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അദദദ്ധ്യായയം - 1
മുഖവുര

1.1 ആമുഖയം

തമദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം  സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളുനടയയം  അകക്കൗണ്ടുകള്

ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്യുന്നതണിനദ്ധ്യായണി  അകക്കൗണന്റെപ്പ്  ജനറലണിനന്റെ  നണിര്മദ്ദേശദ്ധ്യാനുസൃതയം  സ.ഉ.നയം.എഫപ്പ്

1/3721/ധന.  തജീയതണി  8.5.1942 പ്രകദ്ധ്യാരയം മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓ  ഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ് രൂപജീകൃതമദ്ധ്യായണി.

ഐകദമകരള  രൂപജീകരണതണിനന്റെ  ഫലമദ്ധ്യായണി  പഴയ  തണിരുവണിതദ്ധ്യായംകൂര്,  നകദ്ധ്യാച്ചണി,  മലബദ്ധ്യാര്

ഓഡെണിറ്റുകള് സയംമയദ്ധ്യാജണിച്ചപ്പ് ഒനരദ്ധ്യാറ വകുപദ്ധ്യായണി മദ്ധ്യാറണി. 1994 നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓ ഡെണിറപ്പ്

ആക്ടപ്പ്   15.01.1996  -ല്   നണിലവണില്  വന്നമതദ്ധ്യാനട  വകുപണിനന്റെ  ഓഡെണിറപ്പ്  നടപടണികള്കപ്പ്

നണിയമപരമദ്ധ്യായ ഒരു ചെട്ടേക്കൂടപ്പ്  ഉണദ്ധ്യായണി.  1996  ല് മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ്  റൂള്സയം

നണിലവണില് വന.  സ.ഉ.(എയം.എസപ്പ്)നയം.  148/2015  ജണി.എ.ഡെണി  തജീയതണി  30.05.15  പ്രകദ്ധ്യാരയം

മലദ്ധ്യാകല്  ഫണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനന  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്  എന്നപ്പ്  പുനര്

നദ്ധ്യാമകരണയം നചെയ.  മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ്  നണിയമവുയം  ചെട്ടേങ്ങളുയം അമത മപരണില് തനന്ന

തുടരുന.  16/9/2015,  29/9/2015  എന്നജീ  തജീയതണികളണിനല  നക.എസപ്പ്.എ.

18721/ആര്1/2013 നമ്പര്  കതപ്പ്  പ്രകദ്ധ്യാരയം  പ്രസ്തുത  നണിയമവുയം  ചെട്ടേങ്ങളുയം  പുനര്നദ്ധ്യാമകരണയം

നചെയ്യുന്നതണിനുളള ശുപദ്ധ്യാര്ശ സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ് സമര്പണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

ഭരണഘടനയനട  73  ഉയം  74  ഉയം  മഭദഗതണികള്  പ്രകദ്ധ്യാരയം  തണിതല  പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ്

സയംവണിധദ്ധ്യാനയം  നണിലവണില്  വരണികയയം  അവയനട  അധണികദ്ധ്യാരങ്ങളുയം  ഉതരവദ്ധ്യാദണിതങ്ങളുയം

പതണിന്മടങ്ങപ്പ്  വര്ദണിക്കുകയമുണദ്ധ്യായണി.  1994  നല മകരള പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ്  രദ്ധ്യാജപ്പ്,  മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണി

നണിയമങ്ങള്  അധണികദ്ധ്യാര  വണിമകനജീകരണതണിനന്റെ  ഉദദ്ധ്യാതമദ്ധ്യായ  ഉദദ്ധ്യാഹരണമദ്ധ്യാണപ്പ്.

ഭരണഘടനദ്ധ്യാപരവുയം  നണിയമപരവുമദ്ധ്യായണി    ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്യുന്ന  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  ചുമതലയയം,

ഉതരവദ്ധ്യാദണിതവുയം, ധനസണിതണിയയം, എണവുയം വര്ദണിച്ചതപ്പ് വകുപണിനന്റെ പ്രദ്ധ്യാധദ്ധ്യാനദയം വര്ദണികദ്ധ്യാന്

കദ്ധ്യാരണമദ്ധ്യായണി. 1994 നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ആക്ടണിനന്റെ പട്ടേണികയണില് ഉള്നപട്ടേണിട്ടുളള തമദ്ദേശ

സസ്വയയം  ഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുള്നപനടയളള  മുഴുവന്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം,  സര്കദ്ധ്യാരണിനന്റെ

ധനസഹദ്ധ്യായമതദ്ധ്യാനട   പ്രവര്തണിക്കുന്ന  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം,  ബഹ.  മകദ്ധ്യാടതണി

ഉതരവുകളണിലൂനട  ചുമതലനപടുതണിയണിട്ടുളള   സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം,  കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാലങ്ങളണില്

സര്കദ്ധ്യാര്  ഉതരവപ്പ്  മുമഖന  ചുമതലനപടുതണിയണിട്ടുളള  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം  ഓഡെണിറപ്പ്
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കൃതദതമയദ്ധ്യാനടയയം  സമയബന്ധണിതമദ്ധ്യായയം  നടത്തുകയദ്ധ്യാണപ്പ്  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്

വകുപണിനന്റെ  ചുമതല.  കൂടദ്ധ്യാനത  വകുപപ്പ്  അദദക്ഷന്  ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള്  എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെണിനന്റെ

ട്രെഷററദ്ധ്യായയം ചുമതല വഹണിക്കുന. ഇമപദ്ധ്യാള് 1324 എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകള് നണിലവണിലുണപ്പ്.

സയംസദ്ധ്യാന  ധനകദ്ധ്യാരദ  വകുപണിനന്റെ  ഭരണനണിയന്ത്രണതണിലദ്ധ്യാണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്

പ്രവര്തണിക്കുന്നതപ്പ്.  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  കദ്ധ്യാലയളവണില്,  01/04/2016  മുതല്  20/05/2016  വനര,

ശജീ.ഉമന്ചെദ്ധ്യാണണിയയം തുടര്ന്നപ്പ് മഡെദ്ധ്യാ.മതദ്ധ്യാമസപ്പ് ഐസക്കുയം ആണപ്പ് ധനകദ്ധ്യാരദ വകുപണിനന്റെ ഭരണ

കര്തദ്ധ്യാവദ്ധ്യായണി  ചുമതല വഹണിക്കുന്നതപ്പ്.  വകുപണിനന്റെ ഭരണനണിര്വ്വഹണ  മനതൃതസ്വയം   ധനകദ്ധ്യാരദ

അഡെജീഷണല് ചെജീഫപ്പ് നസക്രട്ടേറണി  മഡെദ്ധ്യാ.നക.എയം.എബ്രഹദ്ധ്യായം, ഐ.എ.എസപ്പ് നദ്ധ്യാണപ്പ്.

2016-17  വര്ഷയം  വകുപപ്പ്   ഡെയറക്ടര്മദ്ധ്യാരദ്ധ്യായണി  മസവനമനുഷണിച്ചവരുനട  വണിവരയം  ചുവനട

മചെര്ക്കുന.

ക്രമ നയം മപരപ്പ് കദ്ധ്യാലയളവപ്പ് സര്കദ്ധ്യാര് ഉതരവപ്പ്

1
ഇ.നക.പ്രകദ്ധ്യാശന് 

മജദ്ധ്യാ.ഡെയറക്ടര്
(ഡെയറക്ടര്-ഇന് - ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്)

01.04.2016 മുതല്
29.04.16  വനര

സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ) നയം.
1151/2016/ധന

തജീയതണി : 03.02.2016

2
പണി.ബണി ഓമന

മജദ്ധ്യാ.നസക്രട്ടേറണി, ധനകദ്ധ്യാരദ വകുപപ്പ്
( ഡെയറക്ടര് - ഇന് - ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് )

29.04.2016 മുതല്
27.08.2016 വനര

സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ) നയം.
3927/2016/ധന

തജീയതണി : 29.04.2016

3 ഡെണി.സദ്ധ്യാങ്കെണി
28.08.2016 മുതല്
23.12.2016 വനര

സ.ഉ (ലക) നയം.
347/2016/ധന 

തജീയതണി: 27.08.2016

4
പണി.എസപ്പ്. ഷദ്ധ്യാജണികുമദ്ധ്യാര്

മജദ്ധ്യാ.ഡെയറക്ടര്
( ഡെയറക്ടര്-ഇന് - ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്)

24.12.2016 മുതല്
19.01.2017 വനര ആര്.റണി.സണി. പ്രകദ്ധ്യാരയം

5
കണിന്നണിസപ്പ്.നജ.മദ്ധ്യാതദ ത്യൂസപ്പ്

മജദ്ധ്യാ.ഡെയറക്ടര്
(ഡെയറക്ടര് - ഇന് - ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് )

20.1.2017 മുതല്
08.03.2017 വനര

സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ) നയം.
462/2017/ധന

തജീയതണി: 20.01.2017

6 ഡെണി.സദ്ധ്യാങ്കെണി 08.03.2017 മുതല്
തുടരുന
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അദദദ്ധ്യായയം - 2
വകുപപ്പ് - ഭരണയം, ജജീവനകദ്ധ്യാരദയം

2.1 വകുപണിനന്റെ ഘടന

മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനന്റെ  ആസദ്ധ്യാനയം  തണിരുവനന്തപുരനത  വണികദ്ധ്യാസപ്പ്

ഭവനണിലദ്ധ്യാണപ്പ് പ്രവര്തണിക്കുന്നതപ്പ്.  വകുപണിനന്റെ തലവന് ഡെയറക്ടറദ്ധ്യാണപ്പ്.  ഡെയറക്ടര് ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള്

എന് മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകളുനട  ട്രെഷററുയം  കൂടണിയദ്ധ്യാണപ്പ്.  വകുപണിനന്റെ  പ്രവര്തനയം

ഏമകദ്ധ്യാപണിപണിക്കുന്നതണിനദ്ധ്യായണി  5  മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ്  ഡെയറക്ടര്മദ്ധ്യാരുയം  ഒരു  സജീനണിയര്  നഡെപപ്യൂട്ടേണി

ഡെയറക്ടറുയം,  ഒരു  മലദ്ധ്യാ  ഓഫജീസറുയം,  നദ്ധ്യാലപ്പ്  നഡെപപ്യൂട്ടേണി  ഡെയറക്ടര്മദ്ധ്യാരുയം,  17  ഓഡെണിറപ്പ്

ഓഫജീസര്മദ്ധ്യാരുയം ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണില് പ്രവര്തണിക്കുന.

ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനപ്പ്  കജീഴണില്  14  ജണിലദ്ധ്യാ  ഓഫജീസകളുയം,  42  സബപ്പ്  ഓഫജീസകളുമുണപ്പ്.

തണിരുവനന്തപുരയം, എറണദ്ധ്യാകുളയം, തൃശൂര്, മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസകളുനട ഓഡെണിറപ്പ്

അധണികദ്ധ്യാരണികള് മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്മദ്ധ്യാരുയം മറപ്പ് ജണിലദ്ധ്യാ ഓഫജീസകളുനട ഓഡെണിറപ്പ് അധണികദ്ധ്യാരണികള്

സജീനണിയര്  നഡെപപ്യൂട്ടേണി  ഡെയറക്ടര്മദ്ധ്യാരുമദ്ധ്യാണപ്പ്.  ഇതപ്പ്  കൂടദ്ധ്യാനത  ജണി.സണി.ഡെണി.എ  ഓഡെണിറപ്പ്,

നക.എച്ചപ്പ്.ആര്.ഡെബബ.എസപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ്  ,  മക്ഷമനണിധണി ഓഡെണിറപ്പ്,  കണ്ണൂര് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് ഓഡെണിറപ്പ്

ഒഴണിനകയളള  മറപ്പ്  മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് ഓഡെണിറ്റുകള്,   ഗുരുവദ്ധ്യായൂര്  മദവസസ്വയം  ഓഡെണിറപ്പ്,   മലബദ്ധ്യാര്

മദവസസ്വയം  ഓഡെണിറപ്പ്,   നകദ്ധ്യാച്ചണിന്  മദവസസ്വയം  ഓഡെണിറപ്പ്   എന്നജീ  ഓഫജീസകളുനട  ഓഡെണിറപ്പ്

അധണികദ്ധ്യാരണികളുയം  സജീനണിയര്  നഡെപപ്യൂട്ടേണി  ഡെയറക്ടര്മദ്ധ്യാരദ്ധ്യാണപ്പ്.  മലബദ്ധ്യാര്  മദവസസ്വയം  ഓഡെണിറപ്പ്

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണിനപ്പ്  കജീഴണില്  രണപ്പ്  മമഖലദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള്  ഉണപ്പ്.  പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ്  മമഖലദ്ധ്യാ

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ തലവന് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടറുയം തലമശരണി മമഖലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ തലവന് ഓഡെണിറപ്പ്

ഓഫജീസറുമദ്ധ്യാണപ്പ്.  സണില്  ഓഡെണിറപ്പ്,  കദ്ധ്യാര്ഷണിക  മകദ്ധ്യാമളജപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  നവളളദ്ധ്യായണണി,  ടൂറണിസയം

ഓഡെണിറപ്പ്,  ട്രെണിഡെ  ഓഡെണിറപ്പ്,  കണ്കറന്റെപ്പ്  മുനണിസണിപല്  ഓഡെണിറപ്പ്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള്  എന്നണിവയനട

ഓഡെണിറപ്പ്  അധണികദ്ധ്യാരണികള്   നഡെപപ്യൂട്ടേണി  ഡെയറക്ടറര്മദ്ധ്യാരദ്ധ്യാണപ്പ്.  പുതുതദ്ധ്യായണി  നണിയമണിതരദ്ധ്യാകുന്ന

ഓഡെണിറര്മദ്ധ്യാര്കപ്പ്  സദ്ധ്യാറപ്യൂട്ടേറണി  പരണിശജീലനയം  നല്കുന്നതണിനപ്പ്   മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ്  ഡെയറക്ടറുനട

മനതൃതസ്വതണില്  വകുപണിനന്റെ  പരണിശജീലന  മകനയം,  ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ്  ഓഫപ്പ്  മകദ്ധ്യാപമററജീവപ്പ്

മദ്ധ്യാമനജ്നമന്റെണിനന്റെ  (ICM) പൂജപ്പുരയണിനല കദദ്ധ്യാമ്പസണില്  പ്രവര്തണിക്കുന.

(വകുപണിനന്റെ അഡണിനണിമസ്ട്രേഷന് ചെദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് ചുവനട മചെര്ക്കുന)
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ഡെയറക്ടമററപ്പ്

ജണിലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള്

 നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്

 സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി 
 ഡെയറക്ടര്

 നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്

കണ്കറന്റെപ്പ് ഒദ്ധ്യാ  ഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന്

സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്

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

  6. കണ്ണൂര് 
(നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്,
  ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി)

നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്
ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി

1.ആലപ്പുഴ 
2. തണിരുവല
3. മകദ്ധ്യാട്ടേയയം
4. ചെങ്ങനദ്ധ്യാമശരണി

5. നപരുമ്പദ്ധ്യാവൂര് 
6. ആലുവ
7. പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ്
8. തണിരൂര്
9. വടകര
10. തലമശരണി
11. കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാടപ്പ്

 സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള്

ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി-
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്

ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി-
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്

       തണിരുവണിതദ്ധ്യായംകൂര് 
        മദവസസ്വയം 
        മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

 സജീനണിയര് 
 നഡെപപ്യൂട്ടേണി 
 ഡെയറക്ടര്

  1. ഗുരുവദ്ധ്യായൂര് മദവസസ്വയം
2.നകദ്ധ്യാച്ചണിന് മദവസസ്വയം

   മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്,
 3. മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വയം 

      മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്,മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ് 

ഓഫജീസര് 

   മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വയം
   മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്,മമഖലദ്ധ്യാ 

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
  തലമശരണി

വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള്

നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്
ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി

സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്

തണിരുവനന്തപുരയം 
വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണി 

       നകദ്ധ്യാച്ചണി
 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണി

മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്
-ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി

1. മക്ഷമനണിധണി ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ്
2. മകരള ഭവന നണിര്മദ്ധ്യാണ
   മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്
ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി

1. ഭദ്ധ്യാ ഷദ്ധ്യാ ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ്
2. കദ്ധ്യാര് ഷണിക മകദ്ധ്യാമളജപ്പ്,
    നവളളദ്ധ്യായണണി
3. ജണിലദ്ധ്യാ ടൂറണിസയം ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ്

ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ് ഒദ്ധ്യാഫജീസര്

എസപ്പ്.ഐ.ഇ.പണി

മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വ
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്,മമഖലദ്ധ്യാ 

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
   പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ്

നട്രെയണിനണിയംഗപ്പ് നസന്റെര്

ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി-
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്

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

1. നകദ്ധ്യാലയം
2. പതനയംതണിട്ടേ
3. ആലപ്പുഴ
4. മകദ്ധ്യാട്ടേയയം
5. ഇടുകണി
6. പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ്

7. മലപ്പുറയം 
8. വയനദ്ധ്യാടപ്പ്
9. കണ്ണൂര് 
10. കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാടപ്പ്

        മുനണിസണിപല്
       കക്കൗണ്സണില്

ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി-
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്

1. മകരള  സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
2. മഹദ്ധ്യാതദ്ധ്യാ ഗദ്ധ്യാന്ധണി സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
3. മകരള ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക 
    സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
4. ശജീ ശങ്കെരദ്ധ്യാചെദ്ധ്യാരദ സയംസ്കൃത 
    സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
5. മകരള കദ്ധ്യാര്ഷണിക
     സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
6. കദ്ധ്യാലണികറപ്പ് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

   7. കണ്ണൂര് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
8. ഫണി ഷറജീസപ്പ് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

9. മകരള  ആമരദ്ധ്യാഗദ സര്വ-
    കലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

10. മകരള  നവററണിനറണി  സര്വ-
     കലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

                          മദവസസ്വങ്ങള്

നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്

ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണി-
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്

നക.എച്ചപ്പ്.ആര്.
ഡെബ.എസപ്പ്
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ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണിനല ഭരണ നണിര്വ്വഹണ ക്രമജീകരണയം

  ഡെയറക്ടര്
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                                                                                                                                                                               നട്രെയണിനണിയംഗപ്പ് നസന്റെര്

      സജീനണിയര് 
നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്
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2.2 ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണിനന്റെയയം ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളുനടയയം മമല്വണിലദ്ധ്യാസയം

തണിരുവനന്തപുരയം ജണില

1 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് ഡെയറക്ടറുനട 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം - 695 033

director.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640,
0471-2304038

2 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ  ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
ഹക്കൗസണിങ്ങപ്പ് മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് ബണില്ഡെണിങ്ങപ്പ്
ശദ്ധ്യാന്തണി നഗര്, തണിരുവനന്തപുരയം - 695 001

dotvm.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2331231

3 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
എല്.എയം.എസപ്പ്., വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന് പണി.ഒ
തണിരുവനന്തപുരയം - 695 033

corptvm.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2320821

4 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മകരള സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മകരള യൂണണിമവഴണിറണി.പണി.ഒ
തണിരുവനന്തപുരയം - 695 034

keralauty.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0471-2305864

5 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ഭവനനണിര്മദ്ധ്യാണ മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ഹക്കൗസണിയംഗപ്പ് മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ്
ശദ്ധ്യാന്തണി നഗര്, തണിരുവനന്തപുരയം -695 001

kshbaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0471-2330001

6 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
കദ്ധ്യാര്ഷണിക മകദ്ധ്യാമളജപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കദ്ധ്യാര്ഷണിക മകദ്ധ്യാമളജപ്പ് നവളളദ്ധ്യായണണി
തണിരുവനന്തപുരയം - 695 522

agricollege.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം..0471-2381915

7 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
സയംസദ്ധ്യാന ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, നളന
തണിരുവനന്തപുരയം -695 003

silaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0471-2317238

8 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
നക.എച്ചപ്പ്.ആര്.ഡെബപ്യൂ.എസപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നറ ഡെപ്പ് മക്രദ്ധ്യാസപ്പ് മറദ്ധ്യാഡെപ്പ്
വഞ്ചേണിയൂര് പണി.ഒ, തണിരുവനന്തപുരയം - 695 037

khrwsaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2306623

9 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
എസപ്പ്.ഐ.ഇ.പണി ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

siepaudit.ksad@kerala.gov.in

9
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ജണി.പണി.ഒ നലയണിന്, പുളണിമൂടപ്പ് ജയംഗ്ഷന്
തണിരുവനന്തപുരയം- 695 001

10 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
തണിരുവണിതദ്ധ്യായംകൂര് മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ടണി.സണി. 11/1624, നനന്മകദ്ധ്യാടപ്പ്
തണിരുവനന്തപുരയം -695 003

tdbaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2313860

11 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
തണിരുവനന്തപുരയം വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണി ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ജയ മനണിരയം വഴുതകദ്ധ്യാടപ്പ്
തണിരുവനന്തപുരയം - 695 010

tridaaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0471-2722748

12 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
പരണിശജീലന മകനയം, ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ് ഓഫപ്പ് 
മകദ്ധ്യാ-ഓപമററജീവപ്പ് മദ്ധ്യാമനജ്നമന്റെപ്പ് (ഐ.സണി.എയം)
മുടവന്മുഗള് പൂജപ്പുര പണി.ഒ, തണിരുവനന്തപുരയം

training.ksad@kerala.gov.in

13 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ടൂറണിസയം ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പദ്ധ്യാമൂടപ്പ്,ചെദ്ധ്യാരദ്ധ്യാച്ചണിറ മറദ്ധ്യാഡെപ്പ്, കവടണിയദ്ധ്യാര് പണി.ഒ
തണിരുവനന്തപുരയം - 695 003

twcaudit.ksad@kerala.gov.in

നകദ്ധ്യാലയം ജണില

14 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പഴയ മുനണിസണിപല് നകട്ടേണിടയം, 
ഓവര് ബ്രണിഡ്ജണിനു സമജീപയം, ചെണിന്നകട
നകദ്ധ്യാലയം-691 001

doklm  audit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0474-2740141

15 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് ഓഫജീസപ്പ്, നകദ്ധ്യാലയം

corpklm  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0474-2748602

16 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
മക്ഷമനണിധണി ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പഴയ മുനണിസണിപല് നകട്ടേണിടയം, ചെണിന്നകട
നകദ്ധ്യാലയം - 691 001

wfundit  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0474-2766175

പതനയംതണിട്ടേ ജണില

17 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മണിനണി സണിവണില് മസഷന്
പതനയംതണിട്ടേ  – 689 645

dopta.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0468-2223691
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18 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
തണിരുവല മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണി ഓഫജീസപ്പ്,
തണിരുവല പണി.ഒ, പതനയംതണിട്ടേ - 689 101

mltvla  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0469-2700599

ആലപ്പുഴ ജണില

19 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നക.എസപ്പ്.ആര്.ടണി.സണി ബസപ്പ് സദ്ധ്യാന്റെണിനു സമജീപയം
അയണ് ബ്രണിഡ്ജപ്പ് പണി.ഒ., ആലപ്പുഴ  – 688 011

doalp.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0477-2252753

20 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
നഗരസഭദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
ആലപ്പുഴ  – 688 001

mlalp.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0477-2251913

മകദ്ധ്യാട്ടേയയം ജണില 

21 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
കളക്ടമററപ്പ് പണി.ഒ., മകദ്ധ്യാട്ടേയയം  – 686 001

doktm.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0481-2564886

22 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം ,മകദ്ധ്യാട്ടേയയം - 686001

 mlktm.ksad@kerala.gov.in
 മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0481  2566665–

