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തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള് 

ഭഭാഗഗം - 1

അനുക്രമണണിക

തദദ്ദേ ശസസ്വ യയംഭരണ സസ്ഥാ പനങ്ങ ളുടടെ  അകക്കൗ ണണ്ട് സയം   അകക്കൗ ണ ബബിലബിറബി യയം

1 പശസ്ഥാത്തലയം –പസ്ഥാദദേശബിക സർകസ്ഥാരുകളുടടെ 25 വർഷങ്ങളുയം ടചെറുതലസ്ഥാത്ത 
ദനട്ടങ്ങളുയം

1.1. വബിദകനന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണയം

1.1.1. പദ്ധതബി ആസൂത്രണയം – സമഗ്രമസ്ഥായ നബിയമ ദേർശനങ്ങളുയം പദയസ്ഥാഗ 
യസ്ഥാഥസ്ഥാർതത്ഥ്യങ്ങളുയം

1.1.2. തദദ്ദേശ സസ്ഥാപനതല വബിവരസഞ്ചയങ്ങളുടടെ വവപുലത്ഥ്യവയം തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾക്കുതകുന്ന 
വബിവരങ്ങളുടടെ ദേക്കൗർലഭത്ഥ്യവയം

1.1.2.1 ഭക്കൗമ വബിവര പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്

1.1.3 ആസൂത്രണവയം ബജറബിയംഗയം : സയംസസ്ഥാനത്തബിനണ്ട് ടപസ്ഥാതുവസ്ഥായബി ഏദകസ്ഥാപബിത 
നബിയമവത്ഥ്യവസകളുയം ഉപരബിതല അധബികസ്ഥാര സസ്ഥാനങ്ങളുയം ആവശത്ഥ്യദമസ്ഥാ?

1.2 ആസൂത്രണവയം ബജറണ്ട് രൂപന്ദ്രീകരണവയം

1.2.1 ബജറണ്ട്

1.2.2 ആസൂത്രണ ബജറണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിതമസ്ഥാക്കുന്നതബിനസ്ഥായബി ചെട്ടങ്ങൾ 
ഉണസ്ഥാദകണതബിടന്റെ അനബിവസ്ഥാരത്ഥ്യതകൾ

1.2.3 ആസൂത്രണവയം അകക്കൗണയം നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളുയം

1.2.4 ഗ്രസ്ഥാമ/ വസ്ഥാര്ഡണ്ട്സഭകളുടടെ അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം ചുമതലകളുയം :- നബിർവഹണവത്ഥ്യവസകൾ 
ഡബിജബിറൽ യഗത്തബിൽ പുനരസ്ഥാഖത്ഥ്യസ്ഥാനയം ടചെയ്യണയം.

1.3 കണക്കു പറയസ്ഥാനുള്ള പസ്ഥാദദേശബിക സർകസ്ഥാരുകളുടടെ ബസ്ഥാധത്ഥ്യതകളുയം 
കണക്കുസൂകബിപബിനസ്ഥായള്ള നബിഷ്കർഷകളുയം

1.3.1 ബജറണ്ട് ടസന്റെറുകളുയം അകക്കൗണണ്ട് ശന്ദ്രീർഷകങ്ങളുയം

1.3.2 അകക്കൗണണ്ട് ചെട്ടങ്ങളുയം മസ്ഥാനസ്വലുകളുയം- കസ്ഥാൽ നൂറസ്ഥാണബിനബിപ്പുറയം

1.3.3 ഓൺവലൻ ധനവബിനബിമയ സദങ്കേതങ്ങളുയം ടപസ്ഥാതുധനവബിനബിദയസ്ഥാഗ കൽപനകളുയം

1.4 ഭരണനടെപടെബികളബിടല സതസ്ഥാരത്ഥ്യതയയം പബബികണ്ട് റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗയം

1.4.1 വസ്ഥാർഷബിക റബിദപസ്ഥാർട്ടുകളുയം ഗ്രസ്ഥാമ വസ്ഥാർഡണ്ട് നബിയമ സഭകളുയം

1.5 ശുപസ്ഥാർശകൾ

1.5.1 വബിദകനന്ദ്രീകൃതസ്ഥാസൂത്രണവയം ബജറബിയംഗയം

1.5.2
തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾക്കുയം  റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗബിനുയം  വബിഭവങ്ങടള  കുറബിച്ചു  കസ്ഥാലബികവയം
പസക്തവമസ്ഥായ  വബിവരങ്ങളുടടെ  ലഭത്ഥ്യത  ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാനുയം  മതബിയസ്ഥായ  സസ്ഥാദങ്കേതബിക
സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുദടെയയം കർമ്മപദ്ധതബികളുദടെയയം ആവശത്ഥ്യകത.
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അദദദ്ധ്യായയം - 1 

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ അകക്കൗണണ്ട്സയം  അകക്കൗണബബിലബിറബിയയം

"ഗ്രസ്ഥാമ പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്,  ദബസ്ഥാകണ്ട് പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്,  ജബിലസ്ഥാ പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്,  ഗ്രസ്ഥാമ സഭ ഇവ
അടെങ്ങുന്നതസ്ഥായബിരബിക്കുയം പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട് ഭരണ സയംവബിധസ്ഥാനയം".  ഭരണഘടെന വത്ഥ്യവസടചെയ
ഗ്രസ്ഥാമസഭകള്ക്കു  സമസ്ഥാനമസ്ഥായബി  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്കമ്മബിറബികള്  /  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്സഭകള്
രൂപന്ദ്രീകരബിച്ചുടകസ്ഥാണള്ള നഗരഭരണ സയംവബിധസ്ഥാനമസ്ഥാണണ്ട്  മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബി നബിയമത്തബിലൂടടെ
സയംസസ്ഥാനയം  വത്ഥ്യവസ ടചെയബിട്ടുള്ളതണ്ട്.

പസ്തുത സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ പദ്ധതബി നബി ര്ദദ്ദേശങ്ങള് പക്കൗരനബില് നബിന്നു തുടെങ്ങബി ഗ്രസ്ഥാമ
വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകളബിലൂടടെ ജബിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമബിതബി വടരയള്ള വബിവബിധ ഭരണ തലങ്ങളബില്
സയംദകപബിച്ചുയം പരബിദശസ്ഥാധബിച്ചുയം  വസ്ഥാര്ഷബിക  പദ്ധതബി അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുകയയം അദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം
പതന്ദ്രീകബിത  റവനന്യു  വബിവരങ്ങളുയം  കൂട്ടബി  ദചെ ര്ത്തണ്ട്  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനയം  വസ്ഥാര്ഷബിക  ബജറണ്ട്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി  അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുന്നു.  ഇപകസ്ഥാരയം  നടെപ്പു വര്ഷയം ആരയംഭബിക്കുന്നതബിനണ്ട്  മുമസ്ഥായബി
അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരയം  ലഭബിച്ച  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഈ  ബജറണ്ട്  വബിവരങ്ങളുയം  മുന്  വര്ഷടത്ത
വസ്ഥാര്ഷബിക  കണക്കുകളബിടല  വബിവരങ്ങളുയം  ദചെര്ത്തു  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകളബില്
ടവക്കുന്നതബിനസ്ഥായബി  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  വസ്ഥാ ര്ഷബിക  റബിദപസ്ഥാ ര്ട്ടുകളുടടെ  സയംദകപയം  ഓഡബിറണ്ട്
സസ്ഥാകത്ഥ്യപത്രയം  നല്കബിയദശഷയം  വബിവബിധ  തലങ്ങളബില്  സഞ്ചയബിച്ചു  സര്കസ്ഥാരബിലൂടടെ
നബിയമസഭയ്ക്കു  നല്കുന്നു.  ഈ  കണക്കുകള്  പസബിദ്ധന്ദ്രീകരബിക്കുകയയം  സസ്ഥാപനങ്ങള്
വസ്ഥാര്ഷബിക റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള് ഗ്രസ്ഥാമ വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകളുടടെ മുമസ്ഥാടക ടവക്കുയയം ടചെയ ദശഷയം,
വസ്ഥാര്ഷബിക  കണക്കുകളബിന്  ദമലുള്ള  വസ്ഥാ ര്ഷബിക  ഓഡബിറണ്ട് നടെക്കുദമസ്ഥാള്,
നബികുതബിദേസ്ഥായകരുടടെ  സയംശയനബിവസ്ഥാരണത്തബിനുയം  ഓഡബിറബിലബിടെയം  നല്കുന്ന  ദസസ്ഥാഷത്ഥ്യല്
ഓഡബിറണ്ട് ദേര്ശനയം ഉള്പടടെ  തദദ്ദേശ സസ്വയയം ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്കസ്ഥായബി ഒരു തനതണ്ട്
കണക്കുപറച്ചബില് രന്ദ്രീതബിശസ്ഥാസയം(Unique  accountability  System)  ഈ നബിയമങ്ങള്
വബിഭസ്ഥാവനയം ടചെയബിട്ടുണണ്ട്.  ഈ പശസ്ഥാത്തലത്തബില് നബിന്നു ടകസ്ഥാണണ്ട് പസ്തുത വബിഷയങ്ങടള
പഠനവബിദധയമസ്ഥാക്കുന്നതബിനു  അവലയംബബിച്ച മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങളുയം പരബിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ സൂചെബികകളുയം
ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന്നു.

• ദകരള  പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്  രസ്ഥാജണ്ട്,  നഗരപസ്ഥാലബികസ്ഥാ  നബിയമങ്ങള്  ഈ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്ട്
നബിര്ദദ്ദേശബിച്ച അകക്കൗണബബിലബിറബി ബന്ധങ്ങള് എടന്തെലസ്ഥായം ?

• നബിയമ  ദേര്ശനയം  സസ്ഥാകസ്ഥാതണ്ട്കരബിക്കുയം  വബിധമസ്ഥാദണസ്ഥാ  ബജറണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്  ഓഡബിറണ്ട്
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വബിഷയങ്ങളബിടല ഭരണ നടെപടെബികള് നബിര്ണ്ണയബികടപട്ടബിട്ടുള്ളതണ്ട്  ?

• ആയതബില് ഉപസ്ഥാധബികളസ്ഥാദകണ ദരഖകളുയം  വബിവരങ്ങളുയം  സമയക്രമങ്ങളുയം,  ഉദദ്ദേശ
ലകത്ഥ്യങ്ങളുയം എന്തെസ്ഥായബിരുന്നു ?

• ഇവദയസ്ഥാടുള്ള  ബന്ധത്തബില്  നബിലവബിടല  നബിയമങ്ങള്  എത്രദത്തസ്ഥാളയം
സസ്ഥാകസ്ഥാതണ്ട്കരബികടപട്ടു ?

 1 പശസ്ഥാത്തലയം - പസ്ഥാദദേശബിക സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ  25 വര്ഷങ്ങളുയം  ടചെറുതലസ്ഥാത്ത
ദനട്ടങ്ങളുയം

സയംസസ്ഥാനസ ര്കസ്ഥാര്  അധബികസ്ഥാരങ്ങള്  വബിദകനന്ദ്രീകരബികസ്ഥാന്  സസ്വന്ദ്രീകരബിച്ച  പസ്ഥാത-
അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം അതബിടനസ്ഥാത്ത ആളുയം അര്തവയം ആദേത്ഥ്യയം, സയംവബിധസ്ഥാനടപടുത്തല്
പബിന്നസ്ഥാടല  എന്നതസ്ഥായബിരുന്നു.  ഇപകസ്ഥാരയം  രസ്ഥാജത്ഥ്യത്തബിനുയം  ദലസ്ഥാകത്തബിനുയം
മസ്ഥാതൃകയസ്ഥാകുയം  വബിധയം  ഫങണ്ട്ഷനുകളുയം  ഫണകളുയം  ഫങണ്ട്ഷണറബികളുയം -  Fund
Function  &  Functionaries  -  ആദേത്ഥ്യടമ  നല്കുകയയം,  പടെബിപടെബിയസ്ഥായബി
ഭരണനടെപടെബികള്   സസ്ഥാപനവതണ്ട്കരബിക്കുകയയം  ടചെയ്യുന്നതബിലൂടടെ  പദത്തസ്ഥാ
പതബിനദഞ്ചസ്ഥാ   വര്ഷങ്ങള്  ടകസ്ഥാണ  സസ്ഥാധത്ഥ്യമസ്ഥാകുമസ്ഥായബിരുന്ന  ദനട്ടങ്ങള്
ആദേത്ഥ്യവര്ഷങ്ങളബില് തടന്ന വകവരബിക്കുവസ്ഥാന് സയംസസ്ഥാനത്തബിനു കഴബിഞബിട്ടുണണ്ട്.
തദദ്ദേശ  സസ്വയയം  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഈ  ദനട്ടങ്ങള്  സമസ്തദമഖലകളബിലുയം
ജനവബിഭസ്ഥാഗങ്ങളബിലുയം പകടെവമസ്ഥാണണ്ട്.

തദദ്ദേശ  സസ്വയയം  ഭരണയം  നബിയമസ്ഥാനുസരണയം  വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിതമസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള
നടെപടെബികളബില് പധസ്ഥാനയം ചെട്ടങ്ങളുദടെയയം അതതണ്ട് വബിഷയങ്ങളബിടല മസ്ഥാനസ്വലുകളുദടെയയം
രൂപന്ദ്രീകരണമസ്ഥാണണ്ട്.  ഇപകസ്ഥാരയം  അകക്കൗണബബിലബിറബി  വത്ഥ്യവസടപടുത്തുന്നതബിനണ്ട്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥായള്ള  സദബസ്ഥാര്ഡബിദനറണ്ട്  നബിയമ  നബി ര്മസ്ഥാണങ്ങള്  ഉണസ്ഥായബിട്ടുമുണണ്ട്.
അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  ഓഡബിറണ്ട്  വബിഷയങ്ങളബില്  ചെട്ടങ്ങളുയം  കൂടെസ്ഥാടത  ഗ്രസ്ഥാമ
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്കണ്ട്  ബജറണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വലുയം  നഗരപസ്ഥാലബികസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്ട്
അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട് മസ്ഥാനസ്വലുയം നടെപബില് വന്നു.

ദമല് ദരഖകള്  പസ്ഥാദദേശബിക സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ അകക്കൗണബബിലബിറബി  ബന്ധങ്ങളുയം
ധര്മ്മങ്ങളുയം  സസ്ഥാപനവതണ്ട്കരബിച്ചദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം,  ഇവയടടെ  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്
നടെപടെബികള് ക്രമന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബില് മുഖത്ഥ്യപങ്കേണ്ട് വഹബിക്കുന്നതണ്ട്,  തദദ്ദേശ സസ്വയയം ഭരണ
വകുപബിനുകന്ദ്രീഴബില്  രൂപന്ദ്രീകൃതമസ്ഥായ,  ഐ  ടക  എയം  [Information  Kerala
Mission]  വബികസബിപബിച്ചു  നടെപസ്ഥാകബിയ   ദസസ്ഥാഫണ്ട്  ദവര്  ആപബിദകഷനുകളുയം
അനുബന്ധ കമമ്പ്യൂട്ടര് സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുയം ആണണ്ട്.  സസ്ഥാപനങ്ങളബില് ഇപകസ്ഥാരമുള്ള
ഏകന്ദ്രീകൃതമസ്ഥായ അകക്കൗണബിയംഗണ്ട് സസ്ഥാധത്ഥ്യമസ്ഥാകബിയ നബിരവധബി നടെപടെബികളബില്,-  എലസ്ഥാ
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ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തുകളബിലുയം  അകക്കൗണന്റെണ്ട്  തസ്തബികയയം  അകക്കൗണന്റുമസ്ഥാരുയം
നല്കബിയതടെകയം,  പസ്ഥാദദേശബികസര്കസ്ഥാരുകടള  ശസ്ഥാക്തന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിനസ്ഥായബി,  -
സയംസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാരുകള് കസ്ഥാല് നൂറസ്ഥാണണ്ട്കസ്ഥാലയം  അവധസ്ഥാനതദയസ്ഥാടടെ നടെത്തബിയ
ഇടെടപടെലുകടളടയലസ്ഥായം പട്ടബികടപടുത്തുന്നതണ്ട് ശ്രമകരമസ്ഥാണണ്ട്.

പസ്ഥാദദേശബിക  സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ  പദ്ധതബി  ആസൂത്രണ  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാര  നടെപടെബികള്
നബിയമസ്ഥാനുസൃത  ബജറണ്ട്  നടെപടെബികള്ക്കു  വളടര  മുദമ  പൂര്ത്തബിയസ്ഥാകണടമന്ന

നബിയമവത്ഥ്യവസ1 പസ്ഥാലബിക്കുവസ്ഥാന്  കഴബിഞബിരബിക്കുന്നു  എന്നതസ്ഥാണണ്ട്  ഈ

വബിഷയത്തബിടല സമകസ്ഥാലന്ദ്രീന ദനട്ടയം.

ഇപകസ്ഥാരയം  നബിയമങ്ങടള  പവര്ത്തബിപഥത്തബില് എത്തബിക്കുന്നതബിനുള്ള നബിരവധബി
ശ്രമങ്ങളുടടെ ആടക തുകയസ്ഥാണണ്ട് സയംസസ്ഥാനയം ഈ രയംഗത്തണ്ട് വകവരബിച്ച ദനട്ടങ്ങള്.
പസ്ഥാദദേശബിക ഭരണസയംവബിധസ്ഥാനയം ശക്തബിടപടുത്തബിയബിട്ടണ്ട്,  അധബികസ്ഥാരവബിദകനന്ദ്രീകരണയം
നടെത്തസ്ഥാന്  കസ്ഥാത്തുനബില്കസ്ഥാടത,  സയംസസ്ഥാനസര്കസ്ഥാര്  വകടകസ്ഥാണ  (ബബിഗണ്ട്
ബസ്ഥായംഗണ്ട്)  നടെപടെബികള്  സയംസസ്ഥാനത്തബിനസ്ഥാടക  ദനട്ടയം  ആയബിരുന്നു  എന്നതു
നബിസ്തര്കമസ്ഥാണണ്ട്.

ഇപകസ്ഥാരയം  അഭബിമസ്ഥാനസ്ഥാര്ഹമസ്ഥായ  കസ്ഥാല്നൂറസ്ഥാണണ്ട്  എന്ന  നസ്ഥാഴബികകലണ്ട്  പബിന്നബിടുന്ന
അവസരത്തബില്,  അവയടടെ അകക്കൗണബബിലബിറബി  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങള് കുറമറതസ്ഥാകബി
തന്ദ്രീര്ക്കുന്നതബിദലകസ്ഥായബി,  ആസൂത്രണവയം ബജറയം അകക്കൗണബിയംഗയം റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിയംഗയം
ഓഡബിറയം അടെകമുള്ള അകക്കൗണബബിലബിറബി വബിഷയങ്ങളബില്,   നബിലവബിലുള്ള ഭരണ
ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങടള  ഒന്നസ്ഥാടക, അടെബിസസ്ഥാന നബിയമ വത്ഥ്യവസകളുയം ദരഖടപടുത്തബിയ
ലകത്ഥ്യങ്ങളുയം  അളവദകസ്ഥാലുകളസ്ഥാകബി  പരബിദശസ്ഥാധബിക്കുന്നതുയം,  കുറവകളുടണങ്കേബില്
കസ്ഥാരണങ്ങള് കടണത്തബി പരബിഹസ്ഥാരയം ദതദടെണതുയം മുന്ഗണന അര്ഹബിക്കുന്നു.

അതബിനസ്ഥാല്  ദകരളത്തബിടല  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു  രൂപയം
നല്കബിയ  നബിയമ  നബിര്മ്മസ്ഥാണങ്ങള്  കസ്ഥാല്നൂറസ്ഥാണണ്ട്  പബിന്നബിട്ടുള്ള  2019-20
വര്ഷടത്ത സമസ്ഥാഹൃത ഓഡബിറണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിടന്റെ  മുഖത്ഥ്യ പരസ്ഥാമര്ശ വബിഷയയം ആയബി
ടതടരടഞടുത്തബിട്ടുള്ളതണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്സയം  അകക്കൗണബബിലബിറബിയയം എന്നതസ്ഥാണണ്ട്.
നബിയമലകത്ഥ്യങ്ങദളസ്ഥാടുള്ള ബന്ധത്തബില് പസ്ഥാദദേശബിക സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ ആസൂത്രണയം,
ബജറബിയംഗണ്ട്,  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്,  പബബികണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിയംഗയം  ഓഡബിറബിയംഗയം  അടെകമുള്ള
അകക്കൗണബബിലബിറബി  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങടള   കുറബിച്ചു  -  (വര്ത്തമസ്ഥാന  കസ്ഥാലടത്ത
വബിവരവബിനബിമയ  സദങ്കേതങ്ങളുടടെ  സസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യതകള്ക്കുള്ളബില്  നബിന്നുയം)  നബിയമ
നബിഷ്കര്ഷകള്  എത്രദത്തസ്ഥാളയം  പവര്ത്തബിപഥത്തബിലസ്ഥായബി  എന്നുയം

1 ദകേരള പഞസ്ഥായതറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് നഡിയമയം വകുപറ്റ് 175 ഉപവകുപറ്റ് (2), ദകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി ആകറ്റ് വകുപറ്റ് 51 ഉപവകുപറ്റ് (1) (2)
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എടുത്തുപറദയണതസ്ഥായ  ഗണദദേസ്ഥാഷങ്ങളുദണസ്ഥാ  എന്നുയം  മനസബിലസ്ഥാക്കുന്നതബിദലയ്ക്കു
സയംസസ്ഥാന  ഓഡബിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറക്ടദററബിടല  സമസ്ഥാഹൃത  ഓഡബിറണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്ട്
വബിഭസ്ഥാഗത്തബിടന്റെ  ദനതൃതസ്വത്തബില്  വകുപണ്ട്  പദതത്ഥ്യകയം  ഏടറടുത്ത  സസ്വയയം
വബിമര്ശനസ്ഥാത്മകമസ്ഥായള്ള തബിരബിഞ്ഞുദനസ്ഥാട്ടയം കൂടെബിയസ്ഥാണന്ദ്രീ പഠനയം.

ഇപകസ്ഥാരയം ഏടറടുത്ത ഈ പഠനത്തബിടന്റെ പസ്ഥാര്ശസ്വഫലമസ്ഥായബി  സമസ്ഥാഹൃത ഓഡബിറണ്ട്
റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിടനക്കുറബിച്ചുള്ള നബിയമനബിഷ്കര്ഷയടടെ പുനര്വസ്ഥായനയടടെ ടവളബിച്ചത്തബില്,

ഓഡബിറണ്ട്  ടചെയ  കണക്കുകടളകുറബിച്ചുള്ള  സമസ്ഥാഹൃത  വബിവരങ്ങള്2

ദക്രസ്ഥാഡന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിനുയം സഞ്ചയബിച്ചു നബിയമസഭക്കു നല്കുന്നതബിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുയം
ചെരബിത്രത്തബിലസ്ഥാദേത്ഥ്യമസ്ഥായബി  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തത്ഥ്യമസ്ഥായബിരബിക്കുന്നു  എന്ന വബിദശഷയം ബഹുമസ്ഥാനത്ഥ്യ
നബിയമസഭസ്ഥാമുമസ്ഥാടക  ഒടട്ടസ്ഥാരു  ചെസ്ഥാരബിതസ്ഥാര്തത്ഥ്യദത്തസ്ഥാടടെ  വബിനയപുരസരയം
ദരഖടപടുത്തുന്നു.   ചെരബിത്രദനട്ടത്തബിടന്റെ  അണബിയറശബില്പബികള്ക്കുയം
ദപസ്ഥാതസ്ഥാഹനദമകബിയ  ബഹുമസ്ഥാനത്ഥ്യ  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യവകുപണ്ട്  മനബിക്കുയം  അഡന്ദ്രീഷണല്
ചെന്ദ്രീഫണ്ട് ടസക്രട്ടറബിക്കുയം സഹപവര്ത്തകര്ക്കുയം ആദേരങ്ങള്.

ഈ  വബിഷയയം  പഠനവബിദധയയം  ആക്കുന്നതബിനണ്ട്  ഇദപസ്ഥാള്  നബിമബിത്തമസ്ഥായ,
പതബിനഞ്ചസ്ഥായം  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യകമ്മന്ദ്രീഷന്  ഗ്രസ്ഥാന്റെബിടന്റെ  ഉപസ്ഥാധബികള്  -  (ഗ്രസ്ഥാന്റു
ലഭബിക്കുന്നതബിനണ്ട്,  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  കണക്കുയം  ഓഡബിറയം

ദകനന്ദ്രീകൃത  ദസസ്ഥാഫണ്ട്  ടവയര്  പസ്ഥാറണ്ട്ദഫസ്ഥാമുകളബിദലക്കു  മസ്ഥാറണടമന്ന  ഉപസ്ഥാധബി)3

ഉയര്ത്തുന്ന  ടവല്ലുവബിളബികളുയം  സവബിദശഷ  സസ്ഥാഹചെരത്ഥ്യങ്ങളുയം  ആണണ്ട്  ഈ
റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിടന്റെ സമന്ദ്രീപ പശസ്ഥാത്തലയം.

ദമല്  സസ്ഥാഹചെരത്ഥ്യങ്ങളസ്ഥാല്  സര്കസ്ഥാരബിദനസ്ഥാടുയം  ബഹുമസ്ഥാനത്ഥ്യ  നബിയമസഭദയസ്ഥാ ടുമുള്ള
ബന്ധത്തബിലുയം, ഓഡബിറണ്ട് വകുപബിടന്റെ നബിയമനബിദയസ്ഥാഗയം അനുസരബിച്ചണ്ട് ഏടറടുത്ത ഈ
പദതത്ഥ്യക  പഠനങ്ങളുടടെ  ഫലമസ്ഥായള്ള  അഭബിപസ്ഥായ  നബിരന്ദ്രീകണങ്ങടള,  വബിവബിധ
വബിഷയങ്ങളസ്ഥായബി  ക്രമന്ദ്രീകരബിച്ചുയം  ഉചെബിതമസ്ഥായ  തലടകട്ടുകള്  നല്കബിയയം
ദചെര്ത്തബിരബിക്കുന്നതബിദലക്കു സവബിനയയം ശ്രദ്ധ കണബിക്കുന്നു.

 1.1 വബിദകനന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണയം

ഈ  നബിയമങ്ങളുടടെ  പന്ദ്രീഠബികകളബില്  വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാകടപട്ടതുദപസ്ഥാടല,
നബിയമനബിര്മ്മസ്ഥാണലകത്ഥ്യങ്ങളബില്  പധസ്ഥാനയം  അഥവസ്ഥാ  പഞ്ചസ്ഥായത്തബിരസ്ഥാജണ്ട്/
നഗരപസ്ഥാലബിക  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  സസ്ഥാപബിത  ലകത്ഥ്യങ്ങളബില്  മുഖത്ഥ്യയം  -
“ഭരണഘടെനയടടെ പതബിടനസ്ഥാന്നസ്ഥായം  /  പനണസ്ഥായം  പട്ടബികയബില്  പറഞബിട്ടുള്ള

2 ദകേരള ദലസ്ഥാക്കല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിയമയം, വകുപറ്റ് 23
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സയംഗതബികടള  സയംബന്ധബിച്ച  പദ്ധതബികള്  നടെപബിലസ്ഥാക്കുന്നതുള്ടപടടെ
സസ്ഥാമത്തബികവബികസനത്തബിനുയം സസ്ഥാമൂഹബികനന്ദ്രീതബിക്കുയം ദവണബിയള്ള പദ്ധതബികള്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിനുയം  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതബിനുമുള്ള  ചുമതലകള്  അങ്ങടനയള്ള
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകടള  /  മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബികടള  ഭരദമല്പബിക്കുന്നതബിനുയം  ഇന്ഡത്ഥ്യന്
റബിപബബികബിടന്റെ നസ്ഥാല്പത്തബിയഞ്ചസ്ഥായം സയംവതരത്തബില് തസ്ഥാടഴ പറയയം പകസ്ഥാരയം
നബിയമയം ഉണസ്ഥാക്കുക” ആയബിരുന്നു.

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളബിലൂടടെ  നബിയമങ്ങള്  വബിഭസ്ഥാവനയം  ടചെയ
ആസൂത്രണ നടെപടെബികള് എത്രദത്തസ്ഥാളയം ഫലപദേമസ്ഥായബി നടെപബിലസ്ഥാകടപട്ടു,  അവ
അകക്കൗണണ്ട്സയം  അകക്കൗണബബിലബിറബിയമസ്ഥായബി  എപകസ്ഥാരയം  ടപസ്ഥാരുത്തടപടുന്നു
എന്നുയം പരബിദശസ്ഥാധബിക്കുകയസ്ഥാണബിവബിടടെ. 

 1.1.1 പദ്ധതബി  ആസൂത്രണയം  -  സമഗ്രമസ്ഥായ  നബിയമ  ദേര്ശനങ്ങളുയം  
പസ്ഥാദയസ്ഥാഗ യഥസ്ഥാര്തത്ഥ്യങ്ങളുയം

ഭരണഘടെനയടടെ  പതബിടനസ്ഥാന്നുയം  പനണയം  പട്ടബികകളബിടല  വബിഷയങ്ങടള
അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബി  നബിയമ  നബിര്മ്മസ്ഥാണത്തബിലൂടടെ  -  അനബിവസ്ഥാരത്ഥ്യ  ടപസ്ഥാതു
ചുമതലസ്ഥാ  വബിഭജനങ്ങള്കണ്ട്  പുറദമ  ഓദരസ്ഥാ  ചുമതലസ്ഥാവബിഷയങ്ങദളയയം
ദമഖലകളസ്ഥായബി  തബിരബിച്ചണ്ട്  സബണ്ട്സബിഡബിയസ്ഥാരബിറബി  തതസ്വങ്ങള് പസ്ഥാലബിച്ചുടകസ്ഥാണ
കര്ത്തവത്ഥ്യങ്ങളുയം ചുമതലകളുയം വബിഭജബിച്ചുനല്കുന്ന പട്ടബികകള് നബിയമങ്ങളബില്
ഉള്ടപടുത്തബിയസ്ഥാണണ്ട്  ഭബിന്നതലങ്ങളബിടല  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്ട്  അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം  അവകസ്ഥാശങ്ങളുയം  നല്കബിയബിട്ടുള്ളതണ്ട്.
ത്രബിതല  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുടടെ   അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം  കര്ത്തവത്ഥ്യങ്ങളുയം  അതസ്ഥാതണ്ട്
വബിഷയദമഖലകളബില്  കന്ദ്രീഴണ്ട് ത്തട്ടബില്   നബിന്നുയം  മുകളബിദലക്കുയം  ദമല്തട്ടബില്
നബിന്നുയം  കന്ദ്രീഴണ്ട് ത്തട്ടബിദലക്കുയം  പരസ്പര  പൂരകമസ്ഥായബി  (forward  backward
linkage)ഉത്തരവസ്ഥാദേടപടുത്തുകയയം   ടചെയബിരബിക്കുന്നു.   ആയതു  കൂടെസ്ഥാടത,
ത്രബിതല  പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്  സയംവബിധസ്ഥാനത്തബില്  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതബികള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുദമസ്ഥാള് ദഫസ്ഥാര്ദവഡണ്ട് ബസ്ഥാകണ്ട് ദവഡണ്ട്
ലബിദങ്കേജണ്ട്  ഉറപസ്ഥാദകണതണ്ട്  നബിയമത്തബില്  നബിര്വ്വചെബികടപട്ട

കര്ത്തവത്ഥ്യങ്ങളബില്  ഉള്ടപടുത്തബി  പദതത്ഥ്യകയം  നബിഷ്കര്ഷബിക്കുകയയം4

ടചെയബിട്ടുണണ്ട്.

ഗ്രസ്ഥാമസഭയബില്  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാക്കുന്ന  ദമഖലസ്ഥാതല  സബിതബിവബിവരങ്ങളുടടെ
അടെബിസസ്ഥാനത്തബില്  ഗ്രസ്ഥാമസഭകള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി  നല്കുന്ന  പദ്ധതബി

4 ദകേരള പഞസ്ഥായതറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് നഡിയമയം, നസ്ഥാലസ്ഥായം പടഡികേ എ.3, അഞസ്ഥായം പടഡികേ എ.3
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നബിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  കണകബിടലടുത്തുടകസ്ഥാണണ്ട്   ദബസ്ഥാകണ്ട്  ഡബിവബിഷനുകളുയം,
ദബസ്ഥാകണ്ട്  ഡബിവബിഷനുകളുടടെ  പദ്ധതബി  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങള്
കണകബിടലടുത്തുടകസ്ഥാണണ്ട്  ജബിലസ്ഥാ  ഡബിവബിഷനുകളുയം  പദ്ധതബി  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങള്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാദകണതുയം  ഇപകസ്ഥാരയം ഗ്രസ്ഥാമസഭകളുടടെ നബിര്ദദ്ദേശങ്ങള് പരബിഗണബിച്ചു
ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുയം  ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുടടെ  പദ്ധതബികളുയം  ദബസ്ഥാകണ്ട്
ഡബിവബിഷനുകളുടടെ   പദ്ധതബി  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  കണകബിടലടുത്തുടകസ്ഥാണണ്ട്
ദബസ്ഥാകണ്ട്  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുയം,  ദബസ്ഥാകണ്ട്  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുടടെ  പദ്ധതബികളുയം
ജബിലസ്ഥാ  ഡബിവബിഷനുകളുടടെ  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  കണകബിടലടുത്തുയം
സയംദയസ്ഥാജബിപബിച്ചുയം ജബിലസ്ഥാ പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുയം പദ്ധതബികള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാദകണതുയം
അവ ജബിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമബിതബികണ്ട് സമര്പബിദകണതുമസ്ഥാണണ്ട്. 

ഇപകസ്ഥാരയം  ആറണ്ട്  തലങ്ങളബിലുയം   ഘട്ടങ്ങളബിലുമസ്ഥായബി  ചുമതലസ്ഥാവബിഷയങ്ങള്
ഓദരസ്ഥാന്നബിലുയം,  അഥവസ്ഥാ  വബിഭവ  ദശഷന്ദ്രീവബിവരങ്ങടള  നബിദയസ്ഥാജക
മണ്ഡലങ്ങളുടടെ  അടെബിസസ്ഥാനത്തബിലുയം  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  തലത്തബിലുയം
സയംദകപബിച്ചുയം  വബിശകലനയംടചെയ്തു  പരബിഗണബിച്ചുമസ്ഥാണണ്ട്  പദ്ധതബികള്
ആസൂത്രണയം ടചെദയ്യണതണ്ട്.  ഇങ്ങടന ത്രബിതലപഞ്ചസ്ഥായത്തുകള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി
നല്കുന്ന പദ്ധതബികള്ടകസ്ഥാപയം  മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബികളുടടെ  പദ്ധതബികളുയം  കൂടെബി
സയംദയസ്ഥാജബിപബിച്ചു  ടകസ്ഥാണണ്ട്,   ജബിലയടടെ  സമഗ്ര  വബികസനയം  ലകത്ഥ്യമസ്ഥാകബി
ജബിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമബിതബികള് ജബിലകണ്ട് മുഴുവനുമസ്ഥായബി ഒരു കരടെണ്ട് വബികസന

പദ്ധതബി5 തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാദകണതുയം ആണണ്ട്.  സയംസസ്ഥാന വബികസന കക്കൗൺസബിൽ

അയംഗന്ദ്രീകരബിച്ച  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനതല  വബികസന  നയങ്ങളുയം  ദമഖലസ്ഥാതല
വബികസന  നയങ്ങളുയം  ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ  പദ്ധതബി  മസ്ഥാർഗ്ഗ  നബിർദദ്ദേശങ്ങളുയം
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ പദ്ധതബികടള സയംദയസ്ഥാജബിപബിച്ചുടകസ്ഥാണള്ള ജബിലയടടെ കരടെണ്ട്
വബികസനപദ്ധതബി  ലകത്ഥ്യങ്ങളുയം  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകബിയസ്ഥാണണ്ട്  അതതണ്ട്
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  പദ്ധതബികളുയം  ടപസ്ഥാജക്ടുകളുയം  ജബിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ
സമബിതബികള് പരബിദശസ്ഥാധബിച്ചു അയംഗന്ദ്രീകരബിച്ചു നല്ദകണതണ്ട്.

ജബിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമബിതബികളുടടെ കരടെണ്ട് വബികസന പദ്ധതബികള് പരബിഗണബിച്ചു
സയംസസ്ഥാനസര്കസ്ഥാര് സയംസസ്ഥാന വബികസന പദ്ധതബി തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിലൂടടെ
സയംസസ്ഥാന  തലത്തബില്  പദ്ധതബികള്കണ്ട്  രൂപയം  നല്കുന്നതബിനുള്ള
സസ്ഥാധത്ഥ്യതകളുയം  നബിയമയം  വത്ഥ്യവസടചെയ്തു.  ഇവ്വബിധയം,  ഓദരസ്ഥാ
വബികസനദമഖലകളബിദലയയം  വബിഭവ  ദശഷബികൾ,  -  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡല
അടെബിസസ്ഥാനത്തബിൽ  കണകബിടലടുത്തുയം  പരബിഗണബിച്ചുയം

5 ദകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി നഡിയമയം വകുപറ്റ്  53(1)(9)
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തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങൾ  പദ്ധതബികളുണസ്ഥാകുന്നു.  ഇവ  ജബിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ
സമബിതബികൾ  പരബിദശസ്ഥാധബിച്ചു,  സയംസസ്ഥാന  വബികസന  കക്കൗൺസബിൽ
രൂപന്ദ്രീകരബിച്ച  വബികസന  നയങ്ങൾക്കു  അനുസൃതമസ്ഥായബി  അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുന്നു.
അദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  വസ്ഥാർഷബിക  പദ്ധതബികൾ  ജബിലക്കു
മുഴുവനുമസ്ഥായബി  സയംദയസ്ഥാജബിപബിച്ചണ്ട്  ജബിലസ്ഥാതല  കരടെണ്ട്  വബികസന
പദ്ധതബികളുണസ്ഥാകബി  സയംസസ്ഥാന  സർകസ്ഥാരബിടന്റെ  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരത്തബിനസ്ഥായബി
സമർപബിക്കുന്നു.  ജബിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ  സമബിതബികളുടടെ  കരടെണ്ട്
ജബിലസ്ഥാതലപദ്ധതബികൾ  പരബിഗണബിച്ചു  സയംസസ്ഥാന  സർകസ്ഥാർ
ജബിലസ്ഥാവബികസനപദ്ധതബികളുയം  സയംസസ്ഥാന  വബികസന  പദ്ധതബികളുയം  പരസ്പര
പൂരകമസ്ഥാകുയംവബിധയം  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നു.  ഇപകസ്ഥാരയം  ഓദരസ്ഥാ  വബികസന
ദമഖലകളബിദലയയം  വബിഭവ  ദശഷബികടള  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലയം
അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയയം  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനയം  അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയയം  ജബിലസ്ഥാ
സയംസസ്ഥാന  തലങ്ങളബിലുയം  പരബിഗണബിച്ചു  ടകസ്ഥാണസ്ഥാണണ്ട്  പദ്ധതബികൾ
ആവബിഷ്ക്കരബിക്കുന്നതുയം  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരയം  ദനടുന്നതുയം.  സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം  ഓദരസ്ഥാ
വബികസന  ദമഖലകളബിദലയയം  വസ്ഥാർഷബിക  പദ്ധതബികൾ  നബിദയസ്ഥാജക
മണ്ഡലസ്ഥാടെബിസസ്ഥാനത്തബിലുയം  തദദ്ദേശ  സസ്ഥാപനസ്ഥാടെബിസസ്ഥാനത്തബിലുയം  മസ്ഥാത്രമല
ജബിലസ്ഥാ  സയംസസ്ഥാന  തലങ്ങളബിലുയം  കൂടെബി  പരസ്പരപൂരകങ്ങൾ  ആകബി
തന്ദ്രീർക്കുന്നതബിലൂടടെ  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ബജറയം
സയംസസ്ഥാന  ബജറയം  വസ്തുനബിഷ്ടവയം  സമഗ്രവമസ്ഥാകുയം  എന്നതസ്ഥാണണ്ട്
വബിദകനന്ദ്രീകൃത  ആസൂത്രണത്തബിന്ടറ  ദേർശനസമഗ്രതയയം
ആകർഷണന്ദ്രീയതയയം.

ദമൽ  വബിശദേന്ദ്രീകരബിച്ചവബിധയം  അതതണ്ട്  വബികസന  ദമഖലകളബിൽ
ഭബിന്നതലങ്ങളബിടല  മുൻ-പബിൻ  പരബിഗണനകളബിലൂടടെ  പരസ്പരപൂരകമസ്ഥാകുയം
വബിധയം പദ്ധതബികൾ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നു. ഇപകസ്ഥാരയം മസ്ഥാത്രടമ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുയം
ജബിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമബിതബികള്ക്കുയം സയംസസ്ഥാനസർകസ്ഥാരബിനുയം അവരവരുടടെ
തലങ്ങളബിൽ  വസ്ഥാർഷബികപദ്ധതബി  ആസൂത്രണ  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാര  നടെപടെബികള്
പൂര്ത്തബിയസ്ഥാകസ്ഥാന് നബിയമപരമസ്ഥായയം  (അകരസ്ഥാർതത്തബിലുയം)  പദ്ധതബികളബിൽ
മുൻ-പബിൻ പബിന്തുണയറപസ്ഥാകബി സമഗ്രത വകവരബികസ്ഥാൻ പസ്ഥാദയസ്ഥാഗബികമസ്ഥായയം
(ആന്തെരബികസ്ഥാർതത്തബിലുയം)  സസ്ഥാധബിക്കുകയള.  നബിയമവത്ഥ്യവസകൾ
ഇപകസ്ഥാരയം വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാടണന്നബിരബിടക,-  നബിയമനബിഷ്കർഷകടള പരബിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ
മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങൾ  ആകബിയസ്ഥാൽ,-  നബിലവബിടല  പദ്ധതബി  ആസൂത്രണ
അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാര  നടെപടെബികളബില്  ബസ്ഥാകണ്ട് ദവഡണ്ട് ദഫസ്ഥാര്ദവ ഡണ്ട് ലബിദങ്കേജണ്ട് എന്ന
വബിദകനന്ദ്രീകൃതസ്ഥാസൂത്രണ  നബിഷ്കർഷകളബിടല  പരമപധസ്ഥാനധർമ്മയം

                                            സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2019-20 9



 തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്

നബിവൃത്തബിയസ്ഥാകുയം  വബിധയം  സയംസസ്ഥാനയം  കസ്ഥാരത്ഥ്യകമമസ്ഥായബി  പവര്ത്തബിക്കുന്നു
എന്നണ്ട്  കരുതസ്ഥാനസ്ഥാകബില.  കസ്ഥാരണയം  അപകസ്ഥാരയം  സലപരദമസ്ഥാ
വബികസനദമഖലസ്ഥാപരദമസ്ഥാ  ആയ  വബിഭവ  ദശഷബി  വബിവരങ്ങടള
അധബിഷ്ടബിതമസ്ഥാകബി  വബിശകലനങ്ങദളസ്ഥാ  ഘട്ടയം  ഘട്ടയം  ആയയം-  നബിദയസ്ഥാജക
മണ്ഡലയം,  സസ്ഥാപനയം,  എന്നബിങ്ങടന  -  രണ തലങ്ങളബിൽ സമസ്ഥാന്തെരമസ്ഥായയം
ഉള്ള  ആസൂത്രണ  നടെപടെബി  ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങദളസ്ഥാ  ജബിലസ്ഥാ
സയംസസ്ഥാനതലസയംദയസ്ഥാജനത്തബിനുള്ള  നബിയമ  ബസ്ഥാധത്ഥ്യതകദളസ്ഥാ
പസ്ഥാദയസ്ഥാഗബികമസ്ഥാകുയം  വബിധമുള്ള   സസ്ഥാദങ്കേതബിക  വബിവരവബിശകലന
സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുടടെ പബിൻതുണകടളസ്ഥാന്നുയം ഈ സസ്ഥാപനങ്ങൾകണ്ട് ഇദപസ്ഥാൾ
ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാകബിയബിട്ടബില.  നബിലവബിൽ ഒദരസമയയം അതസ്ഥാതണ്ട് വർഷദത്തക്കു കന്ദ്രീഴ്തട്ടണ്ട്
ദമൽതട്ടണ്ട്  വത്ഥ്യതത്ഥ്യസ്ഥാസങ്ങളബിലസ്ഥാടതയയം,  ടപസ്ഥാതുവബിൽ  ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ
മസ്ഥാർഗ്ഗനബിർദദ്ദേശങ്ങൾ  അനുശസ്ഥാസബിക്കുന്ന  ഏദകസ്ഥാപബിത
സമയക്രമങ്ങൾക്കുള്ളബിൽ  നബിന്നുയം  സസ്ഥാപനങ്ങള്  പദ്ധതബികള്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയയം  ആസൂത്രണസമബിതബികൾ  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരയം  നല്കുകയയം
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ്ട് ടചെയ്തുവരുന്നതണ്ട്.

പടക,  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  വസ്ഥാർഷബിക  പദ്ധതബികൾ  സഞ്ചയബിച്ചു  ജബിലയടടെ
കരടെണ്ട്  വബികസന പദ്ധതബി തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിലൂടടെ  - “ദസ്പഷത്ഥ്യല് പസ്ഥാനബിയംഗണ്ട്,
ജലത്തബിടന്റെയയം  മറ  ഭക്കൗതബികവയം  പകൃതബിദേത്തവമസ്ഥായ  വബിഭവങ്ങളുദടെയയം
പങ്കുടവകല്,  അടെബിസസ്ഥാന  സക്കൗകരത്ഥ്യത്തബിടന്റെയയം  പരബിസബിതബി
സയംരകണത്തബിടന്റെയയം  സയംദയസ്ഥാജബിത  വബികസനയം  ഉള്ടപടടെ
ടപസ്ഥാതുതസ്ഥാല്പരത്ഥ്യമുള്ള  കസ്ഥാരത്ഥ്യങ്ങളുയം  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥായ  വബിഭവങ്ങളുടടെ,  അവ
സസ്ഥാമത്തബികദമസ്ഥാ  അലസ്ഥാത്തദതസ്ഥാ  ആയബിടകസ്ഥാള്ളടട്ട,  വത്ഥ്യസ്ഥാപബിയയം  തരവയം

പരബിഗണബിദകണതണ്ട്,”6 ആണണ്ട്  ജബിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ  സമബിതബികളുടടെ
നബിയമസ്ഥാനുസൃത പസ്ഥാഥമബിക ചുമതല എന്നതസ്ഥാണണ്ട് വസ്തുത.

എന്നസ്ഥാലബിദപസ്ഥാഴുയം  ദമല്  നബിര്ദദ്ദേശയം  സസ്ഥാപനങ്ങള്ദകസ്ഥാ  ആസൂത്രണ
സമബിതബികള്ദകസ്ഥാ  പസ്ഥാലബികസ്ഥാന്  കഴബിയയം  വബിധയം  ഓദരസ്ഥാ  വബികസന
വബിഷയങ്ങളബിദലയയം  വബിഭവദശഷബി  വബിവരങ്ങൾ  ആസൂത്രണ  -  തന്ദ്രീരുമസ്ഥാന
ഘട്ടങ്ങളബില്  സയംദകപബിക്കുന്നതബിനുയം  ഉപദയസ്ഥാഗബിക്കുന്നതബിനുയം
സസ്ഥാധത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്ന വബിധത്തബിലുള്ള  നടെപടെബിക്രമ നബിഷ്കർഷകദളസ്ഥാ വബിവരവബിനബിമയ
സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങദളസ്ഥാ ഏർടപടുത്തുന്നതബിദലക്കു സയംസസ്ഥാനത്തണ്ട് ഏദകസ്ഥാപബിത
നടെപടെബികൾ സസ്വന്ദ്രീകരബിച്ചു വരുന്നതസ്ഥായയം ഓഡബിറബിനണ്ട് അറബിവബില.

6 ദകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി നഡിയമയം വകുപറ്റ്  53(10)(a)

10 കകരള സഗംസഭാന ഓഡണിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഉദേസ്ഥാഹരണത്തബിനണ്ട് ഇവബിടടെ ദചെർത്ത ദടെബബിളബിൽ വബിവരബിച്ചബിട്ടുള്ളതു ദപസ്ഥാടല,-
കസ്ഥാൽനൂറസ്ഥാണണ്ട്  പബിന്നബിടുദമസ്ഥാഴുയം,  ഉപരബിതല  അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാൽ
നബിർവ്വഹബികടപദടെണ  വസ്ഥാർഷബിക  പദ്ധതബി  ആസൂത്രണ  നടെപടെബികളുയം,
വബിഷയദമഖലസ്ഥാവബിവരങ്ങളുടടെ  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡല-തദദ്ദേശസസ്ഥാപനതല,
ജബിലസ്ഥാ-സയംസസ്ഥാനതലങ്ങളബിടല  സയംദയസ്ഥാജനങ്ങളുയം  സസ്ഥാധത്ഥ്യമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുള്ള
വബിവരവബിനബിമയ  സദങ്കേതങ്ങളുയം  ക്രമന്ദ്രീകരണവയം  ഇനബിയയം
ഉണസ്ഥാദകണതസ്ഥായസ്ഥാണുള്ളതണ്ട്.

ദകരള മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബി ആകണ്ട് പകസ്ഥാരമുള്ള ആസൂത്രണ നടെപടെബികളുയം അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങളുയം

DPC ജബിലസ്ഥാ
ആസൂത്രണ

കമ്മബിറബി

MDC ടമദടസ്ഥാ
ദപസ്ഥാളബിറൻ
ആസൂത്രണ

കമ്മബിറബി

SDC
സയംസസ്ഥാന
വബികസന

ടകക്കൗൺസബിൽ

Government
സർകസ്ഥാർ

1 അധബികസ്ഥാര
വത്ഥ്യസ്ഥാപബി ജബിലസ്ഥാതലയം ടമദടസ്ഥാദപസ്ഥാളബിറൻ

പദദേശയം
സയംസസ്ഥാന

തലയം സയംസസ്ഥാനയം

2 തദദ്ദേശ
വബികസന നയയം

രൂപന്ദ്രീകരബിക്കുക
55.(2) (എ)

3 ദമഖലസ്ഥാ തല
വബികസന നയയം

രൂപന്ദ്രീകരബിക്കുക
55.(2) (എ)

4
തദദ്ദേശ

സസ്ഥാപനങ്ങളു
ടടെ പദ്ധതബികൾ

സയംദയസ്ഥാജബിപബി
ച്ചണ്ട് ജബിലക്കു

മുഴുവനുമസ്ഥായബി
ഒരു കരടെണ്ട്
വബികസന
പദ്ധതബി

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക
53.(1),(9)

പരബിഗണബിച്ചണ്ട് കരടെണ്ട്
വബികസന പദ്ധതബി

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക
54. (7)(എ)(i)

5

ഏദകസ്ഥാപബിത ദസ്പഷത്ഥ്യൽ പസ്ഥാനബിയംഗണ്ട് ജലത്തബിന്ദറയയം മറണ്ട്
പകൃതബി ദേത്തവമസ്ഥായ വബിഭവങ്ങളുദടെയയം പങ്കുടവകൽ,
പരബിസബിതബി സയംരകണത്തബിന്ദറയയം അടെബിസസ്ഥാന
ടസക്കൗകരത്ഥ്യത്തബിന്ദറയയം സയംദയസ്ഥാജബിത വബികസനയം

എന്നബിവയൾപടടെ മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബികൾക്കുയം
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾക്കുയം ഇടെയബിൽ ടപസ്ഥാതു തസ്ഥാൽപരത്ഥ്യമുള്ള

കസ്ഥാരത്ഥ്യങ്ങളുയം കരടെണ്ട് വബികസന പദ്ധതബി
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിനസ്ഥായബി പരബിഗണബിക്കുക

53(10)(എ)(i) 55 (7)(എ)(ii)

6

ടമദടസ്ഥാദപസ്ഥാളബി
റൻ കരടെണ്ട്
വബികസന
പദ്ധതബി

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക 54.
(6)

അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുക
54(8)

7 ജബിലസ്ഥാ കരടെണ്ട്
വബികസന

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി
അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാര

സയംസസ്ഥാന
പദ്ധതബികളുമസ്ഥായബി

അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുന്ന
കരടെണ്ട് വബികസന
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പദ്ധതബി

ത്തബിനസ്ഥായബി
സർകസ്ഥാരബിനണ്ട്
അയച്ചുടകസ്ഥാടു

ക്കുക
53(11)

ഏദകസ്ഥാപബിപബിക്കു
ക

55(2)(ബബി)
വബികസന

സയംബന്ധമസ്ഥായബി
ജബിലകൾ
തമ്മബിലുള്ള

ടപസ്ഥാതു
പശ്നങ്ങൾ

വകകസ്ഥാരത്ഥ്യയം
ടചെയ്യുക

55 (2)(ഡബി)

പദ്ധതബികളബിൽ
ഉൾടകസ്ഥാള്ളബിച്ചബിട്ടു

ള്ള
നബിർദദ്ദേശങ്ങളുയം
മുൻഗണനകളുയം
പരബിഗണബിച്ചണ്ട്
സയംസസ്ഥാന

പദ്ധതബി
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക.
53. (11 എ)

8 സയംസസ്ഥാന
പദ്ധതബി

ദമസ്ഥാണബിട്ടർ
ടചെയ്യുക

53 .11(ബബി)

ജബിലസ്ഥാ
പദ്ധതബികളുമസ്ഥായബി
ഏദകസ്ഥാപബിപബിക്കു
ക 55(2)(ബബി)

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക 53.
(11 എ)

 1.1.2 തദദ്ദേശ സസ്ഥാപനതല വബിവരസഞ്ചയങ്ങളുടടെ വവപുലത്ഥ്യവയം  
തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾക്കുതകുന്ന അറബിവകളുടടെ ടദേക്കൗർലഭത്ഥ്യവയം

25  വര്ഷങ്ങള്കണ്ട്  മുമണ്ട്  ഈ  നബിയമങ്ങൾ  ഭരദമൽപബിച്ച,  -  വബിഭവ
ദശഷന്ദ്രീവവജസ്ഥാതത്ഥ്യങ്ങൾ  വസ്തുതസ്ഥാപരമസ്ഥായബി  പരബിഗണബിച്ചുടകസ്ഥാണള്ള,  -
ആസൂത്രണ  കർത്തവത്ഥ്യങ്ങളുടടെ  പസ്ഥാധസ്ഥാനത്ഥ്യയം  തബിരബിച്ചറബിഞണ്ട്  പസ്ഥാദദേശബിക
സര്കസ്ഥാരുകളുദടെതസ്ഥായബി  അനവധബി  വബിഷയങ്ങളബില്  വബിപുലമസ്ഥായ  വബിവര
ദശഖരങ്ങള്  -  വലബിയ  മുതല്മുടെകബിന്ദറയയം  കഠബിന  ശ്രമങ്ങളുടടെയയം
ഫലമസ്ഥായബി- ഉണസ്ഥായബിട്ടുടണന്നതണ്ട് വസ്തുതയസ്ഥാണണ്ട്.

സസ്ഥാറസണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിടല  വബിവരങ്ങള്,  ആസ്തബി  രജബിസറബിടല  വബിവരങ്ങള്,
നന്ദ്രീര്ത്തടെ  വബിഭവ  ഭൂപടെവയം  വബിവരങ്ങളുയം,  വജവ  വവവബിധത്ഥ്യ  രജബിസര്,
തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  തടന്ന  നബിയനണസ്ഥാധബികസ്ഥാരങ്ങളുടടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി
സമസ്ഥാഹരബിക്കുന്ന  ടകട്ടബിടെ  നബിര്മ്മസ്ഥാണ  വബിവരങ്ങള്,  ഇതര
നബിര്മ്മസ്ഥാണങ്ങളുടടെയയം  വത്ഥ്യവസസ്ഥായങ്ങളുടടെയയം  വബിവരങ്ങള്,  ഖരമസ്ഥാലബിനത്ഥ്യ
പരബിപസ്ഥാലനത്തബിടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി  ഉള്ള  വബിവരങ്ങള്,  കണക്ടബിവബിറബി  മസ്ഥാപണ്ട്,
വവദേന്യുതബി  വലനുകളുടടെയയം  വബിളക്കുകളുടടെയയം  വബിവരങ്ങള്,  ടകട്ടബിടെ
നബികുതബിയയം  ടതസ്ഥാഴബില്  നബികുതബിയമസ്ഥായബി  ബന്ധടപട്ട  വബിവരങ്ങള്,
കൃഷബിസലങ്ങളുടടെ  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കേണ്ട്  -  നബിലവബിലുള്ള  വബിവരദശഖരങ്ങളുടടെ
പട്ടബിക  ഇങ്ങടന  നന്ദ്രീണദപസ്ഥാകുയം.  സസ്ഥാപനങ്ങള്  പദ്ധതബികള്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിലുയം  ടതരടഞടുക്കുന്നതബിലുയം,  ബജറബില്  ഉള്ടപടുത്തബി
തുകടചെലവഴബിച്ചണ്ട്  ആസ്തബികള്  സൃഷ്ടബിക്കുകയയം  പരബിപസ്ഥാലബിക്കുകയയം
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ടചെയ്യുന്നതബിലുടമലസ്ഥായം  വബിഭവവബിനബിദയസ്ഥാഗ  വബിതരണ  തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങളുണണ്ട്.
എന്നസ്ഥാല്  തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  നന്ദ്രീതബിയക്തമസ്ഥാടണന്നണ്ട്  വസ്തുതസ്ഥാപരമസ്ഥായബി
ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതബിദലക്കു,  ദമല്പറഞ  വബിവരദശഖരങ്ങളബിടല  വബിവരങ്ങള്
തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനകര്ത്തസ്ഥാകള്കണ്ട്  എത്രദത്തസ്ഥാളയം  ഉപയക്തമസ്ഥാകുന്നുണണ്ട്  എന്നു
പരബിദശസ്ഥാധബിദകണതണ്ട്  എലസ്ഥാ  തലങ്ങളബിദലയയം  സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ
ഭരണഘടെനസ്ഥാപരമസ്ഥായ ബസ്ഥാധത്ഥ്യതയസ്ഥാണണ്ട്.

PART IV

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

39. The State shall, in particular, direct its policy towards
securing

(a) that the citizens, men and women equally, have the right
to an adequate means of livelihood;

(b) that the ownership and control of the material resources
of the community are so distributed as best to sub serve the

common good;

ഓദരസ്ഥാ  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലടത്തയയം  കുറബിച്ചണ്ട്  വബിവബിധ  ദമഖലസ്ഥാതല
ചുമതലസ്ഥാവബിഷയങ്ങളബില്  ദക്രസ്ഥാഡന്ദ്രീകരബിച്ചതുയം  ആസൂത്രണ  ഭരണ
നടെപടെബികളബില് പങ്കേസ്ഥാളബികളസ്ഥാകുന്ന എലസ്ഥാവര്ക്കുയം ഉപയക്തമസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥായ
ഒരു വബിവരസ്ഥാടെബിത്തറ ഉണസ്ഥായബിരബിക്കുന്നതുയം അതതണ്ട് വര്ഷടത്ത ആസൂത്രണ -
ബജറണ്ട്  -അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  -  ഓഡബിറണ്ട്  നടെപടെബികള്കണ്ട്  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകുന്നതുയം
മുന്പണ്ട്  ആദലസ്ഥാചെബികസ്ഥാന്  ദപസ്ഥാലുയം  കഴബിയമസ്ഥായബിരുന്ന  ഒരു  സയംഗതബിയല.
എന്നസ്ഥാല്  ഇന്നണ്ട്  2020 ല്  ഇന്തെത്ഥ്യയബിടല  ഗവണ്ടമന്റെണ്ട്  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്
സസ്ഥാന്ദഡര്ഡണ്ട്  അഡസ്വവവസറബി  ദമസ്ഥാര്ഡണ്ട്  [GASAB]  തടന്ന  ‘
നസ്ഥാച്ചസ്വറല്  റബിദസസ്ഥാഴണ്ട്  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ’   [Natural  Resource
Accounting- NRA]  സയംബന്ധബിച്ചണ്ട് ഇന്തെത്ഥ്യയബില് നടെന്ന പവര്ത്തനങ്ങള്

ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകബി  വബിശദേമസ്ഥായ  വകപുസ്തകയം7 പസബിദ്ധന്ദ്രീകരബിച്ചബിട്ടുണണ്ട്.

