  സമേഗ്ര
കല്ലാഴ്ചപ്പെല്ലാടെറ്റ്  ഇലല്ലാതതയല്ലാകുന.
കണക്ടജിവജിറജി  മേല്ലാപ്പെറ്റ്  ഉതണ്ടങജില്
ഒമന്നല്ലാ  രമണ്ടല്ലാ  മറല്ലാഡുകമളല്ലാടെറ്റ്
മചരത്തെറ്റ്  ആധജികല്ലാരജിത
പരജിമശല്ലാധജികക
മേല്ലാനസ്വല്  പല്ലാരടറ്റ്  2  മവല്ലാളരക
4para 81.5,811.6

ഇത്തെരക  മപല്ലാരല്ലായ്മകളജിമലകറ്റ്
വജിരല് ചൂണ്ടല്ലാവന്ന തരത്തെജിലള്ള
പദ്ധതജികള്  പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ്
ഗ്രൂപ്പെല്ലാകക.മമേല് മപല്ലാരല്ലായ്മമയല്ലാടെറ്റ്
മചരത്തെറ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് തചയ്യുക

സല്ലാപനക  നടെത്തെജിയ  തകടജിടെ
നജിരമല്ലാണക,  തമേയജിന്റെനന്സറ്റ്
എന്നജിവ ആവശരക മുന്നജിരത്തെജി
മുന്ഗണനല്ലാ  ക്രമേത്തെജിലല്ലാമണല്ലാ
നജിരവ്വഹജിചതറ്റ്

ആവശര  ഇടെങ്ങളജില്
അറകുറപ്പെണജി  /  നജിരമല്ലാണക
ആവശരമേല്ലായജിരജിതകഅനല്ലാവശര
മേല്ലായ  തകടജിടെനജിരമല്ലാണക,  പല്ലാഴറ്റ്
 തചലവറ്റ്,ഉപമയല്ലാഗജികതപ്പെടെല്ലാത്തെ
തകടജിടെങ്ങള് .
മേല്ലാനസ്വല്  പല്ലാരടറ്റ്  2  മവല്ലാളരക

ഫയലകള്  പരജിമശല്ലാധജികക.
പല്ലാഴ് തചലവകതള  കുറജിചക
തചയ്തുതതീരമകണ്ടവതയകറജിചക
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് തചയ്യുക.



4para 81.2,81.3

വണ്ടജിത്തെല്ലാവളങ്ങള്,  അതജിനുള്ള
തപല്ലാതു  സദൗകരരങ്ങള്,
കടെത്തുകള്  എന്നജിവ
ഏരതപ്പെടുത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ

ചുമേതലകള്
നജിറമവറല്ലാതജിരജികല്.  വജിശജിഷരല്ലാ
അടെജിസല്ലാന  സദൗകരരങ്ങള്,
തപല്ലാതു  ശദൗചല്ലാലയങ്ങള്
എന്നജിവ.
പരല്ലാതജിതപ്പെടജി, മേജിനുട്സറ്റ് എന്നജിവ
പരജിമശല്ലാധനതകടുകല്ലാക.
മേല്ലാനസ്വല്  പല്ലാരടറ്റ്  2  മവല്ലാളരക
4para 73.9

പദ്ധതജിപ്പെണക
അടെജിസല്ലാനസദൗകരര
വജികസനത്തെജിനറ്റ്
ഉപമയല്ലാഗജികന്നജില  എന്നറ്റ്
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് തചയല്ലാക.

തതരുവ  വജിളകകളുതടെ  ആസ്തജി
രജജിസര തയല്ലാറല്ലാകജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ

യഥല്ലാരത്ഥവജിളകകളുതടെ
എണ്ണതത്തെകറജിചറ്റ്
വജിവരമേജിലല്ലാതജിരജികക.
അധജികതചലവറ്റ്,  ഗരല്ലാരണ്ടജി
പജിരതീഡറ്റ്  ഉപമയല്ലാഗതപ്പെടുത്തെല്ലാന്
കഴജിയല്ലാതജിരജികക.
ഫയല്പരജിമശല്ലാധജികക
മേല്ലാനസ്വല്  പല്ലാരടറ്റ്  2  മവല്ലാളരക
4para 83.2

രജജിസറജിതന്റെ  അഭല്ലാവത്തെജില്
വരുന്ന  മപല്ലാരല്ലായ്മകള്  ഫയല്
ഓഡജിറ്റുമേല്ലായജി  മചരത്തെറ്റ്
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് തചയ്യുക

അനധജികൃത തകടജിടെ നജിരമല്ലാണക
സകബന്ധജിച  ജജിലല്ലാതല
ഇന്സ്തപകന്  സമേജിതജിയതടെ
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് ഉമണ്ടല്ലാ

അനധജികൃത  തകടജിടെങ്ങള്കറ്റ്
സല്ലാധരത.  ആക്ടജിതല
വരവസകള്  പ്രകല്ലാരക
ഇവയ്തകതജിതര  എന
നടെപടെജിതയടുത്തു എന്നറ്റ് മേജിനുട്സറ്റ്
,  ഫയല്  എന്നജിവ  മചരത്തെറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക
മേല്ലാനസ്വല്  പല്ലാരടറ്റ്  2  മവല്ലാളരക
4para 78.3.2

ഫയലകള്  പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ്
അനധജികൃത തകടജിടെ നജിരമല്ലാണക
സകബന്ധജിചറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്
തചയ്യുക.