23 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മഹദ്ധ്യാതദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാന്ധണി സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, പ്രണിയദര്ശണിനണി ഹണില്സപ്പ് പണി.ഒ
അതണിരമ്പുഴ, മകദ്ധ്യാട്ടേയയം - 686 560

mguty.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0481-2730242

24 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ചെങ്ങനദ്ധ്യാമശരണി  – 686 101

mlcsry  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0481-2420044

ഇടുകണി ജണില

25 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
മണിനണി സണിവണില് മസഷന്
നതദ്ധ്യാടുപുഴ ഈസപ്പ് പണി.ഒ - 685 584, ഇടുകണി

doidk  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0486-2227332

എറണദ്ധ്യാകുളയം ജണില

26 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
സണിവണില് മസഷന്, കദ്ധ്യാകനദ്ധ്യാടപ്പ് പണി.ഒ.
എറണദ്ധ്യാകുളയം - 682 030

doekm.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0484-2422271

11

mailto:doekm.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:mlktm.ksad@kerala.gov.in
mailto:dopta.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in
mailto:doklmaudit.ksad@kerala.gov.in


27 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
നകദ്ധ്യാച്ചണി മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
നകദ്ധ്യാച്ചണി - 682 011

corpkochi.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 0484-2383994
0484-2576097 Ext.264

28 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
നകദ്ധ്യാച്ചണി - 682 822

cusatuty.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0484-2576097

29 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
വണിശദ്ധ്യാല നകദ്ധ്യാച്ചണി വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണി ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വണിശദ്ധ്യാല നകദ്ധ്യാച്ചണി 
വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണി കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നകദ്ധ്യാച്ചണി -682 020

gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0484- 2623767

30 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
സയംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, കദ്ധ്യാലടണി ശജീ ശങ്കെരദ്ധ്യാചെദ്ധ്യാരദ  സയംസ്കൃത
സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല, കദ്ധ്യാലടണി പണി.ഒ. -  683 574

ssusuty.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 0484 2463975

31 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നപരുമ്പദ്ധ്യാവൂര് നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നപരുമ്പദ്ധ്യാവൂര് പണി.ഒ.

mlpbvr.  ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0484-2522230
Ext.35,  0484 -2700678

32 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ഫണിഷറജീസപ്പ് സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പനങ്ങദ്ധ്യാടപ്പ്  പണി.ഒ - 682 506

fisheriesuty.ksad@kerala.gov.in

തൃശൂര് ജണില

33 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, നചെമ്പൂകദ്ധ്യാവപ്പ്.പണി.ഒ
തൃശ്ശൂര് - 680 020

dotsr.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം..0487-2331249

34 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തൃശ്ശൂര് - 680 001

co  rptsr.ksa  d  @  kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0487-2443619

35 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
കദ്ധ്യാര്ഷണിക സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നവളളദ്ധ്യാനണികര.പണി.ഒ , തൃശ്ശൂര് -680 654

agriuty.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം..0487-2370788

36 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നകദ്ധ്യാച്ചണിന് മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നകദ്ധ്യാച്ചണിന് മദവസസ്വയം കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,തൃശ്ശൂര് - 680 001

cdbaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0487- 2322609
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37 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ആമരദ്ധ്യാഗദ സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ആമരദ്ധ്യാഗദ സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
നമ ഡെണികല് മകദ്ധ്യാമളജപ്പ് പണി.ഒ . തൃശ്ശൂര് - 680 596

healthuty.ksad@kerala.gov.in

38 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ഗുരുവദ്ധ്യായൂര് മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ഗുരുവദ്ധ്യായൂര് പണി.ഒ., തൃശ്ശൂര് - 680 101

gdbaudit.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 0487-2551715
0487-2556346

പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ് ജണില

39 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മുനണിസണിപല് ടക്കൗണ് ഹദ്ധ്യാളണിനു സമജീപയം
പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ് - 678 001

dopkd.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 0491-2520145

40 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ് - 678 001

mlpkd.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 0491-2534634

41 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ് മമഖലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മുനണിസണിപല് ടക്കൗണ് ഹദ്ധ്യാളണിനു സമജീപയം
പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ് - 678 001

hrepalakkad@gmail.com
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 0491- 2527448

മലപ്പുറയം ജണില

42 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
സണിവണില് മസഷന് നപ്യൂ മബദ്ധ്യാകപ്പ്
മലപ്പുറയം - 676 505

dompm.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0483-2734951

43 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
കദ്ധ്യാലണികറപ്പ് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മതഞണിപദ്ധ്യാലയം, 
കദ്ധ്യാലണികറപ്പ് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല പണി.ഒ.
മലപ്പുറയം - 673 635

calicututy.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0494- 2400264

44 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തണിരൂര്.പണി.ഒ.

mltir.ksad@kerala.gov.in

മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് ജണില

45 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
സണിവണില് മസഷന്, മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ്- 673 020

dokkd.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0495-2371012
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46 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ്  - 673 032

corpkkd  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0495-2365040

47 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മുനണിസണിപല് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
വടകര, മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് - 673 101

m  lvdkr  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0496-2516999

48 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് സണിവണില് മസഷന്
നപ്യൂ മബദ്ധ്യാകപ്പ്, മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ്- 20

mdbaudit  .ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.0495- 2374568

വയനദ്ധ്യാടപ്പ് ജണില

49 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
മുനണിസണിപല് നകട്ടേണിടയം
കല്പറ, വയനദ്ധ്യാടപ്പ് - 673 121

dowyd.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.. 04936-203672

50 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മകരള നവററണിനറണി സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, പൂമകദ്ധ്യാടപ്പ്, ലകണിടണി പണി.ഒ.,
വയനദ്ധ്യാടപ്പ് - 673 576

kvasuuty.ksad@kerala.gov.in

കണ്ണൂര് ജണില

51 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നക.എയം.മകദ്ധ്യായംപകപ്പ്, 
മുനണിസണിപല് ബസപ്പ് സദ്ധ്യാന്റെണിനു സമജീപയം
കണ്ണൂര് -670 001

doknr.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0497- 2707698

52 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
കണ്ണൂര് നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കണ്ണൂര് - 670 001

municipalauditkannur@  gmail.com
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0497-2700581
0497-2700582

53 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
തലമശരണി നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
തലമശരണി -670 101

mltlsry.ksad@kerala.gov.in 
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0490- 2344071

54 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ്  മമഖലദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

hreaudittly@gmail.com
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0490-2320270

14

mailto:hreaudittly@gmail.com
mailto:dowyd.ksad@kerala.gov.in
mailto:dowyd.ksad@kerala.gov.in
mailto:dowyd.ksad@kerala.gov.in
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


തണിരുവങ്ങദ്ധ്യാടപ്പ് ശജീരദ്ധ്യാമസസ്വദ്ധ്യാമണി മക്ഷതയം
തലമശരണി -670 103

55 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
മങ്ങദ്ധ്യാട്ടുപറമ്പപ്പ്, കണ്ണൂര്

kannuruty.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0497- 2782353

കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാടപ്പ് ജണില

56 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ഇ - മബദ്ധ്യാകപ്പ്, വണിദദദ്ധ്യാ നഗര്.പണി.ഒ. 
കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാടപ്പ് - 671 123

doksd.ksad@kerala.gov.in
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 04994- 256690

57 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാടപ്പ് നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാടപ്പ്-671 121

mlksd.ksad@kerala.gov.in 
മഫദ്ധ്യാണ് നയം.04994- 230051

2.3 ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട എണയം

ക്രമ നയം തസണികയനട മപരപ്പ് തസണികകളുനട
എണയം

ശമ്പള നസയണില്

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

1 ഡെയറക്ടര് 1 89000 - 120000

2 മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ്  ഡെയറക്ടര് 20 85000 - 117600

3 സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് 23 77400-115200

4 മലദ്ധ്യാ ഓഫജീസര് 1 77400-115200

5 നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് (ഹ.മഗ) 12 68700-110400

6 നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് 24 45800-89000

7 ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് (ഹ.മഗ) 100 40500-85000

8 ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് 100 36600-79200

9 അസണിസന്റെപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് 211 32300-68700

10 സജീനണിയര് മഗഡെപ്പ് ഓഡെണിറര് 211 30700-65400

11 ഓഡെണിറര് 213 27800-59400

12 ഓഫജീസപ്പ് സൂപ്രണപ്പ്(ഹ.മഗ) 3 40500-85000

13 ഓഫജീസപ്പ് സൂപ്രണപ്പ് 3 36600-79200
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14 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ്( നസലക്ഷന് മഗഡെപ്പ്) 24 32300-68700

15 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ് (സജീനണിയര് മഗഡെപ്പ്) 24 30700-65400

16 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ് (ഫസപ്പ് മഗഡെപ്പ്) 24 27800-59400

17 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ് (നസകന്റെപ്പ്  മഗഡെപ്പ്) 25 20000-45800

18 മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ് 
(സജീനണിയര് മഗഡെപ്പ്) 1 30700-65400

19 മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ് 
(ഫസപ്പ് മഗഡെപ്പ്)

1 26500-56700

20 മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ്  
(നസകന്റെപ്പ്  മഗഡെപ്പ്) 1 20000-45800

21 കറണികല് അസണിസന്റെപ്പ് (മഗഡെപ്പ് 1) 5 20000-45800

22 കറണികല് അസണിസന്റെപ്പ് (മഗഡെപ്പ് 2) 6 17500-39500

23 അറന്ഡെര് 23 17000-37500

24 ഓഫജീസപ്പ് അറന്ഡെന്റെപ്പ് (ഹ.മഗ)) 32 17000-37500

25 ഓഫജീസപ്പ് അറന്ഡെന്റെപ്പ് 61 16500-35700

26 ലഡ്രൈവര് 1 18000-41500

27 ലബന്ഡെര് 1 17500-39500

28 മറദ്ധ്യാണണിമയദ്ധ്യാ ഓപമററര് 1 17500-39500

29 ലനറപ്പ് വദ്ധ്യാച്ചപ്പ്മദ്ധ്യാന് 3 16500-35700

ആനക 1155

2.4 നഡെപപ്യൂമട്ടേഷനണിലുളള ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട വണിവരങ്ങള്

ക്രമ നയം ജജീവനകദ്ധ്യാരനന്റെ മപരപ്പ് തസണിക

1 ശജീ.ജയചെനന്.ബണി മപഴണല് അസണിസന്റെപ്പ് 
(ശജീ .ഇ.പണി. ജയരദ്ധ്യാജന് എയം.എല്.എ)

2 ശജീ.ജയനദ്ധ്യാരദ്ധ്യായണന് വണി.എസപ്പ് മപഴണല് സദ്ധ്യാഫപ്പ് (റവനപ്യൂ മന്ത്രണി)

3 ശജീ.മമഹഷപ്പ്.എ മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ് 
ജണിലദ്ധ്യാ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ്, പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടപ്പ്

4 ശജീമതണി.മരഷ.പണി മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ് ,
ജണിലദ്ധ്യാ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ്, കണ്ണൂര്
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2.5 റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് വര്ഷനത നണിയമന  വണിവരങ്ങള്

2.5.1 ആനക നണിയമനങ്ങള്

ക്രമ നയം തസണിക എണയം

1 ഡെയറക്ടര് 1

2 മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര് 9

3 സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് 13

4 നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് 18

5 ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് 19

6 ഓഡെണിറര് 30

7 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ്  മഗഡെപ്പ് - II 9

8 മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ്  മഗഡെപ്പ് - II 1

9 ഓഫജീസപ്പ് അറന്ഡെന്റെപ്പ് 1

ആനക 101

2.5.2 എസപ്പ്.സണി / എസപ്പ്.റണി വണിഭദ്ധ്യാഗയം

ക്രമ നയം തസണിക എസപ്പ്.സണി എസപ്പ്.റണി ആനക

1 ഓഡെണിറര് 4 1 5

2 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ് 1 0 1

2.5.3 ദണിവസമവതന ജജീവനകദ്ധ്യാര്

ക്രമ നയം തസണിക എണയം

1 മകദ്ധ്യാണ്ഫണിഡെന്ഷദല് അസണിസന്റെപ്പ് 2

2 ലഡ്രൈവര് 15

2.6 വണിരമണിച്ച ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട വണിവരങ്ങള്

ക്രമ നയം       തസണിക എണയം

1 മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര് 8

2 സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് 4

3 നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് 4
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4 ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് 1

5 അസണിസന്റെപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് 2

6 സജീനണിയര് മഗഡെപ്പ് ഓഡെണിറര് 1

7 ഓഫജീസപ്പ് സൂപ്രണപ്പ് 1

8 കമ്പപ്യൂട്ടേര് അസണിസന്റെപ്പ് 3

ആനക 24

2.7 ധനകദ്ധ്യാരദയം

ഈ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണിനല  2015-16, 2016-17  കദ്ധ്യാലയളവണിനല വണിവണിധ പദതണി,  പദതണി

ഇതര നചെലവുകളുനട പതണിക ചുവനട മചെര്ക്കുന.

നഹഡെപ്പ് ഓഫപ്പ് അകക്കൗണപ്പ് 2015-16 നല
അകക്കൗണപ്പ്

2016-17 നല
എസണിമമറപ്പ്

2016-17 നല
റണിലവസ്ഡെപ്പ്
എസണിമമറപ്പ്

പദതണി-ഇതരയം (2054-00-098-99)

01 സദ്ധ്യാലറജീസപ്പ് 580954000 625860000 625860000

02 മവജസപ്പ് 4030000 4564000 6370000

04 യദ്ധ്യാതദ്ധ്യാ ബത 17080000 18700000 18700000

05 ഓഫജീസപ്പ് നചെലവുകള് 4316000 4486000 4486000

06 ആര് ആര് ടണി 1000000 1000000 1000000

17 ലമനര് വര്കപ്പ് 200000 200000 200000

21 മമദ്ധ്യാമട്ടേദ്ധ്യാര് വദ്ധ്യാഹനങ്ങള്
21(1) പര്മച്ചസപ്പ്
21(2) റണിപയര് & നമയണിന്റെനന്സപ്പ്

251000
-
-

-
1477000
250000

-
1477000
250000

26 ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക ഭദ്ധ്യാഷ നടപദ്ധ്യാകല് 60000 60000 60000

45 പണി.ഒ.എല് 500000 500000 500000

ആനക (പദതണി- ഇതരയം) 608391000 657111000 658917000

പദതണി (2054-00-098-88-34)  

മറപ്പ് നചെലവുകള് 14000000 20000000 20000000
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കഴണിഞ അഞ്ചേപ്പ് വര്ഷകദ്ധ്യാലയളവണില് വകുപണിനദ്ധ്യായണി ബജറണില് വകയണിരുതണിയ
തുകകളുനട വണിവരയം

നഹ ഡെപ്പ് ഓഫപ്പ്
അനകക്കൗണപ്പ്

വര്ഷയം

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

പദതണി-ഇതര (2054-00-098-99)

01 സദ്ധ്യാലറജീസപ്പ് 372329000 433482000 507266000 580954000 625860000

02 മവജസപ്പ് 3400000 2000000 3000000 4030000 6370000

04 യദ്ധ്യാതദ്ധ്യാ ബത 17023000 17999000 15314000 17080000 18700000

05 ഒദ്ധ്യാഫജീസപ്പ് 
നചെലവുകള് 3166000 3629000 3936000 4316000 4486000

06 ആര് ആര് റണി 920000 3420000 800000 1000000 1000000

17 ലമനര് വര്കപ്പ്സപ്പ് 2900000 200000 200000 200000 200000

21 മമദ്ധ്യാമട്ടേദ്ധ്യാര് 
നവഹണികണിള്സപ്പ്

- - - 1000 -

21(1) പര്മച്ചസപ്പ് - - - - 1477000

21(2) റണിപയര് & 
നമയണിന്റെനനന്സപ്പ് 74000 85000 250000 250000 250000

26 ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക ഭദ്ധ്യാഷ 
നടപദ്ധ്യാകല്

- 60000 - 60000 60000

45 പണി ഒ എല് 168000 250000 500000 500000 514000

ആനക 
(പദതണി-ഇതര) 399980000 461125000 531266000 608391000 658917000

പദതണി (2054-00-098-99)

21(1)വദ്ധ്യാഹനയം 
വദ്ധ്യാങ്ങല്

- 10000000 - -

കമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്കരണയം - - - 14000000 -

പദതണി (2054-00-098-88-34)

മറപ്പ് നചെലവുകള് 6000000 10000000 14400000 - 20000000

ആനക (പദതണി) 6000000 20000000 14400000 14000000 20000000
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2.8 വകുപണിനന്റെ ചുമതലകള് - ഒറമനദ്ധ്യാട്ടേതണില്

• ഓഡെണിറപ്പ് നണിര്വ്വഹണയം

•  ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകളുനട നണിയന്ത്രണയം

• സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ് ആവശദമദ്ധ്യായ വണിവരങ്ങള് ലഭദമദ്ധ്യാകല്

•  സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ് സമര്പണികല്

•  ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് /സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് നടപടണികള് സസ്വജീകരണികല്

• വണിവണിധ ആവശദങ്ങള്കപ്പ്  'ഓഡെണിറപ്പ് സര്ട്ടേണിഫണികറപ്പ്' നല്കല്

• ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്യുന്ന സദ്ധ്യാപനങ്ങളണിനല ഉമദദദ്ധ്യാഗസരുനട ശമ്പള നണിര്ണയയം,  നപന്ഷന്

ശുപദ്ധ്യാര്ശ നല്കല്

2.9 ഡെയറക്ടറുനട ഉതരവുകള്

2016-17  വര്ഷയം  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്  ഡെയറക്ടര്  പുറനപടുവണിച്ചണിട്ടുളള

ഉതരവുകളുനടയയം സര്ക്കുലറുകളുനടയയം വണിവരയം:

ക്രമനയം സര്ക്കുലര്/ഉതരവപ്പ് നയം/തജീയതണി വണിഷയയം

1 സര്ക്കുലര് നയം.9/16 തജീയതണി 6/8/16 ഓഡെണിറപ്പ് സര്ട്ടേണിഫണികറപ്പ് 
പുറനപടുവണിക്കുന്നതപ്പ് - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

2 സര്ക്കുലര് നയം.11/16 തജീയതണി 7/10/16 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകളുനട ഓഡെണിറപ്പ്- മദ്ധ്യാര്ഗ്ഗ 
നണിര്മദ്ദേശങ്ങള് - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

3
സര്ക്കുലര് നയം.12/16 തജീയതണി 
15/10/16

തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട 
2015-16 വര്ഷനത ഓഡെണിറപ്പ് 
മമദ്ധ്യാണണിററണിയംഗപ്പ് - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

4

നക.എസപ്പ്.എ 
8292/എസപ്പ്.എസപ്പ്.3/2016  – തജീയതണി 
5/10/2016, 7/10/2016, 18/10/16, 
20/10/16, 18/11/16, 22/11/16, 
9/12/16, 31/12/16, 10/01/17, 
23/01/17, 14/02/17 

2015- 16 സദ്ധ്യാമ്പതണിക വര്ഷനത 
ഓഡെണിറപ്പ് പൂര്തജീകരണിക്കുന്നതണിനദ്ധ്യായണി 
പുറനപടുവണിച്ച ഉതരവുകള്
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2.10 വകുപ്പുമദ്ധ്യായണി ബന്ധനപട്ടേ സര്കദ്ധ്യാര് ഉതരവുകള്

2016  -17  വര്ഷയം  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപ്പുമദ്ധ്യായണി  ബന്ധനപട്ടേപ്പ്  സര്കദ്ധ്യാര്

പുറനപടുവണിച്ചണിട്ടുളള ഉതരവുകളുനടയയം ,സര്ക്കുലറുകളുനടയയം വണിവരയം.

ക്രമനയം ഉതരവപ്പ് നയം /തജീയതണി വണിഷയയം

1
സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ) 
നയം.7050/2016/ധന 
തജീയതണി :26/08/16

ധനകദ്ധ്യാരദ (എസദ്ധ്യാബണിനഷന്റെപ്പ് -ഡെണി) വകുപപ്പ് - 
ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകള് / മകദ്ധ്യാര്പമറഷനുകള് എന്നണിവയപ്പ്
2016-17 നല നപര്മഫദ്ധ്യാര്മന്സപ്പ് ഗദ്ധ്യാന്റെപ്പ് ലഭണിക്കുന്നതണിനപ്പ്
തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട 2014-15 നല 
ഓഡെണിറപ്പ് പൂര്തജീകരണിക്കുന്നതണില് പനങ്കെടുത വകുപണിനല
ജജീവനകദ്ധ്യാര്കപ്പ് മഹദ്ധ്യാണമററണിയയം 
അനുവദണിച്ചുനകദ്ധ്യാണ്ടുളള ഉതരവപ്പ്.

2

സ.ഉ.നയം.608459/ എസദ്ധ്യാ
ഡെണി1/2016 /ഫണിന് 
തജീയതണി :3/6/16, 
11/7/16, 21/7/16, 
28/7/16, 29/7/16

2015 -16 വര്ഷയം വനരയളള തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ 
സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട ഓഡെണിറപ്പ് പൂര്തജീകരണിക്കുന്നതണിനദ്ധ്യായണി 
ജജീവനകദ്ധ്യാനര പുനര്വണിനദസണിച്ചുനകദ്ധ്യാണ്ടുളള ഉതരവപ്പ്

3

 സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ) നയം 
9566/2016/ ധന, 
തജീയതണി : 13/12/ 16

ഓഡെണിറപ്പ് മദ്ധ്യാനസ്വല് തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനുളള Laison ടജീയം 
പുനനഃസയംഘടണിപണിച്ചുനകദ്ധ്യാണ്ടുളള ഉതരവപ്പ്.

