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അദദദ്ധ്യായയം - 1
മുഖവുര

1. ആമുഖഖ

തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുടടെയഖ  അകക്കൗണ്ടുകള

ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്യുന്നതഡിനസ്ഥായഡി  സ.ഉ.നഖ.എഫറ്റ് 1/3721/ധന. തതീയതഡി 8.5.1942 പ്രകസ്ഥാരഖ ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്

ഓ  ഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  രൂപതീകൃതമസ്ഥായഡി.  ഐകക്യദകരള  രൂപതീകരണതഡിടന്റെ  ഫലമസ്ഥായഡി  തഡിരുവഡിതസ്ഥാഖകൂര്,

ടകസ്ഥാചഡി, മലബസ്ഥാര് ഓഡഡിറ്റുകള സഖദയസ്ഥാജഡിചറ്റ് ഒറ വകുപസ്ഥായഡി മസ്ഥാറഡി. 1994 ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്

ഓ ഡഡിററ്റ്  നഡിയമഖ-  15.01.1996  -ല്   നഡിലവഡില്  വന്നദതസ്ഥാടടെ  വകുപഡിടന്റെ  ഓഡഡിററ്റ്  നടെപടെഡികളകറ്റ്

നഡിയമപരമസ്ഥായ ഒരു ചെട്ടക്കൂടെറ്റ് ഉണസ്ഥായഡി. 1996 ല് ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ചെട്ടങ്ങളുഖ നഡിലവഡില്

വന.  സ.ഉ.(എഖ.എസറ്റ്)നഖ.  148/2015  ജഡി.എ.ഡഡി  തതീയതഡി:  30.05.15  പ്രകസ്ഥാരഖ  ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടന ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് എന്നറ്റ് പുനര് നസ്ഥാമകരണഖ ടചെയ. എന്നസ്ഥാല്,

ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിയമവഖ  ചെട്ടങ്ങളുഖ അദത ദപരഡില് തടന്ന തുടെരുന. 

ഭരണഘടെനയടടെ  73,  74   ദഭദഗതഡികള  പ്രകസ്ഥാരഖ  തഡിതല  പഞസ്ഥായതറ്റ്  സഖവഡിധസ്ഥാനഖ

നഡിലവഡില് വന്നദതസ്ഥാടടെ  അവയടടെ  അധഡികസ്ഥാരങ്ങളുഖ  ഉതരവസ്ഥാദഡിതങ്ങളുഖ പതഡിന്മടെങ്ങറ്റ്  വര്ദഡിച.

ഭരണഘടെനസ്ഥാപരവഖ  നഡിയമപരവമസ്ഥായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെദയ്യേണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ചുമതല,

ഉതരവസ്ഥാദഡിതഖ,  ധനസഡിതഡി,  എണഖ  എന്നഡിവ  വര്ദഡിചതറ്റ്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ

പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനക്യഖ ഉയര്തഡിയഡിരഡിക്കുകയസ്ഥാണറ്റ്. 1994 ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് നഡിയമതഡിടന്റെ പട്ടഡികയഡില്

ഉളടപട്ടഡിട്ടുളള തദദ്ദേശ സസ്വയഖ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുളടപടടെയളള മുഴുവന് സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ,

സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  ധനസഹസ്ഥായദതസ്ഥാടടെ   പ്രവര്തഡിക്കുന്ന  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ,  ബഹ.  ദകസ്ഥാടെതഡി

ഉതരവകളഡിലൂടടെ ചുമതലടപടുതഡിയഡിട്ടുളള  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ,  കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളഡില് സര്കസ്ഥാര്

ഉതരവറ്റ്  മുദഖന  ചുമതലടപടുതഡിയഡിട്ടുളള  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ  ഓഡഡിററ്റ്  കൃതക്യതദയസ്ഥാടടെയഖ

സമയബനഡിതമസ്ഥായഖ  നടെത്തുകയസ്ഥാണറ്റ്  ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ ചുമതല.  ഇതഡിന

പുറടമ  വകുപറ്റ്  അദക്യക്ഷന്  ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെഡിടന്റെ  ട്രഷറര്  കൂടെഡിയസ്ഥാണറ്റ്.   1327

ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകളസ്ഥാണറ്റ് നഡിലവഡിലുളളതറ്റ്.
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 1994  ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിയമതഡിടല പട്ടഡിക പ്രകസ്ഥാരമുളളതു കൂടെസ്ഥാടത

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളഡിലസ്ഥായഡി വഡിവഡിധ സര്കസ്ഥാര് ഉതരവകളഡിലൂടടെ ചുമതലടപടുതഡിയഡിരഡിക്കുന്ന പ്രകസ്ഥാരഖ,

ബഹ. ദകരള ടടഹദകസ്ഥാടെതഡിയടടെ ഉതരവ പ്രകസ്ഥാരഖ,  അതസ്ഥാതറ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ നഡിയമങ്ങളഡില്

വക്യവസ  ടചെയ്തതറ്റ്  പ്രകസ്ഥാരഖ   എന്നഡിങ്ങടനയസ്ഥാണറ്റ്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിനറ്റ്  വഡിവഡിധ

സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഓഡഡിറഡിനളള  അധഡികസ്ഥാരഖ  ലഭക്യമസ്ഥായഡിട്ടുളളതറ്റ്.  ഇപ്രകസ്ഥാരഖ  2017-18  ല്  8537

സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ഓഡഡിറഡിനസ്ഥാണറ്റ്  സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിനറ്റ്  ചുമതലയളളതറ്റ്.   ഇതഡില്  1200

തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുഖ, 12 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുഖ, 3152 ദദവസസ്വങ്ങളുഖ, 21 ദക്ഷമനഡിധഡി

ദബസ്ഥാര്ഡുകളുഖ, 921  അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങളുഖ, 2893  ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡികളുഖ, 90  ടടലബ്രറഡി

കക്കൗണ്സഡിലുകളുഖ,  60  സസ്ഥാഖസസ്ഥാരഡിക  സസ്ഥാപനങ്ങളുഖ,  മറഡിനങ്ങളഡിലസ്ഥായഡി  163   സസ്ഥാപനങ്ങളുഖ

ഉളടപടുന.  
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അദദദ്ധ്യായയം - 2

2. കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള, ഭരണയം, ജജീവനകദ്ധ്യാരദയം

ധനകസ്ഥാരക്യ  വകുപഡിടന്റെ  ഭരണനഡിയന്ത്രണതഡിലസ്ഥാണറ്റ്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്

പ്രവര്തഡിക്കുന്നതറ്റ്.  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  കസ്ഥാലയളവഡില്  (01/04/2017  മുതല്  31.3.2018  വടര)  ദഡസ്ഥാ.ദതസ്ഥാമസറ്റ്

ഐസകറ്റ്`  ആണറ്റ്  ധനകസ്ഥാരക്യ  വകുപറ്റ്  മന്ത്രഡി.  വകുപഡിടന്റെ  ഭരണനഡിര്വ്വഹണ  ദനതൃതസ്വഖ

ഇകസ്ഥാലയളവഡില്  വഹഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്  ധനകസ്ഥാരക്യ  അഡതീഷണല്  ചെതീഫറ്റ്  ടസക്രട്ടറഡി

ദഡസ്ഥാ.ടക.എഖ.എബ്രഹസ്ഥാഖ,  ഐ.എ.എസറ്റ്,  പ്രഡിന്സഡിപല്  ടസക്രട്ടറഡി  ശതീ.മദനസ്ഥാജറ്റ്

ദജസ്ഥാഷഡി.ടഎ.എ.എസറ്റ്  എന്നഡിവരസ്ഥാണറ്റ്.  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  വര്ഷവഖ  വകുപറ്റ്   ഡയറക്ടറസ്ഥായഡി  ഡഡി.സസ്ഥാങഡി

തുടെരുന.

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടന്റെ ആസസ്ഥാനഖ തഡിരുവനന്തപുരതറ്റ് വഡികസ്ഥാസറ്റ് ഭവനഡിലസ്ഥാണറ്റ്

(നസ്ഥാലസ്ഥാഖ നഡില).  വകുപഡിടന്റെ പ്രവര്തനഖ ഏദകസ്ഥാപഡിപഡിക്കുന്നതഡിനസ്ഥായഡി  5  ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്മസ്ഥാരുഖ

ഒരു സതീനഡിയര് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടറഖ,  ഒരു ദലസ്ഥാ ഓഫതീസറഖ,  നസ്ഥാലറ്റ് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര്മസ്ഥാരുഖ, 17

ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര്മസ്ഥാരുഖ ആസസ്ഥാന കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിടന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണറ്റ്.

ആസസ്ഥാന  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,  14  ജഡിലസ്ഥാ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള,  42  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള  എന്നഡിവ

ഉളടപടടെ  ആടക  57  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളസ്ഥാണറ്റ്  ദകരള  സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിനറ്റ്  കതീഴഡിലുളളതറ്റ്.

തഡിരുവനന്തപുരഖ,  എറണസ്ഥാകുളഖ,  തൃശൂര്,  ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ്  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫതീസുകളുടടെ  ഓഡഡിററ്റ്

അധഡികസ്ഥാരഡികള  ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടര്മസ്ഥാരുഖ  മററ്റ്  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഫതീസുകളുടടെ  ഓഡഡിററ്റ്  അധഡികസ്ഥാരഡികള

സതീനഡിയര്  ടഡപപ്യൂട്ടഡി  ഡയറക്ടര്മസ്ഥാരുമസ്ഥാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  കൂടെസ്ഥാടത  ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ  ഓഡഡിററ്റ്,

ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്,  ദക്ഷമനഡിധഡി  ഓഡഡിററ്റ്,  കണ്ണൂര്  ദകസ്ഥാര്പദറഷന്  ഓഡഡിററ്റ്

ഒഴഡിടകയളള മററ്റ് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിറ്റുകള,  ഗുരുവസ്ഥായൂര് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ്,  മലബസ്ഥാര് ദദവസസ്വഖ

ഓഡഡിററ്റ്  എന്നതീ ഓഫതീസുകളുടടെ ഓഡഡിററ്റ്  അധഡികസ്ഥാരഡികളുഖ സതീനഡിയര് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര്മസ്ഥാരസ്ഥാണറ്റ്.

മലബസ്ഥാര്  ദദവസസ്വഖ  ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിനറ്റ്  കതീഴഡില്  രണറ്റ്  ദമഖലസ്ഥാ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള  ഉണറ്റ്.

പസ്ഥാലകസ്ഥാടെറ്റ്  ദമഖലസ്ഥാ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയ തലവന് ടഡപപ്യൂട്ടഡി  ഡയറക്ടറഖ  തലദശ്ശേരഡി  ദമഖലസ്ഥാ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയ
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തലവന്  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫതീസറമസ്ഥാണറ്റ്.  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്,  കസ്ഥാര്ഷഡിക  ദകസ്ഥാദളജറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്

ടവളളസ്ഥായണഡി,  ടൂറഡിസഖ  ഓഡഡിററ്റ്,  ടകസ്ഥാചഡിന്  ദദവസസ്വഖ  ഓഡഡിററ്റ്,  ട്രഡിഡ  ഓഡഡിററ്റ്,  കണ്കറന്റെറ്റ്

മുനഡിസഡിപല്  ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള  എന്നഡിവയടടെ  ഓഡഡിററ്റ്  അധഡികസ്ഥാരഡികള  ടഡപപ്യൂട്ടഡി

ഡയറക്ടറര്മസ്ഥാരസ്ഥാണറ്റ്.  പുതുതസ്ഥായഡി  നഡിയമഡിതരസ്ഥാകുന്ന  ഓഡഡിറര്മസ്ഥാര്കറ്റ്  ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടറടടെ

ദനതൃതസ്വതഡില് നസ്ഥാലുമസ്ഥാസടത സസ്ഥാറപ്യൂട്ടറഡി പരഡിശതീലനഖ നല്കുനണറ്റ്.

വകുപണിനന്റെയയം ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണിനന്റെയയം അഡണിനണിപസ്ട്രേഷന് ചെദ്ധ്യാര്ടജ് 
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ഡയറക്ടപററജ്

ജണിലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള

 നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്

 സജീനണിയര് നഡപേറ്റ്യൂടണി 
 ഡയറക്ടര്

 നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്

കണ്കറന്റെജ് ഒദ്ധ്യാ  ഡണിറജ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

 മുനണിസണിപല് പകദ്ധ്യാര്പപറഷന്

സജീനണിയര് നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്

1.തണിരുവനന്തപുരയം
2. നകദ്ധ്യാലയം
3. നകദ്ധ്യാച്ചണി 
4. തൃശ്ശൂര്
5. പകദ്ധ്യാഴണിപകദ്ധ്യാടെജ്

  6. കണ്ണൂര് 
(നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്,
  ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി)

നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്
ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി

1.ആലപ്പുഴ 
2. തണിരുവല
3. പകദ്ധ്യാടയയം
4. ചെങ്ങനദ്ധ്യാപശരണി

5. നപേരുമദ്ധ്യാവൂര് 
6. ആലുവ
7. പേദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടെജ്
8. തണിരൂര്
9. വടെകര
10. തലപശരണി
11. കദ്ധ്യാസര്പഗദ്ധ്യാഡജ്

 സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള

ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി-
പജദ്ധ്യായണിന്റെജ് ഡയറക്ടര്

ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി-
പജദ്ധ്യായണിന്റെജ് ഡയറക്ടര്

  തണിരുവണിതദ്ധ്യായംകൂര് 
      പദവസസ്വയം 
      പബദ്ധ്യാര്ഡജ്

 സജീനണിയര് 
 നഡപേറ്റ്യൂടണി 
 ഡയറക്ടര്

  1. ഗുരുവദ്ധ്യായൂര് പദവസസ്വയം
2. മലബദ്ധ്യാര് പദവസസ്വയം 

      പബദ്ധ്യാര്ഡജ്,പകദ്ധ്യാഴണിപകദ്ധ്യാടെജ്

ഓഡണിറജ് 

ഓഫജീസര് 

   മലബദ്ധ്യാര് പദവസസ്വയം
   പബദ്ധ്യാര്ഡജ്,പമഖലദ്ധ്യാ 

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
  തലപശരണി

വണികസന അപതദ്ധ്യാറണിറണികള

നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്
ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി

സജീനണിയര് നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്

തണിരുവനന്തപുരയം 
വണികസന അപതദ്ധ്യാറണിറണി 

       നകദ്ധ്യാച്ചണി
 വണികസന അപതദ്ധ്യാറണിറണി

മറജ് സദ്ധ്യാപേനങ്ങള

സജീനണിയര് നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്
-ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി

1. പക്ഷമനണിധണി ഒദ്ധ്യാഡണിറജ്
2. പകരള ഭവന നണിര്മദ്ധ്യാണ
   പബദ്ധ്യാര്ഡജ്

നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്
ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി

1. ഭദ്ധ്യാ ഷദ്ധ്യാ ഇന്സണിററ്റ്യൂടജ്
2. കദ്ധ്യാര് ഷണിക പകദ്ധ്യാപളജജ്,
    നവളളദ്ധ്യായണണി
3. ജണിലദ്ധ്യാ ടൂറണിസയം ഒദ്ധ്യാഡണിറജ്

ഒദ്ധ്യാഡണിറജ് ഒദ്ധ്യാഫജീസര്

എസജ്.ഐ.ഇ.പേണി

നകദ്ധ്യാച്ചണിന് പദവസസ്വയം
   പബദ്ധ്യാര്ഡജ്,

മലബദ്ധ്യാര് പദവസസ്വ
പബദ്ധ്യാര്ഡജ്,പമഖലദ്ധ്യാ 

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
   പേദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടെജ്

നട്രെയണിനണിയംഗജ് നസന്റെര്

ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി-
പജദ്ധ്യായണിന്റെജ് ഡയറക്ടര്

1. തണിരുവനന്തപുരയം
2.എറണദ്ധ്യാകുളയം 
3. തൃശ്ശൂര്
4. പകദ്ധ്യാഴണിപകദ്ധ്യാടെജ്

1. നകദ്ധ്യാലയം
2. പേതനയംതണിട
3. ആലപ്പുഴ
4. പകദ്ധ്യാടയയം
5. ഇടുകണി
6. പേദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടെജ്

7. മലപ്പുറയം 
8. വയനദ്ധ്യാടെജ്
9. കണ്ണൂര് 
10. കദ്ധ്യാസര്പഗദ്ധ്യാഡജ്

        മുനണിസണിപല്
       കഒൗണ്സണില്

ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി-
പജദ്ധ്യായണിന്റെജ് ഡയറക്ടര്

1. ദകരള  സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
2. മഹസ്ഥാതസ്ഥാ ഗസ്ഥാനഡി സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
3. ദകരള ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാദങതഡിക 
    സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
4. ശതീ ശങരസ്ഥാചെസ്ഥാരക്യ സഖസ്കൃത 
    സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
5. ദകരള കസ്ഥാര്ഷഡിക
     സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
6. കസ്ഥാലഡികററ്റ് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

   7. കണ്ണൂര് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
8. ഫഡി ഷറതീസറ്റ് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
9. ദകരള  ആദരസ്ഥാഗക്യ സര്വ-
    കലസ്ഥാശസ്ഥാല
10. ദകരള  ടവററഡിനറഡി  സര്വ-
     കലസ്ഥാശസ്ഥാല

                          പദവസസ്വങ്ങള

നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്

ഒദ്ധ്യാഫജീസജ് പമധദ്ധ്യാവണി-
സജീ.നഡ. ഡയറക്ടര്

നക.എച്ചജ്.ആര്.
ഡബബ.എസജ്
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      സജീനണിയര് 
നഡപേറ്റ്യൂടണി ഡയറക്ടര്
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2.1 ആസസ്ഥാന കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിടന്റെയഖ ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിടന്റെയഖ ദമല്വഡിലസ്ഥാസഖ, 

ടവബ്ടടസററ്റ്  ,   ദഫസ്ഥാണ് നഖ  .

ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ  ആസസ്ഥാന  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

എന്നഡിവയടടെ  ദമല്വഡിലസ്ഥാസഖ,  ദഫസ്ഥാണ്  നമ്പറകള,  ഇ-ടമയഡില്  വഡിലസ്ഥാസഖ,  ടവബ്ടടസററ്റ്

എന്നഡിവയടടെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

തഡിരുവനന്തപുരഖ ജഡില

1 ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് ഡയറക്ടറടടെ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,
വഡികസ്ഥാസറ്റ് ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 033

director.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2303640,
0471-2304038
www.lfa.gov.in

2 ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,
ഹക്കൗസഡിങ്ങറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ്
ശസ്ഥാന്തഡി നഗര്, തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 001

dotvm.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2331231

3 ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകസ്ഥാര്പദറഷന് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, തഡിരുവനന്തപുരഖ-695 033

corptvm.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2320821

4 ദകരള സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകരള യൂണഡിദവഴഡിറഡി.പഡി.ഒ
തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 034

keralauty.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0471-2305864

5 ഭവനനഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ഹക്കൗസഡിഖഗറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് ബഡില്ഡഡിഖഗറ്റ്
ശസ്ഥാന്തഡി നഗര്, തഡിരുവനന്തപുരഖ -695 001

kshbaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0471-2330001

6 കസ്ഥാര്ഷഡിക ദകസ്ഥാദളജറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
കസ്ഥാര്ഷഡിക ദകസ്ഥാദളജറ്റ് ടവളളസ്ഥായണഡി
തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 522

agricollege.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ..0471-2381915

7 സഖസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, നളന
തഡിരുവനന്തപുരഖ -695 003

silaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0471-2317238

8 ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടറ ഡറ്റ് ദക്രസ്ഥാസറ്റ് ദറസ്ഥാഡറ്റ്
വഞഡിയൂര് പഡി.ഒ, തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 037

khrwsaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2306623
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9 എസറ്റ്.ഐ.ഇ.പഡി ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ജഡി.പഡി.ഒ ടലയഡിന്, പുളഡിമൂടെറ്റ് ജഖഗ്ഷന്
തഡിരുവനന്തപുരഖ- 695 001

siepaudit.ksad@kerala.gov.in

10 തഡിരുവഡിതസ്ഥാഖകൂര് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടെഡി.സഡി. 11/1624, നനന്ദകസ്ഥാടെറ്റ്
തഡിരുവനന്തപുരഖ -695 003

tdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2313860

11 തഡിരുവനന്തപുരഖ വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡി ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ജയ മനഡിരഖ വഴുതകസ്ഥാടെറ്റ്
തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 010

tridaaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0471-2722748

12 ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 
പരഡിശതീലന ദകനഖ

training.ksad@kerala.gov.in

13 ടൂറഡിസഖ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
പസ്ഥാമൂടെറ്റ്,ചെസ്ഥാരസ്ഥാചഡിറ ദറസ്ഥാഡറ്റ്, കവടെഡിയസ്ഥാര് പഡി.ഒ
തഡിരുവനന്തപുരഖ - 695 003

twcaudit.ksad@kerala.gov.in

ടകസ്ഥാലഖ ജഡില

14 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
പഴയ മുനഡിസഡിപല് ടകട്ടഡിടെഖ, 
ഓവര് ബ്രഡിഡ്ജഡിന സമതീപഖ, ചെഡിന്നകടെ
ടകസ്ഥാലഖ-691 001

doklm  audit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0474-2740141

15 ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകസ്ഥാര്പദറഷന് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ടകസ്ഥാലഖ

corpklm  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0474-2748602

16 ദക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
പഴയ മുനഡിസഡിപല് ടകട്ടഡിടെഖ, ചെഡിന്നകടെ
ടകസ്ഥാലഖ - 691 001

wfundit  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0474-2766175

പതനഖതഡിട്ട ജഡില

17 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
മഡിനഡി സഡിവഡില് ദസഷന്
പതനഖതഡിട്ട  – 689 645

dopta.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0468-2223691

18 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 
നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,  തഡിരുവല, 
പതനഖതഡിട്ട - 689 101

mltvla  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0469-2700599
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ആലപ്പുഴ ജഡില

19 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടക.എസറ്റ്.ആര്.ടെഡി.സഡി ബസറ്റ് സസ്ഥാന്റെഡിന സമതീപഖ
അയണ് ബ്രഡിഡ്ജറ്റ് പഡി.ഒ., ആലപ്പുഴ  – 688 011

doalp.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0477-2252753

20 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 
നഗരസഭസ്ഥാ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ആലപ്പുഴ  – 688 001

mlalp.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0477-2251913

ദകസ്ഥാട്ടയഖ ജഡില 

21 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, 
കളക്ടദറററ്റ് പഡി.ഒ., ദകസ്ഥാട്ടയഖ  – 686 001

doktm.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0481-2564886

22 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, 
നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ ,ദകസ്ഥാട്ടയഖ - 686001

 mlktm.ksad@kerala.gov.in
 ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0481  2566665–

23 മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനഡി സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് 
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, പ്രഡിയദര്ശഡിനഡി ഹഡില്സറ്റ് പഡി.ഒ
അതഡിരമ്പുഴ, ദകസ്ഥാട്ടയഖ - 686 560

mguty.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0481-2730242

24 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 
നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ചെങ്ങനസ്ഥാദശ്ശേരഡി  – 686 101

mlcsry  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0481-2420044

ഇടുകഡി ജഡില

25 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, 
മഡിനഡി സഡിവഡില് ദസഷന്
ടതസ്ഥാടുപുഴ ഈസറ്റ് പഡി.ഒ,  ഇടുകഡി - 685 584

doidk  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0486-2227332

എറണസ്ഥാകുളഖ ജഡില

26 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
സഡിവഡില് ദസഷന്, കസ്ഥാകനസ്ഥാടെറ്റ് പഡി.ഒ.
എറണസ്ഥാകുളഖ - 682 030

doekm.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0484-2422271

27 ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,
ദകസ്ഥാര്പദറഷന്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,
ടകസ്ഥാചഡി - 682 011

corpkochi.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 0484-2383994
0484-2576097 Ext.264

28 ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാദങതഡിക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ (CUSAT Audit), ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാദങതഡിക
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, ടകസ്ഥാചഡി - 682 822

cusatuty.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0484-2576097

29 വഡിശസ്ഥാല ടകസ്ഥാചഡി വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡി ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ (GCDA Audit), വഡിശസ്ഥാല ടകസ്ഥാചഡി വഡികസന
അദതസ്ഥാറഡിറഡി കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ടകസ്ഥാചഡി -682 020

gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0484- 2623767
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30 സഖസ്കൃത സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, കസ്ഥാലടെഡി ശതീ ശങരസ്ഥാചെസ്ഥാരക്യ  സഖസ്കൃത
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, കസ്ഥാലടെഡി പഡി.ഒ. -  683 574

ssusuty.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 0484 2463975

31 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടപരുമ്പസ്ഥാവൂര് നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടപരുമ്പസ്ഥാവൂര് പഡി.ഒ. - 683543

mlpbvr.  ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0484-2522230
Ext.35,  0484 -2700678

32 ഫഡിഷറതീസറ്റ് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
പനങ്ങസ്ഥാടെറ്റ്  പഡി.ഒ - 682 506

fisheriesuty.ksad@kerala.gov.in

തൃശൂര് ജഡില

33 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ടചെമ്പൂകസ്ഥാവറ്റ്.പഡി.ഒ
തൃശ്ശൂര് - 680 020

dotsr.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0487-2331249

34 ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകസ്ഥാര്പദറഷന് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, തൃശ്ശൂര് - 680 001

co  rptsr.ksa  d  @  kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0487-2443619

35 കസ്ഥാര്ഷഡിക സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടവളളസ്ഥാനഡികര.പഡി.ഒ , തൃശ്ശൂര് -680 654

agriuty.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ..0487-2370788

36 ടകസ്ഥാചഡിന് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടകസ്ഥാചഡിന് ദദവസസ്വഖ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
തൃശ്ശൂര് - 680 001

cdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0487- 2322609

37 ആദരസ്ഥാഗക്യ സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടമ ഡഡികല് ദകസ്ഥാദളജറ്റ് പഡി.ഒ . തൃശ്ശൂര് - 680 596

healthuty.ksad@kerala.gov.in

38 ഗുരുവസ്ഥായൂര് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ഗുരുവസ്ഥായൂര് പഡി.ഒ., തൃശ്ശൂര് - 680 101

gdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 0487-2551715
0487-2556346