മൃഗസകരകണവക കതീമരല്ലാലല്ലാദനവക

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

മൃഗല്ലാശുപത്രജിയതടെ
അടെജിസല്ലാന
തസദൗകരരങ്ങളുതടെ
അപരരല്ലാപ്തതതയകറജിചറ്റ്
നജിരവ്വഹണ ഉമദരല്ലാഗസന് 
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമറജിതയ
അറജിയജിചതജിതന്റെയക
ആയതജിന്മമേല്  സസ്വതീകരജിച
നടെപടെജികളുതടെ  വജിവരക
പരജിമശല്ലാധജികല്

സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമറജിയതടെ  ബഡ്ജററ്റ്
നജിരമദ്ദേശങ്ങള്,  മേജിനുട്സറ്റ്  എന്നജിവ
പരജിമശല്ലാധജികക,  തപല്ലാതു  പരല്ലാതജി
വജിവരങ്ങള്  പരജിമശല്ലാധജികക  (തകടജിടെക,
തവള്ളക,  കവദവ്യുതജി,  തടെലമഫല്ലാണ്,
ഇന്റെരതനററ്റ്, ടവജിസറ്റ്, 
മേരുന  സൂകജിപ്പു  മുറജി,  ശതീതതീകരണ
സകവജിധല്ലാനക,  മേതജിയല്ലായ ഉമദരല്ലാഗസര, 
എന്നജിവയമണ്ടല്ലാ,സഗമേമേല്ലായ  നടെത്തെജിപ്പെജിനറ്റ്
കമറജി രൂപതീകരജിചജിട്ടുമണ്ടല്ലാ)

തമദ്ദേശ  സല്ലാപനക
കൃതരമേല്ലായജി
ഇടെതപടെല്ലാത്തെതജിനല്ലാല്
അടെജിസല്ലാന
തസദൗകരരങ്ങളുതടെ
അപരരല്ലാപ്തത  മൂലക
ഗുണമഭല്ലാകല്ലാകള്കറ്റ്
മസവനക  ലഭരമേലല്ലാത്തെ
അവസ പരല്ലാമേരശജികക 



മൃഗങ്ങളുതടെ
മരല്ലാഗപ്രതജിമരല്ലാധക,
ചജികജില്സ  ആമരല്ലാഗര
പരജിപല്ലാലനക  തുടെങ്ങജിയവ
കല്ലാരരകമേതമയല്ലാതടെയക
ഫലപ്രദമേല്ലായക  നജിറമവറല്ലാന്
തമദ്ദേശ  ഭരണ  സല്ലാപനക
നടെപടെജികള്
സസ്വതീകരജിചജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?  

മപ്രല്ലാജക്ടറ്റ്  നജിരമദ്ദേശങ്ങള്  ,സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമറജി,  വരകജികഗറ്റ്  ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  മേജിനജിട്സറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക

കൃതരമേല്ലായ
മരല്ലാഗപ്രതജിമരല്ലാധ
ആമരല്ലാഗരപരജിപല്ലാലന
പദ്ധതജികളുതടെ  അഭല്ലാവക
പരല്ലാമേരശജികക

പ്രമദശതത്തെ കല്ലാലല്ലാവസയറ്റ്
ഇണങ്ങുന്ന  അതവ്യുല്പല്ലാദന
മശഷജിയള്ള  ഇനങ്ങതള
നജിരവ്വഹണ  ഉമദരല്ലാഗസന്
കതണ്ടത്തെജി  ലഭരത  ഉറപ്പു
വരുത്തെജി  മരഖകള്
സൂകജികനമണ്ടല്ലാ 

നജിരവ്വഹണ  ഉമദരല്ലാഗസതന്റെ  മപ്രല്ലാജക്ടറ്റ്
നജിരമദ്ദേശങ്ങള്,  മപ്രല്ലാകവ്യൂരതമേന്റെറ്റ്കമറജി
മേജിനുട്സറ്റ് എന്നജിവ പരജിമശല്ലാധജികക

കല്ലാലല്ലാവസയറ്റ്
ഇണങ്ങല്ലാത്തെ  ഇനങ്ങള്
വല്ലാങ്ങുന്നതറ്റ്  ഉമദ്ദേശര
ലകരങ്ങതള
വജിപരതീതമേല്ലായജി ബല്ലാധജികക

തവററജിനറജി
ഉപമകന്ദ്രങ്ങളജില്  മസവനക
ഉറപ്പു  വരുത്തെല്ലാന്  മജല്ലാലജി
വജിഭജനക  നടെത്തെജി
ഉമദരല്ലാഗസതര
ചുമേതലതപ്പെടുത്തെജിയതജിതന്റെ
വജിവരക   സ്ററല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്
കമറജികറ്റ്  ബന്ധതപ്പെട
നജിരവ്വഹണ  ഉമദരല്ലാഗസന്
കകമേല്ലാറജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ(വജിവരക
ലഭരമേല്ലാവല്ലാത്തെതറ്റ്
മസവനങ്ങള്
ലഭരമേല്ലാകന്നതജിതന്റെ
കൃതരതതയ ബല്ലാധജികക)

മജല്ലാലജി  വജിഭജന മരഖ,  മേജിനജിട്സറ്റ്  ,തപല്ലാതു
പരല്ലാതജി രജജിസര എന്നജിവ പരജിമശല്ലാധജികക

ഗുണമഭല്ലാകല്ലാകള്കറ്റ്സമേതീ
പ  പ്രമദശത്തു  മസവനക
ലഭരമേലല്ലാതജിരജികന്നതറ്റ്
പരല്ലാമേരശജികക