,2.11വകുപപ്പ് തലവന് പനങ്കെടുതണിട്ടുളള മജീറണിങ്ങുകള് - തുടര് നടപടണികള്

2016  -17  വര്ഷയം  വകുപപ്പ്  തലവന്  പനങ്കെടുതണിട്ടുളള  മകദ്ധ്യാണ്ഫറന്സപ്പ്/മജീറണിയംഗപ്പ്/

തജീരുമദ്ധ്യാനങ്ങള് തുടര്നടപടണികള് എന്നണിവയനട വണിവരയം.

1) 09/05/16,  18/08/16,  14/12/16  എന്നജീ  തജീയതണികളണില്  നടന്ന  ലഹനലവല്

മമദ്ധ്യാണണിററണിയംഗപ്പ് കമണിറണി മജീറണിയംഗപ്പ്  - 14-ാദ്ധ്യായം ധനകദ്ധ്യാരദ കമജീഷന് തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ

സദ്ധ്യാപനങ്ങള്കപ്പ് നല്കണിയ ഫണപ്പ് വണിനണിമയദ്ധ്യാഗയം പരണിമശദ്ധ്യാധണിക്കുന്നതപ്പ് - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്.

2) 18/5/16  നപ്പ് ധനകദ്ധ്യാരദ അഡെജീഷണല് ചെജീഫപ്പ് നസക്രട്ടേറണിയനട അദദക്ഷതയണില് മകരള

സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് ഉമദദദ്ധ്യാഗസരുനട മയദ്ധ്യാഗയം.

3) സയംസദ്ധ്യാനതല മകദ്ധ്യാ  -  ഓര്ഡെണിമനഷന് കമണിറണി  മയദ്ധ്യാഗയം  -  15/02/2017,  01/03/17,

18/03/17, 23/03/17.
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2.12  ആഭദന്തര നണിയന്ത്രണയം

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് ഡെയറക്ടറുനട സര്ക്കുലര് നയം. 08/12 പ്രകദ്ധ്യാരയം

വകുപണില്  ഒരു  വണിശദമദ്ധ്യായ  ആഭദന്തര  പരണിമശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ  സയംവണിധദ്ധ്യാനയം  നണിലവണില്  വന.  ഈ

ആഭദന്തര  പരണിമശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ  വണിവരതണിനന്റെ  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള്  ധനകദ്ധ്യാരദ  അഡെജീഷണല്  ചെജീഫപ്പ്

നസക്രട്ടേറണിക്കുയം (IAC Wing)സബപ്പ് ഓഫജീസപ്പ് മമധദ്ധ്യാവണികള്ക്കുയം അയച്ചപ്പ് നകദ്ധ്യാടുക്കുന. ധനകദ്ധ്യാരദ

വകുപണിനന്റെ മദ്ധ്യാര്ഗ്ഗനണിര്മദ്ദേശങ്ങളുയം സര്ക്കുലറുകളുയം അടണിസദ്ധ്യാനമദ്ധ്യാകണിയദ്ധ്യാണപ്പ് ആഭദന്തര ഓഡെണിറ്റുയം

അനന്തര നടപടണികളുയം പൂര്തണിയദ്ധ്യാക്കുന്നതപ്പ്.

സബപ്പ് ഓഫജീസകളണില് കൃതദമദ്ധ്യായ ഇടമവളകളണില് ആഭദന്തര പരണിമശദ്ധ്യാധന നടതദ്ധ്യാന്

മൂന്നപ്പ്  ഓ ഡെണിറര്മദ്ധ്യാരുയം  ഒരു  ഓഡെണിറപ്പ്  ഓഫജീസറുയം  മദ്ധ്യാതമുളള  ഒ  &  എയം  നസക്ഷനപ്പ്

സമയബന്ധണിതമദ്ധ്യായണി കഴണിയന്നണില. വണിരമണിക്കുന്ന ഉമദദദ്ധ്യാഗസര് അവസദ്ധ്യാന മൂന്നപ്പ് വര്ഷങ്ങളണില്

ചുമതല വഹണിച്ചണിരുന്ന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളണിനല ഒ  &  എയം പരണിമശദ്ധ്യാധന മദ്ധ്യാതമദ്ധ്യാണപ്പ്  തന്വര്ഷയം

സദ്ധ്യാധദമദ്ധ്യായതപ്പ്.  ഒ  &  എയം  നസക്ഷനണിനല  മനുഷദമശഷണിയനട  പരണിമണിതണി  മൂലയം  എലദ്ധ്യാ  സബപ്പ്

ഓഫജീസകളണിലുയം  ആഭദന്തര  പരണിമശദ്ധ്യാധന  കൃതദമദ്ധ്യായ  ഇടമവളകളണില്  (ഏറവുയം  കുറഞതപ്പ്

വര്ഷതണില് ഒരു തവണനയങ്കെണിലുയം) നടത്തുവദ്ധ്യാന് കഴണിയദ്ധ്യാനത വരുനണപ്പ്.

2.13  വണിവരദ്ധ്യാവകദ്ധ്യാശയം

വണിവരദ്ധ്യാവകദ്ധ്യാശ നണിയമയം അനുസരണിച്ചപ്പ്, മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപണില് രൂപജീകരണിച്ച

സമണിതണിയണില്  2016  -17  വര്ഷയം  അപമലറപ്പ്  അധണികദ്ധ്യാരണി,  മസറപ്പ്  പബണികപ്പ്  ഇന്ഫര്മമഷന്

ഓഫജീസര്,  അസണിസന്റെപ്പ്  പബണികപ്പ്  ഇന്ഫര്മമഷന്  ഓഫജീസര്  എന്നജീ  പദവണിയണില്

മസവനമനുഷണിച്ചവരുനട മപരുയം , ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക മമല്വണിലദ്ധ്യാസവുയം ചുവനട മചെര്ക്കുന.

ക്രമനയം മപരുയം, ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക മമല്വണിലദ്ധ്യാസവുയം കദ്ധ്യാലയളവപ്പ് 

അപ്പലലേററ്റ് അധധികകാരധി

1

ഇ. നക. പ്രകദ്ധ്യാശന്
മജദ്ധ്യാ.ഡെയറക്ടര് (ഡെയറക്ടര് - ഇന് -ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്)
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

1.4.2016 മുതല് 
29.04.2016 വനര
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2

പണി.ബണി. ഓമന
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് നസക്രട്ടേറണി (ധനകദ്ധ്യാരദ വകുപപ്പ്)
ഡെയറക്ടര് - ഇന് -ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

30.4.2016 മുതല് 
27.08.2016 വനര

3

ഡെണി.സദ്ധ്യാങ്കെണി
ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന് തണിരുവനന്തപുരയം, 
പണിന് - 695603. 
മഫദ്ധ്യാണ് : 0471  2303640 / 2304038–
ഇ നമയണില് : director.ksad@kerala.gov.in

28/08/2016 മുതല് 
23/12/2016 വനര,

08.03.2017 മുതല് 
31.03.2017 വനര

4

 പണി.എസപ്പ്. ഷദ്ധ്യാജണികുമദ്ധ്യാര്
മജദ്ധ്യാ.ഡെയറക്ടര് (ഡെയറക്ടര് -ഇന് -ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്)
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

24.12.2016 മുതല്
19.01.2017 വനര

5

കണിന്നണിസപ്പ്.നജ.മദ്ധ്യാതപ്യൂസപ്പ്
മജദ്ധ്യാ.ഡെയറക്ടര് (ഡെയറക്ടര്- ഇന്- ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്)
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

20.01.2017 മുതല്
08.03.2017 വനര

ലസ്റ്റേററ്റ് പബധികറ്റ് ഇന്ഫര്ലമേഷന് ഓഫഫീസര്

6

റഹണിനദ്ധ്യാ ബജീവണി. എസപ്പ്
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

01/04/2016 മുതല്
 20/04/2016 വനര

7

സന്ധദദ്ധ്യാ നദ്ധ്യായര്. ആര്
സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

21/04/2016 മുതല്
30/04/2016 വനര
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8

റഹണിനദ്ധ്യാ ബജീവണി
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

02/05/2016 മുതല്
31/05/2016 വനര

9

അനണില് ചെനകുമദ്ധ്യാര്. ബണി
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

01/06/2016 മുതല്
 03/07/2016 വനര

10

മമഹന ഗയംഗ. ജണി
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

04/07/2016 മുതല്
 26/08/2016 വനര

11

കണിന്നണിസപ്പ്. നജ.മദ്ധ്യാതദ ത്യൂസപ്പ്
മജദ്ധ്യായണിന്റെപ്പ് ഡെയറക്ടര്
 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/2304038

27/08/2016 മുതല്
 31/03/2017 വനര

അസധിസ്റ്റേനറ്റ് പബധികറ്റ് ഇന്ഫര്ലമേഷന് ഓഫഫീസര്

12 ഓഡെണിറര് (സ്നപഷദല് നസല് G3 നസക്ഷന്)

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ഡെയറക്ടറുനട കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്
തണിരുവനന്തപുരയം, പണിന് - 695603
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/ 
2304038

2.14 മജദ്ധ്യാലണി  സലതപ്പ്  വനണിതകള്കപ്പ്  മനനരയള്ള  ലലയംഗണികദ്ധ്യാതണിക്രമയം  

നചെറുക്കുന്നതണിനു മവണണിയള്ള  കമണിറണി

15.03.2001 നല  ഡെണി.ഒ.നയം.10684/എസപ്പ്.എസപ്പ്.എ 2/2001/മഹദ്ധ്യായം  നമ്പര്  ഉതരവപ്പ്

പ്രകദ്ധ്യാരയം  മജദ്ധ്യാലണിസലതപ്പ്  സ് തജീകള്കപ്പ്  മനമരയളള  ലലയംഗണികദ്ധ്യാതണിക്രമയം  നചെറുക്കുന്നതണിനപ്പ്
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മവണണിയളള വകുപപ്പ് തല കമണിറണി മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപണില്  രൂപജീകരണിച്ചു. പ്രസ്തുത

കമണിറണിയണിനല അയംഗങ്ങളുനട മപരുയം , ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക മമല്വണിലദ്ധ്യാസവുയം തദ്ധ്യാനഴ മചെര്ക്കുന.

ക്രമനയം മപരുയം, ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക മമല്വണിലദ്ധ്യാസവുയം

നചെയര്മപഴണ്

1 സന്ധദദ്ധ്യാ നദ്ധ്യായര്.ആര്, സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര് , മകരള സയംസദ്ധ്യാന 
ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് ഡെയറക്ടറുനട കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന് 

മറയംഗങ്ങള്

2 ബണിന.ജണി.എസപ്പ്, ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് (ഹ.മഗ) ,മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ് 
ഡെയറക്ടറുനട കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്

3 സണിന.ജണി, ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് (ഹ.മഗ), തൃശ്ശൂര് ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

4 ഗണിരണിജദ്ധ്യാ കലദദ്ധ്യാടന്, ഓഡെണിറര് നട്രെയണിനണി, മുനണിസണിപല് ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
തലമശരണി

5 ബണി.അനണില് കുമദ്ധ്യാര്, ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസര് (ഹ.മഗ) ,മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് 
വകുപപ്പ് ഡെയറക്ടറുനട കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വണികദ്ധ്യാസപ്പ് ഭവന്.

അനക്കൗമദദദ്ധ്യാഗണിക അയംഗയം

6 ശജീമതണി. അയണിഷദ്ധ്യാ മബകര്, കക്കൗണ്സണിലര്, തണിരുവനന്തപുരയം നഗരസഭ,  
മഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9387833770

2.15 അകക്കൗണന്റെപ്പ് ജനറല് - റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്

അകക്കൗണന്റെപ്പ്  ജനറല്  പുറനപടുവണിച്ച  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളണില്  വണിവണിധ

ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളുമടതടകയം  19  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള്  തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന്  അവമശഷണിക്കുന.

വണിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള് അനുബന്ധയം XI-ല് മചെര്ക്കുന.

2.16 2016-17 വര്ഷയം വകുപണിനല ജജീവനകദ്ധ്യാര്കപ്പ് മവണണി നടതണിയണിട്ടുളള നട്രെയണിനണിയംഗപ്പ്

മപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാമുകളുനട  വണിവരയം

1.   സദ്ധ്യാറപ്യൂട്ടേറണി നട്രെയണിനണിങപ്പ്

വകുപണില് പുതുതദ്ധ്യായണി മജദ്ധ്യാലണിയണില് പ്രമവശണിച്ച ഓഡെണിറര്മദ്ധ്യാര്കപ്പ് നല്കുന്ന നദ്ധ്യാലപ്പ് മദ്ധ്യാസയം

ലദര്ഘദമുളള സദ്ധ്യാറബട്ടേറണി നട്രെയണിനണിങ്ങണിനന്റെ വണിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള് ചുവനട മചെര്ക്കുന.

ക്രമ നയം. ബദ്ധ്യാച്ചപ്പ് നയം. കദ്ധ്യാലയളവപ്പ് ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട എണയം സലയം

1 14 28.04.2016 മുതല്
27.08.2016 വനര

21 ഡെണിപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്നമന്റെപ്പ്
നട്രെയണിനണിയംഗപ്പ്
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നസന്റെര്, 
ICM കദദ്ധ്യാമ്പസപ്പ്

പൂജപ്പുര

2 15 22.09.2016 മുതല്
21.01.2017 വനര 20

3 16 02.02.2017 മുതല്
31.05.2017 വനര

20

2.   ഐ  .  എയം  .  ജണി നട്രെയണിനണിങപ്പ്

2016-17  വര്ഷയം  വകുപണിനല  ജജീവനകദ്ധ്യാര്ക്കുമവണണി  നടതണിയണിട്ടുളള  ഐ.എയം.ജണി

നട്രെയണിനണിങപ്പ് മപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാമുകളുനട  വണിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള് ചുവനട മചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നയം മപരപ്പ് വണിഷയയം

തജീയതണി ഐ.എയം.ജണി.
നസന്റെര്

ജജീവന
കദ്ധ്യാരുനട
എണയംമുതല് വനര

1

എകണികപ്യൂട്ടേജീവപ്പ് 
നഡെവലപ്നമന്റെപ്പ് 
മപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം മഫദ്ധ്യാര് 
ഓഡെണിറപ്പ് 
ഓഫജീമസഴപ്പ്

ലജീഡെര്ഷണിപപ്പ്
കസ്വദ്ധ്യാളണിറണി,

പണി.ഡെബപ്യൂ.ഡെണി
മദ്ധ്യാനുവല്,

ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് റൂള്സപ്പ്

23.05.16 25.05.16 തണിരുവനന്തപുരയം 27

2

കമ്പപ്യൂട്ടേര് 
നട്രെയണിനണിങപ്പ്  
ഓണ് ഓഫജീസപ്പ് 
ഓമട്ടേദ്ധ്യാമമഷന്

ലണിനകപ്പ്ക, ഡ്രൈദ്ധ്യാഫണിയംഗപ്പ്
& എഡെണിറണിങപ്പ് ഓഫപ്പ്

മഡെദ്ധ്യാകബനമന്റെപ്പ്സപ്പ് 22.08.16 27.08.16 തണിരുവനന്തപുരയം 30

3

നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ് 
& കപദ്ധ്യാസണിറണി 
ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് 
മഫദ്ധ്യാര് ഓഡെണിമറഴപ്പ് 

നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ്
ഓഡെണിറപ്പ്, പബണികപ്പ്

വര്കപ്പ്സപ്പ് ഇന്
മലദ്ധ്യാകല്

മബദ്ധ്യാഡെജീസപ്പ് &
ഓഡെണിറപ്പ്, ഓഡെണിറണിയംഗപ്പ്

സദ്ധ്യാന്മഡെര്ഡ്സപ്പ്

05.09.16 07.09.16 തണിരുവനന്തപുരയം 25

4

നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ് 
& കപദ്ധ്യാസണിറണി 
ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് 
മഫദ്ധ്യാര് ഓഡെണിമറഴപ്പ് 

“ 05.09.16 07.09.16 മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് 25

5

നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ് 
& കപദ്ധ്യാസണിറണി 
ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് 
മഫദ്ധ്യാര് ഓഡെണിമറഴപ്പ് 

“ 07.09.16 09.09.16 നകദ്ധ്യാച്ചണി 25

6 നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ് 
& കപദ്ധ്യാസണിറണി 

“ 03.10.16 05.10.16 തണിരുവനന്തപുരയം 24
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ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് 
മഫദ്ധ്യാര് ഓഡെണിമറഴപ്പ് 

7

നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ് 
& കപദ്ധ്യാസണിറണി 
ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് 
മഫദ്ധ്യാര് ഓഡെണിമറഴപ്പ് 

“ 03.10.16 05.10.16 മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് 25

8

നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ് 
& കപദ്ധ്യാസണിറണി 
ബണില്ഡെണിയംഗപ്പ് 
മഫദ്ധ്യാര് ഓഡെണിമറഴപ്പ് 

“ 03.10.16 05.10.16 നകദ്ധ്യാച്ചണി 25
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അദദദ്ധ്യായയം - 3
വകുപണിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്

3.1 ഓഡെണിറപ്പ് പരണിധണിയണില് വരുന്ന സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

1994  നല  മകരള  മലദ്ധ്യാകല്  ഫണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  ആക്ടപ്പ്  വകുപപ്പ്  4(1),  4(2)  പ്രകദ്ധ്യാരയം

പട്ടേണികയണില്  ഉള്നപടുതണിയണിട്ടുളള  തമദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം  തമദ്ദേശ

നണിധണികളുനടയയം  ഓഡെണിറപ്പ്  അധണികദ്ധ്യാരണി  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്  ഡെയറക്ടറദ്ധ്യാണപ്പ്.

വകുപണിനന്റെ ഓഡെണിറപ്പ് പരണിധണിയണില് വരുന്ന സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട വണിവരയം ചുവനട മചെര്ക്കുന. 

I. 1994-നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് ആക്ടപ്പ് പ്രകദ്ധ്യാരമുള്ള സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

A. തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 

നയം വണിഭദ്ധ്യാഗയം ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്യുന്ന സദ്ധ്യാപനങ്ങള്
ഓഡെണിറപ്പ്

ഓഫജീസകളുനട
വണിവരയം

1
മുനണിസണിപല് 
മകദ്ധ്യാര്പമറഷനുകള്

തണിരുവനന്തപുരയം

കണ്കറന്റെപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

നകദ്ധ്യാലയം

നകദ്ധ്യാച്ചണി

തൃശ്ശൂര്

മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ്

കണ്ണൂര്

2 മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണികള് മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണികള്
(87 എണയം)

കണ്കറന്റെപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
(11 എണയം)
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
(76 എണയം)

3 ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകള് ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകള്
(941 എണയം)

അതതപ്പ് ജണിലദ്ധ്യാ 
ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

B. സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള്

4 സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള് മകരള സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല കണ്കറന്റെപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയംമഹദ്ധ്യാതദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാന്ധണി സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

നകദ്ധ്യാച്ചണി ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക 
സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
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മകരള ഫണിഷറജീസപ്പ് - സമുദ്ര പഠന 
സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ശജീ ശങ്കെരദ്ധ്യാചെദ്ധ്യാരദ സയംസ്കൃത 
സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

മകരള കദ്ധ്യാര്ഷണിക സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

മകരള ആമരദ്ധ്യാഗദ സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

കദ്ധ്യാലണികറപ്പ് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

മകരള നവററണിനറണി 
സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

കണ്ണൂര് സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

മലയദ്ധ്യാളയം സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 

കദ്ധ്യാലണികറപ്പ് 
സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയതണിനപ്പ് 
അതതപ്പ് വര്ഷയം അധണിക 
ചുമതല നല്കുന.

C. മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

5 മലബദ്ധ്യാര് മദവസസ്വയം
ഹണിന റണിലജീജണിയസപ്പ് ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് 
എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെണിനപ്പ് കജീഴണിലുള്ള 
അമ്പലങ്ങള്

മദവസസ്വയം ഓഡെണിറപ്പ് മുഖദ 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയവുയം രണപ്പ് 
ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളുയം

D. മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

6 മകരള ചുമട്ടേപ്പ് നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

മക്ഷമനണിധണി ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 

7 മകരള ഖദ്ധ്യാദണി നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

8 മകരള അബ്കദ്ധ്യാരണി വര്മകഴപ്പ് നവല്നഫയര് ഫണപ്പ്

9 മകരള കള്ളപ്പ് നചെതപ്പ് നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

10 മലബര് നവല്നഫയര് ഫണപ്പ്

11 ലകതറണി നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

12 മകരള മമദ്ധ്യാമട്ടേദ്ധ്യാര് ട്രെദ്ധ്യാന്സ്മപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് വര്മകഴപ്പ് നവല്നഫയര് ഫണപ്പ്

13 മകരള കയര് നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി നവല്നഫയര് ഫണപ്പ് 

14 മകരള കണ്സ്ട്രേക്ഷന് നവല്നഫയര് ഫണപ്പ്

15 കര്ഷക നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

16 മകരള തയല് നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

17 മകരള കദ്ധ്യാഷപ്യൂ വര്മകഴപ്പ് റജീലജീഫപ്പ് & നവല്നഫയര് ഫണപ്പ്

18 മകരള നണിര്മണിതണി മകനയം
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E. മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്യുന്ന സദ്ധ്യാപനങ്ങള്
ഓഡെണിറപ്പ്

ഓഫജീസകളുനട
വണിവരയം

19 മകരള ഭവന നണിര്മദ്ധ്യാണ മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് നക.എസപ്പ്.എച്ചപ്പ്.ബണി 
ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 

20 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള്

ട്രെണിഡെ, 
ജണി.സണി.ഡെണി.എ, 
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള്

21 മകരള ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ് സണില് ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദലയയം

22 സയംസദ്ധ്യാന സര്വവണിജദ്ധ്യാനമകദ്ധ്യാശയം ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ് എസപ്പ്.നഎ.ഇ.പണി 
ഓഡെണിറപ്പ് കദ്ധ്യാരദലയയം

23 മകരള നഹല്തപ്പ് റണിസര്ച്ചപ്പ് ആന്റെപ്പ് നവല്നഫയര് നസദ്ധ്യാലസറണി
നക.എച്ചപ്പ്.ആര്. 
ഡെബ .എസപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ്
കദ്ധ്യാരദലയയം

24 ഓര്ഫമനജുകളുയം അഗതണിമനണിരങ്ങളുയം

അതതപ്പ് ജണിലദ്ധ്യാ 
ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള്

25 മകരള സ്മപദ്ധ്യാര്ട്സപ്പ് കക്കൗണ്സണിലുയം അതണിനന്റെ ജണിലദ്ധ്യാ 
യൂണണിറ്റുകളുയം അനുബന്ധ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുയം

26 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ജവഹര് ബദ്ധ്യാലഭവനുയം ജണിലദ്ധ്യാ ബദ്ധ്യാലഭവനുകളുയം

27 ഹരണിജന് മഹദ്ധ്യാസലുകള്

28 വഖഫപ്പ് മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

29 മകരള ലളണിതകലദ്ധ്യാ അകദ്ധ്യാദമണി

30 മകരള സയംഗജീത നദ്ധ്യാടക അകദ്ധ്യാദമണി

31 മകരള സദ്ധ്യാഹണിതദ അകദ്ധ്യാദമണി

32 മകരള കലദ്ധ്യാമണലയം

33 കദ്ധ്യാന്നഫഡെപ്പ് (മകരള അമസദ്ധ്യാസണിമയഷന് മഫദ്ധ്യാര് മനദ്ധ്യാണ് 
മഫദ്ധ്യാര്മല് എഡെപ്യൂമകഷന് & നഡെവലപപ്പ്നമന്റെപ്പ്)

34 മകരള ബദ്ധ്യാല സദ്ധ്യാഹണിതദ ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ്

35 മകരള പ്രമദശപ്പ് ഭദ്ധ്യാരതപ്പ് മസവകപ്പ് സമദ്ധ്യാജപ്പ്

36 ഭദ്ധ്യാരതപ്പ് സക്കൗട്ടേപ്പ്സപ്പ് & ലഗഡ്സപ്പ്

37 സയംസദ്ധ്യാന ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണില്, ജണിലദ്ധ്യാ, തദ്ധ്യാലൂകപ്പ് ലലബ്രറണി
കക്കൗണ്സണിലുകള്, സയംസദ്ധ്യാന ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണിലണിനപ്പ് 
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കജീഴണിലുള്ള ലലബ്രറണികളുയം

അതതപ്പ് ജണിലദ്ധ്യാ 
ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള്

38 മകരള റണി.ബണി അമസദ്ധ്യാസണിമയഷന്

39 എസപ്പ്.പണി.സണി.എ(ലസലസറണി മഫദ്ധ്യാര് പ്രണിവന്ഷന് ഓഫപ്പ് 
ക്രുവല്റണി ടു ആനണിമല്സപ്പ്)

40 ട്രെദ്ധ്യാവന്കൂര് -നകദ്ധ്യാച്ചണി നമഡെണികല് കക്കൗണ്സണില്

41 മകരള നഴ് സ സപ്പ് & മണിഡെപ്പ്-ലവഫപ്പ് കക്കൗണ്സണില്

42 മകരള ഫദ്ധ്യാര്മസണി കക്കൗണ്സണില്

43 മകരള നഡെന്റെല് കക്കൗണ്സണില്

44 മകരള അര്ബന് നഡെവലപപ്പ്നമന്റെപ്പ് ഫണിനദ്ധ്യാന്സപ്പ് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന്

45 മകരള മപദ്ധ്യാലജീസപ്പ് നവല്നഫയര് അമണിനണിറണി ഫണപ്പ്

46 മകരള മപദ്ധ്യാലജീസപ്പ് സ്മപദ്ധ്യാര്ട്സപ്പ് ഫണപ്പ്

47 മകരള മണിലണിട്ടേറണി നബനനവലന്റെപ്പ് ഫണപ്പ്, ഡെണിസ്ട്രേണികപ്പ് നബനനവലന്റെപ്പ് 
ഫണപ്പ്, ഫദ്ധ്യാഗപ്പ് മഡെ ഫണപ്പ്

48 മസറപ്പ് കമണിറണി മഫദ്ധ്യാര് സയന്സപ്പ് ആന്റെപ്പ് നടകപ്പ്മനദ്ധ്യാളജണിയപ്പ് 
കജീഴണിലുള്ള സയന്റെണിഫണികപ്പ് റണിസര്ച്ചപ്പ് ഫണപ്പ്

49 മകരള പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് അമസദ്ധ്യാസണിമയഷന് ഫണപ്പ്

II. സര്കദ്ധ്യാര് ഉതരവുകള് പ്രകദ്ധ്യാരയം ചുമതലനപടുതണിയ സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

1 ഭൂഗര്ഭ ജല അമതദ്ധ്യാറണിറണി (മകരള ഗക്കൗണപ്പ് വദ്ധ്യാട്ടേര് (കണ്മട്രെദ്ധ്യാള് & 
നറഗുമലഷന്) ആക്ടപ്പ് 2002, നസക്ഷന് 25)

2 നട്രെയണിമഡെഴപ്പ് നവല്നഫയര് മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്  സ.ഉ(പണി) 16/92/റണി.ഡെണി തജീയതണി 27/1/1992

3

നസദ്ധ്യാലസറണി മഫദ്ധ്യാര് ദ കണ്സ്ട്രേക്ഷന്, 
നമയണിന്റെനന്സപ്പ് & അഡണിനണിമസ്ട്രേഷന് 
ഓഫപ്പ് മള്ട്ടേണി പര്പസപ്പ് കള്ച്ചറല് 
മകദ്ധ്യായംപകപ്പ്  

ജണി.ഒ.(എയം.എസപ്പ്) നയം.56/98/സണി.എ.ഡെണി. 
തജീയതണി 26.11.1998 

4 ഇന്റെമഗറഡെപ്പ് ടൂറണിസയം ഫണപ്പ് 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.3076/2001/ധന തജീയതണി 
20/04/2004 ടൂറണിസയം വജീകപ്പ് 
നസലണിമബ്രഷന്സപ്പ് ആന്റെപ്പ് ഡെണിസ്ട്രേണികപ്പ് ടൂറണിസയം 
നപ്രദ്ധ്യാമമദ്ധ്യാഷന് കക്കൗണ്സണില് [സ.ഉ.
(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം. 6179/2002/ധന തജീയതണി 
12.11.2002

5 മകരള സയംസദ്ധ്യാന ചെലചെണിത അകദ്ധ്യാദമണി സ.ഉ.(എയം.എസപ്പ്).നയം.30/2004/സണി.എ.ഡെണി 
തണിയതണി 29/09/2004
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6
മഹദ്ധ്യാസണിറല് നഡെവലപപ്പ്നമന്റെപ്പ് 
കമണിറണി/മഹദ്ധ്യാസണിറല് നഡെവലപപ്പ്നമന്റെപ്പ് 
നസദ്ധ്യാലസറണി 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.3379/2004/എച്ചപ്പ് &എഫപ്പ്.
ഡെബപ്യൂ.ഡെണി തജീയതണി 3/12/2004

7 മകരള സയംസദ്ധ്യാന നവററണിനറണി 
കക്കൗണ്സണില് 

കതപ്പ് നയം.133189/എസദ്ധ്യാ.ഡെണി.1/04/ഫണിന്, 
തജീയതണി 04/01/2005, പ്രണിന്സണിപല് 
നസക്രട്ടേറണി, ഫണിനദ്ധ്യാന്സപ്പ് ഡെണിപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്നമന്റെപ്പ്

8 മകരള ബുകപ്പ് മദ്ധ്യാര്കറണിയംഗപ്പ് നസദ്ധ്യാലസറണി സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.1901/05//ധന തജീയതണി 
17/03/2005

9
ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ് 
അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.450/66/ധന തജീയതണി 
10/10/1966 1996 നല ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് 
എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ് (മകരള) ചെട്ടേങ്ങള്, ചെട്ടേയം 18

10

മകരള മസറപ്പ് ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ് ഓഫപ്പ് 
ലവമറദ്ധ്യാളജണി ആന്റെപ്പ് ഇന്നഫക്ഷദസപ്പ് 
ഡെണിസജീസപ്പ് നസദ്ധ്യാലസറണി.  റണി.ഡെണി 
നമഡെണികല് മകദ്ധ്യാമളജപ്പ്, ആലപ്പുഴ 

സ.ഉ.(എയം.എസപ്പ്).നയം.50/2000/ എച്ചപ്പ് 
&എഫപ്പ്. ഡെബപ്യൂ.ഡെണി തജീയതണി 01/03/2000

11 മകരള ബജീഡെണി നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി 
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.2078/2001/ 
എല്.ബണി.ആര് തജീയതണി 11.07.2001

12 മകരള ഈറ, കദ്ധ്യാട്ടുവള്ളണി നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി 
മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.2078/2001/ 
എല്.ബണി.ആര് തജീയതണി 11.07.2001

13 മകരള ക്ഷജീരകര്ഷക മക്ഷമനണിധണി 
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 

സ.ഉ(എയം.എസപ്പ്)നയം..63/2012/എഡെണി 
തജീയതണി  21.03.2012

14 നസന്റെര് മഫദ്ധ്യാര് കണണിനപ്യൂയണിയംഗപ്പ് 
എഡെപ്യൂമകഷന്, മകരള 

സ.ഉ(എയം.എസപ്പ്)നയം.67/09/ഉ.വണി  തജീയതണി 
24.06.2009

15 സജീ.മദ്ധ്യാറപ്പ് ഡെയറമക്ട്രേറ്റുയം അതണിനപ്പ് 
കജീഴണിലുള്ള 6 മനഴണിയംഗപ്പ് മകദ്ധ്യാമളജുകളുയം 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.1427/2013/എച്ചപ്പ് 
&എഫപ്പ്.ഡെബബ.ഡെണി  തജീയതണി . 23.04.13

16
മകരള സയംസദ്ധ്യാന മലദ്ധ്യാട്ടേറണി ഏജന്റെപ്പ് & 
നസയണില്സദ്ധ്യാന് നവല്നഫയര് ഫണപ്പ് 
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 

സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം..1012/2013 നണികുതണി 
തജീയതണി 28.12.13

17 മകരള ഫയര്മഫദ്ധ്യാഴപ്പ് നവല്നഫയര് & 
അമണിനണിറണി ഫണപ്പ് 

സ.ഉ (എയം.എസപ്പ്)നയം.139/82/മഹദ്ധ്യായം,  
തജീയതണി 20/11/1982 & 
സ.ഉ(എയം.എസപ്പ്)നയം.149/83/മഹദ്ധ്യായം  തജീയതണി 
07.11.1983

18
ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫപ്പ് അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് ഓഫപ്പ് 
മനദ്ധ്യാണ് - ബദ്ധ്യാങ്കെണിയംഗപ്പ് കമ്പനജീസപ്പ് (ഇന് 
ലണികസ്വണിമഡെഷന്)

1959 നല കമ്പനണി (ഗവ:) ചെട്ടേങ്ങള്-ചെട്ടേയം 302

19 മകരള മസറപ്പ് ഹജപ്പ് കമണിറണി സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.2274/15/ധന തജീയതണി 
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18.03.2015

20 വദ്ധ്യാസ്തുവണിദദദ്ധ്യാ ഗുരുകുലയം, ആറന്മുള സ.ഉ(പണി)നയം.83/15/ധന തജീയതണി 06.01.15

21 മകരള പ്രസപ്പ് അകദ്ധ്യാദമണി സ.ഉ(പണി)14/79/നയം.ആര് തജീയതണി 
14.12.1979

22 മകരള ആഭരണ നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി 
മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 

സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം9987/15/ധന തജീയതണി 
17.01.2015

23 നസന്ട്രെല് നപന്ഷന് ഫണപ്പ് & 
മുനണിസണിപല് നപന്ഷന് ഫണപ്പ് 

മകരള മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണി (ഡെണി സണി ആര് 
ജണി)ചെട്ടേങ്ങള് ചെട്ടേയം 6,ചെട്ടേയം 10

24
മസറപ്പ് ഇന്സണിറപ്യൂട്ടേപ്പ് ഓഫപ്പ് 
എഡെപ്യൂമകഷണല് മദ്ധ്യാമനജ്നമന്റെപ്പ് ആന്റെപ്പ് 
നട്രെയണിനണിയംഗപ്പ്  

സ.ഉ.(എയം.എസപ്പ്)നയം.10000/15/ധന തജീയതണി
18/11/15

25 മസറപ്പ് നമഡെണികല് സര്വ്വജീസസപ്പ് 
മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 

സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.1024/2016/ 
എച്ചപ്പ്&എഫപ്പ്.ഡെബപ്യൂ.ഡെണി  തണിയതണി 30.03.16

26
മസറപ്പ് കക്കൗണ്സണില് ഓഫപ്പ് 
എഡെപ്യൂമകഷണല് റണിസര്ച്ചപ്പ് ആന്റെപ്പ് 
നട്രെയണിനണിങപ്പ്

ജണി.ഒ.(എയം.എസപ്പ്) 11/96/ജണി.എ.ഡെണി 
തജീയതണിനഃ 06.11.1996

27 ഐ.എച്ചപ്പ്.ആര്.ഡെണി & എല്.ബണി.എസപ്പ് സ.ഉ(എയം.എസപ്പ്)നയം10306/15/ധന തജീയതണി 
17.11.15

28 ഫ്രണപ്പ്സപ്പ് സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.9956/16/ധന 
തജീയതണി 24.12.2016

29
മകരള അലകപ്പ് നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി 
നവല്നഫയര് ഫണപ്പ് & മകരള ബദ്ധ്യാര്ബര്
ബപ്യൂട്ടേജീഷന്സപ്പ് നവല്നഫയര് ഫണപ്പ് 

സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.3823/16/ധന തജീയതണി 
25/04/16

30 കണിര്തദ്ധ്യാഡ്സപ്പ് സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.4980/2016/ധന,
തജീയതണി 4.6.16

III. മകരള ലഹമകദ്ധ്യാടതണി ഉതരവുകള് പ്രകദ്ധ്യാരയം ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്യുന്ന സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

1 തണിരുവണിതദ്ധ്യായംകൂര് മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

2 നകദ്ധ്യാച്ചണിന് മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

3 അമദ്ധ്യാല്ഗമമറഡെപ്പ് ഫണപ്പ്
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IV.അതതപ്പ്  നണിയമങ്ങളണില്   വദവസ  നചെയ്ത  പ്രകദ്ധ്യാരയം   ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്യുന്ന       
സദ്ധ്യാപനങ്ങള്

1 ഗുരുവദ്ധ്യായൂര് മദവസസ്വയം

2 കൂടല്മദ്ധ്യാണണികദയം മദവസസ്വയം

3 മകരള മുനണിസണിപല് ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട നപ്രദ്ധ്യാവണിഡെന്റെപ്പ് ഫണപ്പ്

4 മകരള മറഷന് വദദ്ധ്യാപദ്ധ്യാരണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

3.2 നടകണികല് ലഗഡെന്സപ്പ് ആന്റെപ്പ് സൂപര്വണിഷന് സജീയം

സര്കദ്ധ്യാരണിനന്റെ 17/10/2002 നല സ.ഉ.(പണി)നയം.631/2002/ധന നമ്പര് ഉതരവപ്പ് പ്രകദ്ധ്യാരയം

5  വര്ഷമതകപ്പ്  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനപ്പ്   നടകണികല്  ലഗഡെന്സപ്പ്  ആന്റെപ്പ്

സൂപര്വണിഷന് നല്കുന്നതണിനദ്ധ്യായണി അകക്കൗണന്റെപ്പ് ജനറലണിനന നണിമയദ്ധ്യാഗണിക്കുകയയം  22/12/2007

നല സ.ഉ.(പണി)നയം.601/2007/ധന നമ്പര് ഉതരവപ്പ് പ്രകദ്ധ്യാരയം പ്രസ്തുത കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധണി 2008 ഏപ്രണില്

മുതല്  5  വര്ഷമതകപ്പ്  നജീട്ടുകയയം  നചെയ.  30/08/2013  നല  സ.ഉ(പണി).നയം.410/2013/ധന

നമ്പര് ഉതരവപ്പ് പ്രകദ്ധ്യാരയം ഏപ്രണില് 2013 മുതല് അഞ്ചു വര്ഷമതയപ്പ് കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധണി നജീട്ടേണിയണിട്ടുണപ്പ്.

റണി.ജണി.എസപ്പ്  നന്റെ ഉമദ്ദേശ ലക്ഷദങ്ങള് 

1. ഓഡെണിറണിയംഗപ്പ് സദ്ധ്യാന്മഡെര്ഡെപ്പ് അവതരണിപണിക്കുക

2. ഓഡെണിറപ്പ് പദ്ധ്യാന് തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുക

3. പുതണിയ ഓഡെണിറപ്പ്  രജീതണികള് അവതരണിപണിക്കുക

4. അകക്കൗണപ്പ്സണിനന്റെയയം ഓഡെണിറണിനന്റെയയം മമഖലകളണില് നട്രെയണിനണിങപ്പ് നല്കുല്കുുക

5. വകുപണിനല ജജീവനകദ്ധ്യാര്കപ്പ് നടകണികല് നനഗഡെന്സയം നട്രെയണിനണിങ്ങുയം നല്കുക.

2016-17  സദ്ധ്യാമ്പതണിക  വര്ഷതണില്  6  പ്രതണിമദ്ധ്യാസ  മജീറണിങ്ങുകളുയം,  2  സയംസദ്ധ്യാനതല

മജീറണിങ്ങുകളുയം  റണി.ജണി.എസപ്പ്  നന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായണി  നടന്നണിട്ടുണപ്പ്.  റണി.ജണി.എസപ്പ്  നന്റെ   സയംസദ്ധ്യാനതല

കമണിറണിയനട ഒടുവണിലനത മജീറണിങപ്പ് 29/03/2017 നപ്പ് എ.ജണി യനട മചെമ്പറണില് വച്ചപ്പ് നടന.

ഇതണിനപ്പ്  പുറനമ  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്   ഓഡെണിറപ്പ്  നടത്തുന്ന  തമദ്ദേശ

സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  10%  സപണിനമന്റെറണി  ഓഡെണിറപ്പ്  നടത്തുന്നതണിനപ്പ്  അകക്കൗണന്റെപ്പ്

ജനറലണിനപ്പ് അധണികദ്ധ്യാരയം നല്കുന.
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3.3 ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത അകക്കൗണ്ടുകള്  - 2016 -17

2016-17 വര്ഷയം ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത അകക്കൗണ്ടുകളുനട വണിവരയം - തന്വര്ഷയം 4589 

വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകളുനട ഓഡെണിറപ്പ് പൂര്തണിയദ്ധ്യാകണി. ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട എണയം, 

ഓഡെണിറണിനപ്പ് ലഭണിച്ച വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകളുനട എണയം, ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകളുനട 

എണയം, ഓഡെണിറപ്പ് നചെയദ്ധ്യാനുളള വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകളുനട എണയം തുടങ്ങണിയവയനട വണിശദദ്ധ്യായംശയം 

അനുബന്ധയം I ല് മചെര്തണിട്ടുണപ്പ്. 

3.3(a) സ്നപഷദല് ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്     2016-17

1

മകരള ചുമട്ടേപ്പ് നതദ്ധ്യാഴണിലദ്ധ്യാളണി മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് - 
നവലണിയംഗ്ടണ് ഐലന്റെപ്പ് കമണിറണി - 2002-06 കദ്ധ്യാലയളവണിനല 
'മലദ്ധ്യാറണിനകട്ടേപ്പ് പൂള്' ഇനതണിലുളള വരവുകളുനട സ്നപഷദല് 
ഓഡെണിറപ്പ്  

നയം.നക.എസപ്പ്.എ 
12116/എസപ്പ്.എസപ്പ് 
4/16

2
മൂന്നദ്ധ്യാര് ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായതണി നല ഖരമദ്ധ്യാലണിനദസയംസരണയം പദതണി 
നടതണിപണിനല അപദ്ധ്യാകതകള് സയംബന്ധണിച്ചപ്പ് സ്നപഷദല് 
ഓഡെണിറപ്പ്.   

നയം.നക.എസപ്പ്.എ 
7789/എസപ്പ്.എസപ്പ് 4/16

3 നകദ്ധ്യാലയം ജണിലയണിനല ആനപ്പുഴയല് വദ്ധ്യാട്ടേര്നഷഡെപ്പ് പദതണിയണിനല
സദ്ധ്യാമ്പതണിക ക്രമമകടുകനളക്കുറണിച്ചുളള സ്നപഷദല് ഓഡെണിറപ്പ്.  

നയം.നക.എസപ്പ്.എ 
1129/എസപ്പ്.എസപ്പ് 4/17

4
മകദ്ധ്യാട്ടേയയം ജണിലയണിനല  കദ്ധ്യാഞണിരപളളണി ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായതണി നല 
തദ്ധ്യാല്കദ്ധ്യാലണിക പണ ദുര്വണിനണിമയദ്ധ്യാഗയം / 
ക്രമമകടുകനളക്കുറണിച്ചുളള സ്നപഷദല് ഓഡെണിറപ്പ്.  

നയം.നക.എസപ്പ്.എ 
1691/എസപ്പ്.എസപ്പ് 4/17

3.4 2016 -17 ല് പുറനപടുവണിച്ച / തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള്

2016-17 വര്ഷയം പുറനപടുവണിച്ച /തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളുനട വണിവരയം -

റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  വര്ഷയം  3411  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള്  പുറനപടുവണിച്ചു.  ഇതണില്  പ്രസ്തുത  വര്ഷയം

വനരയളള  1176  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള്  തജീര്പദ്ധ്യാകണി.  30775  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള്  31.03.2017  വനര

തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന് നണിലവണിലുണപ്പ്.  (വണിശദവണിവരയം  അനുബന്ധയം II ല് മചെര്തണിട്ടുണപ്പ്. )

3.5 പുറനപടുവണിച്ച ഓഡെണിറപ്പ് സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകള്

2016-17  വര്ഷയം പുറനപടുവണിച്ച ഓഡെണിറപ്പ്  സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനട വണിവരയം -  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്

വര്ഷയം  3017  ഓഡെണിറപ്പ്  സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകള്  ഈ  വകുപപ്പ്   പുറനപടുവണിച്ചു.  (വണിശദവണിവരയം

അനുബന്ധയം III ല് മചെര്തണിട്ടുണപ്പ്.)
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3.6 2016 -17 ല് ഓഡെണിറപ്പ് കനണതണിയ ധനദ്ധ്യാപഹരണയം, ക്രമമകടുകള് 

2016-17  വര്ഷയം  കനണതണിയണിട്ടുളള  ധനദ്ധ്യാപഹരണതണിനന്റെയയം  ഗുരുതര

ക്രമമകടുകളുനടയയം  വണിവരയം -  തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള്,  സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള്,

മദവസസ്വയം  മബദ്ധ്യാര്ഡുകള്  എന്നണിവ  ഉള്നപനട  വകുപപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്യുന്ന  എലദ്ധ്യാ

സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം  ഓഡെണിറപ്പ്  മവളയണില് കനണതണിയ സദ്ധ്യാമ്പതണിക ക്രമമകടുകനളക്കുറണിച്ചുയം

ഇതുവനര  തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനത  അവമശഷണിക്കുന്ന  ധനദ്ധ്യാപഹരണയം  /സദ്ധ്യാമ്പതണിക  ക്രമമകടുകള്

എന്നണിവനയ കുറണിച്ചുമുളള വണിശദവണിവരയം അനുബന്ധയം IV ലുയം V ലുയം മചെര്തണിട്ടുണപ്പ്. 