പസ്ഥാലകസ്ഥാടെറ്റ് ജഡില

39 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
മുനഡിസഡിപല് ടെക്കൗണ് ഹസ്ഥാളഡിന സമതീപഖ
പസ്ഥാലകസ്ഥാടെറ്റ് - 678 001

dopkd.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 0491-2520145

40 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
പസ്ഥാലകസ്ഥാടെറ്റ് - 678 001

mlpkd.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 0491-2534634

41 മലബസ്ഥാര് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ് ദമഖലസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
മുനഡിസഡിപല് ടെക്കൗണ് ഹസ്ഥാളഡിന സമതീപഖ
പസ്ഥാലകസ്ഥാടെറ്റ് - 678 001

hrepalakkad@gmail.com
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 0491- 2527448
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മലപ്പുറഖ ജഡില

42 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
സഡിവഡില് ദസഷന് നപ്യൂ ദബസ്ഥാകറ്റ്
മലപ്പുറഖ - 676 505

dompm.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0483-2734951

43 കസ്ഥാലഡികററ്റ് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
കസ്ഥാലഡികററ്റ് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല പഡി.ഒ., ദതഞഡിപസ്ഥാലഖ,
മലപ്പുറഖ - 673 635

calicututy.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0494- 2400264

44 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, 
തഡിരൂര്.പഡി.ഒ., മലപ്പുറഖ - 676101

mltir.ksad@kerala.gov.in

ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ് ജഡില

45 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
സഡിവഡില് ദസഷന്, ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ്- 673 020

dokkd.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0495-2371012

46 ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകസ്ഥാര്പദറഷന് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ്  - 673 032

corpkkd  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0495-2365040

47 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
മുനഡിസഡിപല് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
വടെകര, ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ് - 673 101

m  lvdkr  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0496-2516999

48 മലബസ്ഥാര് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ് സഡിവഡില് ദസഷന്
നപ്യൂ ദബസ്ഥാകറ്റ്, ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ്- 20

mdbaudit  .ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.0495- 2374568

വയനസ്ഥാടെറ്റ് ജഡില

49 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 
മുനഡിസഡിപല് ടകട്ടഡിടെഖ
കല്പറ, വയനസ്ഥാടെറ്റ് - 673 121

dowyd.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.. 04936-203672

50 ദകരള ടവററഡിനറഡി സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, പൂദകസ്ഥാടെറ്റ്, ലകഡിടെഡി പഡി.ഒ.,
വയനസ്ഥാടെറ്റ് - 673 576

kvasuuty.ksad@kerala.gov.in

കണ്ണൂര് ജഡില

51 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ടക.എഖ.ദകസ്ഥാഖപകറ്റ്, 
മുനഡിസഡിപല് ബസറ്റ് സസ്ഥാന്റെഡിന സമതീപഖ, കണ്ണൂര് -670 001

doknr.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0497- 2707698

15

mailto:dowyd.ksad@kerala.gov.in
mailto:kvasuuty.ksad@kerala.gov.in
mailto:dowyd.ksad@kerala.gov.in
mailto:calicututy.ksad@kerala.gov.in
mailto:calicututy.ksad@kerala.gov.in
mailto:mltirksad@kerala.gov.in
mailto:mltirksad@kerala.gov.in
mailto:mltirksad@kerala.gov.in
mailto:corpkkd.ksad@kerala.gov.in
mailto:corpkkd.ksad@kerala.gov.in
mailto:calicututy.ksad@kerala.gov.in
mailto:mltir.ksad@kerala.gov.in
mailto:calicututy.ksad@kerala.gov.in
mailto:dompm.ksad@kerala.gov.in


52 ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 
ദകസ്ഥാര്പദറഷന് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
കണ്ണൂര് - 670 001

municipalauditkannur@
gmail.com
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0497-2700581
0497-2700582

53 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 
തലദശ്ശേരഡി നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
തലദശ്ശേരഡി -670 101

mltlsry.ksad@kerala.gov.in 
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0490- 2344071

54 മലബസ്ഥാര് ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ്  ദമഖലസ്ഥാ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
തഡിരുവങ്ങസ്ഥാടെറ്റ് ശതീരസ്ഥാമസസ്വസ്ഥാമഡി ദക്ഷതഖ
തലദശ്ശേരഡി -670 103

hreaudittly@gmail.com
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0490-2320270

55 കണ്ണൂര് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല,  മങ്ങസ്ഥാട്ടുപറമ്പറ്റ്,  കണ്ണൂര്  -
670567

kannuruty.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0497- 2782353

കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡറ്റ് ജഡില

56 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
ഇ - ദബസ്ഥാകറ്റ്, വഡിദക്യസ്ഥാ നഗര്.പഡി.ഒ. 
കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡറ്റ് - 671 123

doksd.ksad@kerala.gov.in
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 04994- 256690

57 നഗരസഭസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡറ്റ് നഗരസഭസ്ഥാ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ
കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡറ്റ്-671 121

mlksd.ksad@kerala.gov.in 
ദഫസ്ഥാണ് നഖ.04994- 230051

2.2 ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ എണഖ

വഡിവഡിധ  തസഡികകളഡിലസ്ഥായഡി  1155  ജതീവനകസ്ഥാരസ്ഥാണറ്റ്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില്  ദജസ്ഥാലഡി

ടചെയ്യുന്നതറ്റ്.  വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ പറയന.

ക്രമ നഖ തസഡികയടടെ ദപരറ്റ്
തസഡികകളുടടെ

എണഖ
ശമ്പള ടസ്കെയഡില്

(1) (2) (3) (4)

1 ഡയറക്ടര് 1 89000 - 120000

2 ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടര് 20 85000 - 117600

3 സതീനഡിയര് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 23 77400-115200

4 ദലസ്ഥാ ഓഫതീസര് 1 77400-115200
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5 ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് (ഹ.ദഗ) 12 68700-110400

6 ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 24 45800-89000

7 ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് (ഹ.ദഗ) 100 40500-85000

8 ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് 100 36600-79200

9 അസഡിസന്റെറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് 211 32300-68700

10 സതീനഡിയര് ദഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര് 211 30700-65400

11 ഓഡഡിറര് 213 27800-59400

12 ഓഫതീസറ്റ് സൂപ്രണറ്റ്(ഹ.ദഗ) 3 40500-85000

13 ഓഫതീസറ്റ് സൂപ്രണറ്റ് 3 36600-79200

14 കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ്( ടസലക്ഷന് ദഗഡറ്റ്) 24 32300-68700

15 കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ് (സതീനഡിയര് ദഗഡറ്റ്) 24 30700-65400

16 കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ് (ഫസറ്റ് ദഗഡറ്റ്) 24 27800-59400

17 കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ് (ടസകന്റെറ്റ്  ദഗഡറ്റ്) 25 20000-45800

18
ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ് (സതീനഡിയര്
ദഗഡറ്റ്)

1 30700-65400

19
ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ് 
(ഫസറ്റ് ദഗഡറ്റ്)

1 26500-56700

20
ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ്  
(ടസകന്റെറ്റ്  ദഗഡറ്റ്)

1 20000-45800

21 ക്ലറഡികല് അസഡിസന്റെറ്റ് (ദഗഡറ്റ് 1) 5 20000-45800

22 ക്ലറഡികല് അസഡിസന്റെറ്റ് (ദഗഡറ്റ് 2) 6 17500-39500

23 അറന്ഡര് 23 17000-37500

24 ഓഫതീസറ്റ് അറന്ഡന്റെറ്റ് (ഹ.ദഗ)) 32 17000-37500

25 ഓഫതീസറ്റ് അറന്ഡന്റെറ്റ് 61 16500-35700

26 ഡഡ്രൈവര് 1 18000-41500

27 ഡബന്ഡര് 1 17500-39500

28 ദറസ്ഥാണഡിദയസ്ഥാ ഓപദററര് 1 17500-39500

29 ഡനററ്റ് വസ്ഥാചറ്റ്മസ്ഥാന് 3 16500-35700

ആടക 1155
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2.3 അനക്യത ദസവനതഡിലുളള ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ വഡിവരങ്ങള

നഡിലവഡില്  ഇക്കൗ  വകുപഡിടല  5  ജതീവനകസ്ഥാര്   അനക്യത  ദസവന  വക്യവസയഡില്   ദജസ്ഥാലഡി

ടചെയ്യുന.  വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ നഖ ജതീവനകസ്ഥാരടന്റെ ദപരറ്റ് നഡിലവഡില് ദസവനമനഷഡിക്കുന്ന സലഖ

1
ശതീ.ജയനസ്ഥാരസ്ഥായണന് വഡി.എസറ്റ്, 
സതീനഡിയര് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര്

അഡതീഷണല് ദപഴണല് സസ്ഥാഫറ്റ്, 
റവനബ മന്ത്രഡി

2
ശതീ.ജയചെനന്.ബഡി, ഓഡഡിററ്റ് 
ഓഫതീസര് (ഹ.ദഗ)

ദപഴണല് അസഡിസന്റെറ്റ്,  
ശതീ .ഇ.പഡി. ജയരസ്ഥാജന് എഖ.എല്.എ

3
ശതീ. സസ്വരസ്ഥാജറ്റ്.പഡി,
കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ് ദഗഡറ്റ് I

ദപഴണല് അസഡിസന്റെറ്റ്,
ശതീ.ടക.ദസ്ഥാസന്.എഖ.എല്.എ

4
ശതീ.മദഹഷറ്റ്.എ 
ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ്- 
ദഗഡറ്റ് I

ജഡിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതറ്റ്, പസ്ഥാലകസ്ഥാടെറ്റ്

5
ശതീമതഡി.ദരഷ.പഡി
ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ് - 
ദഗഡറ്റ് II

ജഡിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായതറ്റ്, കണ്ണൂര്

2.4 നഡിയമന വഡിവരങ്ങള

2017-18  ല് സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില് നടെന്നഡിട്ടുളള നഡിയമനങ്ങളുടടെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള

ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

2.4.1 ആടക നഡിയമനങ്ങള

ക്രമ നഖ തസഡിക എണഖ

1 ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര് 9

2 സതീനഡിയര് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 13

3 ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 14

4 ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് 18

5 ഓഡഡിറര് 21

6 കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ്  ദഗഡറ്റ് - II 7
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7 ഓഫതീസറ്റ് അറന്ഡന്റെറ്റ് 6

8 ടടബന്റെര് ദഗഡറ്റ് -  II 1

ആടക 89

2.4.2 എസറ്റ്.സഡി/എസറ്റ്.ടെഡി വഡിഭസ്ഥാഗഖ 

ക്രമ നഖ തസഡിക എസറ്റ്.സഡി എസറ്റ്.റഡി ആടക

1 ഓഡഡിറര് 2 - 2

2 കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ് 2 - 2

2.4.3 ടസ്പെഷക്യല് റഡിക്രൂട്ടറ്റ്ടമന്റെറ്റ്

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് വര്ഷഖ ഇക്കൗ വകുപഡില് ടസ്പെഷക്യല് റഡിക്രൂട്ടറ്റ്ടമന്റെഡിലൂടടെ ആടരയഖ നഡിയമഡിചഡിട്ടഡില.

2.5 ദഡിവസദവതന ജതീവനകസ്ഥാര്

ക്രമ നഖ തസഡിക എണഖ

1 ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ് 1

2 ഡഡ്രൈവര് 16

2.6 വഡിരമഡിച ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ വഡിവരങ്ങള

തന്വര്ഷഖ വഡിവഡിധ തസഡികകളഡിലസ്ഥായഡി 19 ജതീവനകസ്ഥാര് ഇക്കൗ വകുപഡില് നഡിനഖ 

വഡിരമഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

ക്രമ നഖ       തസഡിക എണഖ

1 ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര് 6

2 സതീനഡിയര് ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 6

3 ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 5
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4 ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് 1

5 അസഡിസന്റെറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് 1

ആടക 19

2.7 ഓഡഡിററ്റ് പരഡിധഡിയഡില് വരുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങള

1994  ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ആക്ടറ്റ് വകുപറ്റ്  4(1), 4(2)  പ്രകസ്ഥാരഖ പട്ടഡികയഡില്

ഉളടപടുതഡിയഡിട്ടുളള  തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ  തദദ്ദേശ നഡിധഡികളുടടെയഖ  ഓഡഡിററ്റ്

അധഡികസ്ഥാരഡി ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ് ഡയറക്ടറസ്ഥാണറ്റ്.  വകുപഡിടന്റെ ഓഡഡിററ്റ്  പരഡിധഡിയഡില്  

വരുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ വഡിവരങ്ങള ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന. 

I. 1994-ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ആക്ടറ്റ് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള സസ്ഥാപനങ്ങള

A. തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള 

നഖ വഡിഭസ്ഥാഗഖ
ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്യുന്ന

ഓഫതീസുകളുടടെ വഡിവരഖ

1
മുനഡിസഡിപല് 
ദകസ്ഥാര്പദറഷനകള

(6)

തഡിരുവനന്തപുരഖ

കണ്കറന്റെറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള

ടകസ്ഥാലഖ

ടകസ്ഥാചഡി

തൃശ്ശൂര്

ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ്

കണ്ണൂര്

2
മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡികള

(87)

11 എണഖ കണ്കറന്റെറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

76 എണഖ ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

3
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകള

(941 എണഖ)
ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

  B. സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള

4 സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള ദകരള സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
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കണ്കറന്റെറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനഡി സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ടകസ്ഥാചഡി ശസ്ഥാസ്ത്ര 
സസ്ഥാദങതഡികസര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ദകരള ഫഡിഷറതീസറ്റ് - സമുദ്ര പഠന 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ശതീ ശങരസ്ഥാചെസ്ഥാരക്യ സഖസ്കൃത 
സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ദകരള കസ്ഥാര്ഷഡിക സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ദകരള ആദരസ്ഥാഗക്യ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 

കസ്ഥാലഡികററ്റ് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ദകരള ടവററഡിനറഡി സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

കണ്ണൂര് സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

മലയസ്ഥാളഖ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 

കസ്ഥാലഡികററ്റ്
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിനറ്റ് അതതറ്റ്
വര്ഷഖ അധഡിക ചുമതല

നല്കുന.

എ.പഡി.ടജ.അബ്ദുള കലസ്ഥാഖ സസ്ഥാദങതഡിക 
ശസ്ഥാസ്ത്ര സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ദകരള സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിനറ്റ്
അധഡികചുമതല നല്കഡി.

C. ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

5 മലബസ്ഥാര് ദദവസസ്വഖ
ഹഡിന്ദു റഡിലതീജഡിയസറ്റ് ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള 
എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെഡിനറ്റ് കതീഴഡിലുള്ള 
ദക്ഷതങ്ങള

ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ് മുഖക്യ
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയവഖ രണറ്റ്
ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളുഖ

D. ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

6 ദകരള ചുമട്ടറ്റ് ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

ദക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 

7 ദകരള ഖസ്ഥാദഡി ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

8 ദകരള അബ്കസ്ഥാരഡി വര്ദകഴറ്റ് ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ്

9 ദകരള കള്ളറ്റ് ടചെതറ്റ് ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

10 ദലബര് ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ്

11 ദകരള ഡകതറഡി ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്
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ദക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 

12 ദകരള ദമസ്ഥാദട്ടസ്ഥാര് ട്രസ്ഥാന്ദസ്പെസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് വര്ദകഴറ്റ് ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ്

13 ദകരള കയര് ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ് 

14 ദകരള കണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്ദകഴറ്റ് ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ്

15 കര്ഷക ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

16 ദകരള തയ്യേല് ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

17 ദകരള കശുവണഡി ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദുരഡിതസ്ഥാശസ്വസ്ഥാസ & ടവല്ടഫയര് 
ഫണറ്റ്

18 ദകരള നഡിര്മഡിതഡി ദകനഖ

E. മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള

ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്യുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങള
ഓഡഡിററ്റ് നടെത്തുന്ന

ഓഫതീസുകളുടടെ വഡിവരഖ

19 ദകരള ഭവന നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്
ടക.എസറ്റ്.എചറ്റ്.ബഡി

ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ 

20 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള
ട്രഡിഡ, ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ, ജഡിലസ്ഥാ
ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള

21 ദകരള ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്

കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

22 സഖസസ്ഥാന സര്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്
എസറ്റ്.ടഎ.ഇ.പഡി ഓഡഡിററ്റ്

കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

23 ദകരള ടഹല്തറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് ആന്റെറ്റ് ടവല്ടഫയര് ടസസ്ഥാഡസറഡി
ടക.എചറ്റ്.ആര്.

ഡബബ.എസറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

24 ഓര്ഫദനജുകളുഖ അഗതഡിമനഡിരങ്ങളുഖ

ജഡിലസ്ഥാ ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള

25
ദകരള ദസ്പെസ്ഥാര്ട്സറ്റ് കക്കൗണ്സഡിലുഖ അതഡിടന്റെ ജഡിലസ്ഥാ യൂണഡിറ്റുകളുഖ 
അനബന സസ്ഥാപനങ്ങളുഖ

26 ദകരള സഖസസ്ഥാന ജവഹര് ബസ്ഥാലഭവനഖ ജഡിലസ്ഥാ ബസ്ഥാലഭവനകളുഖ

27 ഹരഡിജന് ദഹസ്ഥാസലുകള

28 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

29 ദകരള ലളഡിതകലസ്ഥാ അകസ്ഥാദമഡി
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ജഡിലസ്ഥാ ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങള

 

30 ദകരള സഖഗതീത നസ്ഥാടെക അകസ്ഥാദമഡി

31 ദകരള സസ്ഥാഹഡിതക്യ അകസ്ഥാദമഡി

32 ദകരള കലസ്ഥാമണ്ഡലഖ

33
കസ്ഥാന്ടഫഡറ്റ് (ദകരള അദസസ്ഥാസഡിദയഷന് ദഫസ്ഥാര് ദനസ്ഥാണ് 
ദഫസ്ഥാര്മല് എഡപ്യൂദകഷന് & ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ്)

34 ദകരള ബസ്ഥാല സസ്ഥാഹഡിതക്യ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്

35 ദകരള പ്രദദശറ്റ് ഭസ്ഥാരതറ്റ് ദസവകറ്റ് സമസ്ഥാജറ്റ്

36 ഭസ്ഥാരതറ്റ് സ്കെക്കൗട്ടറ്റ്സറ്റ് & ഡഗഡ്സറ്റ്

37
സഖസസ്ഥാന ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില്, ജഡിലസ്ഥാ, തസ്ഥാലൂകറ്റ് ഡലബ്രറഡി 
കക്കൗണ്സഡിലുകള, സഖസസ്ഥാന ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡിലഡിനറ്റ് 
കതീഴഡിലുള്ള ഡലബ്രറഡികളുഖ

38 ദകരള റഡി.ബഡി അദസസ്ഥാസഡിദയഷന്

39
എസറ്റ്.പഡി.സഡി.എ(ഡസഡസറഡി ദഫസ്ഥാര് പ്രഡിവന്ഷന് ഓഫറ്റ് 
ക്രുവല്റഡി ടു ആനഡിമല്സറ്റ്)

40 ട്രസ്ഥാവന്കൂര് -ടകസ്ഥാചഡി ടമഡഡികല് കക്കൗണ്സഡില്

41 ദകരള നഴ് സ സറ്റ് & മഡിഡറ്റ്-ഡവഫറ്റ് കക്കൗണ്സഡില്

42 ദകരള ഫസ്ഥാര്മസഡി കക്കൗണ്സഡില്

43 ദകരള ടഡന്റെല് കക്കൗണ്സഡില്

44 ദകരള അര്ബന് ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫഡിനസ്ഥാന്സറ്റ് ദകസ്ഥാര്പദറഷന്

45 ദകരള ദപസ്ഥാലതീസറ്റ് ടവല്ടഫയര് അമഡിനഡിറഡി ഫണറ്റ്

46 ദകരള ദപസ്ഥാലതീസറ്റ് ദസ്പെസ്ഥാര്ട്സറ്റ് ഫണറ്റ്

47
ദകരള മഡിലഡിട്ടറഡി ടബനടവലന്റെറ്റ് ഫണറ്റ്, ഡഡിസ്ട്രഡികറ്റ് ടബനടവലന്റെറ്റ് 
ഫണറ്റ്, ഫസ്ഥാഗറ്റ് ദഡ ഫണറ്റ്

48
ദസററ്റ് കമഡിറഡി ദഫസ്ഥാര് സയന്സറ്റ് ആന്റെറ്റ് ടടെകറ്റ്ദനസ്ഥാളജഡിയറ്റ് 
കതീഴഡിലുള്ള സയന്റെഡിഫഡികറ്റ് റഡിസര്ചറ്റ് ഫണറ്റ്

49
ദകരള പഞസ്ഥായതറ്റ് അദസസ്ഥാസഡിദയഷന് ഫണറ്റ്
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II. സര്കസ്ഥാര് ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരഖ ചുമതലടപടുതഡിയ സസ്ഥാപനങ്ങള

1
ഭൂഗര്ഭ ജല അദതസ്ഥാറഡിറഡി (ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് 
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ)

(ദകരള ഗക്കൗണറ്റ് വസ്ഥാട്ടര് (കണ്ദട്രസ്ഥാള &
ടറഗുദലഷന്) ആക്ടറ്റ് 2002, ടസക്ഷന് 25)

2 ടട്രയഡിദഡഴറ്റ് ടവല്ടഫയര് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്  സ.ഉ(പഡി) 16/92/റഡി.ഡഡി തതീയതഡി 27/1/1992

3
ടസസ്ഥാഡസറഡി ദഫസ്ഥാര് ദ കണ്സ്ട്രക്ഷന്, 
ടമയഡിന്റെനന്സറ്റ് & അഡഡിനഡിദസ്ട്രഷന് ഓഫറ്റ് 
മളട്ടഡി പര്പസറ്റ് കളചറല് ദകസ്ഥാഖപകറ്റ്  

ജഡി.ഒ.(എഖ.എസറ്റ്) നഖ.56/98/സഡി.എ.ഡഡി. 
തതീയതഡി 26.11.1998 

4 ഇന്റെദഗറഡറ്റ് ടൂറഡിസഖ ഫണറ്റ് 

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.3076/2001/ധന തതീയതഡി
20/04/2004 ടൂറഡിസഖ വതീകറ്റ് ടസലഡിദബ്രഷന്സറ്റ്

ആന്റെറ്റ് ഡഡിസ്ട്രഡികറ്റ് ടൂറഡിസഖ ടപ്രസ്ഥാദമസ്ഥാഷന്
കക്കൗണ്സഡില് 

[സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ. 6179/2002/ധന 
തതീയതഡി 12.11.2002]

5 ദകരള സഖസസ്ഥാന ചെലചഡിത അകസ്ഥാദമഡി 
സ.ഉ.(എഖ.എസറ്റ്).നഖ.30/2004/സഡി.എ.ഡഡി

തഡിയതഡി 29/09/2004

6
ദഹസ്ഥാസ്പെഡിറല് ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് 
കമഡിറഡി/ദഹസ്ഥാസ്പെഡിറല് ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് 
ടസസ്ഥാഡസറഡി 

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.3379/2004/എചറ്റ് &എഫറ്റ്.
ഡബബ.ഡഡി തതീയതഡി 3/12/2004

7 ദകരള സഖസസ്ഥാന ടവററഡിനറഡി കക്കൗണ്സഡില്
കതറ്റ് നഖ.133189/എസസ്ഥാ.ഡഡി.1/04/ഫഡിന്, 

തതീയതഡി 04/01/2005, പ്രഡിന്സഡിപല് ടസക്രട്ടറഡി,
ഫഡിനസ്ഥാന്സറ്റ് ഡഡിപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്ടമന്റെറ്റ്

8 ദകരള ബുകറ്റ് മസ്ഥാര്കറഡിഖഗറ്റ് ടസസ്ഥാഡസറഡി 
സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.1901/05//ധന 

തതീയതഡി 17/03/2005

9

ദകരള ദസററ്റ് ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് 
ഡവദറസ്ഥാളജഡി ആന്റെറ്റ് ഇന്ടഫക്ഷക്യസറ്റ് 
ഡഡിസതീസറ്റ് ടസസ്ഥാഡസറഡി.  റഡി.ഡഡി ടമഡഡികല്
ദകസ്ഥാദളജറ്റ്, ആലപ്പുഴ 

സ.ഉ.(എഖ.എസറ്റ്).നഖ.50/2000/ എചറ്റ് &എഫറ്റ്.
ഡബബ.ഡഡി തതീയതഡി 01/03/2000

10
ദകരള ബതീഡഡി ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി 
ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.2078/2001/ എല്.ബഡി.ആര്
തതീയതഡി 11.07.2001

11
ദകരള ഈറ, കസ്ഥാട്ടുവള്ളഡി ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി 
ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.2078/2001/ എല്.ബഡി.ആര്
തതീയതഡി 11.07.2001
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12 ദകരള ക്ഷതീരകര്ഷക ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 
സ.ഉ(എഖ.എസറ്റ്)നഖ.63/2012/എഡഡി 

തതീയതഡി  21.03.2012

13
ടസന്റെര് ദഫസ്ഥാര് കണഡിനപ്യൂയഡിഖഗറ്റ് 
എഡപ്യൂദകഷന്, ദകരള 

സ.ഉ(എഖ.എസറ്റ്)നഖ.67/09/ഉ.വഡി  
തതീയതഡി 24.06.2009

14
സതീ.മസ്ഥാററ്റ് ഡയറദക്ട്രേറ്റുഖ അതഡിനറ്റ് കതീഴഡിലുള്ള 6 
ദനഴഡിഖഗറ്റ് ദകസ്ഥാദളജുകളുഖ 

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.1427/2013/എചറ്റ്
&എഫറ്റ്.ഡബബ.ഡഡി  തതീയതഡി . 23.04.13

15
ദകരള സഖസസ്ഥാന ദലസ്ഥാട്ടറഡി ഏജന്റെറ്റ് & 
ടസയഡില്സസ്ഥാന് ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ് 
ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ..1012/2013 നഡികുതഡി 
തതീയതഡി 28.12.13