മേതര മമേഖല

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

കടെല്  മേതര  ഗ്രല്ലാമേങ്ങള്
ഉള്തപ്പെടുന്ന  തമദ്ദേശ
സല്ലാപനങ്ങള്,  ഉള്നല്ലാടെന്
മേതര  ഗ്രല്ലാമേങ്ങള്  ഉള്തപ്പെടുന്ന
തമദ്ദേശ സല്ലാപനങ്ങള് എന്നജിവ
വജിവരങ്ങള്  തരക  തജിരജിചറ്റ്
മരഖതപ്പെടുത്തെജി  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമറജികറ്റ് കകമേല്ലാറജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ ,

മേതര  സഭ  മചരന്നതജിതന്റെ
മേജിനുട്സറ്റ്
(മേതര  ലഭരത,  അടെജിസല്ലാന
തസദൗകരരങ്ങള്,  ആതക  മേതര
തതല്ലാഴജിലല്ലാളജി  കുടുകബങ്ങളുതടെ
എണ്ണക,  നജിലവജില്  മേതീന്
പജിടെജിത്തെ  ഉപകരണങ്ങള്
ഉള്ളവരുതടെ എണ്ണക )

മേതരമമേഖലയജിതല
ആവശരങ്ങളറജിയല്ലാതത
മപ്രല്ലാജക്ടുകള്  രൂപതീകരജികന്നതു
വഴജിയള്ള  പല്ലാഴ്തചലവറ്റ്
ഉണ്ടല്ലായജിട്ടുതണ്ടങജില്  മേതരസഭ
മചരല്ലാത്തെതറ്റ് പരല്ലാമേരശജികക



മേതര  സഭ  മചരന്നതജിതന്റെ
മേജിനുട്സറ്റ്  കൃതരമേല്ലായജി
മരഖതപ്പെടുത്തെജി
സൂകജികനമണ്ടല്ലാ

II
ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി

ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയതടെ ചുമേതലല്ലാ നജിരവ്വഹണക   -   പരജിമശല്ലാധനല്ലാ സൂചകങ്ങള്

1.   ബജററ്റ് 
ക്രമേ
നക.

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 മനല്ലാണ്പല്ലാന് എസജിമമേററ്റ് 
തയല്ലാറല്ലാകന്നതജിനറ്റ്  ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജിയതടെ മനതൃതസ്വത്തെജില് ഘടെക 
സല്ലാപന മമേധല്ലാവജികളുതടെ മയല്ലാഗക 
തസക്രടറജി വജിളജിചറ്റ് മചരത്തെജിട്ടുമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ്
പരജിമശല്ലാധജികക.

ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, 
ഭരണസമേജിതജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,
ബജററ്റ് ഫയല് എന്നജിവ 
പരജിമശല്ലാധജികക.

ശരജിയല്ലായ രതീതജിയജില് ബജററ്റ് 
നടെപടെജിക്രമേങ്ങള് 
പല്ലാലജികല്ലാതത വന്നതജിനല്ലാല് 
ഉണ്ടല്ലായജിട്ടുള്ള അനനരഫലക
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് തചമയണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

2 തസക്രടറജിയതടെ ചുമേതലയജിലള്ള 
മനല്ലാണ്പല്ലാന് എസജിമമേറ്റുകള് തയല്ലാറല്ലാകജി 
ധനകല്ലാരരസല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജികറ്റ് 
തസക്രടറജി സമേരപ്പെജിചജിട്ടുമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക.

3 ഘടെകസല്ലാപന മമേധല്ലാവജികളുക 
തസക്രടറജിയക തയല്ലാറല്ലാകജിയ മനല്ലാണ്പല്ലാന്
ബജററ്റ് നജിരമദ്ദേശങ്ങള് ബന്ധതപ്പെട മേററ്റ് 
സല്ലാന്റെജികഗ്കമജിറജികള്കറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധനയ്ക്കുക നജിരമദ്ദേശങ്ങള്കമേല്ലായജി 
കകമേല്ലാറജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക.

4 അകഗതീകരജിച വല്ലാരഷജിക പദ്ധതജിയക 
മുന്കൂടജി തയല്ലാറല്ലാകജിയ മനല്ലാണ്പല്ലാന് 
എസജിമമേറ്റുക സകമയല്ലാജജിപ്പെജിചല്ലാണറ്റ് കരടെറ്റ് 
ബജററ്റ് തയല്ലാറല്ലാകജിയജിട്ടുള്ളതതന്നറ്റ് 
ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി 
ഉറപ്പുവരുത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാതയന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

5 ബന്ധതപ്പെട സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജികള് ബജററ്റ്
നജിരമദ്ദേശങ്ങള് തയല്ലാറല്ലാകജി  ധനകല്ലാരര 
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജികറ്റ് സമേരപ്പെജിചജിട്ടുമണ്ടല്ലാ 
എന്നറ്റ് പരജിമശല്ലാധജികക.



കുറജിപ്പെറ്റ്  : ബജററ്റ് നടെപടെജിക്രമേങ്ങള് പല്ലാലജിചജിടജിതലങജില് ബജററ്റ് കൃതരമേല്ലാകല്ലാതജിരജികവല്ലാനുള്ള 

സല്ലാധരതയണ്ടറ്റ്.അവശര മസവനങ്ങള്കറ്റ് തുക തചലവഴജികല്ലാന് സല്ലാധജികല്ലാതത വരജികയക, അനല്ലാവശര 

തചലവകള്കറ്റ് സല്ലാധരത ഉണ്ടല്ലാവകയക തചയ്യുന്നതല്ലാണറ്റ്.