ഇന്നബിപകസ്ഥാരയം  സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ  ബജറണ്ട്  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്
ദസറണ്ട്ടമന്റുകളബിലുയം  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളബിലുയം  വബിഭവങ്ങടള  കുറബിച്ചുള്ള
വബിവരണങ്ങള് അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാദകണതബിടന്റെ പസക്തബി ഐകത്ഥ്യരസ്ഥാഷ്ടസഭയയം
രസ്ഥാഷ്ട്രങ്ങളുയം ഇന്തെത്ഥ്യ ഗവണ്ടമന്റുയം അയംഗന്ദ്രീകരബിച്ചബിട്ടുമുണണ്ട്.
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എന്നസ്ഥാല്  ദകരളത്തബിടല  നബിയമങ്ങള്  പരബിദശസ്ഥാധബിക്കുദമസ്ഥാള്
മനസബിലസ്ഥാക്കുന്ന  വസ്തുത,  നമ്മുടടെ  പസ്ഥാദദേശബിക  സര്കസ്ഥാരുകടള
സയംബന്ധബിച്ചബിടെദത്തസ്ഥാളയം,  പദദേശടത്ത  വബിഭവദശഷബികടള  കുറബിച്ചുള്ള
വബിവരസ്ഥാടെബിത്തറ  ഭരണസ്ഥാവശത്ഥ്യങ്ങള്ക്കുണസ്ഥാകുന്നതണ്ട്  ദകവലയം
അഭബിലഷണന്ദ്രീയമസ്ഥായ  ഒരു  പുതബിയ  സത്ഭരണ  ശ്രമയം  അല.  നബിയമയം
അനുശസ്ഥാസബിക്കുന്ന  കുറഞ  നബിലവസ്ഥാര  നബിഷ്കര്ഷ  ആണതണ്ട്  എന്നതസ്ഥാണണ്ട്.
ഡബിജബിറല്  പസ്ഥാറണ്ട്ദഫസ്ഥാമബില്  വബിവരങ്ങള്  ദശഖരബിച്ചു  മസ്ഥാപ്പുകളബില്
അടെയസ്ഥാളടപടുത്തുന്നതബിനുയം  ദക്രസ്ഥാഡന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിനുമുള്ള  നബിരവധബി
ശ്രമങ്ങളുയം  മസ്ഥാതൃകകളുയം  ദകരളത്തബിടല  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുദടെതസ്ഥായബി  നമ്മുടടെ മുമബിലുണണ്ട്.  അതബില് ഒരു മസ്ഥാതൃക ചുവടടെ
ദചെര്ക്കുന്നു

 1.1.2.1 ഭക്കൗമവബിവര  ഗ്രസ്ഥാമ  പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്  (Geoinformatics  
Panchayat (GIP))

ഏറവയം  പുതബിയ  വബിവര  വബിനബിമയ  സസ്ഥാദങ്കേതബിക  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങള്
ലഭത്ഥ്യമസ്ഥായ  ഈ  കസ്ഥാലഘട്ടത്തബില്  നമ്മുടടെ  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  പദ്ധതബി  ആസൂത്രണവയം  നബിര്വ്വഹണ  പക്രബിയയയം
കുറമറതസ്ഥാദകണതസ്ഥാണണ്ട്.  ഇതബിദലറവയം  പധസ്ഥാനടപട്ടതസ്ഥാണണ്ട്  ഓദരസ്ഥാ
പദദേശങ്ങടളയയം  കണകബിടലടുത്തുടകസ്ഥാണള്ള  സലപരമസ്ഥായ
ആസൂത്രണവയം  തല്സബിതബി  വബിവരദശഖരണവയം.  പങ്കേസ്ഥാളബിത്ത
വബിദകനന്ദ്രീകൃതസ്ഥാസൂത്രണയം  നടെപസ്ഥാകബിയബിട്ടുള്ള  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്ട്  ഉപദയസ്ഥാഗബികസ്ഥാവന്ന  ഒരു  നൂതന  സസ്ഥാദങ്കേതബിക
വബിദേത്ഥ്യയസ്ഥാണണ്ട്  കരകുളയം  ഗ്രസ്ഥാമന്ദ്രീണ  പഠനദകനയം  അവതരബിപബിച്ച
ജബിദയസ്ഥാഗ്രസ്ഥാഫബികണ്ട് ഇന്ഫര്ദമഷന് സബിസയം (GIP).  ടവബണ്ട് അടെബിസസ്ഥാന
ജബിദയസ്ഥാ  ഇന്ഫര്ദമഷന്  ദസസ്ഥാഫണ്ട്  ടവയറസ്ഥാണണ്ട്  ഇതണ്ട്.  വബിവരങ്ങള്
സൂകബികസ്ഥാനുയം  വബിശകലനയം  ടചെയ്യസ്ഥാനുയം  ആവശത്ഥ്യടപടുന്ന  പകസ്ഥാരയം
ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാകസ്ഥാനുയം  ഉതകുന്ന  തരത്തബിലുള്ള  ഈ  ദസസ്ഥാഫണ്ട്  ടവയര്
ഭൂവബിനബിദയസ്ഥാഗയം,  ജനസയംഖത്ഥ്യ-  ജനപകൃതബി,  ദറസ്ഥാഡണ്ട്  കണക്ടബിവബിറബി
മസ്ഥാപബിയംഗണ്ട്,  ടതരുവണ്ട്  വബിളകണ്ട്  മസ്ഥാപബിയംഗണ്ട്,  നബിര്മ്മബിതബികള്,  ജല വബിഭവയം,
വബിദേത്ഥ്യസ്ഥാഭത്ഥ്യസ്ഥാസയം,  ആദരസ്ഥാഗത്ഥ്യയം,  തരബിശണ്ട്  ഭൂമബി  വബികസനയം,  മസ്ഥാലബിനത്ഥ്യ
സയംസ്കരണയം,  ടതസ്ഥാഴബില്രയംഗയം,  മ ൃഗ പരബിപസ്ഥാലനയം,  ഭൂമബി സയംബന്ധമസ്ഥായ
വബിവരങ്ങള്  എന്നബിവയടടെ  ആസൂത്രണയം,  മസ്ഥാദനടജ്മെന്റെണ്ട്,  നബിര്വ്വഹണയം,
ഏദകസ്ഥാപനയം,  ദമസ്ഥാണബിററബിയംഗണ്ട്  എന്നബിവയസ്ഥായബി  ഈ  മസ്ഥാത ൃക
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തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്ട്  പദയസ്ഥാജനടപടുത്തസ്ഥാ
വന്നതസ്ഥാണണ്ട്.  ഈ മസ്ഥാത ൃക പരന്ദ്രീകണസ്ഥാടെബിസസ്ഥാനത്തബില് നടെപബിലസ്ഥാകബിയ
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ വബിവരയം അനുബന്ധമസ്ഥായബി ദചെര്ക്കുന്നു.  (അനുബന്ധയം
നയം.1)

ജബി.ഐ.എസണ്ട്  അധബിഷ്ടബിത വബികസനസ്ഥാസൂത്രണയം എന്ന വബിഷയത്തബില്
സയംസസ്ഥാനത്തണ്ട്  നടെന്ന  പവര്ത്തനങ്ങടളകുറബിച്ചുള്ള  വബിവരങ്ങള്
ഓഡബിറബിനണ്ട്  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥായബിട്ടുള്ളതണ്ട്  പകസ്ഥാരയം,  കരകുളയം  ഗ്രസ്ഥാമന്ദ്രീണപഠന
ദകനടത്ത  കൂടെസ്ഥാടത,  ULTS  -  ഊരസ്ഥാളുങ്കേല്  ദലബര്  ദകസ്ഥാൺടസ്ഥാകണ്ട്
ടസസ്ഥാവസറബി  (സയംസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാര്   ദടെസ്ഥാട്ടല്  ടസസ്ഥാലമ്പ്യൂഷന്
ടപസ്ഥാവവഡര് ലബിസബില് ഉള്ടപടുത്തബിയ സസ്ഥാപനയം,:-  കഴബിഞ അഞ
വര്ഷകസ്ഥാലളവബിനുള്ളബില്  നബിരവധബി  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണങ്ങളുടടെ
ഡസ്ഥാറസ്ഥാദബസണ്ട് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബിയബിട്ടുണണ്ട്);   KSREC - ദകരള ലസ്ഥാന്ഡണ്ട് യൂസണ്ട്
ദമസ്ഥാര്ഡണ്ട്, (കസ്ഥാട്ടസ്ഥാകടെ  അസയംബബി  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലത്തബിടന്റെ
സമഗ്രവബിവരങ്ങളടെങ്ങബിയ  ഡസ്ഥാറസ്ഥാദബസണ്ട്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബിയബിട്ടുണണ്ട്.  ഈ
രയംഗത്തണ്ട്  സര്കസ്ഥാരബിടന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുടടെ  വബിവരങ്ങള്  Land
Resources Information system (kslublris.com) എന്ന ടവബണ്ട്
വബിലസ്ഥാസത്തബില്  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാണണ്ട്.)  എന്നന്ദ്രീ  സസ്ഥാപനങ്ങളുയം ശ്രദദ്ധയമസ്ഥായ
പവര്ത്തനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുകയയം  മസ്ഥാതൃകകള്  സൃഷ്ടബിക്കുകയയം
ടചെയബിട്ടുണണ്ട്.

ദമല്ദചെര്ത്തവബിധയം  ഇതബിദനസ്ഥാടെകയം  ഈ  രയംഗത്തണ്ട്
സയംസസ്ഥാനത്തബിനുള്ളബില്  നടെന്നബിട്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്
പരബിഗണബിക്കുദമസ്ഥാള്  തടന്ന,  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
വബികസനസ്ഥാസൂത്രണ  പവര്ത്തനങ്ങളബില്  നബിയമയം  ആവശത്ഥ്യടപടുന്ന
സമഗ്രത  വകവരബിക്കുന്നതബില്  ഓഡബിറബില്  പരസ്ഥാമര്ശബിച്ചവബിധമുള്ള
കുറവകളുയം പരബിമബിതബികളുയം  പരബിഹരബിക്കുന്നതബിനുള്ള സസ്ഥാദങ്കേതബികദശഷബി
സയംസസ്ഥാനത്തബിനുണണ്ട്  എന്നു  നബിസയംശയയം  പറയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്ട്.  ഇനബി
ദവണതണ്ട്  നബിയമയം  നബിഷ്കര്ഷബിച്ചവബിധയം  നടെപടെബികള്  ചെബിട്ടടപടുത്തബി
ആസൂത്രണ ചെട്ടങ്ങളുയം  മസ്ഥാനസ്വലുകളുയം  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയയം  തദേനുസൃതമസ്ഥായബി
പവര്ത്തബിക്കുന്നതബിനു  ദവണ  സസ്ഥാദങ്കേതബിക  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങള്  ഒരുകബി
സസ്ഥാപനങ്ങളബില്  ഉപയക്തമസ്ഥാക്കുകയയം  ടചെയ്യുക  എന്നതണ്ട്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ്ട്.
അതബിനസ്ഥാല്  അപകസ്ഥാരടമസ്ഥാരു  മസ്ഥാറത്തബിനണ്ട്  ദവണ  ആദലസ്ഥാചെനകളുയം
നടെപടെബികളുയം ഓഡബിറണ്ട് ശബിപസ്ഥാര്ശടചെയ്യുന്നു.
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 1.1.3 ആസൂത്രണവയം  ബജറബിയംഗയം  :  സയംസസ്ഥാനത്തബിനണ്ട്  ടപസ്ഥാതുവസ്ഥായബി  
ഏദകസ്ഥാപബിത  ഉപരബിതല  അധബികസ്ഥാര  സസ്ഥാനങ്ങളുയം
നബിയമവത്ഥ്യവസകളുയം ആവശത്ഥ്യദമസ്ഥാ?

74  -ാം  ഭരണഘടെനസ്ഥാ  ദഭദേഗതബിയയം  ഭരണഘടെനയടടെ  പസ്ഥാർട്ടണ്ട്.IXA യയം
മുദഖന ആണണ്ട് ജബിലസ്ഥാ ആസൂത്രണ സമബിതബികളടെകമുള്ള ഉപരബിതല (തദദ്ദേശ
സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ദമൽ  അധബികസ്ഥാരമുള്ള)  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുയം
ആസൂത്രണ  നടെപടെബികളുയം  പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബിലസ്ഥാകുന്നതണ്ട്.  നഗര  ഗ്രസ്ഥാമ
വത്ഥ്യതത്ഥ്യസ്ഥാസമബിലസ്ഥാടത  ജബിലസ്ഥാതലയം  മുതൽ  ആസൂത്രണത്തബിൽ  ഏദകസ്ഥാപബിത
നടെപടെബികൾ ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്നുണണ്ട്. അദത സമയയം 73 -ാം ദഭദേഗതബിയബിലൂടടെ
(PART.  IX)  നബിലവബിൽ വന്ന പഞ്ചസ്ഥായത്തബിരസ്ഥാജണ്ട്  നബിയമത്തബിൻ കന്ദ്രീഴബിലുള്ള
തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ആസൂത്രണ  നടെപടെബികൾകണ്ട്
ദമൽദനസ്ഥാട്ടയം  വഹബിദകണതുയം  ഇദത  ഉപരബിതല
അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥാലസ്ഥാണണ്ട്.

ദകരള  മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബി  ആക്ടബിനു  കന്ദ്രീഴബിലസ്ഥാണണ്ട്  ഉപരബിതലആസൂത്രണ
അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങൾ  വത്ഥ്യവസടചെയ്യടപട്ടബിട്ടുള്ളതണ്ട്.  എന്നസ്ഥാൽ  ഉപരബിതല
ആസൂത്രണ  നടെപടെബികടളകുറബിച്ചുള്ള  ഈ  നബിയമത്തബിടല  വത്ഥ്യവസകൾ
സയംസസ്ഥാനസർകസ്ഥാരബിനുയം  വബിവബിധ  വകുപ്പുകൾക്കുയം  മനബിസഭക്കുയം
മുഖത്ഥ്യമനബിയയം ചെന്ദ്രീഫണ്ട് ടസക്രട്ടറബിയയം അടെകമുള്ള സയംസസ്ഥാനസർകസ്ഥാരബിന്ടറ
മുഖത്ഥ്യകസ്ഥാരത്ഥ്യനബിർവ്വസ്ഥാഹകർക്കുയം  പങ്കേസ്ഥാളബിത്തവയം  ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്തങ്ങളുയം
നൽകുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണണ്ട്  കസ്ഥാണുന്നതണ്ട്.  തദന്നയമല  വസ്ഥാർഷബികമസ്ഥായബി
സയംസസ്ഥാനപദ്ധതബികൾ  ആവബിഷ്ക്കരബിക്കുന്നതബിനുള്ള  നബിഷ്കർഷകൾ
പരബിഗണബിക്കുദബസ്ഥാൾ  സയംസസ്ഥാന  ബജറബിൽ  അവശത്ഥ്യയം
പരബിഗണബികടപദടെണ  ഒന്നസ്ഥായബി  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
വസ്ഥാർഷബിക  പദ്ധതബികൾ  മസ്ഥാറുന്നുടവന്നതസ്ഥാണണ്ട്  മടറസ്ഥാരു  വസ്തുത.
സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം  സയംസസ്ഥാനടത്ത  സമഗ്രതയബിൽ  കസ്ഥാണുവസ്ഥാനുയം  ഏറവയം
ഉചെബിതമസ്ഥാകുന്ന  നബിർവ്വഹണ  തലത്തബിൽ,  ആവർഷയം  ഏറവയം  മുൻഗണന
അർഹബിക്കുന്നവ  മസ്ഥാത്രയം  ഏടറടുക്കുന്നതബിനുയം  ആസൂത്രണ  നടെപടെബികളബിൽ
തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുയം  വബിവബിധ  ഭരണവകുപ്പുകളുയം
പരസ്പരപൂരകമസ്ഥാകുന്നതബിനുയം കഴബിയന്നതുയം ആണണ്ട്.

സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം  സയംസസ്ഥാന  ബജറബിനണ്ട്  മുദന്നസ്ഥാടെബിയസ്ഥായബി  ഗ്രസ്ഥാമ
വസ്ഥാർഡണ്ട്സഭകളബിൽ  നബിന്നുയം  മുകളദലകണ്ട്  പടെബിപടെബിയസ്ഥായബി  ആസൂത്രണ
നടെപടെബികൾ  സയംസസ്ഥാനപദ്ധതബിയബിലൂടടെ  സയംസസ്ഥാന  ബജറബിൽ
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അവസസ്ഥാനബിക്കുന്നു.  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ബജറണ്ട്
നടെപടെബികൾ,  സയംസസ്ഥാനബജറബിൽ   തുടെങ്ങബി  വകുപ്പുകളുയം
ജബിലസ്ഥാപഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾക്കുയം ദശഷയം  ദബസ്ഥാകണ്ട് പഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾ അവസസ്ഥാനയം
ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുടടെ  ബജറയം  എന്ന  ക്രമത്തബിൽ
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകടപടുന്നതബിനുള്ള  സസ്ഥാധത്ഥ്യതകളുയം  നബിയമനബിഷ്കർഷകൾ  തുറന്നു
ടവക്കുന്നുണണ്ട്.  ഈ  ദേർശന  സമഗ്രത  ഉൾടകസ്ഥാളന്ന
നബിയമനബിർമ്മസ്ഥാണങ്ങളുയം  സയംവബിധസ്ഥാനടപടുത്തലുകളുയം  ഓഡബിറണ്ട്
വബിഷയപരബിധബികൾകണ്ട്  ഉപരബിയസ്ഥായ  വബിഷയങ്ങൾ  ആടണന്നതബിനസ്ഥാൽ
ഉചെബിതമസ്ഥായപരബിഗണനകൾകസ്ഥായബി വബിഷയയം സമർപബിക്കുന്നു.

 1.2 ആസൂത്രണവയം  ബജറണ്ട് രൂപന്ദ്രീകരണവയം

തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ബജറബിടന്റെ  മുഖത്ഥ്യഭസ്ഥാഗയം  ആസൂത്രണ
നടെപടെബികടള  തുടെര്ന്നു  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരയം  ലഭബിക്കുന്ന  ടപസ്ഥാജക്ടുകള്ക്കുള്ള
വകയബിരുത്തലുകളസ്ഥാണണ്ട്.  അവദശഷബിക്കുന്നതണ്ട്   തനതണ്ട്  വരവകളുദടെയയം
നബിതത്ഥ്യനബിദേസ്ഥാന  ടചെലവകളുദടെയയം  പതന്ദ്രീകബിത  വബിവരങ്ങള്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ്ട്.
തദന്നയമല,  അധബികസ്ഥാരവബിദകനന്ദ്രീകരണ  നടെപടെബികളുടടെ  ജനസ്ഥാധബിപതത്ഥ്യ
മൂലത്ഥ്യങ്ങള്  പരബിഗണബിക്കുദമസ്ഥാള്,  ഗ്രസ്ഥാമവസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകളബില്  ദരഖടപടുത്തുന്ന
ജനസ്ഥാഭബിലസ്ഥാഷങ്ങള്  ഏടറടുത്തു  നബിറദവറക  എന്നതസ്ഥാണണ്ട്  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  സസ്ഥാപബിത  ലകത്ഥ്യയം.  അതബിനസ്ഥാല്  ഈ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു
ലഭത്ഥ്യമസ്ഥായ  വബിഭവങ്ങളുടടെ  വബിവരങ്ങളുയം,  വബിഭവ  വബിതരണത്തബിടല
നന്ദ്രീതബിയക്തതയയം,  വബിനബിദയസ്ഥാഗത്തബിടല  ഫലകമതയയം,  ജനങ്ങടള
ദബസ്ഥാധത്ഥ്യടപടുത്തസ്ഥാനുയം  തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങളബില്  പങ്കേസ്ഥാളബികളസ്ഥാകസ്ഥാനുയം  ഉള്ള
തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുദടെയയം  ജനപതബിനബിധബികളുദടെയയം
ഉദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗസരുദടെയയം  കൂട്ടസ്ഥായതുയം  വത്ഥ്യക്തബിനബിഷ്ടമസ്ഥായതുയം  ആയ  സവബിദശഷ
നബിയമബസ്ഥാധത്ഥ്യതകടളലസ്ഥായം  സമഗ്രമസ്ഥായബി  പരബിഗണബിച്ചു  ടകസ്ഥാണസ്ഥാവണയം  ബജറണ്ട്
അകക്കൗണണ്ട്  ദഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറകളുയം  പബബികണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിയംഗണ്ട്  നടെപടെബിക്രമങ്ങളുയം
നബിഷ്കര്ഷബികടപദടെണതണ്ട്.  ഈടയസ്ഥാരു  പസ്ഥാധസ്ഥാനത്ഥ്യദത്തസ്ഥാടടെയസ്ഥാണണ്ട്
വബിഷയത്തബിടല  വര്ത്തമസ്ഥാന  കസ്ഥാല  വബിദശഷങ്ങള്  ഇവബിടടെ
പരബിദശസ്ഥാധനസ്ഥാവബിദധയമസ്ഥാക്കുന്നതണ്ട്.
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 1.2.1 ബജറണ്ട്
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ബജടറന്നു  വബിളബിക്കുന്ന  ദരഖയടടെ  അനുഷസ്ഥാനപരമസ്ഥായ  നബിയമ
പസ്ഥാലനത്തബിനപ്പുറയം  ഒരു  സര്കസ്ഥാരബിടന്റെ  ഭരണ  നബിയനണത്തബിടന്റെ
ആണബികലസ്ഥാദവണ  ഒരു  ഉപസ്ഥാധബിടയന്ന  നബിലയബില്  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
അകക്കൗണണ്ട്സബിദനസ്ഥാടു  ദചെര്ത്തു വസ്ഥായബിക്കുദമസ്ഥാള് നബിലവബിടല ബജറണ്ട്  ദരഖകള്
അതബിടന്റെ  പസ്ഥാഥമബിക  ഉദദ്ദേശലകത്ഥ്യങ്ങടള  സസ്ഥാധൂകരബിക്കുന്നബിടലന്ന
വസ്തുതസ്ഥാപരമസ്ഥായ വബിമര്ശനയം  മുന് ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യ കമ്മബിഷന് ടപസ്ഥാ.  എയം എ ഉമ്മന്

തടന്റെ  പഠനത്തബിലൂടടെ8 ആധബികസ്ഥാരബികമസ്ഥായബി  പറഞ്ഞുവച്ചബിട്ടുണണ്ട്.  തന്ദ്രീര്ച്ചയസ്ഥായയം

8 Local Govt Budgets:Towards A Reliable And Rational Financial Reporting  System – A study by Prof.M.A.Oommen
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ദകരളയം  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഭരണ  രയംഗത്തണ്ട്  വകവരബിച്ച
അതബിടന്റെ ഔന്നതത്ഥ്യങ്ങള്കണ്ട് നബിരകസ്ഥാത്ത ഏടതങ്കേബിലുയം ചെബില കുറവകള് ബജറണ്ട്
അകക്കൗണണ്ട്  നടെപടെബികളബില്  പരബിഹരബികടപടെസ്ഥാനുദണസ്ഥാ  എന്നു
ഗക്കൗരവബുദ്ധത്ഥ്യസ്ഥായള്ള  പരബിദശസ്ഥാധനയ്ക്കുയം  നടെപടെബികള്ക്കുയം   വസ്തുതസ്ഥാപരമസ്ഥായ
വബിമര്ശനങ്ങള് ഇടെയസ്ഥാദകണതസ്ഥാണണ്ട്.

ഒരു  സര്കസ്ഥാര്  എന്നുള്ള നബിലയബില് അടുത്ത സസ്ഥാമത്തബിക വര്ഷദത്തക്കുള്ള
അതബിടന്റെ  സസ്ഥാമത്തബിക  നടെപടെബികള്  ആരയംഭബിക്കുന്നതണ്ട്  അതസ്ഥാതണ്ട്  വബികസന
ദമഖലകടളകുറബിച്ചണ്ട്  സഞ്ചയബിക്കുന്ന  വബിവരസ്ഥാടെബിത്തറയബില്  നബിന്നുമസ്ഥാണണ്ട്.  എലസ്ഥാ
വര്ഷവയം  ഡബിസയംബറബിനുമുമസ്ഥായബി  പൂർത്തബിയസ്ഥാദകണതസ്ഥായ  ബജറണ്ട്
നടെപടെബികളബിടല മുഖത്ഥ്യഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ ആസൂത്രണ പദ്ധതബി രൂപന്ദ്രീകരണ നടെപടെബികള്
ആരയംഭബിക്കുന്നതണ്ട്  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡു  സഭകളബില്  നബിന്നസ്ഥാണണ്ട്.  നബിയമയം
ആഗ്രഹബിച്ചവബിധയം  ബജറബിയംഗബിനുള്ള  മുന്  ഉപസ്ഥാധബിയസ്ഥായബി  ആസൂത്രണ  പദ്ധതബി
രൂപന്ദ്രീകരണ നടെപടെബികള് ഡബിസയംബര്  31  നണ്ട് മുദമ പൂര്ത്തബിയസ്ഥാകുന്ന സബിതബി
വബിദശഷയം  2016-17  മുതലുള്ള  വര്ഷങ്ങളബില്  ദകരളത്തബിലുണണ്ട്.  ഇപകസ്ഥാരയം
മുന്കൂട്ടബി ഡബി.പബി.സബി അയംഗന്ദ്രീകരബിച്ച പദ്ധതബിവകയബിരുത്തലുകള് ഉള്ടപടടെയള്ള
ബജറസ്ഥാണണ്ട്  നടെപ്പു  വര്ഷയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്
പസ്ഥാസസ്ഥാകബിയബിട്ടുള്ളതണ്ട്

(ബജടറന്ന  ഒറകല്  ശബിലയം  -  ചെസ്ഥാര്ട്ടബിടന്റെ  വബിശദേമസ്ഥായ  വബിവരങ്ങളുയം  നബിയമ
നഷ്കര്ഷകളുയം അനുബന്ധയം - 2 ല് ദചെര്ത്തബിരബിക്കുന്നു) 

 1.2.2 ആസൂത്രണ - ബജറണ്ട് ധര്മ്മങ്ങള് വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിതമസ്ഥാക്കുന്ന  
തബിനസ്ഥായബി  ചെട്ടങ്ങള് ഉണസ്ഥാദകണതബിടന്റെ അനബിവസ്ഥാരത്ഥ്യതകള്

ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകള്  നല്കുന്ന  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പരബിഗണബിച്ചു
നബിര്ണ്ണയബികടപട്ട വബിധത്തബിലസ്ഥാകണയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്  പദ്ധതബികളുയം  ബജറയം  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാദകണതണ്ട്  എന്നതണ്ട്
നബിയമത്തബിടന്റെ  വത്ഥ്യവസയസ്ഥാണണ്ട്.   എന്നസ്ഥാല്  ഈ  ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത
നബിറദവറടപടെണടമങ്കേബില്  അതബിനനുസൃതമസ്ഥായ  സമയക്രമങ്ങളുയം
വബിവരവബിനബിമയ നടെപടെബികളുയം സസ്ഥാദങ്കേതബിക സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുയം ചെട്ടങ്ങളസ്ഥായബി
നബിഷ്ക്കര്ഷബികടപദടെണതുയം ഉണണ്ട്.  നബിയമ നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളബില് അടെങ്ങബിയബിട്ടുള്ള
ബസ്ഥാകണ്ട്  ദവഡണ്ട്  ദഫസ്ഥാര്ദവഡണ്ട്  ലബിദങ്കേജണ്ട്  ഉറപസ്ഥാകബിടകസ്ഥാണള്ള  ആസൂത്രണ
നടെപടെബികളുടടെ  സമയക്രമങ്ങളുയം,  എലസ്ഥാ  തലങ്ങളബിലുമുള്ള പദ്ധതബികള്ക്കുയം
ഗ്രസ്ഥാമ വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകള് മുദഖന ജനങ്ങദളസ്ഥാടു പുലര്ദത്തണ ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്ത
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ബന്ധങ്ങളുയം,  ത്രബിതലസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  പദ്ധതബികടള  തമ്മബില്
പരസ്പരപൂരമസ്ഥാകുയം  വബിധയം  ക്രമന്ദ്രീകരബിദകണതബിടന്റെ  ആവശത്ഥ്യകതകളുയം
സമഗ്രമസ്ഥായബി പരബിഗണബിച്ചുയം ആവണയം  ബജറണ്ട് ചെട്ടങ്ങള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതണ്ട്.

ദമല്  സസ്ഥാഹചെരത്ഥ്യത്തബില്,   പസ്ഥാദദേശബിക  സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ  ബജറണ്ട്
രൂപന്ദ്രീകരണ  -  ഭരണ  നബിര്വ്വഹണ  -  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  നടെപടെബികള്,
ഫലപദേമസ്ഥാകസ്ഥാദനസ്ഥാ  പരബിഹരബികടപദടെണ  കുറവകള്  ഉടണങ്കേബില്
ക്രമന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിദനസ്ഥാ  ദവണ  നടെപടെബികള്കണ്ട്   കൂട്ടസ്ഥായ  ശ്രമയം
ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാണണ്ട്.

ആസൂത്രണ ഗ്രസ്ഥാമ വസ്ഥാർഡണ്ട് സഭകളബിൽ വബിവബിധ വബികസന വബിഷയങ്ങളബിടല
സബിതബിവബിവരങ്ങൾ  അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബി  ഉന്നയബികടപടുന്ന  ബഹുജന
തസ്ഥാൽപരത്ഥ്യങ്ങളുയം  ആവശത്ഥ്യങ്ങളുയം  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭ  സബണ്ട്കമ്മബിറബി,
പവര്ത്തന  കമ്മബിറബി,  സസ്ഥാന്റബിയംഗണ്ട്  കമ്മബിറബി,  സന്ദ്രീയറബിയംഗണ്ട്  കമ്മബിറബി,
എന്നബിങ്ങടനയള്ള  കമ്മബിറബി  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളബിലൂടടെ  കടെന്നു
ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തു/നഗരസഭകളുടടെ  പദ്ധതബികളുണസ്ഥാകുന്നു.  സമസ്ഥാനമസ്ഥായബി,
തുടെര്ന്നു  ദബസ്ഥാകണ്ട്പ ഞ്ചസ്ഥായത്തുകളബിലുയം  അവസസ്ഥാനയം  ജബിലസ്ഥാപഞ്ചസ്ഥായത്തുയം
പദ്ധതബികളസ്ഥാവബിഷ്ക്കരബിക്കുന്നു.  ഇങ്ങടന  വബിവബിധഘട്ടങ്ങളബിലസ്ഥായബി
രൂപന്ദ്രീകരബികടപടുന്ന  ജബിലയബിടല  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  വസ്ഥാർഷബിക
പദ്ധതബികൾ  സഞ്ചയബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്  ജബിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ  സമബിതബികൾ
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണണ്ട് കരടെണ്ട് ജബിലസ്ഥാ വബികസന പദ്ധതബികൾ.

കരടെണ്ട്  ജബിലസ്ഥാ  വബികസന  പദ്ധതബികൾ  അയംഗന്ദ്രീകരബിച്ചുയം  പരബിഗണബിച്ചുയം,
സർകസ്ഥാർ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാദകണതസ്ഥാണണ്ട്  സയംസസ്ഥാന  വബികസന  പദ്ധതബികൾ.
അതബിനസ്ഥാൽ  ഇപകസ്ഥാരയം  സയംസസ്ഥാനടത്ത  ഒന്നസ്ഥാടക,  ഒരു  കുടെകന്ദ്രീഴബിൽ
ടകസ്ഥാണവരസ്ഥാൻ  കഴബിയന്ന,  ബൃഹത്തുയം  വബിപുലവമസ്ഥായ
വബിദകനന്ദ്രീകൃതസ്ഥാസൂത്രണ -  വസ്ഥാർഷബിക പദ്ധതബിരൂപന്ദ്രീകരണ വബിവര വകമസ്ഥാറ
ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങദളസ്ഥാടുകൂടെബിയ  ഡബിജബിറൽസസ്ഥാദങ്കേതബിക  സയംവബിധസ്ഥാനത്തബിടന്റെ
പബിൻബലയം  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണണ്ട്
ആദേത്ഥ്യയം ദവണതണ്ട്.

തദദ്ദേശഭരണരയംഗത്തണ്ട്  അവശത്ഥ്യയം  ഉപയക്തമസ്ഥാദകണ  ആധുനബിക
വബിവരസസ്ഥാദങ്കേതബികവബിദേത്ഥ്യസ്ഥാ  സസ്ഥാധത്ഥ്യതകൾ  സമുചെബിതമസ്ഥായബി  പരബിഗണബിച്ചുള്ള
നബിയമചെട്ടപരബിഷ്ക്കരണ  നയതന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾ  സയംസസ്ഥാനയം  അടെബിയന്തെരമസ്ഥായബി
വകടകസ്ഥാദള്ളണതുണണ്ട്.  അതബിനണ്ട്  അനുസൃതമസ്ഥായബി,  ഭബിന്നതലങ്ങളബിൽ-
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പടെബിപടെബിയസ്ഥായയം  ഏദകസ്ഥാപബിതമസ്ഥായയം  ഉള്ള  പദ്ധതബി  രൂപന്ദ്രീകരണ
കർത്തവത്ഥ്യങ്ങളുയം  വബിഭവ  വബിനബിദയസ്ഥാഗ  നബിയമ  ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യതകളുയം  സമയ
ക്രമങ്ങളുയം  സമഗ്രമസ്ഥായബി  പുനർനബിർണ്ണയബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്  ആസൂത്രണ-ബജറണ്ട്
ചെട്ടങ്ങളുയം ഫസ്ഥാറങ്ങളുയം പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബിലസ്ഥാകണയം.

ആസൂത്രണഭരണനടെപടെബികളുടടെ  പരബിഷ്ക്കരണദത്തസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  തദ്ദേനുസൃതമസ്ഥായ
സസ്ഥാദങ്കേതബികക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങദളസ്ഥാടടെ  വബിവരവബിനബിമയ  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങൾ
സയംസസ്ഥാനടത്തസ്ഥാട്ടസ്ഥാടക  ഏവർക്കുയം  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാക്കുന്നതബിനുയം,  അവശത്ഥ്യയം
വബിവരങ്ങൾ  യഥസ്ഥാവബിധബി  ദശഖരബിച്ചണ്ട്  സഞ്ചയബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്  നബിർദ്ദേബിഷ്ട  വബിധയം
തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങടള മുൻകൂട്ടബി സജ്ജമസ്ഥാക്കുന്നതബിനുയം ഉള്ള സയംസസ്ഥാനതല
തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങളുയം  നടെപടെബികളുയം  സമസ്ഥാന്തെരമസ്ഥായബി  ഉണസ്ഥാകുന്നതുയം
ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാണണ്ട്.

 1.2.3 ആസൂത്രണവയം അകക്കൗണയം നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളുയം 

പുതുതസ്ഥായബി  സസ്ഥാപനങ്ങള്  രൂപന്ദ്രീകരബിക്കുന്ന  അവസരങ്ങളബിലുയം,
ടതരടഞടുപ്പു ദവളകളബിലുയം മസ്ഥാത്രയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്കണ്ട്
ആവശത്ഥ്യയം വരസ്ഥാറുള്ള ഒരു സയംജ്ഞയസ്ഥായബി നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം മസ്ഥാറബിയബിട്ടുണണ്ട്.
പദ്ധതബിരൂപന്ദ്രീകരണ ഘട്ടങ്ങളബില് ആകടട്ട  -  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്/നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം
അടെബിസസ്ഥാനത്തബിലുള്ള  ആദലസ്ഥാചെനകളുയം  നബി ര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  പദ്ധതബികളുയം,
പദദേശത്തബിടന്റെ  സമഗ്ര  വബികസനത്തബിനണ്ട്  അനുദയസ്ഥാജത്ഥ്യമല  എന്നുയം,
അപകസ്ഥാരയം  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം  അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയള്ള
ആവശത്ഥ്യകതകദളസ്ഥാ  പരബിഗണനകദളസ്ഥാ  പദ്ധതബികദളസ്ഥാ,  പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്
നഗരസഭസ്ഥാ  അയംഗങ്ങള്   കഴബിയന്നത്ര  ഒഴബിവസ്ഥാദകണതസ്ഥാടണന്നുയം,
അപകസ്ഥാരമുള്ളതലസ്ഥായം  അനഭബിലഷണന്ദ്രീയടമന്നുമസ്ഥാണണ്ട്  ടപസ്ഥാതുവബില്
നബിലനബില്ക്കുന്ന ധസ്ഥാരണ.

എന്നസ്ഥാല് നബിയമനബി ദദ്ദേശങ്ങള് പരബിദശസ്ഥാധബിക്കുദമസ്ഥാള്,  തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡല  അടെബിസസ്ഥാനത്തബില്  ബജറബിദന്റെയയം
കണക്കുകളുദടെയയം  വബിവരങ്ങളടെങ്ങബിയ  ഒരു  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്ട്,  ഓഡബിറര്
സസ്ഥാകത്ഥ്യടപടുത്തബിയതണ്ട്,  ഗ്രസ്ഥാമവസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകളുടടെ  ആദേത്ഥ്യദയസ്ഥാഗത്തബിടന്റെ

മുമസ്ഥാടക,   ടവദയണതസ്ഥാണണ്ട്   എന്നസ്ഥാണണ്ട്  വത്ഥ്യവസയള്ളതണ്ട്9.  ബജറണ്ട്

അകക്കൗണണ്ട്  നബിയമനബിര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പദയസ്ഥാഗത്തബില്  ആക്കുന്നതബിദലകണ്ട്
നടെപടെബികളുയം  വത്ഥ്യവസകളുയം  നബിര്ണ്ണയബിച്ചബിട്ടുള്ള  ചെട്ടങ്ങളബിദലസ്ഥാ  മറണ്ട്

9 ദകേരള പഞസ്ഥായതറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് നഡിയമയം വകുപറ്റ് 3(6), ദകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി നഡിയമയം വകുപറ്റ് 42.A(6)
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നബിഷ്കര്ഷകളബിദലസ്ഥാ  പടക,  ഇപകസ്ഥാരയം  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം
അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയസ്ഥാണണ്ട് ബജറയം കണക്കുയം പരബിപസ്ഥാലബിദകണതണ്ട് എദന്നസ്ഥാ
നല്ദകണതണ്ട്  എദന്നസ്ഥാ  കരുതസ്ഥാവന്ന,  പസ്ഥാദയസ്ഥാഗബിക  നബി ര്ദദ്ദേശങ്ങദളസ്ഥാ
ഉപസ്ഥാധബികദളസ്ഥാ ഇല.

നസ്ഥാഷണല്  മുനബിസബിപല്  അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വലബിടന്റെ  സസ്വസ്ഥാധന്ദ്രീനത്തസ്ഥാല്,
മുനബിസബിപല്  അകക്കൗണണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വലബിലുയം  ചെട്ടങ്ങളബിലുയം  അകക്കൗണണ്ട്
ദകസ്ഥാഡുകളബില്  ഫന്ദ്രീല്ഡണ്ട്  ദകസ്ഥാഡുയം  (നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലങ്ങടള
അകക്കൗണബിനുള്ളബില്  തബിരബിച്ചറബിയന്നതബിനുള്ള  ഉപസ്ഥാധബി)
ഉള്ടപടുത്തബിയബിട്ടുണണ്ട്.  എന്നസ്ഥാല് നബിലവബില്,  സസ്ഥാപന വത്ഥ്യതത്ഥ്യസ്ഥാസങ്ങദളതുയം
ഇലസ്ഥാടത,  അവയടടെ  ബജറണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്  നടെപടെബികള്കണ്ട്  നബിദയസ്ഥാജക
മണ്ഡലയം പസക്തമല.

നടെപബില് വന്ന ചെ ട്ടങ്ങളബില് അകക്കൗണബിയംഗബിനസ്ഥായബി നബിഷ്കര്ഷബിച്ചബിട്ടുള്ള ഫണണ്ട്,
ഫങണ്ട്ഷന്,  ഫങണ്ട്ഷണറബി  -  ദകസ്ഥാഡുകള്  ദപസ്ഥാലുയം,  നബിലവബില്  സസ്ഥായംഖത്ഥ്യ
ആപബിദകഷനബില്  കണക്കു  സൂകബിപബിനു  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാക്കുന്ന  അകക്കൗണണ്ട്
ദകസ്ഥാഡബിനുള്ളബില്  (C&AG-യൂണബിയന്/സയംസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ
കണടകഴുത്തബിനസ്ഥായബി നബിഷ്കര്ഷബിച്ചബിട്ടുള്ളതബിനണ്ട് സമസ്ഥാനമസ്ഥായബി)  കടണത്തസ്ഥാന്
കഴബിയസ്ഥാടതയയം  ആണുള്ളതണ്ട്.  ഈ  വ ര്ത്തമസ്ഥാനകസ്ഥാല  തബിരബിച്ചറബിവബിലസ്ഥാണണ്ട്
നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം  അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയള്ള  ബജറബിയംഗബിടന്റെയയം
അകക്കൗണബിയംഗബിടന്റെയയം സസ്ഥാധുതയയം പസക്തബിയയം  ഇവബിടടെ പരബിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ
വബിദധയമസ്ഥാക്കുന്നതണ്ട്.

“ഒരു  ദബസ്ഥാകണ്ട്  പഞ്ചസ്ഥായത്തബിടന്റെ  ഭൂപദദേശയം  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലമസ്ഥായബി
വബിഭജബിക്കുദമസ്ഥാള് അങ്ങടനയള്ള നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലത്തബിടന്റെ അതബിരുകള്
യസ്ഥാടതസ്ഥാരു  ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തബിടന്റെ  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലടത്തദയസ്ഥാ,  ഒരു
ജബിലസ്ഥാപഞ്ചസ്ഥായത്തബിടന്റെ  ഭൂപദദേശയം  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളസ്ഥായബി
വബിഭജബിക്കുദമസ്ഥാള് അങ്ങടനയള്ള നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളുടടെ  അതബിരുകള്
യസ്ഥാടതസ്ഥാരു  ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തബിടന്റെദയസ്ഥാ  ദബസ്ഥാകണ്ട്പഞ്ചസ്ഥായത്തബിടന്റെദയസ്ഥാ
നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലടത്തദയസ്ഥാ ഒന്നബിലധബികയം ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥായബി ദവര്തബിരബികസ്ഥാത്ത

വബിധത്തബില് നബിശയബിദകണതസ്ഥാണണ്ട്” എന്നു നബിയമയം അനുശസ്ഥാസബിക്കുന്നു10

അതസ്ഥായതണ്ട്  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളുടടെ  അതബിരുകള്  സസ്ഥാപനങ്ങള്
അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയല  ഗ്രസ്ഥാമസഭകടള  മുകളബിദലകണ്ട്,  ദബസ്ഥാകണ്ട്  ജബിലസ്ഥാ

10 ദകേരള പഞസ്ഥായതറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് നഡിയമയം വകുപറ്റ്  10(1)(a)
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തലങ്ങളബില് ഒന്നബിലധബികയം ഗ്രസ്ഥാമ സഭകദളസ്ഥാടെണ്ട് കൂട്ടബിദയസ്ഥാജബിപബിച്ചുടകസ്ഥാണസ്ഥാണണ്ട്
ത്രബിതല പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള് സയംഘടെബിപബിച്ചബിട്ടുള്ളതണ്ട്. സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം,  ബജറയം
അകക്കൗണബിയംഗയം നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡല അടെബിസസ്ഥാനത്തബില് ആദണസ്ഥാ സസ്ഥാപന
അടെബിസസ്ഥാനത്തബിലസ്ഥാദണസ്ഥാ  സമഗ്രവയം  ഫലപദേവയം  ആകുക  അഥവസ്ഥാ
എപകസ്ഥാരമസ്ഥാണണ്ട് അകക്കൗണബിയംഗണ്ട് വത്ഥ്യവസ ടചെയ്യടപദടെണതണ്ട് എന്നുയം ഉള്ള
അദനസ്വഷണങ്ങൾ പസക്തമസ്ഥാണണ്ട്.

 1.2.4 ഗ്രസ്ഥാമ  /  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്സഭകളുടടെ  അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം  ചുമതലകളുയം  -  

നബിര്വഹണവത്ഥ്യവസകള്  ഡബിജബിറല്  യഗത്തബില്  പുനരസ്ഥാഖത്ഥ്യസ്ഥാനയം 
ടചെയ്യണയം

ദകരളസ്ഥാ പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട് രസ്ഥാജണ്ട്  ആക്ടബിടന്റെ അദ്ധത്ഥ്യസ്ഥായയം II ല്  3 മുതല് 3 (ബബി)
വടരയള്ള  വകുപ്പുകളബില്  ഗ്രസ്ഥാമസഭയടടെയയം  ദകരള  മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബി
ആക്ടബിടന്റെ അദ്ധത്ഥ്യസ്ഥായയം  III  ല്  42 മുതല്  47 വടരയള്ള വകുപ്പുകളബില്
വസ്ഥാര്ഡണ്ട് കമ്മബിറബി/  സഭയടടെയയം പവര്ത്തനങ്ങള് വബിശദേമസ്ഥായ ചെട്ടങ്ങളബിലൂടടെ
വത്ഥ്യവസടപടുദത്തണതുടണന്ന നബിയമദേര്ശനയം വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാക്കുന്നുണണ്ട്.

നബിയമങ്ങള് നടെപബിലസ്ഥായബി  25 വര്ഷയം പബിന്നബിടുദമസ്ഥാള്,  ബജറണ്ട് അകക്കൗണണ്ട്
ഓഡബിറണ്ട്  നടെപടെബികദളസ്ഥാടുള്ള  ബന്ധത്തബില്  നബിയമ  നബിഷ്കര്ഷകള്കണ്ട്
അനുസൃതമസ്ഥായബി,  ഗ്രസ്ഥാമ  /വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകളുടടെ ഭരണ നബിര്വ്വഹണ അധബികസ്ഥാര
അവകസ്ഥാശങ്ങള്  എത്രദത്തസ്ഥാളയം   പദയസ്ഥാഗ  തലത്തബില്  നടെപബിലസ്ഥായബിട്ടുണണ്ട്
എന്നതബിടന്റെ  അടെബിസസ്ഥാനത്തബില്  അവ  മനസബിലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുയം
പരബിഹരബികടപദടെണ കുറവകള് ഉടണങ്കേബില് പരബിഹസ്ഥാരവബിധബികള്ക്കുമസ്ഥായബി
തല്സബിതബി വർത്തമസ്ഥാനകസ്ഥാല അറബിവകദളസ്ഥാടെണ്ട് ദചെർത്തണ്ട് പരബിഗണബികസ്ഥായം.

ആയതബിദലകണ്ട് ഗ്രസ്ഥാമ-വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകദളസ്ഥാടുള്ള ബന്ധത്തബില് നബിലവബില് വന്ന
ചെട്ടങ്ങള്  പരത്ഥ്യസ്ഥാപദമസ്ഥാ  എന്നതണ്ട്  പസ്ഥാദയസ്ഥാഗബിക  തലത്തബില്  നബിന്നുയം
പരബിദശസ്ഥാധബികസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്ട്.

ഉദേസ്ഥാഹരണത്തബിനണ്ട്  :  ഗ്രസ്ഥാമസഭയടടെ അജണ,  ടസക്രട്ടറബി പസബിഡന്റുമസ്ഥായബി
ആദലസ്ഥാചെബിച്ചുയം, വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകളുടടെ അജണ കൺവന്ദ്രീനര് ദകസ്ഥാര്ഡബിദനററുടടെ
സഹസ്ഥായദത്തസ്ഥാടടെയയം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാദകണതസ്ഥാണണ്ട്.  ദയസ്ഥാഗത്തബിടല നടെപടെബികളുയം
അഭബിപസ്ഥായങ്ങളുയം  ഐകരൂദപണയള്ള  ശുപസ്ഥാര്ശകളുയം  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം
ഗ്രസ്ഥാമപഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്  പസബിഡന്റെണ്ട്/കക്കൗൺസബില്  ചുമതലടപടുത്തബിയ
ഉദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗസന്  ഒരു  പദമയമസ്ഥാദകണതുമസ്ഥാണണ്ട്.  (ഗ്രസ്ഥാമ  /വസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭസ്ഥാ

24 കകരള സഗംസഭാന ഓഡണിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ചെട്ടങ്ങള്)11.

ഇപകസ്ഥാരയം  നബിയമസബിദ്ധ  അധബികസ്ഥാര  അവകസ്ഥാശങ്ങള്  നബിറദവറുയം  വബിധയം
തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങള് ഗ്രസ്ഥാമ/വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭസ്ഥാദവദേബികളബില്  വകടകസ്ഥാളന്നതബിനുയം;
തദേനുസൃതമസ്ഥായബി  ത്രബിതല  പഞ്ചസ്ഥായത്തു  /  നഗരസഭകളുടടെ  ബജറണ്ട്  ഭരണ
നടെപടെബികള്കണ്ട്  ആവശത്ഥ്യയം  ദവണ  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  വബിവരങ്ങളുയം
നല്കുന്നതബിനുയം കഴബിയയംവബിധയം ഗ്രസ്ഥാമ വസ്ഥാര്ഡണ്ട് സഭകളുടടെ യഥസ്ഥാവബിധബിയസ്ഥായ
നടെത്തബിപബിനുയം  തുടെര്നടെപടെബികള്ക്കുയം  നമ്മുടടെ  തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണസ്ഥായബിരുന്ന  അഥവസ്ഥാ  നസ്ഥായം  അവക്കു  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാകബിയബിട്ടുള്ള
ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങളുയം ഉപസ്ഥാധബികളുയം എടന്തെലസ്ഥാമസ്ഥാണണ്ട്?

അപകസ്ഥാരയം  നടെക്കുടമന്നുറപ്പുള്ളദതസ്ഥാ  അഥവസ്ഥാ  സസ്ഥാമസ്ഥാനത്ഥ്യയക്തബിയബില്
കരുതസ്ഥാനസ്ഥാവന്നദതസ്ഥാ ആയ വബിവരസയംദകപ വബിവരവബിനബിമയ നടെപടെബികളുയം
ഉപസ്ഥാധബികളുയം  എപകസ്ഥാരമസ്ഥാണണ്ട്  നബിയമസ്ഥാനുസൃതയം  ചെട്ടങ്ങളസ്ഥാല്
വത്ഥ്യവസടചെയബിരബിക്കുന്നതണ്ട്?  ആരണ്ട്? എദപസ്ഥാള്? എപകസ്ഥാരയം?
ദരഖകളസ്ഥാര്ടകലസ്ഥായം?  ദരഖടപടുദത്തണ  വബിവരങ്ങളുടടെ  മസ്ഥാതൃകകളുയം
ദഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറകളുയം ? ഭബിന്നതല വബിവരവബിനബിമയ ഉപസ്ഥാധബികടളന്തെസ്ഥാണണ്ട്..?....?

ഈ  ദചെസ്ഥാദേത്ഥ്യങ്ങൾടകസ്ഥാന്നുയം  വത്ഥ്യക്തമസ്ഥായ  ഉത്തരങ്ങളബിടലങ്കേബിൽ-  ത്രബിതല
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുയം  ഗ്രസ്ഥാമസഭകളുയം  അടെങ്ങുന്നതസ്ഥാണണ്ട്  സയംസസ്ഥാനടത്ത
പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്  ഭരണസയംവബിധസ്ഥാനയം  എന്ന  നബിയമനബിഷ്കർഷ  മസ്ഥാനബിച്ചണ്ട്,  ഗ്രസ്ഥാമ
വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകൾ  യഥസ്ഥാവബിധബി  നടെക്കുന്നുദണസ്ഥാടയന്ന  പരബിദശസ്ഥാധനകണ്ട്
ഓഡബിറബിൽ  അവലയംബബിദകണ  പരബിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങടളന്തെസ്ഥാണണ്ട്?
അദലസ്ഥാസരമുളവസ്ഥാക്കുന്ന ഇത്തരയം ദചെസ്ഥാദേത്ഥ്യങ്ങദളസ്ഥാടെണ്ട് മുഖസ്ഥാമുഖയം നബിന്നു ഉത്തരയം
പറദയണതസ്ഥാടരലസ്ഥായം?

പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബിലുളള  ചെട്ടങ്ങളബില്  ഇപകസ്ഥാരടമസ്ഥാരു    പുനര്വസ്ഥായന
വവകബികൂടെസ്ഥാ…  !

കസ്ഥാരണയം  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളുടടെ  അധബികസ്ഥാരസ്ഥാവകസ്ഥാശങ്ങടള  കുറബിച്ചുള്ള
നബിയമനബിഷ്കർഷകൾ  രണണ്ട്  ദേശസ്ഥാബ്ദങ്ങൾക്കു  മുമണ്ട്  വസ്ഥായബിക്കുദബസ്ഥാൾ
“ഉദട്ടസ്ഥാപബിയൻ  ആശയങ്ങൾ”  എദന്നസ്ഥാ  “ഏട്ടബിടല  പശു” എദന്നസ്ഥാ
ആദകപബികസ്ഥാവന്നത്ര  വബിപവകരമസ്ഥായ  നബിർദദ്ദേശങ്ങളസ്ഥായബിരുന്നു  അവ.
എന്നസ്ഥാൽ,  ഇന്നണ്ട്  അവടയലസ്ഥായം  (ഡബിജബിറൽ  ഗത്ഥ്യസ്ഥാപബിടന  കുറബിച്ചുള്ള

11 ദകേരള പഞസ്ഥായതറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് (ഗസ്ഥാമസഭയുടടെ ദയസ്ഥാഗയം വഡിളഡിച്ചുകൂട്ടുന്നതഡിനുമുള്ള നടെപടെഡി) ചടങ്ങള് ചടയം 5(1)(2), ദകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി (വസ്ഥാര്ഡറ്റ് സഭസ്ഥാ 

രൂപപീകേരണവയം ദയസ്ഥാഗപടെനടെഡി ക്രമങ്ങളയം) ചടങ്ങള് ചടയം 8(1)(2)
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സസ്ഥാദങ്കേതബിക ഉതണ്ട്കണ്ഠകൾ മസ്ഥാറബിടവച്ചസ്ഥാൽ)  നഗരയം ഗ്രസ്ഥാമയം  വത്ഥ്യതത്ഥ്യസ്ഥാസങ്ങൾ
ഏതുമബിലസ്ഥാടത  ദകരള  ജനസമൂഹങ്ങൾ  ഒട്ടസ്ഥാടകയയം  പരടകയയം
വർത്തമസ്ഥാനകസ്ഥാലത്തണ്ട്  പദയസ്ഥാഗ  തലത്തബിൽ  വകവശയം  ആകബിയബിട്ടുള്ള
വബിവരവബിനബിമയ  സദങ്കേതങ്ങളുയം  ടവബണ്ട്അധബിഷ്ടബിത  മന്ദ്രീറബിയംഗണ്ട്  ഉപസ്ഥാധബികളുയം
ഉപദയസ്ഥാഗബിച്ചു  സസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്ന  നബിർദദ്ദേശങ്ങളുയം  നടെപടെബികളുമസ്ഥാണണ്ട്
നബിയമങ്ങളബിലുള്ളതണ്ട്.  ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്നതണ്ട്  ഡബിജബിറൽ  യഗത്തബിടല
സസ്ഥാധത്ഥ്യതകളബിൽ  നബിന്നു  ടകസ്ഥാണ  നബിയമങ്ങളുദടെയയം  ചെട്ടങ്ങളുദടെയയം
പുനർവസ്ഥായനക്കുയം  ഗണപരമസ്ഥായ  മസ്ഥാറങ്ങൾക്കുയം  ദവണബിയള്ള  സന്നദ്ധത
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ്ട്.

 1.3 കണക്കു പറയസ്ഥാനുള്ള പസ്ഥാദദേശബിക സർകസ്ഥാരുകളുടടെ ബസ്ഥാധത്ഥ്യതകളുയം 
കണക്കുസൂകബിപബിനസ്ഥായള്ള നബിഷ്കർഷകളുയം

ഗ്രസ്ഥാമവസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകദളസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  സയംസസ്ഥാന  നബിയമസഭദയസ്ഥാടെണ്ട്  കണക്കു
ദബസ്ഥാധബിപബികസ്ഥാനുള്ള   തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ബസ്ഥാധത്ഥ്യത
നബിറദവറന്നതബിനണ്ട്  നബിയമയം  നബിഷ്കർഷബിച്ചതുയം  വസ്ഥാർഷബിക  റബിദപസ്ഥാർട്ടുകളുടടെ
സയംദകപയം  ഓഡബിറണ്ട്  സസ്ഥാകത്ഥ്യടപടുത്തബിയതണ്ട്  സമസ്ഥാഹരബിച്ചണ്ട്  അതബിൻദമലുള്ള
ഓഡബിറണ്ട് റബിദപസ്ഥാർട്ടണ്ട് സഹബിതയം നബിയമസഭ മുമസ്ഥാടക സമർപബിക്കുക എന്നതസ്ഥാണണ്ട്.
എന്നസ്ഥാൽ  ഇപകസ്ഥാരയം  സഞ്ചയബികസ്ഥാവന്ന  വബിധമുള്ള  ബജറണ്ട്-അകക്കൗണണ്ട്
ദകസ്ഥാഡുകൾ ഇലസ്ഥാടതയസ്ഥാണണ്ട്  നബിലവബിൽ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ബജറണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്
നടെപടെബികളുടടെ ദരഖടപടുത്തലുകൾ നടെന്നുവരുന്നതണ്ട്. അതബിനസ്ഥാൽ ജനസ്ഥാധബിപതത്ഥ്യ
അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങദളസ്ഥാടു  കണക്കു  പറദയണതബിനുള്ള  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
ബസ്ഥാധത്ഥ്യത  നബിറദവറടപടുന്നതബിനണ്ട്  സതസ്വരനടെപടെബികൾ  ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്ന
പശസ്ഥാത്തലത്തബിലസ്ഥാണണ്ട് വബിഷയയം പരബിദശസ്ഥാധനക്കു വബിദധയമസ്ഥാകുന്നതണ്ട്.

 1.3.1 ബജറണ്ട് ടസന്റെറുകളുയം അകക്കൗണണ്ട്ശന്ദ്രീർഷകങ്ങളുയം

തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണസസ്ഥാപനങ്ങൾ  ആദരസ്ഥാടടെസ്ഥാടക,  ഏടതസ്ഥാടക
തലങ്ങളബിൽ,  ഏടതസ്ഥാടക  വബിഷയങ്ങളബിലുയം  ഇനങ്ങളബിലുയം,  കണക്കു
പറദയണതുണണ്ട്  എന്നനബിലയബിൽ  നബിയമത്തബിൽ  സവബിദശഷമസ്ഥായബി
നബിഷ്കർഷബിച്ചബിരബിക്കുന്ന  കണക്കു  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിദനസ്ഥാ  നൽദകണതബിദനസ്ഥാ
ഉള്ള   നബിയമബസ്ഥാധത്ഥ്യതകടള   അവയടടെ  അകക്കൗണബബിലബിറബി  എദന്നസ്ഥാ
ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്തങ്ങടളദന്നസ്ഥാ വബിളബികസ്ഥായം. തദ്ദേനുസൃതമസ്ഥായബി ബജറണ്ട് അകക്കൗണണ്ട്
ദഫസ്ഥാർമസ്ഥാറകളബിലൂടടെ ദവർതബിരബിച്ചുള്ള വകയബിരുത്തലുകളുയം കണക്കുസൂകബിപ്പുയം
വത്ഥ്യവസ  ടചെയ്യുന്നതബിനണ്ട്  അഥവസ്ഥാ  സസ്ഥാദങ്കേതബികമസ്ഥായബി  ശന്ദ്രീർഷകങ്ങൾ
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നബിർദദ്ദേശബിക്കുന്നതബിൽ  അവലയംബമസ്ഥാക്കുന്ന  കണടകഴുത്തബിടന്റെ
ക്രമന്ദ്രീകരണയക്തബിടയ  ആണണ്ട്  ബജറണ്ട്  ടസന്റെറുകൾ എന്നണ്ട്
വബിദശഷബിപബിക്കുന്നതണ്ട്.

നസ്ഥാഷണൽ  മുനബിസബിപൽ  അകക്കൗണണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വൽ  പകസ്ഥാരവയം  അതബിടന്റെ
മസ്ഥാതൃകയബിൽ  2007 ൽ ദകരള  മുൻസബിപൽ അകക്കൗണണ്ട്  ചെട്ടങ്ങൾടകസ്ഥാപയം
നബിലവബിൽ വന്ന ദകരള മുൻസബിപൽ അകക്കൗണണ്ട് മസ്ഥാനസ്വലബിലുയം നസ്ഥാലു ബജറണ്ട്
ടസന്റെറുകളസ്ഥാണണ്ട് നഗരസഭകൾക്കു നബിർദദ്ദേശബിച്ചബിട്ടുള്ളതണ്ട്,- ഫണണ്ട്, ഫങ്കേണ്ട്ഷൻ,
ഫങ്കേണ്ട്ഷണറബി,  ഫന്ദ്രീൽഡണ്ട്(നബിദയസ്ഥാജക മണ്ഡലയം).  ബജറബിലുയം അകക്കൗണബിലുയം
വബിവബിധ  ഇനങ്ങളബിടല  തരയം  തബിരബിവകൾ  വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിതമസ്ഥാക്കുന്നതബിനു
ദവണബി  ഇവകണ്ട്  ഓദരസ്ഥാന്നബിനുയം  പദതത്ഥ്യകയം  പദതത്ഥ്യകയം  നമ്പ്യൂടമറബികണ്ട്
ദകസ്ഥാഡുകൾ നബിഷ്കർഷബിക്കുകയയം ടചെയബിരബിക്കുന്നതസ്ഥായബി കസ്ഥാണസ്ഥായം.