3.7 തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ നപന്ഷന്  മപപറുകള്  

2016-17  വര്ഷയം  തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ  നപന്ഷന്  മപപറുകളുനട  വണിവരയം -

മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണികള്,  നഗരസഭകള്,  വണികസന  അമതദ്ധ്യാറണിറണികള്,  മദവസസ്വയം  മബദ്ധ്യാര്ഡുകള്,

സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള്,  ഹണിനമതധര്മ  സദ്ധ്യാപനങ്ങള്,  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഭവനനണിര്മദ്ധ്യാണ

മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്, എസപ്പ്.ഐ.ഇ.പണി, സണില് എന്നജീ സദ്ധ്യാപനങ്ങളണില് നണിനയം വണിരമണിച്ച ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട

നപന്ഷന് ആനുകൂലദതണിനുളള  അമപക്ഷകള് പരണിമശദ്ധ്യാധണിച്ചപ്പ്  സദ്ധ്യാക്ഷദനപടുത്തുന്നതപ്പ്  മകരള

സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപദ്ധ്യാണപ്പ്.  2016-17  വര്ഷയം  വകുപണില്  ലഭണിച്ചതുയം  തജീര്പദ്ധ്യാകണിയതുയം

അവമശഷണിക്കുന്നതുമദ്ധ്യായ നപന്ഷന് മകസകളുനട എണയം അനുബന്ധയം VI-ല് മചെര്ക്കുന.

3.8 2016-  17  ല്   ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്ത  വദ്ധ്യാര്ഷണിക  കണക്കുകള്,  നണിരദ്ധ്യാകരണിച്ച,  

തടസ്സനപടുതണിയ  തുകകള്  

2016-17  വര്ഷയം  ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്ത  വദ്ധ്യാര്ഷണിക  കണക്കുകള്,  നണിരദ്ധ്യാകരണിച്ച  തുക,

തടസ്സനപടുതണിയ  തുക  എന്നണിവയനട  വണിവരയം -  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  വര്ഷയം  ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്ത

സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട ആനക വരവപ്പ്,  ആനക നചെലവപ്പ്,  നണിരദ്ധ്യാകരണിച്ച തുക,  തടസ്സനപടുതണിയ തുക,

തണിരണിനക ഈടദ്ധ്യാകണിയ തുക എന്നണിവയനട വണിശദ വണിവരങ്ങള് അനുബന്ധയം VII ല് മചെര്ക്കുന.

3.9 ഓഡെണിറപ്പ് ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ്  ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് -  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്യുന്ന

സദ്ധ്യാപനങ്ങളണില്  നണിനയം  ഓഡെണിറപ്പ്  ചെദ്ധ്യാര്ജണിനതണില്  ഈടദ്ധ്യാക്കുന്ന  തുക  സര്കദ്ധ്യാരണിമലയപ്പ്

ഒടുക്കുന. 31.03.2017 വനര ഓഡെണിറപ്പ് ചെദ്ധ്യാര്ജണിനതണില് ലഭണികദ്ധ്യാനുണദ്ധ്യായണിരുന്ന 39,75,82,774/-
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രൂപയപ്പ്  ഡെണിമദ്ധ്യാന്റെപ്പ്  പുറനപടുവണിക്കുകയയം  അതണില്  5,07,78,126  രൂപ  2016-17  കദ്ധ്യാലയളവണില്

ഓഡെണിറപ്പ്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളണില്  നണിന്നപ്പ്  സസ്വരൂപണിച്ചപ്പ്  സര്കദ്ധ്യാരണിമലയപ്പ്  ഒടുക്കുകയയം  നചെയ.

(അനുബന്ധയം  VIII). 1968-നല മകരള റവനപ്യൂ റണികവറണി ആക്ടപ്പ് പ്രകദ്ധ്യാരയം,  മകരള മലദ്ധ്യാകല്

ഫണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  ആക്ടപ്പ്   അനുസരണിച്ചപ്പ്  ചുമത്തുന്ന  ഓഡെണിറപ്പ്  ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  ഒടുക്കുന്നതണിനപ്പ്  ഒരു

വര്ഷതണിലധണികയം  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസയം  വരുത്തുന്ന  മലദ്ധ്യാകല്  അമതദ്ധ്യാറണിറണികള്കപ്പ്  സര്കദ്ധ്യാരണില്

നണിനളള ഗദ്ധ്യാന്റുകള് ലഭദമദ്ധ്യാകണില. 1994 നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് ആക്ടപ്പ് നസക്ഷന്

19(4)  പ്രകദ്ധ്യാരയം  ഓഡെണിറപ്പ്  ചെദ്ധ്യാര്ജണിനല  കുടണിശണിക  പണിരണിനച്ചടുക്കുന്നതണിനുയം  വകുപണിനന

അധണികദ്ധ്യാരനപടുതണിയണിട്ടുണപ്പ്.

3.10 സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  

ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  /  സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  നടപടണികള് -  1994  നല  മകരള  മലദ്ധ്യാകല്  ഫണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്

നണിയമതണിനല 16-ാാാ വകുപ്പുയം  1996  നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് ചെട്ടേതണിനല  20- ാാാ

ചെട്ടേവുയം പ്രകദ്ധ്യാരയം വരവണിനങ്ങളണില് സദ്ധ്യാപനങ്ങള്ക്കുണദ്ധ്യാകുന്ന നഷയം ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് നടപടണിയണിലൂനടയയം

നചെലവണിനങ്ങളണിനല  നഷയം  സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  നടപടണിയണിലൂനടയയം  ഈടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന്  മലദ്ധ്യാകല്  ഫണപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ് ഡെയറക്ടര്കപ്പ് അധണികദ്ധ്യാരമുണപ്പ്.

ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് പുറനപടുവണിച്ച മശഷയം അധണികദ്ധ്യാരനപട്ടേ ഉമദദദ്ധ്യാഗസന് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണിമന്മല്

മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓ ഡെണിറപ്പ് ചെട്ടേയം 23(2) പ്രകദ്ധ്യാരമുളള ഫര്ദര് റണിമദ്ധ്യാര്കപ്പ്, 23(3) പ്രകദ്ധ്യാരമുളള ഫര്ദര്

റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  എന്നണിവയണില്  പ്രസക്തമദ്ധ്യായതപ്പ്  പുറനപടുവണിക്കുന്നമതദ്ധ്യാനടദ്ധ്യാപയം  പരണിഹരണികദ്ധ്യാനത

നണില്ക്കുന്ന  ഓഡെണിറപ്പ്  ഖണണികയണില്  ചൂണണികദ്ധ്യാണണിച്ച  നഷയം  ഉതരവദ്ധ്യാദണിയദ്ധ്യായവരണില് നണിനയം

ഈടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന് ഡെയറക്ടര് ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്/സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് ശുപദ്ധ്യാര്ശ അയയ്ക്കുന.

ചെട്ടേയം  20  (2)  പ്രകദ്ധ്യാരയം  നമഷദ്ധ്യാതരവദ്ധ്യാദണികള്കപ്പ്  ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  /സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്   ശുപദ്ധ്യാര്ശയനട

അടണിസദ്ധ്യാനതണില്  മലദ്ധ്യാകല്  ഫണപ്പ്  ഓ ഡെണിറപ്പ്  ഡെയറക്ടര്  ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  /സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  മനദ്ധ്യാട്ടേജീസപ്പ്

അയയ്ക്കുന. മനദ്ധ്യാട്ടേജീസപ്പ് ലഭണിച്ചപ്പ് രണ്ടു മദ്ധ്യാസതണിനുളളണില് ഉതരവദ്ധ്യാദണിയദ്ധ്യായ വദക്തണി തനണിനകതണിനര

ചൂണണികദ്ധ്യാണണിച്ചണിട്ടുളള  നഷയം  മലദ്ധ്യാകല്  അമതദ്ധ്യാറണിറണിയണില്  അടച്ച  വണിവരമമദ്ധ്യാ  സസ്വജീകദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യായ

വണിശദജീകരണമമദ്ധ്യാ  ഡെയറക്ടര്കപ്പ്  നല്കദ്ധ്യാത  പക്ഷയം  വദക്തണിനകതണിനര  ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്/സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്

സര്ട്ടേണിഫണികറപ്പ്  പുറനപടുവണിക്കുന.  2016-17  വര്ഷതണില് പുറനപടുവണിച്ച ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്  /സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്

മനദ്ധ്യാട്ടേജീസകളുനടയയം  സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനടയയം  വണിവരയം  കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന  പതണിക
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അനുബന്ധയം IX ല് മചെര്ക്കുന.

3.11 ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ്

മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്  ഡെയറക്ടര്  ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള്  എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകളുനട

സയംസദ്ധ്യാന ട്രെഷററദ്ധ്യായയം ചുമതല വഹണിക്കുന. ട്രെഷററുനട മപരണില് ലഭണിക്കുന്ന എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ്

തുകകള് ആദദയം ട്രെഷററുനട മപരണിലുളള പണി.ഡെണി അകക്കൗണണില് സൂക്ഷണിക്കുകയയം സര്കദ്ധ്യാരണില്

നണിനയം  നവസണിയംഗപ്പ്  ഓര്ഡെര്  ലഭണിക്കുന്നതനുസരണിച്ചപ്പ്  ബദ്ധ്യാങ്കുകളണില്  സണിരനണിമക്ഷപമദ്ധ്യാകണി

മദ്ധ്യാറ്റുകയയം  നചെയ്യുന.  ഓമരദ്ധ്യാ  വര്ഷവുയം  ബന്ധനപട്ടേ  അഡണിനണിമസ്ട്രേറര്മദ്ധ്യാര്  ഗുണമഭദ്ധ്യാക്തദ്ധ്യാകനള

കനണതണി തുക ആവശദനപടുന്ന മുറയപ്പ് പലണിശ തുകകള് വണിതരണയം നചെയ്യുന.  ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള്

എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ്  ട്രെഷററുനട  മപരണില്  ലഭണിക്കുന്ന  മകദ്ധ്യാര്പസപ്പ്  തുകകളുനടയയം  പലണിശ

തുകകളുനടയയം സയംക്ഷണിപയം  എലദ്ധ്യാ വര്ഷവുയം നസപയംബര്  30  നപ്പ്  മുന്പദ്ധ്യായണി  മകരള ഗസറണില്

പ്രസണിദജീകരണിക്കുന.

31.03.2017  വനര  1324  എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകളണിലദ്ധ്യായണി  ആനക  13,30,16,217/-  രൂപ

മകദ്ധ്യാര്പസപ്പ്  തുകയദ്ധ്യായണപ്പ്.  ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള്  എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ്  തുകയമദ്ധ്യായണി  ബന്ധനപട്ടേ

വണിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള് അനുബന്ധയം X ല് മചെര്ക്കുന.
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അദദദ്ധ്യായയം - 4
സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്

4.1 സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്

1994  നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് നണിയമയം,  വകുപപ്പ്  23-ഉയം  1996  നല മകരള

മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ് ചെട്ടേങ്ങള്, ചെട്ടേയം  25-ഉയം പ്രകദ്ധ്യാരയം മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്

 ഡെയറക്ടര് എലദ്ധ്യാ വര്ഷവുയം നസപ യംബര്  30  നപ്പ് മുന്പദ്ധ്യായണി മുന് സദ്ധ്യാമ്പതണിക വര്ഷയം ഓഡെണിറപ്പ്

നചെയ്ത റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളണില് സര്കദ്ധ്യാര് ശദയണില് നകദ്ധ്യാണ്ടുവമരണ പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള് /  വണിഷയങ്ങള്

ഉള്നകദ്ധ്യാളളണിച്ചുനകദ്ധ്യാണ്ടുളള ഒരു സമദ്ധ്യാഹൃത ഓ ഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  സര്കദ്ധ്യാണിരണിനപ്പ്  സമര്പണിക്കുന.

2015-16  വര്ഷനത  സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  30.09.2016  നപ്പ്  സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ്

സമര്പണിക്കുകയയം  സര്കദ്ധ്യാര്  28.02.2017  ല്  പ്രസ്തുത  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  ബഹ  .  നണിയമസഭയണില്

വയ്ക്കുകയയം നചെയ.

4.2 മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ്  കമണിറണി

മകരള  നണിയമസഭയനട  നപ്രദ്ധ്യാസജീജജീയര്  ആന്റെപ്പ്  കണ്ടക്ടപ്പ്  ഓഫപ്പ്  ബണിസണിനസപ്പ്  റൂള്സപ്പ്

മഭദഗതണി വരുതണിയദ്ധ്യാണപ്പ് മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് കമണിറണി  രൂപജീകരണിച്ചണിട്ടുളളതപ്പ്.  ഈ

സമണിതണി തമദ്ദേശ സസ്വയയം ഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള്കപ്പ് മവണണിയയം 1994 നല മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ്  ആക്ടണിനന്റെ  അനുബന്ധ  പട്ടേണികയണില്  ഉള്നപടുതണിയണിട്ടുളള  മറപ്പ്  സദ്ധ്യാപനങ്ങള്കപ്പ്

മവണണിയയം വകയണിരുതണിയണിട്ടുളള കണക്കുകള് പരണിമശദ്ധ്യാധണിക്കുകയയം മകരള മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ്  ആക്ടപ്പ്  നസക്ഷന്  23  പ്രകദ്ധ്യാരയം  ബഹ.  മകരള  നണിയമസഭയനട   മുന്പദ്ധ്യാനക

സമര്പണിക്കുന്ന സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള് പരണിഗണണിക്കുകയയം നചെയ്യുന.

സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണില്  പരദ്ധ്യാമര്ശണിച്ചണിട്ടുളള  എലദ്ധ്യാ  നണിരജീക്ഷണങ്ങനളയയം

സമഗമദ്ധ്യായണി  പരണിമശദ്ധ്യാധണിക്കുകയയം  അതണില്  ഉള്നപട്ടേണിട്ടുളള  നണിരജീക്ഷണങ്ങളണില്  നതളണിവുകള്

മശഖരണിച്ചപ്പ്  ഒരു  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകണി  നണിയമസഭയപ്പ്  മുന്നണില്  സമര്പണിക്കുകയയം  നചെയ്യുന.

08.07.2016 നപ്പ് ശജീ.നക.സമരഷപ്പ് കുറുപപ്പ് നചെയര്മദ്ധ്യാനദ്ധ്യായണി 2016-19 കദ്ധ്യാലയളവണിനല മലദ്ധ്യാകല്

ഫണപ്പ് അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് കമണിറണി രൂപജീകൃതമദ്ധ്യായണി. 2016 -17  വര്ഷ കദ്ധ്യാലയളവണില് സമണിതണി  11

തവണ മയദ്ധ്യാഗയം മചെരുകയയം മൂന്നപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള് ബഹ.സഭയണില് സമര്പണിക്കുകയയം നചെയ.
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മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് കമണിറണി (2016-19)

നചെയര്മദ്ധ്യാന്

1 ശജീ.നക.സമരഷപ്പ് കുറുപപ്പ് 

മറയംഗങ്ങള്

1 ശജീ.നക.വണി.അബ്ദുള് ഖദ്ധ്യാദര്

2 ശജീ.അടൂര് പ്രകദ്ധ്യാശപ്പ്

3 ശജീമതണി. ഇ.എസപ്പ്.ബണിജണിമമദ്ധ്യാള്

4 ശജീ.വണി.നക.സണി.മമദപ്പ് മകദ്ധ്യായ

5 ശജീ.എയം.നക.മുനജീര്

6 ശജീ.പണി.റണി.മതദ്ധ്യാമസപ്പ്

7 ശജീ.മതദ്ധ്യാമസപ്പ് ചെദ്ധ്യാണണി

8 ശജീ.എയം.ഉമര്

9 ശജീ.നക.വണി വണിജയദദ്ധ്യാസപ്പ്

10 ശജീ.എന്.വണിജയന് പണിളള

മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ് അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് കമണിറണി പുറനപടുവണിച്ച റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളുനട വണിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള്

ക്രമ
നയം. റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് നയം. വണിഷയയം

നണിയമസഭയണില്
സമര്പണിച്ച
തജീയതണി

1 LFAC 
(2016-19) - 4th

സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2005-06 മുതല്
2009-10 വനരയളള കണ്ണൂര് ജണിലയണിനല 
ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകളുമദ്ധ്യായണി ബന്ധനപട്ടേ 
പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള്

20.10.2016

2 LFAC 
(2016-19) -6th 

സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2005-06 മുതല്
2008-09 വനരയളള തണിരുവനന്തപുരയം 
ജണിലയണിനല ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകനള 
സയംബന്ധണിച്ച ഓഡെണിറപ്പ് പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള്

14.03.2017

3 LFAC 
(2016-19) -7th 

സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  2012-13  ല്
ഉള്നപട്ടേ  തമദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  ശമദയമദ്ധ്യായ  ഓഡെണിറപ്പ്
നണിരജീക്ഷണങ്ങള്  സയംബന്ധണിച്ച   ഓഡെണിറപ്പ്
പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള്

14.03.2017
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4.3 മലദ്ധ്യാകല് ഫണപ്പ്  അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് കമണിറണി 2016 -17 നല പ്രവര്തനങ്ങള്

ക്രമ
നയം. തജീയതണി വണിഷയയം റണിമദ്ധ്യാര്കപ്പ്

1 25.08.16 പ്രഥമമയദ്ധ്യാഗയം - ജനറല് 

2 06.09.16 സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  2014-15, 
അദദദ്ധ്യായയം - 6

നതളണിനവടുപപ്പ്

3 18.10.16
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്   2005-06 മുതല് 2009-10 
കണ്ണൂര് ജണിലയണിനല ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകള് - കരടപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 
പരണിഗണന

4 30.11.16 സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2013-14 ഖ. 7.1-7.6
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2014-15 ഖ.6.14 നതളണിനവടുപപ്പ്

5 14.12.16

സമണിതണി (2004 - 06) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 4
സമണിതണി (2004 - 06) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 14
സമണിതണി (2004 - 06) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 16
സമണിതണി (2006 - 08) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 11
സമണിതണി (2006 - 08) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 15
സമണിതണി (2011 - 14) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2
സമണിതണി (2011 - 14) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 21 - സര്കദ്ധ്യാര് സസ്വജീകരണിച്ച 
നടപടണികള് - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ് 

6 04.01.17

സമണിതണി (2006 - 08) - റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 11, ഖ.113 സര്കദ്ധ്യാര് 
സസ്വജീകരണിച്ച നടപടണി - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ് 
വണിവണിധ മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡുകളുനട ഓഡെണിറപ്പ് സയംവണിധദ്ധ്യാനയം-
നതദ്ധ്യാഴണിലുയം പുനരധണിവദ്ധ്യാസവുയം വകുപപ്പ് നസക്രട്ടേറണിയണില് 
നണിനളള നതളണിനവടുപപ്പ്,
സമണിതണി (2011 - 14)  – റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2, ഖ.6,10,22 
എന്നണിവയണിനല ശുപദ്ധ്യാര്ശകളണിമന്മല് സര്കദ്ധ്യാര് സസ്വജീകരണിച്ച 
നടപടണി - നതളണിനവടുപപ്പ്
സമണിതണി (2011 - 14) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 21, ഖ.92 സര്കദ്ധ്യാര് 
സസ്വജീകരണിച്ച നടപടണി - നതളണിനവടുപപ്പ് 
സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2014 - 15) ഖ. 6.12  –
നതളണിനവടുപപ്പ് 

7 11.01.17

സമണിതണി (2004 - 06) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 2
സമണിതണി (2011 - 14) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 3
സമണിതണി (2011 - 14) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 19
സര്കദ്ധ്യാര് സസ്വജീകരണിച്ച നടപടണികള് സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

8 18.01.17 സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2005  06) – ഖ.5.2.1
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2009  10) – ഖ.2.15
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സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2011  12) – ഖ.6.2.1, 6.2.2
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2013 - 14) ഖ.8.3.1, 8.3.8
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2010  11) – ഖ 4.1.1
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2012  13) – ഖ.6.2.1

9 08.02.17
സമണിതണി (2004 - 06) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 5
സമണിതണി (2014 - 16) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 29
സര്കദ്ധ്യാര് സസ്വജീകരണിച്ച നടപടണി - സയംബന്ധണിച്ചപ്പ് 

10 16.02.17

സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2002 - 03)
ഖ VII.V3(1),(2),(3),(4),(5),(6)
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2004 - 05)
ഖ 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.45
സമദ്ധ്യാഹ ഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2005 - 06)
ഖ 5.6.1,5.6.2,5.6.3,5.6.4,5.6.5

11 09.03.17

സമണിതണി (2006 - 08) റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 16
സര്കദ്ധ്യാര് സസ്വജീകരണിച്ച നടപടണികള് സയംബന്ധണിച്ച സമദ്ധ്യാഹൃത 
ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2012 - 13)ല് ഉള്നപട്ടേ തമദ്ദേശ സസ്വയയം 
ഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട ശമദയമദ്ധ്യായ ഓഡെണിറപ്പ് 
നണിരജീക്ഷണങ്ങള് സയംബന്ധണിച്ച കരടപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് പരണിഗണന 
സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് (2005  06) - (2008 - 09) –
വനരയളള തണിരുവനന്തപുരയം ജണിലയണിനല 
ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായത്തുകനള സയംബന്ധണിച്ച കരടപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 
പരണിഗണന.
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അദദദ്ധ്യായയം - 5
വകുപണിനന്റെ മനട്ടേങ്ങള് 

5.1 2016 -17 ഓഡെണിറപ്പ് പുമരദ്ധ്യാഗതണി

മകരളതണിനല  തമദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  ഓഡെണിറപ്പ്  നടത്തുകയദ്ധ്യാണപ്പ്

വകുപണിനന്റെ പ്രധദ്ധ്യാനനപട്ടേ  ചുമതല.  തമദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള്കപ്പ്  നപര്മഫദ്ധ്യാമന്സപ്പ്

ഗദ്ധ്യാന്റെപ്പ്  ലഭണിക്കുന്നതണിനദ്ധ്യായണി  സര്കദ്ധ്യാര്  ഉതരവണിനന്റെ അടണിസദ്ധ്യാനതണില്  2014-15  വനരയളള

ഓഡെണിറപ്പ്  2016  ആഗസണിനകയം  പൂര്തജീകരണിക്കുകയയം  തുടര്ന്നപ്പ്  2015-16  വര്ഷനത ഓഡെണിറപ്പ്

2017 മദ്ധ്യാര്ച്ചപ്പ്  31  – നുളളണില്  പൂര്തജീകരണികദ്ധ്യാനുയം കഴണിഞ.  ഇതപ്പ് വകുപപ്പ് ലകവരണിച്ച ഏറവുയം

വലണിയ  മനട്ടേമദ്ധ്യായണിരുന.  ഇപ്രകദ്ധ്യാരയം  2015-16  വര്ഷനത  ഓഡെണിറപ്പ്  പൂര്തജീകരണിച്ചതപ്പ്  വഴണി

തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട ഓഡെണിറപ്പ് കുടണിശണിക രഹണിതമദ്ധ്യായണി.