ഉദല്ലാ  . കകമേല്ലാറജികജിടജിയ സല്ലാപനങ്ങള്കറ്റ്  ആവശരത്തെജിനറ്റ് കവദവ്യുതജി ചല്ലാരജറ്റ് തുക ബജറജില് 

ഉള്തപ്പെടുത്തെല്ലാതജിരുന്നല്ലാല് കുടെജിശജിക ഉണ്ടല്ലാകുവല്ലാനുക പജിഴപ്പെലജിശ ഒടുകവല്ലാനുമുള്ള സല്ലാധരതയണ്ടറ്റ്.

സജിസത്തെജിതന്റെ അപല്ലാകത പരജിഹരജികന്നതജിനറ്റ് നജിരമദ്ദേശങ്ങള് നല്കജി പരല്ലാമേരശജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.തുക 

വകയജിരുത്തെജിയജിട്ടുതണ്ടങജില് കൃതരത പരജിമശല്ലാധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

6 പ്രതതീകജിത വരുമേല്ലാനക 
വരദ്ധജിപ്പെജികന്നതജിതന്റെ ഭല്ലാഗമേല്ലായജി
പുതജിയ നജികുതജി നജിരമദ്ദേശങ്ങള് 
സകബന്ധജിച ചരചകള് ധനകല്ലാരര 
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയജില് ഉണ്ടല്ലായജിട്ടുമണ്ടല്ലാ 
എന്നറ്റ് പരജിമശല്ലാധജിമകണ്ടതല്ലാണറ്റ്.
 

ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, 
ഭരണസമേജിതജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,
ബജററ്റ് ഫയല് എന്നജിവ 
പരജിമശല്ലാധജികക.

പുതജിയ നജികുതജി നജിരമദ്ദേശക  
ഉള്തപ്പെടുത്തെജിയജിട്ടുതണ്ടങജില് 
അകല്ലാരരക റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തചമയണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

7 നജിലവജിലണ്ടല്ലായജിരുന്ന ഏതതങജിലക 
നജികുതജി ഇനങ്ങള് നഷമേല്ലായജിട്ടുമണ്ടല്ലാ 
ഒഴജിവല്ലാകജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക.

ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, 
ഭരണസമേജിതജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,
ബജററ്റ് ഫയല് എന്നജിവ 
പരജിമശല്ലാധജികക.

ഒഴജിവല്ലാകജിയജിട്ടുതണ്ടങജില് 
നജിയമേപരമേല്ലാമണല്ലാ എന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തചയ്യുക.

8 ബജറജില് നജിരമദ്ദേശജികല്ലാത്തെ ഇനത്തെജിനുക 
ബജറജില് നജിരമദ്ദേശജിച തുകയജില് 
അധജികരജിചള്ള തചലവജിനുക 
പരജിമശല്ലാധനല്ലാ സകവജിധല്ലാനക 
നജിലവജിലമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ് ഉറപ്പെല്ലാകക. 
 
 

 ബജററ്റ് മേല്ലാനസ്വജിലജിതല 
Monthly Progress 
Report  Table 4(2), –
Annual Review 
Progress Report-Table
4(1)  
ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ് 
എന്നജിവ 
പരജിമശല്ലാധജികക.

ബജററ്റ് യഥല്ലാസമേയക 
പുതുകജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക.

2.   തനതറ്റ് വരുമേല്ലാനങ്ങള്

നജികുതജി നജികുതജിമയതര ഇനങ്ങളുതടെ ഡജിമേല്ലാന്റെജിതന്റെയക  ,   പജിരജിവജിതന്റെയക കൃതരത പരജിമശല്ലാധന

ക്രമേ
നക.

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 മരഖകളുമടെയക 
രജജിസറുകളുമടെയക കൃതരമേല്ലായ 
സൂകജിപ്പെറ്റ്  ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി 

ഡജിമേല്ലാന്റെറ്റ് രജജിസററുകള്, 
അരജിയര ഡജിമേല്ലാന്റെറ്റ് 
രജജിസറുകള്.

മരഖകള് കൃതരമേല്ലായജി 
സൂകജികന്നതറ്റ് 
ഉറപ്പെല്ലാകജിയജിതലങജില് 
കറ്റ് നജികുതജി നഷക 



ഉറപ്പെല്ലാകനമണ്ടല്ലാതയന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജികക. 

ഉണ്ടല്ലാകുവല്ലാനജിടെയണ്ടറ്റ്. 
ആയതറ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തചയ്യുക.  

i)വസ്തു നജികുതജി/തതല്ലാഴജില് നജികുതജി രജജിസറുകള്, കുടെജിശജിക രജജിസറുകള് മുതലല്ലായവ കല്ലാലജികമേല്ലാകല്ലാതത 
തതറല്ലായ രതീതജിയജില് പരജിപല്ലാലജികക.
ii)ഡജിമേല്ലാന്റെജില് അനധജികൃതമേല്ലായജി വരുത്തുന്ന മേല്ലാറങ്ങള്.
iii)തതറല്ലായക നജിയമേല്ലാനുസൃതമേലല്ലാതതയക നജികുതജി എഴുതജി തള്ളല്, ഇളവ  തചയല്.

2 നജികുതജി അപ്പെതീല് 
നടെപടെജിക്രമേങ്ങളജില് ചടക 
പല്ലാലജികതപ്പെടുനമണ്ടല്ലാ എന്നറ്റ്  
ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി 
ഉറപ്പെല്ലാകജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

ധനകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി, ഭരണസമേജിതജി
മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, വസ്തു 
നജികുതജി ഇളവറ്റ് 
രജജിസര.