16
ദകരള ഫയര്ദഫസ്ഥാഴറ്റ് ടവല്ടഫയര് & 
അമഡിനഡിറഡി ഫണറ്റ് 

സ.ഉ (എഖ.എസറ്റ്)നഖ.139/82/ദഹസ്ഥാഖ,  
തതീയതഡി 20/11/1982 &

സ.ഉ(എഖ.എസറ്റ്)നഖ.149/83/ദഹസ്ഥാഖ  
തതീയതഡി 07.11.1983

17
ഓഡഡിററ്റ് ഓഫറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് ഓഫറ്റ് ദനസ്ഥാണ് -
ബസ്ഥാങഡിഖഗറ്റ് കമ്പനതീസറ്റ് (ഇന് ലഡികസ്വഡിദഡഷന്)

1959 ടല കമ്പനഡി (ഗവ:) ചെട്ടങ്ങള-ചെട്ടഖ 302

18 ദകരള ദസററ്റ് ഹജറ്റ് കമഡിറഡി 
സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ2274/15/ധന 

തതീയതഡി 18.03.2015

19 വസ്ഥാസ്തുവഡിദക്യസ്ഥാ ഗുരുകുലഖ, ആറന്മുള സ.ഉ(പഡി)നഖ.83/15/ധന തതീയതഡി 06.01.15

20 ദകരള പ്രസറ്റ് അകസ്ഥാദമഡി സ.ഉ(പഡി)14/79/നഖ.ആര് തതീയതഡി 14.12.1979

21
ദകരള ആഭരണ ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി 
ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.530/18/ധന 
തതീയതഡി 22.01.2018

22
ദസററ്റ് ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് ഓഫറ്റ് എഡപ്യൂദകഷണല് 
മസ്ഥാദനജ്ടമന്റെറ്റ് ആന്റെറ്റ് ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്  (SIEMAT)

സ.ഉ.(എഖ.എസറ്റ്)നഖ.10000/15/ധന 
തതീയതഡി 18/11/15

23
ദസററ്റ് ടമഡഡികല് സര്വ്വതീസസറ്റ് 
ദകസ്ഥാര്പദറഷന് 

സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.1024/2016/
എചറ്റ്&എഫറ്റ്.ഡബപ്യൂ.ഡഡി  തഡിയതഡി 30.03.16

24
ദസററ്റ് കക്കൗണ്സഡില് ഓഫറ്റ് എഡപ്യൂദകഷണല്
റഡിസര്ചറ്റ് ആന്റെറ്റ് ടട്രയഡിനഡിങറ്റ് (SCERT)

ജഡി.ഒ.(എഖ.എസറ്റ്) 11/96/ജഡി.എ.ഡഡി 
തതീയതഡിതിഃ 06.11.1996

25 ഐ.എചറ്റ്.ആര്.ഡഡി & എല്.ബഡി.എസറ്റ് 
സ.ഉ(എഖ.എസറ്റ്)നഖ10306/15/ധന 

തതീയതഡി 17.11.15

26 ഫ്രണറ്റ്സറ്റ് 
സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.9956/16/ധന 

തതീയതഡി 24.12.2016
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27
ദകരള അലകറ്റ് ടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമ പദതഡി
 

സ.ഉ (സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.3823/16/ധന 
തതീയതഡി 25/04/16

28
ദകരള ബസ്ഥാര്ബര് ബപ്യൂട്ടതീഷക്യന്സറ്റ് 
ടവല്ടഫയര് ഫണറ്റ് 

സ.ഉ (സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.3823/16/ധന തതീയതഡി
25/04/16

29
കഡിര്തസ്ഥാഡ്സറ്റ്  (Kerala Institute for 
Research, Training and Development 
Studies of SC & ST)

സ.ഉ (സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.4980/2016/ധന, 
തതീയതഡി 4.6.16

III.  ദകരള ഡഹദകസ്ഥാടെതഡി ഉതരവകള പ്രകസ്ഥാരഖ ഓഡഡിററ്റ്

ടചെയ്യുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങള

ഉതരവറ്റ് നഖ. & തതീയതഡി

1 തഡിരുവഡിതസ്ഥാഖകൂര് ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് കതറ്റ് നഖ.219/സഡി.എഖ.പഡി/140 
 തതീയതഡിതിഃ 1.02.1974

2 ടകസ്ഥാചഡിന് ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് കതറ്റ് നഖ.എ 1-2006/52
തതീയതഡിതിഃ 30.10.1958

IV. അതസ്ഥാതറ്റ് നഡിയമങ്ങളഡില്  വക്യവസ ടചെയ്ത പ്രകസ്ഥാരഖ  ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്യുന്ന      
സസ്ഥാപനങ്ങള

1 ഗുരുവസ്ഥായൂര് ദദവസസ്വഖ നഖ.എഖ.എസറ്റ്296/80/ആര്.ഡഡി  
തതീയതഡിതിഃ 21.03.1980 (ചെട്ടഖ-17)

2 കൂടെല്മസ്ഥാണഡികക്യഖ ദദവസസ്വഖ കൂടെല്മസ്ഥാണഡികക്യഖ ദദവസസ്വഖ ആക്ടറ്റ് 2005,
വകുപറ്റ് 23

3 ദകരള മുനഡിസഡിപല് ടപന്ഷനബഡിള
ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ ടസന്ട്രല് ടപ്രസ്ഥാവഡിഡന്റെറ്റ്

ഫണറ്റ്

ജഡി.ഒ.(പഡി)നഖ.150/81/എല്.എ.&
എസറ്റ്.ഡബബ.ഡഡി  തതീയതഡിതിഃ 11.8.1981 (റൂളസറ്റ്)

4 ദകരള ദറഷന് വക്യസ്ഥാപസ്ഥാരഡി ദക്ഷമനഡിധഡി
ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

10.8.1998 ടല 10277/ടലഗറ്റ്/ബഡി2/98, 
വകുപറ്റ് 27 (ആക്ടറ്റ്)

5 ടസന്ട്രല് ടപന്ഷന് ഫണറ്റ് & മുനഡിസഡിപല്
ടപന്ഷന് ഫണറ്റ് 

1996 ടല ദകരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി
ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ(ഡഡി സഡി ആര് ബഡി)ചെട്ടങ്ങള 

(ചെട്ടഖ 6, ചെട്ടഖ 10)

6 ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ).നഖ.450/66/ധന 
തതീയതഡി 10/10/1966 1996 ടല ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള

എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ് (ദകരള) ചെട്ടങ്ങള, ചെട്ടഖ 18
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7 അമസ്ഥാല്ഗദമറഡറ്റ് ഫണറ്റ് ജഡി.ഒ.(പഡി)നഖ.88/77/ജഡി.എ.ഡഡി  തതീയതഡിതിഃ
10.03.1977 ഉതരവഡിടന്റെ അടെഡിസസ്ഥാനതഡില്
അമസ്ഥാല്ഗദമറഡറ്റ് ഫണറ്റ് ദസററ്റ് മസ്ഥാദനജഡിഖഗറ്റ്
കമറഡിയടടെ ടടബദലസ്ഥാ & സബ്സഡിഡഡിയറഡി

റൂളസറ്റ് ഖണ്ഡഡിക 17, 18

27



അദക്യസ്ഥായഖ 3

വകുപഡിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള

3.1 വകുപഡിടന്റെ ചുമതലകള - ഒറദനസ്ഥാട്ടതഡില്

• ഓഡഡിററ്റ് നഡിര്വ്വഹണഖ

•  ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകളുടടെ നഡിയന്ത്രണഖ

• സര്കസ്ഥാരഡിനറ്റ് ആവശക്യമസ്ഥായ വഡിവരങ്ങള ലഭക്യമസ്ഥാകല്

•  സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് സര്കസ്ഥാരഡിനറ്റ് സമര്പഡികല്

•  ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് /സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് നടെപടെഡികള സസ്വതീകരഡികല്

• വഡിവഡിധ ആവശക്യങ്ങളകറ്റ് 'ഓഡഡിററ്റ് സര്ട്ടഡിഫഡികററ്റ്' നല്കല്

• ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്യുന്ന  സസ്ഥാപനങ്ങളഡിടല  ഉദദക്യസ്ഥാഗസരുടടെ  ശമ്പള  നഡിര്ണയഖ,  ടപന്ഷന്

ശുപസ്ഥാര്ശ നല്കല്

3.2 വകുപഡിടല ജതീവനകസ്ഥാര്ക്കു ദവണഡി നടെതഡിയഡിട്ടുളള ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകളുടടെ

     വഡിവരഖ

വകുപഡില്  പുതുതസ്ഥായഡി  ദജസ്ഥാലഡിയഡില്  പ്രദവശഡിക്കുന്ന  എലസ്ഥാ  ഓഡഡിറര്മസ്ഥാര്ക്കുഖ  4  മസ്ഥാസഖ

ടടദര്ഘക്യമുളള  സസ്ഥാറപ്യൂട്ടറഡി  പരഡിശതീലനഖ  നല്കഡിവരുന.   കൂടെസ്ഥാടത,  ഓഡഡിറര്മസ്ഥാര്ക്കുഖ  ഓഡഡിററ്റ്

ഓഫതീസര്മസ്ഥാര്ക്കുഖ ടഎ.എഖ.ജഡി.യടടെ ആഭഡിമുഖക്യതഡില്, ദസററ്റ് ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ് ദപസ്ഥാളഡിസഡിയടടെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി

പരഡിശതീലനങ്ങള നല്കഡി വരുന.

3.2.1. സസ്ഥാറപ്യൂട്ടറഡി ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്

വകുപഡില്  പുതുതസ്ഥായഡി  ദജസ്ഥാലഡിയഡില്  പ്രദവശഡിച  ഓഡഡിറര്മസ്ഥാര്കറ്റ്  നല്കഡിയ  നസ്ഥാലറ്റ്  മസ്ഥാസഖ
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ഡദര്ഘക്യമുളള സസ്ഥാറബട്ടറഡി ടട്രയഡിനഡിഖഗഡിടന്റെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ നഖ. ബസ്ഥാചറ്റ് നഖ. കസ്ഥാലയളവറ്റ് ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ എണഖ സലഖ

1 16/2010 01.02.2017  31.05.2017– 20 ടഎ.സഡി.എഖ,
പൂജപ്പുര,

തഡിരുവനന്തപുരഖ
2 17/2010 01.06.2017  30.09.2017– 13

3 18/2010 03.01.2017  31.01.2018– 19

3.2.2 ഐ  .  എഖ  .  ജഡി ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്

2017-18  വര്ഷഖ വകുപഡിടല ജതീവനകസ്ഥാര്ക്കുദവണഡി നടെതഡിയഡിട്ടുളള ഐ.എഖ.ജഡി  ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്

ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകളുടടെ  വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നഖ

പരഡിശതീലനതഡിടന്റെ ദപരറ്റ്
തതീയതഡി പരഡിശതീലന

സലഖ
ജതീവനകസ്ഥാരു
ടടെ എണഖമുതല് വടര

1
എഫഡിഷക്യന്സഡി 
എന്ഹസ്ഥാന്ടസന്റെറ്റ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാഖ 
ദഫസ്ഥാര് ഓഡഡിദറഴറ്റ്

02.05.2017 04.05.2017
ടഎ.എഖ.ജഡി

ടകസ്ഥാചഡി
26

2
എഫഡിഷക്യന്സഡി 
എന്ഹസ്ഥാന്ടസന്റെറ്റ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാഖ 
ദഫസ്ഥാര് ഓഡഡിദറഴറ്റ്

02.05.2017 04.05.2017
ടഎ.എഖ.ജഡി
ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ്

21

3
എഫഡിഷക്യന്സഡി 
എന്ഹസ്ഥാന്ടസന്റെറ്റ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാഖ 
ദഫസ്ഥാര് ഓഡഡിദറഴറ്റ്

04.05.2017 06.05.2017
ടഎ.എഖ.ജഡി

തഡിരുവനന്തപുരഖ
25

4
എഫഡിഷക്യന്സഡി 
എന്ഹസ്ഥാന്ടസന്റെറ്റ് ദപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാഖ 
ദഫസ്ഥാര് ഓഡഡിദറഴറ്റ്

22.06.2017 24.6.2017
ടഎ.എഖ.ജഡി

ടകസ്ഥാചഡി
22

5

ഓറഡിയദന്റെഷന് ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ് 
ദഫസ്ഥാര് ഇദന്റെണല് 
വഡിജഡിലന്സറ്റ് ഓഫതീദസഴറ്റ്

11.05.2017 12.05.2017
ടഎ.എഖ.ജഡി

തഡിരുവനന്തപുരഖ
1

6
ഓറഡിയദന്റെഷന് ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ് 
ദഫസ്ഥാര് ഇദന്റെണല് 
വഡിജഡിലന്സറ്റ് ഓഫതീദസഴറ്റ്

08.06.2017 09.06.2017
ടഎ.എഖ.ജഡി

തഡിരുവനന്തപുരഖ
1
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3.2.3 കഡില ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്

സഖസസ്ഥാന  ആസൂതണ  കമതീഷന്  കഡിലയടടെ  ആഭഡിമുഖക്യതഡില്  നഡിര്വ്വഹണ

ഉദദക്യസ്ഥാഗസര്കസ്ഥായഡി   നടെതഡിയ  പരഡിശതീലന  പരഡിപസ്ഥാടെഡിയഡില്  വകുപഡില്  നഡിനഖ  നഡിദയസ്ഥാഗഡിച

പരഡിശതീലകരുടടെ എണഖ

ക്രമ
നഖ.

പരഡിശതീലനതഡിടന്റെ ദപരറ്റ്  തതീയതഡി സലഖ

വകുപഡില് നഡിനഖ
നഡിദയസ്ഥാഗഡിച

പരഡിശതീലകരുടടെ
എണഖ

1
നഡിര്വ്വഹണ ഉദദക്യസ്ഥാഗസര്കറ്റ്

പരഡിശതീലനഖ നല്കുന്ന
ഫസ്ഥാകല്റഡികളക്കുളള പരഡിശതീലനഖ

20.09.2017
ടഎശസ്വരക്യഖ ഹസ്ഥാള,
പസ്ഥാനഡിഖഗറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്,
തഡിരുവനന്തപുരഖ

3

2

നഡിര്വ്വഹണ ഉദദക്യസ്ഥാഗസര്കറ്റ്
പരഡിശതീലനഖ നല്കുന്ന
ഫസ്ഥാകല്റഡികളക്കുളള 

പരഡിശതീലനഖ - പവര്ദപസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്
പ്രസദന്റെഷന്

04.10.2017
ടഎശസ്വരക്യഖ ഹസ്ഥാള,
പസ്ഥാനഡിഖഗറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്,
തഡിരുവനന്തപുരഖ

2

3
നഡിര്വ്വഹണ ഉദദക്യസ്ഥാഗസര്കറ്റ്

പരഡിശതീലനഖ നല്കുന്ന
ഫസ്ഥാകല്റഡികളക്കുളള ToT

30.10.2017 –
31.10.2017

കഡിലയടടെ റതീജഡിയണല്
ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ് ടസന്റെര്,

ദളവസ്ഥാക്കുന്നറ്റ്, കുമസ്ഥാരപുരഖ
10

4
നഡിര്വ്വഹണ ഉദദക്യസ്ഥാഗസര്ക്കുളള

പരഡിശതീലന ദമസ്ഥാഡപ്യൂള
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതഡിനളള പരഡിശതീലനഖ

10.11.2017 –
11.11.2017

കഡില, തൃശ്ശൂര് 10

ആടക
25

3.2.4. ടഎ  .  എഖ  .  ജഡി  .   ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ് ദമസ്ഥാഡപ്യൂള

ഇക്കൗ വകുപഡിടല ജതീവനകസ്ഥാര്കറ്റ് ടഎ.എഖ.ജഡി. വഴഡി നല്കുന്നതഡിനസ്ഥായഡി വഡിവഡിധ പരഡിശതീലനങ്ങളുടടെ
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ദമസ്ഥാഡപ്യൂളുകളകറ്റ് രൂപഖ നല്കസ്ഥാനസ്ഥായഡി നടെതഡിയഡിട്ടുളള വര്കറ്റ്ദഷസ്ഥാപഡിടന്റെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള.

നഖ. വഡിഷയഖ തതീയതഡി സലഖ

1 ടഎ.എഖ.ജഡി  ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്  ദമസ്ഥാഡപ്യൂള
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട TNA 26.02.2018  28.02.2018–

ടഎ.എഖ.ജഡി.
തഡിരുവനന്തപുരഖ

2 ടഎ.എഖ.ജഡി  ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്  ദമസ്ഥാഡപ്യൂള
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട ToT

12.03.2018  14.03.2018– ടഎ.എഖ.ജഡി
തഡിരുവനന്തപുരഖ

3.3 വഡിജഡിലന്സറ്റ് ദജസ്ഥാലഡികളഡില് സഹസ്ഥായഡിക്കുവസ്ഥാന് നഡിദയസ്ഥാഗഡികടപട്ട ജതീവനകസ്ഥാര്തിഃ

12.05.1992  ടല  സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.65/92/വഡിജഡിലന്സറ്റ്  ഉതരവ  പ്രകസ്ഥാരഖ  വഡിജഡിലന്സറ്റ്

അദനസ്വഷണങ്ങളഡില് സഹസ്ഥായഡിക്കുവസ്ഥാന് ആവശക്യടപടുന്നപക്ഷഖ വകുപ്പുദമധസ്ഥാവഡികള ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ

ദസവനഖ  വഡിട്ടുനല്ദകണതുണറ്റ്.   വഡിജഡിലന്സറ്റ്,  ടടക്രഖബ്രസ്ഥാഞറ്റ്  തുടെങ്ങഡിയ  അദനസ്വഷണ

ഏജന്സഡികടള  സഹസ്ഥായഡിക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായഡി  ഇക്കൗ  വകുപഡിടല  ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ  ദസവനഖ  നഡിരന്തരമസ്ഥായഡി

വഡിട്ടുനല്കുനണറ്റ്.  2017-18  സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷതഡില്  ഇക്കൗ  വകുപഡില്  നഡിനഖ

വഡിജഡിലന്സറ്റ്/ടടക്രഖബ്രസ്ഥാഞറ്റ്  പരഡിദശസ്ഥാധനകളഡില്  സഹസ്ഥായഡിക്കുവസ്ഥാന്  വഡിട്ടുനല്കഡിയ  ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ

വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള.

ക്രമ നഖ. തസഡിക വഡിജഡിലന്സറ്റ് പരഡിദശസ്ഥാധനയ്ക്കു വഡിട്ടുനല്കഡിയ
മനഷക്യദഡിനങ്ങള

1 ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് 70

2 ഓഡഡിറര് 360

3.4 ഡയറക്ടറടടെ ഉതരവകള

തന്വര്ഷഖ ഓഡഡിറ്റുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ടറ്റ് പുറടപടുവഡിച ഉതരവകളുടടെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള

നഖ. ഉതരവറ്റ് നഖ. തതീയതഡി വഡിഷയഖ

1
നഖ.ടക.എസറ്റ്.എ.7429/സഡി.എ.ആര്.2/17 
തതീയതഡിതിഃ 22.7.17

2016-17 വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളുടടെ
പരഡിദശസ്ഥാധനയ്ക്കുളള ഓഡഡിററ്റ് പസ്ഥാന്
അഖഗതീകരഡിചടകസ്ഥാണ്ടുളള ഉതരവറ്റ്.

2
നഖ.ടക.എസറ്റ്.എ.7429/സഡി.എ.ആര്.2/17 
തതീയതഡിതിഃ 27.3.18

ജഡിലസ്ഥാപഞസ്ഥായത്തുകളുടടെ ഇടെകസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിടന്റെ ദഫസ്ഥാര്മസ്ഥാററ്റ് സഖബനഡിച ഉതരവറ്റ്.
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3.5 വകുപ്പുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട സര്കസ്ഥാര് ഉതരവകള

 വകുപ്പുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട സര്കസ്ഥാര് പുറടപടുവഡിച ഉതരവകളുടടെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള

നഖ. ഉതരവറ്റ് നഖ. തതീയതഡി വഡിഷയഖ

1
നഖ.എസസ്ഥാ.ഡഡി4/91/2016/ധന (E 351203)

തതീയതഡിതിഃ 27.09.2017.

ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ്  സഡിരനഡിദക്ഷപ

ങ്ങളുടടെ പലഡിശ തുക ആദസ്ഥായനഡികുതഡിയഡില് നഡിന്നറ്റ്

ഒഴഡിവസ്ഥാക്കുന്നതറ്റ് സഖബനഡിചറ്റ്.

2
സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.2864/2018/ധന.  

തതീയതഡിതിഃ 28.3.2018

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് - റഡി.എസറ്റ്.ബഡി.

അകക്കൗണഡില് നഡിനഖ  പഡിന്വലഡിച  തുക തഡിരഡിടക

റഡിലതീസറ്റ് ടചെയ്തറ്റ് ഉതരവറ്റ് പുറടപടുവഡിക്കുന

3.6 വകുപറ്റ് തലവന് പടങടുതഡിട്ടുളള മതീറഡിഖഗുകള - തുടെര്നടെപടെഡികള

19  ദകസ്ഥാ-ഓര്ഡഡിദനഷന്  കമഡിറഡി  മതീറഡിഖഗുകളുഖ  3  ടടഹടലവല്  ദമസ്ഥാണഡിട്ടറഡിഖഗറ്റ്  കമഡിറഡി

മതീറഡിഖഗുകളഡിലുഖ വകുപ്പുതലവന് പടങടുതഡിട്ടുണറ്റ്.

3.7 മററ്റ് സഖസസ്ഥാനങ്ങള/രസ്ഥാജക്യങ്ങളഡില് നഡിന്നറ്റ് വകുപറ്റ് ഒക്കൗദദക്യസ്ഥാഗഡികമസ്ഥായഡി സനര്ശഡിചവരുടടെ

വഡിവരങ്ങള

       ഛതതീസ്ഗഡറ്റ് ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡില്  നഡിനളള ഒരു ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടറഖ 2

ടഡപപ്യൂട്ടഡി  ഡയറക്ടറഖ  ഉളടപടുന്ന  സഖഘഖ  07.11.2017  ല്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്

സനര്ശഡിക്കുകയണസ്ഥായഡി.  വകുപഡിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങടളപറഡി  ദനരഡിട്ടറ്റ്  മനസഡിലസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാണറ്റ് സഖഘഖ

എതഡിയതറ്റ്.   സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  ഡയറദക്ട്രേറഡിടല  ജതീവനകസ്ഥാരുമസ്ഥായഡി  ദനരഡിട്ടറ്റ്  സഖവദഡിചറ്റ്

സഖഘഖ വകുപഡിടന്റെ പ്രവര്തനതഡിടന്റെ കൂടുതല് വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള മനസഡിലസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായഡി.
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3.8 തന്വര്ഷഖ പുറടപടുവഡിചഡിട്ടുളള ടസ്പെഷക്യല് ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളുടടെ വഡിവരഖ

ക്രമ
നഖ.

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് നഖ.  വഡിഷയഖ സസ്വതീകരഡിച നടെപടെഡി

1 നഖ.ടക.എസറ്റ്.എ.ടക.ടക.ഡഡി.പഡി14/
2578/17  തതീയതഡിതിഃ 07.02.2018

ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ് ജഡിലയഡിടല
പദയ്യേസ്ഥാളഡി നഗരസഭയഡില്

ടഎ.സഡി.ഡഡി.എസറ്റ്
സൂപര്ടടവസര് നഡിര്വ്വഹണഖ

നടെതഡിയ ദപ്രസ്ഥാജക്ടഡിടല
അപസ്ഥാകതകള

28.3.2018 ല്
ടക.എസറ്റ്.എ.4527/

എസറ്റ്.എസറ്റ്.4/17  നമ്പരസ്ഥായഡി
നഗരകസ്ഥാരക്യ ഡയറക്ടര്കറ്റ്

കതറ്റ് അയച.

2 നഖ.ടക.എസറ്റ്.എ.ടക.റഡി.എഖ.പഡി.11/
1482/17   തതീയതഡിതിഃ 09.10.2017

ദകസ്ഥാട്ടയഖ ജഡിലയഡിടല
കസ്ഥാഞഡിരപളളഡി

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതഡിടല
സസ്ഥാമ്പതഡിക ക്രമദകടെറ്റ്.

20.12.2017 ല്
ടക.എസറ്റ്.എ.9339/

എസറ്റ്.എസറ്റ്4/17 നമ്പരസ്ഥായഡി
ധനകസ്ഥാരക്യ(എസസ്ഥാ.ഡഡി) വകുപറ്റ്
പ്രഡിന്സഡിപല് ടസക്രട്ടറഡിയറ്റ്

കതയച

3 നഖ.ടക.എസറ്റ്.എ.എസറ്റ്.എചറ്റ്.ബഡി.എ.4/
689/17  തതീയതഡിതിഃ 20.11.2017

ദകരള ആര്ട്ടഡിസസ്ഥാന്സറ്റ്
ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ്

ദകസ്ഥാര്പദറഷനഡില്
(കസ്ഥാഡ്ദകസ്ഥാ) സുനസ്ഥാമഡി

ഭവനനഡിര്മസ്ഥാണവമസ്ഥായഡി
ബനടപട്ടറ്റ് നടെന്ന

ക്രമദകടുകള

12.3.2018 ല്
ടക.എസറ്റ്.എ.9588/

എസറ്റ്.എസറ്റ് 4/17 നമ്പരസ്ഥായഡി
വക്യവസസ്ഥായ (ടക) വകുപറ്റ്

അഡതീഷണല് ചെതീഫറ്റ്
ടസക്രട്ടറഡിയറ്റ് കതയച.