എന്നസ്ഥാൽ   പഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾക്കു  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകുന്ന  അകക്കൗണണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വൽ
ഇനബിയയം  നടെപബിൽ  വന്നബിട്ടബില.  2011  ൽ  നബിലവബിൽ  വന്ന  അകക്കൗണണ്ട്
ചെട്ടങ്ങളബിലസ്ഥാകടട്ട  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം  അഥവസ്ഥാ  ഫന്ദ്രീൽഡണ്ട്  എന്ന  ബജറണ്ട്
ടസന്റെർ  ഒഴബിവസ്ഥാകബിയബിരബിക്കുന്നതസ്ഥായമസ്ഥാണണ്ട്  കസ്ഥാണുന്നതണ്ട്.  അതസ്ഥായതണ്ട്,
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾക്കു,  ഫണണ്ട്-ഫങ്കേണ്ട്ഷൻ-ഫങ്കേണ്ട്ഷണറബി  എന്നന്ദ്രീ  മൂന്നു  വബിധ
കണക്കുപറച്ചബിലുകൾക്കുള്ള  ബസ്ഥാധത്ഥ്യത  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണു  ചെട്ടങ്ങളബിൽ
പരബിഗണബിച്ചബിട്ടുള എന്നു പറയസ്ഥായം.  അകക്കൗണണ്ട് മസ്ഥാനസ്വലബിടന്റെ അഭസ്ഥാവത്തബിൽ
അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ക്രമന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിദലക്കു  പുറടപടുവബിച്ചബിട്ടുള്ള  സർകസ്ഥാർ
ഉത്തരവബിടല നബിർദദ്ദേശങ്ങളബിലുയം, ചെട്ടങ്ങൾക്കു സമസ്ഥാനമസ്ഥായബി, ഫന്ദ്രീൽഡണ്ട് എന്ന
ബജറണ്ട് ടസന്റെർ ഒഴബിവസ്ഥാകബിയസ്ഥാണണ്ട് ദകസ്ഥാഡുകൾ നബിർദദ്ദേശബികടപട്ടബിട്ടുള്ളതണ്ട്.

 1.3.2 അകക്കൗണണ്ട് ചെട്ടങ്ങളുയം മസ്ഥാനസ്വലുകളുയം:- കസ്ഥാൽനൂറസ്ഥാണബിനബിപ്പുറയം

അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ദഫസ്ഥാമുകൾകണ്ട്  രൂപയം  നൽദകണതണ്ട്  ബജറണ്ട്
ദഫസ്ഥാർമസ്ഥാറകൾക്കു  അനുസൃതമസ്ഥായസ്ഥാണണ്ട്.  എന്നസ്ഥാൽ  ബജറണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വൽ
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾക്കു  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണുള്ളതണ്ട്.  അവകടെകയം  ബജറണ്ട്  ചെട്ടങ്ങൾ
നടെപബിലസ്ഥായബിട്ടുമബില.

സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം  അനബിവസ്ഥാരത്ഥ്യമസ്ഥായയം  വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിത  ഭരണനടെപടെബികൾകണ്ട്
ആദേത്ഥ്യടമ  വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിതമസ്ഥാദകണബിയബിരുന്ന  ആസൂത്രണ  ബജറണ്ട്
നടെപടെബികൾകസ്ഥായള്ള  ചെട്ടങ്ങളുടടെ  അഭസ്ഥാവയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയം  ഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  അകക്കൗണബബിലബിറബി  ബന്ധങ്ങളബിൽ
പതബിഫലബിക്കുന്നുമുണണ്ട്.
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ഇന്തെത്ഥ്യയബിടല പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട് രസ്ഥാജണ്ട് സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ അകക്കൗണണ്ട്സയം ഓഡബിറയം
ക്രമടപടുത്തുന്നതബിദലക്കു  വളടര  നബിർണ്ണസ്ഥായകമസ്ഥായ  ചെബില  നബിർദദ്ദേശങ്ങൾ
പതബിടനസ്ഥാന്നസ്ഥായം  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യകമ്മന്ദ്രീഷന്  യൂണബിയൻസർകസ്ഥാരബിനണ്ട്
നൽകുകയണസ്ഥായബി.  ഈ ശബിപസ്ഥാർശകൾ അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിടന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി
പഞ്ചസ്ഥായത്തബി  രസ്ഥാജണ്ട്  മനസ്ഥാലയയം  ചുമതലടപടുത്തബിയതണ്ട്  അനുസരബിച്ചണ്ട്
പഞ്ചസ്ഥായത്തുകൾക്കുള്ള  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  സസ്ഥാദഡർഡണ്ട്സണ്ട്  നബിഷ്കർഷബിച്ചു
ടകസ്ഥാണ സബി ആന്റണ്ട് എ ജബി ഉത്തരവണ്ട് പുറടപടുവബിക്കുന്നതണ്ട്  2002  ലസ്ഥാണണ്ട്.
അദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം ഓഡബിറബിനണ്ട്  സസ്ഥാദങ്കേതബിക മസ്ഥാർഗ്ഗനബിർദദ്ദേശവയം ദമൽദനസ്ഥാട്ടവയം
ഏടറടുക്കുന്നതബിനണ്ട്  സബി  ആന്റണ്ട്  എ  ജബി  ദയസ്ഥാടെണ്ട്  അഭത്ഥ്യർതബിക്കുവസ്ഥാൻ
ആവശത്ഥ്യടപടുന്ന  കത്തണ്ട്  സയംസസ്ഥാനങ്ങൾകണ്ട്  നൽകുകയയം  ഉണസ്ഥായബി.  ഈ
കത്തനുസരബിച്ചണ്ട്  ,  ദകരള  സർകസ്ഥാർ  സബി  ആന്റണ്ട്  എ  ജബി  ദയസ്ഥാടെണ്ട്
ആവശത്ഥ്യടപടുകയയം,  ടെബി ജബി എസണ്ട് സ്കന്ദ്രീയം 2002 ൽ ആരയംഭബിക്കുകയയം ടചെയ്തു.
ദമൽ  പറഞ  നടെപടെബികടള  തുടെർന്നസ്ഥാണണ്ട്  സയംസസ്ഥാനടത്ത  പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്
രസ്ഥാജണ്ട്  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  അകക്കൗണണ്ട്  ദഫസ്ഥാർമസ്ഥാറകളുയം  ദകസ്ഥാഡുകളുയം
നബിഷ്കർഷബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്  2003 ൽ  സർകസ്ഥാർ  ഉത്തരവ  പുറടപടുവബിക്കുന്നതണ്ട്.
ഇദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  പുറടപടുവബിച്ച  വബിശദേമസ്ഥായ  മസ്ഥാർഗ്ഗനബിർദദ്ദേശങ്ങൾകണ്ട്
അനുസൃതമസ്ഥായബി  ഏകന്ദ്രീകൃത  കണക്കു  സൂകബിപണ്ട്  സമ്പ്രദേസ്ഥായയം
പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബിലസ്ഥായബി.

ഇപകസ്ഥാരയം  2003  ൽ  ഏദകസ്ഥാപബിത  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ദഫസ്ഥാർമസ്ഥാറകളബിൽ
കണക്കുകൾ  സയംദകപബിക്കുന്നതബിദലകണ്ട്  സബി  ആന്റണ്ട്  എ  ജബി
നബിർഷ്കർഷബിച്ചതനുസരബിച്ചണ്ട്  സയംസസ്ഥാനയം  നടെപബിലസ്ഥാകബിയ  അകക്കൗണണ്ട്
ശന്ദ്രീർഷകങ്ങൾ  യൂണബിയൻ  സയംസസ്ഥാന  സയംസസ്ഥാന  സർകസ്ഥാരുകളുടടെ
കണക്കുസൂകബിപബിനണ്ട്  ഉപദയസ്ഥാഗബിച്ചുവരുന്ന  അടത  മസ്ഥാതൃകയബിലുള്ള
കണക്കുശന്ദ്രീർഷകങ്ങൾ തടന്നയസ്ഥായബിരുന്നു. ഒരു സർകസ്ഥാർ എന്ന നബിലയബിൽ
ഒരു സസ്ഥാപനത്തബിടന്റെ കണക്കുകളബിൽ നബിന്നുയം പതന്ദ്രീകബിക്കുന്ന വബിവരങ്ങൾ
മബികവസ്ഥാറുയം  നൽകുന്നതബിനുയം  ഏദകസ്ഥാപബിതമസ്ഥായള്ള  ധനസബിതബി
അറബിയന്നതബിനുയം  ഈ  വത്ഥ്യവസടപടുത്തൽ  സഹസ്ഥായബിച്ചു.  വത്ഥ്യക്തതകസ്ഥായബി
പരസ്ഥാമർശബിത  മസ്ഥാർഗ്ഗനബിർദദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങബിയ  സർകസ്ഥാർ  ഉത്തരവബിന്ടറ
പസക്തഭസ്ഥാഗങ്ങൾ ചുവടടെദചെർത്തബിരബിക്കുന്നതണ്ട് കസ്ഥാണുക.
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ഇപകസ്ഥാരയം  2003  ല്  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ക്രമന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതുവടര
തനതുഫണബില് ഉള്ടപടുത്തസ്ഥാനസ്ഥാവസ്ഥാത്തതബിനസ്ഥാല് പുറദമ നബിന്നുയം ലഭബിച്ചുവന്ന
ഓദരസ്ഥായബിനയം  ബജറണ്ട്  വബിഹബിതങ്ങള്ക്കുയം  (പസ്ഥാന്/  ദനസ്ഥാൺ  പസ്ഥാന്,
സയംസസ്ഥാനസ്ഥാവബിഷ്കൃത/ദകനസ്ഥാവബിഷ്കൃത  പദ്ധതബികള്,  തുടെങ്ങബിയവ)  അഥവസ്ഥാ
ഗ്രസ്ഥാന്റുകള്ക്കുയം  പദതത്ഥ്യകയം  കത്ഥ്യസ്ഥാഷണ്ട്  പുസ്തകങ്ങള്  സൂകബിച്ചുവന്നബിരുന്നു.
അതബിനസ്ഥാല് നബിര്ദ്ദേബിഷ്ട ഏദകസ്ഥാപബിത കണക്കുസൂകബിപ്പു ക്രമന്ദ്രീകരണത്തബിടന്റെ
ദമന്മയസ്ഥായബി  വബിദശഷബിപബികടപട്ടതണ്ട്  ധനവബിനബിദയസ്ഥാഗ  വബിവരങ്ങളബിടല
സങ്കേന്ദ്രീര്ണ്ണതകള്  ഒഴബിവസ്ഥാകുന്നു  എന്നതസ്ഥാണണ്ട്.  അദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം
സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ  കത്ഥ്യസ്ഥാഷണ്ട്  അടെബിസസ്ഥാന  കണക്കുസൂകബിപബില്

മൂലധനകണക്കുകളുയം
റവനമ്പ്യൂകണക്കുകളുയം
ബസ്ഥാധത്ഥ്യതസ്ഥാകണക്കുകളുയം
പദതത്ഥ്യക
കണക്കുശന്ദ്രീര്ഷകങ്ങളബിലൂടടെ
ദവര്തബിരബിച്ചുവന്നബിരുന്ന  രന്ദ്രീതബി
പകര്ത്തുകവഴബി  അത്തരയം
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അധബികവബിവരങ്ങളുയം  കണകബില്  നബിന്നുയം  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്ന  സസ്ഥാഹചെരത്ഥ്യയം
സയംജസ്ഥാതമസ്ഥായബി.

ഇപകസ്ഥാരയം  അകക്കൗണബിയംഗബിടന  വത്ഥ്യവസടപടുത്തബിയതബിലൂടടെ
അവത്ഥ്യവസബിത  കസ്ഥാലടത്ത  കണടകഴുത്തു  ഉണസ്ഥാകബിയബിരുന്ന
അരസ്ഥാജകതസ്വങ്ങള്  ഒഴബിവസ്ഥാകബിയദപസ്ഥാള്,  കണകബിലസ്ഥായ്മയബില്
ഉണസ്ഥായബിരുന്നതണ്ട്  ഒന്നണ്ട്  ഔദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗബിക  കണക്കുകളബില്  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാകുകയയം
ടചെയ്തു.  അതണ്ട്  ഓദരസ്ഥായബിനയം  ഫണയം  ഏടതസ്ഥാടക  ആവശത്ഥ്യങ്ങള്കസ്ഥായബി
വബിനബിദയസ്ഥാഗബിച്ചു എന്നുയം -  ബസ്ഥാകബിടയത്രടയന്നുയം -  എവബിടടെടയന്നുയം -  ഉള്ള
സവബിദശഷ തബിരബിച്ചറബിവകളസ്ഥാണണ്ട്. 

ഇപകസ്ഥാരയം  തബിരബിച്ചറബിവകദളസ്ഥാടടെയള്ള  കണക്കുകള്  സമര്പബികടപദടെണ
ജനസ്ഥാധബികസ്ഥാര  ഇടെങ്ങളബില്,  -  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകളുയം  സര്കസ്ഥാരുയം
നബിയമസഭയയം,-  ഓഡബിറണ്ട്  സസ്ഥാകത്ഥ്യടപടുത്തബിയ  ഇവ്വബിധ  സവബിദശഷ
വബിവരങ്ങദളസ്ഥാടടെടയസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാടതദയസ്ഥാ  ഉള്ള  കണക്കുകദളതുയം  -
നബിയമസ്ഥാനുസൃത  അവകസ്ഥാശവയം  അധബികസ്ഥാരവയം  ആയബിരുന്നബിട്ടുദപസ്ഥാലുയം  -
ദചെസ്ഥാദേബികസ്ഥാതബിരുന്നതബിനസ്ഥാല്  (ലഭബിച്ചു  ശന്ദ്രീലബികസ്ഥാതബിരുന്നതബിനസ്ഥാലുയം)  ആവയം
ഈ  കുറവകടളസ്ഥാന്നുയം  ഇനബിയയം  പരബിഹരബികടപടെസ്ഥാത്തതണ്ട്  എന്നസ്ഥാണണ്ട്  ഒരു
കസ്ഥാരണമസ്ഥായബിടട്ടങ്കേബിലുയം ഇദപസ്ഥാള് ചൂണബി കസ്ഥാണബികസ്ഥാനസ്ഥാവ.

2004 ല് ദദേശന്ദ്രീയതലത്തബില് നസ്ഥാഷണല് മുന്സബിപല് അകക്കൗണണ്ട് മസ്ഥാനസ്വല്
ഉണസ്ഥായതബിടന  തുടെര്ന്നു  2007 ല്   ദകരള  മുന്സബിപല്  അകക്കൗണണ്ട്
ചെട്ടങ്ങളുയം  മസ്ഥാനസ്വലുയം  നടെപബിലസ്ഥായദതസ്ഥാടു  കൂടെബിയസ്ഥാണണ്ട്  കമമ്പ്യൂട്ടര്  അധബിഷ്ടബിത
ഡബബിള്  എന്ടബി  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  സമ്പ്രദേസ്ഥായയം  സയംസസ്ഥാനടത്ത  തദദ്ദേശ
സസ്വയയം  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളബില്  നടെപബില്  ആകുന്നതണ്ട്.  ഇപകസ്ഥാരയം
നടെപബിലസ്ഥായതുയം  ഇദപസ്ഥാഴുയം  സസ്ഥാപനങ്ങള്  പബിന്തുടെരുന്നതുമസ്ഥായ
അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  കസ്ഥാസബിഫബിദകഷന്  വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാകുന്നതബിദലക്കു  ദകരള
മുന്സബിപല്  മസ്ഥാനസ്വലബിടന്റെ  പസക്ത  ഭസ്ഥാഗങ്ങള്  ചുവടടെ
ദചെര്ത്തബിരബിക്കുന്നതബിദലക്കു ശ്രദ്ധ കണബിക്കുന്നു
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ഇപകസ്ഥാരയം  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  പരബിഷ്കരബിക്കുന്നതബിടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി
തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  കണക്കു  പറച്ചബിലബിനുള്ള
ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്തങ്ങടള മുന്നബിര്ത്തബി നസ്ഥാലണ്ട് ബജറണ്ട് ടസന്റെറുകളുയം ദകസ്ഥാഡുകളുയം
മുന്സബിപല്  അകക്കൗണബിയംഗബില്  ഉണസ്ഥായബി  എന്നതസ്ഥാണണ്ട്  ഈ
പരബിഷ്ക്കരണത്തബിടല ശ്രദദ്ധയമസ്ഥായ കസ്ഥാരത്ഥ്യയം.  പടക അദപസ്ഥാഴുയം യൂണബിയന്
സയംസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാരുകളുദടെതബിനണ്ട്  സമസ്ഥാനമസ്ഥായ  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്
ശന്ദ്രീര്ഷകങ്ങള് മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണണ്ട് അകക്കൗണബിയംഗബിനസ്ഥായബി ഉപദയസ്ഥാഗബിച്ചതണ്ട്.

സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം  കണക്കു  പറദയണതണ്ട്  ഏതബിടലസ്ഥാടക  എന്നതണ്ട്
നബിര്ദദ്ദേശബികടപട്ടദപസ്ഥാഴുയം  അപകസ്ഥാരയം  കണക്കുകള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി
പസബിദ്ധന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിദലകസ്ഥായബി  കണക്കു  ശന്ദ്രീര്ഷകങ്ങടള
ക്രമന്ദ്രീകരബികസ്ഥാനുയം  ഉപയക്തമസ്ഥാകസ്ഥാനുയം  പദതത്ഥ്യകയം  ശ്രമങ്ങദളസ്ഥാ
നബിര്ദദ്ദേശങ്ങദളസ്ഥാ  ഉണസ്ഥാകസ്ഥാതബിരുന്നതബിനസ്ഥാല്,  ടപസ്ഥാഫഷണല്
അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  രന്ദ്രീതബിശസ്ഥാസ  വബിധബികള്  പകസ്ഥാരമുള്ള  കണക്കുണസ്ഥായബി
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എന്നതബില്  കവബിഞണ്ട്  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകദളസ്ഥാടുയം  നബിയമസഭദയസ്ഥാടുയം
പറദയണതസ്ഥായബി  നബിയമയം  നബിര്ദദ്ദേശബിച്ച  വബിവരങ്ങള്  അകക്കൗണണ്ട്സബില്
നബിന്നുയം  ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാകബി  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഭബിന്നതല  അകക്കൗണബബിലബിറബി
നബിറദവറന്നതബിനുള്ള സസ്ഥാധത്ഥ്യതയസ്ഥായബി  ബജറണ്ട്  ടസന്റെറുകളുയം  ദകസ്ഥാഡുകളുയം
നബിഷ്ക്കര്ഷകളുയം  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  അടെകമുള്ള  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  പരബിഷ്കരണ
നടെപടെബികള് ഫലപദേമസ്ഥായബില.

2011  ല്  പഞ്ചസ്ഥായത്തണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്  ചെട്ടങ്ങളബിലൂടടെ  ഡബബിള്  എന്ടബി
അക്രൂവല് അകക്കൗണബിയംഗണ്ട് സമ്പ്രദേസ്ഥായയം നടെപബില് വന്നദപസ്ഥാള് മുനബിസബിപല്
അകക്കൗണബിയംഗബില്  നബിര്ദദ്ദേശബികടപട്ട  നസ്ഥാലു  ബജറണ്ട്  ടസന്റെറുകളബില്  ഒന്നു
(ഫന്ദ്രീല്ഡണ്ട്-  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലയം)  ഉദപകബിച്ചു  മൂന്നണ്ട്  ആയബി  ചുരുങ്ങബി.
അകക്കൗണണ്ട്  ശന്ദ്രീര്ഷകങ്ങളുടടെ  കസ്ഥാരത്ഥ്യത്തബില്  പൂര്വ്വസബിതബി  (2003  ടല
ഉത്തരവബിലൂടടെ  നടെപബിലസ്ഥായതണ്ട്)  തുടെരുകയമസ്ഥാണണ്ട്.  എന്നബിരബിടക  ഫണണ്ട്,
ഫങ്കേണ്ട്ഷണറബി,  ഫങ്കേണ്ട്ഷന്  അകക്കൗണണ്ട്  ദകസ്ഥാഡുകള്  എന്നബിവ
ഉപദയസ്ഥാഗബിക്കുന്നതബിദലക്കു  അവലയംബബിദകണതസ്ഥായ  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്
നടെപടെബിക്രമങ്ങള്  നബിഷ്കര്ഷബിക്കുന്നതണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വല്  മുദഖന
ആയബിരബിക്കുടമന്നു  ചെട്ടങ്ങളബില്  പറഞബിട്ടുള്ളതണ്ട്  പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബില്
വന്നബിട്ടുമബില. ചെട്ടങ്ങളബിടല പസക്തഭസ്ഥാഗങ്ങള് ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന്നു
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ദമല്  വബിശകലനങ്ങളബിലൂടടെ  നബിലവബില്  പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബിലുള്ള
അകക്കൗണബിയംഗബിടല  ദപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകള്  വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാകസ്ഥാന്  ശ്രമബിച്ചതണ്ട്,  തദദ്ദേശ
സസ്വയയം  ഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ബജറണ്ട്  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ചെട്ടങ്ങളുയം
മസ്ഥാനസ്വലുകളുയം  സമഗ്രമസ്ഥായബി  പരബിഷ്ക്കരബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്  തദേനുസൃതമസ്ഥായബി
അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  ദസസ്ഥാടഫസ്വയറുകളുയം  പരബിഷ്കരബിച്ചു  ഉപയക്തമസ്ഥാക്കുന്നതബിനണ്ട്
സതസ്വരനടെപടെബികള്  ആവശത്ഥ്യമുടണന്ന  വസ്തുത  ശ്രദ്ധയബില്
ടകസ്ഥാണവരുന്നതബിനസ്ഥായസ്ഥാണണ്ട്.

 1.3.3 ഓൺവലന്  ധനവബിനബിമയ  സദങ്കേതങ്ങളുയം  ടപസ്ഥാതുധന
വബിനബിദയസ്ഥാഗ കല്പനകളുയം

സര്കസ്ഥാര്  ധനവബിനബിമയ  നടെപടെബികള്  ക്രമടപടുത്തുന്നതബിനസ്ഥായബി
നബിഷ്കര്ഷബിച്ചബിട്ടുള്ള  ഭൂരബിഭസ്ഥാഗയം,  ദകസ്ഥാഡുകളുയം  ഉത്തരവകളുയം,  ഓൺവലന്
ബസ്ഥാങ്കേബിയംഗണ്ട്  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങള്  നടെപബില്  വരുന്നതബിനണ്ട്  മുന്ദപ
പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബില് വന്നവയസ്ഥാണണ്ട്.  സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം  ഫണണ്ട് എന്ന സയംജ്ഞ
വത്ഥ്യവഹരബികടപട്ടുവരുന്നതണ്ട്,  ബസ്ഥാങ്കുകളുടടെ  സസ്ഥാനവയം പവര്ത്തബിസമയവയം
പരബിഗണബിച്ചുയം  പസ്തുത  അകക്കൗണബിദനസ്ഥാടുള്ള  ബന്ധത്തബില്
പരബിമബിതടപടുത്തബിയയം  ഉള്ള  പസ്ഥാദയസ്ഥാഗബിക  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  വത്ഥ്യവസകളുയം
അനുസരബിച്ചു ടകസ്ഥാണസ്ഥാണണ്ട്.

യൂണബിയന്  സയംസസ്ഥാന  സര്കസ്ഥാരുകളുടടെ  സഞ്ചബിതനബിധബിയബില്  നബിന്നുയം
പസ്ഥാദദേശബിക  സര്കസ്ഥാരുകള്കണ്ട്  അര്ഹമസ്ഥായ  വബിഹബിതയം  ബജറണ്ട്
വബിഹബിതങ്ങളസ്ഥായബി വകമസ്ഥാറുദമസ്ഥാള് തുക സസ്ഥാപനത്തബിടന്റെ ടഷറബി /  ബസ്ഥാങ്കേണ്ട്
അകക്കൗണബില്  വരവ  ടവക്കുന്നതബിനുള്ള  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  നടെപടെബികള്ക്കു
അനുസൃതമസ്ഥായബി  ഫണബിടന്റെ  വരവ  കണക്കുകളുമസ്ഥായബി
ടപസ്ഥാരുത്തടപടുത്തുന്നതബിനുയം  ഉത്തരവസ്ഥാദേടപടുന്നതബിനുമുള്ള
ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങളസ്ഥാണുണസ്ഥായബിരുന്നതണ്ട്.  എന്നസ്ഥാലബിദപസ്ഥാള്  അപകസ്ഥാരയം  ടഷറബി
അകക്കൗണകള്  തമ്മബിലുള്ള  ധനവബിനബിമയയം  ആവശത്ഥ്യമബിലസ്ഥാതസ്ഥായബിരബിക്കുന്നു.
അതസ്ഥായതണ്ട്,  സഞ്ചബിത  നബിധബിയബില്  നബിന്നുയം  സസ്ഥാപനത്തബിനണ്ട്  ദനരബിട്ടണ്ട്
ഗണദഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവബിടന്റെ  അകക്കൗണബിദലക്കു  പണയം  വകമസ്ഥാറുന്നതബിനണ്ട്
(അതസ്ഥായതണ്ട്  സഞ്ചബിത  നബിധബിയബില്  നബിന്നുയം  ദനരബിട്ടുള്ള
ധനവബിനബിദയസ്ഥാഗത്തബിനണ്ട്)  കഴബിയടമന്നതബിനസ്ഥാല്  അപകസ്ഥാരമുള്ള  ടഷറബി
ബസ്ഥാങ്കേണ്ട് നടെപടെബികള് അപസക്തമസ്ഥായബി. എന്നസ്ഥാല് അകക്കൗണബിയംഗബിടല ഫണണ്ട്-
അകക്കൗണണ്ട്   സങ്കേല്പങ്ങള്ക്കു  മസ്ഥാറയം  ഇലസ്ഥാത്തതബിനസ്ഥാല്,  സഞ്ചബിത
നബിധബിയബില് നബിന്നുയം ബബില്മസ്ഥാറബി തുക ലഭബിച്ചദശഷയം മസ്ഥാത്രയം തദദ്ദേശസസ്ഥാപന
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അകക്കൗണബില്  വരവ  (ടചെലവയം)  അകക്കൗണണ്ട്  ടചെയ്യുന്ന  കന്ദ്രീഴ്വഴകമസ്ഥാണണ്ട്
ഇദപസ്ഥാഴുള്ളതണ്ട്.

ദമല് പശസ്ഥാത്തലത്തബില് വബിദേഗ്ദ്ധരുടടെ അഭബിപസ്ഥായനബിര്ദദ്ദേശങ്ങദളസ്ഥാടടെ തുടെര്
നടെപടെബികള് തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനബിദകണ വബിഷയങ്ങള് ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന്നു.

▪ ഫണബിടന വബിനബിദയസ്ഥാഗ തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  അധബികസ്ഥാര  അവകസ്ഥാശങ്ങദളസ്ഥാടെണ്ട്  ദചെര്ത്തണ്ട്
പുനര്നബിര്വ്വചെബിക്കുക

▪ ടഷറബി  ബസ്ഥാങ്കേണ്ട്  അകക്കൗണകളബില്  വരവ  ടവകസ്ഥാത്ത  ഇനങ്ങള്
കണകബില് ദചെര്ക്കുന്നതബിനുള്ള ഉപസ്ഥാധബികളുയം ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങളുയം

▪ അനുബന്ധ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  മുദഖനയള്ള  ഗ്രസ്ഥാന്റുകളുദടെയയം
സബണ്ട്സബിഡബികളുദടെയയം  വബിതരണയം  തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്  വഴബിയസ്ഥാകണയം  എന്ന  നബിയമനബിഷ്കര്ഷ
നടെപബിലസ്ഥാക്കുന്നതബിദലക്കു  അപകസ്ഥാരമുള്ള  ധനവബിനബിദയസ്ഥാഗ
തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങളബിലുയം  കണക്കുകളബിലുയം  തദദ്ദേശസസ്വയയം  ഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  അധബികസ്ഥാരസ്ഥാവകസ്ഥാശങ്ങള്
സയംരകബികടപടുന്നതബിനുള്ള  സസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യതകള്  അകക്കൗണബിയംഗബില്
പരബിഗണബിക്കുക.

▪ സയംസസ്ഥാന  ബജറബിദനസ്ഥാടുള്ള  ബന്ധത്തബില്  നബിയമസഭ  മുമസ്ഥാടക
കണക്കുകളുടടെ  സമസ്ഥാഹൃത  വബിവരയം  സമര്പബിദകണതുള്ളതബിനസ്ഥാല്
ബജറബില്  നബിന്നുയം  ഓഡബിറബിനണ്ട്  വബിദധയമസ്ഥാകുന്ന  സസ്ഥാപനങ്ങളബിലുയം
വബിഷയങ്ങളബിലുയം  അനുവദേബിക്കുന്നതുയം  വബിനബിദയസ്ഥാഗബിക്കുന്നതുമസ്ഥായ
മുഴുവന്  തുകകളുദടെയയം  വബിവരങ്ങള്-  ഓഡബിറബിനണ്ട്  വബിദധയമസ്ഥാകുന്ന
കണക്കുകളബില്  ഉള്ടപടെസ്ഥാത്തവ  മസ്ഥാത്രയം-  ഓഡബിറണ്ട്  വകുപബിനണ്ട്
വകമസ്ഥാറുന്നതബിനുള്ള ക്രമന്ദ്രീകരണയം.

(ദകരള  പഞ്ചസ്ഥായത്തബിരസ്ഥാജണ്ട്  /  മുനബിസബിപസ്ഥാലബിറബി  ആക്ടബിടല  ബജറണ്ട്,
അകക്കൗണണ്ട്, ഓഡബിറണ്ട് എന്നബിവയമസ്ഥായബി ബന്ധടപട്ട നബിയമദേര്ശങ്ങള്
അനുബന്ധയം - 3 ല് ദചെര്ത്തബിരബിക്കുന്നു.)

 1.4 ഭരണ നടെപടെബികടളബിടല സതസ്ഥാരത്ഥ്യതയയം പബബികണ്ട് റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിയംഗയം 

സസ്ഥാദങ്കേതബിക  ഭസ്ഥാഷയബില്  'ഫബിനസ്ഥാന്ഷത്ഥ്യല്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിങണ്ട്  ടഫ്രെയബിയംവര്കണ്ട്'’
എന്നറബിയടപടുന്ന  ഇവയടടെ  കണകണ്ട്  പറച്ചബില്  ഉത്തരവസ്ഥാദേബിതസ്വബന്ധങ്ങള്,
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അതബിടന്റെ  നബിയമ  നബിഷ്കര്ഷകടള  നബിയമത്തബിടല  ഇതര  വത്ഥ്യവസകദളസ്ഥാടുള്ള
ബന്ധത്തബില് ദചെര്ത്തണ്ട്  പരബിദശസ്ഥാധബിക്കുദമസ്ഥാള്,  വത്ഥ്യക്തവയം  സദൃഡവമസ്ഥായ ഒരു
ഘടെനസ്ഥാബന്ധയം  കൃതത്ഥ്യമസ്ഥായ  ഉദദ്ദേശലകത്ഥ്യങ്ങദളസ്ഥാടടെ  നബിയമങ്ങളബില്
വത്ഥ്യവസടചെയബിരബിക്കുന്നു  എന്നതണ്ട്  അനസ്ഥായസ്ഥാദസന  വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്ട്.
(പബബികണ്ട് റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിയംഗണ്ട് മസ്ഥാനസ്വലബിടല അനക്സര് 1 ഉയം ദടെബബിള് 1 ഉയം ദചെര്ത്തബിരബിക്കുന്നതു കൂടെബി

കസ്ഥാണുക)

പദ്ധതബിആസൂത്രണ
നടെപടെബികളുടടെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി
മുൻവർഷയം  ഡബിസയംബറബിനു
മുമസ്ഥായബി  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്
സഭകൾ  നൽകബിയ
നബിർദദ്ദേശങ്ങളബിൽ  എത്ര
ദത്തസ്ഥാളയം  നടെപ്പുവർഷടത്ത
പദ്ധതബികളുയം
വകയബിരുത്തലു  കളുമസ്ഥായബി
അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരയം  ലഭബിച്ച
ബജറബിൽ  ഉൾടപടു
ത്തബിയബിട്ടുണണ്ട്  എന്നതണ്ട്
അതതണ്ട്-  ഗ്രസ്ഥാമ  ദബസ്ഥാകണ്ട്
ജബിലസ്ഥാ  അഥവസ്ഥാ നഗരസഭസ്ഥാ
തലങ്ങളബിടല  നബിദയസ്ഥാജക
മണ്ഡലയം
അടെബിസസ്ഥാനത്തബിൽ  ഗ്രസ്ഥാമ
വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളബിൽ
റബിദപസ്ഥാർട്ടണ്ട് ടചെദയ്യണതുണണ്ട്.
അദതദപസ്ഥാടല  മുൻ

വർഷടത്ത  ബജറണ്ട്  വകയബിരുത്തലുകളുയം  വസ്ഥാ  ഗ്ദ്ധസ്ഥാനങ്ങളുയം  എത്രദത്തസ്ഥാളയം
പസ്ഥാവർത്തബിക മസ്ഥാടയന്നറബിയബികസ്ഥാൻ മുൻ വർഷടത്ത കണക്കുകളുയം നബിദയസ്ഥാജക
മണ്ഡല  അടെബിസസ്ഥാനത്തബിൽ  തടന്ന  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളുടടെ  മുമസ്ഥാടക
അവതരബിപബികണടമന്നണ്ട് നബിയമയം12 അനുശസ്ഥാസബിക്കുന്നു. 

12 ദകരള പഞ്ചസ്ഥായത്തബി രസ്ഥാജണ്ട് ആക്ടണ്ട് ടസകന് 3. (6); 3A. (2); 215. (15); ദകരള മുനബിസബിപല് 
ആക്ടണ്ട് ടസകന് 295. (15)
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ഇപകസ്ഥാരയം  നബിയമസ്ഥാനുസൃതയം  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലയം  അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയള്ള
ബജറബിയംഗണ്ട്  തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഭരണപരമസ്ഥായ ആവശത്ഥ്യവയം
ബസ്ഥാധത്ഥ്യതയമസ്ഥായതബിനസ്ഥാൽ നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലയം എന്നതണ്ട് ഈ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
ബജറണ്ട് ടസന്റെറുകളബിൽ അഥവസ്ഥാ ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്ത ദകനങ്ങളബിൽ ഒന്നസ്ഥാണണ്ട് എന്നു
പറയന്നു.  ദമൽ പറഞവബിധയം ഓദരസ്ഥാ നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡല അടെബിസസ്ഥാനത്തബിലുയം
ബജറബിടന്റെയയം  കണക്കുകളുദടെയയം  വബിവരങ്ങൾ  ഉൾടപടുത്തബി  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി
ഒരുവർഷടത്ത  ആദേത്ഥ്യടത്ത  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളബിൽ  അവതരപബിക്കുന്ന
ദരഖടയ  വസ്ഥാർഷബിക  റബിദപസ്ഥാർട്ടുകൾ  എന്നസ്ഥാണണ്ട്  നബിയമയം  നസ്ഥാമകരണയം
ടചെയബിട്ടുള്ളതണ്ട്. വസ്ഥാർഷബിക റബിദപസ്ഥാർട്ടുകൾക്കു പുറടമ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ വസ്ഥാർഷബിക
ഭരണറബിദപസ്ഥാർട്ടുയം  വസ്ഥാർഷബിക  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യപത്രബികയയം  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളുടടെ
ആദേത്ഥ്യദയസ്ഥാഗത്തബിൽ  അവതരബിപബികണടമന്നുയം  അദത  നബിയമ  വത്ഥ്യവസയബിൽ
വത്ഥ്യക്തമസ്ഥാകബിയബിട്ടുമുണണ്ട്.

ഭരണനടെപടെബികളബിൽ പുലർദത്തണ സതസ്ഥാരത്ഥ്യതയടടെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി ഗ്രസ്ഥാമസഭയബിൽ
നൽകുന്നതബിനു പുറടമ പരസത്ഥ്യടപടുദത്തണതബിനുയം വത്ഥ്യവസയള്ള ഏടതസ്ഥാടക
എസബിദമറകളുടടെ  വബിവരണമസ്ഥാണണ്ട്  അവതരബിപബിദകണടതന്നുയം,  നബിര്മ്മസ്ഥാണ
പവര്ത്തനങ്ങടള കുറബിച്ചടെകയം മടറടന്തെലസ്ഥായം വബിവരങ്ങളസ്ഥാണണ്ട്  സഭ മുമസ്ഥാടക
ടവദകണടതദന്നസ്ഥാ  നല്ദകണടതദന്നസ്ഥാ  ഉള്ള  വബിവരങ്ങള്   ഒന്നുയം  ഗ്രസ്ഥാമ  /
വസ്ഥാർഡണ്ട് സഭസ്ഥാ ചെട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നബില. മതബിയസ്ഥായ ആധബികസ്ഥാരവത്ഥ്യവസകൾ ഗ്രസ്ഥാമ
വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളുടടെ  കസ്ഥാരത്ഥ്യത്തബിലുയം  പബബികണ്ട്  റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗബിടന്റെ  കസ്ഥാരത്ഥ്യത്തബിലുയം
(പസ്ഥാബലത്ഥ്യത്തബിലുള്ള  പബബികണ്ട്  റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗണ്ട്  മസ്ഥാനസ്വൽ പദയസ്ഥാഗതലത്തബിൽ
ടകസ്ഥാണവരുന്നതബിനുയം)  അടെബിയന്തെബിരമസ്ഥായബി   ചെട്ടങ്ങൾ കൂടെബി  ഉണസ്ഥാദകണതബിടന്റെ
സവബിദശഷ സസ്ഥാഹചെരത്ഥ്യയം  വബിശദേമസ്ഥാദകണതുണണ്ട്.

സസ്ഥാപനങ്ങൾ  ഓഡബിറബിനണ്ട്  നൽകുന്നതുയം  എന്നസ്ഥാൽ  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകൾ

50 കകരള സഗംസഭാന ഓഡണിററ്റ് വകുപറ്റ്
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അറബിയസ്ഥാത്തതുമസ്ഥായ,  ഔദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗബിക  ദരഖകൾ  അനുസരബിച്ചുള്ള  കസ്ഥാരത്ഥ്യങ്ങള്
മരസ്ഥാമത്തണ്ട്  പവര്ത്തബികളുടടെയടെകയം  നടെത്തബിപബിൽ  പസ്ഥാലബികടപടെസ്ഥാതബിരബിക്കുന്ന
ഗരുതര  സസ്ഥാഹചെരത്ഥ്യങ്ങളസ്ഥാണതണ്ട്.   ഓഡബിറണ്ട്   നടെത്തുന്ന  ഭക്കൗതബിക
പരബിദശസ്ഥാധനയബില്  എസബിദമറബില്  പറഞബിരബിക്കുന്ന  പവര്ത്തബികള്
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായയം  നബിര്വ്വഹബികടപട്ടു  കസ്ഥാണുന്നബില  എന്ന  വബിവരയം  മുന്കസ്ഥാല
സമസ്ഥാഹൃത ഓഡബിറണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളബില് ഉള്ടപടുത്തബി  സമബിതബിയടടെ  ശ്രദ്ധയബില്
ടകസ്ഥാണ വന്നബിട്ടുള്ളതസ്ഥാണണ്ട്. ഈ പഠനത്തബിടന്റെ കൂടെബി ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായബി നടെപ്പുവർഷടത്ത
പദ്ധതബിനബിർവ്വഹണടത്ത കുറബിച്ചണ്ട്  അഗളബി  ഗ്രസ്ഥാമ  പഞ്ചസ്ഥായത്തബിൽ സയംസസ്ഥാന
ഓഡബിറണ്ട് ഡയറക്ടർ ദനരബിട്ടണ്ട് നടെത്തബിയ പദതത്ഥ്യക പരബിദശസ്ഥാധനസ്ഥാ റബിദപസ്ഥാർട്ടണ്ട്
- ജനങ്ങൾകബിടെടപടെസ്ഥാൻ  അവസരമബിലസ്ഥാത്ത   ഏതു  സസ്ഥാപനങ്ങളബിലുയം
നടെപടെബികളബിലുയം  സലകസ്ഥാല  വത്ഥ്യതത്ഥ്യസ്ഥാസമബിലസ്ഥാടത  അരകബിതസ്ഥാവസകളുയം
അപസ്ഥാകങ്ങളുയം വഴബിയണസ്ഥാക്കുടമന്നതണ്ട് ദബസ്ഥാധത്ഥ്യമസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണണ്ട്.

അതബിനസ്ഥാൽ  ബഡണ്ട്ജറയം  കണക്കുയം  ഓഡബിറയം  എലസ്ഥായം  നബിർബന്ധമസ്ഥായയം  ഗ്രസ്ഥാമ
വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകടള  മുൻനബിർത്തബി   പുനരസ്ഥാവബിഷ്ക്കരബിക്കുന്നദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  പബബികണ്ട്
റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗണ്ട്  ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങൾ  സസ്ഥാപനവതണ്ട്കരബിക്കുന്നതബിനുള്ള
സതസ്വരനടെപടെബികളുയം ഉണസ്ഥാകണടമന്നസ്ഥാണണ്ട് ഓഡബിറബിടന്റെ അഭബിപസ്ഥായയം.

 1.4.1 വസ്ഥാർഷബികറബിദപസ്ഥാർട്ടുയം ഗ്രസ്ഥാമ വസ്ഥാർഡണ്ട് സഭകളുയം നബിയമസഭയയം

തദദ്ദേശ  സസ്വയയം  തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്   ഗ്രസ്ഥാമ  /   വസ്ഥാര്ഡണ്ട്
സഭകദളസ്ഥാടെണ്ട്  ഉത്തരവസ്ഥാദേടപട്ടണ്ട്  പവര്ത്തബികണടമന്നതബില്  നബിയമയം
കബിപമസ്ഥായ  വത്ഥ്യവസകളുയം  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം  നല്കുന്നുണണ്ട്.  ഇപകസ്ഥാരയം  ആ
നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലടത്ത  സയംബന്ധബിച്ച,  മുന്വര്ഷടത്ത
പദ്ധതബികളുയം/ബജറയം  നടെപബിലസ്ഥാകബിയതബിടന്റെ  കണക്കുകളുയം,  പദദേശത്തണ്ട്
നടെപണ്ട് വര്ഷയം  വകയബിരുത്തബിയ പദ്ധതബി  -  ബജറണ്ട് വബിഹബിതങ്ങടളക്കുറബിച്ചു,-
ഓദരസ്ഥാ  ഇനയം  ഫണകളുയം,  അതബിടന്റെ  ഇനയം  തബിരബിച്ച  വബിവരങ്ങളുയം,
പണബികളുടടെ വബിശദേമസ്ഥായ ടചെലവബിടന്റെ വബിശദേസ്ഥായംശങ്ങളുമുള്ള ഒരു റബിദപസ്ഥാര്ട്ടണ്ട്
ഒരു വര്ഷടത്ത ആദേത്ഥ്യദയസ്ഥാഗത്തബില് സഭ മുമസ്ഥാടക വദയണതബിനണ്ട് നബിയമയം
വത്ഥ്യക്തമസ്ഥായയം വത്ഥ്യവസ13 ടചെയബിട്ടുണണ്ട്.

വസ്ഥാര്ഷബിക  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  പസ്ഥാഥമബികമസ്ഥായയം,  നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡല
അടെബിസസ്ഥാനത്തബില്  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡണ്ട്  സഭകദളസ്ഥാടെണ്ട്  കണക്കുപറയന്നതബിനുള്ള
തദദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപനങ്ങളുടടെ നബിയമബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത നബിറദവറന്നതബിനുള്ള
ഉപസ്ഥാധബിയസ്ഥാണണ്ട്.   ഇതബിനസ്ഥായബി വസ്ഥാര്ഡുതലത്തബില് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന വസ്ഥാര്ഷബിക

13 ദകേരള പഞസ്ഥായതറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് ആകറ്റ് ടസക്ഷന് 3(6), ദകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി ആകറ്റ് ടസക്ഷന് 42(a)(6)
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റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാര്ഡുസഭയടടെ  പരബിഗണനയണ്ട്  നല്കുദമസ്ഥാഴസ്ഥാണണ്ട്
ഗ്രസ്ഥാമസഭയടടെ ഏടതസ്ഥാടക നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളസ്ഥാണണ്ട് നടെപ്പു വർഷടത്ത ബജറബില്
പരബിഗണബിച്ചബിട്ടുള്ളടതന്നുയം ആയതബിദലക്കു ഏടതസ്ഥാടക ഇനയം ഫണകളസ്ഥാണണ്ട്
വകയബിരുത്തബിയബിട്ടുള്ളടതന്നുയം  അറബിയസ്ഥാൻ  കഴബിയക.  അദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം
ഇപകസ്ഥാരയം  മുൻവർഷ  ബജറബില്  ഉള്ടപടുത്തബിയബിട്ടുള്ളതസ്ഥായബി  മുൻ
വസ്ഥാർഷബികറബിദപസ്ഥാർട്ടബിൽ  റബിദപസ്ഥാർട്ടണ്ട്  ടചെയ,  എത്ര  പദ്ധതബികളസ്ഥാണണ്ട്
നടെപബിലസ്ഥാകബിയബിട്ടുള്ളതണ്ട്  എന്നുയം  അതബിടന്റെ  വസ്ഥാർഷബിക  വരവണ്ട്  ടചെലവണ്ട്
വബിവരങ്ങളുയം  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകൾകണ്ട്  പരബിദശസ്ഥാധബികസ്ഥാന്  കഴബിയന്നതണ്ട്.
ഇത്തരത്തബിലസ്ഥാണണ്ട്   തദദ്ദേശഭരണത്തബിൽ  ഗ്രസ്ഥാമ  വസ്ഥാർഡണ്ട്  സഭകളുടടെ
അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം അവകസ്ഥാശങ്ങളുയം നബിയമത്തബില് പതബിപസ്ഥാദേബിച്ചബിട്ടുള്ളതണ്ട്.

നബിലവബില്  ഒരു  വര്ഷടത്ത  ആദേത്ഥ്യ  ദയസ്ഥാഗത്തബിനു  (ഏപബില്-ടമയണ്ട്-ജൂണ്)
മുന്പസ്ഥായബി, വസ്ഥാര്ഷബിക റബിദപസ്ഥാര്ട്ടബിലുള്ടപടുന്ന വബിവരങ്ങള്കസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥാദകണ
ദരഖകള്  -  ബജറയം  വസ്ഥാര്ഷബിക  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യ  പത്രബികകളുയം
നബിർദ്ദേബിഷ്ടസമയപരബിധബികൾകകത്തണ്ട്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുന്നതബിനുയം
അയംഗന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിനുള്ള   സമയക്രമങ്ങള്  പദ്ധതബി  ആസൂത്രണ  -
അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  മസ്ഥാർഗ്ഗനബിർദദ്ദേശങ്ങളബിലൂടടെ  നടെപബിലസ്ഥായബിട്ടുണണ്ട്.  എന്നസ്ഥാല്
വസ്ഥാര്ഷബിക  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകളുടടെ  സയംദകപയം  ദമയണ്ട്  15 നകയം  ഓഡബിറണ്ട്
സസ്ഥാകത്ഥ്യടപടുത്തബി സര്കസ്ഥാരബിനുയം തദേസ്വസ്ഥാര നബിയമസഭയ്ക്കുയം നല്കുന്നതബിനുള്ള
നബിയമ  നബിര്ദദ്ദേശയം  നടെപബിലസ്ഥാക്കുന്നതബിനണ്ട്  വബിശദേമസ്ഥായ  സസ്ഥാദങ്കേതബിക
ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങളുയം  മസ്ഥാര്ഗ  നബിര്ദദ്ദേശങ്ങളുയം,  മുൻ  ഖണ്ഡബികകളബിൽ
പരസ്ഥാമർശബിച്ചവബിധയം  ആസൂത്രണ  ബജറണ്ട്  നടെപടെബികൾ
പരബിഷ്ക്കരബിക്കുന്നദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം നടെപസ്ഥാകടപടെണയം.

 1.5 ശുപസ്ഥാര്ശകള്

 1.5.1 വബിദകനന്ദ്രീകൃതസ്ഥാസൂത്രണവയം ബജറബിയംഗയം

a) വസ്ഥാർഷബികമസ്ഥായബി  കരടെണ്ട്  ജബിലസ്ഥാപദ്ധതബികൾ  പരബിഗണബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്
സയംസസ്ഥാനപദ്ധതബികൾ  ആവബിഷ്ക്കരബിക്കുന്നതബിനുള്ള  നബിഷ്കർഷകൾ
പദയസ്ഥാഗത്തബിലസ്ഥായസ്ഥാൽ,  സയംസസ്ഥാന  ബജറബിനണ്ട്  മുദന്നസ്ഥാടെബിയസ്ഥായബി
സർകസ്ഥാർ  വകുപ്പുകൾ  അവശത്ഥ്യയം  പരബിഗണബികടപദടെണ  ഒന്നസ്ഥായബി
തദദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  വസ്ഥാർഷബിക  പദ്ധതബികൾ
മസ്ഥാറണയം.

b) സയംസസ്ഥാനടത്ത  വബികസന  വബിഷയങ്ങളബിൽ  ഓദരസ്ഥാന്നബിടന്റെയയം
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ആടക വബിഭവദശഷബികളുടടെ  വബിവരങ്ങൾ ജബിലസ്ഥാടെബിസസ്ഥാനത്തബിൽ ഒരു
വബിവരസഞ്ചയത്തബിടന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാകുയം  വബിധയം  കരടെണ്ട്  ജബിലസ്ഥാപദ്ധതബി
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതബിദലകസ്ഥായബി  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  പദ്ധതബി
വബിവരങ്ങൾ  സയംദയസ്ഥാജബിപബികസ്ഥാൻ  കഴബിയന്ന  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങദളസ്ഥാടടെ
മസ്ഥാത്രടമ ജബിലസ്ഥാആസൂത്രണ കമ്മബിറബികൾക്കു അവയബിൽ നബികബിപമസ്ഥായ
ചുമതലകൾ നബിറദവറസ്ഥാനസ്ഥാകൂ. സസ്വഭസ്ഥാവബികമസ്ഥായയം അതതണ്ട് വകുപ്പുകളുടടെ
പദ്ധതബി  രൂപന്ദ്രീകരണത്തബിനുയം  ഇദത  വബിവരങ്ങളസ്ഥായബിരബികണയം
പരബിഗണബിക്കുന്നതണ്ട്.

c) ബജറബിയംഗബിലുയം,  തുടെർന്നണ്ട്  സയംസസ്ഥാന നബിയമസഭ മുമസ്ഥാടക ഓഡബിറണ്ട്
സസ്ഥാകത്ഥ്യടപടുത്തബിയ  കണക്കുകളുടടെ  സമസ്ഥാഹൃത  വബിവരങ്ങൾ
സമർപബിക്കുന്നതബിലുയം  തദദ്ദേശനബികസ്ഥായങ്ങളുയം  സയംസസ്ഥാനസർകസ്ഥാരുയം
ഓഡബിറയം തമ്മബിൽ ഏദകസ്ഥാപനസയംവബിധസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാണണ്ട്. 

 1.5.2 തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾക്കുയം  റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗബിനുയം  വബിഭവങ്ങടള  കുറബിച്ചു
കസ്ഥാലബികവയം പസക്തവമസ്ഥായ വബിവരങ്ങളുടടെ  ലഭത്ഥ്യത
ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാനുയം  മതബിയസ്ഥായ  സസ്ഥാദങ്കേതബിക  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുദടെയയം  
കർമ്മപദ്ധതബികളുദടെയയം ആവശത്ഥ്യകത.

ഏതണ്ട്  വബിഷയത്തബിലുയം  എലസ്ഥാതലങ്ങളബിലുയം  തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾക്കു
ആധസ്ഥാരമസ്ഥാക്കുന്ന  അറബിവകളുടടെ  പൂർണ്ണതയയം  അനുദയസ്ഥാജത്ഥ്യതയയം
നടെപടെബികളുടടെ  ഫലപസ്ഥാപബിടയ  ദനരബിട്ടണ്ട്  ബസ്ഥാധബിക്കുന്ന  ഘടെകങ്ങളസ്ഥാണണ്ട്.
ആസൂത്രണവയം  ബജറമസ്ഥായള്ള  ബന്ധത്തബിൽ   തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനകർത്തസ്ഥാകദളസ്ഥാടെണ്ട്
ആവർത്തബിച്ചു  കസ്ഥാണുന്ന  നബിയമനബിഷ്കർഷയസ്ഥാണണ്ട്  ഭക്കൗതബികവയം
സസ്ഥാമത്തബികവമസ്ഥായ  വബിഭവദശഷബി  പരബിഗണബിക്കുക എന്നതണ്ട്.  അതബിനസ്ഥാൽ
ചുവടടെ ദചെർക്കുന്നവ നടെപടെബികൾകസ്ഥായബി സമർപബിക്കുന്നു.

a) ബജറണ്ട്  ടസന്റെറുകൾ  അടെബിസസ്ഥാനമസ്ഥാകബിയസ്ഥാണണ്ട്  പസ്ഥാദദേശബിക
സർകസ്ഥാരുകളുടടെ  തന്ദ്രീരുമസ്ഥാനങ്ങൾ  എന്നതബിനസ്ഥാൽ  ഇവയടടെ
നബിർവ്വചെനവയം  ഉപദയസ്ഥാഗവയം  –  ബജറണ്ട്  ശന്ദ്രീർഷകങ്ങൾ
അനുവദേബിക്കുന്നതടെകയം  -  നബിയതമസ്ഥാകുന്നതബിദലകണ്ട്
സസ്വതനഅധബികസ്ഥാരയം  സയംസസ്ഥാന  ഓഡബിറണ്ട്  വകുപബിൽ  അഥവസ്ഥാ
നബിർദ്ദേബിഷ്ട  ദലസ്ഥാകൽ  ഫണണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  ആന്റണ്ട്  ഓഡബിറണ്ട്
കമ്മന്ദ്രീഷനബിൽ നബികബിപമസ്ഥാക്കുക.

b) നബിലവബിൽ മുൻസബിപൽ അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട് മസ്ഥാനസ്വലബിൽ നബിഷ്കർഷബിച്ചബിട്ടുള്ള
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ഫണണ്ട്,  ഫങ്കേണ്ട്ഷൻ,  ഫങ്കേണ്ട്ഷണറബി,  ഫന്ദ്രീൽഡണ്ട്  എന്നബിവക്കു  പുറടമ
സസ്ഥാപനങ്ങളടെകമുള്ള  ആസ്തബികദളയയം  ബജറണ്ട്  ടസന്റെറുകളസ്ഥായബി
നബിഷ്കർഷബിക്കുക.

c) വസ്തുനബികുതബി/  ആസ്തബി വബിവര  ദശഖരങ്ങൾ  സമഗ്രമസ്ഥായബി
പുനനഃസഞ്ചയബിക്കുന്നതബിനണ്ട്  നടെപടെബി  സസ്വന്ദ്രീകരബിക്കുക.  വസ്ഥാർഡുവബിഭജനയം
ബസ്ഥാധബികസ്ഥാത്തവബിധയം  ടകട്ടബിടെങ്ങളുടടെ  വബിവരങ്ങദളസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം
എലസ്ഥാവബിധമൂലത്ഥ്യങ്ങളുയം  പരബിഗണബിച്ചുടകസ്ഥാണണ്ട്  സസ്ഥാവര
ആസ്തബികൾടകലസ്ഥായം  ടപസ്ഥാതു  സസ്വകസ്ഥാരത്ഥ്യ  ഒഴബിവസ്ഥാകലുകളബിലസ്ഥാടത
തനതസ്ഥായ  തബിരബിച്ചറബിയൽ  നമർദകസ്ഥാഡുകൾ  ഉപദയസ്ഥാഗബിക്കുക.
ആധുനബിക  ജബിദയസ്ഥാ  ദസ്പഷത്ഥ്യൽ  മസ്ഥാപബിയംഗണ്ട്  സദങ്കേതങ്ങളുടടെ
സസ്ഥാധത്ഥ്യതകൾ  ഉപദയസ്ഥാഗബിക്കുന്നദതസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം,  അതബിൽനബിന്നുയം
വനസർഗബികവബിദശഷതകൾ- (കര,  പസ്ഥാടെയം,  തന്ദ്രീരയം,  മല.....പദദേശയം
എദന്നസ്ഥാ,- പുഴ ദറസ്ഥാഡണ്ട് ടറയബിൽ...നണ്ട് സമന്ദ്രീപയം എദന്നസ്ഥാ,- നന്ദ്രീർത്തടെയം,
വത്ഥ്യവസസ്ഥായപദദേശയം  ഏടതദന്നസ്ഥാ-)  തരയംതബിരബിച്ചണ്ട്  ദകസ്ഥാഡബിയംഗബിൽ
പരബിഗണബിക്കുന്നതുയം  ഉചെബിതമസ്ഥായബിരബിക്കുയം.  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുയം
അവയടടെ  നബിദയസ്ഥാജക  മണ്ഡലങ്ങൾക്കുയം  ദകസ്ഥാഡുകൾ
നൽകുന്നതബിനുയം  വസ്ഥാസഗൃഹങ്ങളുടടെ  ദകസ്ഥാഡുകളുമസ്ഥായബി
സയംദയസ്ഥാജബിപബിക്കുന്നതബിനുയം  തനതസ്ഥായ  ക്രമന്ദ്രീകരണയം  പദതത്ഥ്യകയം
ഉണസ്ഥാകണയം.

d) ബജറബിയംഗബിലുയം  അകക്കൗണബിയംഗബിലുയം  ബജറണ്ട്  ടസന്റെറുകളുടടെ
ശന്ദ്രീർഷകങ്ങദളസ്ഥാടടെസ്ഥാപയം  മുൻ  പറഞവബിധയം  പരബിഷ്കരബിക്കുന്ന
ആസ്തബിവബിവരദശഖരത്തബിടല  ദകസ്ഥാഡുകളുയം
പസക്തമസ്ഥാകുന്നബിടെദത്തസ്ഥാളയം  ഉപദയസ്ഥാഗബിക്കുന്നതബിനുള്ള സസ്ഥാധത്ഥ്യതകൾ
നസ്ഥാച്ചുറൽ റബിദസസ്ഥാഴണ്ട് അകക്കൗണബിയംഗണ്ട് വബിദേഗ്ദ്ധരുമസ്ഥായബി കൂടെബിയസ്ഥാദലസ്ഥാചെബിച്ചണ്ട്
നടെപബിലസ്ഥാകണയം.

e) ദമൽപറഞവടയലസ്ഥായം സസ്ഥാധത്ഥ്യമസ്ഥാകുയം വബിധയം ദസസ്ഥാഫണ്ട് ടവയർ ടനറണ്ട്
വർകബിയംഗണ്ട്  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുയം  സദങ്കേതങ്ങളുയം  ആർജബിക്കുന്നതബിദനസ്ഥാ
ലഭത്ഥ്യമസ്ഥാക്കുന്നതബിദനസ്ഥാ നടെപടെബികൾ സസ്വന്ദ്രീകരബിക്കുക.

 1.5.3 സയംസസ്ഥാന  ഓഡബിറണ്ട്  വകുപബിടന  കമ്മന്ദ്രീഷനസ്ഥായബി  
രൂപസ്ഥാന്തെരടപടുത്തുക

പബബികണ്ട്  റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗയം  അകക്കൗണബിയംഗയം  നബിയതനബിലവസ്ഥാരത്തബിൽ
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വത്ഥ്യവസസ്ഥാപബിതമസ്ഥാകബി  പരബിപസ്ഥാലബികടപടുന്നതബിനു  ഉത്തരവസ്ഥാദേബിയസ്ഥാകുന്ന
സയംസസ്ഥാനതല  സസ്വതന  അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനയം  എന്ന  നബിലയബിദലക്കു
സയംസസ്ഥാന ഓഡബിറണ്ട്  വകുപബിടന  ദകരള  ദലസ്ഥാകൽ ഫണണ്ട്  അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ആന്റണ്ട് ഓഡബിറണ്ട് കമ്മന്ദ്രീഷൻ ആകബി രൂപസ്ഥാന്തെരടപടുത്തുക.