അനധജികൃത അപ്പെതീല് 
അനുവദജിചജിട്ടുതണ്ടങജില് 
അത്തെരക  സകഗതജികളുതടെ 
പ്രമതരക പരജിമശല്ലാധന നടെത്തെജി 
റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് തചമയണ്ടതല്ലാണറ്റ്.

3.   തപല്ലാതുഭരണക
 

ക്രമേ
നക.

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 ഭരണ കല്ലാരരകമേത  –
ഉമദരല്ലാഗസരുതടെ മസവനക, 
ജനങ്ങള്കറ്റ് ലഭരമേല്ലാകുന്ന 
മസവനങ്ങള്.
ഭരണ കല്ലാരരകമേത ഇതലങജില് 
ജനങ്ങള്കറ്റ് ലഭജിമകണ്ട 
മസവനങ്ങള് കൃതരമേല്ലായജി 
ലഭജികല്ലാതജിരജികല്, ഭരണസമേജിതജി 
എടുകന്ന തതീരുമേല്ലാനങ്ങള് 
നടെപ്പെല്ലാകല്ലാതജിരജികക, 
ജതീവനകല്ലാരുതടെ മസവനക 
കൃതരമേല്ലായക ലഭജികല്ലാതജിരജികക.

ഓഫതീസറ്റ് ഉത്തെരവറ്റ്, ഫ്രണ്ടറ്റ് 
ഓഫതീസറ്റ് ഡയറജി, ജനറല് 
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്.

മരഖകള് പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ് 
യഥല്ലാസമേയക ജനങ്ങള്കറ്റ് 
മസവനക 
ലഭരമേല്ലാകല്ലാതജിരജികനതണ്ട
ങജില് അകല്ലാരരക 
പരല്ലാമേരശജികല്ലാവന്നതല്ലാണറ്റ്.

2 പദൗരല്ലാവകല്ലാശ മരഖ പുതുകജി 
നജിയമേല്ലാനുസൃതക 
പ്രസജിദ്ധതീകരജിചജിട്ടുമണ്ടല്ലാ എനക 
സമേയപരജിധജികള് പല്ലാലജികന 
എന്നറ്റ് പഞല്ലായത്തെറ്റ് സമേജിതജി 
മയല്ലാഗക വജിലയജിരുത്തുനമണ്ടല്ലാ 
എനക പരജിമശല്ലാധജികക.

പദൗരല്ലാവകല്ലാശ 
മരഖ,ധനകല്ലാരര 
സല്ലാന്ഡജികഗറ്റ് കമറജി 
മേജിനുടറ്റ്സറ്റ്,പഞല്ലായത്തെറ്റ് 
സമേജിതജി മേജിനുട്സറ്റ്.

നവ്യൂനതകളുതണ്ടങജില് 
അകല്ലാരരക   റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തചയ്യുക.



4.   രസതീതജി പരജിമശല്ലാധന

പണക പരജിവറ്റ്  ,   ഒടുകറ്റ്  ,   പജിന്വലജികല്

ക്രമേ
നക.

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധനല്ലാ രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 കദനകദജിന പണപ്പെജിരജിവറ്റ്, ഒടുകറ്റ്, 
പജിന്വലജികല് എന്നതീ 
പ്രവരത്തെനങ്ങള് പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ് 
സല്ലാകരതപ്പെടുത്തുന്നതജിനറ്റ് 
ആതരതയങജിലക 
ചുമേതലതപ്പെടുത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?  

 ഓഫതീസറ്റ്ഉത്തെരവറ്റ്, 
മമേല്പരജിമശല്ലാധന/മമേല്മനല്ലാ
ട ചുമേതലകള്

മമേല്മനല്ലാടക/ 
മമേല്പരജിമശല്ലാധന 
ഇതലങജില്  ഉണ്ടല്ലാകല്ലാവന്ന 
അപല്ലാകതകള് റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 
തചയ്യുക. അപല്ലാകതകള് 
കതണ്ടത്തെജിയല്ലാല് 
മമേല്മനല്ലാടകറവറ്റ് 
തകല്ലാണ്ടല്ലാമണല്ലാ എന്നറ്റ് 
പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ് 
പരജിഹല്ലാരനടെപടെജികള് 
ആവശരതപ്പെടുക.

 

III
ആമരല്ലാഗര  -  വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയക പദ്ധതജിനജിരവ്വഹണവക

1.   സല്ലാനസ്വന പരജിചരണ പരജിപല്ലാടെജി

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 പല്ലാലജിമയറതീവറ്റ് തകയര-
മേല്ലാമനജ്തമേന്റെറ്റ്/ഇകപജിതമേമന്റെഷന് 
കമജിറജികളുതടെ പ്രവരത്തെനക 
ആമരല്ലാഗര-വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി വജിലയജിരുത്തുനമണ്ടല്ലാ?