ക്രമ
നയം

സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട
മപരപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ്
നചെമയണ
സദ്ധ്യാപന
ങ്ങളുനട
എണയം 

ഓഡെണിറപ്പ്
നചെയ്ത

സദ്ധ്യാപ
നങ്ങ
ളുനട

എണയം 

ഓഡെണിറണിനപ്പ്
സമര്പണി
മകണ

വദ്ധ്യാര്ഷണിക
കണക്കുക

ളുനട
എണയം 

ഓഡെണിറണി
നപ്പ്

ലഭണിച്ച
വദ്ധ്യാര്ഷണിക
കണക്കുക

ളുനട
എണയം 

ഓഡെണിറപ്പ്
നചെയ്ത

വദ്ധ്യാര്ഷണിക
കണക്കുക

ളുനട
എണയം 

ഓഡെണിറപ്പ്
നചെയദ്ധ്യാ
നുളള

വദ്ധ്യാര്ഷണിക
കണക്കുക

ളുനട
എണയം 

1 ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 941 941 941 1854 1854 0

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ്പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 152 152 152 246 246 0

3 ജണിലദ്ധ്യാപഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 14 14 14 20 20 0

4 മുനണിസണിപല് 
കക്കൗണ്സണില് 87 87 87 143 143 0

5 മുനണിസണിപല് 
മകദ്ധ്യാര്പമറഷന്

6 6 6 12 12 0

6 സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 10 10 10 23 23 0

5.2 ഓഡെണിറപ്പ് മദ്ധ്യാനുവല് 

തമദ്ദേശ  സസ്വയയം  ഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  പ്രവര്തനയം  നമച്ചനപടുതദ്ധ്യാന്  ഓഡെണിറണിനന്റെ

കദ്ധ്യാരദക്ഷമത  ഉയര്ത്തുക  വഴണി  സദ്ധ്യാദദമദ്ധ്യാകുനമന്ന  നദ്ധ്യാലദ്ധ്യായം  ധനകദ്ധ്യാരദ  കമജീഷന്  ശുപദ്ധ്യാര്ശ

പ്രകദ്ധ്യാരയം  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനപ്പ്  'ഓഡെണിറപ്പ്  മദ്ധ്യാനുവല്'  തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനപ്പ്

സര്കദ്ധ്യാര്  അനുമതണി  ലഭണിച്ചു.  സയംസദ്ധ്യാനനത  തമദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട
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സസണിരവണികസനയം  ഉറപദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനപ്പ്  മകരള  സര്കദ്ധ്യാര്  രൂപജീകരണിച്ചണിട്ടുളള

നക.എല്.ജണി.എസപ്പ്.ഡെണി.പണി  (Kerala  Local  Government  Service  Delivery  Project  /

തമദ്ദേശ  മണിതയം)  മുമഖന  മലദ്ധ്യാകബദ്ധ്യാങ്കെപ്പ്  ഫണപ്പ്  ഉപമയദ്ധ്യാഗണിച്ചദ്ധ്യാണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  മദ്ധ്യാനുവല്

തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന്നതപ്പ്.

മലദ്ധ്യാകബദ്ധ്യാങ്കെണിനന്റെ  പദതണി  നണിര്വ്വഹണരജീതണി  അവലയംബണിച്ചപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  മദ്ധ്യാനുവല്

നണിര്മദ്ധ്യാണയം  സതദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യായ  നപ്രദ്ധ്യാകബവര്നമന്റെപ്പ്  രജീതണിയണിലൂനട  സര്കദ്ധ്യാര്  അയംഗജീകരണിച്ച  വണിഷയ

നണിര്മദ്ദേശങ്ങള് പ്രകദ്ധ്യാരയം തദ്ധ്യാല്പരദപതയം ക്ഷണണിച്ചപ്പ്, സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക പ്രദ്ധ്യാപണി വണിശകലനയം നടതണി,

കുറഞ തുക മകസ്വദ്ധ്യാട്ടേപ്പ് നചെയ്ത  നമമസ്സഴപ്പ്  ലപ്രസപ്പ്  വദ്ധ്യാട്ടേര്  ഹക്കൗസപ്പ്  കൂമപഴപ്പ്  ലണിമണിറഡെപ്പ്  (M/S.

Pricewaterhouse  Coopers  Pvt.Ltd) എന്ന സദ്ധ്യാപനമദ്ധ്യാണപ്പ്  കരദ്ധ്യാര്  ഏനറടുതതപ്പ്.  ഈ

സദ്ധ്യാപനവുമദ്ധ്യായണി  നണികുതണികള്  ഉള്നപനട  84  ലക്ഷയം  രൂപയപ്പ്  05.01.2017  നപ്പ്

നക.എല്.ജണി.എസപ്പ്.ഡെണി.പണി  കരദ്ധ്യാറണിമലര്നപടുകയയം  10.01.2017  -ല്  ഓഡെണിറപ്പ്  മദ്ധ്യാനുവല്

തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനുളള നടപടണികള് ആരയംഭണിക്കുകയയം നചെയ. കരദ്ധ്യാര് പ്രകദ്ധ്യാരയം 31.05.2017 നകയം

ഓഡെണിറപ്പ് മദ്ധ്യാനുവല് പൂര്ണമദ്ധ്യാകണി അയംഗജീകദ്ധ്യാരതണിനദ്ധ്യായണി സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ് സമര്പണികണയം.

ഓമരദ്ധ്യാ  ഓഫജീസണിലുയം  ഈ  ആവശദതണിമലയപ്പ്  പ്രമതദകമദ്ധ്യായ  ഓഫജീസപ്പ്  മജീറണിങ്ങുകള്

കൂടുകയയം  ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയനപടുന്ന  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  പ്രവര്തനങ്ങളുയം  പ്രമതദകതകളുയം

പരണിഗണണിച്ചപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  മദ്ധ്യാനുവലണിനന്റെ  രൂപജീകരണതണിനദ്ധ്യാവശദമദ്ധ്യായ  നണിര്മദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകയയം

നചെയ.  സമയബന്ധണിതമദ്ധ്യായണി  ഓഡെണിറപ്പ്  മദ്ധ്യാനുവല്  തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഏമകദ്ധ്യാപണിപണിക്കുന്നതണിനുയം,  വകുപണിമനയയം  ഏജന്സണിമയയയം  സഹദ്ധ്യായണിക്കുന്നതണിനുമദ്ധ്യായണി

മുരളജീദദ്ധ്യാസപ്പ്.  എസപ്പ്  (  സജീനണിയര് നഡെപപ്യൂട്ടേണി ഡെയറക്ടര്)  തലവനദ്ധ്യായണി  റദ്ധ്യായം മമനദ്ധ്യാഹര് വണി.നക,

ജണിമനഷപ്പ്  വണി.എയം.  (ഓഡെണിറപ്പ്  ഓഫജീസര്മദ്ധ്യാര്)  എന്നണിവരടങ്ങുന്ന  ഒരു  നലയ്സണ്  ടജീമണിനന

ധനകദ്ധ്യാരദ എസദ്ധ്യാ  -  ഡെണി വകുപണിനന്റെ ഉതരവപ്പ് നയം.9566/16/ധന തജീയതണി  13.12.16  പ്രകദ്ധ്യാരയം

സര്കദ്ധ്യാര് നണിമയദ്ധ്യാഗണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.  ഇന്നസപ്ഷന് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണിനന്റെ കരടപ്പ്  31.01.2017  ലുയം അന്തണിമ

ഇന്നസപ്ഷന് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് 16.02.2017 ലുയം PWC സമര്പണിച്ചു. 

5.3 എയണിയംസപ്പ്

മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനന്റെ  ഓഡെണിറ്റുമദ്ധ്യായയം  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുമദ്ധ്യായയം

ബന്ധനപട്ടേ  മജദ്ധ്യാലണികള്  കദ്ധ്യാരദക്ഷമമദ്ധ്യായയം,  സമയബന്ധണിതമദ്ധ്യായയം  നണിര്വ്വഹണിക്കുന്നതണിനപ്പ്

നകല്മട്രെദ്ധ്യാണണിനന്റെ  സഹദ്ധ്യായമതദ്ധ്യാനട  വണികസണിപണിച്ചണിട്ടുളള  സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക  സയംവണിധദ്ധ്യാനമദ്ധ്യാണപ്പ്
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എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്.  വകുപണിനന്റെ  കമ്പപ്യൂട്ടേര്വല്കരണവുമദ്ധ്യായണി  ബന്ധനപട്ടേപ്പ്

സ.ഉ.  (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.1366/2011/ധന,  തജീയതണി:  24-02-2011  പ്രകദ്ധ്യാരയം  അനുമതണി

ലഭദമദ്ധ്യാകണിയതണിനന്റെ അടണിസദ്ധ്യാനതണിലദ്ധ്യാണപ്പ് എയണിയംസപ്പ് മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്  വണികസണിപണിച്ചണിട്ടുളളതപ്പ്.

തമദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം,മണിസമലനണിയസപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം ഓഡെണിറപ്പ്

നണിര്വ്വഹണിക്കുന്ന  ജണിലദ്ധ്യാ  ഓഡെണിറപ്പ്  ഓഫജീസകളണിലദ്ധ്യാണപ്പ്  എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്

പ്രദ്ധ്യാരയംഭഘട്ടേതണില്  നടപദ്ധ്യാകണിയതപ്പ്.  2014  ജനുവരണി  മുതല്  മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ്  ജണിലദ്ധ്യാ  ഓ ഡെണിറപ്പ്

ഓഫജീസണില്  എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്  പരജീക്ഷണദ്ധ്യാടണിസദ്ധ്യാനതണില്   വണിജയകരമദ്ധ്യായണി

നടപദ്ധ്യാകണിയതണിനപ്പ്  മശഷയം  മറപ്പ്  ജണിലദ്ധ്യാ  ഓഡെണിറപ്പ്  ഓഫജീസകളണില്  ഓഡെണിറ്റുമദ്ധ്യായയം  ,ഓഡെണിറപ്പ്

റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുമദ്ധ്യായയം  ബന്ധനപട്ടേ  മജദ്ധ്യാലണികള്   എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്  മുമഖന  നണിര്വ്വഹണിച്ചു

തുടങ്ങണി. കൂടദ്ധ്യാനത കണ്കറന്റെപ്പ് മുനണിസണിപല് ഓഡെണിറപ്പ് ഓഫജീസകളണിലുയം, മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് ഓഡെണിറപ്പ്

ഓഫജീസകളണിലുയം എയണിയംസപ്പ് മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര് നടപദ്ധ്യാകണിയണിട്ടുണപ്പ്.

ഓഡെണിറപ്പ്  മജദ്ധ്യാലണികളുമദ്ധ്യായണി  ബന്ധനപട്ടേപ്പ്  എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയറണില്

ഉള്നപടുതണിയണിട്ടുളള പ്രധദ്ധ്യാന സദ്ധ്യാമങ്കെതണിക സക്കൗകരദങ്ങള്  ചുവനട മചെര്ക്കുന.

• ഓഡെണിറപ്പ് നണിര്വ്വഹണതണിനുളള വദ്ധ്യാര്ഷണിക ഓഡെണിറപ്പ് പദ്ധ്യാന് തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുക

• ഓഡെണിറപ്പ്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  വദ്ധ്യാര്ഷണിക  ധനകദ്ധ്യാരദ  പതണികകള്  ഓണ്ലലനദ്ധ്യായണി
(ഇ-സബ്മണിഷന് മുമഖന) സസ്വജീകരണിക്കുക

• പ്രതണിമദ്ധ്യാസ യദ്ധ്യാതദ്ധ്യാപരണിപദ്ധ്യാടണി തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുക 

• ഓഡെണിറപ്പ് ബദ്ധ്യാച്ചപ്പ് അയംഗങ്ങള്ക്കുളള മജദ്ധ്യാലണി വണിഭജനയം

• ഓഡെണിറപ്പ് റണികസ്വണിസണിഷന്,ഒബ്ജക്ഷന് മസറനമന്റെപ്പ്  എന്നണിവ തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകണി നല്കല്

• ഓഡെണിറപ്പ് മനദ്ധ്യാട്ടേപ്പ് തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകല്

• ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകണി പുറനപടുവണികല്

• ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണിന്മമലുളള  സദ്ധ്യാപനതണിനന്റെ  നറക്ടണിഫണിമകഷന്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്
സസ്വജീകരണികല്

• പുന:രഭണിപ്രദ്ധ്യായക്കുറണിപപ്പ് പുറനപടുവണികല്

• പുന:റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് പുറനപടുവണികല്

• ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്/സര്ച്ചദ്ധ്യാര്ജപ്പ് നപ്രദ്ധ്യാമപദ്ധ്യാസല്, മനദ്ധ്യാട്ടേജീസപ്പ് എന്നണിവ പുറനപടുവണികല്.
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          2017-18  സദ്ധ്യാമ്പതണിക വര്ഷയം മുതല് സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡെണിറപ്പ്  ഓഫജീസകള്

ഉള്നപനട  വകുപണിനപ്പ്  കജീഴണിനല  എലദ്ധ്യാ  ഓഡെണിറപ്പ്  ഓഫജീസകളണിലുയം  എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്

നടപദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനുളള  നടപടണികള്  പുമരദ്ധ്യാഗമണിക്കുകയദ്ധ്യാണപ്പ്.  കൂടദ്ധ്യാനത  സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡെണിറപ്പ്

റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണിന്മമലുളള നണിയമസഭ അകക്കൗണപ്പ്സപ്പ് കമണിറണിയനട തുടര് നടപടണികളുയം,  ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള്

എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെണിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളുയം  എയണിയംസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയറണിനന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായണി

നണിര്വ്വഹണിക്കുന്നതണിനുളള  നമദ്ധ്യാഡെപ്യൂള്  വണികസണിപണിക്കുന്നതണിനന്റെ   പ്രദ്ധ്യാരയംഭനടപടണികളുയം

ആരയംഭണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

5.4 ഇ - ഓഫജീസപ്പ്

ഇ-ഓഫജീസപ്പ്  മകന  സര്കദ്ധ്യാരണിനന്റെ  നദ്ധ്യാഷണല്  ഇ-ഗമവണന്സപ്പ്  പദതണിയനട

(NeGP)ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായണി നടപദ്ധ്യാകണി വരുന്ന ഒരു മണിഷന് മമദ്ധ്യാഡെപ്പ്  സയംരയംഭമദ്ധ്യാണപ്പ്.  ഈ പദതണിയനട

പ്രധദ്ധ്യാന  ലക്ഷദയം  സര്കദ്ധ്യാര്  ഓഫജീസകളുനട  പ്രവര്തനവുയം  ഫയലണിയംഗപ്പ്  സയംവണിധദ്ധ്യാനവുയം

സതദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യാക്കുകയയം അതണിലൂനട കദ്ധ്യാരദക്ഷമത വര്ദണിപണിക്കുകയമദ്ധ്യാണപ്പ്. 

ഇ-ഓഫജീസപ്പ് സയംവണിധദ്ധ്യാനയം വകുപണില് നടപണിലദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനു മവണണി 18.04.2015 നല സ.

ഉ.  (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)4024/15/ധന  പ്രകദ്ധ്യാരയം  8,12,491/-  രൂപ  അനുവദണിച്ചപ്പ്  നല്കണിയണിരുന.  മകന

സര്കദ്ധ്യാരണിനന്റെ കജീഴണിലുളള നദ്ധ്യാഷണല് ഇന്ഫര്മദ്ധ്യാറണികപ്പ് നസന്റെര്  (NIC)  എന്ന സദ്ധ്യാപനമദ്ധ്യാണപ്പ്

ഈ സയംവണിധദ്ധ്യാനയം  നടപണിലദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനുമവണണി നടകണികല് സമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  നല്കുന്ന ഏജന്സണി.

വകുപണിനന്റെ  ഫയല്  മദ്ധ്യാമനജ്നമന്റെപ്പ്  സണിസയം  പുന:ക്രമജീകരണിക്കുക  എനളളതദ്ധ്യാണപ്പ്   ഇതണിനന്റെ

പ്രധദ്ധ്യാന  ലക്ഷദയം.  ഓഫജീസണില്  ലഭണിക്കുന്ന  തപദ്ധ്യാലുകള്  സദ്ധ്യാന്  നചെയ്തപ്പ്  ഇലമക്ട്രേദ്ധ്യാണണികപ്പ്

ഫയലദ്ധ്യാകണി മമല് നടപടണികള് സസ്വജീകരണിക്കുക, ഇ-ഫയലുകളുനട മൂവ്നമന്റെപ്പ് പ്രസ്തുത സയംവണിധദ്ധ്യാനയം

വഴണി പരണിമശദ്ധ്യാധണിക്കുക എന്നണിവയദ്ധ്യാണപ്പ് ഇതണിലൂനട പ്രദ്ധ്യാവര്തണികമദ്ധ്യാക്കുന്നതപ്പ്.

ആദദ  ഘട്ടേയം  എനളള നണിലയപ്പ്  ഇ-ഓഫജീസപ്പ്  സയംവണിധദ്ധ്യാനയം  ഡെയറക്ടമററണില്  06/2015

മുതല്  നടപണിലദ്ധ്യാകണി.  ഡെയറക്ടമററണിനല  81  യൂമസഴണിനപ്പ്  ഉപമയദ്ധ്യാഗണിക്കുന്നതണിനുമവണണി  NIC

യനട  സഹദ്ധ്യായമതദ്ധ്യാനട  ഇ-ഓഫജീസപ്പ്  മസദ്ധ്യാഫപ്പ് നവയര്  പരണിഷ്കരണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.  ഇ-ഓഫജീസപ്പ്

സയംവണിധദ്ധ്യാനയം സഗമമദ്ധ്യായണി പ്രവര്തണിക്കുന്നതണിനുമവണണി ഡെയറക്ടമററണിനല നമയണിന് ഓഫജീസണിലുയം

അനകണിലുയം  structured  networking  മജദ്ധ്യാലണികള്  പൂര്തജീകരണിച്ചപ്പ്  KSWAN  connectivity

എലദ്ധ്യാ നസക്ഷനുകളണിലുയം ലഭദമദ്ധ്യാകണിയണിട്ടുണപ്പ്. തന്വര്ഷയം ആനക 557 ഫയലുകള് ഇ-ഓഫജീസപ്പ്
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സയംവണിധദ്ധ്യാനതണിലൂനട തജീര്പദ്ധ്യാകണിയണിട്ടുണപ്പ്.  ഐ.ടണി,  റൂള്സപ്പ്,  ഒ & എയം എന്നജീ നസക്ഷനുകളണില്

പൂര്ണമദ്ധ്യായയം ഇ-ഓഫജീസപ്പ് സയംവണിധദ്ധ്യാനയം നടപണിലദ്ധ്യാകണി കഴണിഞ. മറ്റു നസക്ഷനുകളണിലുയം അധണികയം

ലവകദ്ധ്യാനത  തനന്ന  ഇ-ഓഫജീസപ്പ്  സയംവണി2 ധദ്ധ്യാനയം  നടപണിലദ്ധ്യാകണി,  ഡെയറക്ടമററണില്  ലഭണിക്കുന്ന

എലദ്ധ്യാ  തപദ്ധ്യാലുകളുയം  ഫയലുകളുയം  ഇലമക്ട്രേദ്ധ്യാണണികപ്പ്  ഫയലുകളദ്ധ്യായണി  മദ്ധ്യാറണി  തുടര്നടപടണികള്

സസ്വജീകരണികദ്ധ്യാനുളള  സജജീകരണങ്ങള്  നടതണിയണിട്ടുണപ്പ്.  2017  വര്ഷദ്ധ്യാവസദ്ധ്യാനമതദ്ധ്യാനട

ഡെയറക്ടമററപ്പ്  പൂര്ണമദ്ധ്യായയം  മപപര്നലസപ്പ്  ഓഫജീസപ്പ്  ആക്കുവദ്ധ്യാനുളള  ആക്ഷന്  പദ്ധ്യാന്  ആണപ്പ്

ഇ-ഓഫജീസപ്പ് സയംവണിധദ്ധ്യാനയം നടപണിലദ്ധ്യാക്കുന്നതണിലൂനട ലക്ഷദമണിട്ടേണിട്ടുളളതപ്പ്. 

രണദ്ധ്യായം ഘട്ടേമദ്ധ്യായണി തണിരുവനന്തപുരയം ജണിലയണിനല KSWAN connectivity ഉളള മറ്റു സബപ്പ്

ഓഫജീസകളണിലുയം, പതനയംതണിട്ടേ, ഇടുകണി, മകദ്ധ്യാട്ടേയയം, എറണദ്ധ്യാകുളയം, മകദ്ധ്യാഴണിമകദ്ധ്യാടപ്പ് എന്നജീ ജണിലദ്ധ്യാ

ഓഫജീസകളണിലുയം  ഇ-ഓഫജീസപ്പ്  സയംവണിധദ്ധ്യാനയം  നടപണിലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള  നടപടണികള്  സസ്വജീകരണിച്ചു

വരുന.

5.5 ഭരണഭദ്ധ്യാഷ -മലയദ്ധ്യാളയം

ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക  ഭദ്ധ്യാഷ  പൂര്ണമദ്ധ്യായയം  മലയദ്ധ്യാളമദ്ധ്യാക്കുന്നതണിനുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്

കദ്ധ്യാരദക്ഷമമദ്ധ്യായണി  നടന  വരണികയദ്ധ്യാണപ്പ്.  മദ്ധ്യാനുവലുകള്,  മഫദ്ധ്യാമുകള്,  രജണിസറുകള്,  മലദ്ധ്യാകല്

ഫണപ്പ് ഓഡെണിറപ്പ്  നണിയമയം,  ചെട്ടേങ്ങള് എന്നണിവയനട മലയദ്ധ്യാള തര്ജണിമ അന്തണിമഘട്ടേതണിലദ്ധ്യാണപ്പ്.

ഇയംഗജീഷണില് കതണിടപദ്ധ്യാടുകള് നടമതണ അനണിവദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യായ ഘട്ടേങ്ങളണില് മപദ്ധ്യാലുയം മനദ്ധ്യാട്ടേപ്പ് ഫയല്

മലയദ്ധ്യാളതണില് ലകകദ്ധ്യാരദയം നചെയവരുന.