(1) തസ്ഥാടഴ  പറയന്നവയടെകമുള്ളതസ്ഥായബിരകണയം  കമ്മന്ദ്രീഷടന്റെ
അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം കർത്തവത്ഥ്യങ്ങളുയം

✔ ബജറണ്ട് അകക്കൗണണ്ട് ശന്ദ്രീർഷകങ്ങളുയം ഫസ്ഥാറങ്ങളുയം നബിഷ്ക്കർഷബിക്കുക,

✔ ഓഡബിറണ്ട്  പരബിധബിയബിലുള്ള  തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
ബജറകളുദടെയയം  അകക്കൗണണ്ട്സകളുദടെയയം  സസ്ഥാപനതല
വബിവരങ്ങൾ  ദബസ്ഥാകണ്ട്,   ജബില,  സയംസസ്ഥാനയം  തുടെങ്ങബിയ
ഭരണയൂണബിറകളുയം എലസ്ഥാ തല നബിദയസ്ഥാജകമണ്ഡലങ്ങളുയം അടെകയം
ഉചെബിതതലങ്ങളബിൽ സഞ്ചയബിക്കുക,

✔ പന്ദ്രീരബിദയസ്ഥാഡബികൽറബിദപസ്ഥാർട്ടുകളുയം  ദസറണ്ട്ടമന്റണ്ട്സകളുയം
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി പസബിദ്ധന്ദ്രീകരബിക്കുക,

✔ ആവശത്ഥ്യകസ്ഥാർകണ്ട്  മസ്ഥാനദേണ്ഡങ്ങൾ  പസ്ഥാലബിച്ചണ്ട്
പസബിദ്ധന്ദ്രീകരണങ്ങളുയം  വബിവരങ്ങളുയം  സക്കൗജനത്ഥ്യമസ്ഥാദയസ്ഥാ  നബിശബിത
വബില ഈടെസ്ഥാകബിദയസ്ഥാ വബിതരണയം ടചെയ്യുക.

(2)മുകളബിൽ 1-ൽ പറഞവ അടെകയം  സയംസസ്ഥാനസർകസ്ഥാരബിനുയം ഇതര
അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങൾക്കുയം  ആവശത്ഥ്യമസ്ഥായദതസ്ഥാ  ആവശത്ഥ്യമസ്ഥാദയ
കസ്ഥാവന്നദതസ്ഥാ  ആയ  വബിവരങ്ങളുടടെ  ലഭത്ഥ്യത  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതബിനുയം
അനുദയസ്ഥാജത്ഥ്യമസ്ഥായവബിധത്തബിൽ  സമർപബിക്കുന്നതബിനുയം  ഉള്ള
ക്രമന്ദ്രീകരണങ്ങൾക്കുള്ള അധബികസ്ഥാരങ്ങൾ

(3)കസ്ഥാലബികമസ്ഥായ പരബിഷ്ക്കരണങ്ങൾക്കു വബിദധയമസ്ഥാകുന്ന ടപസ്ഥാഫഷണൽ
നബിലവസ്ഥാരങ്ങളനുസരബിച്ചുള്ള  ഓഡബിറണ്ട്  നടെത്തബിപബിനുയം
തുടെർനടെപടെബികൾക്കുയം  പസ്ഥാലബിദകണ  നടെപടെബിക്രമ  നബിഷ്കർഷകൾ
ഉചെബിതതലങ്ങളബിൽ  സർകസ്ഥാർ  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരദത്തസ്ഥാടടെ
പുറടപടുവബിക്കുന്നതബിനുള്ള ഉള്ള അധബികസ്ഥാരങ്ങൾ

(4)കമ്മന്ദ്രീഷടന്റെ  കർത്തവത്ഥ്യങ്ങൾ  നബിറദവറന്നതബിദലക്കു
അനബിവസ്ഥാരത്ഥ്യമസ്ഥാകുന്നബിടെദത്തസ്ഥാളയം  മതബിയസ്ഥായ  സസ്ഥാദങ്കേതബിക
വവദേഗ്ദ്ധത്ഥ്യങ്ങളുയം  സയംവബിധസ്ഥാനങ്ങളുയം  നബിഷ്കർഷബിക്കുന്നതബിനുയം
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ഏർടപടുത്തുന്നതബിനുയം  പരബിപസ്ഥാലബിക്കുന്നതബിനുയം  അടെകമുള്ള
ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്തങ്ങളുയം അധബികസ്ഥാരശക്തബികളുയം

(5) ഓദരസ്ഥാ  ഗണയം  ഓഡബിറണ്ട്  സസ്ഥാപനങ്ങളുദടെയയം  അകക്കൗണബബിലബിറബി
ബന്ധങ്ങൾക്കുയം  ബസ്ഥാധത്ഥ്യതകൾക്കുയം  അനുസൃതമസ്ഥായയം
ആയതബിദലക്കു ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ ഉന്നതമൂലത്ഥ്യങ്ങൾ പസ്ഥാലബിക്കുന്നതബിനുയം
അവലയംബബിദകണ  ബജറണ്ട്  അകക്കൗണബിയംഗണ്ട്  നടെപടെബികളുയം
പബബികണ്ട്റബിദപസ്ഥാർട്ടബിയംഗണ്ട്  ധർമ്മങ്ങളുയം  നബിർണ്ണയബിക്കുന്നതബിനുയം
നബിർദദ്ദേശബിക്കുന്നതബിനുമസ്ഥായബി  അതതണ്ട്  രയംഗടത്ത  വബിദേഗ്ദ്ധർ
അയംഗങ്ങളസ്ഥായള്ള അകക്കൗണബബിലബിറബി കക്കൗൺസബിലുകൾ സർകസ്ഥാർ
അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരദത്തസ്ഥാടടെ  രൂപന്ദ്രീകരബിക്കുന്നതബിനുയം  അവയടടെ
അധബികസ്ഥാരങ്ങളുയം  കർത്തവത്ഥ്യങ്ങളുയം  നടെത്തബിപ്പുയം  നടെപടെബിക്രമങ്ങളുയം
സയംബന്ധബിച്ചണ്ട് റഗദലഷനുകൾ ഉണസ്ഥാക്കുന്നതുയം കക്കൗണ്സബിലുകളുടടെ
ശബിപസ്ഥാർശകൾ  നടെപബിലസ്ഥാക്കുന്നതബിനുള്ള  നബിർദദ്ദേശങ്ങൾ  അതതണ്ട്
സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  ഭരണവകുപബിന്ടറ  അയംഗന്ദ്രീകസ്ഥാരദത്തസ്ഥാടടെ
പുറടപടുവബിക്കുന്നതബിനുയം.

(6) പസക്തമസ്ഥാകുന്ന വബിഷയങ്ങളബിൽ സർകസ്ഥാരബിന്ടറ അനുമതബിദയസ്ഥാടടെ
ദദേശബിയ അന്തെർദദേശന്ദ്രീയ തലങ്ങളബിൽ അകസ്ഥാഡമബികണ്ട് ദവദേബികളബിൽ
പടങ്കേടുക്കുന്നതബിനുയം  സഹകരബിക്കുന്നതബിനുയം  സമസ്ഥാനലകത്ഥ്യ
ങ്ങദളസ്ഥാടടെയള്ള പവർത്തനങ്ങളബിൽ ഏർടപടുന്നതബിനുയം

അടെകമുള്ള  അധബികസ്ഥാരസ്ഥാവകസ്ഥാശങ്ങൾ  ഭരണഘടെനയബിടല
അനുദഛേദേയം  243J  ഉയം  243Z  ഉയം  അനുസരബിച്ചുള്ള പദതത്ഥ്യക
നബിയമനബിർമ്മസ്ഥാണത്തബിലൂടടെ നൽകുകയയം ടചെയ്യുക.

✔ ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യവകുപണ്ട്  മനബി  നബിയമസഭയടടെ  ദലസ്ഥാകൽ  ഫണണ്ട്
അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  കമ്മബിറബികണ്ട്  നൽകുന്ന   പട്ടബികയബിൽ  നബിന്നുയം
കമ്മബിറബി  അനുദയസ്ഥാജത്ഥ്യ  ദയസ്ഥാഗത്ഥ്യതകളുടണന്നണ്ട്
പരബിദശസ്ഥാധബിച്ചദശഷയം  നബിർദദ്ദേശബിക്കുന്ന  ഒരസ്ഥാടള  മനബിസഭയടടെ
ശബിപസ്ഥാർശപകസ്ഥാരയം  ഗവർണ്ണർ  കമ്മന്ദ്രീഷൻ  ആയബി
നബിയമബിക്കുന്നതസ്ഥാവയം അഭബികസ്ഥാമത്ഥ്യയം.

✔ കമ്മന്ദ്രീഷടന്റെ  ബജറണ്ട്  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യവകുപബിനുകന്ദ്രീഴബിൽ
അനുവദേബിക്കുന്നതബിദലക്കു ശബിപസ്ഥാർശടചെയ്യുന്നതുയം ദലസ്ഥാകൽ ഫണണ്ട്
അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമ്മബിറബിയസ്ഥായബിരബികണയം.
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✔ കമ്മന്ദ്രീഷൻ,  അതബിനു  നൽകടപടുന്ന  അധബികസ്ഥാരപരബിധബിയബിലുള്ള
തദദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  ഓഡബിറണ്ട്  തുടെങ്ങബിയ
നബിർദ്ദേബിഷ്ട ചുമതലസ്ഥാനബിർവ്വഹണ വബിഷയങ്ങളബിൽ നബിയമസഭദയസ്ഥാടെണ്ട്
LFAC  മുദഖന ദനരബിട്ടണ്ട്  ഉത്തവസ്ഥാദേടപടെണയം.നബിലവബിൽ ഓഡബിറണ്ട്
ഡയറക്ടടറ  സർകസ്ഥാർ  മുദഖന  സമർപബിദകണതബിനണ്ട്
ചുമതലടപടുത്തബി  നബിഷ്ക്കർഷബികടപട്ടബിട്ടുള്ള  റബിദപസ്ഥാർട്ടുകൾ,
കമ്മന്ദ്രീഷൻ നബിയമസഭക്കു ദനരബിട്ടണ്ട്  സമർപബികണയം.

✔ കമ്മന്ദ്രീഷടന്റെ  ആഭത്ഥ്യന്തെര  ഭരണകസ്ഥാരത്ഥ്യനടെപടെബികൾക്കുയം
സസ്ഥാമത്തബിക  വബിഷയങ്ങളബിലുയം  ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യവകുപണ്ട്  മുദഖന
സർകസ്ഥാരബിദനസ്ഥാടുയം കമ്മന്ദ്രീഷൻ ദനരബിട്ടണ്ട് ഉത്തരവസ്ഥാദേടപടെണയം. 
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വബികസന അദതസ്ഥാറബിറബികള്

ദകരള  ദലസ്ഥാകല്  ഫണണ്ട്  ഓഡബിറണ്ട്  ആക്ടണ്ട്  പട്ടബിക  3(1)  ല്  ഉള്ടപട്ടബിട്ടുള്ള
സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാണണ്ട്  വബികസന  അദതസ്ഥാറബിറബികള്.  നബിലവബില്  ടബിവസ്ഥാന്ഡയം  വബികസന
അദതസ്ഥാറബിറബി  (TRIDA),  വബിശസ്ഥാല  ടകസ്ഥാച്ചബി  വബികസന  അദതസ്ഥാറബിറബി  (GCDA)  എന്നന്ദ്രീ
വബികസന അദതസ്ഥാറബിറബികളുടടെ ഓഡബിറസ്ഥാണണ്ട് ഈ വകുപണ്ട് നബിര്വ്വഹബിച്ചു വരുന്നതണ്ട്. Kerala
Town and Country Planning Act 2016, Kerala Development Authorities Rules
1984  എന്നബിവ  അനുസരബിച്ചസ്ഥാണണ്ട്  പസ്തുത  സസ്ഥാപനങ്ങളബിടല  കണക്കുകളുയം
കണക്കുസൂകബിപ്പു സയംവബിധസ്ഥാനവയം പവര്ത്തബിക്കുന്നതണ്ട്. 

കണക്കുകളുയം കണക്കുസൂകബിപ്പു സയംവബിധസ്ഥാനവയം

1. Kerala  Town and Country  Planning Act  2016  പകസ്ഥാരമുള്ള നബിഷ്കര്ഷകള്
ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന്നു.

• വകുപണ്ട്  100(1)  :  കണക്കുകളുടടെ  പരബിപസ്ഥാലനയം,ദരഖകളുടടെ  സൂകബിപണ്ട്,
വസ്ഥാര്ഷബിക അകക്കൗണകള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക എന്നബിവയടടെ നബിയമസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായ
നബിര്വ്വഹണയം.

• വകുപണ്ട്  100(2)  :  ദകരള  ദലസ്ഥാകല്  ഫണണ്ട്  ആക്ടണ്ട്  4(2)  പകസ്ഥാരയം
വസ്ഥാര്ഷബികകണക്കുകളബിന്ദമലുള്ള ഓ ഡബിറണ്ട്.

• വകുപണ്ട്  100(4)  :  ഓഡബിറണ്ട്  റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുകള്  സര്കസ്ഥാര്  നബിയമസഭയണ്ട്
സമര്പബിദകണതസ്ഥാണണ്ട്.

• വകുപണ്ട് 101(2) :  വസ്ഥാര്ഷബിക റബിദപസ്ഥാര്ട്ടുയം ധനകസ്ഥാരത്ഥ്യപത്രബികകളുയം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകബി
ടസക്രട്ടറബി  ജബിലസ്ഥാ  ആസൂത്രണ  സമബിതബിയ്ക്കുയം  ടമദടസ്ഥാടപസ്ഥാളബിറന്  പസ്ഥാനബിയംഗണ്ട്
കമ്മബിറബിയ്ക്കുയം  (ഉടണങ്കേബില്)സമര്പബിദകണതുയം  പസ്തുത  ദരഖകള്
ദക്രസ്ഥാഡന്ദ്രീകരബിച്ചണ്ട്  Kerala  Town  and  Country  Planning  ദബസ്ഥാര്ഡബിനു
സമര്പബിദകണതസ്ഥാണണ്ട്.

2. Kerala Development Authorities Rules 1984 പകസ്ഥാരമുള്ള നബിഷ്കര്ഷകള് 
ചുവടടെ ദചെര്ക്കുന്നു.

• ചെട്ടയം 33 : ടസക്രട്ടറബി കരടെണ്ട് ബജറണ്ട്  അദതസ്ഥാറബിറബികണ്ട്  സമര്പബിദകണതസ്ഥാണണ്ട്.
• ചെട്ടയം 34 : ദഭദേഗതബികദളസ്ഥാടു കൂടെബിദയസ്ഥാ അലസ്ഥാടതദയസ്ഥാ അദതസ്ഥാറബിറബികണ്ട് ബജറണ്ട് 

പസ്ഥാസസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്ട്.
• ചെട്ടയം 35 : പസ്ഥാസസ്ഥാകബിയ ബജറണ്ട് സര്കസ്ഥാരബിനണ്ട് സമര്പബിദകണതസ്ഥാണണ്ട്.
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1. ടബിവസ്ഥാന്ഡയം വബികസന അദതസ്ഥാറബിറബി(TRIDA)
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കണക്കു പറയന്നതബിടല ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്തയം

സസ്ഥാപ
നയം

ഉദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗസ തലത്തബില്
കണക്കു പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത (Kerala 

Town and Country
Planning Act , para  57)

ഉദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗസര്
അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാന
ങ്ങദളസ്ഥാടെണ്ട് കണക്കു

പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത (Kerala 

Town and
Country Planning

Act , para  100(iv))

സസ്ഥാപനയം
സര്കസ്ഥാരബിദനസ്ഥാടെണ്ട്

കണക്കു
പറയസ്ഥാനുള്ള

ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത (Kerala 
Town and

Country Planning
Act , para  57)

സസ്ഥാപനയം
നബിയമസഭദയസ്ഥാടെണ്ട്

കണക്കു
പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത

TRIDA

1.അഡബിനബിസണ്ട്ദറ
റബിവണ്ട് ഓഫന്ദ്രീസര്/
റവനന്യു ഓഫന്ദ്രീസര്
2.അകക്കൗണണ്ട്സണ്ട്

ഓഫന്ദ്രീസര്
3. ടെക്കൗണ് പസ്ഥാനര്

4. ചെന്ദ്രീഫണ്ട്
എഞ്ചബിനന്ദ്രീയര്

ടസക്രട്ടറബി ടസക്രട്ടറബി ദബസ്ഥാര്ഡണ്ട് ടസക്രട്ടറബി ഗവ.
ടസക്രട്ടറബി

ഗവ.
ടസക്രട്ടറബി 

നബിയമ
സഭ
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2. വബിശസ്ഥാല ടകസ്ഥാച്ചബി വബികസന അദതസ്ഥാറബിറബി(GCDA)
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കണക്കു പറയന്നതബിടല ഉത്തരവസ്ഥാദേബിത്തയം

സസ്ഥാപ
നയം

ഉദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗസ
തലത്തബില് കണക്കു

പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത

ഉദദേത്ഥ്യസ്ഥാഗസര്
അധബികസ്ഥാരസസ്ഥാന
ങ്ങദളസ്ഥാടെണ്ട് കണക്കു

പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത

സസ്ഥാപനയം
സര്കസ്ഥാരബിദനസ്ഥാടെണ്ട്

കണക്കു
പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത

സസ്ഥാപനയം
നബിയമസഭദയസ്ഥാടെണ്ട്

കണക്കു
പറയസ്ഥാനുള്ള
ബസ്ഥാദ്ധത്ഥ്യത

GCDA
അഡബിനബി
സണ്ട്ദററബിവണ്ട്
ഓഫന്ദ്രീസര്

ടസക്രട്ടറബി ടസക്രട്ടറബി
എക്സബികമ്പ്യൂ

ട്ടബിവണ്ട്
കമ്മബിറബി

ടസക്രട്ടറബി
ഗവ.

ടസക്രട്ടറബി
തസസ്വഭവ

ഗവ.
ടസക്രട്ടറബി
തസസ്വഭവ

നബിയമ
സഭ
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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 സര്വ്വകലലാശലാലകള് 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.1 

സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളസര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള

സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ കണകക്കും കണക സൂകക്ഷിപപ്പ് ബന്ധങ്ങളുക്കും  (Accounts and
Accountability)

കകരള കലലാക്കല് ഫണപ്പ് ഓഡക്ഷിറപ്പ്  ആകപ്പ്  പടക്ഷിക  3(1)  പ്രകലാരക്കും സക്കുംസലാനടത
എലലാ  സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെയക്കും  ഓഡക്ഷിറപ്പ്  സക്കുംസലാന  ഓഡക്ഷിറപ്പ്  വകുപക്ഷില്
നക്ഷികക്ഷിപ്തമലാണപ്പ്.   സര്വ്വകലലാശലാലകള്  വക്ഷിവക്ഷിധ  സര്ക്കലാര്  വകുപ്പുകളുടടെ
അധക്ഷികലാരപരക്ഷിധക്ഷിയക്ഷിലലാണപ്പ് പ്രവര്തക്ഷികന്നതപ്പ്. ഉന്നത വക്ഷിദദലാഭദലാസ വകുപക്ഷിന്കകീഴക്ഷിലുള
എട്ടു സര്വ്വകലലാശലാലകളുക്കും  കൃഷക്ഷി  മ ൃഗസക്കുംരകണ വകുപ്പുകളുടടെ  പരക്ഷിധക്ഷിയക്ഷിലുള രണപ്പ്
സര്വ്വകലലാശലാലകളുക്കും  ആകരലാഗദ  വകുപക്ഷിടന്റെയക്കും  ഫക്ഷിഷറകീസപ്പ്  വകുപക്ഷിടന്റെയക്കും  ചുമതലലാ
പരക്ഷിധക്ഷിയക്ഷില്  വരുന്ന  ഓകരലാ  സര്വ്വകലലാശലാലകളുക്കും  ഉള്ടപടടെ  പന്ത്രണപ്പ്
സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  ഓഡക്ഷിറലാണപ്പ്  ഈ  വകുപപ്പ്  നക്ഷിര്വ്വഹക്ഷിച്ചു  വരുന്നതപ്പ്.
സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  ആഭദന്തരവക്കും  ബലാഹദവമലായക്ഷി  കണക  പറയലാനുള
ഉതരവലാദക്ഷിതങ്ങടള  കുറക്ഷിച്ചുക്കും  (Internal  and  External  Accountability)  2019-20
സലാമ്പതക്ഷിക  വര്ഷതക്ഷില്  ഓഡക്ഷിറപ്പ്  ടചെയ്ത  കണകകടളകറക്ഷിച്ചുക്കും  അതക്ഷിന്കമലുള
ഓഡക്ഷിറപ്പ് പരലാമര്ശങ്ങടള സക്കുംബന്ധക്ഷിച്ചുമലാണപ്പ് ഈ അദദലായതക്ഷില് പരലാമര്ശക്ഷികന്നതപ്പ്.
സര്വ്വകലലാശലാലകള്ക്കപ്പ്  ബലാധകമലായ  നക്ഷിയമവദവസകള്  പ്രകലാരക്കും  ഇവയടടെ
ഉതരവലാദക്ഷിത ബന്ധങ്ങള് അനുബന്ധമലായക്ഷി കചെര്കന.

സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ അക്കക്കൗണപ്പ്സക്കും ബജറക്കും

സര്വ്വകലലാശലാലകള്ക ബലാധകമലായ നക്ഷിയമ നക്ഷിഷ്കര്ഷകളുക്കും സലാററ്റ്യൂട്ടുക്കും  പ്രകലാരക്കും
ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്  ഓഫകീസര് ബജറപ്പ്,  വലാര്ഷക്ഷികക്കണകകള്,  വലാര്ഷക്ഷികറക്ഷികപലാര്ടപ്പ്  എന്നക്ഷിവ
തയലാറലാക്കക്ഷി  ധനകലാരദ  കമക്ഷിറക്ഷിക്കപ്പ്  നല്കുന്നതക്ഷിടനത്തുടെര്ന്നപ്പ്  ഇതപ്പ്  സക്ഷിന്ഡക്ഷികക്കറക്ഷിനപ്പ്
സമര്പക്ഷികന.  എന്നലാല്  വക്ഷിവക്ഷിധ  ഘടെകസലാപനങ്ങളുക്കും  വകുപ്പുകളുക്കും  ബജറപ്പ്
നക്ഷിര്കദ്ദേശങ്ങള്  തയലാറലാക്കക്ഷി  ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്  കമക്ഷിറക്ഷിയപ്പ്  ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്  ഓഫകീസര്  മുകഖേന
സമര്പക്ഷികന്നതടെക്കക്കും ബജറക്ഷിനുക്കും അക്കക്കൗണക്ഷിനുക്കും അവലക്കുംബക്ഷികക്കണ നടെപടെക്ഷിക്രമങ്ങകളലാ
ഒരു നക്ഷിശക്ഷിത സമയക്രമകമലാ നക്ഷിയമവദവസകളലാല് നക്ഷിശയക്ഷിച്ചു നല്കക്ഷിയക്ഷിടക്ഷില. 

സലാമ്പതക്ഷിക  വര്ഷതക്ഷിടന്റെ  മൂന്നലാക്കും  പലാദതക്ഷില്  ആരക്കുംഭക്ഷികന്ന  ബജറപ്പ്
തയലാറലാക്കല്  നടെപടെക്ഷികളക്ഷില്  വക്ഷിവക്ഷിധ  അധദലാപന/  അധദലാപകനതര  വകുപ്പുകളക്ഷില്
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നക്ഷിനക്കും വക്ഷിവക്ഷിധ ടസകനുകളക്ഷില് നക്ഷിനക്കും മറ വകുപ്പുകളക്ഷില് നക്ഷിനക്കും ബജറപ്പ് എസക്ഷികമറകള്
ലഭദമലാക്കലാന് ആവശദടപടുന.  ഇതരതക്ഷില് ലഭദമലാകുന്ന എസക്ഷികമറകള് ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്
ഓഫകീസര്  സൂകമപരക്ഷികശലാധന  നടെതക്ഷി  ആവശദമലായ  അഭക്ഷിപ്രലായകതലാടെപ്പ്  /
നക്ഷിര്കദ്ദേശങ്ങകളലാടു  കൂടെക്ഷി  ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്  കമക്ഷിറക്ഷിയപ്പ്  സമര്പക്ഷികന.  എന്നലാല്
പരമ്പരലാഗതമലായക്ഷി  തുടെര്ന  വരുന്ന  പ്രസ്തുത  നടെപടെക്ഷികടള  സക്കുംബന്ധക്ഷിച
നക്ഷിയമവദവസകള് നക്ഷിലവക്ഷിലക്ഷില.

 എലലാ  വര്ഷവക്കും സക്ഷിന്ഡക്ഷികക്കറപ്പ്  അടുത സലാമ്പതക്ഷിക വര്ഷകതകള കരടെപ്പ്
ബജറപ്പ് (ജനുവരക്ഷി 1 നു മുന്പലായക്കും), മുന്സലാമ്പതക്ഷിക വര്ഷടത വലാര്ഷക്ഷികക്കണകകള്,
വലാര്ഷക്ഷിക റക്ഷികപലാര്ടപ്പ്(ഡക്ഷിസക്കുംബര് 31  നപ്പ് അവസലാനക്ഷിച കലണര് വര്ഷടത )  എന്നക്ഷിവ
പരക്ഷികശലാധക്ഷിചപ്പ്  ശക്ഷിപലാര്ശ  ടചെകയണതലാണപ്പ്.  സക്ഷിന്ഡക്ഷികക്കറക്ഷിടന്റെ  ശക്ഷിപലാര്ശ  സഹക്ഷിതക്കും
ടസനറക്ഷിടന്റെ/കബലാര്ഡപ്പ്  ഓഫപ്പ്  ഗവകണര്സക്ഷിടന്റെ  വലാര്ഷക്ഷിക  സകമളനതക്ഷില്
അക്കുംഗകീകലാരതക്ഷിനലായക്ഷി സമര്പക്ഷികന. 

ടസനറക്ഷിടന്റെ  /  കബലാര്ഡപ്പ്  ഓഫപ്പ്  ഗവകണര്സക്ഷിടന്റെ  വലാര്ഷക്ഷികകയലാഗതക്ഷില്
വലാര്ഷക്ഷികക്കണകകള്,  ബജറപ്പ്  എന്നക്ഷിവ  പരക്ഷിഗണക്ഷികകയക്കും  കഭദഗതക്ഷികകളലാടടെകയലാ
അങ്ങടന  തടന്നകയലാ  അവ  അക്കുംഗകീകരക്ഷികന.  ഇപ്രകലാരക്കും  അക്കുംഗകീകരക്ഷിക്കടപടുന്ന
വലാര്ഷക്ഷികക്കണകകളുക്കും  വലാര്ഷക്ഷിക  റക്ഷികപലാര്ട്ടുകളുക്കും  സക്ഷിന്ഡക്ഷികക്കറപ്പ്  ഗവര്ണര്കക്കും
അതതപ്പ്  വകുപപ്പ്  ടസക്രടറക്ഷിമലാര്കക്കും  സമര്പക്ഷികന.  (സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  കണക
സൂകക്ഷിപ്പുക്കും കണക പറചക്ഷിലുക്കും  സക്കുംബന്ധക്ഷിച നക്ഷിയമ നക്ഷിഷ്കര്ഷകള്  അനുബന്ധക്കും  -  4
ആയക്ഷി ഉള്ടപടുതക്ഷിയക്ഷിരക്ഷികന.)

സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ ഓഡക്ഷിറപ്പ്

കകരള  കലലാക്കല്  ഫണപ്പ്  ഓഡക്ഷിറപ്പ്  ആകപ്പ്  വകുപപ്പ്  7,  ചെടക്കും  7 എന്നക്ഷിവ  പ്രകലാരക്കും
സര്വ്വകലലാശലാലകളക്ഷില്  കണ്കറന്റെപ്പ്  ഓഡക്ഷിറക്കും  അകതലാടടെലാപക്കും അതക്ഷിടന്റെ ടസന്റെറുകള്,
വകുപ്പുകള്, മറ സലാപനങ്ങള്  എന്നക്ഷിവയക്ഷില് ചെടക്കും 7(5) പ്രകലാരമുള കലലാക്കല് ഓ ഡക്ഷിറപ്പ്
സക്കുംവക്ഷിധലാനവമലാണപ്പ്  നക്ഷിലവക്ഷിലുളതപ്പ്.  സലാമ്പതക്ഷിക  വര്ഷക്കും  ആരക്കുംഭക്ഷിചപ്പ്  ആദദ  മൂന
മലാസതക്ഷിനകക്കും  വലാര്ഷക്ഷികകണകകള്  ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി  ലഭദമലാക്കണക്കും.  ഇതരതക്ഷില്
ലഭദമലാകന്ന  വലാര്ഷക്ഷികകണകകള ുടടെ  പരക്ഷികശലാധനയപ്പ്  കശഷക്കും  ആറുമലാസതക്ഷിനകക്കും
കണകകളക്ഷിന്കമലുള  വലാര്ഷക്ഷിക  ഓഡക്ഷിറപ്പ്  പൂര്തക്ഷിയലാക്കക്ഷി  ഓ ഡക്ഷിറപ്പ്  റക്ഷികപലാര്ടപ്പ്
പുറടപടുവക്ഷികക്കണതുമലാണപ്പ്. 

    കകരള കലലാക്കല് ഫണപ്പ് ഓഡക്ഷിറപ്പ് ചെടങ്ങളക്ഷിടല ചെടക്കും 15(4)ടല നക്ഷിഷ്കര്ഷ  പ്രകലാരക്കും
സക്കുംസലാന സര്ക്കലാരുകളുടടെ ബജറപ്പ് വക്ഷിഹക്ഷിതതക്ഷിനപ്പ് പുറകമ യ.ജക്ഷി.സക്ഷി,  മറപ്പ് പ്രവര്തന
ഫണക്ഷിക്കുംഗപ്പ്  ഏജന്സക്ഷികളുക്കും  സര്വ്വകലലാശലാലകള്ക്കപ്പ്  ലഭദമലാകന്ന  ഗലാന്റുകളക്ഷിന്കമല്
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കപ്രലാകഫലാമ   അക്കക്കൗണപ്പ്സപ്പ്  &  കസറപ്പ്ടമന്റെപ്പ്  ഓഫപ്പ്  എകപ്പ്ടപന്റെക്ഷിചര്  തയലാറലാകക്കണതുക്കും
പ്രസ്തുത  പദതക്ഷികള്  പൂര്തക്ഷിയലാകുന്ന  മുറയപ്പ്  കണകകള്  ഓഡക്ഷിറക്ഷിനു
ലഭദമലാകക്കണതുമുണപ്പ്.  എന്നലാല്  ഈ  കണകകള്  ആരലാണപ്പ്  തയലാറലാകക്കണടതനക്കും
ആര്ടക്കലാടക്കയലാണപ്പ്  നല്കകണടതനക്കും,ബജറക്ഷില്  എപ്രകലാരമലാണപ്പ്  ഉള്ടക്കലാളക്ഷികക്ക
ണടതനക്കും  ആയതക്ഷിടന്റെ  സമയപരക്ഷിധക്ഷിയക്കും  ഇതക്ഷികന്മേലുള  ഉതരവലാദക്ഷിതവക്കും
നക്ഷിരകീകണവക്കും  എന്തലാടണനക്കും  നക്ഷിയമങ്ങളക്ഷില്  വദവസ  ടചെയ്തക്ഷിടക്ഷില.  ആയതക്ഷിനലാല്
ഇതക്ഷികലക്കപ്പ്  നക്ഷിയമ  പക്ഷിന്ബലക്കും  ലഭദമലാകുന്നതക്ഷിനപ്പ്  സര്ക്കലാരക്ഷിടന്റെയക്കും  നക്ഷിയമസഭലാ
സമക്ഷിതക്ഷിയടടെയക്കും ശ്രദ കണക്ഷികന.

സര്വ്വകലലാശലാലകകളലാടുള ബന്ധതക്ഷിടല അധക്ഷികലാരസലാനങ്ങള്
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ഉന്നതവക്ഷിദദലാഭദലാസ  വകുപക്ഷിന്റെ  കകീഴക്ഷിലുള  സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  കണക
പറയലാനുള ഉതരവലാദക്ഷിതക്കും

സലാപ
നക്കും

ഉകദദലാഗസ
തലതക്ഷില് കണക

പറയലാനുള
ബലാദദത

ഉകദദലാഗസര്
അധക്ഷികലാരസലാനങ്ങ

കളലാടെപ്പ് കണക
പറയലാനുള
ബലാദദത

സലാപനക്കും സര്ക്കലാരക്ഷികനലാടെപ്പ്
കണക പറയലാനുള

ബലാദദത

സലാപനക്കും നക്ഷിയമസഭകയലാടെപ്പ്
കണക പറയലാനുള

ബലാദദത

കകരള
സര്വ്വ
കലലാ
ശലാല

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ടസനറപ്പ്

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ടസനറപ്പ് രജക്ഷിസലാര്

പ്രക്ഷിന്സക്ഷിപല്
ടസക്രടറക്ഷി /
അഡകീഷണ
ല് ടസക്രടറക്ഷി

ഹയര്
എഡറ്റ്യൂകക്കഷ

ന് (ബക്ഷി)
ഡക്ഷിപലാര്ടപ്പ്ടമ

ന്റെപ്പ്

രജക്ഷിസലാര്

പ്രക്ഷിന്സക്ഷിപല്
ടസക്രടറക്ഷി /
അഡകീഷണ
ല് ടസക്രടറക്ഷി

ഹയര്
എഡറ്റ്യൂകക്കഷ

ന് (ബക്ഷി)
ഡക്ഷിപലാര്ടപ്പ്ടമ

ന്റെപ്പ്

കലാലക്ഷി
ക്കറപ്പ്

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

രജക്ഷിസലാര്
(സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറക്ഷിനപ്പ്

സമര്പക്ഷിക
ന്നതക്ഷിനുക്കും

തടെര്
നടെപടെക്ഷിക

മലായക്ഷി)

സക്ഷിന്
ഡക്ഷി

കക്കറപ്പ് 
ടസനറപ്പ് രജക്ഷിസലാര്

പ്രക്ഷിന്സക്ഷിപല്
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

പ്രക്ഷിന്സക്ഷിപല്
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

നക്ഷിയമസഭ

കണ്ണൂര്

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

രജക്ഷിസലാര്
(സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറക്ഷിനപ്പ്

സമര്പക്ഷിക
ന്നതക്ഷിനുക്കും

തടെര്
നടെപടെക്ഷിക

മലായക്ഷി)

സക്ഷിന്
ഡക്ഷി

കക്കറപ്പ് 
ടസനറപ്പ് ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്

ഓഫകീസര്

ഗവണ്ടമന്റെപ്പ്
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

ഗവണ്ടമന്റെപ്പ്
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

നക്ഷിയമസഭ

കുസലാ
റപ്പ് 

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

രജക്ഷിസലാര്
(ഫക്ഷിനലാന്

സപ്പ്
കമക്ഷിറക്ഷിക
കവണക്ഷി)

രജക്ഷി
സലാര്

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറപ്പ് 

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറപ്പ്

അനുവലാദ
കതലാടടെ
രജക്ഷിസലാര്

ടഡപറ്റ്യൂടക്ഷി
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

വവസപ്പ്
ചെലാന്സലര്/
രജക്ഷിസലാര്

ഗവ.
ടസക്രടറക്ഷി

എക്കും.
ജക്ഷി

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ഫക്ഷിനലാന്
സപ്പ് കമക്ഷിറക്ഷി
(ഫക്ഷിനലാന്

സപ്പ് കമക്ഷിറക്ഷി
സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറക്ഷിനപ്പ് 

സമര്പക്ഷിക
ന)

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

വവസപ്പ്
ചെലാന്സലര്
ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്

കമക്ഷിറക്ഷി
(ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്

കമക്ഷിറക്ഷി 
സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറക്ഷിനപ്പ് 

സമര്പക്ഷിക
ന)

ടസനറപ്പ്
/സക്ഷിന്ഡക്ഷി

കക്കറപ്പ്

ഗവ.
ടസക്രടറക്ഷി

ഗവ.
ടസക്രടറക്ഷി

നക്ഷിയമസഭ
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മലയലാ
ളക്കും 

വവ
സപ്പ്
ചെലാന്
സലര്

ഫക്ഷിനലാന്
സപ്പ്
ഓഫകീസര് 

വവ
സപ്പ്

ചെലാന്
സലര്

ജനറല്
ടകക്കൗണ്
സക്ഷില്/
എകക്ഷികറ്റ്യൂടകീ
വപ്പ് കമക്ഷിറക്ഷി

വവസപ്പ്
ചെലാന്സലര്

പ്രക്ഷിന്സക്ഷിപല്
ടസക്രടറക്ഷി,
ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ
വകുപപ്പ് 

പ്രക്ഷിന്സക്ഷിപല്
ടസക്രടറക്ഷി,
ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ
വകുപപ്പ് 

നക്ഷിയമസഭ

സക്കുംസ
തക്കും

രജക്ഷി
സലാര്

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സലര്

ടടവ
സപ്പ്

ചെലാന്
സലര്

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കക്കറക്ഷിനപ്പ് ചെലാര്സക്ഷിലര്

ടഡപറ്റ്യൂടക്ഷി
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

ടഡപറ്റ്യൂടക്ഷി
ടസക്രടറക്ഷി,

ഉന്നത
വക്ഷിദദലാഭദലാസ

വകുപപ്പ്

നക്ഷിയമസഭ

കൃഷക്ഷി  വകുപക്ഷിന്റെ  കകീഴക്ഷിലുള  സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  കണക  പറയലാനുള
ഉതരവലാദക്ഷിതക്കും

സലാപനക്കും
ഉകദദലാഗസ തലതക്ഷില്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

ഉകദദലാഗസര്
അധക്ഷികലാരസലാനങ്ങകളലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

സലാപനക്കും
സര്ക്കലാരക്ഷികനലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

സലാപനക്കും
നക്ഷിയമസഭകയലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

കകരള
കലാര്ഷക്ഷിക
സര്വ്വക
ലലാശലാല

ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്
ഓഫകീസര്

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സക്ഷി

ലര് 

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സക്ഷിലര്

ജനറല്
കക്കൗണ്സക്ഷി
ല്, എകക്ഷി.
കമക്ഷിറക്ഷി,

ചെലാര്സക്ഷിലര്

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സക്ഷി

ലര്

അഡകീഷണ
ല് ചെകീഫപ്പ്
ടസക്രടറക്ഷി

(കൃഷക്ഷി
മൃഗസക്കുംരക

ണക്കും)

അഡകീഷ
ണല്
ചെകീഫപ്പ്

ടസക്രടറക്ഷി
(കൃഷക്ഷി

മൃഗസക്കുംര
കണക്കും)

നക്ഷിയമ
സഭ

മൃഗസക്കുംരകണവകുപക്ഷിന്റെ  കകീഴക്ഷിലുള  സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  കണക  പറയലാനുള
ഉതരവലാദക്ഷിതക്കും

സലാപനക്കും
ഉകദദലാഗസ തലതക്ഷില്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

ഉകദദലാഗസര്
അധക്ഷികലാരസലാനങ്ങ

കളലാടെപ്പ് കണക
പറയലാനുള ബലാദദത

സലാപനക്കും
സര്ക്കലാരക്ഷികനലാടെപ്പ് കണക

പറയലാനുള ബലാദദത

സലാപനക്കും
നക്ഷിയമസഭകയലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

കകരള
ടവറക്ഷിന
റക്ഷി &

അനക്ഷിമല്
സയന്

സപ്പ്
സര്വ്വക
ലലാശലാല

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സക്ഷിലര്
(കബലാര്ഡപ്പ്

ഓഫപ്പ്
മലാകനടജ്മെന്റെപ്പ്)

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സക്ഷി

ലര്

മലാകന
ടജ്മെന്റെപ്പ്
കക്കൗണ്

സക്ഷില് &
ചെലാന്സക്ഷി

ലര്

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സക്ഷി

ലര്
(മലാകനടജ്മെ

ന്റെപ്പ്
കക്കൗണ്
സക്ഷില്)

അഡകീഷ
ണല്
ചെകീഫപ്പ്

ടസക്രടറക്ഷി
(കൃഷക്ഷി

മൃഗസക്കുംര
കണക്കും)

അഡകീഷ
ണല്
ചെകീഫപ്പ്

ടസക്രടറക്ഷി
(കൃഷക്ഷി

മൃഗസക്കുംര
കണക്കും)

നക്ഷിയമ
സഭ
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ആകരലാഗദ  വകുപക്ഷിന്റെ  കകീഴക്ഷിലുള  സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  കണക  പറയലാനുള
ഉതരവലാദക്ഷിതക്കും

സലാപനക്കും

ഉകദദലാഗസ
തലതക്ഷില് കണക

പറയലാനുള
ബലാദദത

ഉകദദലാഗസര്
അധക്ഷികലാരസലാനങ്ങകളലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

സലാപനക്കും
സര്ക്കലാരക്ഷികനലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

സലാപനക്കും
നക്ഷിയമസഭകയലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

ആകരലാഗദ
സര്വ്വക
ലലാശലാല

 ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ടടവസപ്പ്
ചെലാന്സ

ലര്

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്
കമക്ഷിറക്ഷി
മുകഖേന

ഗകവണക്ഷിക്കുംഗപ്പ്
കക്കൗണ്സക്ഷില്

ഗകവ
ണക്ഷിക്കുംഗപ്പ്
കക്കൗണ്
സക്ഷില്

ഗവണ്ടമ
ന്റെപ്പ്

ടസക്രടറക്ഷി
ആകരലാഗദ

വകുപപ്പ്

ഗവണ്ടമന്റെപ്പ്
ടസക്രടറക്ഷി
ആകരലാഗദ

വകുപപ്പ്

നക്ഷിയമ
സഭ

ഫക്ഷിഷറകീസപ്പ്  വകുപക്ഷിന്റെ  കകീഴക്ഷിലുള  സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  കണക  പറയലാനുള
ഉതരവലാദക്ഷിതക്കും

സലാപനക്കും
ഉകദദലാഗസ തലതക്ഷില്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

ഉകദദലാഗസര്
അധക്ഷികലാരസലാനങ്ങകളലാ
ടെപ്പ് കണക പറയലാനുള

ബലാദദത

സലാപനക്കും
സര്ക്കലാരക്ഷികനലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

സലാപനക്കും
നക്ഷിയമസഭകയലാടെപ്പ്

കണക പറയലാനുള
ബലാദദത

ഫക്ഷിഷറകീസപ്പ്
സര്വ്വലകലാ

ശലാല

ഫക്ഷിനലാന്സപ്പ്
ഓഫകീസര്

ഗകവ
ണക്ഷിക്കുംഗപ്പ്
കക്കൗണ്
സക്ഷില്

ഫക്ഷിനലാ
ന്സപ്പ്
ഓഫകീ
സര്

ഗകവണക്ഷിക്കുംഗപ്പ്
കക്കൗണ്സക്ഷില്

ടടവ
സപ്പ്

ചെലാര്
സക്ഷിലര്

ഗവണ്ടമന്റെപ്പ്
ടസക്രടറക്ഷി

(ഭരണ
വകുപപ്പ്)

ഗവണ്ടമ
ന്റെപ്പ്

ടസക്രടറക്ഷി
(ഭരണ
വകുപപ്പ്)

നക്ഷിയമ
സഭ
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 സര്വ്വകലലാശലാലകള് 
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 സര്വ്വകലലാശലാലകള്

ശക്ഷിപലാര്ശകള്

• ടപലാതുകമഖേലലാ  ഓഡക്ഷിറക്ഷിക്കുംഗക്ഷില്  ഓഡക്ഷിറടറ  കൂടെലാടത,  സസകീകര്തലാവക്കും
ഉതരവലാദക്ഷിയക്കും  ഉണലാകണടമന്നതപ്പ്  ടപ്രലാഫഷണല്  നക്ഷിലവലാര
നക്ഷിഷ്കര്ഷപ്രകലാരമുള അനക്ഷിവലാരദതയലാണപ്പ്.

• സര്വ്വകലലാശലാലകളുടടെ  നക്ഷിയമവദവസകളക്ഷില്  നക്ഷിനക്കും  ഇപ്രകലാരടമലാരു
സസകീകര്തലാവക്ഷിടന തക്ഷിരക്ഷിചറക്ഷിയലാന് പ്രയലാസമലാണപ്പ്.

• സര്വ്വകലലാശലാലകളക്ഷില്  ഓഡക്ഷിറപ്പ്  നക്ഷിര്വ്വഹണതക്ഷില്  ഉതരവലാദക്ഷി  തടന്നയലാണപ്പ്
സസകീകര്തലാവലായക്ഷി  വരുന്നതപ്പ്.  നകഷലാതരവലാദക്ഷിത  നക്ഷിര്ണ്ണയ  നടെപടെക്ഷികളക്ഷില്
ഓഡക്ഷിററുക്കും  ഉതരവലാദക്ഷിയക്കും  കൂടെലാടത  വക്ഷിധക്ഷിതകീര്പക്ഷിനലായക്ഷി  ഒരു  സസതന്ത്ര
അധക്ഷികലാരസലാനക്കും  ഇലലാതക്ഷിരക്ഷികന്നതപ്പ്  സസലാഭലാവക്ഷികമലായക്ഷി  നകീതക്ഷിപൂര്വ്വവക്കും
വസ്തുനക്ഷിഷലാപരവമലായ ഓഡക്ഷിറപ്പ് ഫലങ്ങള് സലാധദമലലാതലാക്കക്ഷി തകീര്കന.

ആയതക്ഷിനലാല്  സര്വ്വകലലാശലാലകളക്ഷില്  ഒരു സസതന്ത്ര  അധക്ഷികലാരസലാനക്കും  എന്ന
നക്ഷിലയക്ഷില് ഓഡക്ഷിറപ്പ്  റക്ഷികപലാര്ട്ടുകളുടടെ സസകീകര്തലാവലായക്ഷി ടസനറക്ഷിടല സക്ഷിന്ഡക്ഷികക്കറക്ഷിനപ്പ്
അക്കുംഗങ്ങള് അലലാതവടര ഉള്ടപടുതക്ഷി ഒരു ഓഡക്ഷിറപ്പ് കമക്ഷിറക്ഷി രൂപകീകരക്ഷികക്കണതക്ഷിടന്റെ
അനക്ഷിവലാരദത  സര്ക്കലാരക്ഷിടന്റെയക്കും  നക്ഷിയമസഭലാ  സമക്ഷിതക്ഷിയടടെയക്കും  ശ്രദയക്ഷില്  ടകലാണ
വരുന.
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സസസാംസസരരിക സസപനങ്ങള് 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.2 

സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരരിക സദ്ധ്യാപനങ്ങളസദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരരിക സദ്ധ്യാപനങ്ങള

സസസാംസസരരിക  വകുപരിനന്റെ  പരരിധരിയരിലുള്ള  ആറു  സസസാംസസരരിക  സസപനങ്ങളുനട
ഓഡരിറസണണ്  കകരള സസാംസസന  ഓഡരിറണ് വകുപണ്  നരിര്വ്വഹരിച്ചു വരുന്നതണ്. വവ്യതവ്യസമസയ
നരിയമചട്ടങ്ങളരിലൂനടയസാം  സര്കസര്  ഉത്തരവുകളരിലൂനടയസാം  രൂപപീകൃതമസയ  ഈ
സസപനങ്ങളുനട  കണക്കുകളുസാം  കണക്കു  പറയവസനുള്ള  ഉത്തരവസദരിത്തങ്ങനള
കുറരിച്ചുമസണണ് ഈ അദവ്യസയത്തരില് പരസമര്ശരിക്കുന്നതണ്.

സസസാംസസരരിക സസപനങ്ങളുനട രൂപപീകരണവുസാം നരിയമനരിഷ്കര്ഷയസാം

സസപനസാം ഉത്തരവണ്

കകരളസസാംസസന
ചലചരിത്ര അകസദമരി

കകരള സസാംസസന സസസാംസസരരിക വകുപരിനന്റെ 27.3.1998 നല ജരി.ഒ
(എസാം.എസണ്)17/98 സരി.എ.ഡരി പ്രകസരസാം ഉത്തരവസയതനുസരരിചണ്

രൂപപീകരരികനപട.

വവകലസപരിള്ളരി
സസാംസ്കൃതരി ഭവന

8.1.98 നല ജരി.ഒ.(എസാം.എസണ്) 3/98  /CAD പ്രകസരസാം
ഉത്തരവസയതനുസരരിചണ് രൂപപീകരരികനപട.

കകരള  സസഹരിതവ്യ
അകസദമരി

24.12.1985  ജരി.ഒ.(എസാം.എസണ്)26/85  /CD പ്രകസരസാം
ഉത്തരവസയതനുസരരിചണ് രൂപപീകരരികനപട.

ലളരിതകലസ അകസദമരി 24.12.1985 ജരി.ഒ.(എസാം.എസണ്)28/85  /CD പ്രകസരസാം
ഉത്തരവസയതനുസരരിചണ് രൂപപീകരരികനപട.

കകരളസസാംഗപീത നസടക
അകസദമരി

24.12.1985 ജരി.ഒ.(എസാം.എസണ്)26/85  /CD പ്രകസരസാം
ഉത്തരവസയതനുസരരിചണ് രൂപപീകരരികനപട.

കകരളകലസമണ്ഡലസാം 11.06.1975 ജരി.ഒ.(എസാം.എസണ്) 95/75/H Edn പ്രകസരസാം
ഉത്തരവസയതനുസരരിചണ് രൂപപീകരരികനപട.

1. കകരളസസാംസസന ചലചരിത്ര അകസദമരി

ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  അനുസരരിചണ്  പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
കകരളസസാംസസന  ചലചരിത്ര  അകസദമരി,  1955  നല   ടസവനകൂര്  നകസചരിന  ലരിറററരി
സയന്റെരിഫരികണ് ആന്റെണ് ചസരരിറബരിള് നസസവസറപീസണ് ആകണ്  പ്രകസരസാം ദൃശവ്യമസദവ്യമങ്ങളുനട
വരികസനത്തരിനസയരി  രൂപസാം  നകസണ്ടു  പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന  സസപനമസണണ്.  ജനറല്
കകൗണ്സരില്,  എകരികക്യൂട്ടരിവണ്   കബസര്ഡണ്,  ഇതര  കമരിറരികള്  എന്നരിവനയസപസാം
നചയര്മസന,  വവസണ്  നചയര്മസന,  നസക്രട്ടറരി,  ടഷറര്  എന്നരിവരടങ്ങരിയതസണണ്  ഈ
അകസഡമരിയനട  ഭരണസമരിതരി.  പ്രസ്തുത  ഭരണസമരിതരിയണ്  സസപനകത്തസടു  കണക്കു
പറയവസനുള്ള ബസദവ്യത ചുവനട കചര്ക്കുന.
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 സസസാംസസരരിക സസപനങ്ങള്

സസപ
നസാം

ബജറണ്
തയസ
റസകക

ണ
ഉകദവ്യസ
ഗസ

ന/
സമരി
തരി

ബജറണ്
മസതൃക/
ബജറണ്

തയസറസ
കകണ.
സമയ
ക്രമസാം,

നടപടരി
ക്രമസാം

ബജറണ്
അസാംഗപീക
രരികക

ണ
ഉകദവ്യസഗ
സന/
സമരിതരി

ബജറണ് സമയ
ബനരിതമസയരി

പസസസകരി
യരിനല്ലെങരിലുള്ള
നപ്രസവരിഷന/

ബജറണ്
നപ്രസവരിഷനു
അധരികമസയരി

നചലവഴരികസനു
ള്ള നടപടരി ക്രമസാം

ബജറണ് സര്കസരരിനണ് സമര്പരികകണ സമയ
ക്രമസാം, നടപടരി ക്രമസാം.

 ഉത്തരവസദനപട്ട ഉകദവ്യസഗസന

കകരള
സസാം
സസ

ന
ചലചരി

ത്ര
അകസ

ദമരി

ടഷററു
നട

സഹസ
യ

കത്തസ
നട

നസക്ര
ട്ടറരി

വവ്യവ
സ

നചയരി
ട്ടരില്ലെ

ജനറല്
കകൗണ്
സരില്
ബജറരി

ല്
ആവശവ്യ

മസയ
വരിധത്തരി

ല്
സര്കസ

രരിനണ്
മസറങ്ങള്
വരുത്തസ

ന
കഴരിയസാം

 വവ്യവസ
നചയരിട്ടരില്ലെ

വവ്യക്തമസയ തപീയതരികയസ സമര്പരികനപകടണ
ഉകദവ്യസഗസനന സസാംബനരികചസ വവ്യവസകള്
ഇല്ലെ  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറണ്
തയസറസകകണ  നടപടരിക്രമങ്ങള്
സസാംബനരിചണ്  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്
അകസസസരികയഷനരില്  വവ്യവസ  നചയരിട്ടരില്ലെ.
സസമ്പത്തരിക  വര്ഷസാം  അവസസനരിക്കുന്നതരിനണ്
മുമ്പസയരി  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറരിനന്റെ
കരടണ്  തയസറസകരി  ജനറല്  കകൗണ്രിലരില്
വയണസാം.  ഇപ്രകസരസാം  നരിര്വ്വഹരിക്കുന്നതരിനുള്ള
സമയപരരിധരി  നരിയമപ്രകസരസാം  വവ്യവസ
നചയ്യുന്നരില്ലെ.  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരി
അകസദമരിയനട  ബജറണ്  എസരികമറണ്
പരരിഗണരിചണ്  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരികണ്
ശുപസര്ശ  നചയ്യുകയസാം   കവണസാം.  സര്കസര്
നരിശ്ചയരിക്കുന്ന  സമയപരരിധരിക്കു  മുമ്പസയരി
അകസദമരി  ബജറണ്  തയസറസകരി  സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണതസാം  ആയതരില്  സര്കസരരിനണ്
കവണ  മസറങ്ങള്  നരിര്കദ്ദേശരിക്കുവസനുള്ള
അധരികസരവുസാം  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്
അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം  വവ്യവസ
നചയരിടണണ്.

ശുപസര്ശകള്

വരവണ്  നചലവണ്  അകകൗണരിങ്ങണ്,  ബജറണ്,  വസര്ഷരികകണകണ്  എന്നരിവയനട
രൂപപീകരണസാം,  ഓഡരിറണ്  പരരികശസധന,  റരികപസര്ട്ടരിങ്ങണ്  എന്നരിവയനട  നടപടരിക്രമങ്ങള്
ബനനപട്ട  നരിയമങ്ങളുകടയസാം  വവ്യവസകളുനടയസാം   അടരിസസനത്തരില്
പരരികശസധരിചതരില്  നരിഷ്കര്ഷരികനപട്ട  നടപടരിക്രമങ്ങളരിനല  അപൂര്ണ്ണത,  അവവ്യക്തത
എന്നരിവ കണക്കുകളുനട കൃതവ്യവുസാം സമയബനരിതവുമസയ തയസറസകല്, അസാംഗപീകരരികല്
വരിവരിധ  ഉത്തരവസദനപട്ട  അധരികസരസസനങ്ങളരില്  കണകണ്   സമര്പരികല്
എന്നരിവയരില്  നരിയമ  നരിഷ്കര്ഷകളരില്ലെ.  സസപനസാം  പരരിപസലരികകണ  അകകൗണരിങ്ങണ്
മസതൃകകള്, അകകൗണണ് പുസ്തകങ്ങള്, അകകൗണണ് തയസറസകല്, അസാംഗപീകസരസാം എന്നരിവ
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നരിര്വഹരികകണതസാം,  കമല് പരരികശസധന നടകത്തണതമസയ ഉകദവ്യസഗസര്,  വസര്ഷരിക
കണക്കുകള്  രൂപപീകരരികകണതരിനന്റെ  മസനദണ്ഡസാം  സമയക്രമസാം,ഘടന  എന്നരിവ
സസാംബനരിച്ചുസാം  വവ്യക്തതക്കുറവുണണ്.  അതരിനസല്  അകസദമരിയനട  കണക്കുകളുസാം
കണക്കുസൂകരിപ്പു  സസാംവരിധസനങ്ങളുസാം  പരരികശസധനസരപീതരി  എന്നരിവ  ചട്ട  പ്രകസരസാം
ക്രമനപടുകത്തണതണണ്.

2. കകരള  സസഹരിതവ്യ അകസദമരി

ആര്ട്ടരികരിള്സണ് ഓഫണ് അകസസസരികയഷന അനുസരരിചണ് പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന കകരള
സസഹരിതവ്യ  അകസദമരി,  1955  നല  ടസവനകൂര്  നകസചരിന  ലരിറററരി  സയരിന്റെരിഫരികണ്
ചസരരിറബരില് നസസവസറരി രജരികസ്ട്രേഷന ആകണ് പ്രകസരസാം രൂപസാം നകസണ്ടു പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
സസപനമസണണ്.  ഈ  അകസഡമരിയനട  ഭരണസമരിതരിയണ്  സസപനകത്തസടു  കണക്കു
പറയവസനുള്ള ബസദവ്യത ചുവനട കചര്ക്കുന.

അകതസറരിറപീസണ്

1.ജനറല് കകൗണ്സരില് 

സമരിതരിയനട  പ്രസരിഡന്റെണ്,  വവസണ്  പ്രസരിഡന്റെണ്,
നസക്രട്ടറരി, ടഷറര്, സസസാംസസരരിക വകുപണ് നസക്രട്ടറരികയസ
പ്രതരിനരിധരികയസ,  കനസമരികനറണ്  നചയ  അസാംഗങ്ങളുസാം
ഉള്നപനടയള്ള സമരിതരി   

2.എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരി

സമരിതരിയനട  പ്രസരിഡന്റെണ്,  വവസണ്  പ്രസരിഡന്റെണ്,
നസക്രട്ടറരി, ടഷറര്, സസസാംസസരരിക വകുപണ് നസക്രട്ടറരികയസ
പ്രതരിനരിധരികയസ,  ജനറല്  കകൗണ്സരില്  നരിനസാം
നതരഞ്ഞടുകനപട്ട 6 കപര്

3.ഫരിനസനസണ് കമരിറരി

ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപരിനന്റെ    പ്രതരിനരിധരി,
ധനകസരവ്യ  വകുപരിനന്റെ  പ്രതരിനരിധരി,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്
കമരിറരിയരില്  നരിനസാം  കനസമരികനറണ്  നചയ  പ്രതരിനരിധരി,
ജനറല്  കകൗണ്സരില്  നരിനസാം  കനസമരികനറണ്  നചയ
പ്രതരിനരിധരി

4.മറണ് കമരിറരികള്

ജനറല് കകൗണ്സരിലരികനസ,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരികകസ
ആവശവ്യനമന്നണ്  കതസനന്ന  പകസാം  പ്രകതവ്യക
ആവശവ്യങ്ങള്കസയരി  കമരിറരികള്  രൂപപീകരരികസ
വുന്നതസണണ്.

ഉകദവ്യസഗസര്

1.പ്രസരിഡന്റെണ്
2. വവസണ് പ്രസരിഡന്റെണ്
3. ടഷറര്---------------->
4. നസക്രട്ടറരി------------->

ജരില്ലെസ കളകര്
പ്രരിനസരിപല് എകരികക്യൂട്ടപീവണ് ഓഫപീസര്

അകകൗണബരിലരിറരി

ബജറണ് എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി
ജനറല്  കകൗണ്സരിലരിനണ്
സമര്പരിക്കുന്ന  ബജറണ്
ആവശവ്യമസയ

എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറണ്  തയസറസകകണ
നടപടരിക്രമങ്ങള്  സസാംബനരിചണ്  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്
അകസസസരികയഷനരില്  വവ്യവസ  നചയരിട്ടരില്ലെ.
സസമ്പത്തരിക  വര്ഷസാം  അവസസനരിക്കുന്നതരിനണ്  മുമ്പസയരി
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കഭദഗതരികയസടുകൂടരി
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറരിനന്റെ  കരടണ്  തയസറസകരി
ജനറല്  കകൗണ്രിലരില്  വയണസാം.  ഇപ്രകസരസാം
നരിര്വ്വഹരിക്കുന്നതരിനുള്ള  സമയപരരിധരി  നരിയമപ്രകസരസാം
വവ്യവസ  നചയ്യുന്നരില്ലെ.  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരി
അകസദമരിയനട  ബജറണ്  എസരികമറണ്  പരരിഗണരിചണ്
എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരികണ്  ശുപസര്ശ  നചയ്യുകയസാം
കവണസാം.  സര്കസര്  നരിശ്ചയരിക്കുന്ന  സമയപരരിധരിക്കു
മുമ്പസയരി  അകസദമരി  ബജറണ്  തയസറസകരി  സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണതസാം  ആയതരില്  സര്കസരരിനണ്  കവണ
മസറങ്ങള്  നരിര്കദ്ദേശരിക്കുവസനുള്ള  അധരികസരവുസാം
ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
വവ്യവസ നചയരിടണണ്.

വസര്ഷരിക
കണക്കുകള്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരി 
ജനറല് കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
നസക്രട്ടറരി  കണക്കുകള്  സൂകരിക്കുകയസാം,  നസക്രട്ടറരി
കണക്കുകള്  തയസറസകരി  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരിയരില്
നവചതരിനണ്  കശഷസാം  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ഇതണ്
പരരികശസധരിചണ്  ജനറല്  കകൗണ്സരിലരിനന്റെ
അസാംഗപീകസരത്തരിനസയരി  സമര്പരികകണതസണണ്.  ജനറല്
കകൗണ്സരില്  അസാംഗപീകരരിച  വസര്ഷരിക  കണക്കുകള്
സര്കസര്  മുനകൂട്ടരി  നരിശ്ചയരിച  തപീയതരികണ്  മുമ്പസയരി
അകസദമരിയനട  ഓഡരിറര്മസര്  ഓഡരിറണ്  നചയ
കണക്കുകള്  സഹരിതസാം  സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണതസണണ്. 