പല്ലാലജിമയറതീവറ്റ് തകയര 
മേല്ലാമനജ്തമേന്റെറ്റ്/ 
ഇകപജിതമേമന്റെഷന് 
കമജിറജികളുതടെ  മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

പദ്ധതജി നടെത്തെജിപ്പെജിതല 
അപല്ലാകതകള് 
പരജിഹരജികന്നതജില് 
വതീഴ്ചയണ്ടല്ലാകല്ലാക

2.   മേല്ലാലജിനര സകസ്ക്കരണക

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1  കജവ -അകജവ മേല്ലാലജിനരങ്ങളുതടെ 
അളവറ്റ്, ഉറവജിടെങ്ങള്, 
നജിരമല്ലാരജന സല്ലാധരതകള് 
എന്നജിവതയപ്പെറജി ആമരല്ലാഗര-
വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി 
പഠനക നടെത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

ആമരല്ലാഗര-വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ 
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, 
സല്ലാറസറ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ് 

സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ 
അനജിവല്ലാരരചുമേതലല്ലാ 
നജിരവ്വഹണ വതീഴ്ച

2 തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനത്തെജി ആമരല്ലാഗര-വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ മേല്ലാലജിനരനതീകക/ 



തന്റെ അധതീനതയജില് മേല്ലാലജിനര 
സകസ്ക്കരണ പല്ലാന്റുറ്റ് 
പ്രവരത്തെജികനമണ്ടല്ലാ?

സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, 
തചലവറ്റ് പത്രജിക

സകസ്ക്കരണക നജിലയ്ക്കുക,
സല്ലാകക്രമേജികമരല്ലാഗങ്ങള് 
പടെരുക, 
പല്ലാരജിസജിതജികപ്രശക 

വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ സല്ലാപനങ്ങള്

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപനത്തെജി
തന്റെ പരജിധജിയജില് ഉള്ള വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ
സല്ലാപനങ്ങളജില് 
അടെജിസല്ലാനസദൗകരരങ്ങള് 
ഏരതപ്പെടുത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

സല്ലാറസറ്റ് റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്, ആമരല്ലാഗര-
വജിദരല്ലാഭരല്ലാസ സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് 
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ് 

സരകല്ലാര സ്കൂളുകളജില് 
അടെജിസല്ലാനസദൗകരര
ത്തെജിതന്റെ അപരരല്ലാപ്തത 
വജിദരല്ലാഭരല്ലാസനജിലവല്ലാരക 
തല്ലാഴുന്നതജിനറ്റ് 
ഇടെവരുത്തുക.

IV

മകമേകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയക പദ്ധതജിനജിരവ്വഹണവക
1. മകമേകല്ലാരര സല്ലാന്റെജികഗറ്റ് കമജിറജിയതടെ കതീഴജില് വരുന്ന വരകജികഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള്
          a) സല്ലാമൂഹരമകമേക, 

b)ദല്ലാരജിദര ലഘൂകരണക, 
c)വനജിതല്ലാ വജികസനക 
d)പടജികജല്ലാതജി-പടജികവരഗ്ഗക

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1 സല്ലാറസറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്
അടെജിസല്ലാനതപ്പെടുത്തെജി
മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജിയതടെ  കതീഴജില്
ആവജിഷ്ക്കരജിമകണ്ട
പദ്ധതജികള്  രൂപതീകരണക
നടെത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ  എന്ന
പരജിമശല്ലാധന

സല്ലാറസറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്,
ഏതതങജിലക  2 ഗ്രല്ലാമേസഭ
മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,  വരകജികഗറ്റ്
ഗ്രൂപ്പുകളുതടെ മേജിനജിററ്റ്സറ്റ് 

മമേഖലയജിതല ആവശരകതകള്
പരജിഗണജികല്ലാതതയള്ള തപ്രല്ലാജക്ടറ്റ്
ആസൂത്രണക

2 മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി തയല്ലാറല്ലാകജിയ
പദ്ധതജികള്
അകഗതീകല്ലാരത്തെജിനല്ലായജി
വജികസനകല്ലാരരസല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്
കമജിറജിയജിമലകറ്റ്   ശുപല്ലാരശ
തചയ്തതജിതന്റെ വജിവരങ്ങള്

മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി  മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,
ഏതതങജിലക ഒരു വരകജികഗറ്റ്
ഗ്രൂപ്പെജിതന്റെ മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

ഗ്രല്ലാമേസഭ/ഊരുകൂടക,  വരകജികഗറ്റ്
ഗ്രൂപ്പെറ്റ്  എന്നജിവയജിലൂതടെ
നജിരമദ്ദേശജികതപ്പെട  തപ്രല്ലാജക്ടുകള്
ഒഴജിവല്ലാകതപ്പെടുന. 

3 മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി  ശുപല്ലാരശ  തചയ്ത
തപ്രല്ലാജക്ടുകള്
വജികസനകല്ലാരരസല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്

മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി  മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,
വജികസനകല്ലാരരസല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

ആവശരകതയക
നജിയമേസല്ലാധുതയക  ഉള്ള
തപ്രല്ലാജക്ടുകള്
വല്ലാരഷജികപദ്ധതജിയജില്  നജിന്നറ്റ്



കമജിറജിമയല്ലാ,
ധനകല്ലാരരസല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്
കമജിറജിമയല്ലാ
ഒഴജിവല്ലാകജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ? 