3.9 ആഭക്യന്തര നഡിയന്ത്രണഖ - ആഭക്യന്തര പരഡിദശസ്ഥാധന - വഡിവരങ്ങള സഖബനഡിചറ്റ്

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് ഡയറക്ടറടടെ സര്ക്കുലര് നഖ. 08/12  പ്രകസ്ഥാരഖ വകുപഡില്

വഡിശദമസ്ഥായ ആഭക്യന്തര പരഡിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ സഖവഡിധസ്ഥാനഖ നഡിലവഡില് വന. ഈ ആഭക്യന്തര പരഡിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ

വഡിവരതഡിടന്റെ  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള  ധനകസ്ഥാരക്യ  അഡതീഷണല്  ചെതീഫറ്റ്  ടസക്രട്ടറഡിക്കുഖ  (IAC  Wing)സബറ്റ്

ഓഫതീസറ്റ്  ദമധസ്ഥാവഡികളക്കുഖ  അയചറ്റ്  ടകസ്ഥാടുക്കുന.  ധനകസ്ഥാരക്യ  വകുപഡിടന്റെ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനഡിര്ദദ്ദേശങ്ങളുഖ

സര്ക്കുലറകളുഖ  അടെഡിസസ്ഥാനമസ്ഥാകഡിയസ്ഥാണറ്റ്  ആഭക്യന്തര  ഓഡഡിറ്റുഖ  അനന്തര  നടെപടെഡികളുഖ

പൂര്തഡിയസ്ഥാക്കുന്നതറ്റ്.
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ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളഡില്  കൃതക്യമസ്ഥായ ഇടെദവളകളഡില് ആഭക്യന്തര പരഡിദശസ്ഥാധന നടെതസ്ഥാന് നസ്ഥാലറ്റ്

ഓ ഡഡിറര്മസ്ഥാരുഖ ഒരു ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസറഖ ഉണറ്റ്.  തന്വര്ഷഖ  16  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളഡില് ആഭക്യന്തര

പരഡിദശസ്ഥാധന നടെതഡി റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  പുറടപടുവഡിക്കുകയഖ  18  ആഭക്യന്തര പരഡിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള

തതീര്പസ്ഥാക്കുകയഖ ടചെയ്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

അകക്കൗണന്റെറ്റ്  ജനറല്  പുറടപടുവഡിച  12  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളഡിടല   16  ഖണ്ഡഡികകള

തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് അവദശഷഡിക്കുന.   വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള അനബനഖ X-ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

3.10 വഡിവരസ്ഥാവകസ്ഥാശഖ - അദപക്ഷകള, അപതീലുകള - തതീര്പസ്ഥാകല് വഡിവരങ്ങള

വഡിവരസ്ഥാവകസ്ഥാശ  നഡിയമഖ  അനസരഡിചറ്റ്  ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില്  രൂപതീകരഡിച

സമഡിതഡിയഡില്  2017-18  വര്ഷഖ അപദലററ്റ്  അധഡികസ്ഥാരഡി,  ദസററ്റ്  പബഡികറ്റ്  ഇന്ഫര്ദമഷന് ഓഫതീസര്,

അസഡിസന്റെറ്റ്  പബഡികറ്റ്  ഇന്ഫര്ദമഷന് ഓഫതീസര് എന്നതീ   പദവഡികളഡില് ദസവനമനഷഡിചവരുടടെ  

ദപരുഖ ഒക്കൗദദക്യസ്ഥാഗഡിക ദമല്വഡിലസ്ഥാസവഖ ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമനഖ ദപരുഖ, ഔദദക്യസ്ഥാഗഡിക ദമല്വഡിലസ്ഥാസവഖ കസ്ഥാലയളവറ്റ് 

അപദലററ്റ് അധഡികസ്ഥാരഡി

1

ഡഡി.സസ്ഥാങഡി
ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
വഡികസ്ഥാസറ്റ് ഭവന് തഡിരുവനന്തപുരഖ, 
പഡിന് - 695033
ദഫസ്ഥാണ് : 0471  2303640 / 2304038–
ഇ ടമയഡില് : director.ksad@kerala.gov.in

01.04.2017 മുതല്  തുടെരുന.

ദസററ്റ് പബഡികറ്റ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ഓഫതീസര്

1

ശതീ. ക്ലഡിന്നഡിസറ്റ്. ടജ.മസ്ഥാതക്യ ത്യൂസറ്റ്
ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
വഡികസ്ഥാസറ്റ് ഭവന്
തഡിരുവനന്തപുരഖ, പഡിന് - 695033
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2303640/2304038

01.04.2017 മുതല്
 31/03/2018 വടര
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അസഡിസന്റെറ്റ് പബഡികറ്റ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ഓഫതീസര്

1
ഓഡഡിറര് (ടസ്പെഷക്യല് ടസല് G3 ടസക്ഷന്)

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് 
ഡയറക്ടറടടെ കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, വഡികസ്ഥാസറ്റ്
ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരഖ, 
പഡിന് - 695033
ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 0471-2303640/ 
2304038

2017-18  സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷഖ  വഡിവരസ്ഥാവകസ്ഥാശ  നഡിയമപ്രകസ്ഥാരഖ  ലഭഡിച  അദപക്ഷകളുഖ
അപതീലുകളുഖ തതീര്പസ്ഥാകഡിയതഡിടന്റെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള  ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

വഡിവരസ്ഥാവകസ്ഥാശ നഡിയമപ്രകസ്ഥാരഖ ലഭഡിച
അദപക്ഷകള

തതീര്പസ്ഥാകഡിയവ

90 90

ലഭഡിച അപതീല് അദപക്ഷകള തതീര്പസ്ഥാകഡിയവ

12 12

3.11 ദജസ്ഥാലഡി സലതറ്റ് വനഡിതകളകറ്റ് ദനടരയള്ള ഡലഖഗഡികസ്ഥാതഡിക്രമഖ ടചെറക്കുന്നതഡിന 

  ദവണഡിയള്ള  കമഡിറഡിതിഃ

15.03.2001 ടല  ഡഡി.ഒ.നഖ.10684/എസറ്റ്.എസറ്റ്.എ 2/2001/ദഹസ്ഥാഖ  നമ്പര്  ഉതരവറ്റ്  പ്രകസ്ഥാരഖ
ദജസ്ഥാലഡിസലതറ്റ് സ് തതീകളകറ്റ് ദനദരയളള ഡലഖഗഡികസ്ഥാതഡിക്രമഖ ടചെറക്കുന്നതഡിനറ്റ് ദവണഡിയളള വകുപറ്റ്
തല  കമഡിറഡി  ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡില്   രൂപതീകരഡിച.  പ്രസ്തുത  കമഡിറഡിയഡിടല
അഖഗങ്ങളുടടെ ദപരുഖ, ഔദദക്യസ്ഥാഗഡിക ദമല്വഡിലസ്ഥാസവഖ തസ്ഥാടഴ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമനഖ ദപരുഖ, ഔദദക്യസ്ഥാഗഡിക ദമല്വഡിലസ്ഥാസവഖ

ടചെയര്ദപഴണ്

1 ശതീമതഡി. സസ്ഥാലമ ബദസലഡിദയസ്ഥാസറ്റ്, ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്, ദകരള സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, തഡിരുവനന്തപുരഖ

മറഖഗങ്ങള

2 ശതീമതഡി. ബഡിന്ദു.ജഡി.എസറ്റ്, ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര്, ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്, ട്രഡിഡ 
ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, തഡിരുവനന്തപുരഖ.

3 ശതീമതഡി. സഡിന.ജഡി, ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് (ഹ.ദഗ), ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, ടകസ്ഥാലഖ 

4 ശതീമതഡി. ഗഡിരഡിജസ്ഥാ കലക്യസ്ഥാടെന്, ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര്, മുനഡിസഡിപല് ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, വടെകര
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5 ശതീമതഡി. ഷര്മഡിള.എ, സതീനഡിയര് ദഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര് ദകരള സഖസസ്ഥാന
ഓഡഡിററ്റ് ഡയറക്ടറടടെ
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, വഡികസ്ഥാസറ്റ്
ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരഖ

6 ശതീമതഡി. സസ്വപ.ജഡി, കമ്പപ്യൂട്ടര് അസഡിസന്റെറ്റ് ദഗഡറ്റ് II 

7 ശതീമതഡി.അശസ്വതഡി റസ്ഥാഖ,ദകസ്ഥാണ്ഫഡിഡന്ഷക്യല് അസഡിസന്റെറ്റ് ദഗഡറ്റ് II,

8 ശതീ. ബഡി.അനഡില് കുമസ്ഥാര്, ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര് 

അനക്കൗദദക്യസ്ഥാഗഡിക അഖഗഖ

9 ശതീമതഡി. അയഡിഷസ്ഥാ ദബകര്, കക്കൗണ്സഡിലര്, തഡിരുവനന്തപുരഖ നഗരസഭ,  ദഫസ്ഥാണ് നഖ. 
9387833770

3.12 ടടെക ഡികല് ടടഗഡന്സറ്റ് ആന്റെറ്റ് സൂപര്വഡിഷന് സ്കെതീഖ

സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  17/10/2002  ടല  സ.ഉ.(പഡി)നഖ.631/2002/ധന  നമ്പര്  ഉതരവറ്റ്  പ്രകസ്ഥാരഖ

5  വര്ഷദതകറ്റ്  ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിനറ്റ്   ടടെകഡികല്  ഡഗഡന്സറ്റ്  ആന്റെറ്റ്

സൂപര്വഡിഷന്  നല്കുന്നതഡിനസ്ഥായഡി  അകക്കൗണന്റെറ്റ്  ജനറലഡിടന  നഡിദയസ്ഥാഗഡിക്കുകയഖ  22/12/2007  ടല

സ.ഉ.(പഡി)നഖ.601/2007/ധന നമ്പര് ഉതരവറ്റ് പ്രകസ്ഥാരഖ പ്രസ്തുത കസ്ഥാലസ്ഥാവധഡി 2008 ഏപ്രഡില് മുതല് 5

വര്ഷദതകറ്റ്  ദതീര്ഘഡിപഡിക്കുകയഖ  ടചെയ.  30/08/2013  ടല   സ.ഉ(പഡി).നഖ.410/2013/ധന  നമ്പര്

ഉതരവറ്റ് പ്രകസ്ഥാരഖ ഏപ്രഡില് 2013 മുതല് അഞ്ചു വര്ഷദതയറ്റ് കസ്ഥാലസ്ഥാവധഡി ദതീര്ഘഡിപഡിച.

2017-18 സസ്ഥാമ്പതഡിക വര്ഷതഡില് 8 പ്രതഡിമസ്ഥാസ മതീറഡിഖഗുകളുഖ, 2 സഖസസ്ഥാനതല മതീറഡിഖഗുകളുഖ

റഡി.ജഡി.എസറ്റ്  ടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി  നടെന്നഡിട്ടുണറ്റ്.  റഡി.ജഡി.എസറ്റ്  ടന്റെ   സഖസസ്ഥാനതല  കമഡിറഡിയടടെ

ഒടുവഡിലടത മതീറഡിഖഗറ്റ്  22/03/2018 നറ്റ് എ.ജഡി യടടെ ദകസ്ഥാണ്ഫറന്സറ്റ് ഹസ്ഥാളഡില് വചറ്റ് നടെന.

3.13 ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്ത അകക്കൗണ്ടുകള  - 2017-18  

 4835  വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളുടടെ ഓഡഡിററ്റ്  പൂര്തഡിയസ്ഥാകഡി.  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്ത സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ

എണഖ,  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്  ലഭഡിച  വസ്ഥാര്ഷഡിക  കണക്കുകളുടടെ  എണഖ,  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്ത  വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളുടടെ എണഖ,  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്യേസ്ഥാനളള വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളുടടെ എണഖ തുടെങ്ങഡിയവയടടെ

വഡിശദസ്ഥാഖശഖ അനബനഖ I ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്.
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3.14 ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള -  2017-18

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് വര്ഷഖ  3152  ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള പുറടപടുവഡിച.  ഇതഡില്  1894  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള

തതീര്പസ്ഥാകഡി.  31669  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള  31.03.2018  വടര  തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന്  നഡിലവഡിലുണറ്റ്.   (വഡിശദവഡിവരഖ

അനബനഖ II ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്.)

3.15 ഓഡഡിററ്റ് സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകള -  2017-18

 2634  ഓഡഡിററ്റ്  സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകള   പുറടപടുവഡിച.  (വഡിശദവഡിവരഖ  അനബനഖ  III  ല്

ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്.)

3.16 പ്രദതക്യക ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള - 2017-18

      തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള,  സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള,  ദദവസസ്വഖ  ദബസ്ഥാര്ഡുകള

ഉളടപടടെ  വകുപറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്യുന്ന  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഓഡഡിറഡില്  കടണതഡിയ

ധനസ്ഥാപഹരണഖ/ഗുരുതരക്രമദകടുകള എന്നഡിവടയ കുറഡിചളള വഡിശദവഡിവരഖ  അനബനഖ  IV  ല്

ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

3.17 ടപന്ഷന് ദപപറകള - 2017-18

മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡികള,  നഗരസഭകള,  വഡികസന  അദതസ്ഥാറഡിറഡികള,  ദദവസസ്വഖ  ദബസ്ഥാര്ഡുകള,

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള,  ഹഡിന്ദുമതധര്മ  സസ്ഥാപനങ്ങള,  ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഭവനനഡിര്മസ്ഥാണ

ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്,  സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ  ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്,  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ  ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്  എന്നതീ  സസ്ഥാപനങ്ങളഡില്

നഡിനഖ  വഡിരമഡിച  ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ  ടപന്ഷന്  ആനകൂലക്യതഡിനളള  അദപക്ഷകള  പരഡിദശസ്ഥാധഡിചറ്റ്

സസ്ഥാക്ഷക്യടപടുത്തുന്നതറ്റ് ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപസ്ഥാണറ്റ്. 2017-18  വര്ഷഖ വകുപഡില് ലഭഡിചതുഖ

തതീര്പസ്ഥാകഡിയതുഖ  അവദശഷഡിക്കുന്നതുമസ്ഥായ  ടപന്ഷന്  ദപപറകളുടടെ  എണഖ  അനബനഖ  V-ല്

ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

3.18 വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളുടടെ ഓഡഡിറഡില് നഡിരസ്ഥാകരഡിചതുഖ തടെസടപടുതഡിയതുമസ്ഥായ

  തുകകള - 2017-18

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  വര്ഷഖ  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്ത  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ആടക  വരവറ്റ്,  ആടക  ടചെലവറ്റ്,
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നഡിരസ്ഥാകരഡിച  തുക,  തടെസടപടുതഡിയ  തുക,  തഡിരഡിടക  ഈടെസ്ഥാകഡിയ  തുക  എന്നഡിവയടടെ  വഡിശദ

വഡിവരങ്ങള അനബനഖ VI ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

3.19  ഓഡഡിററ്റ് ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് - 2017-18 

 1994  ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ആക്ടറ്റ്  ടസക്ഷന്  19(4)  പ്രകസ്ഥാരഖ  ഓഡഡിററ്റ്

ചെസ്ഥാര്ജഡിടല കുടെഡിശ്ശേഡിക പഡിരഡിടചടുക്കുന്നതഡിനറ്റ് വകുപഡിടന അധഡികസ്ഥാരടപടുതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.   31.03.2018 വടര

ഓഡഡിററ്റ് ചെസ്ഥാര്ജഡിനതഡില് ലഭഡികസ്ഥാനണസ്ഥായഡിരുന്ന 51,60,81,737/-  രൂപയറ്റ് ഡഡിമസ്ഥാന്റെറ്റ് പുറടപടുവഡിക്കുകയഖ

അതഡില് 3,18,28,561/- രൂപ 2017-18 കസ്ഥാലയളവഡില് ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങളഡില് നഡിന്നറ്റ് സര്കസ്ഥാരഡിദലയറ്റ്

ഒടുക്കുകയഖ ടചെയ്തഡിട്ടുണറ്റ്.  1968-ടല ദകരള റവനപ്യൂ റഡികവറഡി ആക്ടറ്റ് പ്രകസ്ഥാരഖ, ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്  ആക്ടറ്റ്   അനസരഡിചറ്റ്  ചുമത്തുന്ന ഓഡഡിററ്റ്  ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്  ഒടുക്കുന്നതഡിനറ്റ്  ഒരു  വര്ഷതഡിലധഡികഖ

കസ്ഥാലതസ്ഥാമസഖ  വരുത്തുന്ന  ദലസ്ഥാകല്  അദതസ്ഥാറഡിറഡികളകറ്റ്  സര്കസ്ഥാരഡില്  നഡിനളള  ഗസ്ഥാന്റുകള

ലഭക്യമസ്ഥാകഡില.  വഡിശദവഡിവരഖ അനബനഖ VII ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

3.20  ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് / സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് നടെപടെഡികള 

 1994  ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  നഡിയമതഡിടല  16- ാാാ വകുപ്പുഖ  1996  ടല ദകരള

ദലസ്ഥാകല്  ഫണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ചെട്ടതഡിടല  20- ാാാ ചെട്ടവഖ  പ്രകസ്ഥാരഖ  വരവഡിനങ്ങളഡില്

സസ്ഥാപനങ്ങളക്കുണസ്ഥാകുന്ന നഷഖ ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് നടെപടെഡിയഡിലൂടടെയഖ ടചെലവഡിനങ്ങളഡിടല നഷഖ സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്

നടെപടെഡിയഡിലൂടടെയഖ ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാന് ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഡയറക്ടര്കറ്റ് അധഡികസ്ഥാരമുണറ്റ്.

ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  പുറടപടുവഡിച  ദശഷഖ  അധഡികസ്ഥാരടപട്ട  ഉദദക്യസ്ഥാഗസന്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മല്

ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്  ഓ ഡഡിററ്റ്  ചെട്ടഖ  23(2)  പ്രകസ്ഥാരഖ  ഫര്ദര്  റഡിമസ്ഥാര്കറ്റ്,  23(3)  അനസരഡിചറ്റ്  ഫര്ദര്

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  എന്നഡിവയഡില്  പ്രസക്തമസ്ഥായതറ്റ്  പുറടപടുവഡിക്കുന്നദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപഖ  പരഡിഹരഡികസ്ഥാടത  നഡില്ക്കുന്ന

ഓഡഡിററ്റ്  ഖണ്ഡഡികയഡില്  പരസ്ഥാമര്ശഡിച  നഷഖ  ഉതരവസ്ഥാദഡിയസ്ഥായവരഡില്  നഡിനഖ  ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാന്

ഡയറക്ടര് ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് ശുപസ്ഥാര്ശ അയയ്ക്കുന.

ചെട്ടഖ  20  (2)  പ്രകസ്ഥാരഖ  നദഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദഡികളകറ്റ്  ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്   ശുപസ്ഥാര്ശയടടെ

അടെഡിസസ്ഥാനതഡില് ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓ ഡഡിററ്റ് ഡയറക്ടര് ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് /സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് ദനസ്ഥാട്ടതീസറ്റ് അയയ്ക്കുന.
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ദനസ്ഥാട്ടതീസറ്റ്  ലഭഡിചറ്റ്  രണ്ടു  മസ്ഥാസതഡിനളളഡില്  ഉതരവസ്ഥാദഡിയസ്ഥായ  വക്യക്തഡി  തനഡിടകതഡിടര

പരസ്ഥാമര്ശഡിചഡിട്ടുളള  നഷഖ  ദലസ്ഥാകല്  അദതസ്ഥാറഡിറഡിയഡില്  അടെച  വഡിവരദമസ്ഥാ  സസ്വതീകസ്ഥാരക്യമസ്ഥായ

വഡിശദതീകരണദമസ്ഥാ  ഡയറക്ടര്കറ്റ്  നല്കസ്ഥാത  പക്ഷഖ  ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്  സര്ട്ടഡിഫഡികററ്റ്

പുറടപടുവഡിക്കുന.  2017-18  വര്ഷതഡില്  പുറടപടുവഡിച  ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്  ദനസ്ഥാട്ടതീസുകളുടടെയഖ

സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുടടെയഖ വഡിവരഖ കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക അനബനഖ VIII ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

3.21  ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ് 

ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  ഡയറക്ടര്  ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകളുടടെ  

സഖസസ്ഥാന  ട്രഷററസ്ഥായഖ  ചുമതല  വഹഡിക്കുന.  ലഭഡിക്കുന്ന  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ്  തുകകള  ആദക്യഖ

ട്രഷററടടെ  പഡി.ഡഡി  അകക്കൗണഡില്  സൂക്ഷഡിക്കുകയഖ  സര്കസ്ഥാരഡില്  നഡിനഖ  ടവസഡിഖഗറ്റ്  ഓര്ഡര്

ലഭഡിക്കുന്നതനസരഡിചറ്റ്  ബസ്ഥാങ്കുകളഡില്  സഡിരനഡിദക്ഷപമസ്ഥാകഡി  മസ്ഥാറ്റുകയഖ  ടചെയ്യുന.  ഓദരസ്ഥാ  വര്ഷവഖ

ബനടപട്ട  അഡഡിനഡിദസ്ട്രറര്മസ്ഥാര്  ഗുണദഭസ്ഥാക്തസ്ഥാകടള  കടണതഡി  തുക  ആവശക്യടപടുന്ന  മുറയറ്റ്

പലഡിശ  തുകകള  വഡിതരണഖ  ടചെയ്യുന.  ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ്  ട്രഷറര്കറ്റ്  ലഭഡിക്കുന്ന

ദകസ്ഥാര്പസറ്റ് തുകകളുടടെയഖ പലഡിശയടടെയഖ സഖക്ഷഡിപഖ എലസ്ഥാ വര്ഷവഖ ടസപഖബര് 30 നറ്റ് മുന്പസ്ഥായഡി

ദകരള ഗസറഡില് പ്രസഡിദതീകരഡിക്കുന.

31.03.2018  വടര  1327  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകളഡിലസ്ഥായഡി ആടക 14,59,99,625/-  രൂപ ദകസ്ഥാര്പസറ്റ്

തുകയസ്ഥായണറ്റ്.  ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ്  തുകയമസ്ഥായഡി  ബനടപട്ട  വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള

അനബനഖ IX ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 

 2017-18 വര്ഷഖ പുതുതസ്ഥായഡി ഏര്ടപടുതഡിയ എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകള

ക്രമ
നഖ.

എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെഡിടന്റെ ദപരറ്റ് നഡിദക്ഷപത്തുക

1 മസ്ഥാടെദശ്ശേരഡി ജസ്ഥാനകഡിയമ ടമദമസ്ഥാറഡിയല് 1,15,500/-

2 പതസ്ഥാവതഡി ടമദമസ്ഥാറഡിയല് 30,000/-

3 കസ്ഥാഥഡികന് ടക.ടക.ദതസ്ഥാമസറ്റ് ടമദമസ്ഥാറഡിയല് 2,50,000/-

ആടക 3,95,500/-
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അദക്യസ്ഥായഖ - 4

ധനകസ്ഥാരക്യഖ

4.1 വകുപഡിനറ്റ് അനവദഡിച ബജററ്റ് വഡിഹഡിതതഡിടന്റെയഖ വഡിനഡിദയസ്ഥാഗതഡിടന്റെയഖ വഡിവരഖ.