പ്രവര്ത്തന
റരികപസര്ട്ടണ്

ജനറല് കകൗണ്സരില് 
അസാംഗപീകരരികണസാം. 
വസര്ഷരിക 
കണക്കുകകളസനടസപസാം ഈ
റരികപസര്ട്ടണ് ഗവണ്നമന്റെരിനണ് 
സമര്പരികകണതസണണ്.

തയസറസകകണ  രപീതരികയസ,  തപീയതരികയസ  വവ്യവസ
നചയരിട്ടരില്ലെ.

ഓഡരിറണ്
റരികപസര്ട്ടണ്

ആര്ട്ടരികരിള്സണ് ഓഫണ് 
അകസസസരികയഷന 
പ്രകസരസാം വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് ഓഡരിറണ് 
നചയ്യുവസനുള്ള അധരികസരസാം
സസാംസസന ഓഡരിറണ് 
വകുപരിനുസാം അകകൗണന്റെണ് 
ജനറലരിനുസാം 
നരികരിപ്തമസണണ്. 
നചലവരിനങ്ങളുനട 
ഔചരിതവ്യസാം 
തപീരുമസനരിക്കുവസനുള്ള 
ആതവ്യനരിക അധരികസര 
സസനസാം സര്കസരസണണ്. 

നരിലവരില്  കലസകല്  ഫണണ്  ആകരിനന്റെ  നഷഡക്യൂളരില്
ഉള്നപട്ട സസപനമസയതരിനസല് പ്രസ്തുത നരിയമവവ്യവസ
പ്രകസരസാം  ഓഡരിറസാം  തടര്നടപടരികളുസാം
നരിര്വ്വഹരിക്കുകയസണണ്  നചയ്യുന്നതണ്.  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്
ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം  നചലവുകളുനട
ഔചരിതവ്യസാം  നരിശ്ചയരിക്കുന്നതരിനുള്ള  അധരികസരസാം
സര്കസരരില്  നരികരിപ്തമസയതരിനസല്  ഓഡരിറണ്
റരികപസര്ട്ടരികന്മേലുള്ള  തടര്നടപടരി  ഉറപണ്  വരുകത്തണതണ്
സര്കസരസണണ്. 
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നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്

പ്രസ്തുത  സസപനത്തരില്  ബജറണ്  തയസറസക്കുന്നത  സസാംബനരിച  ചട്ടവവ്യവസകളുസാം,
അകകൗണണ്സണ്  റുള്സണ്,  നസ്പെഷവ്യല്  റൂള്സണ്  എന്നരിവ  നരിലവരിലരില്ലെസനതയസണണ്  കമല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തരിവരുന്നതണ്.  ആയതരിനസല്   കകരള   സസഹരിതവ്യ
അകസദമരിയനട  കണക്കുകളുസാം  കണക്കു  പറയന്നതരിലുള്ള  ഉത്തരവസദരിത്ത
ബനങ്ങള്കണ്  നരിയമ  ചട്ടങ്ങളുനട  നരിഷ്കര്ഷ  അനരിവസരവ്യമസയതരിനസല്  വരിഷയസാം
സര്കസരരിനന്റെയസാം നരിയമസഭസസമരിതരിയനടയസാം ശ്രദയരില്നപടുത്തുന.

3. കകരള സസാംഗപീത നസടക അകസദമരി

ആര്ട്ടരികരിള്സണ് ഓഫണ് അകസസസരികയഷന അനുസരരിചണ് പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന കകരള
സസാംഗപീത  നസടക  അകസദമരി,1955  നല  ടസവനകൂര്  നകസചരിന  ലരിറററരി  സയരിന്റെരിഫരികണ്
ചസരരിറബരില് നസസവസറരി രജരികസ്ട്രേഷന ആകണ് പ്രകസരസാം രൂപസാം നകസണ്ടു പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
സസപനമസണണ്.  ഈ  അകസഡമരിയനട  ഭരണസമരിതരിയണ്  സസപനകത്തസടു  കണക്കു
പറയവസനുള്ള ബസദവ്യത ചുവനട കചര്ക്കുന.

അകതസറരിറപീസണ്

1.ജനറല് 
കകൗണ്സരില് 

സമരിതരിയനട നചയര്മസന,  വവസണ് നചയര്മസന,  നസക്രട്ടറരി,
ടഷറര്, സസസാംസസരരിക വകുപണ് നസക്രട്ടറരികയസ പ്രതരിനരിധരികയസ,
ധനകസരവ്യ  വകുപണ്  നസക്രട്ടറരികയസ  പ്രതരിനരിധരികയസ  വരിവരിധ
അകസദമരികളുനട  പ്രതരിനരിധരികള്,സര്കസര്  കനസമരികനറണ്
നചയ  അസാംഗങ്ങള്,ഇപ്രകസരമുള്ള   ജനറല്  കകൗണ്സരില്
അസാംഗങ്ങള്    നതരനഞ്ഞടുത്ത  കലസരസാംഗനത്ത  ഏഴു  പ്രമുഖ
വവ്യക്തരികള് ഉള്നപനടയള്ള സമരിതരി   

2.എകരികക്യൂട്ടപീവണ് 
കമരിറരി

സമരിതരിയനട നചയര്മസന,  വവസണ് നചയര്മസന,  നസക്രട്ടറരി,
ടഷറര്, സസസാംസസരരിക വകുപണ് നസക്രട്ടറരികയസ പ്രതരിനരിധരികയസ,
ധനകസരവ്യ  വകുപണ്  നസക്രട്ടറരികയസ  പ്രതരിനരിധരികയസ  ജനറല്
കകൗണ്സരിലരികലകണ്    കനസമരികനറണ്  നചയ  അസാംഗങ്ങളരില്
നരിനസാം   കനസമരികനറണ്  നചയനപട്ട   മൂന  കപരരില്  കൂടസത്ത
അസാംഗങ്ങള്  ,ജനറല്  കകൗണ്സരില്  നരിനസാം
നതരനഞ്ഞടുകനപട്ട 3 അസാംഗങ്ങള്

3.ഫരിനസനസണ് 
കമരിറരി

അകസദമരി  നസക്രട്ടറരി  ,ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപരിനന്റെ
പ്രതരിനരിധരി,  ധനകസരവ്യ വകുപരിനന്റെ പ്രതരിനരിധരി,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്
കമരിറരിയരില് നരിനസാം കനസമരികനറണ് നചയ പ്രതരിനരിധരി, ജനറല്
കകൗണ്സരില് നരിനസാം കനസമരികനറണ് നചയ പ്രതരിനരിധരി

4.മറണ് കമരിറരികള്
ജനറല്  കകൗണ്സരിലരികനസ,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരികകസ
ആവശവ്യനമന്നണ്  കതസനന്ന  പകസാം  പ്രകതവ്യക
ആവശവ്യങ്ങള്കസയരി കമരിറരികള് രൂപപീകരരികസവുന്നതസണണ്.
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ഉകദവ്യസഗസര്

1.നചയര്മസന
2. വവസണ് 
നചയര്മസന
3. ടഷറര്-------->
4. നസക്രട്ടറരി----->

ജരില്ലെസ കളകര്
പ്രരിനസരിപല് എകരികക്യൂട്ടപീവണ് ഓഫപീസര്

 അകകൗണബരിലരിറരി

1.ബജറണ്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് 
കമരിറരി ജനറല് 
കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന ബജറണ്
ആവശവ്യമസയ 
കഭദഗതരികയസടുകൂടരി 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറണ്  തയസറസകകണ
നടപടരിക്രമങ്ങള്  സസാംബനരിചണ്  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്
അകസസസരികയഷനരില്  വവ്യവസ  നചയരിട്ടരില്ലെ.  സസമ്പത്തരിക
വര്ഷസാം  അവസസനരിക്കുന്നതരിനണ്  മുമ്പസയരി  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്
കമരിറരി ബജറരിനന്റെ കരടണ് തയസറസകരി ജനറല് കകൗണ്രിലരില്
വയണസാം.  ഇപ്രകസരസാം  നരിര്വ്വഹരിക്കുന്നതരിനുള്ള  സമയപരരിധരി
നരിയമപ്രകസരസാം  വവ്യവസ  നചയ്യുന്നരില്ലെ.  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരി
അകസദമരിയനട ബജറണ് എസരികമറണ് പരരിഗണരിചണ് എകരികക്യൂട്ടപീവണ്
കമരിറരികണ്  ശുപസര്ശ  നചയ്യുകയസാം   കവണസാം.  സര്കസര്
നരിശ്ചയരിക്കുന്ന സമയപരരിധരിക്കു മുമ്പസയരി അകസദമരി  ബജറണ്
തയസറസകരി  സര്കസരരിനണ്  സമര്പരികകണതസാം  ആയതരില്
സര്കസരരിനണ്  കവണ  മസറങ്ങള്  നരിര്കദ്ദേശരിക്കുവസനുള്ള
അധരികസരവുസാം  നമകമസറസണസാം  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന
പ്രകസരവുസാം  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന
പ്രകസരവുസാം വവ്യവസ നചയരിടണണ്.

2.വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് 
കമരിറരി ജനറല് 
കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന 
വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
നസക്രട്ടറരി  കണക്കുകള്  സൂകരിക്കുകയസാം,  നസക്രട്ടറരി
കണക്കുകള്  തയസറസകരി  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരിയരില്
നവചതരിനണ് കശഷസാം എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരി ഇതണ് പരരികശസധരിചണ്
ജനറല്  കകൗണ്സരിലരിനന്റെ  അസാംഗപീകസരത്തരിനസയരി
സമര്പരികകണതസണണ്.  ജനറല്  കകൗണ്സരില്  അസാംഗപീകരരിച
വസര്ഷരിക  കണക്കുകള്  സര്കസര്  മുനകൂട്ടരി  നരിശ്ചയരിച
തപീയതരികണ് മുമ്പസയരി  അകസദമരിയനട ഓഡരിറര്മസര് ഓഡരിറണ്
നചയ  കണക്കുകള്  സഹരിതസാം  സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണതസണണ്. 

പ്രവര്ത്തന 
റരികപസര്ട്ടണ്

എകരികക്യൂട്ടരിവണ് കമറരി
സമര്പരിച വസര്ഷരിക
റരികപസര്ട്ടണ് ജനറല് 
കകൗണ്സരില് 
അസാംഗപീകരരികണസാം. 
വര്ഷരിക കണക്കുക 
കളസനടസപസാം ഈ 
റരികപസര്ട്ടണ് 
ഗവണ്നമന്റെരിനണ് 
സമര്പരികകണതസ
ണണ്.

തയസറസകകണ  രപീതരികയസ,  തപീയതരികയസ  വവ്യവസ
നചയരിട്ടരില്ലെ.
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ഓഡരിറണ് 
റരികപസര്ട്ടണ്

ആര്ട്ടരികരിള്സണ് 
ഓഫണ് 
അകസസസരികയഷന 
പ്രകസരസാം വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് ഓഡരിറണ്
നചയ്യുവസനുള്ള 
അധരികസരസാം 
സസാംസസന ഓഡരിറണ് 
വകുപരിനുസാം 
അകകൗണന്റെണ് 
ജനറലരിനുസാം 
നരികരിപ്തമസണണ്. 
നചലവരിനങ്ങളുനട 
ഔചരിതവ്യസാം 
തപീരുമസനരിക്കുവസനു
ള്ള ആതവ്യനരിക 
അധരികസര സസനസാം 
സര്കസരസണണ്. 

നരിലവരില് കലസകല് ഫണണ് ആകരിനന്റെ നഷഡക്യൂളരില് ഉള്നപട്ട
സസപനമസയതരിനസല്  പ്രസ്തുത  നരിയമവവ്യവസ  പ്രകസരസാം
ഓഡരിറസാം തടര്നടപടരികളുസാം നരിര്വ്വഹരിക്കുകയസണണ് നചയ്യുന്നതണ്.
ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
നചലവുകളുനട ഔചരിതവ്യസാം നരിശ്ചയരിക്കുന്നതരിനുള്ള അധരികസരസാം
സര്കസരരില്  നരികരിപ്തമസയതരിനസല്  ഓഡരിറണ്
റരികപസര്ട്ടരികന്മേലുള്ള  തടര്നടപടരി  ഉറപണ്  വരുകത്തണതണ്
സര്കസരസണണ്. 

നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്

പ്രസ്തുത  സസപനത്തരില്  ബജറണ്  തയസറസക്കുന്നത  സസാംബനരിച  ചട്ടവവ്യവസകളുസാം,
അകകൗണണ്സണ്  റുള്സണ്,  നസ്പെഷവ്യല്  റൂള്സണ്  എന്നരിവ  നരിലവരിലരില്ലെസനതയസണണ്  കമല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തരിവരുന്നതണ്.  ആയതരിനസല്  കകരളസസാംഗപീത  നസടക
അകസദമരിയനട  കണക്കുകളുസാം  കണക്കു  പറയന്നതരിലുള്ള  ഉത്തരവസദരിത്ത
ബനങ്ങള്കണ്  നരിയമ  ചട്ടങ്ങളുനട  നരിഷ്കര്ഷ  അനരിവസരവ്യമസയതരിനസല്  വരിഷയസാം
സര്കസരരിനന്റെയസാം നരിയമസഭസസമരിതരിയനടയസാം ശ്രദയരില്നപടുത്തുന.

4. ലളരിതകലസ അകസദമരി

ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  അനുസരരിചണ്  പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
ലളരിതകലസ  അകസദമരി,  1955  നല  ടസവനകൂര്  നകസചരിന  ലരിറററരി  സയരിന്റെരിഫരികണ്
ചസരരിറബരിള് നസസവസറരി രജരികസ്ട്രേഷന ആകണ് പ്രകസരസാം രൂപസാം നകസണ്ടു പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
സസപനമസണണ്.   ഈ  അകസഡമരിയനട  ഭരണസമരിതരിയണ്  സസപനകത്തസടു  കണക്കു
പറയവസനുള്ള ബസദവ്യത ചുവനട കചര്ക്കുന.

അകതസറരിറപീസണ്
1.ജനറല് 
കകൗണ്സരില് 

സമരിതരിയനട നചയര്മസന,  വവസണ് നചയര്മസന,  നസക്രട്ടറരി,
ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപണ്  നസക്രട്ടറരികയസ
പ്രതരിനരിധരികയസ,  കനസമരികനറണ്  നചയ  അസാംഗങ്ങളുസാം
ഉള്നപനടയള്ള സമരിതരി   

2.എകരികക്യൂട്ടപീവണ് 
കമരിറരി

സമരിതരിയനട നചയര്മസന,  വവസണ് നചയര്മസന,  നസക്രട്ടറരി,
ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപണ്  നസക്രട്ടറരികയസ
പ്രതരിനരിധരികയസ,  ജനറല്  കകൗണ്സരില്  നരിനസാം
നതരഞ്ഞടുകനപട്ട 6 കപര്

                                            സമസഹൃത ഓഡരിററ്റ് റരിപപസര്ടറ്റ് 2019-20 79



 സസസാംസസരരിക സസപനങ്ങള്

3.ഫരിനസനസണ് 
കമരിറരി

അകസദമരി  നസക്രട്ടറരി  ,ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപരിനന്റെ
പ്രതരിനരിധരി, ധനകസരവ്യ വകുപരിനന്റെ പ്രതരിനരിധരി, എകരികക്യൂട്ടപീവണ്
കമരിറരിയരില് നരിനസാം കനസമരികനറണ് നചയ പ്രതരിനരിധരി, ജനറല്
കകൗണ്സരില് നരിനസാം കനസമരികനറണ് നചയ പ്രതരിനരിധരി

4.മറണ് കമരിറരികള്
ജനറല്  കകൗണ്സരിലരികനസ,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരികകസ
ആവശവ്യനമന്നണ്  കതസനന്ന  പകസാം  പ്രകതവ്യക
ആവശവ്യങ്ങള്കസയരി കമരിറരികള് രൂപപീകരരികസവുന്നതസണണ്.

ഉകദവ്യസഗസര്

1.നചയര്മസന
2. വവസണ് 
നചയര്മസന
3. ടഷറര്-------->
4. നസക്രട്ടറരി----->

ജരില്ലെസ കളകര്
പ്രരിനസരിപല് എകരികക്യൂട്ടപീവണ് ഓഫപീസര്

 അകകൗണബരിലരിറരി

1.ബജറണ്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് 
കമരിറരി ജനറല് 
കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന 
ബജറണ് 
ആവശവ്യമസയ 
കഭദഗതരികയസടുകൂടരി 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറണ്  തയസറസകകണ
നടപടരിക്രമങ്ങള്  സസാംബനരിചണ്  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്
അകസസസരികയഷനരില്  വവ്യവസ  നചയരിട്ടരില്ലെ.  സസമ്പത്തരിക
വര്ഷസാം  അവസസനരിക്കുന്നതരിനണ്  മുമ്പസയരി  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്
കമരിറരി  ബജറരിനന്റെ  കരടണ്  തയസറസകരി  ജനറല്
കകൗണ്സരിലരില്  വയണസാം.  ഇപ്രകസരസാം
നരിര്വ്വഹരിക്കുന്നതരിനുള്ള  സമയപരരിധരി  നരിയമപ്രകസരസാം
വവ്യവസ നചയ്യുന്നരില്ലെ.  ഫരിനസനസണ് കമരിറരി അകസദമരിയനട
ബജറണ്  എസരികമറണ്  പരരിഗണരിചണ്  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരികണ്
ശുപസര്ശ  നചയ്യുകയസാം   കവണസാം.  സര്കസര്  നരിശ്ചയരിക്കുന്ന
സമയപരരിധരിക്കു  മുമ്പസയരി  അകസദമരി  ബജറണ്  തയസറസകരി
സര്കസരരിനണ്  സമര്പരികകണതസാം  ആയതരില്  സര്കസരരിനണ്
കവണ  മസറങ്ങള്  നരിര്കദ്ദേശരിക്കുവസനുള്ള  അധരികസരവുസാം
ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
വവ്യവസ നചയരിടണണ്.

2.വസര്ഷരിക
കണക്കുകള്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് 
കമരിറരി ജനറല് 
കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന 
വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
നസക്രട്ടറരി  കണക്കുകള്  സൂകരിക്കുകയസാം,  നസക്രട്ടറരി
കണക്കുകള്  തയസറസകരി  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരിയരില്
നവചതരിനണ്  കശഷസാം  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ഇതണ്
പരരികശസധരിചണ്  ജനറല്  കകൗണ്സരിലരിനന്റെ
അസാംഗപീകസരത്തരിനസയരി  സമര്പരികകണതസണണ്.  ജനറല്
കകൗണ്സരില്  അസാംഗപീകരരിച  വസര്ഷരിക  കണക്കുകള്
സര്കസര്  മുനകൂട്ടരി  നരിശ്ചയരിച  തപീയതരികണ്  മുമ്പസയരി
അകസദമരിയനട  ഓഡരിറര്മസര്  ഓഡരിറണ്  നചയ  കണക്കുകള്
സഹരിതസാം സര്കസരരിനണ് സമര്പരികകണതസണണ്. 
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പ്രവര്ത്തന
റരികപസര്ട്ടണ്

എകരികക്യൂട്ടരിവണ് 
കമരിറരി സമര്പരിച 
വസര്ഷരിക 
റരികപസര്ട്ടണ് ജനറല് 
കകൗണ്സരില് 
അസാംഗപീകരരികണസാം. 
വസര്ഷരിക 
കണക്കുകകളസനടസ
പസാം ഈ റരികപസര്ട്ടണ് 
ഗവണ്നമന്റെരിനണ് 
സമര്പരികകണതസ
ണണ്.

തയസറസകകണ  രപീതരികയസ,  തപീയതരികയസ  വവ്യവസ
നചയരിട്ടരില്ലെ.

ഓഡരിറണ്
റരികപസര്ട്ടണ്

ആര്ട്ടരികരിള്സണ് 
ഓഫണ് 
അകസസസരികയഷന
പ്രകസരസാം വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് 
ഓഡരിറണ് 
നചയ്യുവസനുള്ള 
അധരികസരസാം 
സസാംസസന ഓഡരിറണ്
വകുപരിനുസാം 
അകകൗണന്റെണ് 
ജനറലരിനുസാം 
നരികരിപ്തമസണണ്. 
നചലവരിനങ്ങളുനട 
ഔചരിതവ്യസാം 
തപീരുമസനരിക്കുവസനു
ള്ള ആതവ്യനരിക 
അധരികസര സസനസാം
സര്കസരസണണ്. 

നരിലവരില് കലസകല് ഫണണ് ആകരിനന്റെ നഷഡക്യൂളരില് ഉള്നപട്ട
സസപനമസയതരിനസല്  പ്രസ്തുത  നരിയമവവ്യവസ  പ്രകസരസാം
ഓഡരിറസാം  തടര്നടപടരികളുസാം  നരിര്വ്വഹരിക്കുകയസണണ്
നചയ്യുന്നതണ്.  ആര്ട്ടരികരിള്സണ്  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന
പ്രകസരസാം  നചലവുകളുനട  ഔചരിതവ്യസാം  നരിശ്ചയരിക്കുന്നതരിനുള്ള
അധരികസരസാം  സര്കസരരില്  നരികരിപ്തമസയതരിനസല്  ഓഡരിറണ്
റരികപസര്ട്ടരികന്മേലുള്ള  തടര്നടപടരി  ഉറപണ്  വരുകത്തണതണ്
സര്കസരസണണ്. 

നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്

പ്രസ്തുത സസപനത്തരില് ബജറണ് തയസറസക്കുന്നത സസാംബനരിച ചട്ടവവ്യവസകളുസാം,
അകകൗണണ്സണ് റുള്സണ്,  നസ്പെഷവ്യല് റൂള്സണ് എന്നരിവ നരിലവരിലരില്ലെസനതയസണണ് കമല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തരിവരുന്നതണ്.  ആയതരിനസല്   ലളരിതകലസ  അകസദമരിയനട
കണക്കുകളുസാം  കണക്കു  പറയന്നതരിലുള്ള  ഉത്തരവസദരിത്ത  ബനങ്ങള്കണ്  നരിയമ
ചട്ടങ്ങളുനട  നരിഷ്കര്ഷ  അനരിവസരവ്യമസയതരിനസല്  വരിഷയസാം  സര്കസരരിനന്റെയസാം
നരിയമസഭസസമരിതരിയനടയസാം ശ്രദയരില്നപടുത്തുന.

5. കകരളകലസമണ്ഡലസാം

നമകമസറസണസാം  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  അനുസരരിചണ്  പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
കകരളകലസമണ്ഡലസാം,1955  നല  ടസവനകൂര്  നകസചരിന  ലരിറററരി  സയരിന്റെരിഫരികണ്
ചസരരിറബരിള് നസസവസറരി രജരികസ്ട്രേഷന ആകണ് പ്രകസരസാം രൂപസാം നകസണ്ടു പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
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സസപനമസണണ്.  ഈ  അകസഡമരിയനട  ഭരണസമരിതരിയണ്  സസപനകത്തസടു  കണക്കു
പറയവസനുള്ള ബസദവ്യത ചുവനട കചര്ക്കുന.

അകതസറരിറപീസണ്

1.ജനറല് കകൗണ്സരില് 

സമരിതരിയനട  നചയര്മസന,  വവസണ്  നചയര്മസന,
നസക്രട്ടറരി,  ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപണ്
നസക്രട്ടറരികയസ  പ്രതരിനരിധരികയസ,  കനസമരികനറണ്  നചയ
അസാംഗങ്ങളുസാം ഉള്നപനടയള്ള സമരിതരി   

2.എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരി

സമരിതരിയനട  നചയര്മസന,  വവസണ്  നചയര്മസന,
നസക്രട്ടറരി,  ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക  വകുപണ്
നസക്രട്ടറരികയസ പ്രതരിനരിധരികയസ,  ജനറല് കകൗണ്സരില്
നരിനസാം നതരഞ്ഞടുകനപട്ട 6 കപര്

3.ഫരിനസനസണ് കമരിറരി

അകസദമരി  നസക്രട്ടറരി  ,ടഷറര്,  സസസാംസസരരിക
വകുപരിനന്റെ    പ്രതരിനരിധരി,  ധനകസരവ്യ  വകുപരിനന്റെ
പ്രതരിനരിധരി,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരിയരില്  നരിനസാം
കനസമരികനറണ്  നചയ പ്രതരിനരിധരി,  ജനറല് കകൗണ്സരില്
നരിനസാം കനസമരികനറണ് നചയ പ്രതരിനരിധരി

4.മറണ് കമരിറരികള്

ജനറല് കകൗണ്സരിലരികനസ,  എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരികകസ
ആവശവ്യനമന്നണ്  കതസനന്ന  പകസാം  പ്രകതവ്യക
ആവശവ്യങ്ങള്കസയരി  കമരിറരികള്  രൂപപീകരരികസ
വുന്നതസണണ്.

ഉകദവ്യസഗസര്

1.നചയര്മസന
2. വവസണ് നചയര്മസന
3. ടഷറര്-------->
4. നസക്രട്ടറരി----->

ജരില്ലെസ കളകര്
പ്രരിനസരിപല് എകരികക്യൂട്ടപീവണ് ഓഫപീസര്

 അകകൗണബരിലരിറരി

1.ബജറണ്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരി 
ജനറല് കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന ബജറണ് 
ആവശവ്യമസയ 
കഭദഗതരികയസടുകൂടരി 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറണ്  തയസറസകകണ
നടപടരിക്രമങ്ങള്  സസാംബനരിചണ്  നമകമസറസണസാം  ഓഫണ്
അകസസസരികയഷനരില്  വവ്യവസ  നചയരിട്ടരില്ലെ.
സസമ്പത്തരിക  വര്ഷസാം  അവസസനരിക്കുന്നതരിനണ്  മുമ്പസയരി
എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ബജറരിനന്റെ  കരടണ്  തയസറസകരി
ജനറല്  കകൗണ്രിലരില്  വയണസാം.  ഇപ്രകസരസാം
നരിര്വ്വഹരിക്കുന്നതരിനുള്ള  സമയപരരിധരി  നരിയമപ്രകസരസാം
വവ്യവസ  നചയ്യുന്നരില്ലെ.  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരി
അകസദമരിയനട  ബജറണ്  എസരികമറണ്  പരരിഗണരിചണ്
എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരികണ്  ശുപസര്ശ  നചയ്യുകയസാം
കവണസാം.  സര്കസര്  നരിശ്ചയരിക്കുന്ന  സമയപരരിധരിക്കു
മുമ്പസയരി  അകസദമരി  ബജറണ്  തയസറസകരി  സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണതസാം  ആയതരില്  സര്കസരരിനണ്  കവണ
മസറങ്ങള്  നരിര്കദ്ദേശരിക്കുവസനുള്ള  അധരികസരവുസാം
നമകമസറസണസാം  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
വവ്യവസ നചയരിടണണ്.
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2.വസര്ഷരിക
കണക്കുകള്

എകരികക്യൂട്ടപീവണ് കമരിറരി 
ജനറല് കകൗണ്സരിലരിനണ് 
സമര്പരിക്കുന്ന വസര്ഷരിക
കണക്കുകള് 
അസാംഗപീകരരിക്കുക.

നമകമസറസണസാം  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  പ്രകസരസാം
നസക്രട്ടറരി  കണക്കുകള്  സൂകരിക്കുകയസാം,  നസക്രട്ടറരി
കണക്കുകള്  തയസറസകരി  ഫരിനസനസണ്  കമരിറരിയരില്
നവചതരിനണ്  കശഷസാം  എകരികക്യൂട്ടപീവണ്  കമരിറരി  ഇതണ്
പരരികശസധരിചണ്  ജനറല്  കകൗണ്സരിലരിനന്റെ
അസാംഗപീകസരത്തരിനസയരി  സമര്പരികകണതസണണ്.  ജനറല്
കകൗണ്സരില്  അസാംഗപീകരരിച  വസര്ഷരിക  കണക്കുകള്
സര്കസര്  മുനകൂട്ടരി  നരിശ്ചയരിച  തപീയതരികണ്  മുമ്പസയരി
അകസദമരിയനട  ഓഡരിറര്മസര്  ഓഡരിറണ്  നചയ
കണക്കുകള്  സഹരിതസാം  സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണതസണണ്. 

പ്രവര്ത്തന
റരികപസര്ട്ടണ്

എകരികക്യൂട്ടരിവണ് കമറരി 
സമര്പരിച വസര്ഷരിക 
റരികപസര്ട്ടണ് ജനറല് 
കകൗണ്സരില് 
അസാംഗപീകരരികണസാം. 
വസര്ഷരിക 
കണക്കുകകളസനടസപസാം 
ഈ റരികപസര്ട്ടണ് 
ഗവണ്നമന്റെരിനണ് 
സമര്പരികകണതസണണ്.

തയസറസകകണ  രപീതരികയസ,  തപീയതരികയസ  വവ്യവസ
നചയരിട്ടരില്ലെ.

ഓഡരിറണ്
റരികപസര്ട്ടണ്

നമകമസറസണസാം ഓഫണ് 
അകസസസരികയഷന 
പ്രകസരസാം വസര്ഷരിക 
കണക്കുകള് ഓഡരിറണ് 
നചയ്യുവസനുള്ള 
അധരികസരസാം സസാംസസന 
ഓഡരിറണ് വകുപരിനുസാം 
അകകൗണന്റെണ് 
ജനറലരിനുസാം 
നരികരിപ്തമസണണ്. 
നചലവരിനങ്ങളുനട 
ഔചരിതവ്യസാം 
തപീരുമസനരിക്കുവസനുള്ള 
ആതവ്യനരിക അധരികസര 
സസനസാം സര്കസരസണണ്. 

നരിലവരില്  കലസകല്  ഫണണ്  ആകരിനന്റെ  നഷഡക്യൂളരില്
ഉള്നപട്ട  സസപനമസയതരിനസല്  പ്രസ്തുത
നരിയമവവ്യവസ  പ്രകസരസാം  ഓഡരിറസാം  തടര്നടപടരികളുസാം
നരിര്വ്വഹരിക്കുകയസണണ് നചയ്യുന്നതണ്. നമകമസറസണസാം ഓഫണ്
അകസസസരികയഷന പ്രകസരസാം നചലവുകളുനട ഔചരിതവ്യസാം
നരിശ്ചയരിക്കുന്നതരിനുള്ള  അധരികസരസാം  സര്കസരരില്
നരികരിപ്തമസയതരിനസല്  ഓഡരിറണ്  റരികപസര്ട്ടരികന്മേലുള്ള
തടര്നടപടരി ഉറപണ് വരുകത്തണതണ് സര്കസരസണണ്. 

നരിര്കദ്ദേശങ്ങള്

പ്രസ്തുത സസപനത്തരില് ബജറണ് തയസറസക്കുന്നത സസാംബനരിച ചട്ടവവ്യവസകളുസാം,
അകകൗണണ്സണ് റുള്സണ്,  നസ്പെഷവ്യല് റൂള്സണ് എന്നരിവ നരിലവരിലരില്ലെസനതയസണണ് കമല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തരിവരുന്നതണ്.  ആയതരിനസല്   ലളരിതകലസ  അകസദമരിയനട
കണക്കുകളുസാം  കണക്കു  പറയന്നതരിലുള്ള  ഉത്തരവസദരിത്ത  ബനങ്ങള്കണ്  നരിയമ
ചട്ടങ്ങളുനട  നരിഷ്കര്ഷ  അനരിവസരവ്യമസയതരിനസല്  വരിഷയസാം  സര്കസരരിനന്റെയസാം
നരിയമസഭസസമരിതരിയനടയസാം ശ്രദയരില്നപടുത്തുന.
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6. വവകലസപരിള്ളരി സസാംസ്കൃതരി ഭവന

നമകമസറസണസാം  ഓഫണ്  അകസസസരികയഷന  അനുസരരിചണ്  പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന
കകരളസസാംസസന  ചലചരിത്ര  അകസദമരി,  1955  നല  ടസവനകൂര്  നകസചരിന  ലരിറററരി
സയന്റെരിഫരികണ് ആന്റെണ് ചസരരിറബരിള് നസസവസറപീസണ് ആകണ്  പ്രകസരസാം ദൃശവ്യമസദവ്യമങ്ങളുനട
വരികസനത്തരിനസയരി  രൂപസാം  നകസണ്ടു  പ്രവര്ത്തരിക്കുന്ന  സസപനമസണണ്.  ജനറല്
കകൗണ്സരില്, എകരികക്യൂട്ടരിവണ് കബസര്ഡണ്, ഇതര കമരിറരികള് എന്നരിവനയസപസാം നചയര്മസന,
വവസണ്  നചയര്മസന,  നസക്രട്ടറരി,  എന്നരിവരടങ്ങരിയതസണണ്  ഈ  അകസഡമരിയനട
ഭരണസമരിതരി.  പ്രസ്തുത  ഭരണസമരിതരിയണ്  സസപനകത്തസടു  കണക്കു  പറയവസനുള്ള
ബസദവ്യത ചുവനട കചര്ക്കുന.

സസപനസാം

ബജറണ്
തയസറസ
കകണ
ഉകദവ്യസഗ
സന/
സമരിതരി

ബജറണ്
മസതൃക/
ബജറണ്

തയസറസകക
ണ. സമയ

ക്രമസാം, നടപടരി
ക്രമസാം

ബജറണ്
അസാംഗപീകരരി

കകണ
ഉകദവ്യസഗസന

/ സമരിതരി

ബജറണ് സമയ
ബനരിതമസയരി

പസസസകരി യരിനല്ലെങരിലുള്ള
നപ്രസവരിഷന / ബജറണ്

നപ്രസവരിഷനു
അധരികമസയരി

നചലവഴരികസനുള്ള
നടപടരി ക്രമസാം 

ബജറണ് സര്കസരരിനണ്
സമര്പരികകണ

സമയ ക്രമസാം, നടപടരി
ക്രമസാം.

 ഉത്തരവസദനപട്ട
ഉകദവ്യസഗസന

വവകലസ
പരിള്ളരി

സസാംസ്കൃതരി
ഭവന

നസക്രട്ടറരി
 സര്കസര്
വകുപരിനന്റെ

മസതൃക 

ജനറല്
കകൗണ്സരില്  വവ്യവസ നചയരിട്ടരില്ലെ

ഗവ. നസക്രട്ടറരി,
നവസാംബര് 15 നു

മുനപണ്

ശുപസര്ശകള്

വരവണ്  നചലവണ്  അകകൗണരിങ്ങണ്,  ബജറണ്,  വസര്ഷരികകണകണ്  എന്നരിവയനട
രൂപപീകരണസാം,  ഓഡരിറണ്  പരരികശസധന,  റരികപസര്ട്ടരിങ്ങണ്  എന്നരിവയനട  നടപടരിക്രമങ്ങള്
ബനനപട്ട നരിയമങ്ങളുകടയസാം വവ്യവസകളുനടയസാം അടരിസസനത്തരില് പരരികശസധരിചതരില്
നരിഷ്കര്ഷരികനപട്ട നടപടരിക്രമങ്ങളരിനല അപൂര്ണ്ണത, അവവ്യക്തത എന്നരിവ കണക്കുകളുനട
കൃതവ്യവുസാം സമയബനരിതവുമസയ തയസറസകല്, അസാംഗപീകരരികല് വരിവരിധ ഉത്തരവസദനപട്ട
അധരികസരസസനങ്ങളരില് കണകണ്  സമര്പരികല് എന്നരിവയരില് നരിയമ നരിഷ്കര്ഷകളരില്ലെ.
സസപനസാം  പരരിപസലരികകണ  അകകൗണരിങ്ങണ്  മസതൃകകള്,  അകകൗണണ്  പുസ്തകങ്ങള്,
അകകൗണണ്  തയസറസകല്,  അസാംഗപീകസരസാം  എന്നരിവ  നരിര്വഹരികകണതസാം,  കമല്
പരരികശസധന  നടകത്തണതമസയ  ഉകദവ്യസഗസര്,  വസര്ഷരിക  കണക്കുകള്
രൂപപീകരരികകണതരിനന്റെ  മസനദണ്ഡസാം  സമയക്രമസാം,ഘടന  എന്നരിവ  സസാംബനരിച്ചുസാം
വവ്യക്തതക്കുറവുണണ്.  അതരിനസല്  വവകലസപരിള്ളരി  സസാംസ്കൃതരി  ഭവനന്റെ  കണക്കുകളുസാം
കണക്കുസൂകരിപ്പു  സസാംവരിധസനങ്ങളുസാം  പരരികശസധനസരപീതരി  എന്നരിവ  ചട്ട  പ്രകസരസാം
ക്രമനപടുകത്തണതണണ്.
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ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.3 

ദദേവസസയം ദബദ്ധ്യാര്ഡുകള്               ദദേവസസയം ദബദ്ധ്യാര്ഡുകള്               

1. തതിരുവതിതതതാംകൂര് ദദേവസസതാം ദബതര്ഡഡ

1950 ലലെ ടതവന്കൂര് ലകതചതിന് ഹതിന്ദു റതിലെലീജതിയസഡ ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സഡ ആകതിലലെ
ലസക്ഷന്  32  നല്കുന്ന  അധതികതരതതിലന്റെ  അടതിസതനതതിലതാം,  ബഹ.  ദകരള
ലലഹദകതടതതിയുലട  28.07.1952  തലീയതതിയതിലലെ  സതി1-3074/50  നമ്പര്
നടപടതിക്രമതതിലലെ  ഉതരവതിലന്റെ  അടതിസതനതതിലമതണഡ  തതിരുവതിതതതാംകൂര്  ദദേവസസതാം
ദബതര്ഡതിലന്റെ  ഓഡതിറഡ  സതാംസതന  ഓഡതിറഡ  വകുപഡ  നടതതിവരുന്നതഡ.  ഓഡതിറഡ
റതിദപതര്ടതിലന്റെ തുടര് നടപടതികള് സസലീകരതിയ്ക്കുന്നതഡ ബഹ. ദകരള ലലഹദകതടതതിയതണഡ.

2. ലകതചതിന് ദദേവസസതാം ദബതര്ഡഡ

1950 ലലെ  ടതവന്കൂര്  ലകതചതി  ഹതിന്ദു  റതിലെലീജതിയസഡ  ഇന്സതിററ്റ്യൂഷന്സഡ  ആകഡ
പ്രകതരതാം ആണഡ ലകതചതിന് ദദേവസസതാം ദബതര്ഡഡ രൂപലീകൃതമതയതഡ.  ഇഇൗ നതിയമതതിലലെ
ലസക്ഷന്  102(2)  പ്രകതരതാം  വതര്ഷതിക  കണക്കുകള്  എലത  വര്ഷവതാം  ഓഡതിറതിനഡ
വതിദധയമതദകണ്ടതതലണന്നഡ  നതിഷ്കര്ഷതിചതിട്ടുലണ്ടങതിലതാം  കണക്കുകള്  ഓഡതിറതിനഡ
സമര്പതിക്കുവതന് സമയപരതിധതി നതിശ്ചയതിചതിടതില. ആകതിലലെ വവ്യവസ ലസക്ഷന് 102(4)
പ്രകതരതാം  ഓഡതിറര്മതലര  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതഡ  ദകരള  ലലഹദകതടതതിയതണഡ.  വതര്ഷതിക
കണക്കുകള്  ഓഡതിറഡ  ലചെയ്യുവതന്  ദകരള  ലലഹദകതടതതിയുലട  30.10.1958 ലലെ
എ 1/2006/52  നമ്പര്  ഉതരവഡ  പ്രകതരതാം  ദകരള  സതാംസതന  ഓഡതിറഡ  വകുപതിലന
ചുമതലെലപടുതതി.  റതിദപതര്ടഡ  സതാംബനതിച  തുടര്  നടപടതികള്  എലതതാം
ലലഹദകതടതതിയുലട ദമല്ദനതടതതിലെതണഡ.

• ബജറഡ  -  ദദേവസസതാം  ദബതര്ഡഡ  ബജറഡ  കയതറതകതി  ആവശവ്യമതയ
ദഭേദേഗതതിദയതടുകൂടതി  അതാംഗലീകരതിക്കുകയുതാം,  സതമ്പതതിക വര്ഷതാം ആരതാംഭേതിചഡ  രണ
മതസതതിനുളതില് സര്കതരതിനഡ അയച്ചു ലകതടുക്കുകയുതാം ലചെദയണ്ടതതണഡ.  ബജറഡ
തയതറതക്കുന്നതഡ  സതാംസതന  സര്കതരതിലന്റെ  ബജറഡ  മതനസല്
അടതിസതനമതകതിയതണഡ.  ബജറഡ  തയതറതക്കുന്നതഡ  സതാംബനതിച  ചെട
വവ്യവസകള്  നതിലെവതിലെതില.  TCHR  Act,  Sec  122  പ്രകതരതാം  റൂള്
തയതറതക്കുന്നതതിനുള അധതികതരതാം ദബതര്ഡതില് നതിക്ഷതിപ്തമതണഡ.  എന്നതിരുന്നതലതാം
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നതളതിതുവലര പ്രസ്തുത അധതികതരതാം പ്രദയതഗതതില് വന്നതിടതിലതതതതണഡ.

• വതര്ഷതിക  ഭേരണ  റതിദപതര്ടഡ  -  വതര്ഷതിക  ഭേരണ  റതിദപതര്ടഡ  ദബതര്ഡഡ
അതാംഗലീകരതിക്കുകയുതാം  ഇഇൗ  റതിദപതര്ടഡ  സതമ്പതതിക  വര്ഷതാം  അവസതനതിചഡ  3
മതസതതിനുളതില്  ഗവണ്ലമന്റെതിനഡ  സമര്പതിദകണ്ടതുമതണഡ.  തയതറതദകണ്ട
രലീതതിദയത നടപടതിക്രമങ്ങദളത വവ്യവസ ലചെയതിടതില.

• അകഇൗണ്ടഡസഡ റൂള്സഡ നതിലെവതിലെതില.

തതിരുവതിതതതാംകൂര്-ലകതചതിന്  ദദേവസസതാം  ദബതര്ഡുകള്കഡ  ലപതതുവതില്  ബതധകമതയ  നതിയമ
വവ്യവസകള് ചുവലട ദചെര്ക്കുന.

കവനന്റെഡ
ആര്ടതികതിള് 

8 (c) (TDB) &
ആര്ടതികതിള് 8

(d) (CDB)

തതിരുവതിതതതാംകൂര്  ദദേവസസതാം  ദബതര്ഡഡ  തതിരുവതിതതതാംകൂര്,  ലകതചതി
രതജതകനതരുതാം  ഇനവ്യത  ഗവണ്ലമനതാം  തമതില്  ഉണ്ടതകതിയ
01.07.1949  ലലെ  കവനന്റെഡ  (COVENANT)  പ്രകതരമതണഡ
നതിലെവതില് വന്നതിട്ടുളതഡ.

TCHRI ACT
ലസക്ഷന് 32

(1)

കണകഡ  സൂക്ഷതികല്  -  ദബതര്ഡതിലന്റെ  ചുമതലെകള്  ദബതര്ഡഡ
അതതിലന്റെ കലീഴതിലള എലത സതപനങ്ങളുലടയുതാം വരവ ലചെലെവ
കണകഡ  സൂക്ഷതിദകണ്ടതതണഡ.  (ഇകതരവ്യതാം  ചുമതലെ
വഹതിക്കുന്നതഡ  ദബതര്ഡതിലലെ  അകഇൗണ്ടഡസഡ  ഓഫലീസറതാം
അകഇൗണ്ടഡസഡ വതിഭേതഗവമതണഡ).

(2)
ഓഡതിറഡ  –അനനര  നടപടതി  –ഹഹദകതടതതിയുലട
നതിയന്ത്രണതതില്  ദബതര്ഡതിലന്റെ കണക്കുകള് ഓദരത വര്ഷവതാം
ഓഡതിറഡ ലചെദയണ്ടതതണഡ.

(3) ഹഹദകതടതതി  നതിയമതിക്കുന്ന  ഓഡതിറര്മതരതണഡ  ഓഡതിറഡ
നതിര്വ്വഹതിദകണ്ടതഡ.

(5)

ഓഡതിറഡ  റതിദപതര്ടഡ  ഹഹദകതടതതികതണഡ  സമര്പതിദകണ്ടതഡ.
ടതി  റതിദപതര്ടതില്  ദദേവസസതതിനുണ്ടതയതിട്ടുള  നഷ്ടങ്ങലള
സതാംബനതിച്ചുതാം  വതിവരതാം  ഉള്ലകതളതിദകണ്ടതതണഡ.  കൂടലത
കണക്കുകലള  സതാംബനതിച്ചുതാം  മറഡ  വതിഷയങ്ങലള  സതാംബനതിച്ചുതാം
ഹഹദകതടതതി  ആവശവ്യലപടുന്നവ  ഓഡതിറഡ  ലചെയഡ  റതിദപതര്ടഡ
ഹഹദകതടതതി സമക്ഷതാം സമര്പതിദകണ്ടതതണഡ.

(6)
ഹഹദകതടതതി  ടതി  ഓഡതിറഡ  റതിദപതര്ടതിലന്റെ പകര്പഡ  അവയതില്
പരതമര്ശതിക്കുന്ന  ക്രമദകടുകള്  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനതയതി
ദബതര്ഡതിനഡ അയച്ചു ലകതടുക്കുന.
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(7)
ഹഹദകതടതതി  ഇതതിദനലള  മറഡ  നടപടതിക്രമങ്ങള്  പതലെതിചഡ
ദബതര്ഡതിദനത  മറഡ  ജലീവനകതര്ദകത  എതതിരതയതി  സര്ചതര്ജഡ
നടപടതി സസലീകരതിക്കുന.

(8)

ഓഡതിറഡ  റതിദപതര്ടഡ  -  സര്കതരതിനു  സമര്പതികണതാം  ഓഡതിറഡ
റതിദപതര്ടഡ  കതിടതി  2  മതസതതിനകതാം ദബതര്ഡഡ ടതി  റതിദപതര്ടതിലന്റെ
ഒരു പകര്പഡ സര്കതരതിനഡ സമര്പതിക്കുന. (2007 ലലെ ദഭേദേഗതതി
പ്രകതരതാം  നതിലെവതില്  വന).   (ടതി  സതാംഗതതി  ലചെയ്യുന്നതഡ
കമലീഷണറതണഡ).

S 33  (1)

ബജറഡ  -  സര്കതരതിനു  സമര്പതികണതാം  ദബതര്ഡഡ  എലത
വര്ഷവതാം  ലതതടടുത വര്ഷലത വരവഡ-ലചെലെവഡ  കണക്കുകലള
സതാംബനതിച  ബജറഡ  തയതറതക്കുന.  (ബജറഡ  തയതറതക്കുന്നതഡ
അകഇൗണ്ടഡസഡ  ഓഫലീസറതണഡ).  ഒരു  സതമ്പതതിക  വര്ഷതാം
തുടങ്ങതി  രണ  മതസതതിനകതാം  ടതി  ബജറതിലന്റെ  മതതിയതയ
പകര്പ്പുകള് സര്കതരതിനഡ  സമര്പതിദകണ്ടതതണഡ.   (ഇകതരവ്യതാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതഡ കമലീഷണറതണഡ).

(2)

അഡതിമതിനതിദസ്ട്രേഷന് റതിദപതര്ടഡ - സര്കതരതിനു സമര്പതികണതാം
ദബതര്ഡഡ ഓദരത സതമ്പതതിക വര്ഷവതാം ദബതര്ഡതിലന്റെ ഭേരണ
റതിദപതര്ടഡ  തയതറതദകണ്ടതുതാം  ആയതതിലന്റെ  മതതിയതയ
പകര്പ്പുകള്  അടുത  സതമ്പതതിക  വര്ഷതാം  തുടങ്ങതി  മൂന
മതസതതിനകതാം  സര്കതരതിനഡ  സമര്പതിദകണ്ടതതണഡ.  (ഭേരണ
റതിദപതര്ടഡ  തയതറതക്കുന്നതുതാം  ആയതഡ  സര്കതരതിനഡ
സമര്പതിക്കുന്നതുതാം കമലീഷണറതണഡ).
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3. മലെബതര് ദദേവസസതാം ദബതര്ഡഡ

1951 ലലെ  MHR&CE  ആകതിലലെയുതാം, 1994 ലലെ ദകരള ദലെതകല്ഫണ്ടഡ ഓഡതിറഡ
നതിയമതതിലലെയുതാം,  1996 ലലെ  ദകരള  ദലെതകല്  ഫണ്ടഡ  ഓഡതിറഡ  ചെടങ്ങളതിലലെയുതാം
അധതികതരലപടുതലെതിലന്റെ അടതിസതനതതിലമതണഡ മലെബതര് ദദേവസസതാം ദബതര്ഡതിലന്റെയുതാം
ദക്ഷത്രങ്ങളുലടയുതാം  ഓഡതിറഡ  ദകരള  സതാംസതന ഓഡതിറഡ  വകുപഡ  നടത്തുന്നതഡ.  ഓഡതിറഡ
റതിദപതര്ടഡ  പുറലപടുവതിച  ദശഷതാം  ദലെതകല്  ഫണ്ടഡ  ഓഡതിറഡ  ആകതിലതാം  ചെടങ്ങളതിലതാം
അനുശതസതിക്കുന്ന  വതിധമുള  തുടര്  നടപടതികള്  സസലീകരതിക്കുന.  ശ്രദദ്ധേയമതയ
പരതമര്ശങ്ങള് ഓദരത വര്ഷവതാം സമതഹൃത ഓഡതിറഡ റതിദപതര്ടതില് ഉള്ലപടുത്തുന. 

MHR&CE
ആകഡ ലസക്ഷന്

81(സതി)(1)
ബജറഡ 

MHR&CE
ആകഡ ലസക്ഷന്

81(സതി)(2)

വതര്ഷതിക  ഭേരണ  റതിദപതര്ടഡ  -  സതമ്പതതിക  വര്ഷതാം
അവസതനതിചഡ  രണ മതസതതിനകതാം  ദബതര്ഡഡ  തയതറതകണതാം.
അതുകഴതിഞഡ  ഒരു  മതസതതിനകതാം  സര്കതരതിനഡ  നല്കണതാം.
സര്കതര്  അതഡ  ലെഭേതിചഡ  ഒരു  മതസതതിനകതാം  നതിയമസഭേയഡ
സമര്പതികണതാം.

MHR&CE
ആകഡ ലസക്ഷന്

81(എ)(3)

ഓഡതിറഡ - ദകരള സതാംസതന ഓഡതിറഡ വകുപഡ ഡയറകര് ഓഡതിറഡ 
നടതണതാം.
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4. ഗുരുവതയൂര് ദദേവസസതാം ഓഡതിറഡ

1978 ലലെ  ഗുരുവതയൂര്  ദദേവസസതാം  നതിയമതതിലലെ  വകുപഡ  23(2),  1980 ലലെ
ഗുരുവതയൂര്  ദദേവസസതാം  ചെടങ്ങളതിലലെ  ചെടതാം  17  എന്നതിവ  പ്രകതരമതണഡ  ഗുരുവതയൂര്
ദദേവസസതതിലന്റെ ഓഡതിറഡ ദകരള സതാംസതന ഓഡതിറഡ വകുപഡ നടത്തുന്നതഡ. നതിയമതതിലലെ
ലസക്ഷന് 24 പ്രകതരതാം സതപനതതിലന്റെ ഓഡതിറഡ റതിദപതര്ടഡ സതാംസതന ഓഡതിറഡ വകുപഡ
സമര്പതിക്കുന്നതഡ  ഗുരുവതയൂര്  ദദേവസസതാം  കമലീഷണര്കതണഡ.  ഇതതിദനലള  തുടര്
നടപടതികള് സസലീകരതിക്കുന്നതുതാം കമലീഷണറതണഡ.

• വതര്ഷതിക കണക്കുകള് - നതിയമതതിലലെ ലസക്ഷന് 23 പ്രകതരതാം ദദേവസസതതിലന്റെ
കണക്കു സൂക്ഷതിപതിലന്റെ ചുമതലെ ഗുരുവതയൂര് ദദേവസസതാം മതദനജതിതാംഗഡ  കമതിറതിയതില്
നതിക്ഷതിപ്തമതണഡ.  നതിലെവതില്  കമതിറതി  അതാംഗലീകരതിചഡ  വതര്ഷതിക  കണക്കുകള്
കമലീഷണര്കഡ നല്കുന.

• ബജറഡ  -  നതിയമതതിലലെ ലസക്ഷന്  21  പ്രകതരതാം,  കമതിറതി  അതാംഗലീകരതിച  ബജറഡ
കമലീഷണല് സര്കതരതിദലെയഡ നല്കണലമന്നഡ പറയുന.

• ഭേരണ  റതിദപതര്ടഡ  -  ദദേവസസതതിലന്റെ  ഭേരണ  റതിദപതര്ടഡ  മതദനജതിതാംഗഡ  കമതിറതി
കമലീഷണര്കഡ  സമര്പതിദകണ്ടതുതാം  കമലീഷണര്  സര്കതരതിനഡ
സമര്പതിദകണ്ടതുതാം,  സര്കതര്  നതിയമസഭേയഡ  മുമ്പതലക  സമര്പതിദകണ്ട
തുമതലണന്നഡ ദദേവസസതാം നതിയമതതിലലെ ലസക്ഷന് 13 ല് വവ്യക്തമതക്കുന.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.4 

കക്ഷേമനനിധനി കബദ്ധ്യാര്ഡുകളകക്ഷേമനനിധനി കബദ്ധ്യാര്ഡുകള
കക്ഷേമനനിധനികള

1994 ലലെ കകരള കലെലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡനിറണ്ട്  ആകണ്ട്  വകുപണ്ട്  4(1),  4(2)  പ്രകലോരര

പടനികയനില് തകദ്ദേശ സസ്വയരഭരണ സലോപനങ്ങളലക്കലോപര ഉളലപടുതനിയനിട്ടുള്ള തകദ്ദേശ

നനിധനികളുലടെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  സലോപനങ്ങളലോണണ്ട്  കക്ഷേമനനിധനി  കബലോര്ഡുകള.

കക്ഷേമനനിധനി ഓഡനിറണ്ട് കലോരരലോലെയതനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്ന 21 കക്ഷേമനനിധനികളുലടെയര,

കകരള  സരസലോന നനിര്മനിതനി  കകന്ദ്രതനിലന്റെയര  വരവണ്ട്  ലചെലെവുകള,  ആഭരന്തരമലോയര,

ബലോഹരമലോയര  കണക്കു  പറയവലോനുള്ള  ബലോധരത  എന്നനിവ  അതതണ്ട്  കക്ഷേമനനിധനികളുലടെ

നനിയമതനിലലെയര/സര്ക്കലോര്  ഉതരവുകളുലടെയര  കലോരരലോലെയ  ഘടെനയലടെയര

അടെനിസലോനതനില്  വരതരലോസലപടനിരനിക്കുന.  സരസലോന  ലതലോഴനിലര  ലലനപുണരവുര

വകുപനിലന്റെ ചുമതലെലോ പരനിധനിയനില് വരുന്ന വനിവനിധ കക്ഷേമനനിധനികള അതനിലന്റെ ലെരബതലെ

കണക്കു  പറചനില്  സര്ക്കലോരനികനലോടെണ്ട്  കണക്കു  പറയവലോന്  നനിയമനനിഷ്കര്ഷയലണങനിലര

സമര്പനിക്കലപടുന്ന  കരഖകള  ആയതനിലന്റെ  സമയക്രമര  ഇവലയലലോര  വരതരസമലോണണ്ട്.

നനിലെവനില്  വനിവനിധ  കക്ഷേമനനിധനികളനില്  അനുവര്തനിച്ചുവരുന്ന  രരീതനികളുലടെ  പടനിക

അനുബന്ധമലോയനി  കചെര്ക്കുന.  നനിലെവനില്  സരസലോന  ഓഡനിറണ്ട്  വകുപനിനണ്ട്  ഓകരലോ

കക്ഷേമനനിധനിയര  വരതരസ്തമലോയ  രരീതനിയനിലെലോണണ്ട്  വലോര്ഷനിക  കണക്കുകള  തയലോറലോക്കനി

ഓഡനിറനിനണ്ട് സമര്പനിക്കുന്നതണ്ട്. വനിവരങ്ങളുലടെ പടനിക അനുബന്ധമലോയനി ഉളലപടുത്തുന.

വരതരസ്തമലോര്ന്ന  രരീതനിയനില്  സസ്വരീകരനിക്കലപടുന്ന  വരവുകള  വനിനനികയലോഗനിക്കുന്ന

ലചെലെവുകള,  ലലെഡണ്ട്ജര്  എന്ടനി  നടെകതണ  രരീതനി,  മലോനദണര,  പരനിപലോലെനികക്കണ

അക്കക്കൗണണ്ട്  ബുക്കുകള,  ചുമതലെകള  നനിര്വ്വഹനികക്കണതര  കമല്  പരനികശലോധന

നടെകതണതമലോയ  ഉകദരലോഗസര്,  വലോര്ഷനിക  കണക്കുകള  രൂപരീകരനികക്കണതനിലന്റെ

മലോനദണര,  സമയക്രമര,  ഘടെന  എന്നനിവ  സരബന്ധനിചണ്ട്  കക്ഷേമനനിധനികളുലടെ  നനിയമ

ചെടങ്ങളലോല് ഏകകലോപനിപനിചണ്ട് വരക്തത വരുകതണതണണ്ട്. ആയതനിനലോല് കമല് വനിവരങ്ങള
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കക്ഷേമനനിധനി കബലോര്ഡുകളുലടെ കണക്കു പറചനിലെനിലലെ ഉതരവലോദനിത ബന്ധങ്ങള

ക്രമ
നര

സലോപനതനി
ലന്റെ കപരണ്ട്

സലോപനങ്ങളു
ലടെ

ഉകദരലോഗസ
തലെതനില്
കണക്കണ്ട്

പറയലോനുള്ള
ബലോദ്ധരത 

അധനികലോര
സലോപനങ്ങ

കളലോടെണ്ട്
കണക്കണ്ട്
പറയലോന്

ബലോദ്ധരതലപ
ട ഉകദരലോ
ഗസന് 

സസ്വരീരനികക്ക
ണ അധനി

കലോര
സലോപനര 

സര്ക്കലോരനികനലോടെണ്ട്
കണക്കണ്ട് പറയലോന്

ബലോദ്ധരതലപട
ഉകദരലോഗസന് &

സമയക്രമര &
സമര്പനികക്കണ

കരഖകള 

നനിയമസഭകയലോടെണ്ട് കണക്കണ്ട്
പറയലോനുള്ള ബലോദ്ധരത 

1

കകരളലോ
കറഷന്

വരലോപലോരനി
കക്ഷേമനനിധനി 

ജൂനനിയര്
സൂപ്രണണ്ട് 

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

മലോകനജണ്ട് ലമ
ന്റെണ്ട് കമറനി

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

പ്രതനിവര്ഷര ,
ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ

കണക്കണ്ട്

1998 ലലെ കകരളലോ കറഷന്
വരലോപലോരനി കക്ഷേമനനിധനി
നനിയമര 27(3) വകുപണ്ട് 

2

കകരളലോ
കശുവണനി

ലതലോഴനിലെലോളനി
ആശസ്വലോസ

കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരളലോ
കശുവണനി

ലതലോഴനിലെലോളനി
ആശസ്വലോസ

കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

ഡനിസരബര് 31,
ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ

കണക്കണ്ട്

വലോര്ഷനിക കണക്കുകള
ചെരീഫണ്ട് എകനികക്യൂടരീവണ്ട്

ഓഫരീസര് ഗവര്ലമന്റെനിനണ്ട്
സമര്പനിക്കണര എന്നണ്ട്

മലോത്രകമ 1988 ലലെ പദ്ധതനി
ഖ.56(4) ല്

പരലോമര്ശനിക്കുനള.

3

കകരളലോ
തയല്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരളലോ
തയല്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്
ജൂലലെ 31,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട് ,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

1994 ലലെ കകരളലോ തയല്
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമനനിധനി

നനിയമര 31(1), 31(2)

4

കകരളലോ
കയര്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

 ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരളലോ
കയര്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്
ജൂലലെ 31,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട് ,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

1987 ലലെ കകരളലോ കയര്
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമനനിധനി

നനിയമര 25(1), 25(2)

5

കകരള
സരസലോന
നനിര്മനിതനി

കകന്ദ്രര

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
കമറനി

ഗകവര്ണനിഗണ്ട്
കബലോഡനി

 എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

ലസപണ്ട്റരബര് 30,
ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ

കണക്കണ്ട്

29.04.1989 ലലെ
ജനി.ഒ(എര.എസണ്ട്)

25/89/ഹക്കൗസനിരഗണ്ട് ഉതരവണ്ട്
പ്രകലോരര അരഗരീകരനിച
ലമകമലോറലോണര ഓഫണ്ട്

അകസലോസനികയഷന് ഖ.
(സനി) പ്രകലോരര വലോര്ഷനിക
കണക്കുകള ഗകവര്ണനിഗണ്ട്
കബലോഡനിക്കണ്ട് സമര്പനിക്കലോന്
മലോത്രകമ പരലോമര്ശനിക്കുനള
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6

കകരള
സരസലോന
ഭലോഗരക്കുറനി
ഏജന്റുമലോരു

ലടെയര
വനില്പനക്കലോ

രുലടെയര
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള
സരസലോന
ഭലോഗരക്കുറനി
ഏജന്റുമലോരു

ലടെയര
വനില്പന

ക്കലോരുലടെയര
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര് ,
ജൂലലെ 31
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട് ,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

2008 ലലെ കകരള
സരസലോന ഭലോഗരക്കുറനി

ഏജന്റുമലോരുലടെയര
വനില്പനക്കലോരുലടെയര

കക്ഷേമനനിധനി നനിയമര 19(1),
19(2)

7

കകരള
കര്ഷക

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള
കര്ഷക

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,
ജൂലലെ 31
പ്രവര്തന
റനികപലോര്ടണ്ട്

1990 ലലെ കകരള കര്ഷക
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമ പദ്ധതനി

ഖ 44 ല്  പദ്ധതനി
സരബന്ധനിച പ്രവര്തന
റനികപലോര്ടണ്ട് പ്രതനിവര്ഷര

ഗവര്ണ്ലമന്റെനിനണ്ട്
സമര്പനിക്കണര എന്നണ്ട്

മലോത്രകമ
പരലോമര്ശനിക്കുനള. 