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപണിനന്റെ ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക ഭദ്ധ്യാഷ മലയദ്ധ്യാളമദ്ധ്യായണി പ്രഖദദ്ധ്യാപണിച്ച

1.1.1992  മുതല് തനന്ന 'എലദ്ധ്യാ ഓഫജീസപ്പ് ഇടപദ്ധ്യാടുകളുയം നൂറു ശതമദ്ധ്യാനയം മലയദ്ധ്യാളതണിലദ്ധ്യാക്കുക'

എന്ന ലക്ഷദയം  മനടുന്നതണിനദ്ധ്യായണി   വകുപപ്പ്  ഒറനകട്ടേദ്ധ്യായണി  പ്രവര്തണിക്കുനണപ്പ്.  തമദ്ദേശ സസ്വയയം

ഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള് മലയദ്ധ്യാളതണിലദ്ധ്യാണപ്പ് തയദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന്നതപ്പ്.

എലദ്ധ്യാ  വര്ഷവുയം  നവയംബര്  1  മുതല്  ഒരദ്ധ്യാഴ്ച  ഭരണഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ  വദ്ധ്യാരദ്ധ്യാമഘദ്ധ്യാഷയം

സയംഘടണിപണിക്കുന്നതണിനന്റെ ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായണി സദ്ധ്യാഹണിതദ സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരണിക പരണിപദ്ധ്യാടണികള് നടത്തുന. 2016

നവയംബറണില്  നടതണിയ  ഭരണഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ  വദ്ധ്യാരദ്ധ്യാമഘദ്ധ്യാഷതണിനന്റെ  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  29.11.2016  നല

നക.എസപ്പ്.എ./17809/ആര്.2/2016 - ാാാ നമ്പര് കതപ്പ് പ്രകദ്ധ്യാരയം സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ് സമര്പണിച്ചു.

ജണിലദ്ധ്യാ തലതണിലുയം വകുപപ്പ് തലതണിലുയം രൂപജീകരണിച്ച ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ സമണിതണികനള
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പുനനഃസയംഘടണിപണിക്കുന്നതണിനുളള  തജീരുമദ്ധ്യാനയം  ലകനകദ്ധ്യാണണിട്ടുണപ്പ്.  ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക  ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ

പുമരദ്ധ്യാഗതണി  സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്  സബപ്പ്ഓഫജീസകളണില്  നണിനയം  വണിവരങ്ങള്  മശഖരണിച്ചപ്പ്

ലതമദ്ധ്യാസപതണികകളദ്ധ്യായണി സര്കദ്ധ്യാരണിനപ്പ് സമര്പണിച്ചപ്പ് വരുന.  തന്വര്ഷയം ഔമദദദ്ധ്യാഗണിക ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ

പുമരദ്ധ്യാഗതണികപ്പ് മവണണി 60000/- രൂപ സര്കദ്ധ്യാര് അനുവദണിച്ചു. 

5.6  മട്ടേദ്ധ്യാമഞ്ചേരണി പദ്ധ്യാലയം - മടദ്ധ്യാള് പണിരണിവപ്പ് - നഷപരണിഹദ്ധ്യാരയം  പ്രമതദക റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് –

16.08.2016 -  നല  27361 /ഡെണി 2 /2015 നപദ്ധ്യാ.മ.വ നമ്പര് കതണില് വണിശദമദ്ധ്യാകണിയ

വസ്തുതകളുനട അടണിസദ്ധ്യാനതണില് മട്ടേദ്ധ്യാമഞ്ചേരണി പദ്ധ്യാലയം മടദ്ധ്യാള് പണിരണിവണിനതണില്  ഗദ്ധ്യാമണ് ഇന്തദദ്ധ്യാ

ലണിമണിറഡെണിനപ്പ്  നഷ  പരണിഹദ്ധ്യാരമദ്ധ്യായണി  30  മകദ്ധ്യാടണി  രൂപ  നല്കുവദ്ധ്യാനുള്ള  നനമഗദ്ധ്യാസണിമയഷന്

കമണിറണിയനട തജീരുമദ്ധ്യാനയം പരണിമശദ്ധ്യാധണിച്ചു. കരദ്ധ്യാര് വദവസ പ്രകദ്ധ്യാരവുയം, കമ്പനണി സമര്പണിച്ച മടദ്ധ്യാള്

പണിരണിവണിനന്റെ  വര്ഷയം  തണിരണിച്ചുള്ള  കണകണിനന്റെ  അടണിസദ്ധ്യാനതണിലുയം  2003  -  04  നു  മശഷയം

കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാലയം  മടദ്ധ്യാള്  നണിരക്കു  പുതുകദ്ധ്യാതതണിനന്റെ  മപരണില്  സര്കദ്ധ്യാരണില്  നണിനയം  കരദ്ധ്യാര്

കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധണി അവസദ്ധ്യാനണിപണിച്ച  27.04.2014  വനര കമ്പനണിയപ്പ്  അവകദ്ധ്യാശനപടദ്ധ്യാവുന്ന പരമദ്ധ്യാവധണി

നഷപരണിഹദ്ധ്യാര  തുക പലണിശയടകയം  16,23,34,444/-രൂപ  (പതണിനദ്ധ്യാറുമകദ്ധ്യാടണി  ഇരുപതണിമൂന്നപ്പ്

ലക്ഷതണി  മുപതണിനദ്ധ്യായണിരതണി  നദ്ധ്യാന്നൂറണി  നദ്ധ്യാല്പതണി  നദ്ധ്യാലപ്പ്  രൂപ)  മദ്ധ്യാതയം  ആണപ്പ്.

പരണിമശദ്ധ്യാധനയണിലൂനട കണതദ്ധ്യായ മറ്റു പ്രസക്ത വണിവരങ്ങളുയം, വണിശദദ്ധ്യായംശങ്ങളുയം അനുബന്ധമദ്ധ്യായണി

ഉള്നപടുതണിയണിട്ടുളള  ഈ  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്   03.09.2016  ല്   തുടര്നടപടണികള്കദ്ധ്യായണി

സര്കദ്ധ്യാരണിമലയപ്പ് സമര്പണിച്ചു.
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അദദദ്ധ്യായയം - 6
വകുപപ്പ് മനരണിടുന്ന നവല്ലുവണിളണികള്

6.1 ഭക്കൗതണിക സദ്ധ്യാഹചെരദകുറവപ്പ്

വകുപണിനന്റെ  ഓഡെണിറപ്പ്  പരണിധണിയണില്  വരുന്ന  എലദ്ധ്യാ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനടയയം  ഓഡെണിറപ്പ്

നണിര്വ്വഹണികദ്ധ്യാന്   മതണിയദ്ധ്യായ  ജജീവനകദ്ധ്യാരണിലദ്ധ്യാതതുയം  മുഴുവന്  ജണിലദ്ധ്യാ  ഓഫജീസകള്ക്കുയം

സസ്വന്തമദ്ധ്യായണി  നകട്ടേണിടമണിലദ്ധ്യാതതുയം  വകുപണിനന്റെ  പ്രധദ്ധ്യാന  മപദ്ധ്യാരദ്ധ്യായ്മകളദ്ധ്യാണപ്പ്.  മകരള  മലദ്ധ്യാകല്

ഫണപ്പ്  ഓഡെണിറപ്പ്  ആക്ടപ്പ്  പട്ടേണികയണില്  ഉള്നപടദ്ധ്യാതതുയം  സര്കദ്ധ്യാര്  ഉതരവപ്പ്  വഴണി  ഓഡെണിറപ്പ്

ചുമതലനപടുതണിയണിട്ടുളളതുമദ്ധ്യായ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  ഓഡെണിറപ്പ്  സമയബന്ധണിതമദ്ധ്യായണി  തുടങ്ങദ്ധ്യാനുയം

പൂര്തജീകരണികദ്ധ്യാനുയം  കഴണിയദ്ധ്യാനത  വരുന്നതുയം  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണിന്  മമലുളള  നണിയമപരമദ്ധ്യായ

തുടര്നടപടണികള് സമയക്രമയം പദ്ധ്യാലണിച്ചപ്പ് നണിര്വ്വഹണികദ്ധ്യാന് കഴണിയദ്ധ്യാനത വരുന്നതുയം ജജീവനകദ്ധ്യാരുനട

അപരദദ്ധ്യാപത മൂലമദ്ധ്യാണപ്പ്. 

വകുപണിനന്റെ കജീഴണിലുളള അഞ്ചേപ്പ് ജണിലദ്ധ്യാ ഓഫജീസകള് ഇമപദ്ധ്യാഴുയം വദ്ധ്യാടക നകട്ടേണിടതണിലദ്ധ്യാണപ്പ്

പ്രവര്തണിക്കുന്നതപ്പ്.  പൂര്ണ  സജമദ്ധ്യായ  നകട്ടേണിടങ്ങള്  ജണിലദ്ധ്യാ  ഓഫജീസകളുനട  സഗമമദ്ധ്യായ

പ്രവര്തനതണിനപ്പ് അനണിവദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യാണപ്പ്.

നണിലവണില്  മകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപപ്പ്  ധനകദ്ധ്യാരദ  വകുപണിനന്റെ  ഭരണപരമദ്ധ്യായ

നണിയന്ത്രണതണിന്  കജീഴണിലദ്ധ്യാണപ്പ്  പ്രവര്തണിക്കുന്നതപ്പ്.   സസ്വതന്ത്രവുയം  സഗമവുമദ്ധ്യായ  ഓഡെണിറണിനപ്പ്

വകുപപ്പ്  എലദ്ധ്യാ വണിധതണിലുമുളള ബദ്ധ്യാഹദമദ്ധ്യായ ഇടനപടലുകളണില് നണിനയം സസ്വതന്ത്രമദ്ധ്യാമകണതുണപ്പ്.

6.2 തടസ്സങ്ങളുനട തജീര്പദ്ധ്യാകല്

1997 നല മകരള പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് രദ്ധ്യാജപ്പ്  (പരണിമശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ രജീതണിയയം ഓഡെണിറപ്പ് സയംവണിധദ്ധ്യാനവുയം

ചെട്ടേങ്ങള്)  ചെട്ടേയം  21  പ്രകദ്ധ്യാരയം  ഓഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്  ലഭണിച്ചപ്പ്  രണപ്പ്  മദ്ധ്യാസതണിനകയം  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണില്

ഉള്നപടുതണിയണിട്ടുളള ക്രമമകടുകളുയം നപ്യൂനതകളുയം പരണിഹരണിച്ചപ്പ് ഒരു നറക്ടണിഫണിമകഷന് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്

ഗദ്ധ്യാമപഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ്  സമണിതണിയനട  തജീരുമദ്ധ്യാനപ്രകദ്ധ്യാരയം  നണിര്വ്വഹണദ്ധ്യാധണികദ്ധ്യാരണി  ഓഡെണിറപ്പ്  വകുപണിനപ്പ്

നല്കണയം. മുനണിസണിപദ്ധ്യാലണിറണികളുയം സമദ്ധ്യാന രജീതണിയദ്ധ്യാണപ്പ് ഈ കദ്ധ്യാരദതണില് പദ്ധ്യാലണിമകണതപ്പ്. തമദ്ദേശ

സസ്വയയം  ഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട  ഭദ്ധ്യാഗതപ്പ്  നണിനയം  ഓ ഡെണിറപ്പ്  റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളണിനല  തടസ്സങ്ങള്

പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനപ്പ്  നണിയമദ്ധ്യാനുസൃതമദ്ധ്യായ  നടപടണികള്  യഥദ്ധ്യാസമയയം  ഉണദ്ധ്യാകുന്നണില.

ഇതണിനദ്ധ്യാവശദമദ്ധ്യായ   പരണിശമയം  നടകദ്ധ്യാതതണിനദ്ധ്യാല്  വര്ഷദ്ധ്യാവര്ഷയം  തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാത  ഓഡെണിറപ്പ്

തടസ്സങ്ങള് കൂടണി വരുന.   

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്

49



I ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്ത വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകളുനട പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്

50

സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ്

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

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 941 941 941 1854 1854 0

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 152 151 152 246 246 0

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 14 11 14 20 20 0

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 87 87 87 143 143 0

5 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 6 6 6 12 12 0

6 യൂണണിമവഴ് സണിറണി 10 10 23 17 17 0

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 3152 287 10200 1450 493 957

8 മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡുകള് 21 15 92 69 36 33

9 1 1 1 1 1 0

10 എസപ്പ് നഎ ഇ പണി 1 1 1 3 2 1

11 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള് 4 3 4 10 5 5

12 സണില് 1 1 1 3 2 1

13 നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു എസപ്പ് 3 2 17 12 2 10

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള് 908 799 935 919 861 58

15 ആശുപതണി വണികസന സമണിതണികള് 2773 433 3429 2319 662 1657

16 ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണില് 88 76 89 81 75 6

17 സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരണിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 55 48 62 50 43 7

18 വഖഫപ്പ് മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 1 1 1 1 1 0

19 14 14 44 23 22 1

20 മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 142 78 160 130 92 38

ആനക 8374 2965 16259 7363 4589 2774

അനുബന്ധയം - I

2016-17 വര്ഷയം ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകളുനട വണിവരയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന പതണിക

ക്രമ 
നയം

ഓഡെണിറപ്പ് 
നചെമയണ 

സദ്ധ്യാപനങ്ങളു
നട എണയം

ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത 
സദ്ധ്യാപനങ്ങളു

നട എണയം

ഓഡെണിറണിനപ്പ് 
സമര്പണിമക
ണ വദ്ധ്യാര്ഷണിക 
കണക്കുകളുനട 

എണയം 

ഓഡെണിറണിനപ്പ് 
ലഭണിച്ച 

വദ്ധ്യാര്ഷണിക 
കണക്കുകളുനട 

എണയം 

ഓഡെണിറപ്പ്  നചെയ്ത  
വദ്ധ്യാര്ഷണിക 

കണക്കുകളുനട 
എണയം 

ഓഡെണിറപ്പ് 
നചെയദ്ധ്യാനുള്ള 
വദ്ധ്യാര്ഷണിക 

കണക്കുകളുനട 
എണയം

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നണിര്മദ്ധ്യാണ മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

ജണിലദ്ധ്യാ ടൂറണിസയം പ്രമമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സണില്



II ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ് പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ്

എണയം ആനക

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

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 20515 1780 22295 48 22247

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 2148 140 2288 1 2287

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 258 22 280 0 280

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 1560 135 1695 5 1690

5 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 276 13 289 0 289

6 യൂണണിമവഴ് സണിറണി 191 9 200 0 200

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 2753 105 2858 0 2858

8 മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡുകള് 101 13 114 0 114

9 39 1 40 0 40

10 എസപ്പ് നഎ ഇ പണി 66 2 68 0 68

11 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള് 70 7 77 0 77

12 സണില് 35 1 36 2 34

13 നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു എസപ്പ് 6 2 8 0 8

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള് 28 678 706 706 0

15 ആശുപതണി വണികസന സമണിതണികള് 266 323 589 265 324

16 ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണില് 16 66 82 65 17

17 സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരണിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 4 41 45 33 12

18 വഖഫപ്പ് മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 11 0 11 0 11

19 ജണിലദ്ധ്യാ ടൂറണിസയം പ്രമമദ്ധ്യാഷന് കക്കൗണ്സണില് 159 17 176 0 176

20 മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 38 56 94 51 43

ആനക 28540 3411 31951 1176 30775

അനുബന്ധയം-II

2016-17ല്  പുറനപടുവണിച്ച /തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ /തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനവമശഷണിക്കുന്ന  ഓഡെണിറപ്പ് റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളുനട എണയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന 
പതണിക

ക്രമ 
നയം

വര്ഷദ്ധ്യാരയംഭയം  
തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുള്ള 

ഓഡെണിറപ്പ് 
റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളുനട 

എണയം

പുറനപടുവണിച്ച ഓഡെണിറപ്പ് 
റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളുനട എണയം

തജീര്പദ്ധ്യാകണി
യ ഓഡെണിറപ്പ് 

റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളു
നട എണയം

31.3.2017നപ്പ് 
തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുള്ള 

ഓഡെണിറപ്പ്  
റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളനട 

എണയം

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  നണിര്മദ്ധ്യാണ 
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്



III ഓഡെണിറപ്പ് സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനട പതണികകള്

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്

52

ക്രമ നയം സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ് തുക

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

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 1468 10903298915.00

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 172 0

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 12 862579229.00

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 129 2677433144.88

5 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 11 3165553410.67

6 യൂണണിമവഴ് സണിറണി 244 703670152.00

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 0 0

8 മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡുകള് 0 0

9 1 875283000.00

10 എസപ്പ് നഎ ഇ പണി 1 30602335.00

11 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള് 3 0

12 സണില് 1 43370000.00

13 നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു എസപ്പ് 0 0

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള് 654 497540277.97

15 ആശുപതണി വണികസന സമണിതണികള് 127 17053769.00

16 ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണില് 54 273535219.00

17 സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരണിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 42 1550697506.83

18 മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 98 179442446.60

ആനക 3017 21780059405.95

അനുബന്ധയം III

2016-17 വര്ഷയം പുറനപടുവണിച്ച  അര്ഹത/വണിനണിമയദ്ധ്യാഗ/ഓഡെണിറപ്പ് സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനട വണിവരയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന 
പതണിക 

പുറനപടുവണിച്ച 
സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനട എണയം

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  നണിര്മദ്ധ്യാണ 
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്



IV ധനദുര്വണിനണിമയദ്ധ്യാഗ വണിവരയം പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ്

എണയം തുക എണയം തുക എണയം തുക എണയം തുക

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 132 76032337 13 969038 14 588558 131 76153617

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 3 1755984 0 0 0 0 3 1755984

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 2 128603 0 0 0 0 2 128603

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 7 2333488 1 1095902 0 0 8 3429390

5 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 7 607720 1 14399 1 37176 7 598117

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 129 12 11344672 0 0 138

8 നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു എസപ്പ് 0 0 10 1230532 0 0 10 1230532

ആനക 280 37 14654543 15 625734 299

അനുബന്ധയം-IV

2016-17 വര്ഷയം ധനദുര്വണിനണിമയദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായണി കനണതണിയ  ഇടപദ്ധ്യാടുകളുനട വണിവരയം  കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന പതണിക

ക്രമ 
നയം

വര്ഷദ്ധ്യാരയംഭതണിലുണദ്ധ്യായണിരുന്ന 
മകസകളുനട എണയം

തന്വര്ഷയം 
കനണതണിയ 
മകസകള്

തന് വര്ഷയം 
തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ 

മകസകള്

തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന് അവമശഷണിക്കുന്ന 
മകസകളുനട എണയം

13903432.2+393.25 
gm gold

15160679.2+393.25 
gm gold

94761564.2+
393.25 gm gold

98456922.2+
393.25 gm gold



V സദ്ധ്യാമ്പതണിക ക്രമമകടുകള് സയംബന്ധണിച്ച പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്

,

54

സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ്

എണയം തുക എണയം തുക എണയം തുക എണയം തുക

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 21 2320545 20 31317951 13 5329952 13 5671220

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 0 0 0 0 0 0 2 1425995

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 0 0 0 0 0 0 0 0

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 1 1095902 3 2227264 0 0 0 0

5 1 14399 2 68326 3 310000 4 354324

6 യൂണണിമവഴ് സണിറണി 0 0 0 0 0 0 0 0

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 137 14764904.2+393.25 gm gold 0 0 2 497346 2 1036750

8 1 2849370 0 0 0 0 0 0

ആനക 161 25 33613541 18 6137298 21 8488289

അനുബന്ധയം   – V

2016-17സദ്ധ്യാമ്പതണിക വര്ഷദ്ധ്യാവസദ്ധ്യാനയം  തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനത അവമശഷണിക്കുന്ന ധനദ്ധ്യാപഹരണയം/സദ്ധ്യാമ്പതണിക ക്രമമകടുകള് സയംബന്ധണിച്ച 
വണിഷയങ്ങളുനട വണിശകലനയം

ക്രമ 
നയം

വകുപ്പുതല നടപടണികള് സസ്വജീകരണിമകണ 
മകസകള്

വകുപ്പുതല നടപടണികള് 
ആരയംഭണിച്ചതുയം എന്നദ്ധ്യാല് 
തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാതതുമദ്ധ്യായ 

മകസകള്

മകദ്ധ്യാടതണികളണില് 
ക്രണിമണിനല് നടപടണികള് 
അവമശഷണിക്കുന്നമക

സകള്

റണികവറണി ഉതരവു 
പ്രതജീക്ഷണിക്കുന്ന 

മകസകള്

മുനണിസണിപല് 
മകദ്ധ്യാര്പമറഷന്

നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു 
എസപ്പ്

21045120.2+
393.25gm gold



VI നപന്ഷന് പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ് ആനക

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

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 57 832 889 838 51

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 0 0 0 0 0

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 0 3 3 3 0

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 30 515 545 517 28

5 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 11 578 589 569 20

6 യൂണണിമവഴ് സണിറണി 23 877 900 793 107

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 49 412 461 400 61

8 മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡുകള് 0 0 0 0 0

9 4 43 47 44 3

10 എസപ്പ് നഎ ഇ പണി 0 7 7 7 0

11 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള് 1 16 17 15 2

12 സണില് 0 16 16 15 1

13 നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു എസപ്പ് 18 34 52 52 0

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള് 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

16 ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണില് 0 2 2 2 0

17 സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരണിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 0 9 9 9 0

18 മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 0 14 14 13 1

ആനക 193 3358 3551 3277 274

അനുബന്ധയം   – VI

2016-17വര്ഷയം ലഭണിച്ചതുയം തജീര്പദ്ധ്യാകണിയതുമദ്ധ്യായ നപന്ഷന് മപപറുകളുനട എണയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന പതണിക

ക്രമ 
നയം

വര്ഷദ്ധ്യാരയംഭയം  
തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുള്ള  

നപന്ഷന് 
മകസകളുനടഎണയം 

തന്വര്ഷയം  ലഭണിച്ച   
നപന്ഷന് 

മകസകളുനട   എണയം 

തജീര്പദ്ധ്യാകണിയ 
നപന്ഷന് 

മകസകളുനട 
എണയം

വര്ഷദ്ധ്യാവസദ്ധ്യാനയം 
തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന് 

അവമശഷണിക്കുന്നനപന്ഷ
ന് മകസകളുനട എണയം

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നണിര്മദ്ധ്യാണ മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

ആശുപതണി വണികസന 
സമണിതണികള്



VII നണിരദ്ധ്യാകരണയം, തടസ്സനപടുതല് -  പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട മപരപ്പ്