ഈ  വകുപഡിടല  2016-17,  2017-18  കസ്ഥാലയളവഡിടല  വഡിവഡിധ  പദതഡി,  പദതഡി  ഇതര  

ടചെലവകളുടടെ പതഡിക ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

ടഹഡറ്റ് ഓഫറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്
2016-17 ടല
എസഡിദമററ്റ്

2016-17 ടല
റഡിഡവസ്ഡറ്റ്
എസഡിദമററ്റ്

2017-18

പദതഡി-ഇതരഖ (2054-00-098-99)

01 സസ്ഥാലറതീസറ്റ് 625860000 625860000 754107000

02 ദവജസറ്റ് 4564000 6370000 6533000

04 യസ്ഥാതസ്ഥാ ബത 18700000 18700000 21200000

05 ഓഫതീസറ്റ് ടചെലവകള 4486000 4486000 5010000

06 ആര് ആര് ടെഡി 1000000 1000000 1000000

17 ഡമനര് വര്കറ്റ് 200000 200000 200000

21 ദമസ്ഥാദട്ടസ്ഥാര് വസ്ഥാഹനങ്ങള
21(2) റഡിപയര് & ടമയഡിന്റെനന്സറ്റ്

-
1477000
250000

-
1477000
250000

247000

26 ഔദദക്യസ്ഥാഗഡിക ഭസ്ഥാഷ നടെപസ്ഥാകല് 60000 60000 1000

45 പഡി.ഒ.എല് 500000 500000 591000

ആടക (പദതഡി- ഇതരഖ) 657111000 658917000 788889000

പദതഡി (2054-00-098-88-34)  

മററ്റ് ടചെലവകള 20000000 20000000 22000000
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കഴഡിഞ അഞറ്റ് വര്ഷകസ്ഥാലയളവഡില് വകുപഡിനസ്ഥായഡി ബജറഡില് വകയഡിരുതഡിയ തുകകളുടടെ
വഡിവരഖ

ടഹ ഡറ്റ് ഓഫറ്റ്
അകക്കൗണറ്റ്

വര്ഷഖ

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

പദതഡി-ഇതര (2054-00-098-99)

01 സസ്ഥാലറതീസറ്റ് 433482000 507266000 580954000 625860000 754107000

02 ദവജസറ്റ് 2000000 3000000 4030000 6370000 6533000

04 യസ്ഥാതസ്ഥാ ബത 17999000 15314000 17080000 18700000 21200000

05 ഒസ്ഥാഫതീസറ്റ് 
ടചെലവകള

3629000 3936000 4316000 4486000 5010000

06 ആര് ആര് റഡി 3420000 800000 1000000 1000000 1000000

17 ഡമനര് വര്കറ്റ്സറ്റ് 200000 200000 200000 200000 200000

21 ദമസ്ഥാദട്ടസ്ഥാര് 
ടവഹഡികഡിളസറ്റ്

- - 1000 - -

21(1) പര്ദചസറ്റ് - - - 1477000 -

21(2) റഡിപയര് & 
ടമയഡിന്റെടനന്സറ്റ്

85000 250000 250000 250000 247000

26 ഔദദക്യസ്ഥാഗഡിക ഭസ്ഥാഷ
നടെപസ്ഥാകല്

60000 - 60000 60000 1000

45 പഡി ഒ എല് 250000 500000 500000 514000 591000

ആടക 
(പദതഡി-ഇതര)

461125000 531266000 608391000 658917000 788889000

പദതഡി (2054-00-098-99)

21(1)വസ്ഥാഹനഖ 
വസ്ഥാങ്ങല്

10000000 - - - -

കമ്പപ്യൂട്ടര്വല്കരണഖ - - 14000000 - 22000000

പദതഡി (2054-00-098-88-34)

മററ്റ് ടചെലവകള 10000000 14400000 - 20000000 22000000

ആടക (പദതഡി) 20000000 14400000 14000000 20000000 22000000
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4.2 പദതഡി ടചെലവറ്റ് - ദനട്ടങ്ങളുടടെ വഡിവരഖതിഃ

സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ  സമഗവഡികസനഖ  ലക്ഷക്യമഡിട്ടറ്റ്  പസ്ഥാന്  ഫണറ്റ്  വഡിനഡിദയസ്ഥാഗഡിചറ്റ്

നടെപസ്ഥാക്കുന്ന  "കമ്പപ്യൂട്ടടടറദസഷന്  &  ദമസ്ഥാദഡടടണദസഷന്  പദതഡിയഡിലുളടപടുതഡി”

പതനഖതഡിട്ട, ദകസ്ഥാട്ടയഖ, കസ്ഥാസറദഗസ്ഥാഡറ്റ് ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളുടടെ നവതീകരണ പ്രവൃതഡികള

ടപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതറ്റ് വകുപറ്റ് മുഖസ്ഥാന്തഡിരഖ നഡിര്വ്വഹഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ് 81,19,560/- രൂപ (എണ്പതഡിഒന്നറ്റ് ലക്ഷതഡി

പടതസ്ഥാന്പതഡിനസ്ഥായഡിരതഡി അഞ്ഞൂറതീ അറപതറ്റ് രൂപ മസ്ഥാതഖ) റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് വര്ഷഖ മുന്കൂര് നഡിദക്ഷപഖ

നടെതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  നഡിര്മസ്ഥാണ പ്രവൃതഡികളകസ്ഥായളള ടടെണര് നടെപടെഡികള ടപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതറ്റ് വകുപഡില്

പുദരസ്ഥാഗമഡിക്കുന.   നവതീകരണ  പ്രവൃതഡികള  പൂര്തഡിയസ്ഥാകഡി  വഡിനഡിദയസ്ഥാഗ  സര്ട്ടഡിഫഡികററ്റ്

ലഭക്യമസ്ഥാകുന്നതനസരഡിചറ്റ്  മുന്കൂര് ക്രമതീകരഡിക്കുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.   ഇദത പദതഡിയഡിലുളടപടുതഡി  123  ലസ്ഥാപറ്റ്

ദടെസ്ഥാപ്പുകള ടകല്ദട്രസ്ഥാണഡിടന്റെ ടസന്ട്രടടലസ്ഡറ്റ് ടപ്രസ്ഥാകബര്ടമന്റെറ്റ് സഡിസഖ മുഖസ്ഥാന്തഡിരഖ വസ്ഥാങ്ങുന്നതഡിനറ്റ്

സഖസസ്ഥാന ടഎ.ടെഡി. മഡിഷനഡില് 54,86,292/- രൂപ (അമ്പതഡിനസ്ഥാലറ്റ് ലക്ഷതഡി എണ്പതസ്ഥാറസ്ഥായഡിരതഡി

ഇരുന്നൂറഡി ടതസ്ഥാണ്ണൂറഡി രണറ്റ് രൂപ മസ്ഥാതഖ) മുന്കൂര് നഡിദക്ഷപഖ നടെതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  
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അദക്യസ്ഥായഖ - 5

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്

5.1 സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്

1994 ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിയമഖ, വകുപറ്റ് 23, 1996 ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല്

ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ചെട്ടങ്ങള, ചെട്ടഖ 25 എന്നഡിവ പ്രകസ്ഥാരഖ ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്  ഡയറക്ടര്

എലസ്ഥാ  വര്ഷവഖ  ടസപ ഖബര്  30  നറ്റ്  മുന്പസ്ഥായഡി  മുന്  സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷഖ  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്ത

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളഡില്  സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  ശദയഡില്  ടകസ്ഥാണ്ടുവദരണ  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  /  വഡിഷയങ്ങള

ഉളടകസ്ഥാളളഡിചടകസ്ഥാണ്ടുളള  സമസ്ഥാഹൃത  ഓ ഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  സര്കസ്ഥാരഡിനറ്റ്  സമര്പഡിക്കുന.  2016-17

വര്ഷടത സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  28.9.2017-നറ്റ് സമര്പഡിക്കുകയഖ സര്കസ്ഥാര് 12.06.2018 ല്

പ്രസ്തുത റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  നഡിയമസഭയഡില് വയ്ക്കുകയഖ ടചെയ.

5.2 ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് കമഡിറഡി

  തദദ്ദേശ സസ്വയഖ ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളകറ്റ് ദവണഡിയഖ  1994  ടല ദകരള ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ് ആക്ടഡിടന്റെ അനബന പട്ടഡികയഡില് ഉളടപടുതഡിയഡിട്ടുളള മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങളകറ്റ് ദവണഡിയഖ

വകയഡിരുതഡിയഡിട്ടുളള കണക്കുകളുഖ, സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളുഖ പരഡിഗണഡിക്കുന്നതറ്റ് ദലസ്ഥാകല്

ഫണറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് കമഡിറഡിയസ്ഥാണറ്റ്.

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡില് പരസ്ഥാമര്ശഡിചഡിട്ടുളള എലസ്ഥാ നഡിരതീക്ഷണങ്ങടളയഖ സമഗമസ്ഥായഡി

പരഡിദശസ്ഥാധഡിക്കുകയഖ അതഡില് ഉളടപട്ടഡിട്ടുളളവയഡില്  ടതളഡിവകള സഹഡിതഖ  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകഡി

നഡിയമസഭയറ്റ്  സമര്പഡിക്കുകയഖ ടചെയ്യുന. 08.07.2016 നറ്റ് ശതീ.ടക.സുദരഷറ്റ് കുറപറ്റ് ടചെയര്മസ്ഥാനസ്ഥായഡി

2016-19  കസ്ഥാലയളവഡിടല ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്  അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ്  കമഡിറഡി  രൂപതീകൃതമസ്ഥായഡി.  2017-18  വര്ഷ

കസ്ഥാലയളവഡില്  സമഡിതഡി  24  തവണ  ദയസ്ഥാഗഖ  ദചെരുകയഖ  14  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള  നഡിയമസഭയഡില്

സമര്പഡിക്കുകയഖ ടചെയ.
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ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് കമഡിറഡി (2016-19)

ടചെയര്മസ്ഥാന്

1 ശതീ.ടക.സുദരഷറ്റ് കുറപറ്റ് 

മറഖഗങ്ങള

1 ശതീ.ടക.വഡി.അബ്ദുള ഖസ്ഥാദര്

2 ശതീ.അടൂര് പ്രകസ്ഥാശറ്റ്

3 ശതീമതഡി. ഇ.എസറ്റ്.ബഡിജഡിദമസ്ഥാള

4 ശതീ.വഡി.ടക.സഡി.മമദറ്റ് ദകസ്ഥായ

5 ശതീ.എഖ.ടക.മുനതീര്

6 ശതീ.പഡി.റഡി.ദതസ്ഥാമസറ്റ്

7 ശതീ.ദതസ്ഥാമസറ്റ് ചെസ്ഥാണഡി (2018 മസ്ഥാര്ചറ്റ് മസ്ഥാസഖ 9- ാാാ
തതീയതഡിയഡിടല 413- ാാാ നമ്പര് ബുളളറഡിന് പ്രകസ്ഥാരഖ

8 ശതീ.എഖ.ഉമര്

9 ശതീ.ടക.വഡി വഡിജയദസ്ഥാസറ്റ്

10 ശതീ.എന്.വഡിജയന് പഡിളള

ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് കമഡിറഡി (2016-19) പുറടപടുവഡിച

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളുടടെ വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള

ക്രമ
നഖ.

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് നഖ. വഡിഷയഖ
നഡിയമസഭയഡില്

സമര്പഡിച
തതീയതഡി

1
LFAC 
(2016-19 - 10th 

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  1999-2000, 2001-02,
2003-04   – വഡിവഡിധ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുമസ്ഥായഡി
ബനടപട്ട പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള.

15.05.2017

2
LFAC 
(2016-19) -11th 

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  2003-04  – ദകസ്ഥാട്ടയഖ
ജഡിലയഡിടല  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുമസ്ഥായഡി  ബനടപട്ട
ടപസ്ഥാതുപരസ്ഥാമര്ശങ്ങള,  ഇടുകഡി  ജഡിലയഡിടല
രസ്ഥാജസ്ഥാകസ്ഥാടെറ്റ്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുമസ്ഥായഡി  ബനടപട്ട
ഓഡഡിററ്റ് ഖണ്ഡഡികകള അടെഡിസസ്ഥാനമസ്ഥാകഡിയളളതറ്റ്. 

15.05.2017
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3
LFAC 
(2016-19) -12th 

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  2003-04  -  ആലപ്പുഴ
ജഡിലയഡിടല  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകടള  സഖബനഡിച
ഓഡഡിററ്റ് പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള.

09.08.2017

4
LFAC 
(2016-19) -13rd 

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2007-08 മുതല് 2010-11
 – പതനഖതഡിട്ട  ജഡിലയഡിടല  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തു

കളുമസ്ഥായഡി  ബനടപട്ട  ഓഡഡിററ്റ്  ഖണ്ഡഡികകള
അടെഡിസസ്ഥാനമസ്ഥാകഡിയളളതറ്റ്. 

23.08.2017

5
LFAC 
(2016-19) -14th 

സമഡിതഡി (2004-06)യടടെ 15- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള
                          ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്

23.08.2017

6
LFAC 
(2016-19) -15th 

സമഡിതഡി (2006-08)യടടെ 20- ാാമതറ്റ്         " 23.08.2017

7
LFAC 
(2016-19) -16th 

സമഡിതഡി (2004-06)യടടെ 17- ാാമതറ്റ്         " 01.02.2018

8
LFAC 
(2016-19) -17th 

സമഡിതഡി (2010-11)യടടെ 40- ാാമതറ്റ്          " 01.02.2018

9
LFAC 
(2016-19) -18th 

സമഡിതഡി (2010-11)യടടെ 42- ാാമതറ്റ്          " 01.02.2018

10
LFAC 
(2016-19) -19th 

സമഡിതഡി (2011-14)യടടെ 12- ാാമതറ്റ്           " 01.02.2018

11
LFAC 
(2016-19) -20th 

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2010-11 മുതല് 2013-14
 – ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്-മസ്ഥായഡി  ബനടപട്ട

ഓഡഡിററ്റ് ഖണ്ഡഡികകളുഖ സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്
2011-12  ഖണ്ഡഡികകളുഖ  8.1,  8.20  എന്നതീ  ഓഡഡിററ്റ്
ഖണ്ഡഡികകളുഖ സഖബനഡിചറ്റ്.

27.03.2018

12
LFAC 
(2016-19) -21st 

സമഡിതഡി  (2014-16)യടടെ  31- ാാമതറ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള
ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

27.03.2018

13
LFAC 
(2016-19)  22– nd

2005-06 മുതല് 2009-10 വടരയളള വര്ഷങ്ങളഡിടല
സമസ്ഥാഹൃത  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡില്  ഉളടപട്ട  തൃശ്ശൂര്,
എറണസ്ഥാകുളഖ  ജഡിലകളഡിടല  നഗരസഭകടള
സഖബനഡിചറ്റ്.

27.03.2018

14
LFAC 
(2016-19)  23– rd

സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  - 2005-06, 2006-07-
ദകരള  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയമസ്ഥായഡി   ബനടപട്ട
ഓഡഡിററ്റ് ഖണ്ഡഡികകള സഖബനഡിചറ്റ്.

27.03.2018
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5.3 ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് കമഡിറഡിയടടെ 2017-18 ടല പ്രവര്തനങ്ങള.

ക്രമ
നഖ.

തതീയതഡി വഡിഷയഖ റഡിമസ്ഥാര്കറ്റ്

1 9.5.2017

1) സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - 1999-2000 മുതല്  2003-04 –
വഡിവഡിധ  ജഡിലകളഡിടല  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുമസ്ഥായഡി  ബനടപട്ട
ടപസ്ഥാതുപരസ്ഥാമര്ശങ്ങള - സഖബനഡിചറ്റ്.

2) 2003-04 സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - ദകസ്ഥാട്ടയഖ ജഡിലയഡിടല
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട ടപസ്ഥാതുപരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  -
ഇടുകഡി  ജഡിലയഡിടല  രസ്ഥാജസ്ഥാകസ്ഥാടെറ്റ്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുമസ്ഥായഡി
ബനടപട്ട ഓഡഡിററ്റ് ഖണ്ഡഡിക  കരടെറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് പരഡിഗണന– .

2 7.6.2017

1. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2010-11 –
   ഖണ്ഡഡിക 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3.

2. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2011-12  –
   ഖണ്ഡഡിക 6.1, 4.15

3. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  2012-13  –
   ഖണ്ഡഡിക 6.5.1

4. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2013-14 - 
   ഖണ്ഡഡിക 8.2.

5. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2015-16  –
   ഖണ്ഡഡിക 8.1, 8.20

ടതളഡിടവടുപറ്റ്
ദയസ്ഥാഗഖ

3 14.6.2017 1. സമഡിതഡി (2004-06)  2-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2004-06)  6-– ാാമതറ്റ്    "

3. സമഡിതഡി (2004-06)  16– -ാാമതറ്റ്   "

4. സമഡിതഡി (2004-06)  18-– ാാമതറ്റ്    "

5. സമഡിതഡി (2006-08)  1-– ാാമതറ്റ്     "

6. സമഡിതഡി (2006-08)  15– -ാാമതറ്റ്   "

7. സമഡിതഡി (2010-11)  36– -ാാമതറ്റ്    "

ടതളഡിടവടുപറ്റ്
ദയസ്ഥാഗഖ
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8. സമഡിതഡി (2010-11)  41– -ാാമതറ്റ്     "

9. സമഡിതഡി (2004-06)  20-– ാാമതറ്റ്   "

4 21.6.2017
സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2015-16 - 

ഖണ്ഡഡിക 3.6.1, 3.6.2, 3.7, 3.7.1, മുതല് 3.7.14 വടര

ടതളഡിടവടുപറ്റ്
ദയസ്ഥാഗഖ

5 17.7.2017
സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2013-14  –

ഖണ്ഡഡിക 3.11, 3.12, 3.13, 4.4(1-5), 4.6,  4.8

6 26.7.17

1. സമഡിതഡി (2011-14)  15-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി(2011-14)  23-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച   
    നടെപടെഡികളുടടെ പരഡിദശസ്ഥാധന.

7 2.8.17

1. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2006-07  – ഖണ്ഡഡിക 5.13
2. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2014-15  – ഖണ്ഡഡിക 6.14
   ദലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ് കമഡിറഡിയഡിടല(2016-19)       –
   5- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - ഖണ്ഡഡിക 34

ടതളഡിടവടുപറ്റ്
ദയസ്ഥാഗഖ

8 9.8.2017

1. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2003-04  – ആലപ്പുഴ ജഡിലയഡിടല
  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട ടപസ്ഥാതുപരസ്ഥാമര്ശങ്ങള -
   കരടെറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് പരഡിദശസ്ഥാധന.

2. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2007-08  2010-11  – –
   പതനഖതഡിട്ട ജഡിലയഡിടല ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുമസ്ഥായഡി    
   ബനടപട്ട ഓഡഡിററ്റ് ഖണ്ഡഡികകള - കരടെറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്   
   പരഡിഗണന.

3. സമഡിതഡി (2004-06)  15-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - 
    ശഡിപസ്ഥാര്ശകളഡിദന്മലുളള നടെപടെഡികള.
4. സമഡിതഡി (2006-08)  20-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - 
   ശഡിപസ്ഥാര്ശകളഡിദന്മലുളള നടെപടെഡികള.

9 30.8.2017 1. സമഡിതഡി (2004-06)  4-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2010-11)  40– -ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

3. സമഡിതഡി (2011-14)  6-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.
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4. സമഡിതഡി (2014-16)  35-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്

സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച നടെപടെഡികളുടടെ (SoAT) പരഡിദശസ്ഥാധന.

10 13.9.2017

1. 20.1.2016 ടല ദയസ്ഥാഗഖ ആവശക്യടപട്ട അധഡികവഡിവരങ്ങള.

2. 22.12.2015 ടല ദയസ്ഥാഗഖ ആവശക്യടപട്ട അധഡികവഡിവരങ്ങള.

3. 14.5.2017 ടല ദയസ്ഥാഗഖ ആവശക്യടപട്ട അധഡികവഡിവരങ്ങള

11 27.9.2017 സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2014-15  – അധക്യസ്ഥായഖ 7.1
ടതളഡിടവടുപറ്റ്

ദയസ്ഥാഗഖ

12 12.10.2017

1. സമഡിതഡി (2004-06)  13-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2006-08)  6– -ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

3. സമഡിതഡി (2006-08)  14-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 

സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച നടെപടെഡികളുടടെ (SoAT)പരഡിദശസ്ഥാധന

13 19.10.2017

1. സമഡിതഡി (2004-06)  5-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2004-06)  16– -ാാമതറ്റ്    "

3. സമഡിതഡി (2004-06)  18-– ാാമതറ്റ്     "

4. സമഡിതഡി (2006-08)  1-– ാാമതറ്റ്      "

5. സമഡിതഡി (2006-08)  15-– ാാമതറ്റ്     "

6. സമഡിതഡി (2010-11)  39-– ാാമതറ്റ്      "

7. സമഡിതഡി (2010-11)  41-– ാാമതറ്റ്       "

8. സമഡിതഡി (2011-14)  2-– ാാമതറ്റ്        "

9. സമഡിതഡി (2011-14)  3-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

ടതളഡിടവടുപറ്റ്
ദയസ്ഥാഗഖ

14 26.10.2017

1. സമഡിതഡി (2009-11)  24– -ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2010-11)  39-– ാാമതറ്റ്     "

3. സമഡിതഡി (2011-14)  11-– ാാമതറ്റ്      "
സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച നടെപടെഡികളുടടെ പരഡിദശസ്ഥാധന
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15 2.11.2017

1. 13.9.2017 ടല ദയസ്ഥാഗതഡില് ആവശക്യടപട്ട അധഡിക 
   വഡിവരങ്ങള.

2. 2012-13 വര്ഷടത സമസ്ഥാഹൃത ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിടല 
   ഖണ്ഡഡിക 2.5, 2.6, 2.7.16 സഖബനഡിച അധഡിക വഡിവരങ്ങള

ടതളഡിടവടുപറ്റ്

16 15.11.17

1. സമഡിതഡി (2004-06)യടടെ 20- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2006-08)യടടെ 11- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

3. സമഡിതഡി (2011-14)യടടെ 19- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

4. സമഡിതഡി (2014-16)യടടെ 25- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച നടെപടെഡികളുടടെ പരഡിദശസ്ഥാധന.

17 21.11.17
സമസ്ഥാഹൃത  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്   2005-06,  2007-08,  2008-09,
2010-11,  2011-12,  2013-14  – കസ്ഥാസര്ദഗസ്ഥാഡറ്റ് ജഡിലയഡിടല തദദ്ദേശ
സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള - സഖബനഡിചറ്റ്.

ടതളഡിടവടുപറ്റ്

18 29.11.17 സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2014-15  – അധക്യസ്ഥായഖ 7.1 ടതളഡിടവടുപറ്റ്

19 13.12.17
സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2014-15  – അധക്യസ്ഥായഖ 4 - 
ഖണ്ഡഡിക 4.1

ടതളഡിടവടുപറ്റ്

20 20.12.17

1. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2012-13  –
   അധക്യസ്ഥായഖ 2, ഖണ്ഡഡിക 2.4, 2.6, 2.7, 2.8

2. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2006-07, 
  ഖണ്ഡഡിക 4-16.1  – അധഡിക വഡിവരങ്ങളഡിദന്മലുളള നടെപടെഡിപതഡിക.

 

21 27.12.2017

1. സമഡിതഡി (2011-14)  19-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - ടതളഡിടവടുപറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2011-14)  1-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച   
   നടെപടെഡികളുടടെ (SoAT) പരഡിദശസ്ഥാധന.
3. സമഡിതഡി (2011-14)  4-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് സര്കസ്ഥാര് സസ്വതീകരഡിച  
   നടെപടെഡികളുടടെ പരഡിദശസ്ഥാധന.

22 11.1.18 1. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2006-07 - 
  ഖണ്ഡഡിക 3.79.15,  3.381.1
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2. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2014-15    – ഖണ്ഡഡിക 6.1

3. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - ഖണ്ഡഡിക  – 4.1 ടല തൃശ്ശൂര്    
    മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന്, ടകസ്ഥാലഖ ജഡില എന്നഡിവഡിടെങ്ങളഡിടല
    തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങടള സഖബനഡിച    
    ഖണ്ഡഡിക   4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.10

23 30.1.2018

1. സമഡിതഡി (2004-06)  17– -ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള കരടെറ്റ്   
   ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.
2. സമഡിതഡി (2010-11)  40-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള കരടെറ്റ് 
   ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.
3. സമഡിതഡി (2010-11)  42-– ാാതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള കരടെറ്റ് 
   ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.
4. സമഡിതഡി (2011-14)  12-– ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള കരടെറ്റ് 
   ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്
   കരടെറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് പരഡിഗണന.

24 22.3.2018

1. സമഡിതഡി (2016-18)  – സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് - 2010-11,   
   2011-12, 2012-13, 2013-14  – കരടെറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

2. സമഡിതഡി (2014-16)യടടെ  31- ാാമതറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.
    കരടെറ്റ് ആക്ഷന് ദടെകണ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്.

3. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2005-06 മുതല് 2009-10  –
    തൃശ്ശൂര്, എറണസ്ഥാകുളഖ ജഡിലയഡിടല നഗരസഭകടള 
    സഖബനഡിചതറ്റ്.
4. സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് 2005-06, 2006-07 
   വര്ഷങ്ങളഡിടല ദകരള സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയമസ്ഥായഡി ബനടപട്ട  
   ഓഡഡിററ്റ് ഖണ്ഡഡികകളുടടെ പരഡിദശസ്ഥാധന സഖബനഡിചറ്റ്.
   കരടെറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് പരഡിഗണന.
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അദക്യസ്ഥായഖ - 6

ടടകവരഡിച ദനട്ടങ്ങള

6.1 പുതുതസ്ഥായഡി ആരഖഭഡിച ഓഡഡിറ്റുകളുടടെ വഡിവരങ്ങള

1. ദകരള ടമഡഡികല് സര്വ്വതീസസറ്റ് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് ലഡിമഡിറഡറ്റ്

        30.3.2016 ടല സ.ഉ(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.1024/2016/എചറ്റ് &എഫറ്റ്.ഡബബ.ഡഡി പ്രകസ്ഥാരഖ ദകരള

ടമഡഡികല്  സര്വ്വതീസസറ്റ്  ദകസ്ഥാര്പദറഷടന്റെ  ഓഡഡിററ്റ്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന

ചുമതലടപടുതഡിടകസ്ഥാണറ്റ്  ഉതരവസ്ഥായഡി.  നഡിലവഡില്  ട്രഡിഡ  ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിടല

ടഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടറടടെ ദനതൃതസ്വതഡിലസ്ഥാണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നടെത്തുന്നതറ്റ്.  2008-09  മുതല് 2011-12

വടരയളള വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളുടടെ ഓഡഡിററ്റ്  28.6.2017 നറ്റ് ആരഖഭഡിക്കുകയഖ  18.4.2018  നറ്റ്

ടക.എസറ്റ്.എ.ട്രഡിഡ.2/112/2018- ാാാ നമ്പരഡില് ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് പുറടപടുവഡിക്കുകയഖ ടചെയ.

2. എ  .  പഡി  .  ടജ  .   അബ്ദുള കലസ്ഥാഖ സസ്ഥാദങതഡിക ശസ്ഥാസ്ത്ര സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലതിഃ

           23.04.2016 ടല സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)3780/16/ധന നമ്പര് ഉതരവറ്റ് പ്രകസ്ഥാരഖ എ.പഡി.ടജ.

അബ്ദുള കലസ്ഥാഖ സസ്ഥാദങതഡിക ശസ്ഥാസ്ത്ര സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടടെ ഓഡഡിററ്റ്  സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്

വകുപഡിടന ചുമതലടപടുതഡി.   ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  ഡയറക്ടറടടെ  27.2.2018  ടല

ടക.എസറ്റ്.എ.2269/എസസ്ഥാ.(എസറ്റ്.എസറ്റ്)/2018  കതഡിലൂടടെ  പ്രസ്തുത  സസ്ഥാപനതഡിടന്റെ

ഓഡഡിററ്റ്  ദജസ്ഥാലഡികള  ദകരള  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഓഡഡിററ്റ്  ദജസ്ഥായഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടടറ

ചുമതലടപടുത്തുകയഖ  09.04.2018 മുതല് ഓഡഡിററ്റ് ആരഖഭഡിക്കുകയഖ ടചെയ്തഡിട്ടുണറ്റ്.

6.2  ഓഡഡിററ്റ് കുടെഡിശ്ശേഡിക രഹഡിതമസ്ഥായഡി

ദകരളതഡിടല തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ഓഡഡിററ്റ് നടെത്തുകയസ്ഥാണറ്റ് വകുപഡിടന്റെ

പ്രധസ്ഥാനടപട്ട  ചുമതല.   തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  2016-17  വര്ഷടത ഓഡഡിററ്റ്  
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പൂര്തതീകരഡിചതറ്റ് വഴഡി  ഓഡഡിററ്റ് കുടെഡിശ്ശേഡിക രഹഡിതമസ്ഥായഡി.