8

കകരള കളളണ്ട്
വരവസലോയ
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
ഇന്ലസ്പെകര്

കകരള കളളണ്ട്
വരവസലോയ
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
ഇന്ലസ്പെകര്,

ഡനിസരബര് 31,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട് 

1969 ലലെ കകരള കളളണ്ട്
വരവസലോയ ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമനനിധനി നനിയമര
15 എഫണ്ട്1, 15 എഫണ്ട്2

9

കകരള
ലകതറനി
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള
ലകതറനി
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

ജൂലലെ
31 ,വലോര്ഷനിക

റനികപലോര്ടണ്ട്,
ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ

കണക്കണ്ട്

1989 ലലെ കകരള ലകതറനി
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമനനിധനി
നനിയമര 25 (1), 25(2)

10

കകരള
ആഭരണ

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള
ആഭരണ

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

നവരബര് 30,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

2009 ലലെ കകരള ആഭരണ
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമനനിധനി

നനിയമര 35(1), 35(2)

11 കകരള ഈറ
കലോട്ടുവളളനി

തഴ
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള ഈറ
കലോട്ടുവളളനി

തഴ
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,
ജൂലലെ 31,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

1998 ലലെ കകരള ഈറ
കലോട്ടുവളളനി തഴ ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി നനിയമര 25(1),

25(2)

94 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡുകള് 

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

12

കകരള
വരലോപലോരനി

കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള
വരലോപലോരനി

കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,
പ്രതനിവര്ഷര

കകരള വരലോപലോരനി
കക്ഷേമനനിധനി കബലോര്ഡനിനണ്ട്
നലോളനിതവലര അരഗരീകൃത

നനിയമകമലോ ചെടകമലോ
രൂപരീകരനിചനിടനില

13

കകരള
ബരീഡനി ചുരുടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
ഇന്ലസ്പെകര്

കകരള
ബരീഡനി
ചുരുടണ്ട്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
ഇന്ലസ്പെകര്,

ഡനിസരബര് 31
ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ

കണക്കണ്ട്

1996 ലലെ കകരള ബരീഡനി
ചുരുടണ്ട് ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി നനിയമര

51(5)ല്
വലോര്ഷനികകണക്കുകള

സര്ക്കലോരനിനു
സമര്പനിക്കണര എന്നണ്ട്

മലോത്രകമ
പരലോമര്ശനിക്കുനള.

14

കകരള ക്ഷേരീര
കര്ഷക

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ക്ലര്ക്കണ്ട്
ചെരീഫണ്ട്

എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള ക്ഷേരീര
കര്ഷക

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

ലസപണ്ട്റരബര് 30,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

2007 ലലെ കകരള ക്ഷേരീര
കര്ഷക ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമനനിധനി നനിയമര 24(2)
ലലെ 1-ാം ഉപവകുപണ്ട്

15

കകരള
അബണ്ട്കലോരനി
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
ഇന്ലസ്പെകര്

കകരള
അബണ്ട്കലോരനി
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
ഇന്ലസ്പെകര്,
ജൂലലെ 31,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

1989 ലലെ കകരള
അബണ്ട്കലോരനി ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമനനിധനി നനിയമര  26(2)

16

കകരളലോ
കമലോകടലോര്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരളലോ
കമലോകടലോര്

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

പ്രതനിവര്ഷര,
വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

1985 ലലെ കകരളലോ കമലോകടലോര്
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമ പദ്ധതനി

ഖ 79 ല് പ്രതനിവര്ഷ
പ്രവര്തന റനികപലോര്ടണ്ട്

ഗവര്ലമന്റെനിനണ്ട്
സമര്പനിക്കണര എന്നണ്ട്

മലോത്രകമ
പരലോമര്ശനിക്കുനള.
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17

കകരളലോ ഖലോദനി
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരളലോ
ഖലോദനി

ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്
(കബലോര്ഡണ്ട്

അരഗരീകലോരകതലോ
ലടെ) ജൂലലെ 31,

വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട്,

ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ
കണക്കണ്ട്

1989 ലലെ കകരളലോ ഖലോദനി
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമനനിധനി

നനിയമര 23(1), 23(2)

18

കകരള
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട് 

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

കലെബര്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
കമരീഷണര്

കകരള
ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമനനിധനി
കബലോര്ഡണ്ട് 

കലെബര്
ലവല്ഫയര്

ഫണണ്ട്
കമരീഷണര്,
പ്രതനിവര്ഷര,
ഓഡനിറണ്ട് ലചെയ

കണക്കണ്ട്

1975 ലലെ കകരള
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമനനിധനി

നനിയമര 19(1), 19(2), 19(3)

19

കകരള ചുമടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമ
കബലോര്ഡണ്ട്
(അണ്

അറലോചണ്ട്ഡണ്ട്)

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള ചുമടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമ
കബലോര്ഡണ്ട്
(അണ്

അറലോചണ്ട്ഡണ്ട്)

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

ലസപണ്ട്റരബര് 30
പദ്ധതനിയലടെ
പ്രവര്തനര
സരബന്ധനിച

റനികപലോര്ടണ്ട്

1981 ലലെ കകരള ചുമടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി ചെടര 20,21

20

കകരള ചുമടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമ
കബലോര്ഡണ്ട്

(സലോകറര്ഡണ്ട്)

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

കകരള ചുമടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമ
കബലോര്ഡണ്ട്

(സലോകറര്ഡണ്ട്)

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്,

ലസപണ്ട്റരബര് 30
പദ്ധതനിയലടെ
പ്രവര്തനര
സരബന്ധനിച

റനികപലോര്ടണ്ട്

1981 ലലെ കകരള ചുമടണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി ചെടര 20,21

21

അലെക്കണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമ
പദ്ധതനി 

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

ഗകവര്ണനിഗണ്ട്
കബലോഡനി

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്

ഓഫരീസര് മലോര്ചണ്ട്
31, വലോര്ഷനിക

റനികപലോര്ടണ്ട്

2004 ലലെ അലെക്കണ്ട്
ലതലോഴനിലെലോളനി കക്ഷേമ  പദ്ധതനി

ഖ 22(3) പ്രകലോരര
വലോര്ഷനിക റനികപലോര്ടണ്ട്

ഗവര്ണ്ലമന്റെനിനണ്ട്
സമര്പനിക്കണര എന്നണ്ട്

മലോത്രകമ പരലോമര്ശനിക്കുനള

22

ബലോര്ബര് &
ബക്യൂടരീഷരന്
ലതലോഴനിലെലോളനി

കക്ഷേമ
പദ്ധതനി 

ഫനിനലോന്സണ്ട്
ഓഫരീസര്

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്
ഓഫരീസര്

ഗകവര്ണനിഗണ്ട്
കബലോഡനി

ചെരീഫണ്ട്
എകനികക്യൂടരീവണ്ട്

ഓഫരീസര്, മലോര്ചണ്ട്
31, വലോര്ഷനിക

റനികപലോര്ടണ്ട് 

2004 ലലെ ബലോര്ബര് &
ബക്യൂടരീഷരന് ലതലോഴനിലെലോളനി
കക്ഷേമ  പദ്ധതനി ഖ 22(3)

പ്രകലോരര വലോര്ഷനിക
റനികപലോര്ടണ്ട് ഗവര്ണ്ലമന്റെനിനണ്ട്

സമര്പനിക്കണര എന്നണ്ട്
മലോത്രകമ പരലോമര്ശനിക്കുനള
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കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡുകള് 

കക്ഷേമനനിധനി  കബലോര്ഡുകള  ഓഡനിറനിനണ്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന  കണക്കുസൂക്ഷേനിപണ്ട്
കരഖലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരര അനുബന്ധമലോയനി കചെര്ക്കുന. (അനുബന്ധര - 5).
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 ജജിലല്ലാ ടൂറജിസസം പപല്ലാമമേഷന് കകൗണ്സജില് (ഡജി.റജി.പജി.സജി) 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.5 

ജജിലദ്ധ്യാ ടൂറജിസയം പപദ്ധ്യാമമേഷന് കകൗണ്സജില് ജജിലദ്ധ്യാ ടൂറജിസയം പപദ്ധ്യാമമേഷന് കകൗണ്സജില് ((ഡജിഡജി..റജിറജി..പജിപജി..സജിസജി))

ടൂററിസസ

കകേരള  കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ആകണ്ട്  4(2)  ല്  നറിഷ്കര്ഷറികസ  വറിധസ  സര്ക്കലോര്
ഉത്തരവറിലൂടടെയസ (സ.ഉ.നസ (സലോധലോ) 3724/2002/ധന:തതീയതറി:12.07.2002, സ.ഉ.നസ
(കകേ.എ) 338/2010/ ധന: തതീയതറി:17.06.2010) അതതണ്ട് ജറിലലോ ടൂററിസസ ടപലോകമലോഷന
കേകൗണ്സറിലുകേളുടടെ  (DTPC)  ടമകമലോറലോണസ  ഓഫണ്ട്  അകസലോസറികയഷനസ
(Memorandum  of  Association)  പകേലോരമലോണണ്ട്  സസസലോന  ടൂററിസസ  വകുപറിടന
പരറിധറിയറിലുള്ള  ജറിലലോ  ടൂററിസസ  ടപലോകമലോഷന  കേകൗണ്സറിലുകേളുടടെയസ  (DTPC)
സസസലോന  സര്ക്കലോരറിടന  ഓണസ  വലോരലോകഘലോഷത്തറിടനയസ  ഓഡറിറ്റുമലോണണ്ട്  കകേരള
സസസലോന  ഓഡറിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  നറിര്വ്വഹറികന്നതണ്ട്.  ഈ  കേലോരരലോലയങ്ങളുടടെ
കേണകസ,ആഭരന്തര  ബലോഹരകേണകപറചറില്  ഉത്തരവലോദറിത്തങ്ങടളയസ  കുററിച്ചുമലോണണ്ട്
ഇവറിടടെ പതറിപലോദറികന്നതണ്ട്. 

കേണക പറയന്നതറിടല ഉത്തരവലോദറിത്തസ

സലോപനസ

ഉകദരലോഗസ
തലത്തറില് കേണക

പറയലോനള്ള
ബലോദരത

ഉകദരലോഗസര്
അധറികേലോരസലോന
ങ്ങകളലോടെണ്ട് കേണക

പറയലോനള്ള
ബലോദരത

സലോപനസ
സര്ക്കലോരറികനലോടെണ്ട്

കേണക
പറയലോനള്ള
ബലോദരത

സലോപനസ
നറിയമസഭകയലോ

ടെണ്ട്  കേണക
പറയലോനള്ള
ബലോദരത

ജറിലലോ ടൂററിസസ
ടപലോകമലോഷന
കേകൗണ്സറിലുകേ

ളുടടെ
(ഡറി.

ററി.പറി.സറി)

ക്ലര്ക്കണ്ട്/
അക്കകൗ
ണനണ്ട്

ടസക്രട്ടററി/
കേളകര്
(ഡറി.

ററി.പറി.സറി)
ടചെയര്മലോന)

ടസക്രട്ടററി/
കേളകര്
(ഡറി.

ററി.പറി.സറി)
ടചെയര്മലോ

ന)

ജനറല്
കബലോ
ഡറി

ടസക്രട്ടററി/
കേളകര്
(ഡറി.

ററി.പറി.സറി)
ടചെയര്മലോ

ന)

ഗവ.
ടസക്രട്ടററി
ടൂററിസസ 

ഗവ.
ടസക്രട്ടററി
ടൂററിസസ 

നറിയ
മസഭ
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സസംസസ്ഥാന ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ ഇന്സസ്ററ്റിററ്റ്യൂടസ് 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.6 

സയംസദ്ധ്യാന ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സസ്റ്റിററ്റ്യൂടട്ട് സയംസദ്ധ്യാന ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സസ്റ്റിററ്റ്യൂടട്ട് ((സസ്റ്റിലസസ്റ്റില))

കകേരള  കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ആകണ്ട്  പടഡികേ  3(1)  ല്  ഉള്പപ്പെടഡിട്ടുള
സലോപനമലോണണ്ട്  സസംസലോന  ഭലോഷലോ  ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്.  സ.ഉ.(എസം.എസണ്ട്)129/76/എചണ്ട്.
എജറ്റ്യൂകക്കഷന്;  തതീയതഡി:13.08.1976  പ്രകേലോരസം  സസംസലോന  ഭലോഷലോ  ഇന്സഡിററ്റ്യൂടഡിപന
അക്കക്കൗണഡിസംഗണ്ട്  തതത്വങ്ങള് പ്രലോബലല്യതഡിലലോക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  ഇതണ്ട് അനുസരഡിചലോണണ്ട് പ്രസ്തുത
സലോപനതഡിപല കേണക്കുകേളസം കേണക്കുസൂകഡിപ്പു സസംവഡിധലോനവസം പ്രവര്തഡിക്കുന്നതണ്ട്. 

കേണക്കുകേളസം കേണക്കുസൂകഡിപ്പു സസംവഡിധലോനവസം

സ.ഉ.(എസം.എസണ്ട്)129/76/എചണ്ട്. എജറ്റ്യൂകക്കഷന്; തതീയതഡി:13.08.1976 പ്രകേലോരമുള
നഡിഷ്കര്ഷകേള് ചുവപടെ കചേര്ക്കുന.

• ചേടസം II.6 : എലലോ വര്ഷവസം ജനുവരഡി 1 നു മുന്പലോയഡി ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് ഡയറകര് ബജറണ്ട്
എസഡികമറണ്ട് കബലോര്ഡണ്ട് ഓഫണ്ട് ട്രസതീസഡിനു സമര്പ്പെഡികക്കണതലോണണ്ട്.

• ചേടസം  II.8 :  കബലോര്ഡണ്ട്   ബജറണ്ട്  അസംഗതീകേരഡിചണ്ട്  പതഡിനഞണ്ട്  ദഡിവസതഡിനകേസം
ബജറഡിപന പകേര്പ്പെണ്ട് സര്ക്കലോരഡിപന അസംഗതീകേലോരതഡിനലോയഡി സമര്പ്പെഡികക്കണതലോണണ്ട്.
അകതലോപടെലോപ്പെസം തപന്ന ഒരു പകേര്പ്പെണ്ട് ഓഡഡിറഡിനുസം സമര്പ്പെഡികക്കണതലോണണ്ട്.

• ചേടസം  II.11 :  ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്  ഡയറകര്   വലോര്ഷഡികേക്കണക്കുകേള്  തയലോറലോക്കഡി
കബലോര്ഡഡിനു സമര്പ്പെഡികക്കണതസം കബലോര്ഡണ്ട് അസംഗതീകേരഡിച വലോര്ഷഡികേകേണക്കുകേള്
സലോമ്പതഡികേ  വര്ഷസം  അവസലോനഡിചണ്ട്  മൂന  മലോസതഡിനകേസം  സര്ക്കലോരഡിനുസം
സസംസലോന ഓ ഡഡിറണ്ട് വകുപ്പെഡിനുസം സമര്പ്പെഡികക്കണതമലോണണ്ട്.

കേണക്കു പറയുന്നതഡിപല ഉതരവലോദഡിതസം

സലോപനസം
ഉകദല്യലോഗസ തലതഡില്

കേണക്കു പറയലോനുള
ബലോദല്യത 

ഉകദല്യലോഗസര്
അധഡികേലോരസലോനങ്ങകളലോ
ടെണ്ട് കേണക്കു പറയലോനുള

ബലോദല്യത

സലോപനസം
സര്ക്കലോരഡികനലോടെണ്ട് കേണക്കു

പറയലോനുള ബലോദല്യത

സലോപനസം
നഡിയമസഭ

കയലോടെണ്ട്
കേണക്കു

പറയലോനുള
ബലോദല്യത

സസംസലോ
ന ഭലോഷലോ
ഇന്സഡി

ററ്റ്യൂടണ്ട്

ഫഡിനലോന്
ഷല്യല്

അസഡിസനണ്ട്

ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്
ഡയറകര് 

ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്
ഡയറകര് 

കബലോര്ഡണ്ട്
ഓഫണ്ട്

ട്രസതീസണ്ട്

ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്
ഡയറകര് 

ഗവ.
പസക്രടറഡി,
സസംസലോരഡി
കേ കേലോരല്യ
വകുപ്പെണ്ട് 

- -
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 സര്വ്വവവിജജ്ഞാനകകജ്ഞാശ ഇന്സസ്റവിററ്റ്യൂടസ് 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.7 

സര്വ്വവവിജദ്ധ്യാനകകദ്ധ്യാശ പ്രസവിദദ്ധീകരണങ്ങളുടടെ സയംസദ്ധ്യാനസര്വ്വവവിജദ്ധ്യാനകകദ്ധ്യാശ പ്രസവിദദ്ധീകരണങ്ങളുടടെ സയംസദ്ധ്യാന
ഇന്സവിററ്റ്യൂടട്ട് ഇന്സവിററ്റ്യൂടട്ട് ((എസട്ട്എസട്ട്..ടഎടഎ..ഇഇ..പവിപവി))

കകേരള  കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ആകണ്ട്  1994  പടഡികേ  3(1)  ല്  ഉള്പപ്പെടഡിട്ടുള
സലോപനമലോണണ്ട് സര്വ്വവഡിജലോനകകേലോശ പ്രസഡിദദ്ധീകേരണങ്ങളുപടെ സസംസലോന ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്
1984  പല സര്വ്വവഡിജലോനകകേലോശ പ്രസഡിദദ്ധീകേരണങ്ങളുപടെ സസംസലോന ഇന്സഡിററ്റ്യൂടഡിപന
(കകേരള)  പസലോസസറഡി  ഫഡിനലോന്സണ്ട്  &  അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  റൂള്സണ്ട്  -  ജനറല് റൂള്സണ്ട്  III.9
പ്രകേലോരമലോണണ്ട് പ്രസ്തുത സലോപനതഡിപല കേണക്കുകേളുസം കേണക്കുസൂകഡിപ്പു സസംവഡിധലോനവസം
പ്രവര്തഡിക്കുന്നതണ്ട്. 

കേണക്കുകേളുസം കേണക്കുസൂകഡിപ്പു സസംവഡിധലോനവസം കേണക്കു പറയുന്നതഡിപല ഉതരവലോദഡിതസം

സലോപ
നസം

ഉകദദലോഗസ
തലതഡില് കേണക്കു

പറയലോനുള
ബലോദദത 

ഉകദദലോഗസര്
അധഡികേലോരസലോന
ങ്ങകളലോടെണ്ട് കേണക്കു

പറയലോനുള
ബലോദദത

സലോപനസം
സര്ക്കലോരഡികനലോടെണ്ട്

കേണക്കു
പറയലോനുള
ബലോദദത

സലോപനസം
നഡിയമസഭകയലോടെണ്ട്

കേണക്കു പറയലോനുള
ബലോദദത

SIEP ക്ലര്ക്കണ്ട് ഡയറകര് ഡയറകര്
ഭരണസ

മഡിതഡി
കയലോടെണ്ട്

ഡയറ
കര്

ഗവണ്പമനണ്ട്
പസക്രടറഡി,
സലോസംസലോരഡി

കേസം

ഗവണ്പമനണ്ട്
പസക്രടറഡി,
സലോസംസലോരഡി

കേസം

നഡിയമ
സഭ
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ഭവന നനിര്മമ്മാണ ബബമ്മാര്ഡഡ് 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 2.8 

കകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന നനിര്മദ്ധ്യാണ കബദ്ധ്യാര്ഡഡകകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന നനിര്മദ്ധ്യാണ കബദ്ധ്യാര്ഡഡ

കകേരള  കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ആകണ്ട്  പടഡികേ  3(1)ല്  ഉള്പപ്പെടഡിട്ടുള
സലോപനമലോണണ്ട്  കകേരള സസംസലോന ഭവനനഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട്. കകേരള ഭവന നഡിര്മലോണ
കബലോര്ഡണ്ട് നഡിയമസം 1971,  ഹഹൗസഡിസംഗണ്ട് കബലോര്ഡണ്ട്  (പമയഡിന്റനന്സണ്ട് ഓഫണ്ട് അക്കഹൗണണ്ട്സണ്ട്)
റൂള്സണ്ട്1984  എനഡിവ  അനുസരഡിചലോണണ്ട്  പ്രസ്തുത  സലോപനതഡിപല  കേണക്കുകേളസം
കേണക്കുസൂകഡിപ്പു സസംവഡിധലോനവസം പ്രവര്തഡിക്കുനതണ്ട്. 

കേണക്കുകേളസം കേണക്കുസൂകഡിപ്പു സസംവഡിധലോനവസം

കകേരള  ഭവന നഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട്  നഡിയമസം  1971  പ്രകേലോരമുള നഡിഷ്കര്ഷകേള് ചുവപട
കചേര്ക്കുന.

• വകുപ്പെണ്ട്  119  :  ഓകരലോ  സലോമ്പതഡികേ  വര്ഷലോവസലോനവസം  കേണക്കുകേളപട  ഒര
സസംകഡിപസം സര്ക്കലോരഡിനു സമര്പ്പെഡികക്കണതലോണണ്ട്.

• വകുപ്പെണ്ട് 120 : വലോര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേളപട  ഓഡഡിറഡിനലോയഡി  സസംസലോന  ഓഡഡിറണ്ട്
ഓഡഡിറണ്ട് വകുപ്പെഡിനണ്ട് നല്കകേണതലോണണ്ട്.

• വകുപ്പെണ്ട് 124 : പചേയര്മലോന് ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപ്പെലോര്ടഡിപന്റ പകേര്പ്പെണ്ട് എലലോ പമമ്പര്മലോര്ക്കുസം
നല്കകേണതസം കബലോര്ഡഡിപന്റ അടുത മമീറഡിസംഗഡില് പരഡിഗണഡികക്കണതമലോണണ്ട്.  

• വകുപ്പെണ്ട്  125 :  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപ്പെലോര്ടഡിന്കമല് കബലോര്ഡണ്ട് നടപടഡി സസമീകേരഡികക്കണതസം
റഡികപ്പെലോര്ടണ്ട് ഗവണ്പമന്റഡിനണ്ട് സമര്പ്പെഡികക്കണതമലോണണ്ട്.

• വകുപ്പെണ്ട്  126(1)  :  ഓഡഡിറണ്ട്  സലോകക്ഷ്യപപ്പെടുതഡിയ വലോര്ഷഡികേ കേണക്കുകേള് ഓഡഡിറണ്ട്
റഡികപ്പെലോര്ടണ്ട് സഹഡിതസം കബലോര്ഡണ്ട് സര്ക്കലോരഡിനണ്ട് സമര്പ്പെഡികക്കണതലോണണ്ട്

• വകുപ്പെണ്ട്  126(2)  (a)  :  സര്ക്കലോര്  വലോര്ഷഡികേ  കേണക്കുകേള്  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപ്പെലോര്ടണ്ട്
സഹഡിതസം നഡിയമസഭയണ്ട്  സമര്പ്പെഡികക്കണതലോണണ്ട്.
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കേണക്കു പറയുനതഡിപല ഉതരവലോദഡിതസം

സലോപ
നസം

ഉകദക്ഷ്യലോഗസ
തലതഡില്
കേണക്കു

പറയലോനുള
ബലോദക്ഷ്യത 

ഉകദക്ഷ്യലോഗസര്
അധഡികേലോരസലോന
ങ്ങകളലോടണ്ട് കേണക്കു

പറയലോനുള
ബലോദക്ഷ്യത

സലോപനസം
സര്ക്കലോരഡികനലോടണ്ട് കേണക്കു

പറയലോനുള ബലോദക്ഷ്യത

സലോപനസം
നഡിയമസഭകയലോടണ്ട്

കേണക്കു പറയലോനുള
ബലോദക്ഷ്യത

സസംസലോ
ന ഭവന
നഡിര്മലോ

ണ
കബലോര്ഡണ്ട്

പസക
ടറഡി

പചേയര്
മലോന്

പചേയര്
മലോന് കബലോര്ഡണ്ട് കബലോര്ഡണ്ട്

ഗവ.
പസകടറഡി

ഭവന
നഡിര്മലോണ

വകുപ്പെണ്ട്

ഗവ.
പസകടറഡി

ഭവന
നഡിര്മലോ

ണ വകുപ്പെണ്ട്

നഡിയമസഭ
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തദദ്ദേശനനികകായങ്ങളളും സളുംസകാന ഓഡനിററ്റ് വകുപളും 

ഭഭാഗഗം - 1

അദദദ്ധ്യായയം - 3 

തദദ്ദേശനനികദ്ധ്യായങ്ങളയം സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിററ്റ് വകുപയം തദദ്ദേശനനികദ്ധ്യായങ്ങളയം സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിററ്റ് വകുപയം - - 
ഉത്തരവദ്ധ്യാദനിത്ത ബന്ധങ്ങളഉത്തരവദ്ധ്യാദനിത്ത ബന്ധങ്ങള

3.1 ഗകാമ  വർഡറ്റ്  സഭകദളേയളും  നനിയമസഭദയയളും  കൂടനി  തദദ്ദേശസസ്വയളുംഭരണ
സകാപനങ്ങളടട  സകാററ്റ്യൂട്ടറനി  ഓഡനിറനിടന്റെ  ദസവനപരനിധനിയനിൽ  പ്രദതത്യേകളും
ഉൾടപ്പെടുത്തുന്നതനിദലേക്കു നനിഷ്കർഷനിക്കടപ്പെട്ട സവനിദശഷ ദരഖകളളും ഓഡനിററ്റ്  
കർത്തവത്യേങ്ങളളും

പഞകായത്തറ്റ്/നഗരപകാലേനിക  നനിയമങ്ങള്  നനിഷ്കർഷനിച്ച  സകാററ്റ്യൂട്ടറനി  ഓഡനിററുദടയളും
ഓഡനിററ്റ്  നടപടനികളദടയളും   പ്രധകാന  സവനിദശഷത,  ഇതര  സകാപനങ്ങളേനിൽ
അവലേളുംബനിച്ചുദപകാരുന്ന  സകാധകാരണമകായള്ള  ഓഡനിററ്റ്  നടപടനികൾക്കുപരനിയകായനി,
തദദ്ദേശസസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങളടട  ഗകാമ  വകാർഡറ്റ്  സഭകടളേ  ഒടന്നകാഴനിയകാടത
നനിദയകാജക  മണ്ഡലേകാടനിസകാനത്തനിൽ  കണക്കുകൾ  ദബകാധത്യേടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന്റെ
ഭകാഗമകായനി  സകാററ്റ്യൂട്ടറനി  ഓഡനിററ്റ്  സളുംവനിധകാനളും  പപൗരജനങ്ങൾ  ഓദരകാരുത്തദരകാടുളും
ദനരനിട്ടറ്റ് ഉത്തരവകാദനിത്തടപ്പെടകാൻ ബകാധത്യേസമകാകുന്നു എന്നതകാണറ്റ്.  എലകാവർഷവളും
ടമയറ്റ്  15 നകളും  ഓഡനിററ്റ്  സകാകത്യേടപ്പെടുത്തനി  പ്രസനിദദ്ധീകരനിക്കുന്ന  വകാര്ഷനിക
റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകൾ ഗകാമവകാർഡറ്റ് സഭകളടട മുമകാടക സമർപ്പെനിക്കുന്നു.  അദതകാടടകാപ്പെളും
തടന്ന, സളുംസകാനതലേത്തനിൽ  വകാർഷനികറനിദപ്പെകാർട്ടുകളടട  സളുംദകപളും
അതനിൻദമലുള്ള  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്  സഹനിതളും  നനിയമസഭ  മുമകാടകയളും
സമർപ്പെനിദക്കണ്ടതുണ്ടറ്റ്.   തുടർന്നു  രണ്ടകാളുംഘട്ട ഓഡനിററ്റ്  നടപടനികളടട  ഭകാഗമകായനി
നടത്തടപ്പെടുന്ന വകാർഷനിക ഓഡനിററ്റ് ദവദനിയളും നടപടനിക്രമങ്ങളളും ആണറ്റ് വത്യേകനിഗത
സളുംശയനനിവൃത്തനികൾക്കു  ഓഡനിററ്റ്പരനിദശകാധന  ഉപകാധനിയകാകുക.   വകാര്ഷനിക
റനിദപ്പെകാര്ട്ടനിലൂടട  സകാകത്യേടപ്പെടുത്തനിയ  കണക്കുകള്  പ്രസനിദദ്ധീകരനിച്ചദശഷളും,
പപൗരനകാര്ക്കറ്റ്  ഓദരകാരുത്തര്ക്കുളും  ദനരനിട്ടറ്റ്  ഓഡനിററുടട  മുമകാടക
ഹകാജരകാകുന്നതനിനളും,  ഔദദത്യേകാഗനിക  ദരഖകളമകായനി  ഒത്തുദനകാക്കനി  സളുംശയ
ദൂരദ്ധീകരണത്തനിനളും  ദബകാധത്യേടപ്പെടുന്നതനിനളും  അവസരമുള്ളതകാക്കനി  ചട്ടങ്ങളേകാൽ
വത്യേവസടപ്പെടുദത്തണ്ടതനിനറ്റ് നനിയമളും നനിഷ്കർഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതകാണറ്റ് വകാര്ഷനിക ഓഡനിററ്റ്.
ഇതറ്റ് ദലേകാക്കല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡനിററ്റ്  ആകനിടന്റെ ടഷഡറ്റ്യൂളേനിലുൾടപ്പെട്ട അഥവകാ ഓഡനിററ്റ്
പരനിധനിയനിലുള്ള  ഇതര  സകാപനങ്ങളടട  ഓഡനിറനിൽ  നനിന്നറ്റ്  പ്രകാദദശനിക
സര്ക്കകാരുകടളേയളും  അവയടട  അക്കപൗണ്ടബനിലേനിറനിദയയളും  വത്യേതനിരനികമകാക്കുന്ന
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ഭരണകാഘടനകാ  പദവനികളദടയളും  അധനികകാരനനിദയകാഗ  സവനിദശഷതകളദടയളും
അനനിവകാരത്യേതയകാണറ്റ്.  ഭരണഘടനയകാൽ  വത്യേവസകാപനിതവളും
കകാലേപരനിധനികളേനിലകാത്ത  അധനികകാരങ്ങദളേകാടു  കൂടനിയതുളും  ആയ  പ്രകാദദശനിക
നനികകായങ്ങളേകായനി  രൂപദ്ധീകരനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഗകാമ  വകാർഡറ്റ്  സഭകളേകാണറ്റ്  നമ്മുടട  തദദ്ദേശ
സസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങടളേ  ഇതര  ദലേകാക്കൽ  ഫണ്ടുകളേനിൽ  നനിന്നുളും
വത്യേതനിരനികമകാക്കുന്നതറ്റ്.

ഭരണഘടനയകാൽ  തടന്ന  വത്യേവസടചയ്യടപ്പെട്ട  അധനികകാരവകകാശങ്ങൾ  ഉള്ള
ഒരുകൂട്ടളും  ജനകാധനിപതത്യേദവദനികളളും  (Article  243  (B  &  D)  Part  IXA
Municipalities  243  P(e))  അവയടട  സനിരളും  അളുംഗങ്ങളേകാൽ  അഞ്ചുവർഷ
കകാലേയളേവനിദലേക്കു ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപ്പെടുന്ന പ്രതനിനനിധനികൾ ദചർന്നുണ്ടകാകുന്ന ഒരു
അധനികകാരസകാനവളും ഒരുമനിച്ചറ്റ് ഒരു ഭരണകൂട സകാപനളും അഥവകാ സർക്കകാർ ആയനി
സളുംവനിധകാനടപ്പെടുന്ന സവനിദശഷ ഉത്തരവകാദനിത്ത ബന്ധങ്ങളടട  നനിവൃത്തനിക്കകായനി
നനിർദദ്ദേശനിക്കടപ്പെട്ടതകാണറ്റ്  ഈ  സവനിദശഷ  ഓഡനിററ്റ്  നടപടനിക്രമ
സളുംവനിധകാനടപ്പെടുത്തൽ. 

ഗകാമ  വകാർഡറ്റ്  സഭകൾക്കുദവണ്ടനിയള്ള  ഓഡനിറളും  സസ്വയളുംഭരണ  സകാപനമകായ
പഞകായത്തറ്റ്  /നഗരസഭയറ്റ്  ദവണ്ടനിയള്ള  ഓഡനിറളും  രണ്ടറ്റ്  ലേകത്യേങ്ങദളേകാടട  രണ്ടറ്റ്
ദരഖകളടട  അടനിസകാനത്തനില്  രണ്ടുപ്രകാവശത്യേമകായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനള്ള
നനിയമ  നനിഷ്കര്ഷകളേകാണറ്റ്  പഞകായത്തറ്റ്  /  നഗരപകാലേനിക  നനിയമങ്ങളേനില്  ഉള്ളതറ്റ്.
ഇതനില്  ആദത്യേ  ഓഡനിററ്റ്  ദമയറ്റ്15 നകളും  നടക്കുന്ന  വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകളടട
അറദസഷന്  ഓഡനിറകാണറ്റ്.  ഇപ്രകകാരളും  ഓഡനിററ്റ്  സകാകത്യേടപ്പെടുത്തനിയ  വകാര്ഷനിക
റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകള്  ഗകാമ  വര്ഡറ്റ്  സഭകള്ക്കറ്റ്  ലേഭത്യേമകാക്കുകയളും  പ്രസനിദദ്ധീകരനിക്കുകയളും
ടചയ്ത  ദശഷളും  വകാര്ഷനിക  കണക്കുകടളേ  അടനിസകാനമകാക്കനിയള്ള  വനിശദമകായ
വകാര്ഷനിക ഓഡനിററ്റ്  രണ്ടകാളും ഘട്ട ഓഡനിറകായനി നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനളും ആണറ്റ് ഈ
നനിയമങ്ങള് നനിര്ദദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ്റ്. 

ഇപ്രകകാരളും  വനിശദമകായ  ഓഡനിററ്റ്  നടക്കുന്ന  ദവളേയനില്  വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടനിടന്റെ
വനിവരങ്ങടളേ  അടനിസകാനമകാക്കനി  വകാര്ഷനിക  കണക്കുകളളും(  ബജറളും)  കണക്കു
പുസ്തകങ്ങളളും  പപൗരനകാര്ക്കറ്റ്  ദനരനിട്ടറ്റ്  പരനിദശകാധനിക്കുന്നതനിനളും  സളുംശയ
നനിവകാരണത്തനിനളും  (സസ്വഭകാവനികമകായളും  കണക്കുകളേനിൽ  അപകാകതകൾ
കടണ്ടത്തനിയകാൽ  പരനിഹകാരത്തനിനളും)   വകാർഷനിക  ഓഡനിറനിൽ  ഔപചകാരനിക
ദവദനിയളും   അവസരവളും  അതനിനള്ള  ഉപകാധനികളളും  ചട്ടങ്ങളേകാൽ  വത്യേവസ
ടചയ്യണടമന്നതകാണറ്റ് പ്രകാബലേത്യേത്തനിലുള്ള നനിയമ നനിഷ്കർഷ. (...! )
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3.2. ദസ്വനിവനിധ  അക്കപൗണ്ടബനിലേനിറനികളളും  രണ്ടറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  ചുമതലേകളളും  :
നനിദയകാഗസവനിദശഷതകൾ

സകാപനത്തനിടന്റെ  ഓഡനിററകായളും  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകളടട  ഓഡനിററകായളും  രണ്ടറ്റ്
സമയക്രമങ്ങളേനിൽ  വത്യേതത്യേസമകായനി  ഓഡനിററ്റ്  നടദത്തണ്ടതുണ്ടറ്റ്.  ഒരു  സകാപനളും
എന്ന  നനിലേയനിൽ  ഭരണസമനിതനികൾക്കറ്റ്  സകാപനദകനദ്ധീകൃതമകായനി  ജനങ്ങദളേകാടറ്റ്
ടപകാതുവകായളും  നനിയമസഭദയകാടറ്റ്  സവനിദശഷമകായളും  കണക്കു  ദബകാധനിപ്പെനിക്കകാനള്ള
ബകാധത്യേതകളളും,  നനിദയകാജകമണ്ഡലേളും  അടനിസകാനമകാക്കനി  ഓദരകാ
ജനപ്രതനിനനിധനികൾക്കുളും  ഓദരകാ  പപൗരദനകാടുമുള്ള  ഉത്തരവകാദനിത്തളും
വനിദകനദ്ധീകൃതമകായളും  നനിറദവറടപ്പെടുകയളും  ഉറപ്പെകാക്കുകയളും  ടചയ്യണടമന്നകാണറ്റ്
നനിയമളും  വനിവകനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ഇപ്രകകാരളും  ജനങ്ങദളേകാടറ്റ്  കണക്കുപറയകാനള്ള
തദദ്ദേശസസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങളടട  ബകാധത്യേത  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകള്ക്കറ്റ്
നനിദയകാജക  മണ്ഡലേ  അടനിസകാനത്തനില്   നല്കുന്ന  അവയടട  വകാര്ഷനിക
റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകള്  സകാപനതലേത്തനിലുളും  സളുംസകാന  തലേത്തനിലുളും  സഞയനിച്ചറ്റ്
നനിയസഭയറ്റ്  സര്ക്കകാര്  മുദഖന  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതറ്റ്  വഴനി  നനിറദവറടപ്പെടണടമന്നുളും
നനിയമളും  വനിഭകാവനളും  ടചയ്തനിരുന്നു.  ആയതനിദലേക്കറ്റ്  രണ്ടു  വനിധത്തനിലുള്ള
വനിവരങ്ങദളേകാടുകൂടനിയ   രണ്ടു   ദരഖകൾ  -  വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടുളും  വകാര്ഷനിക
ധനകകാരത്യേ പതനികയളും - ആണറ്റ് നനിർദദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ്റ്.

വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടനില്  പുറടമനനിന്നുള്ള  ഗകാന്റുകളളും  ധനസഹകായങ്ങളളും
നനിദയകാജകമണ്ഡലേങ്ങളടട  (തനിതലേ  പഞകായത്തുകളദടതടക്കളും)
അടനിസകാനത്തനിൽ  മുൻവർഷളും  വകയനിരുത്തനിയതറ്റ്  വനിനനിദയകാഗനിച്ചതനിദന്റെയളും,
നടപവർഷ ബജറനിൽ വകടകകാള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിടന്റെയളും - ഓദരകാ പ്രവർത്തനികളദടയളും
എസറ്റ്ററനിദമറകളടട വനിശദകാളുംശങ്ങദളേകാടുകൂടനിയ, - വനിവരങ്ങളണ്ടകാകണളും എന്നകാണറ്റ്
നനിയമളും  അനശകാസനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ്റ്.    തദദ്ദേശസകാപനളും  അടനിസകാനമകാക്കനിയള്ള
വകാർഷനിക കണക്കനില് ആകടട്ട,  യൂണനിയൻ സളുംസകാന ഗവൺടമന്റുകളദടതനിനറ്റ്
സമകാനമകായനി  പ്രദദശനിക  സര്ക്കകാരുകളടട  ബജററ്റ്  ശദ്ധീര്ഷകങ്ങള്ക്കറ്റ്
അനസൃതമകായള്ള കണക്കുകളേകാണു ഉണ്ടകാവക.

നനിലേവനില് പദതനി അസൂതണ നടപടനികളടട ഭകാഗമകായനി സുദലേഖ ദസകാഫറ്റ് ടവയര്
ഉപദയകാഗനിച്ചറ്റ് സഞയനിക്കുന്ന പദതനിധനവനിനനിദയകാഗ കണക്കുകള് ഉള്ടപ്പെടുത്തനി
വനികസന ദരഖ/വനികസന റനിദപ്പെകാര്ട്ടറ്റ്  എന്ന ദപരനില് ഗകാമ വകാര്ഡറ്റ്  സഭകള്ക്കറ്റ്
ചനിലേ വനിവരങ്ങൾ നല്കനിവരുന്നുണ്ടറ്റ്.  സര്ക്കകാരനിനറ്റ് ആവശത്യേമകാകുന്ന കണക്കുകള്
ഇന്ഫര്ദമഷന് ദകരളേ മനിഷന് (ടഎ.ടക.എളും) സുദലേഖ ദസകാഫറ്റ് ടവയറനില് നനിന്നറ്റ്
അവശത്യേകാനസരണളും  ലേഭത്യേമകാക്കുന്നുമുണ്ടറ്റ്.  എന്നകാല്  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകള്ക്കുളും

                                            സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2019-20 109



 തദദ്ദേശനനികകായങ്ങളളും സളുംസകാന ഓഡനിററ്റ് വകുപളും

സര്ക്കകാരനിനളും  ഇപ്രകകാരളും  അനപൗദദത്യേകാഗനികമകായനി  നല്കുന്ന  വനിവരങ്ങൾക്കു,  -
(ഓദരകാ  ഇനളും  ഫണ്ടു  (ഗകാന്റു)  കൾക്കറ്റ്  അനസൃതമകായനി  സൂക്ഷ്മദമഖലേകൾക്കു
കദ്ധീഴനിലുള്ള  തരളുംതനിരനിവകദളേകാടുകൂടനിയ  ടപ്രകാജക്ടുകളടട  കണക്കുകളളും   സുദലേഖ
വനിവരസഞയളും,)  -  സമകാനമകായ   വനിവരങ്ങദളേതുളും  ഇലകാടത,  സകാളുംഖത്യേ  ദസകാഫറ്റ്
ടവയര്  അധനിഷനിതമകാക്കനി  തയ്യകാറകാക്കനിയ  വകാര്ഷനിക  ധനകകാരത്യേ  പതനികകളേകാണറ്റ്
ഓഡനിറനിനകായനി  സമർപ്പെനിക്കടപ്പെടുന്നതുളും  ഓഡനിറനിൽ  പരനിദശകാധനിച്ചറ്റ്
സകാകത്യേടപടുത്തുന്നതുളും.

ഇപ്രകകാരളും  നനിയമകാനസൃതളും  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകള്ക്കറ്റ്  ലേഭനിദക്കണ്ട  ഓഡനിററ്റ്
സകാകത്യേടപ്പെടുത്തനിയ  ബജറളും  കണക്കുകളളും  അടങ്ങനിയ  വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടുളും
ഉള്ളടക്കങ്ങളളും  അല  ഇദപ്പെകാൾ  നടപ്പെറ്റ്  രദ്ധീതനികളേനസരനിച്ചറ്റ്  തയ്യകാറകാക്കുന്ന
റനിദപ്പെകാർട്ടുകളേനിൽ  നനിന്നുളും  ലേഭനിക്കുന്നതറ്റ്.  ഓഡനിററ്റ്  ഈ  വനിവരങ്ങദളേതുളും
സകാകത്യേടപ്പെടുത്തുന്നുമനില.  സസ്വഭകാവനികമകായളും  പപൗരനകാര്ക്കറ്റ്  വകാര്ഷനിക  ഓഡനിററ്റ്
ദവളേയനില്  കണക്കു  പുസ്തകങ്ങൾ  ദനരനിട്ടറ്റ്  പരനിദശകാധനിക്കുതനിനള്ള  അവസരവളും
ഇത്തരളും  സകാമൂഹനിക  ഓഡനിററ്റ്  ഫലേങ്ങളേനിദനല്  ഔപചകാരനികമകായളും  സമയ
ബന്ധനിതമകായളും  നടപടനി  സസ്വദ്ധീകരനിക്കുന്നതനിനറ്റ്  അധനികകാരവളും  സളുംവനിധകാനവമുള്ള
സകാററ്റ്യൂട്ടറനി  ഓഡനിററുടട ദസവന പനിന്തുണയളും അടക്കളും ഈ ആകനില് വനിഭകാവനളും
ടചയ്ത  ദസകാഷത്യേല്  ഓഡനിററ്റ്  നടപടനികദളേതുളും  നകാളേനിതുവടരയളും
പ്രവർത്തനികമകാകകാടതയമകാണുള്ളതറ്റ്.   ഗകാമ  വകാർഡറ്റ്  സഭകൾക്കറ്റ്  കണക്കുളും
ഓഡനിറളും  നഷ്ടമകായതനിനറ്റ്  സമകാനമകായളും,  -  (തൽഫലേമകായളും),  -  സളുംസകാന
നനിയമസഭക്കുളും  ഓഡനിററ്റ്  സകാകത്യേടപ്പെടുത്തനിയ  വകാർഷനിക  റനിദപ്പെകാർട്ടുകളടട
സളുംദകപവളും അതനിൻദമലുള്ള ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടുളും   ലേഭനിക്കകാടതയകാണറ്റ്  തദദ്ദേശ
സസ്വയളുംഭരണ സകാപനങ്ങൾ കകാൽനൂറകാണ്ടറ്റ്കകാലേളും കടന്നു വന്നനിട്ടുള്ളതറ്റ്.

3.2.1.  ദസകാഷത്യേല് ഓഡനിറളും ടപർദഫകാമൻസറ്റ് ഓഡനിറളും

ദമൽപരകാമർശനിച്ച  വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകളേനിടലേ  കണക്കുകളടട  ക്രമദ്ധീകരണളും
പ ഞകായത്തറ്റ്  /നഗരസഭകളടട  വരവനിടന്റെ  ദസകാതസറ്റ്  അനസരനിച്ചകാണറ്റ്.  ഓദരകാ
ശദ്ധീര്ഷകത്തനിലുളും (യൂണനിയന്/സളുംസകാന ബജററ്റ് ടഹ  ഡറ്റ്സറ്റ് ) ലേഭനിക്കുന്ന വരവകള്
ഏടതകാടക്കയനിനങ്ങളേനില്  (പഞകായത്തറ്റ്  /മുനനിസനിപ്പെല്  അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  ടഹ ഡറ്റ്)
നദ്ധീക്കനിവച്ചു എന്നുളും അതനില് എത ടചലേവഴനിച്ചു എന്നുളും അതനില് എത ബകാക്കനി
എന്നുമുള്ള  വനിവരങ്ങളളും  ഇദതകാടടകാപ്പെളും  നടപവര്ഷ  ബജറനില്  ഓദരകാ
ശദ്ധീര്ഷകത്തനിലുളും  ലേഭനിക്കുടമന്നറ്റ്  പ്രതദ്ധീകനിക്കുന്ന  തുകകളളും,
വനിനനിദയകാഗനിക്കുന്നതനിനറ്റ്  വകയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകകളടട  വനിവരങ്ങളളും
ഉള്ടക്കകാള്ളുന്നതകാണറ്റ്.  തദദ്ദേശസകാപനങ്ങളടട  നനിദയകാജകമണ്ഡലേകാടനി
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സകാനത്തനിലുള്ള  ഈ  റനിദപ്പെകാർട്ടുകളടട  സകാപനതലേ  സളുംദകപളും  ഓഡനിറർ
പരനിദശകാധനിച്ചു സകാകത്യേടപ്പെടുത്തുന്നു.

വകാര്ഷനിക  റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകൾ  ഓഡനിറർ  സകാകത്യേടപ്പെടുത്തനിയദശഷളും
നനിർണ്ണയനിക്കടപ്പെട്ട  വനിധളും  തദദ്ദേശ  സസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങളടട  കണക്കുകൾ
പ്രസനിദദ്ധീകരനിപ്പെനിദക്കണ്ടതനിനളും  സർക്കകാരനിടന  നനിയമളും  അധനികകാരടപ്പെടുത്തനി
യനിട്ടുണ്ടറ്റ്.  ഇപ്രകകാരളും  കണക്കുകള്  പ്രസനിദദ്ധീകരനിപ്പെനിച്ചദശഷളും,
വകാർഷനികകണക്കുകളടട  ഓഡനിററ്റ്  നടക്കുന്ന  ദവളേയനില്  നനികുതനിദകായകര്ക്കറ്റ്
ഓഡനിറര്മകാരുടട  മുമനില്  ടചന്നറ്റ്  കണക്കുകളളും,  പുസ്തകങ്ങളളും
പരനിദശകാധനിക്കുന്നതനിനളും,  ദരഖടപ്പെടുത്തനിയതനില്  വനിട്ടുദപകായതകായ  ഇനങ്ങടളേ
സളുംബന്ധനിച്ചറ്റ്  ആദകപളും  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനള്ള  ഉപകാധനികള്  എടന്തെന്നതറ്റ്
ചട്ടങ്ങളേകാല്  നനിര്ണ്ണയനിദക്കണ്ടതനിനളും  സർക്കകാരനിടന  നനിയമളും
അധനികകാരടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നു.

(KPR Act 254 (2) (XXXVI)) / KM Act. 565 (2) (എഫറ്റ്)

ദമൽ  നനിയമനനിര്ദദ്ദേശങ്ങളടട  സകാളുംഗതത്യേളും  പരനിഗണനിക്കുദമകാൾ  ദസകാഷത്യേൽ
ഓഡനിററ്റ്  /  സകാമൂഹനിക ഓഡനിററ്റ് എന്ന  ആശയവളും പ്രദയകാഗവളും ഇപ്രകകാരമലകാടത
പഞകായത്തറ്റ്  മുനനിസനിപ്പെകാലേനിറനി  നനിയമങ്ങളേനിദലേകാ  ചട്ടങ്ങളേനിദലേകാ  മടറകാന്നുള്ളതറ്റ്
നനിയമങ്ങളേനിൻകദ്ധീടഴ ടപകാതുമരകാമത്തറ്റ്  പണനികളടട നനിര്വഹണളും വത്യേവസ ടചയ്ത
ചട്ടങ്ങളേനിൽ  മകാതമകാണറ്റ്.  അദതസമയളും   ദമൽദചർത്ത  അധനികകാരളും
വനിനനിദയകാഗനിച്ചുടകകാണ്ടകാണറ്റ് എന്നറ്റ് പ്രദതത്യേകളും നനിയമവത്യേവസ ഉദരനിച്ചുളും 1997-ല്
വനിജകാപനളും  ടചയ്ത    “പരനിദശകാധനകാരദ്ധീതനിയളും  ഓഡനിററ്റ്  സളുംവനിധകാനവളും”
ചട്ടങ്ങളേനിൽ,   ദസകാഷത്യേൽ  ഓഡനിററ്റ്  എന്ന  ആശയദമകാ,  ഓഡനിറർ  ടപപൗരനറ്റ്
എടന്തെങനിലുളും  ദസവനങ്ങൾ  നൽദകണ്ടതകാദയകാ,   പരകാമർശനിക്കുന്നനില  എന്നുളും
കകാണകാളും.

ദമൽപറഞ്ഞെ കുറവകൾക്കുളും  വവരുദത്യേങ്ങൾക്കുളും  ഇടയകാക്കനിയ സകാഹചരത്യേങ്ങൾ
എടന്തെന്നതനിൽ ഔദദത്യേകാഗനിക വനിശദദ്ധീകരണങ്ങൾ ആരകായകാനള്ള ദശഷനി ( നനിയമ
സഭക്കുദവണ്ടനി  ആയകാലുളും)  ഓഡനിററ്റ്  വകുപ്പെനിനനില.  ലേഭത്യേമകായ  വനിവരങ്ങളളും
വസ്തുതകളളും പരനിഗണനിക്കുദബകാൾ മനസനിലേകാക്കകാനകാകുന്നതറ്റ് ഇപ്രകകാരമകാണറ്റ്.

ഓഡനിററ്റ്  സളുംബന്ധനിച്ച  ചട്ടങ്ങള്  1997  ല്  രൂപദ്ധീകരനിക്കുന്ന  അവസരത്തനിൽ
വനിഷയത്തനിൽ  അടനിയന്തെനിര  ആവശത്യേമകായനിരുന്നതറ്റ്   തദദ്ദേശസസ്വയളുംഭരണ
സകാപനങ്ങൾക്കു ദവണ്ടനി ടപര്ദഫകാമന്സറ്റ്  ഓഡനിററ്റ് സളുംവനിധകാനളും നടപ്പെനിലേകാക്കുക
എന്നതകായനിരുന്നു.   (ടസന്  കമദ്ധീഷന്  ശനിപകാര്ശ  അനസരനിച്ചറ്റ്)  സകാമൂഹനിക
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ഓഡനിററ്റ്  ഔപചകാരനിക  ഓഡനിററ്റ്  സളുംവനിധകാനങ്ങളടട  അധനികകാരകാവകകാശങ്ങളേഉടട
പനിന്തുണദയകാടട  വത്യേവസ ടചയ്യുന്നതനിനള്ള നനിയമ നനിര്ദദ്ദേശളും  അപ്രകകാരടമകാരു
അടനിയന്തെര ആവശത്യേമകായനി ഇനനിയളും തദ്ധീർന്നനിട്ടനില.  ഇപ്രകകാരളും ഗകാമസഭദയകാടുള്ള
ഉത്തരവകാദനിത്തത്തനില്,  പഞകായത്തറ്റ്  രകാജറ്റ്  സകാപനങ്ങളടട  കണക്കുകളടട
ഓഡനിററ്റ്,  നനിയമളും  ആഗഹനിച്ച  അളേവനിലുളും  ഗുണത്തനിലുളും  ക്രമടപ്പെടുത്തുന്നതനിനറ്റ്
ചട്ടങ്ങളളും വത്യേവസകളളും, ഭരണ ഓഡനിററ്റ് നടപടനികളളും ഇനനിയളും ഉണ്ടകാദകണ്ടതുണ്ടറ്റ്
എന്നകാണറ്റ് കകാണുന്നതറ്റ്.

3.3. ഓഡനിറനിളുംഗറ്റ് സകാൻദഡർഡറ്റ്സുളും ഓഡനിറനിടലേ മൂന്നു കകനികളളും (Three parties in Audit)

ടപകാതുദമഖലേകാ  ഓഡനിറനിളുംഗനില്  ഓഡനിറടറ  കൂടകാടത  സസ്വദ്ധീകര്ത്തകാവളും
ഉത്തരവകാദനിയളും  ഉണ്ടകാകണടമന്നതറ്റ്  ടപ്രകാഫഷണല്  നനിലേവകാര  നനിഷ്കര്ഷ
പ്രകകാരമുള്ള  അനനിവകാരത്യേതയകാണറ്റ്.  വകുപ്പെനിടന്റെ  ഓഡനിററ്റ്  പരനിധനിയനിൽ
ഉൾടപ്പെടുന്നതകായനി  ദലേകാക്കല്  ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  ആകനിടന്റെ  ടഷഡറ്റ്യൂളേനിൽ
ദപർപറയടപ്പെട്ടടതകാ,  ഇതര  നനിയമ  നനിര്മകാണങ്ങളേകാൽ
നനികനിപ്തമകാക്കനിയനിട്ടുള്ളടതകാ,  സര്ക്കകാദരകാ  ദകകാടതനികദളേകാ  മുദഖന
ഭരദമല്പ്പെനിക്കടപ്പെട്ടടതകാ  ആയ  സകാപനങ്ങളടട  ഓഡനിററ്റ്  നനിര്വ്വഹണത്തനില്
നനിലേവനിലുള്ള  നനിഷ്കർഷകളേനസരനിച്ചറ്റ്,  ദലേകാക്കൽ  ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡനിറർക്കറ്റ്  പുറടമ
ഓഡനിറനിനറ്റ്  വനിദധയരകായ  ഉത്തരവകാദനികൾ തടന്നയകാണറ്റ്  സസ്വദ്ധീകര്ത്തകാക്കൾ
ആയളും പ്രവർത്തനിദക്കണ്ടനി വരുന്നതറ്റ്.

നദഷ്ടകാത്തരവകാദനികടളേ  ചകാര്ജറ്റ്  ടചയ്യുന്ന  നദഷ്ടകാത്തരവകാദനിത്ത  നനിര്ണ്ണയ
നടപടനികളേനിലേകാകടട്ട  ഓഡനിറദറയളും  ഉത്തരവകാദനിദയയളും  സസ്വദ്ധീകർത്തകാവനിദനയളും
കൂടകാടത,  ജുഡദ്ധീഷത്യേലേകായ  വനിധനി  തദ്ധീര്പ്പെനിനള്ള  അധനികകാരളും  ഭരദമൽപ്പെനിക്കടപ്പെട്ട
(commissioned)  ഒരു  സസ്വതന്ത്ര  അധനികകാരസകാനളും  ഇലകാതനിരനിക്കുന്നതുളും
പരനിഹകാരളും  ആവശത്യേമകാകുന്ന  മടറകാരു  കുറവകാണറ്റ്.  അഥവകാ  തൽഫലേമകായനി
നനിലേവനിലുള്ള ചകാർജറ്റ് സർചകാർജറ്റ് നടപടനികൾ പൂർണ്ണമകായളും  നദ്ധീതനിയകമകാടണന്നു
ഉറപ്പെകാക്കകാൻ കഴനിയകാടത വരുന്ന സകാഹചരത്യേമകാണറ്റ് നനിലേവനിലുള്ളതറ്റ്.

3.3.1. സകാപനതലേളും :- ഓഡനിററ്റ് റനിദപ്പെകാർട്ടനിടന്റെ സസ്വദ്ധീകർത്തകാക്കളേകാടരന്നറ്റ് നനിർവ്വചനിക്കണളും

ടപകാതുദമഖലേകാ  സകാപനങ്ങളടട  ഓഡനിററ്റ്  നനിലേവകാര  നനിഷ്കർഷകൾ
പകാലേനിക്കുന്നതനിദലേക്കു  പബനികറ്റ്  ഓഡനിറനിടന്റെ  മൂന്നു  കകനികൾ  ആടരന്നതനിൽ
വത്യേകതക്കകായനി ശ്രമനിക്കുദമകാൾ മനസനിലേകാക്കകാവന്ന വസ്തുതകൾ എടന്തെലകാമകാണറ്റ്?
ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടുകൾ  പരനിഗണനിച്ചറ്റ്  ഓഡനിറർ  നനിരദ്ധീകനിച്ച  അപകാകങ്ങളേനിൽ
ഉത്തരവകാദനികളടട  (ഓഡനിററ്റ്  ടചയ്ത സകാമത്തനിക വർഷവളും,  റനിദപ്പെകാർട്ടനിൽ തുടർ
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നടപടനികൾ  സസ്വദ്ധീകരനിക്കുദമകാഴളും-  ഓഡനിറനിനറ്റ്  വനിദധയമകായ  സകാപനത്തനിടന്റെ
നനിർവ്വഹണ  അധനികകാര  നനിദയകാഗങ്ങളളും  ഉത്തരവകാദനിത്തങ്ങളളും  ഉള്ള
അധനികകാരസകാനങ്ങളേനിൽ  അധനികകാരനികദളേകാ  ഉദദത്യേകാഗസദരകാ  ആയനി
നനിയമകാനസൃതളും ഉത്തരവകാദനിത്തങ്ങൾ ഭരദമറനിട്ടുള്ള വത്യേകനികൾ അടങ്ങുന്നതകാണറ്റ്
ഉത്തരവകാദനികൾ-The  Responsible)  മറുപടനികളളും  പരനിഹകാരക്രനിയകളളും
സസ്വദ്ധീകരത്യേദയകാഗത്യേമകാദണകാ എന്നതനിൽ  തദ്ധീർപകൽപ്പെനിദക്കണ്ടതനിനറ്റ് നനിയമകാനസൃതളും
നനിദയകാഗനിക്കടപ്പെടുന്ന  മുൻപറഞ്ഞെ  ഉത്തവകാദനികളടട  ഗണത്തനിൽ
ഉൾടപ്പെടകാത്തവരുളും   സകാപനഉടമകളടട  ഗണത്തനിൽ ഉൾടപ്പെടുന്നവരുളും ആണറ്റ്
“സസ്വദ്ധീകർത്തകാക്കൾ”.  ഇപ്രകകാരളും  ഓഡനിററ്റ്  തുടർനടപടനികളേനിൽ
സസ്വദ്ധീകർത്തകാക്കൾ ആടരന്നതനിൽ അതതറ്റ് സകാപന തലേങ്ങളേനിൽ നനിർവ്വചനങ്ങളളും
ഓഡനിററ്റ്  തുടർനടപടനികളേനിൽ  സസ്വദ്ധീകർത്തകാക്കൾ  എപ്രകകാരളും  പങകാളേനികളേകാകുളും
എന്നതനിൽ  ഉത്തരവകാദനിത്തങ്ങൾ  ഏടറടുക്കുളും  വനിധളും  ചുമതലേകാ  നനിദയകാഗങ്ങദളേകാ
നടപടനിക്രമ  നനിഷ്കർകദളേകാ  നനിയമകാനസൃതളും  ഇലകാത്ത  സനിതനിവനിദശഷളും
പരനിഹരനിദക്കണ്ടതുണ്ടറ്റ്.