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

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 1949 1330370.94 1324842.93 4448.15 36710.29 1595.13542

2 മബദ്ധ്യാകപ്പ് പഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 209 256171.75 224549.17 475 4244.82 389.13

3 ജണിലദ്ധ്യാ പ  ഞ്ചേദ്ധ്യായതപ്പ് 17 101101.63 83294.14 1384.21 9823.67 507.47

4 മുനണിസണിപല് കക്കൗണ്സണില് 156 549301.89 313795.81 1200.28 12512.86 440.77

5 മുനണിസണിപല് മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 12 236447.48 203703.90 2003.12608 16593.67406 0.06785

6 യൂണണിമവഴ് സണിറണി 10 211587.14 179262.73578 3123.89988 1053.19045 0

7 മദവസസ്വയം മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 472 126555.95 100877.43 312.57 10729.74 0

8 മക്ഷമനണിധണി മബദ്ധ്യാര്ഡുകള് 25 50918.15 45461.89 20.425 564.77 0

9 1 8752.83 12933.24 3.29 41.53 0

10 എസപ്പ് നഎ ഇ പണി 2 1048.32 1074.55 1.17 0.1 0

11 വണികസന അമതദ്ധ്യാറണിറണികള് 5 9155.44 8051.17 4.55 326.82 0

12 സണില് 2 1690.65 1777.47 5.41 9.04 0

13 നക എച്ചപ്പ് ആര് ഡെബ്ലു എസപ്പ് 2 4310.83 4035.59 12.31 889.63 0

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള് 405 5396.64 5248.62 0 0 0

15 379 812.96 755.53 0 0 0

16 ലലബ്രറണി കക്കൗണ്സണില് 38 1651.55 38972.84 0 0 0

17 22 13758.35 11462.62 55.08 278.48 0

18 മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങള് 41 4803.68 3529 0 2.73 0

ആനക 3747 2913836.18 2563628.64 13049.46 93781.35 2932.58

അനുബന്ധയം   – VII

2016-17  വര്ഷയം ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത വദ്ധ്യാര്ഷണിക കണക്കുകള്, നണിരദ്ധ്യാകരണിച്ചതുക, തടസ്സനപടുതണിയതുക എന്നണിവയനട  വണിവരയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന 
പതണിക

ക്രമ 
നയം

ഓഡെണിറപ്പ് നചെയ്ത 
വദ്ധ്യാര്ഷണിക 

കണക്കുകളുനട 
എണയം 

ആനക വരവപ്പ് 
(തുക 

ലക്ഷതണില്)

ആനക നചെലവപ്പ് 
(തുക 

ലക്ഷതണില്)

നണിരദ്ധ്യാകരണിച്ച തുക 
(തുക 

ലക്ഷതണില്)

തടസ്സനപടുതണിയ 
തുക (തുക 

ലക്ഷതണില്)

നണിരദ്ധ്യാകരണിച്ചതുയം  
തടസ്സനപടുതണി
യതുമദ്ധ്യായ തുക  

തണിരണിനക 
ഈടദ്ധ്യാകണിയതപ്പ് 

(തുക 
ലക്ഷതണില്)

മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നണിര്മദ്ധ്യാണ മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ്

ആശുപതണി വണികസന 
സമണിതണികള്

സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരണിക  
സദ്ധ്യാപനങ്ങള്



VIII ഓഡെണിറപ്പ് ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് കുടണിശണിക    സദ്ധ്യാപന പതണിക–

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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ഓഡെണിറപ്പ് ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് കുടണിശണികയളള  സദ്ധ്യാപനങ്ങളുനട വണിവരയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന പതണിക       

ആനക ആനക ആനക

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 സര്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള് 151579229 4652464 156231693 46792816 101777 46894593 104786413 4550687 109337100

2 മദവസസ്വങ്ങള് 30963562 0 30963562 0 0 0 30963562 0 30963562

3 9446608 2535546 11982154 349074 2581143 2930217 9097534 -45597 9051937

4 161189187 539170 161728357 0 0 0 161189187 539170 161728357

5 26816482 9860526 36677008 127010 826306 953316 26650161 9030655 35680816

ആനക 379995068 17587706 397582774 47268900 3509226 50778126 332686857 14074915 346761772

അനുബന്ധയം   – VIII

ക്രമ 
നയം

സദ്ധ്യാപനതണിനന്റെ 
മപരപ്പ്

കുടണിശണിക 
ഡെണിമദ്ധ്യാന്റെപ്പ്

തന്വര്ഷ 
ഡെണിമദ്ധ്യാന്റെപ്പ് 

കുടണിശണിക 
വരവപ്പ്

തന്വര്ഷ 
വരവപ്പ്

കുടണിശണിക 
നജീകണി

യണിരുപപ്പ് 

തന്വര്ഷ 
നജീകണിയണിരണിപപ്പ് 
 (2016-17 ല് 

ഡെണിമദ്ധ്യാന്റെപ്പ് 
നചെയ്തതപ്പ്)

ഹണിന റണിലജീജണിയസപ്പ് & 
ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് 
എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെണിനപ്പ് 
കജീഴണിലുളള 
മക്ഷതങ്ങള്

മറപ്പ് സദ്ധ്യാപനങ്ങളുയം 
വണികസന 
അമതദ്ധ്യാറണിറണികളുയം

മണിസമലനണിയസപ്പ് 
സദ്ധ്യാപനങ്ങള്



IX ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് / സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് സര്ട്ടേണിഫണികറപ്പ്  പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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വണിശദ വണിവരയം
സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് മനദ്ധ്യാട്ടേജീസകള്

എണയം തുക എണയം തുക

42 89520336 313 18878411

2 139687 43 12139441

അനുബന്ധയം   – IX

2016-17 കദ്ധ്യാലയളവണില് പുറനപടുവണിച്ച ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ്, സര്ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് മനദ്ധ്യാട്ടേജീസകളുനടയയം 
സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനടയയം വണിവരയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന പതണിക

ചെദ്ധ്യാര്ജപ്പ് 
മനദ്ധ്യാട്ടേജീസകള്

2016-17 വര്ഷയം പുറനപടുവണിച്ച  
മനദ്ധ്യാട്ടേജീസകളുനടവണിവരയം 

2016-17 വര്ഷയം പുറനപടുവണിച്ച  
സര്ട്ടേണിഫണികറ്റുകളുനട വണിവരയം 



X ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ് തുകകളുനട - പതണിക

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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1324

2

നണിമക്ഷപതുകകളുനട വണിവരയം 

അമദ്ധ്യാല്ഗമമറഡെപ്പ് ഫണപ്പ് 100600000

ജനറല് മകദ്ധ്യാര്പസപ്പ് ഫണപ്പ് 32416217

ആനക 133016217

അമദ്ധ്യാല്ഗമമറഡെപ്പ് ഫണപ്പ് 8224961

ജനറല് മകദ്ധ്യാര്പസപ്പ് ഫണപ്പ് 2954006

ആനക 11178967

 മറപ്പ് വരവുകള്  അമദ്ധ്യാല്ഗമമറഡെപ്പ് ഫണപ്പ് മകദ്ധ്യാര്പസപ്പ് 3000000

അമദ്ധ്യാല്ഗമമറഡെപ്പ് ഫണപ്പ് തുകകളുമദ്ധ്യായണി ബന്ധനപട്ടേ നചെലവപ്പ് 140006815

ജനറല്  എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ് തുകകളുനട പലണിശയണിനതണിനല നചെലവപ്പ് 693293

ബദ്ധ്യാകണി 2260713

അനുബന്ധയം   – X

ചെദ്ധ്യാരണിറബണിള് എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റെപ്പ് തുകകളുനട വണിവരയം കദ്ധ്യാണണിക്കുന്ന പതണിക (2016-17)

31.03.2017 വനരയളള  എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകളുനട എണയം

2016-17 വര്ഷയം പുതുതദ്ധ്യായണി ആരയംഭണിച്ച എന്മഡെദ്ധ്യാവ്നമന്റുകളുനട എണയം    

2016-17 വര്ഷയം നണിമക്ഷപതുകകള്കപ്പ് ലഭണിച്ച പലണിശ 



XI അകക്കൗണന്റെപ്പ് ജനറലണിനന്റെ പരണിമശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണില് തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുള്ള 

ഖണണികകളുനട 31.03.2017 വനരയള്ള വണിവരയം

അനുബന്ധയം - XI

നയം സദ്ധ്യാപനതണി
നന്റെ മപരപ്പ്

റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേണി
നന്റെ നമ്പര്

തജീര്പദ്ധ്യാ
കദ്ധ്യാനുളള
ഖണണിക

ഖണണികയനട
വണിവരയം

ഖണണിക തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന്
ഇതുവനര

നനകനകദ്ധ്യാണ നടപടണി
പരദ്ധ്യാമര്ശയം

1

മകരള 
സയംസദ്ധ്യാന 
ഓഡെണിറപ്പ് 
ഡെയറക്ടമററപ്പ്

No.OA
(HQ)/II/III/1

2/74/
10-11/ 285  
Dtd: 20.5.10

B I ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

കുടണിശണിക സയംബന്ധണിച്ച
വണിവരയം

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ഒ & എയം 1/

2016 തജീയതണിനഃ
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

2
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
കണ്ണൂര്

No.OA
(HQ)

II/III/12-
522/

10-11/1443
Dtd:

10.11.10

B I
പ്രമമദ്ധ്യാഷന് -

നറഗുലലറമസ
ഷന്

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ഒ &എയം 1/2016

തജീയതണിനഃ
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

3
മുനണിസണിപല് 
ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ്, 
കദ്ധ്യാസര്മകദ്ധ്യാഡെപ്പ്

No.
OA(HQ)II/II
I/12250/11-
12/57  Dtd:
5.11.2011

B III

ആഭദന്തര
നണിയന്ത്രണ

സയംവണിധദ്ധ്യാനയം
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്.

(ഖണണിക
എ.ജണി.

തജീര്പദ്ധ്യാകണിയണിട്ടു
ണപ്പ്. (No.OA

(HQ)
II/III/12-

280/11-12
Dtd:

22.2.2011)

നയം.
നക.എസപ്പ്.എ.10086/

ഒ &എയം 1/2016
തജീയതണിനഃ

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

4 ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
മലപ്പുറയം

No.OA
(HQ)

/II/3/12-
203/13-

14/477  Dtd:
20.9.2013

B II സണിഡ്മകദ്ധ്യായണില്
നണിന്നപ്പ് വദ്ധ്യാങ്ങണിയ
സദ്ധ്യാധനങ്ങള്
കപ്പ് അധണിക

തുക
നല്കണിയതപ്പ്

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്.
ഖണണിക
എ.ജണി.

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ഒ &എയം 1/ 2016

തജീയതണി;
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ
അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.  

ടണി ഖണണിക
തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന്

അന്തണിമ
തജീരുമദ്ധ്യാനയം

എടുമകണതപ്പ്
ധനകദ്ധ്യാരദ
വകുപദ്ധ്യാണപ്പ്.

അഡെജീഷണല്
ചെജീഫപ്പ്
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തജീര്പദ്ധ്യാകണിയണിട്ടു
ണപ്പ്. (No.OA

(HQ) Ii/III/12-
280/11-12

Dtd:
22.2.2011)

നസക്രട്ടേറണിനയ
നയം.നക.എസപ്പ്.

എ.
1322/ഒ & എയം1/
2017 തജീയതണിനഃ

22.2.2017/6.5.1
7 പ്രകദ്ധ്യാരവുയം

നയം.
നക.എസപ്പ്.എ.

10086/ഒ & എയം
1/2016 തജീയതണിനഃ

6.5.2017
പ്രകദ്ധ്യാരവുയം

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.
മറുപടണി

ലഭണിച്ചണിട്ടേണില.

5 മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 
ഓഡെണിറപ്പ്, നകദ്ധ്യാച്ചണി

No.OA
(HQ)

II/II/12-
36/14-

15/117  Dtd:
15.5.2014

B I

അകക്കൗണ്ടുകള്
സമര്പണി

കദ്ധ്യാതതപ്പ്
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്. 

അകക്കൗണ്ടുകള്
സമര്പണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്. വണിവരയം

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ ഒ &എയം 1/2016

തജീയതണി;
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ് 

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

6

നക.എസപ്പ്. 
എച്ചപ്പ്. ബണി. 
ഓഡെണിറപ്പ്, 
തണിരുവനന്ത
പുരയം

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

11.7.2014

B I

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

എ.ജണി.
തജീര്പദ്ധ്യാകണിയണിട്ടുണപ്പ്.

(നയം. No.
OA(HQ)II/II/12-

123/14-15/339  Dtd:
20.10.2014)

അഡെജീഷണല് ചെജീഫപ്പ്
നസക്രട്ടേറണിനയയയം,

എ.ജണി.നയയയം
അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

7 തണിരുവണിതദ്ധ്യായംകൂര് 
മദവസസ്വയം 
മബദ്ധ്യാര്ഡെപ്പ് 
ഓഡെണിറപ്പ്, 
തണിരുവനന്തപുരയം

No.OA
(HQ)

II/Ii/12-
121/14-

15/341  Dtd:
11.7.2014

B I
B II

അധണിക തുക
നനകപറണിയതപ്പ്
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്. 

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ഒ &എയം 1/2016
തജീയതണി: 18.2.2017 /

29.5.17 പ്രകദ്ധ്യാരയം
എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

ഇതണില് B II
ഖണണികയണില്

പ്രതണിപദ്ധ്യാദണിക്കുന്ന
തുക

ഇക്കൗടദ്ധ്യാകണിയതദ്ധ്യാ
യണി നയം. Admn.
A3/80/2016-
Fin.  Dtd:
18.4.2017
പ്രകദ്ധ്യാരയം

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.
ഇക്കൗ വണിവരയം
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എ.ജണി.നയ നയം.
നക.എസപ്പ്.എ.

12864/
ഒ & എയം 1/16

തജീയതണി;
4.5.2016
പ്രകദ്ധ്യാരയം

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

8
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
എറണദ്ധ്യാകുളയം

No.
OA(HQ)
II/II/12-
149/14-

15/429  Dtd:
31.7.2014

Part II 
A I
B I

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
കുറച്ചപ്പ്

ഇക്കൗടദ്ധ്യാകണിയതപ്പ്
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ് 

വണിവരയം നയം. 
നക.എസപ്പ് .എ.10086/ 

ഒ &എയം 1/2016
തജീയതണി;

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

9

മകദ്ധ്യാര്പമറഷന് 
ഓഡെണിറപ്പ്, 
തണിരുവനന്ത 
പുരയം

No.OA
(HQ)

II/II/12-
266/14-

15/765  Dtd:
28.10.14

B I

ഓഡെണിറപ്പ്
റണിമപദ്ധ്യാര്ട്ടേപ്പ്
കുടണിശണിക

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്.

കുടണിശണിക തജീര്പദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന്
അദദ്ധ്യാലത്തുകള്

സയംഘടണിപണികദ്ധ്യാനുളള
നടപടണികള്

സസ്വജീകരണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.
വണിവരയം 

നയം .നക.എസപ്പ് .എ.
10086/ഒ &എയം 1/2016

തജീയതണി;
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

ഇല

10
ട്രെണിഡെ ഓഡെണിറപ്പ്, 
തണിരുവനന്ത 
പുരയം

No.OA
(HQ)

II/II/12-
267/14-

15/800  Dtd:
5.11.2014

B I ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
ഇക്കൗടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള

നടപടണികള്
സസ്വജീകരണികണനമന്നപ്പ്
എ.സണി.എസപ്പ്.മനദ്ധ്യാടപ്പ്
അമപക്ഷണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

വണിവരയം നയം
നക.എസപ്പ്.എ.10086/  ഒ
& എയം 1/2016 തജീയതണി:

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

11 ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
വയനദ്ധ്യാടപ്പ്

No.OA
(HQ)

II/II/12-
278/14-15/
829  Dtd:
17.11.14

B I അകക്കൗണ്ടുകള്
സമര്പണി

കദ്ധ്യാനുളള 
കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസയം

അകക്കൗണ്ടുകള്
സമര്പണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്. വണിവരയം

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ഒ & എയം 1/2016

തജീയതണി:

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

62



18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

12
സര്വ്വവണിജദ്ധ്യാന
മകദ്ധ്യാശ ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ്, 
തണിരുവനന്തപുരയം

No.OA
(HQ)

II/II/12-
301/14-

15/911  Dtd:
28.11.14

B I ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
ഇക്കൗടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള

നടപടണികള്
സസ്വജീകരണികണനമന്നപ്പ്
എ.സണി.എസപ്പ്.മനദ്ധ്യാടപ്പ്
അമപക്ഷണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

വണിവരയം 
നയം.നക.എസപ്പ്.എ.

10086/ഒ & എയം 1/2016
തജീയതണി:

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

13
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
കദ്ധ്യാസര്മഗദ്ധ്യാഡെപ്പ്

No.OA
(HQ)II/II/12

-477/14-
15/1639

Dtd:
1.4.2015

B I 

 ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

ഖണണിക
തജീര്പദ്ധ്യാകണിയണിട്ടുണപ്പ്.

(No.OA(HQ)II/IV/12-
477/14-15/276, 277
Dtd: 21.12.2016)

വണിവരയം
നയം.നക.എസപ്പ്.എ.

10086/ഒ & എയം 1/2016
തജീയതണി:

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില

14 ഗുരുവദ്ധ്യായൂര് 
മദവസസ്വയം 
ഓഡെണിറപ്പ്

No.OA(HQ)
II/II/

12-64/15-
16/344

Part  II–
B I

             
B II

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ,
ആഭദന്തര

നണിയന്ത്രണയം
എന്നണിവ

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

(1) ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
ഇക്കൗടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള

നടപടണികള്
സസ്വജീകരണികണനമന്നപ്പ്
എ.സണി.എസപ്പ്.മനദ്ധ്യാടപ്പ്
അമപക്ഷണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

വണിവരയം നയം.
നക.എസപ്പ്.എ.10086/

 ഒ&എയം 1/2016
തജീയതണി:

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്
(2) ആഭദന്തര
നണിയന്ത്രണയം

സയംബന്ധണിച്ചുളള
വണിവരങ്ങള്

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില
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(ജണി.ആര്.ഡെണി)ഇ 1-
1565/10  തജീയതണിനഃ
15.12.16 പ്രകദ്ധ്യാരയം

എ.ജണി.നയ
അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

15

മകരള 
ആമരദ്ധ്യാഗദസര്വ്വ
കലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
ഓഡെണിറപ്പ്, 
തൃശ്ശൂര്

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

132/15-16  
Dtd: 29.8.15

Part II
B I  ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
ഇക്കൗടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള

നടപടണികള്
സസ്വജീകരണികണനമന്നപ്പ്
എ.സണി.എസപ്പ്.മനദ്ധ്യാടപ്പ്
അമപക്ഷണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

വണിവരയം  
നയം.

നക.എസപ്പ്.എ.10086/
ഒ & എയം 1/2016

തജീയതണി:
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില.

16
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
ആലപ്പുഴ

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

16/914    
Dtd: 4.12.15

Part II
BI

അകക്കൗണ്ടുകള്
സമര്പണി

കദ്ധ്യാതതപ്പ്
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

അകക്കൗണ്ടുകള്
സമര്പണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

വണിവരയം
നയം.നക.എസപ്പ്.എ.

10086/ഒ & എയം 1/2016
തജീയതണി:

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില.

17
ജണി.സണി.ഡെണി.എ. 
ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ്, 
എറണദ്ധ്യാകുളയം

No.OA.(HQ)
II/IV/12-
325/15-
16/2810

Dtd:
8.4.2016

Part II 
BI

 ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ
ഇക്കൗടദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനുളള

നടപടണികള്
സസ്വജീകരണികണനമന്നപ്പ്
എ.സണി.എസപ്പ്.മനദ്ധ്യാടപ്പ്
അമപക്ഷണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.

വണിവരയം 
നയം.നക.എസപ്പ്.എ.

10086/ഒ & എയം 1/2016
തജീയതണി:

18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില.
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18
മുനണിസണിപല് 
ഒദ്ധ്യാഡെണിറപ്പ്,  
ആലുവ

No.OA(HQ)
/II/II/12-317/

15-16/27
Dtd: 18.4.16

Part  II–
B I Sub
Para - 3

മസവന
പുസകയം

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ് -
അധണിക
മവതനയം
പറണിയതപ്പ്

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

(1) ഖണണിക B I എ.ജണി.
തജീര്പദ്ധ്യാകണിയണിട്ടുണപ്പ്.
( നയം.  OA(HQ)

II/IV/12-317/10-11/
270, 271  Dtd:

21.11.16) 
(2) അധണികയം പറണിയ തുക

നചെലദ്ധ്യാന് നയം.
222/2.7.16 പ്രകദ്ധ്യാരയം

എസപ്പ്.ബണി.ടണി.
ആലുവയണില് ഒടുകപ്പ്
വരുതണിയണിട്ടുണപ്പ്. 

വണിവരയം 
നയം.

നക.എസപ്പ്.എ.10086/
ഒ & എയം 1/2016

തജീയതണി:
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ് 

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില.

19
ജണിലദ്ധ്യാ ഓഡെണിറപ്പ് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
എറണദ്ധ്യാകുളയം

No.OA(HQ)
/II/IV/
12-316/
15-16

Dtd: 12.4.16

Part  II–
B I

             
B II

B III,  
B IV

ഓഡെണിറപ്പ് ഫജീ,
കദ്ധ്യാഷപ്പ് ബുകപ്പ്
പരണിപദ്ധ്യാലനയം,

പുനരുപമയദ്ധ്യാഗണി
കദ്ധ്യാന്

കഴണിയദ്ധ്യാത
സദ്ധ്യാധനങ്ങള്
സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്,

ആര്ജണി
തദ്ധ്യാവധണി
കണകപ്പ്

കൂട്ടേണിയതണില്
പണിശകപ്പ്
എന്നണിവ

സയംബന്ധണിച്ചപ്പ്

മറുപടണി
നയം.നക.എസപ്പ്.എ.-

ഇ.നക.എയം.
(പണി1)/2102/16

തജീയതണിനഃ 5.12.16
പ്രകദ്ധ്യാരയം എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ്.
വണിവരയം ഒരണികല് കൂടണി

നയം.നക.എസപ്പ്.എ.
10086/ഒ & എയം 1/2016

തജീയതണിനഃ
18.2.2017/29.5.17
പ്രകദ്ധ്യാരയം  എ.ജണി.നയ

അറണിയണിച്ചണിട്ടുണപ്പ് 

മറുപടണി
ലഭണിച്ചണിട്ടേണില.

ഡെയറക്ടര്
മകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡെണിറപ്പ് വകുപപ്പ്
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