ക്രമ
നഖ

സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
ദപരറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
ടചെദയ്യേണ
സസ്ഥാപന
ങ്ങളുടടെ
എണഖ 

ഓഡഡിററ്റ്
ടചെയ്ത

സസ്ഥാപന
ങ്ങളുടടെ
എണഖ 

ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
സമര്പഡിദകണ

വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളുടടെ

എണഖ 

ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
ലഭഡിച

വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളു
ടടെ എണഖ 

ഓഡഡിററ്റ്
ടചെയ്ത

വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുക

ളുടടെ
എണഖ 

ഓഡഡിററ്റ്
ടചെയ്യേസ്ഥാനളള
വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കു
കളുടടെ
എണഖ 

1 ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതറ്റ് 941 941 941 941 941 0

2 ദബസ്ഥാകറ്റ്പഞസ്ഥായതറ്റ് 152 152 152 178 178 0

3 ജഡിലസ്ഥാപഞസ്ഥായതറ്റ് 14 14 14 15 18 0

4
മുനഡിസഡിപല് 
കക്കൗണ്സഡില്

87 86 87 86 86 0

5
മുനഡിസഡിപല് 
ദകസ്ഥാര്പദറഷന്

6 6 6 8 8 0

6.3 വകുപഡിനറ്റ് സസ്വന്തമസ്ഥായഡി ഓഡഡിററ്റ് മസ്ഥാനസ്വല് 

തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  പ്രവര്തനഖ  ടമചടപടുതസ്ഥാന്  ഓഡഡിറഡിടന്റെ

കസ്ഥാരക്യക്ഷമത ഉയര്ത്തുക വഴഡി സസ്ഥാദക്യമസ്ഥാകുടമന്ന നസ്ഥാലസ്ഥാഖ ധനകസ്ഥാരക്യ കമതീഷന് ശുപസ്ഥാര്ശ പ്രകസ്ഥാരഖ 

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിനറ്റ്  'ഓഡഡിററ്റ് മസ്ഥാനസ്വല്'  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതഡിനറ്റ് സര്കസ്ഥാര് അനമതഡി

ലഭഡിച.   തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  സുസഡിരവഡികസനഖ  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതഡിനറ്റ്  ദകരള

സര്കസ്ഥാര് രൂപതീകരഡിചഡിട്ടുളള ടക.എല്.ജഡി.എസറ്റ്.ഡഡി.പഡി (Kerala Local Government Service Delivery

Project  /  തദദ്ദേശ  മഡിതഖ)  മുദഖന  ദലസ്ഥാകബസ്ഥാങറ്റ്  ഫണറ്റ്  ഉപദയസ്ഥാഗഡിചസ്ഥാണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  മസ്ഥാനസ്വല്

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയതറ്റ്.

ദലസ്ഥാകബസ്ഥാങഡിടന്റെ  പദതഡി  നഡിര്വ്വഹണരതീതഡി  അവലഖബഡിചറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  മസ്ഥാനസ്വല്  നഡിര്മസ്ഥാണഖ

സര്കസ്ഥാര്  അഖഗതീകരഡിച  വഡിഷയ  നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങള  പ്രകസ്ഥാരഖ  തസ്ഥാല്പരക്യപതഖ  ക്ഷണഡിചതഡിലൂടടെ

സസ്ഥാദങതഡിക പ്രസ്ഥാപഡി  വഡിശകലനഖ നടെതഡി,  കുറഞ തുക ദകസ്വസ്ഥാട്ടറ്റ്  ടചെയ്ത ഡപ്രസറ്റ്  വസ്ഥാട്ടര് ഹക്കൗസറ്റ്

കൂദപഴറ്റ്  ലഡിമഡിറഡറ്റ്  (M/S.  Pricewaterhouse  Coopers  Pvt.Ltd)  എന്ന  സസ്ഥാപനമസ്ഥാണറ്റ്  കരസ്ഥാര്
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ഏടറടുതതറ്റ്.  ഈ സസ്ഥാപനവമസ്ഥായഡി  നഡികുതഡികള ഉളടപടടെ  84  ലക്ഷഖ  രൂപയറ്റ്  05.01.2017  നറ്റ്

ടക.എല്.ജഡി.എസറ്റ്.ഡഡി.പഡി  കരസ്ഥാറഡിദലര്ടപടുകയഖ  10.01.2017  -ല്  ഓഡഡിററ്റ്  മസ്ഥാനസ്വല്

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതഡിനളള  നടെപടെഡികള  ആരഖഭഡിക്കുകയഖ  ടചെയ.  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരഖ  31.05.2017  മുന്പറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്  മസ്ഥാനസ്വല് പൂര്തഡിയസ്ഥാദകണഡിയഡിരുന.  29.12.2017  ടല സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.9674/2017/ധന

ഉതരവഡിലൂടടെ  ഓഡഡിററ്റ്  മസ്ഥാനസ്വലഡിടന്റെ  5  വസ്ഥാലക്യങ്ങളുളള  ഇഖഗതീഷറ്റ്  പതഡിപഡിനഖ,  25.03.2018  ടല

സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)നഖ.  2563/2018/ധന ഉതരവ പ്രകസ്ഥാരഖ  5  വസ്ഥാലക്യങ്ങളസ്ഥായളള ഓഡഡിററ്റ്  മസ്ഥാനസ്വലഡിടന്റെ

മലയസ്ഥാളഖ പതഡിപഡിനഖ സര്കസ്ഥാര് അഖഗതീകസ്ഥാരഖ നല്കഡി.

ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ടചെയ്യുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  പ്രതഡിനഡിധഡികള

ഉളടപടുന്ന  ദഫസ്ഥാകസറ്റ്  ഗ്രൂപറ്റ്  ചെര്ചകളഡിലൂടടെയസ്ഥാണറ്റ്  മസ്ഥാനസ്വലഡിടന്റെ  കരടെഡിന  രൂപഖ  നല്കഡിയതറ്റ്.

കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന്  സമര്പഡിച  മസ്ഥാനസ്വലഡിടന്റെ  കരടുകള  വകുപ്പുതല  വഡിദഗ്ദ്ധരുടടെ  സഹസ്ഥായദതസ്ഥാടടെ

സൂക്ഷ്മപരഡിദശസ്ഥാധന  നടെതഡി  ദക്രസ്ഥാഡതീകരഡിചറ്റ്   അന്തഡിമ  കരടെറ്റ്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായഡി  വകുപ്പുതല

വഡിദഗ്ദ്ധരുഖ,  കരസ്ഥാറകസ്ഥാരന് നഡിദയസ്ഥാഗഡിച പ്രതഡിനഡിധഡികളുഖ ഉളടപടുന്ന ശഡില്പശസ്ഥാല നടെതഡി അതഡിടല

നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങള കൂടെഡി പരഡിഗണഡിചസ്ഥാണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് മസ്ഥാനസ്വലഡിന രൂപഖ നല്കഡിയതറ്റ്.

സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നടെത്തുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങടളലസ്ഥാഖ ഉളടകസ്ഥാളളുന്ന ഓഡഡിററ്റ്

മസ്ഥാനസ്വലഡിനറ്റ് 2 ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണറ്റ് ഉളളതറ്റ്.  വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നഖ.

ഓഡഡിററ്റ് മസ്ഥാനസ്വല് ഭസ്ഥാഗഖ/വസ്ഥാലക്യഖ ഉളളടെകഖ

1 ഭസ്ഥാഗഖ - 1 ഓഡഡിറഡിടന്റെ രതീതഡിശസ്ഥാസ്ത്രഖ

2 ഭസ്ഥാഗഖ - 2, വസ്ഥാലക്യഖ - 1 ഇതര സസ്ഥാപനങ്ങള (ദദവസസ്വഖ, ദക്ഷമനഡിധഡി,
തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള ഒഴഡിടക)

3 ഭസ്ഥാഗഖ - 2, വസ്ഥാലക്യഖ- 2 ദദവസസ്വഖ

4 ഭസ്ഥാഗഖ - 2, വസ്ഥാലക്യഖ - 3 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

5 ഭസ്ഥാഗഖ - 2, വസ്ഥാലക്യഖ - 4 തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള
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6.4 എയഡിഖസറ്റ് - മൂന്നറ്റ് ഘട്ടഖ പൂര്തഡിയസ്ഥായഡി.

ദകരള സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ ഐ.ടെഡി നയതഡിടല നഡിബനനകളകറ്റ് വഡിദധയമസ്ഥായഡി  14.10.2008  ടല

സര്കസ്ഥാര് ഉതരവറ്റ്  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)  നഖ. 8191/ധന പ്രകസ്ഥാരഖ സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ കമ്പപ്യൂട്ടര്

വല്കരണതഡിനറ്റ്  സസ്ഥാദങതഡികസഹസ്ഥായഖ  നല്കുന്നതഡിനറ്റ്  രൂപതീകരഡിച  ടടെകഡികല്  കമഡിറഡിയടടെ

ശുപസ്ഥാര്ശ പ്രകസ്ഥാരഖ  ഓഡഡിററ്റ് സഖവഡിധസ്ഥാനഖ പൂര്ണമസ്ഥായഖ ഓദട്ടസ്ഥാദമററ്റ് ടചെയ്തറ്റ് സൂക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ് ടവബറ്റ്

അധഡിഷഡിതമസ്ഥായ  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  വഡികസഡിപഡികസ്ഥാന്  തതീരുമസ്ഥാനഡിച.  ടടെകഡികല്  കമഡിറഡിയടടെ

നഡിര്ദദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരഖ  ടകല്ദട്രസ്ഥാണഡില്  നഡിനഖ  ഈ  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  വഡികസഡിപഡിചറ്റ്  നല്കുന്നതഡിനറ്റ്

ടപ്രസ്ഥാദപസ്ഥാസല്  ലഭഡിക്കുകയഖ  അതഡിടന്റെ  വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള  സര്കസ്ഥാര്  പരഡിദശസ്ഥാധഡിചതഡിനദശഷഖ

അഖഗതീകസ്ഥാരഖ നല്കഡിയഡിട്ടുമുണറ്റ്. പ്രസ്തുത ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  3 ഘട്ടമസ്ഥായസ്ഥാണറ്റ് വഡികസഡിപഡിചറ്റ്  വകുപഡിടലയഖ

ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങളഡിടലയഖ ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ ഉപദയസ്ഥാഗതഡിനസ്ഥായഡി പ്രസ്ഥാവര്തഡികമസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ്.

6.4.1 ആദക്യ ഘട്ടഖ

എയഡിഖസറ്റ് ആദക്യ ഘട്ടഖ നടെപഡിലസ്ഥാക്കുന്നതഡിനദവണഡി സര്കസ്ഥാര്  24.2.2011  ടല ഉതരവറ്റ് നഖ.

GO(Rt)1366/2011/Fin  പ്രകസ്ഥാരഖ  28,80,000  രൂപ അനവദഡിച.  പരതീക്ഷണസ്ഥാര്തഖ ആദക്യ ഘട്ടതഡില്

വഡികസഡിപഡിച  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  ദമസ്ഥാഡപ്യൂള  ധനകസ്ഥാരക്യവകുപഡിടന്റെ  സര്വറഡില്  ദപസ്ഥാസറ്റ്  ടചെയ്തറ്റ്

ദകസ്ഥാഴഡിദകസ്ഥാടെറ്റ് ജഡിലയഡില് പരതീക്ഷണസ്ഥാടെഡിസസ്ഥാനതഡില് നടെപസ്ഥാകഡി. തുടെര്ന്നറ്റ് ഇതറ്റ് മററ്റ് ജഡിലകളഡിടല ഗസ്ഥാമ,

ദബസ്ഥാകറ്റ്, ജഡിലസ്ഥാ പഞസ്ഥായത്തുകളഡിലുഖ, മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡികളഡിലുഖ, ദകസ്ഥാര്പദറഷനകളഡിലുഖ വകുപഡിടന്റെ ജഡിലസ്ഥാ

ഓഫതീസറ്റ്  മുദഖന  വഡിജയപൂര്വ്വഖ  നടെപഡിലസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  ആദക്യ  ഘട്ടഖ  വഡികസഡിപഡിച  ദമസ്ഥാഡപ്യൂളഡില്

പ്രതീ-ഓഡഡിററ്റ് ദജസ്ഥാലഡികളുഖ ഓഡഡിററ്റ് നടെതഡിപഡിനറ്റ് ആവശക്യമസ്ഥായ സജതീകരണങ്ങളുഖ നടെപഡില് വരുതഡി.

വഡിശദസ്ഥാഖശങ്ങള ചുവടടെ ടകസ്ഥാടുക്കുന.

ഓഡഡിററ്റ് ദമസ്ഥാണഡിറര്-  അകക്കൗണ്ടുകള ലഭഡിചതഡിടന്റെയഖ,  ഓഡഡിററ്റ് കുടെഡിശ്ശേഡികയഖ സഖബനഡിചളള
വഡിവരഖ ലഭക്യമസ്ഥാകസ്ഥാന് ദവണഡിയളള സഖരഖഭഖ
ഓണ്ഡലനസ്ഥായഡി ഓഡഡിററ്റ് പസ്ഥാന് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനഖ
ഓണ്ഡലനസ്ഥായഡി പ്രതഡിമസ്ഥാസ ഓഡഡിററ്റ് പരഡിപസ്ഥാടെഡികള തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനഖ
ഓണ്ഡലനസ്ഥായഡി  ഓഡഡിററ്റ്  നടെക്കുന്ന  ദവളയഡില്  ഓഡഡിററ്റ്  എന്കസ്വയറഡി  ഒബ്ജക്ഷന്  സഡിപറ്റ്,
ഓഡഡിററ്റ് ദനസ്ഥാട്ടുകള തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനഖ
ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് ഓണ്ഡലനസ്ഥായഡി തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകഡി ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാപനതഡിനറ്റ്  ഓ ണ്ഡലനസ്ഥായഡി
നല്കസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനഖ
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6.4.2    രണസ്ഥാഖ ഘട്ടഖ

രണസ്ഥാഖ  ഘട്ടഖ  നടെപഡിലസ്ഥാക്കുന്നതഡിനദവണഡി  സര്കസ്ഥാര്  16.06.2015 ടല

GO(MS)No.229/2015/Fin  പ്രകസ്ഥാരഖ  21,00,000/-  രൂപ  അനവദഡിച.  പ്രസ്തുത  ദമസ്ഥാഡപ്യൂള  ഓഡഡിററ്റ്

സസ്ഥാപനതഡിനറ്റ്   ഓണ്ഡലന്  സഖവഡിധസ്ഥാനതഡിലൂടടെ  വസ്ഥാര്ഷഡിക  ധനകസ്ഥാരക്യ  പതഡിക

സമര്പഡിക്കുന്നതഡിനദവണഡി  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുളളതസ്ഥാണറ്റ്.   ഐ.ടക.എഖ  വഡികസഡിപഡിച  സസ്ഥാഖഖക്യ

ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയറഡില് നഡിനഖ തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള അവയടടെ വസ്ഥാര്ഷഡിക ധനകസ്ഥാരക്യ

ദസററ്റ്ടമന്റെറ്റ്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയദശഷഖ  എയഡിഖസഡില്  വസ്ഥാര്ഷഡിക  ധനകസ്ഥാരക്യ  ദസററ്റ്ടമന്റെറ്റ്  അപ് ദലസ്ഥാഡറ്റ്

ടചെയ്യേസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനമസ്ഥാണറ്റ് ഈ ദമസ്ഥാഡപ്യൂള മുദഖന നടെപഡിലസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ്. തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള സമര്പഡിക്കുന്ന വസ്ഥാര്ഷഡിക ധനകസ്ഥാരക്യ ദസററ്റ്ടമന്റുകള ഡഡിജഡിറല് സഡിദഗ്നേചര് മുദഖന

സസ്ഥാക്ഷക്യടപടുത്തുവസ്ഥാനഖ   സഖവഡിധസ്ഥാനമുണറ്റ്.  ഓണ്ഡലന്  വഴഡി  ലഭഡിക്കുന്ന  വസ്ഥാര്ഷഡിക  ധനകസ്ഥാരക്യ

പതഡികകള അതസ്ഥാതറ്റ്  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫതീസുകളഡില്  ഓണ്ഡലന്  മുദഖന  പരഡിദശസ്ഥാധഡികസ്ഥാനഖ,

വസ്ഥാര്ഷഡിക  ധനകസ്ഥാരക്യ  പതഡികയഡില് കടണത്തുന്ന അപസ്ഥാകതകള പരഡിഹരഡിക്കുന്നതഡിനദവണഡി  ഇവ

തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളകറ്റ്  ഓണ്ഡലന്  മുദഖന  തഡിരഡിചറ്റ്  അയച  നല്കസ്ഥാനഖ

സജതീകരണങ്ങള  ദമസ്ഥാഡപ്യൂളഡില്  ഉളടപടുതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  ദമസ്ഥാഡപ്യൂള  20.02.2016  ല്

1200 തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഉപദയസ്ഥാഗതഡിനസ്ഥായഡി  പ്രസ്ഥാവര്തഡികമസ്ഥാകഡി.  പ്രസ്തുത

ദമസ്ഥാഡപ്യൂളഡിടന്റെ സഹസ്ഥായദതസ്ഥാടടെ 2015-16 സസ്ഥാമ്പതഡിക വര്ഷഖ മുതല് എലസ്ഥാ തദദ്ദേശ സസ്വയഖഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങളുഖ  സമയബനഡിതമസ്ഥായഡി  വസ്ഥാര്ഷഡിക  ധനകസ്ഥാരക്യ  പതഡികകള  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്

സമര്പഡിക്കുനണറ്റ്.

6.4.3 മൂന്നസ്ഥാഖ ഘട്ടഖ
ദപസ്ഥാസറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  നടെപടെഡിക്രമങ്ങള  ഓണ്ഡലന്  സഖവഡിധസ്ഥാനതഡിലൂടടെ

നടെപഡിലസ്ഥാക്കുന്നതഡിനദവണഡി സര്കസ്ഥാര്  4.2.2016 ടല  GO(MS)No.59/2016/Fin  പ്രകസ്ഥാരഖ  26,24,000/-

രൂപ  അനവദഡിച.  18.02.2017  മുതല് എയഡിഖസഡിടന്റെ മൂന്നസ്ഥാഖഘട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള സജതീവമസ്ഥാകഡി.

വകുപഡിടല  എലസ്ഥാ  ജതീവനകസ്ഥാര്ക്കുഖ  എയഡിഖസറ്റ്  ലഭക്യമസ്ഥാകസ്ഥാന്  പ്രദതക്യകഖ  ദലസ്ഥാഗഡിന്   ഐ.ഡഡി  യഖ

പസ്ഥാസറ്റ് ദവര്ഡുഖ അനവദഡിച നല്കഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  പ്രസ്തുത ദമസ്ഥാഡപ്യൂള പ്രകസ്ഥാരഖ ഓഡഡിററ്റ്  സസ്ഥാപനതഡിനറ്റ്

55



ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടഡിദന്മലുളള  തഡിരുതല്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  ഓണ്ഡലന്  മുദഖന  സമര്പഡിക്കുവസ്ഥാനളള

സഖവഡിധസ്ഥാനവഖ  അതഡിദന്മല്  വകുപഡിനറ്റ്  അനന്തര  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്   സമര്പഡികസ്ഥാനളള  സഖവഡിധസ്ഥാനവഖ

സജതീകരഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.  ഇതഡിന പുറടമ ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാപനഖ സമയബനഡിതമസ്ഥായഡി തഡിരുതല് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്

സമര്പഡികസ്ഥാത പക്ഷഖ ഓണ്ഡലന് സഖവഡിധസ്ഥാനതഡിലൂടടെ അനന്തര റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് പുറടപടുവഡിക്കുവസ്ഥാനഖ

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്  നടെപടെഡിക്രമങ്ങള  ഓണ്ഡലന്  വഴഡി  നടെപഡിലസ്ഥാകസ്ഥാനഖ  ദമസ്ഥാഡപ്യൂളഡില്

സക്കൗകരക്യങ്ങള  നടെപഡിലസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  പ്രസ്തുത  ദമസ്ഥാഡപ്യൂള  നടെപഡിലസ്ഥാകഡിയതഡിലൂടടെ  2016-17

സസ്ഥാമ്പതഡികവര്ഷഖ  ദകരളതഡിടല  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളഡിലുഖ  എയഡിഖസറ്റ്  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്

നടെപഡിലസ്ഥാകഡി.  സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടടെ  2016-17  സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷടത   ഓഡ ഡിററ്റ്  പൂര്ണമസ്ഥായഖ

(ടവറഡിനറഡി  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഒഴഡിടക)  എയഡിഖസഡിലൂടടെ  ആണറ്റ്  നഡിര്വ്വഹഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്.  21.03.2017 ടല

GO(MS)197/2017/Fin  ഉതരവറ്റ്  പ്രകസ്ഥാരഖ  എലസ്ഥാ  സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുടടെയഖ  വസ്ഥാര്ഷഡിക

ധനകസ്ഥാരക്യപതഡിക  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  ദഫസ്ഥാര്മസ്ഥാററ്റ്  ഏകതീകരഡിചറ്റ്  എയഡിഖസറ്റ്  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയറഡില്  2017-18

സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷഖ  മുതല്  അപ് ദലസ്ഥാഡറ്റ്  ടചെയ്യുവസ്ഥാന്  ദവണഡിയളള  സസ്ഥാദങതഡികസ്ഥാനമതഡിയഖ

ലഭക്യമസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്. 

എയഡിഖസറ്റ്  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  വകുപഡില്  നടെപസ്ഥാകഡിയ  ദശഷഖ  സഖസസ്ഥാനടത  മുഴുവന്

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുടടെയഖ,  ദബസ്ഥാകറ്റ്  പഞസ്ഥായത്തുകളുടടെയഖ,  ജഡിലസ്ഥാപഞസ്ഥായത്തുകളുടടെയഖ  2016-17

സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷടത  ഓ ഡഡിററ്റ്  പൂര്തഡിയസ്ഥാകഡി  റഡിപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  പുറടപടുവഡിക്കുവസ്ഥാന്  വകുപഡിനറ്റ്

സസ്ഥാധഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.  തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  മുന്  വര്ഷങ്ങളുടടെ  കുടെഡിശ്ശേഡിക  ഓഡഡിറ്റുഖ

2017-18  സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷതഡില്  പൂര്തഡിയസ്ഥാകഡി  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  പുറടപടുവഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

സഖസസ്ഥാനടത വഡിവഡിധ ആശുപതഡി വഡികസന കമഡിറഡികളുടടെയഖ അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങളുടടെയഖ ഗസ്ഥാന്റെറ്റ്

ഇന് എയ്ഡറ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ  ഓഡഡിററ്റ് എയഡിഖസഡിലൂടടെ നഡിര്വ്വഹഡിചറ്റ് ഇതരഖ സസ്ഥാപനങ്ങളകറ്റ്

സര്കസ്ഥാരഡില്  നഡിനഖ  യഥസ്ഥാസമയഖ  ഗസ്ഥാന്റെറ്റ്-ഇന്-എയ്ഡറ്റ്  ലഭക്യമസ്ഥാകസ്ഥാന്  വകുപഡിനറ്റ്  കഴഡിഞഡിട്ടുണറ്റ്.

ഇതഡിന  പുറടമ  സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളഡില്  നഡിനഖ  കുടെഡിശ്ശേഡിക  ഓഡഡിറ്റുകള  പൂര്തതീകരഡിചറ്റ്  2016-17

സസ്ഥാമ്പതഡിക  വര്ഷടത  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  എയഡിഖസഡിലൂടടെ  പുറടപടുവഡികസ്ഥാന്  വകുപഡിനറ്റ്

കഴഡിഞഡിട്ടുണറ്റ്.  2018-19  സസ്ഥാമ്പതഡിക വര്ഷഖ വകുപഡിടന്റെ കതീഴഡിലുളള മററ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  ഓഫതീസുകളഡിലുഖ
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എയഡിഖസറ്റ് നടെപഡിലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ദവണഡിയളള നടെപടെഡികളുഖ സസ്വതീകരഡിചഡിട്ടുണറ്റ്. 

6.4.4 ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ്  കമ്പപ്യൂട്ടര്വല്കരണഖ പുദരസ്ഥാഗമഡിക്കുന
  
      2017-18  സസ്ഥാമ്പതഡിക വര്ഷഖ  220  ലക്ഷഖ രൂപ സഖസസ്ഥാന ബഡ്ജറഡില് 2054-00-098-88

ദലസ്ഥാകല്  ഫണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടല  'കമ്പപ്യൂട്ടര്വല്കരണഖ  34  -മററ്റ്  ടചെലവകള'  എന്ന

ശതീര്ഷകതഡില്  വകയഡിരുതഡി.   വകുപറ്റ്  ഡയറക്ടര്,  ഇ-ഗദവണന്സറ്റ്  ടെതീഖ,  ടകല്ദട്രസ്ഥാണ്

പ്രതഡിനഡിധഡികള,  വകുപഡിടല മററ്റ്  ഉന്നത ഉദദക്യസ്ഥാഗസര് എന്നഡിവര്  14.11.2016  ല്  ധനകസ്ഥാരക്യവകുപറ്റ്

അഡതീഷണല്  ചെതീഫറ്റ്  ടസക്രട്ടറഡിയടടെ  ദചെഖമ്പറഡില്  നടെന്ന  ദയസ്ഥാഗതഡില്   ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള

എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെഡിടന്റെ  ഓദട്ടസ്ഥാദമഷടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി  എയഡിഖസഡിടന്റെ  ദമസ്ഥാഡഡിഫഡിദകഷന്  &

എന്ഹസ്ഥാന്ടസന്റെറ്റ്  ദമസ്ഥാഡപ്യൂളസ്ഥായഡി  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  വഡികസഡിപഡിക്കുന്നതഡിനളള  അഖഗതീകസ്ഥാരഖ  നല്കഡി.