 ഒഴജിവല്ലാകജിയജിട്ടുതണ്ടങജില്
ആയതജിതന  സകബന്ധജിചറ്റ്
വജിശകലനക 

4 അകഗതീകരജിച  തപ്രല്ലാജക്ടുകളുതടെ
നജിരവ്വഹണക
വജിലയജിരുത്തുന്നതജില്
മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്
കമജിറജി  പുലരത്തെജിയ
കല്ലാരരകമേത 

1)മകമേകല്ലാരര സല്ലാന്ഡജികഗറ്റ്
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്
2) തചലവറ്റ് പത്രജിക
3) നജിരവ്വഹണ കലണ്ടര

1.പദ്ധതജികള്
നടെപ്പെല്ലാകല്ലാതജിരജികല്
2.പദ്ധതജികള്    ഭല്ലാഗജികമേല്ലായജി
നടെപ്പെല്ലാകല്
3.പദ്ധതജികളുതടെ പരല്ലാജയക

5 മമേല്ലാണജിററജികഗറ്റ്  സമേജിതജി
റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുകളുതടെ
വജിലയജിരുത്തെല് 

2 തപ്രല്ലാജക്ടുകളുതടെ
മമേല്ലാണജിററജികഗറ്റ്  കമജിറജി
റജിമപ്പെല്ലാരട്ടുകള്

വജികസന  കല്ലാഴ്ചപ്പെല്ലാടുകള്
കനുസൃതമേല്ലായജി  പദ്ധതജി
നടെത്തെജിയജിട്ടുതണ്ടന്നറ്റ്
വജിലയജിരുത്തെല്ലാന്  കഴജിയല്ലാതത
വരജിക 

മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജിയതടെ  ഫങ്ഷണറജികളുതടെ  അടെജിസല്ലാനത്തെജില്  പദ്ധതജികളുതടെ
അവമലല്ലാകനക 

1.  ഐ  .  സജി  .  ഡജി  .  എസറ്റ് സൂപ്പെരകവസര

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1)  തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപന
അദ്ധരകന് മകമേകല്ലാരരസല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി  തചയരമപഴ്സണ്,
ഐ.സജി.ഡജി.എസറ്റ്
സൂപ്പെരകവസര  എന്നജിവതര
ഉള്തപ്പെടുത്തെജി  പഞല്ലായത്തെജിതല
അങണവല്ലാടെജികളുതടെ
അവസല്ലാവജിശകലനക
നടെത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

സല്ലാറസറ്റ്  റജിമപ്പെല്ലാരടറ്റ്,
മകമേകല്ലാരരസല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി
മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

അടെജിസല്ലാനസദൗകരരങ്ങള്
ഇലല്ലാത്തെ അകഗന്വല്ലാടെജികളുതടെ
ആവശരകതകള്
പരജിഗണജികതപ്പെടുന്നജില

2)അങണവല്ലാടെജികളുതടെ
പ്രവരത്തെനവക
മപല്ലാഷകല്ലാഹല്ലാരവജിതരണവക,
ഫലപ്രദമേല്ലാമണല്ലാതയന്നറ്റ്
ഉറപ്പെല്ലാകല്ലാന്  മകമേകല്ലാരര
സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി  ഇടെതപടെല്
നടെത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

ഏതതങജിലക  രണ്ടറ്റ്
അങണവല്ലാടെജികളുതടെ
മമേല്ലാണജിററജികഗറ്റ്  &  തവല്തഫയര
കമജിറജി മയല്ലാഗമേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി  ഇടെതപടെല്ലാത്തെതറ്റ് 
മപല്ലാഷകല്ലാഹല്ലാരവജിതരണക
കല്ലാരരകമേമേലല്ലാത്തെ  സജിതജി
സകജല്ലാതമേല്ലാകന.

3)ബഡ്സറ്റ്  സ്കൂളുകളുതടെ
അടെജിസല്ലാനസദൗകരരങ്ങള്
ഉറപ്പുവരുത്തെല്ലാന്  മകമേകല്ലാരര

GO(MS)152/2009/LSGD
01.08.2009  ഉത്തെരവറ്റ്  പ്രകല്ലാരക
രൂപതീകരജികതപ്പെട ബഡ്സറ്റ്  സ്കൂള്

മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജി  ഇടെതപടെല്ലാത്തെതറ്റ്
ബഡ്സറ്റ്  സ്കൂളുകളുതടെ



സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി  നടെപടെജികള്
സസ്വതീകരജിചജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

ഡവലപ്തമേന്റെറ്റ്  മേല്ലാമനജ്തമേന്റെറ്റ്
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

നടെത്തെജിപ്പെജിതന  എപ്രകല്ലാരക
ബല്ലാധജിചജിട്ടുണ്ടറ്റ്   എന്ന
വജിശകലനക

അസജിസന്റെറ്റ് തസക്രടറജി

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1. നജിരവ്വഹണകലണ്ടര പ്രകല്ലാരക
തപ്രല്ലാജക്ടുകളുതടെ  നജിരവ്വഹണക
നടെകനമണ്ടല്ലാ  എന്നറ്റ്
മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി
വജിലയജിരുത്തെല്ലാറുമണ്ടല്ലാ?

മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്  കമജിറജി
മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്, നജിരവ്വഹണകലണ്ടര

പദ്ധതജികള്  യഥല്ലാസമേയക
പൂരത്തെതീകരജികന്നജില.
മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജിയതടെ  ഇടെതപടെല്
കല്ലാരരകമേമേല.