3.3.1.1. തദദ്ദേശ സസ്വയളുംഭരണ സകാപനങ്ങൾ

തദദ്ദേശ സസ്വയളുംഭരണ സകാപനങ്ങടളേ സളുംബന്ധനിച്ചനിടദത്തകാളേളും ടതരടഞ്ഞെടുപ്പെനിലൂടട
ഭരണകാധനികകാരളും  ഭരദമൽക്കുന്ന  പഞകായത്തു  നഗരപകാലേനികകാ  സകാപനങ്ങളേനിടലേ
ജനപ്രധനിനനിധനികൾ  അതനിടന്റെ  നനിദയകാജക  മണ്ഡലേകാടനിസകാനത്തനില്  കണക്കറ്റ്
ദബകാധനിപ്പെനിദക്കണ്ടതുണ്ടറ്റ്  എന്ന  നനിയമ  വത്യേവസ  പരനിഗണനിക്കുദമകാള്  ഓഡനിററ്റ്
റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകളടട സസ്വദ്ധീകര്ത്തകാക്കള് ഈ സകാപനങ്ങളടട ഉടമകൾ അളുംഗങ്ങളേകായ
ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകളേകാടണന്നറ്റ്  തനിരനിച്ചറനിയന്നതനില്  പ്രയകാസമനില.  അതകായതറ്റ്
വകുപ്പെറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  ടചയ്യുന്ന  മറ  സകാപനങ്ങടളേ  സളുംബന്ധനിച്ചകാവടട്ട  ഇപ്രകകാരളും
സകാപന  ഉടമകടളേന്നവനിധളും  ഒരു  സസ്വദ്ധീകര്ത്തകാവനിടന  നനിയമങ്ങളേനില്  നനിന്നറ്റ്
തനിരനിച്ചറനിയവകാന് പ്രയകാസമകാണറ്റ്.

ദമൽ വസ്തുതകൾ പരനിഗണനിക്കുദബകാൾ,  യൂണനിയന് സളുംസകാന സര്ക്കകാരുകളടട
ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകള്ക്കറ്റ് സർക്കകാർ പബനിക്കറ്റ്  അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  കമനിറനി  മുമകാടക
മറുപടനി  ദബകാധനിപ്പെനിക്കുന്ന  അദത  ക്രമദ്ധീകരണളും,  പ്രകാദദശനിക  സര്ക്കകാരുകടളേ
സളുംബന്ധനിച്ചനിടദത്തകാളേളും ആദത്യേദമ ഉണ്ടകാദകണ്ടതറ്റ് തടന്നയകാണറ്റ്.

ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകളടട  പ്രവര്ത്തനവളും  അവയനില്  നനികനിപ്തമകായ  അവകകാശ
അധനികകാര  ഉത്തരവകാദനിതസ്വങ്ങളളും  പരനിഗണനിക്കുദമകാള്  ആദത്യേ  അധത്യേകായത്തനിൽ
സൂചനിപ്പെനിച്ചതുദപകാടലേ,  ടവര്ച്ചസ്വല്  ഗകാമസഭ  എന്നതനിടന്റെ  സകാധത്യേത
അടനിയന്തെരമകായനി പരനിഗണനിദക്കണ്ടതുളും ടകപൗഡറ്റ് അധനിഷ്ടനിത ഓൺവലേൻ മദ്ധീറനിളുംഗറ്റ്
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സളുംവനിധകാനങ്ങദളേകാടട  നടപ്പെനിലേകാദക്കണ്ടതുമകാണറ്റ്.   വളേടര  വർഷങ്ങളേകായനി  ഇതര
രകാജത്യേങ്ങളേനിടലേ  ദലേകാക്കല്  ഗവണ്ടമന്റുകൾ  തങ്ങളടട  ഭരണനടപടനികളേനിൽ
പപൗരസമൂഹ  പങകാളേനിത്തളും  ഉറപ്പെകാക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭകാഗമകായനി  തുറസകായ
ജനകാധനിപതത്യേദവദനികളടട  സൃഷ്ടനിക്കകായനി  ഉപയകമകാക്കനികകാണുന്ന  ഓപ്പെണ്
ടപൗണ്ഹകാള്  ദപകാലുള്ള  സസ്വകകാരത്യേ  ടവബധനിഷ്ടനിത  സദമളേനസദങതങ്ങള്
ഇദപ്പെകാൾ  ഒരു  പുതുമയല.  ആയതനിദലേക്കു  തദദ്ദേശസസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങൾ
ടപകാതുജനകാഭനിപ്രകായളും  ആരകായന്ന  വനിഷയങ്ങളടട  അജണ്ടകുറനിപകൾ  ഇത്തരളും
ടവര്ച്ചസ്വല് പകാററ്റ്ദഫകാമനില് പപൗരജനങ്ങളടട അഭനിപ്രകായളും ദരഖടപ്പെടുത്തുന്നതനിനകായനി
മുൻകൂട്ടനി ലേഭത്യേമകാക്കുന്നതകായകാണറ്റ് ടപകാതുദവ കകാണുന്നതറ്റ്.  ഇപ്രകകാരളും അജണ്ടയളും
നനിയമകാനസൃതളും റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ് ടചദയ്യണ്ട മററ്റ് വനിവരങ്ങളളും ഗകാമ വകാർഡറ്റ് സഭകളേനിൽ
പങ്കുടവക്കുന്നതനിനളും,  രജനിദസ്ട്രേഡറ്റ്  ഗകാമ  വകാർഡറ്റ്  സഭകാ  ടമമർമകാർ  (ദവകാട്ടർമകാർ)
ഓദരകാരുത്തരുളും  ദരഖടപ്പെടുദത്തണ്ടുന്ന  അഭനിപ്രകായങ്ങൾ  പരസത്യേമകാദയകാ
രഹസത്യേമകാദയകാ  സസ്വദ്ധീകരനിക്കുന്നതനിനളും  സളുംദകപനിക്കുന്നതനിനളും,
(തടസരഹനിതമകായനി കഴനിയടമന്നറ്റ് സുതകാരത്യേവളും വനിശസ്വകാസത്യേദയകാഗത്യേവളും സകാദങതനിക
തനികവളും ഉള്ള ക്രമദ്ധീകരണങ്ങളേകാൽ ഉറപ്പെകാക്കനിടകകാണ്ടറ്റ്)- സർക്കകാർ ഉടമസതയനിൽ
പ്രദതത്യേകളും  ഏർടപ്പെടുത്തുന്ന  ദസകാടഫസ്വയർ  ആപനിദക്കഷടന്റെ  പനിൻബലേദത്തകാടു
കൂടനിയകാടണങനിൽ,  തനികച്ചുളും  കകാരത്യേകമമകായനി  തടന്ന,  ടവര്ച്ചസ്വല്  ഗകാമസഭ
ദകരളേത്തനിലുളും  സകാധത്യേമകാകുന്നതകാണറ്റ്  എന്നറ്റ്  നനിസളുംശയളും  പറയകാളും.  എന്നകാൽ
അപ്രകകാരളും സളുംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ന ടവർച്ചസ്വൽ ഗകാമസഭകളേനിലൂടട മകാതമകായനി ഓഡനിററ്റ്
റനിദപ്പെകാര്ട്ടുകൾ  ദപകാലുള്ള  ഒരു  ദരഖയനില്  സകാപനത്തനിടന്റെ  മറുപടനി  കകാണകാനളും
ദകള്ക്കകാനളും  തുടര്നടപടനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കകാനളും  കഴനിയന്നതകാദണകാ  എന്നതറ്റ്
പരനിദശകാധനിക്കകാവന്നതകാണറ്റ്. തുടർനടപടനികടളേ കുറനിച്ചറ്റ് നനിലേവനിലുള്ള നനിഷ്കർഷകൾ
പരനിഗണനിക്കുദമകാൾ,  ജനിലകാ  ടപര്ദഫകാമന്സറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  ഓഫദ്ധീസറുടട  ഉപദദശ
നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള്ക്കറ്റ്  അനസൃതമകായനി   ഇപ്രകകാരളും  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടുകൾ
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനളും  തദ്ധീർപ്പെകാക്കുന്നതനിനളും  ഗകാമസഭകള്ക്കറ്റ്  മകാതമകായനി
കഴനിയദമകാ  എന്നതറ്റ്  പടക  ഉറപ്പെനില.   സസ്വകാഭകാവനികമകായളും  ടവർച്ചസ്വൽ
ഗകാമസഭകദളേകാടടകാപ്പെളും,  പബനിക്കറ്റ്  അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  കമറനികള്ക്കറ്റ്  തുലേത്യേമകായനി
അതതറ്റ് തദദ്ദേശ സസ്വയളുംഭരണ സകാപനങ്ങളടട നകാമദധയദത്തകാടടകാപ്പെളും പബനിക്കറ്റ്
അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  കമറനി  എന്നു  ദചർത്തറ്റ്  നകാമകരണളും  ടചയ്ത  ഒരു  കമനിറനി,
പ്രധകാനമകായളും  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭ അളുംഗങ്ങടളേ ഉള്ടപ്പെടുത്തനി രൂപദ്ധീകരനിക്കുന്നതറ്റ്
ആയനിരനിക്കുളും ഉചനിതമകാവക.

തദദ്ദേശ  സസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങളടട  ഭരണസമനിതനികദളേകാടടകാപ്പെളും
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കകാലേകാവധനിയണ്ടകായനിരനിദക്കണ്ട  പബനികറ്റ്  അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  കമനിറനിയനില്  അളുംഗതസ്വളും
നൽകുന്നതനിനകായനി  പരനിഗണനിക്കടപ്പെടുന്ന  വനിഭകാഗങ്ങള്  ഏടതലകാടമന്നറ്റ്
വത്യേവസടപ്പെടുത്തുദമകാൾ,  ദകരളേ  മുനനിസനിപ്പെല്  ആകറ്റ്  ടസകൻ  43  ദലേതനിന
സമകാനമകായനി  വനിവനിധ  വനിഭകാഗങ്ങളേനിൽ  നനിന്നുള്ളവടര  ഉൾടപ്പെടുത്തനി
നനിഷ്കർഷനിക്കുന്നതുളും  പരനിഗണനിക്കകാവന്നതകാണറ്റ്.   അദതകാടടകാപ്പെളും  സകാധത്യേമകാകുന്ന
പകളും, ടതരടഞ്ഞെടുപ്പെനില് രണ്ടകാളും സകാനളും കനിട്ടുന്ന സകാനകാർതനികടളേ തടന്ന ആ
സകാപനത്തനിടന്റെ പബനികറ്റ് അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ് കമനിറനിയനിടലേ അളുംഗങ്ങൾ ആകുളും വനിധളും
നനിയമ  നനിഷ്കർഷകളേനിൽ  പ്രഥമപരനിഗണനകാ  വനിഭകാഗമകായനി  നനിർദദ്ദേശനിക്കുന്നതു
ഉചനിതമകായനിരനിക്കുടമന്നകാണറ്റ് വനിഷയത്തനിൽ ഓഡനിറനിടന്റെ ശനിപകാർശ.

3.3.1.2. തദദ്ദേശ  സസ്വയളുംഭരണ  സകാപനങ്ങൾ  ഒഴനിടകയള്ള    സസ്വയളുംഭരണ  
സകാപനങ്ങൾ

സളുംസകാന  ഓഡനിററ്റ്  വകുപ്പെനിടന്റെ  ഓഡനിററ്റ്  പരനിധനിയനിലുള്ള  ഇതര
തദദ്ദേശനനികകായങ്ങൾക്കറ്റ്  അതതനിടന്റെ  ഭരണകാധനികകാരളും  നനിയമങ്ങളേകാൽ  വത്യേവസ
ടചയ്തനിട്ടുള്ളതറ്റ്  അനസരനിച്ചറ്റ്  എകനികറ്റ്യൂട്ടദ്ധീവറ്റ്  അധനികകാരസകാനങ്ങളേനിൽ
അളുംഗതസ്വമനിലകാത്ത ടതരടഞ്ഞെടുത്തദതകാ നനിദയകാഗനിതരകായവദരകാ ആയ –  (എകറ്റ്
ഒഫദ്ധീദഷത്യേകാ  അളുംഗങ്ങളേലകാത്ത)  അളുംഗങ്ങളേനിൽ  നനിന്നുളും  ഉചനിത  വനിഭകാഗങ്ങളേനിൽ
നനിന്നുള്ളവടര  പബനികറ്റ്  അക്കപൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്  കമനിറനിയനിൽ  ഉൾടപ്പെടുത്തുന്നതനിനള്ള
ദയകാഗത്യേതകളളും  ഉപകാധനികളളും  അതതറ്റ്  നനിയമങ്ങൾക്കു  കദ്ധീഴനിൽ
നനിഷ്കർഷനിക്കുന്നതനിനള്ള സകാധത്യേതകൾ പരനിഗണനിദക്കണ്ടതകാണറ്റ്.

3.3.2. സളുംസകാനതലേളും സമകാഹൃത ഓഡനിറളും റനിദപ്പെകാർട്ടുകളളും

ദലേകാക്കൽ ഫണ്ടറ്റ് ഓഡനിററ്റ് നനിയമത്തനിലൂടട,  സളുംസകാന നനിയമ സഭ ഡയറകറനിൽ
നനികനിപ്തമകാക്കനിയതനസരനിച്ചറ്റ്  രണ്ടറ്റ്  പ്രധകാന  കർത്തവത്യേങ്ങളേകാണറ്റ്  സളുംസകാന
ഓഡനിററ്റ്  വകുപ്പെറ്റ്  നനിർവ്വഹനിച്ചു  വരുന്നതറ്റ്.  ഒന്നകാമതകായനി,  -  ചുമതലേടപ്പെടുത്തനിയ
സകാപനങ്ങളടട  വകാർഷനിക  കണക്കുകൾ  നനിർണ്ണയനിക്കടപ്പെട്ടവനിധത്തനിൽ
ഓഡനിററ്റ്ടചയ്തു  തുടർനടപടനികൾ  സസ്വദ്ധീകരനിക്കുന്നതകാണറ്റ്.  രണ്ടകാമതകായനി,-  മുൻ
സകാമത്തനിക  വർഷളും  ഓഡനിററ്റ്  ടചയ്തകണക്കുകളടട  സമകാഹൃത  വനിവരങ്ങളളും
ഡയറകർ സർക്കകാരനിടന്റെ ശ്രദയനിൽ ടകകാണ്ടു വരകാൻ ആഗഹനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങളളും
അടങ്ങനിയ  സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്   അടുത്ത  സകാമത്തനികവർഷളും
ടസപ്തളുംബർ 30 നകളും സർക്കകാരനിനറ്റ് സമർപ്പെനിക്കുന്നതുളും ആണറ്റ്.

രണ്ടു  ചുമതലേകളളും  പരസ്പര  ബന്ധനിതമകാടണങനിലുളും  ഉദദ്ദേശലേകത്യേങ്ങളളും  തുടർ
നടപടനികളളും  വനിഭനിന്നങ്ങളേകാണറ്റ്.  സകാപനതലേത്തനിൽ  വകാർഷനിക  ധനകകാരത്യേ
പതനികകളടട  ഓഡനിറനിടന്റെ  വത്യേകാപ്തനിയളും  ലേകത്യേങ്ങളളും  ടപ്രകാഫഷണൽ
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സകാൻദഡർഡറ്റ്സുകളേകാൽ  നനിർണ്ണയനിക്കടപ്പെട്ട  രദ്ധീതനിശകാസ്ത്രങ്ങൾ  ടകകാണ്ടു
തനിട്ടടപ്പെടുത്തകാവന്നതകാണറ്റ്.  തുടർനടപടനികൾക്കറ്റ്  കുറവകായള്ള സകാപനതലേത്തനിൽ
ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടനിടന്റെ  സസ്വദ്ധീകർത്തകാക്കടളേ പ്രദതത്യേകളും നനിർവ്വചനിദക്കണ്ടതനിദന്റെയളും
നനിദയകാഗനിദക്കണ്ടതനിദന്റെയളും  അനനിവകാരത്യേതകൾ  മുകളേനിൽ  വനിശദമകാക്കനിയതുമകാണറ്റ്.
എന്നകാൽ  സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്  സളുംബന്ധനിച്ചുളും  ചനിലേ  നടപടനികൾ
ആവശത്യേമകാകുന്നതറ്റ് ആണനിവനിടട ശ്രദയനിൽ ടകകാണ്ടുവരകാൻ ആഗഹനിക്കുന്നതറ്റ്.

3.3.2.1. സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്  തയ്യകാറകാക്കുന്ന  നടപടനികളേനിൽ  സർക്കകാരനിടന  
പ്രതനിനനിധകാനളും  ടചയ്യുന്നതനിനറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  പരനിധനിയനിലുള്ള  സകാപനങ്ങളടട  
ഭരണവകുപകൾക്കറ്റ് ഉത്തരവകാദനിത്തങ്ങൾ നനിർവ്വചനിച്ചു നൽകനി വത്യേവസ ടചയ്യണളും.

ഡയറകർ  “സർക്കകാരനിടന്റെ  ശ്രദയനിൽ  ടകകാണ്ടുവരണടമന്നറ്റ്  ആഗഹനിക്കുന്ന”
എന്ന നനിയമനനിഷ്കർഷ പരനിദശകാധനിക്കുദബകാൾ,  അപ്രകകാരളും ആഗഹനിക്കകാവന്നതറ്റ്,
ഓഡനിററ്റ്  പരനിധനിയനിലുള്ള  സകാപനങ്ങടളേകുറനിദച്ചകാ  മുൻവർഷളും  ഓഡനിററ്റ്  ടചയ്ത
അവയടട  കണക്കുകടളേ  കുറനിദച്ചകാ  ഉള്ള  വനിവരങ്ങളേനിദലേക്കകാകുളും  സർക്കകാരനിടന്റെ
ശ്രദ  കണനിദക്കണ്ടനിവരനിക.  സസ്വഭകാവനികമകായളും,  -  സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്
റനിദപ്പെകാർട്ടനിടന  സളുംബന്ധനിച്ചനിടദത്തകാളേളും,  -  സളുംസകാനതലേത്തനിൽ  സർക്കകാരനിടന്റെ
ശ്രദയകാവശത്യേമകാകുന്ന  സകാപനങ്ങളടട  വനിഷയങ്ങളേനിൽ  ഭരണനടപടനികൾക്കു
ഉത്തരവകാദനിതസ്വമുള്ള  സർക്കകാർ  വകുപ്പെനിദനകാടകാണറ്റ്  ഉത്തരവകാദനിയകായ
കകനിടയന്നനനിലേയനിൽ  ഓഡനിറർ  സളുംവദനിദക്കണ്ടതറ്റ്.  നനിലേവനിൽ  ഓഡനിറനിളുംഗറ്റ്
സകാൻദഡർഡറ്റ്സറ്റ്  അനശകാസനിക്കുളും  വനിധളും  സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടനിടലേ
പരകാമർശങ്ങൾ  അന്തെനിമമകാക്കുന്നതനിനറ്റ്  മുമകായനി  ഉത്തരവകാദനികളടട  മറുപടനികളളും
വനിശദദ്ധീകരണങ്ങളളും സസ്വദ്ധീകരനിക്കകാൻ  വത്യേവസ ടചയ്യടപ്പെടകാത്തതനിനകാൽ നനിലേവനിൽ
ഏകപകദ്ധീയമകായകാണറ്റ്  ടതരടഞ്ഞെടുത്ത  വനിഷയങ്ങളേനിടലേ  പരകാമർശങ്ങൾ
ഉൾടപ്പെടുത്തനി സമകാഹൃത റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ് തയ്യകാറകാക്കുന്നതറ്റ്.

ഏകപകദ്ധീയമകായതുടകകാണ്ടു തടന്ന സർക്കകാരനിടന്റെ ആകൻ ദടക്കൺ റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്
പരനിഗണനിക്കുന്നദതകാടുകൂടനി  സമകാഹൃതറനിദപ്പെകാർട്ടനിടലേ  മനിക്കപരകാമർശങ്ങളളും
തദ്ധീർപ്പെകാകകാറുമുണ്ടറ്റ്.  ഇപ്രകകാരളും  ഉദ്ദേനിഷ്ടപ്രദയകാജനളും  കനിട്ടുദമകാടയന്നു
സളുംശയനിക്കകാവന്ന  ഏടതകാരുവനിധ  വനിഭവവനിനനിദയകാഗവളും  ദുർവനിനനിദയകാഗമകായനി
പരകാഗണനിദക്കണ്ടതുളും  ആണറ്റ്.  അതനിനകാൽ  സമകാഹൃത  റനിദപ്പെകാർട്ടു
തയ്യകാറകാക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭകാഗമകായനി  അതതറ്റ്  സകാപനങ്ങളടട  ചുമതലേയള്ള
ഭരണവകുപമകായനി  ഓഡനിറനിൽ  സളുംവദനിക്കുന്നതനിനറ്റ്  അതതറ്റ്  വകുപകളടട
പ്രതനിനനിധനികടളേ  പ്രദതത്യേകളും  ഉത്തരവകാദടപ്പെടുത്തകാനള്ള  ഉചനിതമകായ  നടപടനി
സതസ്വരളും സസ്വദ്ധീകരനിദക്കണ്ടതനിനറ്റ് വനിഷയളും പരനിഗണനകൾക്കകായനി സമർപ്പെനിക്കുന്നു.
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3.3.2.2. സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്  തയ്യകാറകാക്കുന്നതനിനകായനി  സളുംസകാനതലേത്തനിൽ  
കളുംപയൻസറ്റ്  ഓഡനിറനിനളും  ടപർദഫകാമൻസറ്റ്  ഓഡനിറനിനളും   ഓഡനിററ്റ്പകാൻ  
തയ്യകാറകാക്കുന്നതനിന   ദവണ്ടനി  നനിയമസഭകാ  സമനിതനി  സർക്കകാർ  തലേത്തനിൽ  
കൂടനിയകാദലേകാചനകൾക്കുള്ള ക്രമദ്ധീകരണമുണ്ടകാകണളും

ഓഡനിറനിളുംഗറ്റ്  സകാൻദഡർഡറ്റ്സറ്റ്  പകാലേനിച്ചു  ടകകാണ്ടുള്ള  ടപർദഫകാമൻസറ്റ്  ഓഡനിറളും
കളുംപയൻസറ്റ്  ഓഡനിറളും  ഫലേപ്രദമകാകുന്നതറ്റ്  സളുംസകാന  തലേത്തനിൽ  ഒരു
നനിയമദത്തദയകാ  ഒദര  വനിഭകാഗളും  സകാപനങ്ങളടട  ഒരു  പ്രവർത്തനത്തനിദനദയകാ
പരനിദശകാധനകാ  വനിദധയമകാക്കുദമകാഴകാണറ്റ്.  ഇപ്രകകാരളും  സളുംസകാനതലേത്തനിൽ
പ്രദതത്യേക  വനിഷയങ്ങളളും  മകാനദണ്ഡങ്ങളളും  മുൻകൂട്ടനി  തദ്ധീരുമകാനനിക്കുന്ന  പകളും
ഉചനിതമകായ  വനിഷയങ്ങളേനിൽ  ഭരണനടപടനികൾ  സസ്വദ്ധീകരനിക്കുന്നതനിദലേക്കറ്റ്
ആവശത്യേമകാകുന്ന  തനിരനിച്ചറനിവകൾക്കുളും  തകാരതമത്യേ  പഠനത്തനിനതകുന്ന
വനിവരങ്ങൾക്കുളും  സമകാഹൃത  ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാർട്ടറ്റ്  സഹകായകമകാകുന്നതുമകാണറ്റ്.
ആയതനിദലേക്കറ്റ്  മതനിയകായ  കൂടനിയകാദലേകാചനകൾക്കു  ദവദനികളളും  സമയക്രമങ്ങളളും
സൃഷ്ടനിദക്കണ്ടതനിടന്റെ അനനിവകാരത്യേത പരനിഗണനക്കകായനി സമർപ്പെനിക്കുന്നു.

3.3.1. ചകാർജറ്റ് സർചകാർജറ്റ് നടപടനികളളും ഓഡനിററ്റ് കമദ്ധീഷനളും

ചകാർജറ്റ്-സർചകാർജറ്റ്  നടപടനികൾ  നനിലേവനിൽ  ഓഡനിറനിൽ  കടണ്ടത്തുന്ന
അപകാകങ്ങൾടക്കലകാളും  ഉള്ള  ഏക  പരനിഹകാരമകായകാണറ്റ്  നനിർവ്വഹനിച്ചു  വരുന്നതറ്റ്.
അപകാകങ്ങടളേ  സകാധൂകരനിക്കുന്നതനിദനകാ  മകാപ്പെകാക്കുന്നതനിദനകാ  കഴനിയന്നതടലങനിൽ
മകാതളും  അവലേളുംബനിക്കകാവന്ന  മകാർഗ്ഗമകായകാണറ്റ്  നനിയമവളും  ചട്ടങ്ങളളും  ചകാർജറ്റ്-
സർചകാർജറ്റ്  നടപടനികൾ  നനിർദദ്ദേശനിച്ചടതങനിലുളും,  മകാപ്പെകാക്കുന്നതനിടനകാ
സകാധൂകരനിക്കുന്നതനിടനകാ  ഓഡനിറനിൽ  ശുപകാർശ  ടചയ്യുന്നതനിദലേക്കു
ആധകാരമകാക്കകാവന്ന  സന്ദർഭങ്ങളളും  അപകാകങ്ങളളും  ഏടതലകാളും  എന്നു  കനിപ്തമകായനി
വത്യേവസ  ടചയ്തനിട്ടനിലകാത്തതകാണറ്റ്  കകാരണളും.  ഫലേത്തനിൽ  നടപടനികൾ
നദ്ധീതനിരഹനിതമകായനി തദ്ധീരുന്നതനിനള്ള സകാധത്യേതകൾ നനിരവധനിയകാണറ്റ്.

ചകാർജുളും സർചകാർജുളും തമനിലുള്ള വത്യേതനിരനികത ദപകാലുളും തനിരനിച്ചറനിയകാൻ കഴനിയന്ന
യകനികളളും  നനിയമങ്ങളളും  ചട്ടങ്ങളളും  പ്രധകാനളും  ടചയ്യുന്നനില.  ഓഡനിറർ  തടന്ന
ദപ്രകാസനികറ്റ്യൂഷനളും  ജഡറ്റ്ജുമകാകുന്ന  നനിലേവനിടലേ  വകുപ്പെനിടന്റെ  അധനികകാരഘടന
അനസരനിച്ചുള്ള  ചുമതലേകാ  ക്രമദ്ധീകരണങ്ങളേകാൽ  സസ്വഭകാവനികനദ്ധീതനി
നനിദഷധനിക്കടപ്പെടുന്നതകായനി  സദന്ദഹനിക്കകാവന്ന  പ്രദയകാഗ  സന്ദർഭങ്ങളളും
കൂടനിയകാകുദബകാൾ  നടലകാരു  അധനികകാരനനിദയകാഗളും  നലതലകാതകാകുന്ന
സനിതനിവനിദശഷങ്ങൾ  പുനനഃപരനിദശകാധനക്കു  വനിദധയമകാക്കനി
പരനിഹരനിക്കടപ്പെദടണ്ടതു  തന്നയകാണറ്റ്.  ആയതനിദലേക്കു  അക്കപൗണ്ടറ്റ്സുളും  ഓഡനിറളും
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സളുംബന്ധനിച്ച വനിഷയങ്ങളേനിടലേ തദ്ധീർപകൾക്കു ചുമതലേയള്ള സസ്വതന്ത്ര അധനികകാര
സകാനമകായനി  ഓഡനിററ്റ്  കമദ്ധീഷൻ  രൂപദ്ധീകരനിക്കുന്നതടക്കളും   സമഗമകായ
നനിയമനനിർമകാണ നടപടനികൾ ആവശത്യേമകാണറ്റ്.

ശനിപകാര്ശകള്

1. സകാപനതലേത്തനില് - സകാപനതലേത്തനില് ഓഡനിറര് സളുംസകാന ഓഡനിററ്റ് വകുപ്പെറ്റ്
ഡയറകറുളും  ഉത്തരവകാദനി  സകാപനവമകാണറ്റ്.  ദലേകാക്കല്  ഫണ്ടറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്
നനിയമപ്രകകാരളും ഓഡനിററ്റ്  നനിലേവകാര നനിഷ്കര്ഷറ്റ് ഇണങ്ങുന്ന വനിധളും സസ്വദ്ധീകര്ത്തകാവറ്റ്
എന്ന  മൂന്നകാളും  കകനിടയ  ഓഡനിററ്റ്  നനിയമത്തനിദലേകാ  സകാപനത്തനിടന്റെ
നനിയമത്തനിദലേകാ  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടനില.  സസ്വകാഭകാവനികമകായളും  സകാപനത്തനിടന്റെ  മറുപടനി
ദകള്ക്കുന്നതുളും  ആയതറ്റ്  അളുംഗദ്ധീകകാര  ദയകാഗത്യേദമകാ  എന്നുളും  തദ്ധീതുമകാനനിക്കുന്നതുളും
ഓഡനിറര്  തടന്നയകാകുന്ന  അതകായതറ്റ്  ഓഡനിററുളും,  സസ്വദ്ധീകര്ത്തകാവളും  ഓഡനിറര്
തടന്നയകാകുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനിദശഷമകാണറ്റ്  നലേവനിലുള്ളതറ്റ്.  സസ്വകകാരത്യേ  പബനികറ്റ്
ടസകര്  ഓഡനിററ്റ്  നനിലേവകാര  നനിഷ്കര്ഷകളേനിടലേ  ഇപൗ  അനനിവകാരത്യേതയടട
നനിവര്ത്തനിക്കകായനി  അവലേളുംബനിച്ചു  വടന്നകാരു  മകാര്ഗ്ഗളും,  അതകാതറ്റ്  ദലേകാക്കല്
അദതകാറനിറനികളടട  /  ഫണ്ടനിടന്റെ  ഉപരനി  /ടപകാതു  സഭയനില്  നനിന്നുളും  (General
Body)  നനിര്വ്വഹണ  സമനിതനി  /  എകനികറ്റ്യൂട്ടദ്ധീവറ്റ്  ദബകാഡനിയനില്
അളുംഗങ്ങളേലകാത്തവടര  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി രൂപദ്ധീകരനിക്കുന്ന ഓഡനിററ്റ്  കമനിറനികളേകാണറ്റ്.
ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാര്ട്ടനിദനല്  എകനികറ്റ്യൂട്ടദ്ധീവറ്റ്  കമനിറനികളടട  മറുപടനികള്
പരനിഗണനിക്കുന്നതറ്റ്  ഓഡനിററുടട  അഭനിപ്രകായ  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള്ക്കറ്റ്  അനസൃതമകായനി
തദ്ധീര്പ്പെകാക്കുന്നതറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  കമനിറനികളേകാണറ്റ്.  പ്രകാദദശനിക  സര്ക്കകാരുകടളേ
സളുംബന്ധനിച്ചനിടദത്തകാളേളും  ടപകാതു  സഭയടട  സകാനത്തുള്ളതറ്റ്  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്
സഭകളേകാണറ്റ്.  ഗകാമ  വകാര്ഡറ്റ്  സഭകാ  പ്രതനിനനിധനികടളേ  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  പ്രകാദദശനി
സര്ക്കകാരുകളടട  ഓഡനിററ്റ്  കമനിറനി  രൂപദ്ധീകരനിക്കുന്നതനിനള്ള  സകാധത്യേത
കഴനിയടമങനില് ഓദരകാ വകാര്ഡനിലുളും ടതരടഞ്ഞെടുപ്പെനില് രണ്ടകാളും സകാനത്തു വരുന്ന
സകാനകാര്തനികടളേ  ഉള്ടപ്പെടുത്തനി  നടപ്പെനിലേകാക്കകാനകാകുടമങനില്  ഏറവളും
ഉചനിതമകാണറ്റ് (യഥകാര്ത പ്രതനിപകളും)

2. ഉപരനിതലേത്തനില്  -  ഓഡനിറനിളുംഗറ്റ്  സകാന്ദഡര്ഡറ്റ്സറ്റ്  അനസരനിച്ചറ്റ്  3  വനിധ
ഓഡനിറകളളും  നനിലേവകാര  നനിഷ്കര്ഷകളമകാണറ്റ്  ഉള്ളതറ്റ്  -  ഫനിനകാന്ഷത്യേല്
ടപര്ദഫകാര്മന്സറ്റ്,  കളുംപയന്സറ്റ്.  2010 നദശഷളും  ഓഡനിററ്റ്  ടപ്രകാഫഷണല്
രളുംഗത്തറ്റ് ഗവണ്ടമന്റെറ്റ്  ഓഡനിറനിടന്റെ ആദഗകാളേ സളുംഘടനയകായ ഇന്ദഡകാ-സകായനി
മുദന്നകാട്ടുവച്ചനിട്ടുള്ള ഇപൗ ഒരു ദര്ശനളും അതനിനളും ഒരു ദശകാബളും മുന്പറ്റ് രൂപദ്ധീകരനിച്ച
സളുംസകാന ദലേകാക്കല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡനിററ്റ്  സകാപന നനിയമങ്ങളേനില് ഇല.  എന്നകാല്
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ഇന്നറ്റ് പ്രകാദദശനിക സര്ക്കകാരുകളടട പ്രവര്ത്തനത്തനിനറ്റ്  ദദശദ്ധീയ അന്തെര്ദദശദ്ധീയ
ധനസഹകായങ്ങള്  അനനിവകാരത്യേമകാകുന്നതനിടന്റെ  ഭകാഗമകായള്ള  ഉപകാധനികളേനില്
നനിയതമകായ  നനിലേവകാര  നനിഷ്കര്ഷകള്  പുലേര്ത്തുന്ന  എകദറണല്  /സകാററ്റ്യൂട്ടറനി
ഓഡനിററുടട  ഓഡനിററ്റ്  സകാകത്യേപതങ്ങള്  മകാതമകാണറ്റ്  സസ്വദ്ധീകകാരത്യേമകാകുന്നതറ്റ്.
ഫനിനകാന്ഷത്യേല്  ഓഡനിറനിടന്റെ  നനിര്വ്വചനദത്തകാടുളും  നനിലേവകാര  നനിഷ്കര്ഷദളേകാടുളും
ദചര്ന്നു  നനില്ക്കുന്ന  വകാര്ഷനിക  ഓഡനിറനിന  പുറദമ  കളുംപയന്സറ്റ്
ടപര്ദഫകാര്മന്സറ്റ്ഓഡനിറകള് കൂടനി ഏടറടുക്കുന്നതനിനളും നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനമുള്ള
ക്രമദ്ധീകരണങ്ങള്  ആയതനിനകാല്  ആവശത്യേമകാകുന്നുണ്ടറ്റ്.  ബജററ്റ്  എന്ന
അദത്യേകായത്തനില്  വനിശദദ്ധീകരനിച്ചതുദപകാടലേ  ഇപൗ  സകാപനങ്ങളടട  നനിയന്ത്രണ
സളുംവനിധകാനളും  ജനിലകാ  സളുംസകാന  തലേങ്ങളേനിലേകാണറ്റ്  രൂപ  കല്പന  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതറ്റ്.
സസ്വകാഭകാവനികമകായളും  കളുംപയന്സറ്റ്  ടപര്ദഫകാര്മന്സറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  നനിയതമകായ
നനിലേവകാര നനിഷ്കര്ഷകളളും ചട്ടങ്ങളളും പകാലേനിച്ചുടകകാണ്ടറ്റ് ഒരു പഞകായത്തനിദനകാ ഒരു
നഗരസഭദയകാ മകാതമകായനി ഏടറടുക്കുന്നതനിനറ്റ് പരനിമനിതനികളണ്ടറ്റ്.

ജനിലകാതലേത്തനില് തദദ്ദേശ സസ്വയളുംഭരണ സപനങ്ങള് ഗകാമ വകാര്ഡറ്റ് സഭകള്മുതല്
ആസൂതണ  സമനിതനികള്വടരയള്ള  ഒരു  ശൃഖലേയകായകാണറ്റ്
സളുംഘടനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ആസൂതണ സമനിതനിയടട ചുമതലേകളേനില് അതനിടന്റെ
ദമകാണനിററനിളുംഗറ്റ് ദമല്ദനകാട്ട ചുമതലേ  (ദകരളേ മുനനിസനിപ്പെകാലേനിറനി ആകറ്റ്  53 (11 ബനി)
ഇപൗ ശൃളുംഖലേയടട ഭകാഗമകായള്ള സകാപനങ്ങളടട ശരനിയകായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനറ്റ്
നനിര്ണ്ണകായകമകാണറ്റ്.  സസ്വകാഭകാവനികമകായളും  കളുംപയന്സറ്റ്  ടപര്ദഫകാര്മന്സറ്റ്
ഓഡനിറകള്  ഓദരകാഗണളും (ഗകാമപഞകായത്തറ്റ്   ദബകാക്കറ്റ്  പഞകായത്തറ്റ്
ജനിലകാപഞകായത്തറ്റ്,  നഗരസഭകള്)  സകാപനങ്ങള്ക്കുമകായനി  ജനിലകാ  ആസൂതണ
സമനിതനിയടട  ഓഡനിററ്റ്  എന്ന  നനിലേയനില്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതുളും  തുടര്  നടപടനി
സസ്വദ്ധീകരനിക്കുന്നതുളും ആവശത്യേമകാണറ്റ്.

3. സളുംസകാന സര്ക്കകാര് തലേത്തനില്  - നനിലേവനില് ഇപൗ റനിദപ്പെകാര്ട്ടറ്റ് തയ്യകാറകാക്കുദമകാള്
പ്രതനിപകാദത്യേ  വനിഷയങ്ങളടട  ഉത്തരവകാദനി  ടപകാതുടവ  സര്ക്കകാരകാടണന്നകാണറ്റ്
കരുദതണ്ടതറ്റ്.  എന്നകാല് ദലേക്കല് ഫണ്ടറ്റ് ആകനിടലേ നനിബന്ധനയ്ക്കുള്ളനില് നനിന്നറ്റ്
സമകാഹൃത ഓഡനിററ്റ്  റനിദപ്പെകാര്ട്ടറ്റ്  തയ്യകാറകാക്കുദമകാള് അതനിനറ്റ്  ബകാധകമകായ നനിയമ
നനിഷ്കര്ഷ ഇപ്രകകാരമകാണുള്ളതറ്റ്.  ദകരളേ ദലേകാക്കല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡനിററ്റ് ആകറ്റ്  23 –
ഡയറകര്,  സര്ക്കകാരനിടന്റെ ശ്രദയനില് ടകകാണ്ടുവരകാന് അദദ്ദേഹളും ആഗഹനിക്കുന്ന
വനിശദ  വനിവരങ്ങള്  ഉള്ടക്കകാള്ളുന്ന  ഓഡനിററ്റ്  ടചയ്ത  അക്കപൗണ്ടുകളടട  ഒരു
സമകാഹൃത  റനിദപ്പെകാര്ട്ടറ്റ്  വര്ഷളും  ദതകാറുളും  സര്ക്കകാരനിനറ്റ്  അയച്ചു  ടകകാടുദക്കണ്ടതുളും
സര്ക്കകാര് അതറ്റ് ലേഭനിച്ച ദശഷളും 3  മകാസടത്ത കകാലേയളേവനിനള്ള അതറ്റ് നനിയമസഭ
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മുമകാടക  വയറ്റ്പനിദക്കണ്ടതുമകാണറ്റ്.  ഇതനില്  ഡയറകറുടട  റനിദപ്പെകാര്ട്ടനിടലേ
പ്രതനിപകാദത്യേളും  ശ്രദനിദക്കണ്ട  സര്ക്കകാരുളും  നനിയമസഭയനില്  സമര്പ്പെനിക്കകാനകായനി
സസ്വദ്ധീകരനിദക്കണ്ട സര്ക്കകാര് -  ഉളും,  സര്ക്കകാരനിടന്റെ രദണ്ടകാ അതനിലേധനികദമകാ ഭരണ
വകുപകളളും ദചരുന്നതകാണറ്റ്.  അതകായതറ്റ് ഓഡനിററ്റ് വകുപ്പെനിടന്റെ ഭരണ വകുപ്പെനിനകാണറ്റ്
റനിദപ്പെകാര്ട്ടറ്റ്  സമര്പ്പെനിക്കുടതങനില്  പ്രതനിപകാദത്യേവനിഷയങ്ങളടട  ഉത്തരവകാദനിതസ്വളും
വകയകാളന്നതറ്റ്  അതതറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  സകാപനങ്ങളടട  ഭരണ  വകുപകളേകാണറ്റ്.
സര്വ്വകലേകാശകാലേകളടട ഭരണളും ഉന്നത വനിദത്യേകാദത്യേകാസ വകുപ്പെറ്റ്,  ആദരകാഗത്യേ വകുപ്പെറ്റ്,
കൃഷനി  വകുപ്പെറ്റ്,  ശകാസ്ത്ര  സകാദങതനിക  വകുപ്പെറ്റ്  എന്നനിങ്ങടന  ഒദര  ഗണത്തനിലുള്ള
സകാപങ്ങള്ക്കുടതന്ന  വത്യേതത്യേസ  ഭരണ  വകുപകള്  ഉത്തരവകാദനികളേകായനി
വരുന്നുണ്ടറ്റ്.  നനിലേവനില്  ഈ  വകുപകള്  ഓഡനിററ്റ്  വനിവരളും  അറനിയന്നതു  തടന്ന
നനിയമഭകാ ടസക്രദട്ടറനിയറനില് നനിന്നറ്റ്  നടപടനി വനിശദദ്ധീകരണ കുറനിപ്പെറ്റ്  ദചകാദനിക്കുന്ന
ഘട്ടത്തനിലേകാണറ്റ്.  സസ്വകാഭകാവനികമകായളും  റനിദപ്പെകാര്ട്ടറ്റ്  നടപടനികളളും  വലേനിയ  അളേവനില്
ഫലേപ്രദമലകാതകായനി  തദ്ധീരുന്ന സകാഹചരത്യേമകാണുള്ളതറ്റ്.  അതനിനകാല് അതതറ്റ്  ഇനളും
സകാപനങ്ങളടട  ഓഡനിറനിനറ്റ്  സളുംസകാന  തലേത്തനില്  ഉത്തരവകാദനിത്തമുള്ള
(responsible  party)  ഒരു  ഉദദത്യേകാഗസടന  സര്ക്കകാര്  നനിദയകാഗനിക്കുന്നതറ്റ്
ആവശത്യേമകാണറ്റ്.  അതകായതറ്റ്  നനിയമസഭദയകാടുള്ള  ബന്ധത്തനില്  അതതറ്റ്
നനിയമങ്ങളടട  നനിര്വ്വഹണത്തനിടന്റെ  ഉത്തരവകാദനിത്തമുള്ള  ഒരകാള്  ഓഡനിറനിനറ്റ്
സളുംവദനിക്കുന്നതനിനളും തുടര് നടപടനി സസ്വദ്ധീകരനിദക്കണ്ടതനിനളും സളുംസകാന തലേത്തനില്
ഉണ്ടകാദകണ്ടതുളും ആവശത്യേമകാണറ്റ്.

4. നനിയമസഭകാ  തലേത്തനില്  -  സളുംസകാന  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  വനിവനിധ  ബജററ്റ്
ശദ്ധീര്ഷകങ്ങളേനില്  തദദ്ദേശ  നനികകായങ്ങള്ക്കുളും  സകാപനങ്ങള്ക്കുളും  ദവണ്ടനി
അനവദനിക്കുന്നതുളും  അതതറ്റ്  സര്ക്കകാര്  വകുപകള്  ഇപൗ  സകാപനങ്ങള്  മുദഖന
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന പദതനികള്ക്കുദവണ്ടനി വകയനിരുത്തുന്നതുമകായ തുകകള് ഇവയടട
വനിനനിദയകാഗ  കണക്കുകള്  സമകാഹരനിച്ചറ്റ്  അതതറ്റ്  സകാപനങ്ങളടട
കണക്കുകദളേകാടടകാപ്പെളും  ഓഡനിററ്റ്  നനിയമഭയറ്റ്  നല്കുന്നതറ്റ്  നനിയമപരമകായ
ഉത്തരവകാദനിത്തമകാണറ്റ്.  ഇത  വനിലുപലേകായ  ധനവനിനനിദയകാഗ  വനിവരങ്ങടളേ
സമകാഹരനിക്കുന്നതുളും സഞയനിക്കുന്നതനിനളും ടപകാലുമുള്ള സളുംവനിധകാനങ്ങള് ഓഡനിററ്റ്
വകുപ്പെനിനനില  എന്നതുമകാണറ്റ്  പ്രകാഥമനിക  വസ്തുത.  ഡനിജനിറല്  ഭരണ  കകാലേത്തറ്റ്
നനിയമസഭയടട  പദവനിക്കുളും  ഉത്തരവകാദനിത്തങ്ങള്ക്കുളും  അനദയകാജത്യേമകായനി  ഇപൗ
വനിവരങ്ങള്  സമകാഹരനിക്കുന്നതനിനളും  സഞയനിക്കുന്നതനിനളും  വനിശകലേനളും
ടചയ്യുന്നതനിനളും  നനിര്മനിത  ബുദനി  അടക്കമുള്ള  വനിവര  സകാദങതനിക  വനിദത്യേകാ
സദങതങ്ങളളും സളുംവനിധകാനങ്ങളളും സളുംസകാന ഓഡനിററ്റ്  വകുപ്പെനിനറ്റ്  ഉണ്ടകാടയങനില്
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മകാതദമ സളുംസകാന നനിയമസഭദയകാടുള്ള അതനിടന്റെ ഉത്തരവകാദനിത്തളും അളേവനിലുളും
ഗുണത്തനിലുളും നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനറ്റ്  അതറ്റ്  പ്രകാപ്തമകാകൂ.  ഇപൗ ആവശത്യേളും സര്ക്കകാര്
മുമകാടക  (ധനകകാരത്യേ  വകുപ്പെറ്റ്)  അതനിടന്റെ  ബജററ്റ്  അഭത്യേര്തനകളടട  ഭകാഗമകായനി
സമര്പ്പെനിക്കുകയളും  അളുംഗദ്ധീകരനിച്ചറ്റ്  കഴനിഞ്ഞെ  മൂന്നു  വര്ഷമകായനി  ബജററ്റ്  വനിഹനിതളും
അനവദനിക്കുകയളും  ടചയ്തുവരുന്നുണ്ടറ്റ്.  എന്നകാല്  ഒട്ടനവധനി  വകുപകളടട  ഭരണ
നനിയന്ത്രണത്തനിലുളേളേ  ധന  വനിനനിദയകാഗ  വനിവരങ്ങളടട  ടടവപുലേത്യേവളും  പദതനി
ലേകത്യേങ്ങളടട സകാദങതനിക സങദ്ധീര്ണ്ണതകളളും കകാരണളും ഉചനിതമകായ പരനിഹകാരവളും
നനിര്വ്വഹണവളും  സകാധത്യേമകാകകാടതയകാണുള്ളതറ്റ്.  ബൃഹത്തകായ  പദതനിക്കറ്റ്
അനദയകാഗത്യേമകായ നനിര്വ്വഹണ ക്രമദ്ധീകരണവളും നടപടനികളമകാണറ്റ് ആവശത്യേളും.

5. വനിവരങ്ങളടട  ഉടമസത  –  വകുപ്പെറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  ടചയ്യുന്ന  സകാപനങ്ങളേനില്  ഒട്ടു
മനിക്കതുളും  പൂര്ണ്ണമകായനി  തടന്നയളും  കമറ്റ്യൂട്ടര്വതറ്റ്കൃത  ഭരണ  അക്കപൗണ്ടനിളുംഗറ്റ്
ക്രമദ്ധീകരണങ്ങളേകാണറ്റ്  അവലേളുംബനിക്കുന്നതറ്റ്.  ഇപൗ  ക്രമദ്ധീകരണങ്ങളേകാവടട്ട  അതതറ്റ്
ദസകാഫറ്റ്  ടവയര് ഡവലേദപ്പെഴറ്റ്  ഘട്ടളും  ഘട്ടമകായനി  നടപ്പെകാക്കനി പ്രവൃത്തനി പദത്തനില്
എത്തനിച്ചനിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്.  പ്രധകാനമകായളും  രണ്ടു  പ്രശ്നങ്ങളേകാണറ്റ്  ഓഡനിററ്റ്  ഇപൗ
വനിഷയത്തനില്  അഭനിമുഖദ്ധീകരനിക്കുന്നതറ്റ്.  ടടകടകകാടണ്ടഴതനി  തയ്യകാറകാക്കനിയനിരുന്ന
ഭരണ  കണക്കറ്റ്  ദരഖകള്  ഡനിജനിറടടലേസറ്റ്  ടചയ്യടപ്പെട്ടദപ്പെകാള്  അതുവടര
ബകാധകമകായനിരുന്ന  നനിര്വ്വഹണ  നനിഷ്കര്ഷകള്  അപ്രസകദമകാ
അപ്രകാദയകാഗനികദമകാ  വനിരുദ  ഫലേങ്ങള്  ഉളേവകാക്കുന്നദതകാ  ആയനി  തദ്ധീര്ന്നനിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ഡനിജനിറല്  ഗദവണന്സനിനള്ള  നനിയമ  ചട്ടങ്ങളളും  വത്യേവസകളളും  മകാനസ്വലുകളളും
സമഗമകായനി പകാലേനിച്ചറ്റ് തയ്യകാറകാക്കനി നടപ്പെകാക്കുന്നതറ്റ് ആവശത്യേമകാണറ്റ്. രണ്ടകാമതറ്റ് ഇപൗ
വനിഷയത്തനില്  ഓഡനിററ്റ്  ചൂണ്ടനിക്കകാണനിക്കകാന്  ആഗഹനിക്കുന്നതറ്റ്  ദരഖകളടടയളും
വനിവരങ്ങളടടയളും  പരനിപകാലേനത്തനില്  നനിയമങ്ങള്  ഉത്തരവകാദനിത്തടപ്പെടുത്തനിയ
ഉദദത്യേകാഗസര്ക്കറ്റ് പകരളും  ഇത്തരളും നനിയമപരമകായ ബകാധത്യേതകള് ഏതുമനിലകാത്ത
സര്ക്കകാര്  സസ്വകകാരത്യേ  സകാപനങ്ങദളേകാ  വത്യേകനികള്ദക്കകാ  ആണറ്റ്  ഇപൗ
സകാപനങ്ങളടട ഭരണവമകായനി ബന്ധടപ്പെട്ട എലകാ അധനികകാരങ്ങളളും ഡകാറയമകായനി
ബന്ധടപ്പെട്ട  ഉടമസതയളും  ഉള്ളതറ്റ്.  ഗപൗരവമകായനി  പരനിഗണനിദക്കണ്ട  ഒരു
സകാഹചരത്യേമകാണറ്റ്.  ഓഡനിറനിനറ്റ്  ആവശത്യേമകായ  വനിവരങ്ങള്  പരനിധനിയനിലകാടത
ലേഭത്യേമകാക്കുന്ന  എന്നതറ്റ്  ഓഡനിറനിനറ്റ്  നനിദയകാഗനിക്കുന്ന  അധനികകാര  സകാനത്തനിടന്റെ
അവകകാശത്തനിനറ്റ് തുലേത്യേമകായകാണറ്റ്.  സളുംസകാന നനിയമസഭയകാല് നനിദയകാഗനിതനകായ
ഓഡനിറര്ക്കറ്റ്  പുതനിയ  സകാദങതനിക  സകാഹചരത്യേളും  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  വനിവര  ലേഭത്യേത
പരനിമനിതനികളളും  ഉടമസതകാ  വനിഷയങ്ങളളും  പരനിഹകാരത്തനിനകായനി
ശ്രദയനില്ടക്കകാണ്ടുവരുന്നു.
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മുന് വര്ഷതത്തെ അകക്കൗണണ്ട്സസും ഓഡഡിറസും 

ഭഭാഗഗം - 2

അദദദ്ധ്യായയം - 1 

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ കണക്കുകളുയം തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ കണക്കുകളുയം 
ഓഡഡിററ്റ് വഡിവരങ്ങളുയംഓഡഡിററ്റ് വഡിവരങ്ങളുയം

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത 2018-19 ചലെ വരവറ്റ് ചചെലെവഡിനതഡിചലെ കണക്കുകള

കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപറ്റ്  2019-20 കസ്ഥാലെയളവഡില്  ഓഡഡിററ്റ്  ചചെയ്ത
2018-19  വര്ഷചത  വരവറ്റ്  ചചെലെവറ്റ്  കണക്കുകള  ഇനവസം  സസ്ഥാപനവസം  തഡിരഡിചറ്റ്
സസംസസ്ഥാന തലെതഡിലസം ജഡിലസ്ഥാതലെതഡിലമസ്ഥായഡി ഈ റഡികപസ്ഥാര്ടഡില് ഉളചപടുത്തുകയസ്ഥാണറ്റ്.
പരസ്ഥാമര്ശങ്ങചള അടഡിസസ്ഥാനചപടുതഡിയസ്ഥാണറ്റ് മുന്കസ്ഥാലെ സമസ്ഥാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകള
തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയഡിരുന്നചതങഡില് നഡിലെവഡിചലെ ഈ റഡികപസ്ഥാര്ടഡില് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ്
കണക്കുകളസം  അതഡിന്ലള്ള  ഓഡഡിററ്റ്  നഡിരരീക്ഷണങ്ങളസം  ഉളചപടുത്തുകയസ്ഥാണറ്റ്.  ഇതഡില്
നഡിന്നറ്റ്  സസംസസ്ഥാനതലെതഡിലസം  ജഡിലസ്ഥാതലെതഡിലസം  ഏറവസം  കൂടുതല്  ആവര്തഡിചറ്റ്
റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളഡില്  ഉളചപട  വഡിഷയങ്ങചള  അവയുചട  അകക്കൗണറ്റ്  ചഹെഡഡിചന
അടഡിസസ്ഥാനമസ്ഥാകഡി  തരസം  തഡിരഡിചസ്ഥാണറ്റ്  ഉളചപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.  സസംസസ്ഥാനതലെതഡില്
തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളചട  ആചക  വരവറ്റ്,  അതഡില്  ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
വഡികധേയമസ്ഥാകഡിയ വരവറ്റ് തുക, ആചക ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാപനങ്ങളചട എണസം ,അതഡില് ഓഡഡിററ്റ്
ചചെയ്ത സസ്ഥാപനങ്ങളചട എണസം എന്നഡിങ്ങചനയുസം,  ജഡിലസ്ഥാതലെതഡില് സസ്ഥാപനസം തഡിരഡിചറ്റ്
(ഗസ്ഥാമ-കബസ്ഥാകറ്റ്-  ജഡിലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായത്തുകള,  മുനഡിസഡിപസ്ഥാലെഡിറഡി,  കകസ്ഥാര്പകറഷന്)  അതഡില്
ഓ ഡഡിററ്റ്  ചചെയ്ത  വരവറ്റ്  തുക,  ആചക  ഓഡഡിററ്റ്  ചചെയ്ത  സസ്ഥാപനങ്ങളചട  എണസം
എന്നഡിവകയസ്ഥാചടസ്ഥാപസം വരവഡിനതഡില് വഡിവഡിധേ അകക്കൗണറ്റ് ചഹെഡുകളഡിലെസ്ഥായഡി ആവര്തഡിചറ്റ്
വരുന്ന പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളചട എണവസം,  ഓഡഡിററ്റ്  റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളചട  എണവസം ഇകതസ്ഥാചടസ്ഥാപസം
കചെര്തഡിട്ടുണറ്റ്.

വരവഡിനതഡിചലെ കണക്കുകള അകക്കൗണറ്റ് ചഹെഡറ്റ് തഡിരഡിചറ്റ്

വരവഡിനതഡിചലെ  കണക്കുകള  അകക്കൗണറ്റ്  ചഹെഡറ്റ്  തഡിരഡിചറ്റ്  ചുവചട
കചെര്തഡിരഡിക്കുന്ന പ്രകസ്ഥാരസം തരസം തഡിരഡിചഡിരഡിക്കുന.

ചഹെഡറ്റ് കകസ്ഥാഡറ്റ് വരവഡിനസം

110000000 നഡികുതഡി വരവറ്റ്

120000000 കകസ്ഥാമ്പന്കസഷന് ഇന് ലെല്യു ഓഫറ്റ് ടസ്ഥാക്സസറ്റ്/ ഡഡ്യൂടരീസറ്റ്

130000000 വസ്ഥാടക
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140000000 ഫരീസറ്റ് & യൂസര് ചെസ്ഥാര്ജ്ജസറ്റ്

151000000 ചസയഡില്& ഹെയര് ചെസ്ഥാര്ജസറ്റ് 

160000000 റവനല്യു ഗസ്ഥാനറ്റ്, ഫണറ്റ്, കകസ്ഥാണ്ടഡിബഡ്യൂഷന്സറ്റ് & 
കകസ്ഥാമ്പന്കസഷന്സറ്റ്

170000000 നഡികക്ഷപങ്ങളഡില് നഡിനള്ള വരവറ്റ്

171000000 പലെഡിശ

180000000 മററ്റ് വരവകള

ചചെലെവഡിനതഡിചലെ കണക്കുകള അകക്കൗണറ്റ് ചഹെഡറ്റ് തഡിരഡിചറ്റ്

ചചെലെവഡിനതഡിചലെ  കണക്കുകള  അകക്കൗണറ്റ്  ചഹെഡറ്റ്  തഡിരഡിചറ്റ്  ചുവചട
കചെര്തഡിരഡിക്കുന്ന പ്രകസ്ഥാരസം തരസം തഡിരഡിചറ്റ് അനുബന്ധമസ്ഥായഡി കചെര്ക്കുന.