ദമല്പറഞ ടടെകഡികല് കമഡിറഡി അഖഗതീകരഡിച ശുപസ്ഥാര്ശകളഡിദന്മല് വകുപഡിടന്റെ കതീഴഡില് സൂക്ഷഡിചഡിട്ടുളള

ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള  എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകള  ഓപണ്  ടവബറ്റ്  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  ടടെദകസ്ഥാളജഡി  ഉപദയസ്ഥാഗഡിചറ്റ്

വഡികസഡിപഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ് ദകരള സര്കസ്ഥാര് 6.2.2018 ല് ഉതരവറ്റ് നഖ. 937/2018/ധന പ്രകസ്ഥാരഖ വകുപഡിനറ്റ്

21,60,000/-  രൂപയടടെ  ഭരണസ്ഥാനമതഡിയഖ  സസ്ഥാമ്പതഡികസ്ഥാനമതഡിയഖ  നല്കഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  പ്രസ്തുത

ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  വഡികസഡിപഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ്   ടകല്ദട്രസ്ഥാണഡിനറ്റ്  കരസ്ഥാര്  നല്കുകയഖ  വകുപഡിടല

ജതീവനകസ്ഥാര്കറ്റ് പ്രസ്ഥാദയസ്ഥാഗഡിക പരഡിശതീലനഖ നല്കുന്നതഡിനദവണഡി നടെപടെഡികള സസ്വതീകരഡിചഡിട്ടുമുണറ്റ്. 

      ഇക്കൗ ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര് മുദഖന ഒരു എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ് അദപക്ഷ ലഭഡിക്കുന്നതറ്റ് മുതല് അതഡിടന്റെ

പരഡിദശസ്ഥാധന,  സര്കസ്ഥാര്  അനമതഡി,   എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെറ്റ്  തുക,    പലഡിശ  അഡഡിനഡിദസ്ട്രറര്കറ്റ്

വഡിതരണഖ എന്നഡിവ ഓണ്ഡലന് വഴഡി  ലഭഡികസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനഖ ഉണറ്റ്.   എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെഡിടന്റെ

അകക്കൗണഡിഖഗറ്റ്  നടെത്തുന്നതഡിനറ്റ്  ബസ്ഥാകറ്റ്  എന്റെറ്റ്  ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയര്  ഉപദയസ്ഥാഗഡിചറ്റ്  അകക്കൗണഡിഖഗറ്റ്  ഭസ്ഥാഗഖ

പൂര്ണമസ്ഥായഖ ഓദട്ടസ്ഥാദമററ്റ് ടചെയ്യേസ്ഥാനളള സഖവഡിധസ്ഥാനഖ ഈ ദസസ്ഥാഫ റ്റ് ടവയറഡില് ഉളടപടുതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്. 

6.5 ഇ-ഓഫതീസറ്റ് 

ഇ-ഓഫതീസറ്റ്  പദതഡിയടടെ  പ്രധസ്ഥാന  ലക്ഷക്യഖ  സര്കസ്ഥാര്  ഓഫതീസുകളുടടെ  പ്രവര്തനവഖ

ഫയലഡിഖഗറ്റ് സഖവഡിധസ്ഥാനവഖ സുതസ്ഥാരക്യമസ്ഥാക്കുകയഖ അതഡിലൂടടെ കസ്ഥാരക്യക്ഷമത വര്ദഡിപഡിക്കുകയമസ്ഥാണറ്റ്.  
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ഇ-ഓഫതീസറ്റ് സഖവഡിധസ്ഥാനഖ ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡില് നടെപഡിലസ്ഥാക്കുന്നതഡിന ദവണഡി

18.04.2015  ടല സര്കസ്ഥാര് ഉതരവറ്റ്  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)4024/15/ധന പ്രകസ്ഥാരഖ  8,12,491/-  രൂപ അനവദഡിചറ്റ്

നല്കഡിയഡിരുന. ദകന സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ കതീഴഡിലുളള നസ്ഥാഷണല് ഇന്ഫര്മസ്ഥാറഡികറ്റ് ടസന്റെര് (NIC) എന്ന

സസ്ഥാപനമസ്ഥാണറ്റ്   വകുപഡില്   ഇ-സഖവഡിധസ്ഥാനഖ  നടെപഡിലസ്ഥാക്കുന്നതഡിനദവണഡി  സസ്ഥാദങതഡിക  സഹസ്ഥായഖ

നല്കുന്ന ഏജന്സഡി.   സഖരഖഭതഡിടന്റെ പ്രധസ്ഥാന ലക്ഷക്യഖ സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടന്റെ ഫയല്

മസ്ഥാദനജ്ടമന്റെറ്റ് സഖവഡിധസ്ഥാനഖ പുന:ക്രമതീകരഡിക്കുക എനളളതസ്ഥാണറ്റ്.  ഓഫതീസഡില് ലഭഡിക്കുന്ന തപസ്ഥാലുകള

സ്കെസ്ഥാന് ടചെയ്തറ്റ് ഇലദക്ട്രേസ്ഥാണഡികറ്റ് ഫയലസ്ഥാകഡി ദമല് നടെപടെഡികള സസ്വതീകരഡിക്കുക,  ഫയലുകളുടടെ നതീകഖ

ഇ-സഖവഡിധസ്ഥാനഖ വഴഡി പരഡിദശസ്ഥാധഡിക്കുക എന്നഡിവയസ്ഥാണറ്റ്  പ്രസ്ഥാവര്തഡികമസ്ഥാക്കുന്നതറ്റ്.

ആദക്യ  ഘട്ടമസ്ഥായഡി  ഇ-ഓഫതീസറ്റ്  സഖവഡിധസ്ഥാനഖ  ദകരള  സഖസസ്ഥാന  ഓ ഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ

 ഡയറക്ടദററഡില്  06/2015  മുതല് നടെപഡിലസ്ഥാകഡി.    2017-18  സസ്ഥാമ്പതഡിക വര്ഷഖ ഡയറക്ടദററഡില്

ആടക 1881 ഫയലുകള ഇ-ഓഫതീസറ്റ്  സഖവഡിധസ്ഥാനതഡിലൂടടെ തതീര്പസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്. ഓഫതീസഡിടല ഐ.ടെഡി,

റൂളസറ്റ്, ഒ&എഖ എന്നതീ ടസക്ഷനകളഡില് പൂര്ണമസ്ഥായഖ ഇ-ഓഫതീസറ്റ് സഖവഡിധസ്ഥാനഖ നടെപഡിലസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.

2018  വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനദതസ്ഥാടടെ   ദകരള  സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  ഡയറക്ടദറററ്റ്  പൂര്ണമസ്ഥായഖ

കടെലസ്ഥാസറ്റ് രഹഡിത ഓഫതീസറ്റ് ആക്കുവസ്ഥാനളള കര്മ പദതഡിയസ്ഥാണറ്റ്  ലക്ഷക്യമഡിട്ടഡിട്ടുളളതറ്റ്. 

6.6 ഭരണഭസ്ഥാഷ  മലയസ്ഥാളഖ–

ഫയലുകള  പൂര്ണമസ്ഥായഖ  മലയസ്ഥാളതഡില്  ടടകകസ്ഥാരക്യഖ  ടചെയ്യുന്നതഡിനഖ  കതഡിടെപസ്ഥാടുകള

നടെത്തുന്നതഡിനമസ്ഥായഡി  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളകറ്റ്  നഡിര്ദദ്ദേശഖ   നല്കഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.   വകുപഡിടന്റെ  കതീഴഡിലുളള

വഡിവഡിധ  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളുടടെ  ദപരുകള  മലയസ്ഥാളതഡിലുഖ,  ഇഖഗതീഷഡിലുഖ  ദരഖടപടുതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.

മുഖക്യകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിടല ടസക്ഷനകളുടടെ ദപരുകള മലയസ്ഥാളതഡിലസ്ഥാണറ്റ് പ്രദര്ശഡിപഡിചഡിട്ടുളളതറ്റ്.

സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ  21.09.2017  ടല  ഒക്കൗ.ഭസ്ഥാ.4/28/2017/ഉ.പ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകസ്ഥാരഖ

ഡയറദക്ട്രേറഡിലുഖ  വകുപഡിടല  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളഡിലുഖ  മലയസ്ഥാളഭസ്ഥാഷസ്ഥാദഡിനസ്ഥാദഘസ്ഥാഷഖ

സഖഘടെഡിപഡിക്കുന്നതഡിനഖ  നവഖബര്  1  മുതല്  7  വടര  മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാവസ്ഥാരസ്ഥാദഘസ്ഥാഷമസ്ഥായഡി

ആദഘസ്ഥാഷഡിക്കുന്നതഡിനഖ തതീരുമസ്ഥാനഡിക്കുകയണസ്ഥായഡി.

ഉദദക്യസ്ഥാഗസ  ഭരണ  പരഡിഷസ്ഥാര  (ഒക്കൗദദക്യസ്ഥാഗഡിക  ഭസ്ഥാഷ)  വകുപഡിടന്റെ  27.9.2017  ടല
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സ.ഉ.(ടടക)19/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകസ്ഥാരഖ ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ വര്ഷസ്ഥാദഘസ്ഥാഷഖ  2017  നവഖബര്  1  മുതല്

2018  ഒദക്ടസ്ഥാബര്  31  വടര  ദതീര്ഘഡിപഡിക്കുകയഖ   പ്രസ്തുത  കസ്ഥാലയളവഡില്   കര്മപരഡിപസ്ഥാടെഡികള

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകഡി ഭസ്ഥാഷസ്ഥാമസ്ഥാറ പ്രവര്തനങ്ങള തുടെരുകയഖ ഒക്കൗദദക്യസ്ഥാഗഡിക ഭസ്ഥാഷ സഖബനഡിചറ്റ് സര്കസ്ഥാര്

പുറടപടുവഡിക്കുന്ന ഉതരവകളുഖ നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങളുഖ കര്ശനമസ്ഥായഡി പസ്ഥാലഡിക്കുകയഖ ടചെയ്യുനണറ്റ്.

സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  ഡയറദക്ട്രേറഡില്  01.11.2017  നറ്റ്  മലയസ്ഥാളഭസ്ഥാഷസ്ഥാദഡിനസ്ഥാദഘസ്ഥാഷഖ

സഖഘടെഡിപഡിച.  ഇതഡിടന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി ഭരണഭസ്ഥാഷസ്ഥാ പ്രതഡിജ, പ്രഭസ്ഥാഷണഖ, ജതീവനകസ്ഥാര്കസ്ഥായഡി കവഡിത,

ടചെറകഥസ്ഥാ  മത്സരഖ  എന്നഡിവ  സഖഘടെഡിപഡിച.   കൂടെസ്ഥാടത  മലയസ്ഥാള  സസ്ഥാഹഡിതക്യ   രഖഗത്തു  മഡികവ

പുലര്തഡിയ  വകുപഡിടല   ഉദദക്യസ്ഥാഗസടര  ആദരഡിക്കുകയഖ  ടചെയ.   മലയസ്ഥാള  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

വസ്ഥാരസ്ഥാദഘസ്ഥാഷതഡിടന്റെയഖ  വര്ഷസ്ഥാദഘസ്ഥാഷതഡിടന്റെയഖ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായഡി  വഡിവഡിധ  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളഡിലുഖ

കസ്ഥാരക്യപരഡിപസ്ഥാടെഡികള സഖഘടെഡിപഡിച.

6.7 ഓണസ്ഥാദഘസ്ഥാഷഖ - ദഘസ്ഥാഷയസ്ഥാതയഡില് വകുപഡിനറ്റ് ആദക്യമസ്ഥായഡി ദഫസ്ഥാട്ടറ്റ് 

ദകരള സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ ഓണഖ വസ്ഥാരസ്ഥാദഘസ്ഥാഷ സമസ്ഥാപന ദഡിവസമസ്ഥായ  09.09.2017  ല് നടെന്ന

സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക ദഘസ്ഥാഷയസ്ഥാതയഡില് ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ ദഫസ്ഥാട്ടറ്റ്  അവതരഡിപഡിച.

വകുപഡിടന്റെ  75- ാാാ വസ്ഥാര്ഷഡികഖ  ആദഘസ്ഥാഷഡിച  സമയതസ്ഥാണറ്റ്  ദഫസ്ഥാട്ടറ്റ്  അവതരഡിപഡിചതറ്റ്  എന്നതുഖ

ശദദയമസ്ഥാണറ്റ്.   ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടന്റെ  പ്രധസ്ഥാന  പ്രവര്തനങ്ങളുഖ  ചുമതലകളുഖ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനക്യവഖ

വഡിളഖബരഖ ടചെയ്യുന്ന വഡിധമസ്ഥായഡിരുന  ദഫസ്ഥാട്ടഡിടന്റെ അവതരണഖ.  വകുപഡിടല ജതീവനകസ്ഥാര് ദകരളതീയ

ദവഷമണഡിഞറ്റ്  ദഫസ്ഥാട്ടഡിടന അനഗമഡിച.   സഖസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാരഡിടന്റെ വരവറ്റ് ടചെലവറ്റ് നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങള

പസ്ഥാലഡിചറ്റ് ഹരഡിത നഡിയമങ്ങള അനസരഡിചസ്ഥാണറ്റ് ദഫസ്ഥാട്ടറ്റ് അവതരഡിപഡിചതറ്റ്.
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അദക്യസ്ഥായഖ - 7

പ്രതതീക്ഷകള, ടവല്ലുവഡിളഡികള

7.1 വകുപഡിടന്റെ ആധുനഡികവല്കരണഖ

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടന്റെ ആധുനഡികവല്കരണതഡിനസ്ഥായഡി  2018-19  ബജറഡില്

250 ലക്ഷഖ രൂപ  വകയഡിരുതഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.   എയഡിഖസറ്റ്  ദസസ്ഥാഫ റ്റ്  ടവയര് വഡിപുലതീകരണഖ,  ഹക്കൗസഡിഖഗറ്റ്

ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്,  ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്,  ടൂറഡിസഖ ഓഡഡിററ്റ്,  എസറ്റ്.ടഎ.ഇ.പഡി.  ഓഡഡിററ്റ് എന്നതീ

കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളഡിദലക്കു  കൂടെഡി  എയഡിഖസറ്റ്  നടെപസ്ഥാകസ്ഥാന്  ലസ്ഥാപറ്റ്  ദടെസ്ഥാപ്പുകള  വസ്ഥാങ്ങുക,

ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളകറ്റ്  പ്രഡിന്റെറകള വസ്ഥാങ്ങല് എന്നഡിവയ്ക്കുഖ,  ഓഡഡിററ്റ്  ഭവന്,  ടട്രയഡിനഡിഖഗറ്റ്  ടസന്റെര്,

ടകസ്ഥാലഖ  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  കുസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,  ദക്ഷമനഡിധഡി  ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ  എന്നഡിവയസ്ഥായഡി  പുതഡിയ

ടകട്ടഡിടെനഡിര്മസ്ഥാണഖ,  മൂന  ഉപകസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയങ്ങളുടടെ  നവതീകരണഖ  എന്നഡിവയ്ക്കുമസ്ഥാണറ്റ്  ബജറഡില്  തുക

വകയഡിരുതഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ്.

7.2 വകുപഡിടന്റെ ഉതരവസ്ഥാദഡിതങ്ങള കൂടുന - അധഡിക തസഡികകള അനഡിവസ്ഥാരക്യഖതിഃ

ഓദരസ്ഥാ വര്ഷവഖ കൂടുതല്  ഉതരവസ്ഥാദഡിതങ്ങള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടന സര്കസ്ഥാര്

ചുമതലടപടുത്തുന.  എന്നസ്ഥാല് ഇതഡിനറ്റ്  ആനപസ്ഥാതഡികമസ്ഥായഡി  പുതഡിയ തസഡികകള അനവദഡിചഡിട്ടഡില

എന്നതറ്റ്  വകുപഡിടന്റെ   പ്രവര്തനടത  പ്രതഡികൂലമസ്ഥായഡി  ബസ്ഥാധഡിക്കുന.   27.11.2015  ടല  സ.ഉ.

(ടടക)നഖ.540/15/ധന.  ഉതരവഡിലൂടടെയസ്ഥാണറ്റ്  വകുപഡില് ഏറവഖ  ഒടുവഡിലസ്ഥായഡി  പുതഡിയ തസഡികകള

അനവദഡികടപട്ടഡിട്ടുളളതറ്റ്.   എന്നസ്ഥാല്  അതഡിനദശഷഖ  പ്രധസ്ഥാനടപട്ട  പല  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെയഖ

ഓഡഡിററ്റ്,  വകുപഡിടന  ഭസ്ഥാരദമല്പഡിചഡിട്ടുടണങഡിലുഖ  അധഡിക  തസഡികകള  അനവദഡിചഡിട്ടഡില.

തുഞടതഴുതച്ഛന് മലയസ്ഥാളഖ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല,  എ.പഡി.ടജ.അബ്ദുള കലസ്ഥാഖ സസ്ഥാദങതഡിക ശസ്ഥാസ്ത്ര

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല,  ദകരള  ടമഡഡികല്  സര്വ്വതീസറ്റ്  ദകസ്ഥാര്പദറഷന്,  കുടുഖബശതീ,  ഫ്രണറ്റ്സറ്റ്,

എല്.ബഡി.എസറ്റ്,  ടഎ.എചറ്റ്.ആര്.ഡഡി,  ദകരള അലക്കുടതസ്ഥാഴഡിലസ്ഥാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി,  ദകരള ബസ്ഥാര്ബര് &

ബപ്യൂട്ടതീഷക്യസറ്റ് ദക്ഷമനഡിധഡി,  കഡിര്തസ്ഥാഡ്സറ്റ് എന്നഡിവയടടെ ഓഡഡിറ്റുകള വകുപഡിനറ്റ് പുതഡിയ തസഡികകള

അനവദഡികസ്ഥാടത  ചുമതലടപടുതഡിയവയസ്ഥാണറ്റ്.   നഡിലവഡിലുളള  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഓഡഡിററ്റ്

സമയബനഡിതമസ്ഥായഡി  പൂര്തഡിയസ്ഥാകഡി  കസ്ഥാലഡികമസ്ഥാക്കുന്നതഡിടനസ്ഥാപഖ  പുതഡിയ  സസ്ഥാപനങ്ങള  കൂടെഡി

ഏടറടുദകണഡി വന്നതറ്റ് വകുപഡിടന്റെ ദജസ്ഥാലഡിഭസ്ഥാരഖ ക്രമസ്ഥാതതീതമസ്ഥായഡി വര്ദഡിപഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

വഡിജഡിലന്സറ്റ്,  ടടക്രഖബ്രസ്ഥാഞറ്റ്,  ടസ്പെഷക്യല് ഇന്ടവസഡിദഗഷന് ടെതീമുകടള അദനസ്വഷണങ്ങളഡില്

സഹസ്ഥായഡിക്കുവസ്ഥാന്  സഖസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിടല  ജതീവനകസ്ഥാരുടടെ  ദസവനഖ  നഡിരന്തരഖ
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വഡിട്ടുനല്ദകണഡി  വരുന.   കണ്ണൂര് മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡിടയ  2015  ല് മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷനസ്ഥാകഡി

ഉയര്തഡിടയങഡിലുഖ  പ്രസസ്തുത  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയതഡിടന്റെ  ഓഡഡിററ്റ്  വഡിഭസ്ഥാഗതഡിനറ്റ്  പുതഡിയ  തസഡികകള

അനവദഡിചഡിട്ടഡില.  അധഡിക തസഡികകള അനവദഡിചറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിടന ശക്തഡിടപടുദതണതുണറ്റ്.

     ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സസ്ഥാ പനങ്ങളുടടെ ദപരറ്റ്

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായതറ്റ് 941 941 941 941 941 0

2 ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ് 152 152 178 178 178 0

3 ജഡിലസ്ഥാ പ  ഞസ്ഥായതറ്റ് 14 14 14 14 14 0

4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 87 87 86 86 86 0

5 മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് 6 6 6 6 6 0

6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 12 15 9 9 9 0

7 ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 3152 10659 2060 1049 1049 1011

8 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡുകള 21 117 50 11 32 18

9 1 1 1 1 1 0

10 1 1 2 1 2 0

11 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള 4 3 3 3 3 0

12 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് 1 1 1 1 1 0

13 3 16 2 1 1 1

14 അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള 921 921 819 760 812 7

15 2893 3629 1724 650 1456 268

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 90 92 92 84 92 0

17 സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക  സസ്ഥാപനങ്ങള 60 65 48 45 45 3

18 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 1 1 1 1 1 0

19 14 60 23 15 23 0

20 മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള 163 195 83 73 83 0

ആടക 8537 16976 6143 3929 4835 1308

ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ - I

2017- 18 വര്ഷഖ ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളുടടെ വഡി വരഖ കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക

ക്രമ 
നഖ

ഓഡഡിററ്റ് 
ടചെ ദയ്യേ ണ 

സസ്ഥാപനങ്ങ
ളുടടെ എണഖ

ഓഡഡി റഡി നറ്റ് 
സമര്പഡി  ദകണ 

വസ്ഥാര്ഷഡിക 
കണക്കുകളുടടെ  

എണഖ  

ഓഡഡിറഡി നറ്റ് 
ലഭഡി ച 

വസ്ഥാര്ഷഡിക 
കണക്കുകളുടടെ 

എണഖ  

ഓഡഡിററ്റ് 
ടചെയ്ത 

സസ്ഥാപനങ്ങ
ളുടടെ  എണഖ

ഓഡഡി ററ്റ്  
ടചെയ്ത  

വസ്ഥാര്ഷഡിക 
കണക്കുക 

ളുടടെ  എണഖ  

ഓഡഡി ററ്റ് 
ടചെയ്യേസ്ഥാ നള്ള 
വസ്ഥാര്ഷഡിക 
കണക്കുക 

ളുടടെ  എണഖ

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഭവന  
നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്
സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്

ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

ജഡിലസ്ഥാ ടൂറഡിസഖ പ്രദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ദപരറ്റ്
എണഖ ആടക

1 ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായതറ്റ് 22341 945 23286 422 22864

2 ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ് 2249 210 2459 77 2379

3 ജഡിലസ്ഥാ പ  ഞസ്ഥായതറ്റ് 276 26 301 1 301

4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 1762 92 1744 3 1577

5 മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് 291 10 260 0 301
6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 204 19 195 0 221

7 ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 2851 119 2945 2 2967

8 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡുകള 114 18 132 0 132

9
40 1 41 0 41

10
68 2 70 0 70

11 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള 6 1 7 0 7
12 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് 33 2 35 1 34
13 8 1 9 0 9
14 അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള 44 806 850 746 104

15
155 675 827 483 347

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 17 80 97 54 43
17 സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക  സസ്ഥാപനങ്ങള 11 44 55 43 12
18 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 11 2 13 0 13

19
176 24 24 0 200

20 മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള 34 75 102 62 47
ആടക 30691 3152 33452 1894 31669

ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ-I I
2017- 18 ല് പുറടപടുവഡിച/തതീര്പസ്ഥാകഡിയ/തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാനവദശഷഡിക്കുന്ന ഓഡഡിററ്റ് റഡി ദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകളുടടെ എണഖ

ക്രമ 
നഖ

വര്ഷസ്ഥാരഖഭഖ 
തതീ ര്പസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള 

ഓഡഡിററ്റ് 
റഡി ദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകളുടടെ 

എണഖ

പുറടപടുവഡി ച ഓഡഡിററ്റ് 
റഡി ദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകളുടടെ എണഖ തതീ ര്പസ്ഥാകഡിയ 

ഓഡഡിററ്റ് 
റഡി ദപസ്ഥാ ര്ട്ടു 

കളുടടെ എണഖ

31 .3.2018നറ്റ് 
തതീ ര്പസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള 

ഓഡഡിററ്റ്  
റഡി ദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകളുടടെ 

എണഖ

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഭവന  
നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്
സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്

ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

ജഡിലസ്ഥാ ടൂറഡിസഖ പ്രദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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ക്രമ നഖ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ദപരറ്റ് തുക

1 ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായതറ്റ് 837 9077416607
2 ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ് 123 2678268529
3 ജഡിലസ്ഥാ പ  ഞസ്ഥായതറ്റ് 19 1537997131
4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 76 2780137791.56

5 മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന്
5 5168756965

6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 226 615757190.4
7 ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 0 0

8 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡുകള 0 0

9
1 554712338

10 0 0
11 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള 3 0
12 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് 2 90977000

13 ടക എചറ്റ് ആര് ഡബ്ലു എസറ്റ്
0 0

14 അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള 934 559933857.49

15
211 3565312658

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 89 1708654015.25

17
43 1743309487.39

18 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 0 0

19
0 0

20 മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള 65 493722161
ആടക 2634 30574955731.09

                     ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ  I I I
2017- 18 വര്ഷഖ പുറടപടുവഡിച  അര്ഹത/വഡിനഡിദയസ്ഥാഗ/ഓഡഡിററ്റ് സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുടടെ വഡിവരഖ 

കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക 
പുറടപടുവഡിച 

സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുടടെ എണഖ

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഭവന  
നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക  
സസ്ഥാപനങ്ങള

ജഡിലസ്ഥാ ടൂറഡിസഖ പ്രദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ദപരറ്റ് 

എണഖ തുക എണഖ തുക 
ധനസ്ഥാപഹരണഖ ധനദുര്വഡിനഡിദയസ്ഥാ ഗഖ

എണഖ  തുക എണഖ തുക
ടചെലവറ്റ് തുക

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായതറ്റ് 15 54265637 1 1667947 0 1667947 0 0 1 27500 15 14196780

2 ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ് 1 329989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ജഡിലസ്ഥാ പ  ഞസ്ഥായതറ്റ് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 1 565880 1 0 0 0 0 1276000 0 0 1 1841880

5 മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 7 14999750 0 0 0 0 0 14999750 0 0 8 14999750

8 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡുകള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 18084423 1 12420961 0 0 0 0 0 0 2 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

അനബനഖ  IV
2017-18 വര്ഷഖ  പുറടപടുവഡിച പ്രദതക്യ ക ഓഡഡിററ്റ് റഡി ദപസ്ഥാര്ട്ടുകളുടടെ വഡിവരഖ (ഗുരുതരമസ്ഥായ ക്രമദകടുകളുഖ ധനദുര്വഡിനഡിദയസ്ഥാ ഗവഖ സഖബനഡിചറ്റ്) 

ക്രമ 
നഖ. 