2.  ഗ്രല്ലാമേസഭ  അകഗതീകരജിച
ഗുണമഭല്ലാക്തൃലജിസജില്  പജിന്നതീടെറ്റ്
പഞല്ലായത്തെറ്റ് ഭരണസമേജിതജി മേല്ലാറക
വരുത്തെജിയജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

ഏതതങജിലക  2  തപ്രല്ലാജക്ടുകളുതടെ
ഗ്രല്ലാമേസഭ  അകഗതീകരജിച
ഗുണമഭല്ലാക്തൃലജിസറ്റ്,  ജനറല്
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ് 

സരകല്ലാര  ഉത്തെരവജിതന്റെ
ലകഘനക,  ഗ്രല്ലാമേസഭയതടെ
അധജികല്ലാരങ്ങളജിതല
കടെനകയറക

3.തപ്രല്ലാജക്ടുകളുതടെ
നടെത്തെജിപ്പെജിതല
മേല്ലാനദണങ്ങള്കനുസരജിചറ്റ്
ഗുണമഭല്ലാകല്ലാകതള
കതണ്ടത്തെല്ലാന്  കഴജിയല്ലാതത/
ഫതീസജിബജിലജിറജി  സരടജിഫജികററ്റ്
ഇലല്ലാതതമയല്ലാ   തപ്രല്ലാജക്ടുകള്
പല്ലാതജി  വഴജിയജില്
ഉമപകജികതപ്പെടജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

തചലവറ്റ്  പത്രജിക,  തപ്രല്ലാജക്ടറ്റ്
ഫയല്

തപ്രല്ലാജക്ടറ്റ്  രൂപതീകരണത്തെജിതല
അപരരല്ലാപ്തത,
നജിരവ്വഹണത്തെജിതല  അപല്ലാകത 

4.തപ്രല്ലാകവ്യുരതമേന്റെറ്റ്  /  പരതചയ്സറ്റ്
കമജിറജി
രൂപതീകരജികതപ്പെടജിട്ടുമണ്ടല്ലാ?

തപ്രല്ലാകവ്യുരതമേന്റെറ്റ്  /  പരതചയ്സറ്റ്
കമജിറജി മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്

സമേല്ലാഹരണ-വല്ലാങ്ങല്
പ്രക്രജിയകളജിതല
സതല്ലാരരതയജിലല്ലായ്മ

5.കുടുകബശ്രതീ/  സജി.ഡജി.എസറ്റ്
വഴജി നടെപ്പെല്ലാകന്ന പദ്ധതജികളജില്
മകമേകല്ലാരര  സല്ലാന്റെജികഗറ്റ്
കമജിറജിയതടെ  ഇടെതപടെല്
ഫലപ്രദമേല്ലാമണല്ലാ?

കുടുകബശ്രതീ  മേജിനജിററ്റ്സറ്റ്,  തചലവറ്റ്
പത്രജിക 

കുടുകബശ്രതീ/  സജി.ഡജി.എസറ്റ് വഴജി
നടെപ്പെല്ലാകന്ന  പദ്ധതജികളജില്
നജിരതീകണക   നടെകന്നജില.
ഫലസജിദ്ധജി വജിലയജിരുത്തുന്നജില.

സല്ലാമൂഹരസരകല്ലാ തപന്ഷന്

റജിസറ്റ് അനല്ലാലജിസജിസറ്റ് പരജിമശല്ലാധന രതീതജി റജിമപ്പെല്ലാരടജികഗറ്റ്

1.  പ്രല്ലാഥമേജികസകഘങ്ങള്  വഴജി മമേല്ലാണജിററജികഗറ്റ്  കമജിറജി  മേതീറജികഗറ്റ് അരഹതതപ്പെടവരകറ്റ്  തപന്ഷന്



വജിതരണക  തചയ്യുന്ന
തപന്ഷനുകളുതടെ  വജിവരക
സകബന്ധജിചറ്റ്  സകഘങ്ങളുക,
തമദ്ദേശസസ്വയകഭരണസല്ലാപന
പ്രതജിനജിധജികളുക  ഉള്തപ്പെടുന്ന
മമേല്ലാണജിററജികഗറ്റ്  കമജിറജിയതടെ
പരജിമശല്ലാധന നടെകനമണ്ടല്ലാ?

മേജിനജിററ്റ്സറ്റ് ലഭജികല്ലാത്തെതുക,
അരഹതയജിലല്ലാത്തെവരകറ്റ്
തപന്ഷന് ലഭജികന്നതുക.

2.വജിവജിധ  കല്ലാരണങ്ങളല്ലാല്
തപന്ഷന്  വജിതരണക
തചയതപ്പെടെല്ലാത്തെ  വജിവരക
ഗുണമഭല്ലാകല്ലാകതള
അറജിയജികല്ലാന്  സല്ലാപനക
സസ്വതീകരജി ചജിട്ടുള്ള നടെപടെജികള്

തവല്തഫയര  തപന്ഷന്
തവബ്കസററ്റ്

സല്ലാപനത്തെജിതന്റെ
ജല്ലാഗ്രതയജിലല്ലായ്മമൂലക
അരഹതതപ്പെടവരകറ്റ്  തപന്ഷന്
ലഭജികല്ലാത്തെ വജിവരക 



അനുബന്ധക  .2

1-1 ബജററ്റ്

         ..............തതീയതജിയജിതല ................തതീരുമേല്ലാനപ്രകല്ലാരക  അകഗതീകരജിച. പുതുകജിയ / പരജിഷ്കരജിച 
ബജററ്റ് ..................തതീയതജിയജിതല ................തതീരുമേല്ലാനപ്രകല്ലാരക  അകഗതീകരജിചജിട്ടുണ്ടറ്റ്.

1-2 വല്ലാരഷജികധനകല്ലാരരപത്രജിക

1-3 വല്ലാരഷജികധനകല്ലാരരപത്രജിക പരജിമശല്ലാധജിചറ്റ് സല്ലാകരപത്രക നല്കജിയതജിതന്റെ വജിവരക
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