വര്ഷസ്ഥാരഖഭതഡിലുണസ്ഥാ
യഡിരുന്ന പ്രദതക്യ ക 
റഡിദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകളുടടെ  

എണഖ

തന്വര്ഷഖ 
പുറടപടുവഡിച പ്രദതക്യ ക 

റഡി ദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകള

പ്രദതക്യ ക ഓഡഡിററ്റ് റഡി ദപസ്ഥാര്ട്ടഡിടല പരസ്ഥാമര്ശ 
വഡിഷയഖ - സഖക്ഷഡിപരൂപഖ (*)

തന്വര്ഷഖ തതീ ര്പസ്ഥാ 
കഡിയ പ്രദതക്യ ക 
റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള

തതീ ര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് അവദശ 
ഷഡിക്കുന്ന പ്രദതസ്വ ക  

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടു കളുടടെ എണഖ

വരവറ്റ് 
തുക

ടചെലവറ്റ് 
തുക

വരവറ്റ് 
തുക

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഭവന  
നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്
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13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക  സസ്ഥാപനങ്ങള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ആടക 25 88245679 3 14088908 0 1667947 0 16275750 1 27500 26 31038410

ഡയറക്ടര്
      ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

ടക.എചറ്റ് .ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

ജഡിലസ്ഥാ ടൂറഡിസഖ പ്രദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്

(*)പ്രദതക്യക ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളുടടെ വഡിവരഖ, ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് നഖ., തതീയതഡി, തുടെര്നടെപടെഡി സസ്വതീകരഡിച വഡിവരഖ എന്നഡിവ ഖണ്ഡഡിക 3.7 ല് ദചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്. 
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സസ്ഥാ പനങ്ങളുടടെ ദപരറ്റ് ആടക

1 2 3 4 5 6 7
1 ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായതറ്റ് 64 603 667 653 14
2 ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ് 0 35 35 35 0
3 ജഡിലസ്ഥാ പ  ഞസ്ഥായതറ്റ് 0 1 1 1 0
4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 26 602 628 574 54
5 മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് 28 788 816 762 54
6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 125 1385 1510 1426 84
7 ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 68 338 406 363 43

8 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡുകള 0 0 0 0 0

9
3 55 58 56 2

10
0 4 4 4 0

11 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള 0 43 43 16 27
12 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് 1 25 26 26 0

13 2 28 30 28 2
14 അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള 0 0 0 0 0

15
0 0 0 0 0

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 0 10 10 8 2

17
1 42 43 42 1

18 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 0 0 0 0 0

19
0 0 0 0 0

ആടക 318 3959 4277 3994 283

ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ   – V
2017- 18 വര്ഷഖ ലഭഡിചതുഖ തതീര്പസ്ഥാകഡിയതുമസ്ഥായ ടപന്ഷന് ദപപറകളുടടെ വഡിവരഖ

ക്രമ 
നഖ

വര്ഷസ്ഥാരഖഭഖ 
തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാനളള 

ടപന്ഷന് 
ദകസുകളുടടെ 

എണഖ

തന്വര്ഷഖ  
ലഭഡിച 

ടപന്ഷന്
ദകസുകളുടടെ 

എണഖ

തതീര്പസ്ഥാകഡിയ 
ടപന്ഷന് 

ദകസുകളുടടെ 
എണഖ

വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനഖ  
തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് 

അവദശഷഡിക്കുന്ന 
ടപന്ഷന് 

ദകസുകളുടടെ എണഖ

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഭവന  
നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്
സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്

ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക  
സസ്ഥാപനങ്ങള

ജഡിലസ്ഥാ ടൂറഡിസഖ പ്രദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ദപരറ്റ്

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ഗസ്ഥാമ പഞസ്ഥായതറ്റ് 945 4282509193 7297731025 11935537 354838051 84.11587

2 ദബസ്ഥാകറ്റ് പഞസ്ഥായതറ്റ് 198 3156082124 2592088537 9903283 157382261 15.607

3 ജഡിലസ്ഥാ പ  ഞസ്ഥായതറ്റ് 23 2809222280 2822226234 11280959 88897238 8.39

4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 87 1523484092 1413755497.28 2342678.53 148126855 19.78128

5 മുനഡിസഡിപല് ദകസ്ഥാര്പദറഷന് 7 7147078171.48 6632195587 3251626.3 1089500460 0

6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 18 10984517006 10439439219 7999358.39 594133705 1.083
7 ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 418 156736.07 131239.39 416.345 12436.808 0

8 ദക്ഷമനഡിധഡി ദബസ്ഥാര്ഡുകള 43 99041.41 65040.29 27.36 700.59 0

9
1 3487.01 5283.5 2.12 12.44 0

10 2 1152.13 1122.19 0.5808 0 0

11 വഡികസന അദതസ്ഥാറഡിറഡികള 3 11570.90604 8645.59243 93.75 64904.27 0

12 ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ് 1 1256.69 1256.08 1.59 0.73 0

13 1 2680.84 2256.3 24.66 124.44 0

14 അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള 807 34008635.284 33952475.494 0 0 0

15 966 14465144.278 13624181.6199 5007 37918 0
16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 73 2703937.832 2710508.685 433.23 85.27 0

17 40 25684.69 24425.62 1739.49 80.57 0
18 വഖഫറ്റ് ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ് 0 0 0 0 0 0

19 24 794654341 662132301 12949617 131147417 0
20 മററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങള 100 3388750.564 3426713.593 169.48 0.1 0

ആടക 3757 30752415285 31913521548.6 59670975 2564142250 128.97715

ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ   – VI
2017- 18  വര്ഷഖ ഓഡഡിററ്റ് ടചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകള, നഡിരസ്ഥാകരഡിചതുക, തടെസടപടുതഡിയതുക എന്നഡിവയടടെ  

വഡിവരഖ കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക

ക്രമ 
നഖ

ഓഡഡി ററ്റ് 
ടചെയ്ത 

വസ്ഥാര്ഷഡിക 
കണക്കു
കളുടടെ 
എണഖ  

 ആടക വരവറ്റ് 
(തുക ലക്ഷതഡി ല്)

ആടക ടചെലവറ്റ്  
(തുക ലക്ഷതഡി ല്)

നഡി രസ്ഥാകരഡിച 
തുക(തുക 

ലക്ഷതഡി ല്)

തടെസടപടുതഡി
യ  തുക(തുക 
ലക്ഷതഡി ല്)

നഡി രസ്ഥാകരഡിചതുഖ  
തടെസടപടുതഡി
യതുമസ്ഥായ തുക  

തഡി രഡി ടക  
ഈടെസ്ഥാകഡി യതറ്റ് 

(തുക 
ലക്ഷതഡി ല്)

ദകരള സഖസസ്ഥാന ഭവന  
നഡിര്മസ്ഥാണ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്
സര്വ്വവഡിജസ്ഥാനദകസ്ഥാശഖ 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടറ്റ്

ടക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബബ.എസറ്റ്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സസ്ഥാഖസ്കെസ്ഥാരഡിക  
സസ്ഥാപനങ്ങള

ജഡിലസ്ഥാ ടൂറഡിസഖ പ്രദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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ഓഡഡിററ്റ് ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് കുടെഡിശ്ശേഡികയളള സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ വഡിവരഖ കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക

ആടക ആടക ആടക

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 109337100 137976710 247313810 7032407 13842254 20874661 102304693 124134456 226439149

2
ദദവസസ്വഖ 28587914 300000 28887914 0 225000 225000 28587914 75000 28662914

3
മലബസ്ഥാര് ദദവസസ്വഖ 11427585 4928406 16355991 41182 3406365 3447547 11386403 1522041 12908444

4
161728357 11010437 172738794 0 0 0 161728357 11010437 172738794

5
3088317 1342103 4430420 8694 289305 297999 3079623 1052798 4132421

6
7565331 4941 7570272 0 4941 4941 7565331 0 7565331

7
ദക്ഷമനഡിധഡി 14451018 390433 14841451 0 390433 390433 14451018 0 14451018

8

84358 45567 129925 0 19688 19688 84358 25879 110237

9
10491792 13321368 23813160 151123 6417169 6568292 10340669 6904199 17244868

ആടക 3467617 72 1693 19965 51608 17 37 7233406 24595155 3 18 28561 339528366 1447248 10 484253 176

ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ - VII

ക്രമ 
നഖ .

സസ്ഥാപനതഡിടന്റെ 
ദപരറ്റ്

കുടെഡിശ്ശേഡിക 
ഡഡിമസ്ഥാ ന്റെറ്റ്

തന്വര്ഷ 
ഡഡിമസ്ഥാ ന്റെറ്റ്

കുടെഡിശ്ശേഡിക 
വരവറ്റ്

തന്വര്ഷ 
വരവറ്റ്

കുടെഡിശ്ശേഡിക 
നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

തന്വര്ഷ 
നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് 
( 2017-18) ല് 

ഡഡിമസ്ഥാ ന്റെറ്റ് 
ടചെയ്തതറ്റ്

മററ്റ് സസ്ഥാപന
ങ്ങളുഖ വഡികസന 
അദതസ്ഥാറതീകളുഖ

ടൂറഡിസഖ 
ടപ്രസ്ഥാദമസ്ഥാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്

ദസ്പെസ്ഥാര്ട്സറ്റ് 
കക്കൗണ്സഡില്

ദകരള ദപസ്ഥാലതീസറ്റ് 
ടവല്ടഫയര് & 
അമഡിനഡിറതീ ഫണറ്റ്

മഡിസദലനഡിയസറ്റ് 
സസ്ഥാപനങ്ങള
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വഡിശദവഡിവരഖ
ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് ദനസ്ഥാട്ടതീസുകള സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് ദനസ്ഥാട്ടതീസുകള

എണഖ തുക എണഖ തുക

36 2878872 387 19692630

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകള സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകള

15 1586155 117 20667087

ഡയറകര
  കകരള സസസസന ഓഡഡററ വകകപറ

അനകബനസ - VIII

2017- 18 കസ്ഥാലയളവഡില് പുറടപടുവഡിച ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് ദനസ്ഥാ ട്ടതീസുകളുടടെയഖ സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുടടെയഖ വഡിവരഖ 
കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക

പുറടപടുവഡിച  
ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് 
ദനസ്ഥാട്ടതീസുകളുടടെ 

വഡിവരഖ

 പുറടപടുവഡിച 
ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് 
സര്ട്ടഡിഫഡികറ്റുകളുടടെ 

വഡിവരഖ
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1327

3

അമസ്ഥാല്ഗദമറഡറ്റ് ഫണറ്റ് 10,36,00,000/-

ജനറല് ദകസ്ഥാര്പസറ്റ് ഫണറ്റ് 4,23,99,625/-

ആടക 14,59,99,625/-

അമസ്ഥാല്ഗദമറഡറ്റ് ഫണറ്റ് 1,14,53,821/-

ജനറല് ദകസ്ഥാര്പസറ്റ് ഫണറ്റ് 37,92,443/-

ആടക 1,52,46,264/-

മററ്റ് വരവകള അമസ്ഥാല്ഗദമറഡറ്റ് ഫണറ്റ് ദകസ്ഥാര്പസറ്റ് 0

അമസ്ഥാല്ഗദമറഡറ്റ് ഫണറ്റ് 0

8,14,831/-

വഡിനഡിദയസ്ഥാഗഡികസ്ഥാത ബസ്ഥാകഡി  തുക 29,77,612/-

ഡയറക്ടര്
ദകരള സഖസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

അനബനഖ - IX
ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാ വ്ടമന്റെറ്റ് തുകകളുടടെ വഡിവരഖ കസ്ഥാണഡിക്കുന്ന പതഡിക (2017- 18)

31.03.2018 വടരയളള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകളുടടെ എണഖ

2017-18 വര്ഷഖ പുതുതസ്ഥായഡി ആരഖഭഡിച എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റുകളുടടെ എണഖ

(എ)നഡിദക്ഷപത്തുകകളുടടെ വഡിവരഖ

2017- 18 വര്ഷഖ  നഡിദക്ഷപത്തുകകളകറ്റ് ലഭഡിച പലഡിശ

ജനറല് ദകസ്ഥാര്പസറ്റ് ഫണറ്റ് പലഡിശ  (ചെസ്ഥാരഡിറബഡിള എന്ദഡസ്ഥാവ്ടമന്റെഡിനസ്ഥായഡി 
വഡിതരണഖ ടചെയ്തതറ്റ്)



  അനുബന്ധയം X
അകഒൗണന്റെജ് ജനറലണിനന്റെ റണിപപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളണില് തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള ഖണണികകളുനടെ വണിവരയം

ക്രമ
നഖ

സസ്ഥാപനതഡിടന്റെ
ദപരറ്റ്

റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ് നമ്പര് ഖണ്ഡഡിക
നഖ

ഖണ്ഡഡികയടടെ
വഡിവരഖ

ഖണ്ഡഡിക തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാന് ഡകടകസ്ഥാണ
നടെപടെഡി/ഏറവഖ പുതഡിയ വഡിവരഖ 

1 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,

മലപ്പുറഖ 

No.OA(HQ)II/III/
12-203/13-14/477
Dated 20.09.2013

B II സഡിഡ്ദകസ്ഥായഡില്
നഡിന്നറ്റ് വസ്ഥാങ്ങഡിയ
സസ്ഥാധനങ്ങളകറ്റ്

ദപ്രസ്ഥാഫഡിററ്റ് മസ്ഥാര്ജഡിന്
നല്കഡിയതറ്റ്

സഖബനഡിചറ്റ്

ദപ്രസ്ഥാഫഡിററ്റ്  മസ്ഥാര്ജഡിന്  നല്കഡിയതറ്റ്  സഖബനഡിചറ്റ്
അന്തഡിമ  തതീരുമസ്ഥാനഖ  ഡകടകസ്ഥാദള്ളണതറ്റ്
ധനകസ്ഥാരക്യ  (പഡി.യ.സഡി)  വകുപസ്ഥാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്
സഖബനഡിചറ്റ്  18/04/2016 നറ്റ്   ധനകസ്ഥാരക്യ
(പഡി.യ.സഡി)  വകുപഡിനറ്റ്  കതറ്റ്   അയയ്ക്കുകയഖ
തുടെര്ന്നറ്റ്  ഓര്മക്കുറഡിപ്പുകള  നല്കുകയഖ
ടചെയ്തഡിട്ടുണറ്റ്.

2 ടക.എസറ്റ്.എചറ്റ്.ബഡി
ഓഡഡിററ്റ്,

തഡിരുവനന്തപുരഖ

No.OA(HQ)II/II/
12-123/14-15/339
Dated 11.07.2014

B I ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ
സഖബനഡിചറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്  ഫതീ   യഥസ്ഥാസമയഖ  ഡഡിമസ്ഥാന്റെറ്റ്
ടചെയ്യുനണറ്റ്.  കുടെഡിശഡിക  ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള
നടെപടെഡികള സസ്വതീകരഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

3 തഡിരുവഡിതസ്ഥാഖകൂര്
ദദവസസ്വഖ ദബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,

തഡിരുവനന്തപുരഖ

No.OA(HQ)II/II/
12-121/14-15/341
Dated 11.07.2014

  B I

  
 

അധഡിക തുക
ഡകപറഡിയതറ്റ്
സഖബനഡിചറ്റ്.

 ഖണ്ഡഡികയഡില്  പ്രതഡിപസ്ഥാദഡിക്കുന്ന  തുക
ഈടെസ്ഥാകഡി  സര്കസ്ഥാരഡിദലകറ്റ്  അടെയ്ക്കുന്നതഡിനള്ള
നടെപടെഡി  സസ്വതീകരഡികസ്ഥാന് ശതീ.  സുദരഷറ്റ്  ബസ്ഥാബു,
സതീനഡിയര്  ദഗഡറ്റ്  ഓഡഡിറര്  ഇദപസ്ഥാള
ദജസ്ഥാലഡിടചെയ്യുന്ന  തഡിരുവനന്തപുരഖ  ജഡിലസ്ഥാ
ഓഡഡിററ്റ്  കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയ  ദമധസ്ഥാവഡിദയസ്ഥാടെറ്റ്
16/03/18 ടല  ടക.എസറ്റ്.എ.12864/ഒ&എഖ1/14
നമ്പര് കതറ്റ് പ്രകസ്ഥാരഖ ആവശക്യടപട്ടഡിട്ടുണറ്റ്.

4 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,
എറണസ്ഥാകുളഖ

No.OA(HQ)II/II/
12-149/14-15/429
Dated 31.07.2014

Part II
A I 
B I

ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ കുറചറ്റ്
ഈടെസ്ഥാകഡിയതറ്റ്
സഖബനഡിചറ്റ്

14/02/2010 ടല  സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവറ്റ്
നഖ.679/10/ധന  പ്രകസ്ഥാരഖ   പരസ്ഥാമര്ശഖ
ഒഴഡിവസ്ഥാകഡി  തരണടമന്നറ്റ്  18/02/2017 ടല
ടക.എസറ്റ്.എ.10086/ഒ&എഖ1/2016  നമ്പര്
കതഡിലൂടടെ  അകക്കൗണന്റെറ്റ്  ജനറലഡിദനസ്ഥാടെറ്റ്
അഭക്യര്ഥഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

5 ട്രഡിഡ ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

തഡിരുവനന്തപുരഖ

No.OA(HQ)II/II/
12-267/14-15/800
Dated 05.11.2014

B I ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ
കുടെഡിശ്ശേഡിക

സഖബനഡിചറ്റ്

1996-97  മുതല്  2016-17  വടരയള്ള  ഓഡഡിററ്റ്
ഫതീ  കുടെഡിശഡികയസ്ഥായഡി  56,34,832 രൂപ
ലഭഡികസ്ഥാനള്ളതറ്റ് 27/02/2018 ടല ടക.എസറ്റ്.എ.
4414/ആര്3  നമ്പര് കതറ്റ്  പ്രകസ്ഥാരഖ  ഡഡിമസ്ഥാന്റെറ്റ്
ടചെയ്തഡിട്ടുണറ്റ്.

6 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, 

വയനസ്ഥാടെറ്റ്

No.OA(HQ)II/II/
12-278/

14-15/829 
Dated 17.11.2014

B I അകക്കൗണ്ടുകള
സമര്പഡികസ്ഥാനള്ള
കസ്ഥാലതസ്ഥാമസഖ 

അകക്കൗണ്ടുകള സമര്പഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

   വഡിവരഖ  18.02.2017 ടല   ടക.എസറ്റ്.എ.
10086/ഒ&എഖ1/2016  നമ്പര്  കതഡിലൂടടെ
അകക്കൗണന്റെറ്റ്  ജനറലഡിടന  അറഡിയഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.
തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
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ഓഡഡിററ്റ്   കസ്ഥാലഡികമസ്ഥായതഡിനസ്ഥാല്  ഈ
പരസ്ഥാമര്ശഖ  തതീര്പസ്ഥാകണടമനഖ അകക്കൗണന്റെറ്റ്
ജനറലഡിദനസ്ഥാടെറ്റ് ആവശക്യടപട്ടഡിട്ടുണറ്റ്.

7 സര്വ വഡി ജസ്ഥാന
ദകസ്ഥാശഖ ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,

തഡിരുവനന്തപുരഖ

No.OA(HQ)II/II/
12-301/14-15/911
Dated 28.11.2014

B I ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ
കുടെഡിശ്ശേഡിക

സഖബനഡിചറ്റ്

2015-16  വടരയള്ള  ഓഡഡിററ്റ്  ഫതീ
അടെവസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.  വഡിവരഖ  അകക്കൗണന്റെറ്റ്
ജനറലഡിടന  അറഡിയഡിചറ്റ്  പരസ്ഥാമര്ശഖ  ഒഴഡിവസ്ഥാകഡി
റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്  തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള  നടെപടെഡി
സസ്വതീകരഡിക്കുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.

8 ഗുരുവസ്ഥായൂര് 
ദദവസസ്വഖ ഓഡഡിററ്റ്

കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

No.OA(HQ)II/II/
12-64/15-16/344

Dated 01.04.2015

B I

B II

ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ,
കുടെഡിശഡിക

സഖബനഡിചറ്റ്

2007-2008  മുതല്  2010-2011  വടരയള്ള
ഓഡഡിററ്റ്  ഫതീ  കുടെഡിശഡിക  2,80,05,704 രൂപ
11/05/2018 ടല   KL001498463201819m
പ്രകസ്ഥാരഖ അടെവസ്ഥാകഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.
   ആഭക്യന്തര  നഡിയന്ത്രണഖ  സഖബനഡിചറ്റ്
നഡിര്ദദ്ദേശങ്ങള പസ്ഥാലഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.
   ഓഡഡിററ്റ്  ഫതീ  അടെവസ്ഥാകഡിയ  വഡിവരഖ
അകക്കൗണന്റെറ്റ് ജനറലഡിടന അറഡിയഡിചറ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ട്ടറ്റ്
തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള നടെപടെഡി സസ്വതീകരഡിക്കുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.

9 ദകരള ആദരസ്ഥാഗക്യ
സര്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ, തൃശ്ശൂര്

No.OA(HQ)II/II/
12-132/15-16

Dated 29.08.2015

Part II 
B I

ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ
സഖബനഡിചറ്റ്

27/06/2017 ടല  KL003438557201718M  നമ്പര്
ടചെലസ്ഥാന് പ്രകസ്ഥാരഖ തൃശ്ശൂര് ടമഡഡികല്ദകസ്ഥാദളജറ്റ്
സബറ്റ്  ട്രഷറഡിയഡില്  13,02,906 രൂപ
സര്കസ്ഥാരഡിദലകറ്റ്  അടെച  വഡിവരഖ
അറഡിയഡിചഡിട്ടുണറ്റ്. 
    ഈ വഡിവരഖ 10/01/2018 ടല ടക.എസറ്റ്.എ.
9997/ഒ&എഖ1/2017 നമ്പര്  കതറ്റ്  പ്രകസ്ഥാരഖ
പ്രഡിന്സഡിപല്  അകക്കൗണന്റെറ്റ്  ജനറലഡിടന
അറഡിയഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

10 ജഡിലസ്ഥാ ഓഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,

ആലപ്പുഴ

No.OA(HQ)II/II/
12-221/15-16/914

Dated 04.12.2015

Part II 
B I

അകക്കൗണ്ടുകള
സമര്പഡികസ്ഥാതതറ്റ്

സഖബനഡിചറ്റ്

അകക്കൗണ്ടുകള സമര്പഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.
  തദദ്ദേശ  സസ്വയഖഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
ഓഡഡിററ്റ്   കസ്ഥാലഡികമസ്ഥായതഡിനസ്ഥാല്  ഈ
പരസ്ഥാമര്ശഖ  തതീര്പസ്ഥാകണടമനഖ അകക്കൗണന്റെറ്റ്
ജനറലഡിദനസ്ഥാടെറ്റ് ആവശക്യടപട്ടഡിട്ടുണറ്റ്.

11 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ 
ഓഡഡിററ്റ്

കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ,
എറണസ്ഥാകുളഖ

No.OA(HQ)II/IV/
12-325/15-16/2810
Dtd 08/04/2016

Part II 
B I

ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ
സഖബനഡിചറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്  ഫതീ  ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള  നടെപടെഡികള
സസ്വതീകരഡികണടമന്നറ്റ്  സര്കസ്ഥാരഡിദനസ്ഥാടെറ്റ്
അദപക്ഷഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.  വഡിവരഖ  18.02.2017 ടല
ടക.എസറ്റ്.എ.10086/ഒ&എഖ1/2016  നമ്പര്
കതഡിലൂടടെ  അഡതീഷണല്  ചെതീഫറ്റ്
ടസക്രട്ടറഡിദയയഖ അകക്കൗണന്റെറ്റ് ജനറലഡിദനയഖ
അറഡിയഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

12 ജഡിലസ്ഥാ ഓ ഡഡിററ്റ്
കസ്ഥാരക്യസ്ഥാലയഖ

No.OA(HQ)II/IV/
12-316/2015-16/22

Part II
Para B I

ഓഡഡിററ്റ് ഫതീ
കുടെഡിശഡിക

11 സസ്ഥാപനങ്ങള  ഓഡഡിററ്റ്  ഫതീ  കുടെഡിശഡിക
അടെയസ്ഥാനണസ്ഥായഡിരുന്നതഡില്  7  സസ്ഥാപനങ്ങള
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എറണസ്ഥാകുളഖ Dated 12/04/2016 സഖബനഡിചറ്റ് കുടെഡിശഡിക അടെചഡിട്ടുണറ്റ്. ഇതര സസ്ഥാപനങ്ങളഡില്
നഡിന്നറ്റ് കുടെഡിശഡിക  ഡഡിമസ്ഥാന്റെറ്റ് ടചെയ്തഡിട്ടുണറ്റ്.

Para BII കസ്ഥാഷറ്റ് ബുകഡിലുഖ
അനബന

ദരഖകളഡിലുഖ ഉള്ള
അപസ്ഥാകതകള

എലസ്ഥാ  അപസ്ഥാകതകളുഖ  പരഡിഹരഡിചതസ്ഥായഡി
അറഡിയഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

Para BIII ഉപദയസ്ഥാഗ
ദയസ്ഥാഗക്യമലസ്ഥാത
ഉപകരണങ്ങള

ഉപദയസ്ഥാഗദയസ്ഥാഗക്യമസ്ഥാകസ്ഥാവന്ന  ഉപകരണങ്ങള
റഡിപയര്  ടചെയ്യുന്നതഡിനഖ  ഉപദയസ്ഥാഗദയസ്ഥാഗക്യ
മലസ്ഥാതവ   വഡിടറസ്ഥാഴഡിവസ്ഥാക്കുന്നതഡിനമുള്ള
നടെപടെഡികള സസ്വതീകരഡിചഡിട്ടുണറ്റ്. 

Para BIV ആര്ജഡിതസ്ഥാവധഡി
കണകസ്ഥാകഡിയതഡി
ടല അപസ്ഥാകത

ഖണ്ഡഡികയഡില്  പരസ്ഥാമര്ശഡിചഡിരുന്ന  പരഡിഹരഡിചറ്റ്
ആര്ജഡിതസ്ഥാവധഡി ക്രമതീകരഡിചഡിട്ടുണറ്റ്.

ഡയറക്ടര്
പകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡണിറജ് വകുപജ്
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