ചഹെഡറ്റ് കകസ്ഥാഡറ്റ് ചചെലെവഡിനസം

210000000 എസസ്ഥാബഡിചഷ്മെനറ്റ് ചചെലെവകള

220000000 ഭരണചചെലെവകള

230000000 ഓപകറഷന്സറ്റ് & ചമയഡിനനന്സറ്റ്

240000000 ഇനറസറ്റ് & ഫഡിനസ്ഥാന്സറ്റ് ചെസ്ഥാര്ജസറ്റ് 

250000000 ജനകരീയസ്ഥാസുത്രണ പദ്ധതഡികള-ചപ്രസ്ഥാഡകഡിവറ്റ് ചസകര്

251000000 ജനകരീയസ്ഥാസുത്രണ പദ്ധതഡികള - സര്വരീസറ്റ് ചസകര്

252000000 ജനകരീയസ്ഥാസുത്രണ പദ്ധതഡികള - ഇന്ഫസ്ഥാസ്ട്രകറ്റ്ചെര്

253000000 ജനകരീയസ്ഥാസുത്രണ പദ്ധതഡികള- കമഖലെസ്ഥാ അടഡിസസ്ഥാനതഡില് 
ഉളചപടസ്ഥാത പദ്ധതഡികള 

254000000
കകമസ്ഥാറഡികഡിടഡിയ സസ്ഥാപനങ്ങളക്കുസം കസററ്റ് കസസ്ഥാണ്കസഡറ്റ് 
സരീമുകളക്കുസം ഉള്ള ചചെലെവകള(ജനകരീയസ്ഥാസൂത്രണ 
പദ്ധതഡികളഡില് ഉളചപടസ്ഥാതതറ്റ്)

255000000 ചമയഡിനനന്സറ്റ് കപ്രസ്ഥാജകറ്റ്സറ്റ്

256000000 റവനഡ്യൂ ചചെലെവകള

260000000 തനതറ്റ് ഫണഡില് നഡിനള്ള ഗസ്ഥാന്റുകള, സസംഭസ്ഥാവനകള, 
നഷ്ടപരഡിഹെസ്ഥാരങ്ങള

270000000 ചപ്രസ്ഥാവഡിഷന്സറ്റ് & കറററ്റ് ഓഫറ്റ്

271000000 ആസഡിയുസം നഡികക്ഷപങ്ങളസം വഡിറഴഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള ചചെലെവകള

272000000 ഡഡിപ്രരീസഡികയഷന് 

280000000 പ്രയര് പഡിരരീഡറ്റ് ഇനങ്ങള

290000000 ടസ്ഥാന്സ്ഫര് ടു റഡിസര്വറ്റ് ഫണറ്റ് 
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മുന്  വര്ഷസം  ഓഡഡിററ്റ്  ചചെയ്ത  വരവഡിനതഡിചലെ  കണക്കുകളസം  ചചെലെവഡിനതഡിചലെ
കണക്കുകളസം കവസ്ഥാളളസം-2 ആയഡി കചെര്തഡിരഡിക്കുന

                                            സമമാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിപപമാര്ടണ്ട് 2019-20 125
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അദദദ്ധ്യായയം - 2 

ടഡിഡ ടഡിഡ & & ജഡിജഡി..സഡിസഡി..ഡഡിഡഡി..എ യുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയംഎ യുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം
ഓഡഡിറയംഓഡഡിറയം

ടഡിഡ

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

TRIDA

റവനല്യു 41,01,169 4,92,52,872 2,20,67,455 3,12,86,586

കസ്ഥാപഡിറല് 2,37,11,995 13,65,02,781 7,00,27,383 9,01,87,393

ചഡബറ്റ്ററ്റ് ചഹെ ഡറ്റ് ഇല 1,00,14,613 3,98,53,462 (-)2,98,38,849

ആചക 2,78,13,164 19,57,70,266 13,19,48,300 9,16,35,130

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുക
ളചട എണസം

ഖണഡികക
ളചട എണസം നഷ്ടസം (തുക) തടസസം

(തുക)

TRIDA

വസ്ഥാടകക്കുടഡിശഡിക(തനതറ്റ്)

1

8 -

കസപനറ്റ്(തനതറ്റ്) 1 -

വകരീല് ഫരീസറ്റ്(തനതറ്റ്) 1 10,62,395

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം(തനതറ്റ്) 2 20,44,00,000

ജഡി.എസറ്റ്.ടഡി(തനതറ്റ്) 1 11,62,940

ചപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതറ്റ്
(പസ്ഥാന്ഫണറ്റ്)

12 -
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ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

GCDA തനതറ്റ് 10,43,92,000 48,65,49,000 5,20,29,73,000 1,02,75,06,000

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം
നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളചട
എണസം

ഖണഡികക
ളചട എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

GCDA വരവറ്റ്
ചചെലെവഡിനങ്ങള 1 12 1,58,64,038 32,33,299 ഇല
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അദദദ്ധ്യായയം - 3 

സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം 
ഓഡഡിറയം ഓഡഡിറയം 

• ഉന്നതവഡിദളസ്ഥാഭളസ്ഥാസ  വകുപഡിന  കരീഴഡിലള്ള  സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെകളചട
കണക്കുകള

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം. സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1

കകരള സര്വക
ലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഫണറ്റ്

(പദ്ധതഡി,
പദ്ധതഡിയഡി

തരസം,
ഇയര്

മസ്ഥാര്കറ്റ്ഡറ്റ്
ഫണറ്റ്,

ഋണശരീര്
ഷകസം)

77,71,94,264 6,86,38,95,928 6,73,58,31,186 90,52,59,007

എ.പഡി.ചജ 
അബ്ദുളക
ലെസ്ഥാസം 
സസ്ഥാകങതഡിക 
സര്വകലെസ്ഥാ
ശസ്ഥാലെ

3,03,73,439.95 49,22,39,541 30,20,98,780.79 22,05,14,200.16

2 കസ്ഥാലെഡികററ്റ് 1,78,51,47,368 3,85,62,64,295 3,69,49,85,584 1,94,78,01,928

3 കണ്ണൂര് 1,08,06,04,077 1,21,03,24,679 1,09,97,22,926 1,19,12,05,830

2 മഹെസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാ
ന്ധഡി 2,41,19,10,663 3,35,24,99,326 4,25,10,27,894 1,51,33,82,095

3 ചകസ്ഥാചഡിന് 
യൂണഡികവഴഡിറഡി
ഫണറ്റ് (CUF)

5,91,93,331 2,31,10,54,115 2,19,66,15,098 70,63,72,348

സ്കൂള ഓഫറ്റ് 
എഞഡിനരീയ
റഡിസംഗറ്റ് (SOE)

6,32,30,540 25,27,49,653 29,70,46,061 1,89,34,132

കുഞസ്ഥാലെഡി 
മരയസ്ഥാര് സ്കൂള 
ഓഫറ്റ് 
മകറന് 
എഞഡിനരീയ
റഡിസംഗറ്റ്
(KMSME)

(-)1,76,04,789 7,42,19,414 4,66,76,066 99,38,559

ചകസ്ഥാചഡിന് 
യൂണഡികവഴഡിറഡി
കകസ്ഥാകളജറ്റ് 
ഓഫറ്റ് 

12,20,98,860 9,32,28,218 12,26,00,396 9,27,26,682
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എഞഡിനരീയ
റഡിസംഗറ്റ് 
കുടനസ്ഥാടറ്റ് 
(CUCEK)

4 മലെയസ്ഥാളസം 1,74,83,906.03 132761867 10,68,21,903 4,34,23,870.03

5 സസംസ്കൃതസം 33,18,21,674 96,64,60,455 1,01,74,57,638 28,08,24,491

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

ക്രമ
നസം. സസ്ഥാപനസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡിക
കളചട
എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

1

കകരള 

സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയുചട വരവറ്റ് 
ചചെലെവറ്റ് 
കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള 
നഡിരരീക്ഷണസം

1 77 12,76,879 79,00,093

എപഡിചജ 
അബ്ദുള 
കലെസ്ഥാസം  
സസ്ഥാകങതഡിക
സര്വകലെസ്ഥാ
ശസ്ഥാലെ

1 34 - 18,39,100

2 കസ്ഥാലെഡികററ്റ്
സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയുചട വരവറ്റ് 
ചചെലെവറ്റ് കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള 
നഡിരരീക്ഷണസം

2 74 20,428 1,78,49,330

3 കണ്ണൂര്
സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയുചട വരവറ്റ് 
ചചെലെവറ്റ് കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള 
നഡിരരീക്ഷണസം

1 48 2,40,603 2,81,54,776

2 മഹെസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാ
ന്ധഡി

സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയുചട വരവറ്റ് 
ചചെലെവറ്റ് കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള 
നഡിരരീക്ഷണസം

1 6 3,44,08,944

3 കുസസ്ഥാററ്റ്
കുസസ്ഥാറഡിചന വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് 
കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള 
നഡിരരീക്ഷണസം

1 9 6,58,171 8,22,56,493

4 മലെയസ്ഥാളസം
സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയുചട വരവറ്റ് 
ചചെലെവറ്റ് കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള
നഡിരരീക്ഷണസം

1 15 85,005 17250

5 സസംസ്കൃതസം
സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെയുചട വരവറ്റ് 
ചചെലെവറ്റ് കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള
നഡിരരീക്ഷണസം

1 48 79,008 9,89,002
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• കൃഷഡി വകുപഡിന കരീഴഡിലള്ള സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെകളചട കണക്കുകള

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം.

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1
കകരള കസ്ഥാര്ഷഡിക
സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

സര്വക
ലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഫണറ്റ്

1,31,75,01,998 4,72,36,71,257 4,95,68,53,519 1,08,43,19,736

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുക
ളചട എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം

നഷ്ടസം (തുക) തടസസം
(തുക)

കകരള കസ്ഥാര്ഷഡിക
സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

- 1 187 2,27,65,313 16,36,958

• മൃഗസസംരക്ഷണവകുപഡിന കരീഴഡിലള്ള സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെകളചട കണക്കുകള

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം. സസ്ഥാപനസം ഫണഡി

നസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1

കകരള
ചവറഡിനറഡി &

അനഡിമല്
സയന്സറ്റ്

സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ

സര്വക
ലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഫണറ്റ്

17,60,26,443 1,60,74,54,660 1,51,77,45,295 26,57,35,808

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളചട
എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

കകരള ചവറഡിനറഡി &
അനഡിമല് സയന്സറ്റ്

സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് പുറചപടുവഡിചഡിടഡില
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• ആകരസ്ഥാഗള വകുപഡിന കരീഴഡിലള്ള സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെകളചട കണക്കുകള

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

ആകരസ്ഥാഗള
സര്വകലെസ്ഥാ

ശസ്ഥാലെ

സര്വകലെസ്ഥാ
ഫണറ്റ് 1,69,17,60,832 89,73,73,416  75,68,62,932  1,83,22,71,316

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകള
ചട എണസം

ഖണഡികകളചട
എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

ആകരസ്ഥാഗള
സര്വകലെസ്ഥാ

ശസ്ഥാലെ

ഓഡഡിററ്റ് റഡികപസ്ഥാര്ടഡിചലെ
വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ്

കണകഡികന്മേലള്ള
നഡിരരീക്ഷണസം

1 7 2,51,627 ഇല

• ഫഡിഷറരീസറ്റ് വകുപഡിന കരീഴഡിലള്ള സര്വകലെസ്ഥാശസ്ഥാലെകളചട കണക്കുകള

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

ഫഡിഷറരീസറ്റ്
സര്വലെകസ്ഥാ

ശസ്ഥാലെ

സര്വക
ലെസ്ഥാശസ്ഥാലെ
ഫണറ്റ്

31,83,89,137 39,45,27,240.43 40,66,62,344.00 30,62,54,033.43

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം
നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകള
ചട എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം നഷ്ടസം (തുക)

തടസസം
(തുക)

ഫഡിഷറരീസറ്റ്
സര്വലെകസ്ഥാ

ശസ്ഥാലെ
- 1 10 29,04,096.00 2,11,21,916.00
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 മുന് വര്ഷതത്തെ അകക്കൗണണ്ട്സസും ഓഡഡിറസും

അദദദ്ധ്യായയം - 4 

ദദേവസസ്വയം ദബദ്ധ്യാര്ഡുകളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം ദദേവസസ്വയം ദബദ്ധ്യാര്ഡുകളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം 
ഓഡഡിറയം ഓഡഡിറയം 

1. തഡിരുവഡിതസ്ഥാസംകൂര് കദവസസ്വസം കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ്
(Bank+FD)

വരവറ്റ്
(Including DH

Receipt)

ചചെലെവറ്റ്
(Including DH
Expenditure)

നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്
(Including FD, ST

deposit)

കദവസസ്വസം
ഫണറ്റ് 

13,45,10,00,822.49 6,86,21,87,209.20 73,32,92,724.62 15,57,98,95,307

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം /
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡിക
കളചട
എണസം

നഷ്ടസം (തുക) തടസസം (തുക) ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന തുക

ചപസ്ഥാതു
പരസ്ഥാമര്ശസം 01 560 87,18,137.19 11,80,45,639.94

ബഹുമസ്ഥാനചപട കകരള
ചചഹെകകസ്ഥാടതഡിയുചട

ഉതരവഡിനറ്റ് വഡികധേയമസ്ഥായഡി
തുടര് നടപടഡികള
സസ്വരീകരഡിച്ചുവരുന.

2. ചകസ്ഥാചഡിന് കദവസസ്വസം കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം

സസ്ഥാപനതഡി
ചന കപരറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെകയണ

സസ്ഥാപനങ്ങള
ചട എണസം

ഓഡഡിറഡിനറ്റ് ലെഭഡിച
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

ഓഡഡിററ്റ് ചചെയസ്ഥാനുള്ള
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

1
ചകസ്ഥാചഡിന്
കദവസസ്വസം
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

1 2 (2017 –18,
2018-19) 1 (2017-18) 1 (2018-19)
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ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

ക്രമ
നസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1 ഗ്രൂപറ്റ് കദവസസ്വസം
ഫണറ്റ് 11,92,92,933.42 1,51,19,01,828.05 1,51,66,41,004.69 11,45,53,756.78

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം /
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളചട
എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന തുക

ചപസ്ഥാതു
പരസ്ഥാമര്ശസം

01 (2017-18) 140 60,46,453 1,74,82,821 -

3. മലെബസ്ഥാര് കദവസസ്വസം കമഖലെസ്ഥാ കസ്ഥാരളസ്ഥാലെയസം, പസ്ഥാലെകസ്ഥാടറ്റ്

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം.

സസ്ഥാപനങ്ങ
ളചട കപരറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെകയണ

സസ്ഥാപനങ്ങ
ളചട എണസം

ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
ലെഭഡിച

വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളചട

എണസം

ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
ആചക എണസം

2019-2020 ല്
മസ്ഥാത്രസം ലെഭഡിച

വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളഡില്

ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്തതറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെയസ്ഥാനുളള
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

1 മലെബസ്ഥാര്
കദവസസ്വസം 

592 319 75 34 285
(319-34)

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

ക്രമ
നസം. ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1 വഴഡിപസ്ഥാടഡിതര
വരുമസ്ഥാനസം

7,06,18,251.2 60,31,91,182.99 59,33,50,708.02 8,04,58,726.17

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം /
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡിക
കളചട
എണസം

നഷ്ടസം (തുക) തടസസം (തുക) ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് /സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന തുകു

ചചെലെവറ്റ് 4 6 - 2,31,700 69,041
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4. മലെബസ്ഥാര് കദവസസ്വസം ഓഡഡിററ്റ് കമഖലെസ്ഥാ കസ്ഥാരളസ്ഥാലെയസം തലെകശരഡി

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം സസ്ഥാപനങ്ങളചട കപരറ്റ്

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെകയണ

സസ്ഥാപനങ്ങള
ചട എണസം

ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
ലെഭഡിച വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളചട

എണസം

ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെയസ്ഥാനുള്ള
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

1
മലെബസ്ഥാര്

കദവസസ്വസംകബസ്ഥാര്ഡഡിനു
കരീഴഡിലളള കക്ഷത്രങ്ങള

383 519 153 366

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

ക്രമ നസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1 തനതു ഫണറ്റ് 1,54,16,586.57 31,74,39,574.40 25,97,67,610.10 1,08,53,750.85

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം /
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡി
കകളചട
എണസം

നഷ്ടസം (തുക) തടസസം (തുക) ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് /സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന തുകു

ചചെലെവറ്റ് 7 16 68,163 11,09,441 ഇല

5. മലെബസ്ഥാര് കദവസസ്വസം ഓഡഡിററ്റ് കസ്ഥാരളസ്ഥാലെയസം, കകസ്ഥാഴഡികകസ്ഥാടറ്റ്

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളചട വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം /
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡിക
കളചട
എണസം

നഷ്ടസം (തുക) തടസസം (തുക) ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് /സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന തുകു

ചചെലെവറ്റ് 1 2 - 16,10,997 -
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6. ഗുരുവസ്ഥായൂര് കദവസസ്വസം ഓഡഡിററ്റ്

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെകയണ

സസ്ഥാപനങ്ങള
ചട എണസം

ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
ലെഭഡിച

വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളചട

എണസം

ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളചട എണസം

ഓഡഡിററ്റ്
ചചെയസ്ഥാനുള്ള
വസ്ഥാര്ഷഡിക

കണക്കുകളചട
എണസം

ഗുരുവസ്ഥായൂര്
കദവസസ്വസം 1

3
(2016-17,
2017-18,
2018-19)

3
(2016-17, 2017-18 എന്നഡിവ

ഓഡഡിററ്റ് റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് പുറചപടുവഡിച്ചു.
2018-19 ഓഡഡിററ്റ്
പൂര്തരീകരഡിച്ചു.)

ഇല

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

ക്രമ നസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1 കദവസസ്വസം
ഫണറ്റ്

24,87,20,301.08 3,31,89,76,929.58 3,29,17,65,495.84 27,59,31,734.82

ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം /
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം നഷ്ടസം (തുക)

തടസസം
(തുക)

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ് സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന തുകു

2016-17
ഓഡഡിററ്റ്

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകള
1 197

29,39,688
വരവറ്റ്

23,44,846
ചചെലെവറ്റ്

79,48,223 ഇല
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അദദദ്ധ്യായയം - 5 

ദക്ഷേമനഡിധഡി ദബദ്ധ്യാര്ഡുകളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയംദക്ഷേമനഡിധഡി ദബദ്ധ്യാര്ഡുകളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം
ഓഡഡിറയം ഓഡഡിറയം 

വകുപഡിചന പരഡിധേഡിയഡിലളള കക്ഷമനഡിധേഡി കബസ്ഥാര്ഡുകളചട  2019-20  ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത വസ്ഥാര്ഷഡിക
കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്ര
മ

നസം

സസ്ഥാപ
നസം 

ഓഡഡി
ററ്റ്

വര്ഷസം

ഫണഡിനസം
(കബസ്ഥാര്ഡഡി
ചന തനതറ്റ്
ഫണറ്റ് +
സര്കസ്ഥാര്
ഗസ്ഥാനറ്റ്)

മുന്നഡിരഡിപറ്റ്
(രൂപ)

വരവറ്റ് (രൂപ) ചചെലെവറ്റ് (രൂപ) നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

1

കകരള
ചുമട്ടു

ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്
(അണ്
അറസ്ഥാചെറ്റ്

ഡറ്റ്)

2005-
06 202602046.54 513838358.98 469845741.7 246594663.82

2006-
07

246594663.82 535468938.09 484125592.71 297938009.2

2007-
08 297938009.2 897268339.74 622165161.57 573041187.37

2008-
09 573041187.37 758498721.36 708602770.53 622937138.2

2

കകരള
ചുമട്ടു

ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്
(സസ്ഥാകറ
ര്ഡറ്റ്)

1999-
2000

      -- 52234 52234 ---

2000-
01   -- 5208958 5208958   --

2001-
02

  -- 9919166.2 9919166.2   --

2002-
03   -- 11877631 11877631   --

2003-
04

  -- 11875604.1 11875604.1   --

2004-
05   -- 12498564.29 12498564.29   --

2005-
06

  -- 11599839.73 11599839.73   --

2006-
07   -- 11293945.25 11293945.25   --
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2007-
08   -- 34268457.36 34268457.36   --

2008-
09

  -- 21578818.84 21578818.84   --

3

കകരള
തയല്
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2016-
17

380758389.32 792897052.86 822165857.02 351489585.16

4

കകരള
കളളറ്റ്
വളവ
സസ്ഥായ
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2005-
06

1170909815 819408215

ചറസരീപറ്റ്ററ്റ് &
ചപചയ്മെനറ്റ്

കസററ്റ്ചമനറ്റ്
ലെഭളമസ്ഥാകഡിയഡില.

2006-
07 1365361725 748513253

2007-
08

2490913623 750418641

2008-
09 4449342318 848036349

2009-
10

1780777479 1013751948

2010-
11 1483127707 86470825

2011-
12

1747879065.54 126955331

2012-
13 2270304034 126111275

5

കകരള
ഭസ്ഥാഗളക്കു

റഡി
ഏജന്റു
മസ്ഥാരുചട

യുസം
വഡില്പ
നകസ്ഥാരു
ചടയുസം
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2014-
15

16644034 113648957 125492274 4800717

2015-
16

4800717 159359000 161222476 2937241

6 കകരള
കശുവ

2014-
15 50685754.71 517767678.54 295766990.25 272686443
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ണഡി
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി

ആശസ്വസ്ഥാ
സ

കക്ഷമ
നഡിധേഡി

 കബസ്ഥാര്
ഡറ്റ്

2015-
16 272686443 512195163.8 732831275.75 52050331.05

7

കകരള
അബറ്റ്
കസ്ഥാരഡി
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2013-
14 - 1795780558 1803163301

ചറസരീപറ്റ്ററ്റ് &
ചപചയ്മെനറ്റ്

കസററ്റ്ചമനറ്റ്
ലെഭളമസ്ഥാകഡിയഡില.

2014-
15 - 2321048977 2024089234

8

ഈറ
കസ്ഥാട്ടുവള

ളഡി
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2017-
18 70355282.32 12340847053 182187520.24 12229014815.1

9

കകരള
ബരീഡഡി
സഡിഗസ്ഥാര്
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2015-
16 

22729289 139481260 140266912 21943637

2016-
17

21943637 49986627.6 68586240.5 3344024.1

10

കകരള
ഖസ്ഥാദഡി
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി

ആശസ്വസ്ഥാ
സ

കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2015-
16

5869245.73 34036530 36878656 3027119.73
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11

കകരള
ആഭര

ണ
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2014-
15 22851 4506160 4529011 559819

2015-
16

559819 2650413 2679502.5 530729.5

2016-
17 530729.5 3238626 2848680 920675.5

12

കകരള
കറഷന്
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2017-
18

6906527.4 39192091.6 33568666.85 12529952.15

13

കകരള
ക്ഷരീര

കര്ഷക
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
നഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്

ഡറ്റ്

2016-
17 537626312.84 311587761.56 364805220.38 484408854.02

2017-
18 484408854.02 566405303.36 565188639.38 485625518

14

കകരള
അലെക്കു
ചതസ്ഥാഴഡി
ലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ
പദ്ധതഡി

2004-
05 

- 133073 40981 92092

2005-
06 92092 287631 191288.53 188434.47

2006-
07

185886.47 374367.53 61684 498570

2007-
08 403109 6441227 4707063 2137273

2008-
09

2405909.36 1149833.72 1991928 1563815.08

2009-
10 1563815.08 1930785.78 2280194 1214406.78

15 കകരള
ബസ്ഥാര്ബ

ര് &
ബഡ്യൂടരീ
ഷളന്
സറ്റ്

2004-
05 

- 146408 28995 117413

2005-
06 117413 1442542 670445 889509.47

2006-
07

686268.47 1269567.53 733171 1222665
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കക്ഷമ
പദ്ധതഡി

2007-
08 1222665 11019899.5 6617963.5 5624601

2008-
09

5624601 6314146.86 8443523 3495224.88

2009-
10 3552453.88 4655610.17 2734043 5474021.05

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട എണസം

ക്ര
മ

നസം
സസ്ഥാപനസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുക
ളചട എണസം

ഖണഡിക
കളചട
എണസം

നഷ്ടസം തടസസം

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്/
സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്
ചചെയസ്ഥാവന്ന

തുക

1

കകരള
ചുമട്ടുചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

(അണ്
അറസ്ഥാചെറ്റ്ഡറ്റ്)

ചചെലെവറ്റ് നഷ്ടസം 2005-06
മുതല്

2008-09
വചര

21 3,04,368

3,04,368
ചചെലെവറ്റ്

കരഖകള
ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില

12 1,93,74,489

2

കകരള
ചുമട്ടുചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമ കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

(സസ്ഥാകറര്ഡറ്റ്)

വരവറ്റ് നഷ്ടസം
(സഡിര നഡിക്ഷപ

പലെഡിശ
ലെഭഡിചതഡില്

കുറവറ്റ്) 1999-00
മുതല്

2008-09

1 4,288

0

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്-
4,288

അര്ഹെമസ്ഥായതഡി
ലസം അധേഡികമസ്ഥായഡി

ചചെലെവഴഡിച്ചു
2 27,516

സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്-
27,516ചചെലെവറ്റ്

കരഖകള
ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില

1 0 28,19,747

3

കകരള തയല്
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

അധേഡികമസ്ഥായഡി
ചചെലെവഴഡിച്ചു

2016-17

3 72,180

72,180
ചചെലെവറ്റ്

കരഖകള
ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില

13 34,11,004

4 കകരള കളളറ്റ്
വളവസസ്ഥായ
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

അര്ഹെമസ്ഥായതഡി
ലസം അധേഡികമസ്ഥായഡി

ചചെലെവഴഡിച്ചു

2005-06
മുതല്

2009-10
5 4,33,806 0

4,33,806

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില

26 0 76,27,816

140 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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അര്ഹെതയഡിലസ്ഥാ
ചത ആനുകൂലെളസം

നലഡി

2010-11
മുതല്

2012-13

1 1,525 0

6,025
അര്ഹെമസ്ഥായതഡി

ലസം അധേഡികമസ്ഥായഡി
ചചെലെവഴഡിച്ചു

1 4,500 0

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
19 0 1,49,69,221

5

കകരള
ഭസ്ഥാഗളക്കുറഡി

ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

വരവറ്റ്
ഒടുകഡിയതഡില്

കുറവറ്റ്

2014-15 &
2015-16

1 1,690

ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്-
2,140

സര്ചെസ്ഥാര്ജറ്റ്-
1,71,920

വരവറ്റ് നഷ്ടസം 1 450

അധേഡികമസ്ഥായഡി
ചചെലെവഴഡിച്ചു 3 6,920 0

ഉതരവഡിനറ്റ്
വഡിരുദ്ധമസ്ഥായഡി
ചചെലെവഴഡിച്ചു.

2 1,65,000 0

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
21 0 1,98,6130

6 കകരള
കശുവണഡി

ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
ആശസ്വസ്ഥാസ

കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

പസ്ഥാസറ്റ് ബുകറ്റ്
വരവറ്റ്

2014-15

1 200 200

ദഡിവസകവതനസം
അധേഡിക നഡിരകറ്റ് 1 5,300 5,300

ആനുകൂലെള
വഡിതരണസം
അപസ്ഥാകത

1 13,096 13,096

ചപന്ഷന്
വഡിതരണസം
അപസ്ഥാകത

1 5,000 5,000

ദഡിവസകവതന
നഡിയമനസം
അപസ്ഥാകത

1 4,500

വഡിവഡിധേ ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകസ്ഥാത
തറ്റ്

6 25,2211

വഡിവഡിധേ ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകസ്ഥാത

2015-16 6 8,33,12,652
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തറ്റ്

7

കകരള
അബറ്റ്കസ്ഥാരഡി
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില

2013-14 &
2014-15 3 ഇല 1,69,243 ഇല

8

ഈറ കസ്ഥാട്ടുവളളഡി
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

ഇല 2017-18 0 ഇല ഇല ഇല

9

കകരള ബരീഡഡി
സഡിഗസ്ഥാര്

ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

അനുമതഡിയഡിലസ്ഥാ
ചത ചചെലെവറ്റ്

2015-16 &
2016-17

2

ഇല

2,50,05,165

ഇലചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
2 2,35,34,434

10

കകരള ഖസ്ഥാദഡി
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
ആശസ്വസ്ഥാസ

കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

മസ്ഥാകനജരീരഡിയല്
അലെവന്സറ്റ്
നലഡിയതറ്റ്

നഡിരസ്ഥാകരഡിക്കുന

2015-16

1 58,839

58,839

നഡിയമന
ഉതരവഡിലസ്ഥാചത
ദഡിവസകവതന

നഡിയമനസം

3 8,78,300

അര്ഹെതസ്ഥാ
മസ്ഥാനദണസം

പസ്ഥാലെഡികസ്ഥാചത
ആനുകൂലെളസം

നലഡി

2 32,000

വഡിനഡികയസ്ഥാഗ
സസ്ഥാക്ഷളപത്രസം

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
1 24,783

പദ്ധതഡിയഡില്
ഉളചപടസ്ഥാത
ആനുകൂലെളസം

നലഡി

1 41,450

കരഖകള
ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില 1 40,000

11

കകരള ആഭരണ
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില

2014-15
മുതല് 

2016-17
വചര

6 2,11,424

അര്ഹെമസ്ഥായതഡി
ലസം അധേഡികസം

1 3,250 3,250

142 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ചചെലെവഴഡിച്ചു

12

കകരള കറഷന്
വളസ്ഥാപസ്ഥാരഡി

കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

അസംശദസ്ഥായവഡിഹെഡി
തസം

ഒടുകഡിയതഡില്
കുറവറ്റ്

2017-18 1 844 844

13

കകരള ക്ഷരീര
കര്ഷക

ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
2016-17

5 3,91,323

സഡിറഡിസംഗറ്റ് ഫരീസറ്റ്
അധേഡികസം

ചചെലെവഴഡിച്ചു
1 1,600 1,600

14

കകരള അലെക്കു
ചതസ്ഥാഴഡിലെസ്ഥാളഡി
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

അധേഡിക ചചെലെവറ്റ് 2004-05
മുതല്

2009-10
വചര 

1 3,000
3,000

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
3 2,11,233

15

കകരള ബസ്ഥാര്ബര്
&

ബഡ്യൂടരീഷളന്സറ്റ്
കക്ഷമനഡിധേഡി
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

അര്ഹെമസ്ഥായതഡി
ലസം അധേഡികസം
ചചെലെവഴഡിച്ചു

2004-05
മുതല്

2009-10
വചര 

1 2,000

2,000

ചചെലെവറ്റ്
കരഖകള

ഹെസ്ഥാജരസ്ഥാകഡിയഡില
9 14,84,109

                                            സമമാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിപപമാര്ടണ്ട് 2019-20 143



 മുന് വര്ഷതത്തെ അകക്കൗണണ്ട്സസും ഓഡഡിറസും

അദദദ്ധ്യായയം - 6 

ഇതര സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം ഇതര സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ മുന്വര്ഷടത്തെ അകക്കൗണറ്റ്സയം 
ഓഡഡിറയം ഓഡഡിറയം 

ടൂറഡിസസം

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

ക്രമ
നസം.

സസ്ഥാപനതഡി
ചന കപരറ്റ്

ഫണഡി
നസം

മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് 

1
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 

തഡിരുവനന്തപുരസം
16-17

തനതറ്റ് 1,57,59,123 11,65,93,398 2,83,84,504 10,39,68,017

2
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 

തഡിരുവനന്തപുരസം
17-18

തനതറ്റ് 10,39,68,017 7,17,80,857 9,22,96,199 8,34,52,675

3 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
ചകസ്ഥാലസം 15-16

തനതറ്റ് 20,67,030 2,53,18,240 2,47,38,663 26,46,607

4 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
ചകസ്ഥാലസം 16-17 തനതറ്റ് 26,46,607 2,58,83,788 2,28,92,053 56,38,342

5 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
ഇടുകഡി 17-18

തനതറ്റ് 6,23,96,937 6,83,80,077 5,74,29,029 7,33,47,985

6
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി
പതനസംതഡിട

17-18
തനതറ്റ് 6,06,01,774 5,32,39,627 2,05,75,503 9,32,65,898

7
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി
പതനസംതഡിട

18-19
തനതറ്റ് 9,32,65,898 3,92,90,806 12,81,17,413 44,39,291

8
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
എറണസ്ഥാകുളസം

18-19
തനതറ്റ് (-)2,16,689 1,09,88,523 88,97,670 18,74,164

9 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
കകസ്ഥാടയസം 15-16 തനതറ്റ് 3,43,30,631 1,71,19,989 2,81,00,634 2,33,49,986

10 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി  
വയനസ്ഥാടറ്റ് 16-17

തനതറ്റ് 6,08,16,110 7,34,60,820 4,78,66,725 8,64,10,205

11 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
പസ്ഥാലെകസ്ഥാടറ്റ് 17-18 തനതറ്റ് 1,63,03,228 7,23,21,758 3,82,56,700 5,03,68,285
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12 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
പസ്ഥാലെകസ്ഥാടറ്റ് 18-19

തനതറ്റ് 5,03,68,285 3,94,88,066 4,27,75,386 4,70,80,965

13
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി
കസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡറ്റ്

14-15
തനതറ്റ് 47,17,289 41,07,257 55,35,552 32,88,994

14
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി
കസ്ഥാസര്കഗസ്ഥാഡറ്റ്

15-16
തനതറ്റ് 32,88,994 59,87,345 60,19,253 32,57,086

15 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
തൃശ്ശൂര് 14-15 തനതറ്റ് 7,711,556 2,36,63,317 1,97,76,141 1,15,98,733

16 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
കണ്ണൂര് 15-16

തനതറ്റ് 2,75,68,876 7,33,63,320 6,30,55,469 3,78,76,727

17 ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 
മലെപ്പുറസം 15-16 തനതറ്റ് 8,28,18,552 7,81,33,177 5,80,24,758 10,29,26,971

ആചക 62,84,12,218 79,91,20,365 69,27,41,652 73,47,90,931

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

നഡിരരീക്ഷണ വഡിഷയസം/
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുക
ളചട എണസം

ഖണഡികക
ളചട എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

ചെസ്ഥാര്ജ്ജറ്റ് /
സര്ചെസ്ഥാര്ജ്ജറ്റ്

ചചെയസ്ഥാവന്ന തുക

ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി കളചട
വരവ ചചെലെവ

കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള
ഓഡഡിററ്റ് നഡിരരീക്ഷണസം

10 153 16,71,240 1,22,48,909
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സഡില് 

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

സസംസസ്ഥാന
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സഡിറഡ്യൂടറ്റ്

സസംസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാര്
ഗസ്ഥാനറ്റ്

- 4,80,67,000 4,80,67,000 -

സഡി.എസറ്റ്.റഡി.റഡി
ഗസ്ഥാനറ്റ് - 25,00,000 20,14,423 4,85,577

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളചട
എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

സസംസസ്ഥാന
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സഡിറഡ്യൂടറ്റ്

പസ്ഥാന്/ പസ്ഥാനഡിതര
ചചെലെവകള 1 11 1,62,655 1,23,69,994
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എസറ്റ്.ചഎ.ഇ.പഡി  

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപ
നസം

ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

SIEP

ജനറല് ഫണറ്റ്
(പസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ്

പസ്ഥാന്)
-40,40,648 4,58,20,114 4,32,20,691 66,40,071

റഡികവസ്ഥാളവഡിസംഗറ്റ്
ഫണറ്റ് 90,95,484.51 90,12,991 77,79,928 1,03,28,547.50

ആചക 1,31,36,132.51 5,48,33,105 5,10,00,619 1,69,68,618.50

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാ
പനസം

നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകള
ചട എണസം

ഖണഡികക
ളചട

എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

SIEP
ഓഡഡിററ്റ്

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുകളഡിചലെ വരവ
ചചെലെവറ്റ് കണക്കുകള

1 37 28,388 1,41,150
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ഭവന നഡിര്മസ്ഥാണ കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

സസംസസ്ഥാന ഭവന
നഡിര്മസ്ഥാണ
കബസ്ഥാര്ഡറ്റ്

സസംസസ്ഥാന
സര്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാനറ്റ്

- 4,80,67,000 4,80,67,000 -

സഡി.എസറ്റ്.റഡി.റഡി
ഗസ്ഥാനറ്റ് - 25,00,000 20,14,423 4,85,577

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം
നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/
സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടുക
ളചട എണസം

ഖണഡികകള
ചട എണസം നഷ്ടസം (തുക) തടസസം

(തുക)

സസംസസ്ഥാന
ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ

ഇന്സഡിറഡ്യൂടറ്റ്

പസ്ഥാന്/
പസ്ഥാനഡിതര

ചചെലെവകള
1 11 1,62,655 1,23,69,994
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ചക.എചറ്റ്.ആര്.ഡബഡിയു.എസറ്റ് 

2019-20 ല് ഓഡഡിററ്റ് ചചെയ്ത കണക്കുകളചട വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം ഫണഡിനസം മുന്നഡിരഡിപറ്റ് വരവറ്റ് ചചെലെവറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

ചക. എചറ്റ്.
ആര്.

ഡബഡിയു.
എസറ്റ്

ഓപകററഡിസംഗറ്റ്
ഇന്കസം / അദര്

ഇന്കസം /
റസരീപറ്റ്ററ്റ്സറ്റ് &
കപചയ്മെനറ്റ്സറ്റ്

20,60,05,483 52,41,53,261 56,33,52,481 16,68,06,263

ഓകരസ്ഥാ ഫണഡിനതഡിലസം റഡികപസ്ഥാര്ടറ്റ് ചചെയ്ത അപസ്ഥാകതകളചട ഇനസം തഡിരഡിച്ചുള്ള വഡിവരസം

സസ്ഥാപനസം നഡിരരീക്ഷണ
വഡിഷയസം/സസ്വഭസ്ഥാവസം

റഡികപസ്ഥാര്ട്ടു
കളചട
എണസം

ഖണഡികക
ളചട

എണസം

നഷ്ടസം
(തുക)

തടസസം
(തുക)

ചക. എചറ്റ്.
ആര്.ഡബഡിയു.

എസറ്റ്

ചക.എചറ്റ്.ആര്.
ഡബഡിയു.എസറ്റ് ചന വരവ

ചെഡിലെവറ്റ്
കണക്കുകളഡികന്മേലള്ള

നഡിരരീക്ഷണസം

1 27 28,10,211 1,24,43,894
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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പ്രതതത്യേക ററിതപപ്പോര്ട്ടുകള് 

ഭഭാഗഗം - 2
അദദദ്ധ്യായയം - 7 

പ്രതതദക ററിതപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളപ്രതതദക ററിതപദ്ധ്യാര്ട്ടുകള  

 

2019-20 സസാമ്പതത്തിക വര്ഷഷം കകരളസാ കസ്റ്റേററ്റ് ഓഡത്തിററ്റ് വകുപറ്റ് പ്രകതത്യേക ഓഡത്തിററ്റ്
റത്തികപസാര്ട്ടുകളത്തിലൂടടെ സര്കസാരത്തിടന്റെ ശ്രദ്ധയത്തില്ടകസാണ്ടുവന്ന വത്തിഷയങ്ങള

1. കണ്ണൂര്  -  മത്തിര്ഖസാത്തുള  ഇസസാഷം  ജുമസാ  അതറ്റ്  കമത്തിറത്തി  -  വരവറ്റ്  ടചെലവറ്റ്
കണകത്തികന്മേലുള്ള പ്രകതത്യേക പരത്തികശസാധനസാ റത്തികപസാര്ടറ്റ്.   

കണ്ണൂര് ജത്തില്ലയത്തിടല വലത്തിയന്നൂര് അഷംശഷം പുറതത്തില് എന്ന സ്ഥലടത മത്തിര്ഖസാത്തുള
ഇസസാഷം  ജമസാഅതറ്റ്  കമത്തിറത്തിയുടടെ  21.12.2010  മുതല്  10.06.2015  വടരയുള്ള
വരവറ്റ്  ടചെലവറ്റ്  കണക്കുകളത്തിടല  പ്രകതത്യേക  ഓഡത്തിററ്റ്  റവനന്യൂ  (എഫറ്റ്)  വകുപത്തിടന്റെ
G.O.Rt.(No)949/190RD തതീയതത്തി 22.03.2019 ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരഷം കണ്ണൂര് ജത്തില്ലസാ
ഓഡത്തിററ്റ് ടസ്പെഷത്യേല്  ഓഡത്തിററ്റ് നടെത്തുകയുണസായത്തി.  

• കണ്ണൂര്  ജത്തില്ലയത്തിടല  വലത്തിയന്നൂര്  അഷംശഷം  പുറതത്തില്  എന്ന  സ്ഥലടത
മത്തിര്ഖസാത്തുള  ഇസസാഷം  ടജമസാഅതറ്റ്  കമത്തിറത്തിയുടടെ  2010-2015
കസാലയളവത്തിടല സസാമ്പതത്തിക ഇടെപസാടുകളുമസായത്തി ബന്ധടപട പരസാതത്തിയത്തില്
കകസാടെതത്തി  നത്തിര്കദ്ദേശ  പ്രകസാരഷം  കപസാലതീസറ്റ്  കകസറ്റ്  രജത്തിസ്റ്റേര്  ടചെയ്യുകയുഷം
കകസാടെതത്തിയത്തില്  വസ്തുനത്തിഷ്ടമസായ  ഓഡത്തിററ്റ്  റത്തികപസാര്ടറ്റ്  നല്കുന്നതത്തിനസായത്തി
കകരള  സഷംസ്ഥസാന  ഓഡത്തിററ്റ്  വകുപത്തിടന  ചുമതലടപടുതണടമന്നറ്റ്
സഷംസ്ഥസാന  കപസാലതീസറ്റ്  കമധസാവത്തി  സര്കസാരത്തികനസാടെറ്റ്  അഭത്യേര്തത്തിക്കുകയുഷം
ടചെയ്തയത്തിടന്റെ അടെത്തിസ്ഥസാനതത്തില് റവനന്യൂ (എഫറ്റ്) വകുപത്തിടന്റെ 22.03.2019-
ടല  G.O.Rt.(No)949/190RD  ഉതരവത്തിലൂടടെ  കകരള  സഷംസ്ഥസാന
ഓഡത്തിററ്റ് വകുപത്തിടന ടസ്പെഷത്യേല് ഓഡത്തിറത്തിനസായത്തി ചുമതലടപടുതത്തി.  

• കകന്ദ്ര വഖഫറ്റ് ആകറ്റ് 1995-ടല ടസക്ഷന് 47(1)(സത്തി)  പ്രകസാരവഷം 1994-
ടല കകരള കലസാകല് ഫണറ്റ് ഓഡത്തിററ്റ് ആകത്തിടല 21-ാം വകുപറ്റ് ഉപവകുപറ്റ്
(2)-കലയുഷം  വത്യേവസ്ഥകളക്കുഷം  വത്തികധയമസായസാണറ്റ്  ടസ്പെഷത്യേല്  ഓഡത്തിററ്റ്
നടെതത്തിയതറ്റ്.  

• 21.12.2010 മുതല് 10.06.2015 വടരയുള്ള വരവറ്റ്-ടചെലവറ്റ് കണക്കുകളുടടെ
പരത്തികശസാധനയസാണറ്റ് നടെതത്തിയതറ്റ്.  
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പ്രധസാന ഓഡത്തിററ്റ് നത്തിരതീക്ഷണങ്ങള തസാടഴെ കചെര്ക്കുന

• വത്തിശശസാസത്തികളസായ  ടപസാതുജനങ്ങളുടടെയുഷം  അഭഭ്യുദയകസാഷംക്ഷത്തികളുടടെയുഷം
സഷംഭസാവന  ഇനതത്തില്  ഭതീമമസായ  സഷംഖത്യേ  വരവണസായത്തിരത്തിടക
ഇകസാലയളവത്തില് സ്ഥസാപനതത്തിനറ്റ് ഒരു ബസാങറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്  ഇല്ലസായത്തിരുന.
ഇകസാലയളവത്തില് ലഭത്യേമസായ തുക ആരസാണറ്റ് കകവശഷം വച്ചടതന്ന വത്തിവരഷം
ഓഡത്തിറത്തിനറ്റ്  ലഭത്യേമല്ലസാതതത്തിനസാല്  അതറ്റ്  സഷംബന്ധത്തിച്ചറ്റ്  അകനശഷണഷം
ആവശത്യേമസാടണന്നറ്റ് ഓഡത്തിററ്റ് നത്തിരതീക്ഷത്തിക്കുന.

• ഇകസാലയളവത്തില്  നടെന്ന  കഷസാപത്തിഷംഗറ്റ്  കകസാഷംപ്ലകറ്റ്  നത്തിര്മസാണതത്തിനറ്റ്
അഡശസാന്സസായ ലഭത്തിച്ച  20  ലക്ഷഷം രൂപ ഒരു രസതീതത്തിലൂടടെ വരവറ്റ് വന.
18  ലക്ഷഷം രൂപയുടടെ കത്യേസാഷറ്റ് കപടമന്റെറ്റ് വക്കൗച്ചറത്തിടല ടചെലവറ്റ് അകക്കൗണറ്റ്
ടചെയ്തത്തിട്ടുള്ളതസായുഷം  കസാണുന.  പ്രവര്തത്തിയുടടെ  കരഖകള  ഓഡത്തിറത്തിനറ്റ്
ലഭത്യേമസാകത്തിയത്തില്ല.  

• ജുമസാതറ്റ്  അതറ്റ്  കമത്തിറത്തിയുടടെ  സശതറ്റ്  വകകള  കസാണത്തിക്കുന്ന  ആസത്തി
രജത്തിസ്റ്റേര്  ഭണസാര  രജത്തിസ്റ്റേര്,  സഷംഭസാവനയസായത്തി  ലഭത്തിക്കുന്ന  സശര്ണഷം,
ടവള്ളത്തി തുടെങ്ങത്തിയവയുടടെ കസ്റ്റേസാകറ്റ് കരഖടപടുത്തുന്ന ഇന്ടവന്ടത്തി രജത്തിസ്റ്റേര്
എന്നത്തിവ തയസാറസാകത്തി സൂക്ഷത്തിക്കുന്നത്തില്ല.  

• രസതീതുകളത്തിലുഷം കത്യേസാഷറ്റ് കപടമന്റെറ്റ് വക്കൗച്ചറുകളത്തിലുഷം കവററ്റ്നര് ഉപകയസാഗത്തിച്ചറ്റ്
വത്യേസാപകമസായത്തി തത്തിരുതല് വരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതറ്റ് സഷംശയസാസ്പെദമസാണറ്റ്.  

• ടപസാതുജനങ്ങളത്തില്  നത്തിനഷം  കകപറ്റുന്ന  പണഷം,  അവര്  അര്പത്തിച്ച
വത്തിശശസാസഷം കസാത്തു സൂക്ഷത്തിക്കുന്ന രതീതത്തിയത്തില് കകകസാരത്യേഷം ടചെയ്യുന്നതത്തില്
കമത്തിറത്തി ഗുരുതരമസായ വതീഴ്ച വരുതത്തിയതസായത്തി ഓഡത്തിററ്റ് നത്തിരതീക്ഷത്തിക്കുന.

പ്രസ്തുത വത്തിഷയതത്തികന്മേലുള്ള തുടെര്നടെപടെത്തികള സര്കസാരത്തില് നത്തിന്നറ്റ് ലഭത്യേമസായത്തിടത്തില്ല.

കണ്ണൂര്  ജത്തില്ലസാ  ഓഡത്തിററ്റ്  സതീനത്തിയര്  ടഡപന്യൂടത്തി  ഡയറകര്  ലഭത്യേമസാകത്തിയ  നഷം.ടക.എസറ്റ്.എ/
ടക.എന്.ആര്/സത്തി.15/946/19  തതീയതത്തി  12.07.19  ടസ്പെഷത്യേല്  ഓഡത്തിററ്റ്  റത്തികപസാര്ടറ്റ്  ഡത്തി.ടക.
എസറ്റ്.എ.1097/19/എസറ്റ്.എസറ്റ്.4  തതീയതത്തി  08.11/19  പ്രകസാരഷം  തുടെര്നടെപടെത്തികളകസായത്തി
സര്കസാരത്തിനറ്റ് സമര്പത്തിച.

.
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2. ഇടുകത്തി  -  ഇടെമലക്കുടെത്തി  ഗസാമപഞസായതറ്റ്  -  കടബല്  എല്.പത്തി  സ്കൂള
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതത്തി

കകരള സഷംസ്ഥസാന ബസാലസാവകസാശ കമത്തിഷന് രജത്തിസസാറുടടെ  13.08.2019-ടല നഷം.
2938/06/C1/2019  Ke  SCPCR  നഷം  കതത്തിടല  നത്തിര്കദ്ദേശ  പ്രകസാരഷം  ഇടെമലക്കുടെത്തി
ഗസാമപഞസായതറ്റ്-ഇടെമലക്കുടെത്തി കടബല് എല്.പത്തി സ്കൂളത്തിടല ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതത്തിയത്തിടല
ക്രമകകടുകള സഷംബന്ധത്തിച്ചറ്റ് ഇടുകത്തി ജത്തില്ലസാ ഓഡത്തിററ്റ് പ്രകതത്യേക ഓഡത്തിററ്റ് നടെതത്തി.  

• ഇടുകത്തി  ജത്തില്ലയത്തിടല  ഇടെമലക്കുടെത്തി  കടബല്  എല്.പത്തി  സ്കൂളത്തിടല  കുടത്തികളക്കുള്ള
ഉച്ചഭക്ഷണ  വത്തിതരണതത്തിടന്റെ  കപരത്തില്  ക്രമകകടുകള  നടെക്കുന്നതസായ
പത്രവസാര്തകളുടടെ  അടെത്തിസ്ഥസാനതത്തില്  2005-ടല  ബസാലസാവകസാശങ്ങള
സഷംരക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനു കവണത്തിയുള്ള കമതീഷനുകള ആകത്തിടല 13(1) വകുപറ്റ് പ്രകസാരഷം
കകരള സഷംസ്ഥസാന ബസാലസാവകസാശ കമത്തിഷന് സശകമധയസാ വത്തിഷയഷം പരത്തിഗണത്തിച്ചറ്റ്
കൃതത്യേമസായ ഓഡത്തിററ്റ്  നടെതത്തി ഓഡത്തിററ്റ്  റത്തികപസാര്ടറ്റ്  നല്കുവസാന് കകരള സഷംസ്ഥസാന
ഓഡത്തിററ്റ് വകുപത്തികനസാടെറ്റ് നത്തിര്കദ്ദേശത്തിക്കുകയുണസായത്തി.  

• ഇടെമലക്കുടെത്തി  ഗസാമപഞസായതത്തിടന്റെ  05.01.2018-ടല  1(10)  നമ്പര്
തതീരുമസാനപ്രകസാരഷം  ഇടെമലക്കുടെത്തി  കടബല്  എല്.പത്തി  സ്കൂളത്തിടല  37  കുടത്തികളക്കുഷം
ബത്തിഡറ്റ്ജറ്റ്കകസാഴത്തില് പടങടുക്കുന്ന 15 കുടത്തികളുഷം ഉളടപടടെ 52 കുടത്തികളകറ്റ് പ്രഭസാത,
സസായസാഹ്ന ഭക്ഷണഷം വത്തിതരണഷം ടചെയ്യുവസാന് തതീരുമസാനത്തിച.  

• എല്.പത്തി  സ്കൂള കുടത്തികളകറ്റ്  2017-18  പ്രഭസാത ഭക്ഷണഷം എന്ന  36/2018  നമ്പര്
കപ്രസാജകറ്റ് പ്രകസാരഷം  1,00,000/-  രൂപ വകയത്തിരുതത്തി ടചെലവഴെത്തിക്കുകയുഷം 2018-19-
ല്  പ്രഭസാത,  സസായസാഹ്ന  ഭക്ഷണഷം  എന്ന  23/2019  നമ്പര്  കപ്രസാജകറ്റ്  പ്രകസാരഷം
5,50,000/-  രൂപ വകയത്തിരുത്തുകയുഷം 5,36,357/-  രൂപ ടചെലവഴെത്തിക്കുകയുഷം ടചെയ.
ഇടെമലക്കുടെത്തി  കടബല്  എല്.പത്തി  സ്കൂള  ടഹെഡസാസ്റ്റേര്  ആയത്തിരുന  പദ്ധതത്തിയുടടെ
നത്തിര്വ്വഹെകണസാകദത്യേസാഗസ്ഥന്.  

പ്രധസാന ഓഡത്തിററ്റ് നത്തിരതീക്ഷണങ്ങള തസാടഴെ കചെര്ക്കുന

• ഭക്ഷത്യേസസാധനങ്ങളുടടെ  കസ്റ്റേസാകറ്റ്  രജത്തിസ്റ്റേര്  പരത്തികശസാധനയറ്റ്  ലഭത്യേമസായത്തിടത്തില്ല.
കശകടഷന്/ടടെണര് നടെപടെത്തി  കൂടെസാടത മൂന്നസാര്  ഓളമസാര്ടറ്റ്  സൂപര് മസാര്കററ്റ്  എന്ന
സശകസാരത്യേ  സ്ഥസാപനതത്തില്  നത്തിന്നസാണറ്റ്  1,99,790/-  രൂപയറ്റ്  പലചെരകറ്റ്
സസാധനങ്ങള  വസാങ്ങത്തിയതറ്റ്.  ഇതറ്റ്  തകദ്ദേശസശയഷംഭരണ  സ്ഥസാപനങ്ങളത്തില്
സസാധനങ്ങളുഷം  കസവനങ്ങളുഷം  സമസാഹെരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  08.11.2010-ടല  സ.ഉ
(അ)259/2010/ത.സശ.ഭ.വ ഉതരവത്തിടല മസാര്ഗ്ഗകരഖയുടടെ ലഷംഘനമസാണറ്റ്.
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• എല്.പത്തി വത്തിഭസാഗതത്തിടല കുടത്തികളകറ്റ് ഒരു കനരടത ഭക്ഷത്യേധസാനത്യേതത്തിടന്റെ അളവറ്റ്
100 ഗസാമുഷം ബത്തിഡറ്റ്ജറ്റ് കകസാഴത്തിടല കുടത്തികളകറ്റ് ഒരു കനരടത ഭക്ഷത്യേധസാനത്യേതത്തിടന്റെ
അളവറ്റ്  150  ഗസാമുഷം  വതീതമസാണറ്റ്.  എന്നസാല്  ഓകരസാ  കനരവഷം  നല്കത്തിയ
ഭക്ഷണതത്തിടന്റെ  ടമനു  ലഭത്യേമസാകസാതതത്തിനസാല്   വസാങ്ങത്തിയ  ഭക്ഷത്യേധസാനത്യേതത്തിടന്റെ
ഉപകയസാഗതത്തിടന്റെ അളവറ്റ് തത്തിടടപടുതസാന് കഴെത്തിഞത്തിടത്തില്ല.

• ഭക്ഷണഷം  പസാകഷം  ടചെയ്യുന്നതത്തിനറ്റ്  വത്തിനത്തികയസാഗത്തികടപട  കരസാര്  ടതസാഴെത്തിലസാളത്തിയസായ
പസാചെക ടതസാഴെത്തിലസാളത്തികറ്റ് കവതനഷം നല്കുതുമസായത്തി ബന്ധടപടറ്റ്  കരസാര് ചെമച്ചത്തിടത്തില്ല.
ഒരു  കനരഷം  പസാചെകഷം  ടചെയ്യുന്നതത്തിനറ്റ്  100/-  രൂപ  നത്തിരകത്തിലസാണറ്റ്  കവതനഷം
നല്കത്തിയടതന്നറ്റ് പസാചെകടതസാഴെത്തിലസാളത്തിയസായ ശ്രതീമതത്തി.ഓമന ടസബസാസ്റ്റേത്യേന് ടമസാഴെത്തി
നല്കുകയുണസായത്തി.  

• 150 ദത്തിവസങ്ങളത്തിലസായത്തി 208 കനരഷം പസാചെകഷം ടചെയ്യുന്നതത്തിനറ്റ് 100/- രൂപ നത്തിരകത്തില്
കവതനഷം നല്കുന്നതത്തിനസായത്തി 20,800/- രൂപയസാണറ്റ് നല്കകണതറ്റ്.  

• എന്നസാല്  പസാചെകടതസാഴെത്തിലസാളത്തി  കവതനയത്തിനതത്തില്  39,000/-  രൂപ
നത്തിര്വ്വഹെകണസാകദത്യേസാഗസ്ഥടന്റെ  ഭസാരത്യേയുടടെ  കപരത്തിലുള്ള  സശകസാരത്യേ  അകക്കൗണത്തില്
നത്തികക്ഷപത്തിക്കുകയുഷം  പസാചെകടതസാഴെത്തിലസാളത്തി  കവതനമസായത്തി  20,800/-  രൂപ
നല്കകണതത്തിനു  പകരഷം  22,300/-  രൂപ  നല്കുകയുഷം  ടചെയ്യുകയുണസായത്തി.
ഈയത്തിനതത്തിടല  തുക  നത്തിര്വ്വഹെകണസാകദത്യേസാഗസ്ഥടന്റെ  ഭസാരത്യേയുടടെ  വത്യേകത്തിഗത
അകക്കൗണത്തില്  നല്കത്തിയതറ്റ്  ചെടവത്തിരുദ്ധ  നടെപടെത്തിയസാണറ്റ്.   39,000/-  രൂപ
അനുവദത്തിച്ചതത്തില്  കവതനയത്തിനതത്തില്  20,800/-  രൂപ  നല്കുന്നതത്തിനു  പകരഷം
22,300/-  രൂപ  നല്കുകയുണസായത്തി.   അനുവദത്തിച്ച  മുഴുവന്  തുകയുഷം
പത്തിന്വലത്തിച്ചതത്തിലൂടടെ  18,200/-  രൂപയുടടെ  പണസാപഹെരണഷം  നടെന്നത്തിട്ടുള്ളതസായുഷം
ഓഡത്തിററ്റ് നത്തിരതീക്ഷത്തിക്കുന.    

ഇടുകത്തി  ജത്തില്ലസാ  ഓഡത്തിററ്റ്  സതീനത്തിയര്  ടഡപന്യൂടത്തി  ഡയറകര്  നഷം.  ടക.എസറ്റ്.എ.ഐ.ഡത്തി.
ടക.6/899/2019  തതീയതത്തി  11.10.2019  പ്രകസാരഷം  ലഭത്യേമസാകത്തിയ പ്രകതത്യേക ഓഡത്തിററ്റ്  റത്തികപസാര്ടറ്റ്
ഡത്തി.ടക.എസറ്റ്.എ  2659/19/എസറ്റ്.എസറ്റ്.4/19  തതീയതത്തി  26.11.19  പ്രകസാരഷം  ബസാലസാവകസാശ
കമത്തിഷന് രജത്തിസസാര്കറ്റ് ലഭത്യേമസാകത്തി.

  . 
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3. കണ്ണൂര് ജത്തില്ലസാ സസാക്ഷരതസാ മത്തിഷന്

കണ്ണൂര് ജത്തില്ലസാ സസാക്ഷരതസാ മത്തിഷന് പണഷം തത്തിരത്തിമറത്തി  നടെതത്തിയ പരസാതത്തിയത്തികന്മേല്
കണ്ണൂര് ജത്തില്ലസാ  സസാക്ഷരതസാമത്തിഷടന്റെ  2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളത്തിടല വരവറ്റ്  ടചെലവറ്റ്
കണക്കുകള  ടസ്പെഷത്യേല്  ഓഡത്തിററ്റ്  നടെതണടമന്ന  കണ്ണൂര്  ടെക്കൗണ്  കപസാലതീസറ്റ്  സബറ്റ്
ഇന്ടസ്പെകറുടടെ അകപക്ഷ കകരള സഷംസ്ഥസാന ഓഡത്തിററ്റ് വകുപറ്റ് ഡയറകര്കറ്റ് ലഭത്തിക്കുകയുഷം
ഓഡത്തിറത്തിനറ്റ്  സന്നദ്ധമസാടണനഷം  ആയതത്തികലയറ്റ്  അനുമതത്തി  നല്കണടമനഷം
സര്കസാരത്തികനസാടെറ്റ്  അഭത്യേര്തത്തിക്കുകയുണസായത്തി.  03.10.15-ടല  സ.ഉ.  (സസാധസാ)
നഷം.8726/15/ധന  ഉതരവറ്റ്  പ്രകസാരഷം   ടസ്പെഷത്യേല്  ഓഡത്തിറത്തിനറ്റ്  സര്കസാര്  അനുമതത്തി
നല്കുകയുണസായത്തി.  

• 09.11.2015-ടല  K.S.A-KNR/A2/1852/15  കതറ്റ്  പ്രകസാരഷം  ഓഡത്തിററ്റ്
ഇന്റെത്തികമഷന് നല്കത്തി 27.01.2016 മുതല് 29.01.2016 വടര  കണ്ണൂര് സസാക്ഷരതസാ
മത്തിഷടന്റെ  ഓഫതീസത്തിടലതത്തിയ  ഓഡത്തിററ്റ്  ടെതീമത്തിനറ്റ്  പരത്തികശസാധനയസായത്തി  കരഖകള
ലഭത്യേമസാകത്തിയത്തില്ല.

• തുടെര്ന്നറ്റ്  25.08.2016  മുതല്  29.08.2016  വടര  വതീണ്ടുഷം  ഓഡത്തിററ്റ്  ടെതീഷം
പരത്തികശസാധനയറ്റ്  എതത്തിടയങത്തിലുഷം  ടചെലവഴെത്തിച്ച  തുകകളക്കുള്ള  വക്കൗച്ചറുകളുഷം
അനുബന്ധകരഖകളുഷം ഓഡത്തിറത്തിനസായത്തി ഹെസാജരസാകത്തിയത്തില്ല.

• കരഖകള  കുറമറ  രതീതത്തിയത്തില്  തയസാറസാകത്തി  17.10.2016-നകഷം
ലഭത്യേമസാകസാതപക്ഷഷം  1994-ടല കകരള കലസാകല് ഫണറ്റ് ആകത്തിടല വകുപറ്റ്  12
പ്രകസാരഷം നത്തിയമനടെപടെത്തികള സശതീകരത്തിക്കുടമന്നറ്റ് കസാണത്തിച്ചറ്റ് 01.10.2016-ല് K.S.A-
KNR/D3/1643/16  നമ്പര്  കതറ്റ്  പ്രകസാരഷം  ജത്തില്ലസാ  സസാക്ഷരതസാ  മത്തിഷന്  കകസാ-
ഓര്ഡത്തികനറര്കറ്റ് നത്തിര്കദ്ദേശഷം നല്കത്തി.

• കകരള  സഷംസ്ഥസാനസസാക്ഷരതസാ  മത്തിഷടന്റെ  പ്രകതത്യേക  ഓഡത്തിററ്റ്  വത്തിഭസാഗഷം
പരത്തികശസാധന  നടെതത്തി  കടണതത്തിയ  ബസാധത്യേത  തുകയസായ  1,91,360/-  രൂപ
പ്രസ്തുത  കസാലയളവത്തിടല  ജത്തില്ലസാ  കകസാ-ഓര്ഡത്തികനറര്  സഷംസ്ഥസാന  സസാക്ഷരതസാ
മത്തിഷന്  ഓഫതീസത്തില്  ഒടുക്കുകയുഷം  സഷംസ്ഥസാന  സസാക്ഷരതസാ  മത്തിഷന്  ആയതറ്റ്
സസാധൂകരത്തിക്കുകയുഷം  ടചെയ  പശസാതലതത്തില്  കകരള  സഷംസ്ഥസാന  ഓഡത്തിററ്റ്
വകുപത്തിടന്റെ  തുടെര്  പരത്തികശസാധന  ഒഴെത്തിവസാകണടമന്നറ്റ്  ജത്തില്ലസാ  കകസാ-ഓര്ഡത്തികനറര്
സഷംസ്ഥസാന ഓഡത്തിററ്റ് വകുപത്തികനസാടെറ്റ് അഭത്യേര്തത്തിക്കുകയുഷം ടചെയ.  

• കകരള സര്കസാര് 03.10.2015-നറ്റ് ടസ്പെഷത്യേല് ഓഡത്തിറത്തിനറ്റ് അനുവസാദഷം നല്കത്തിയത്തിട്ടുഷം
കണ്ണൂര്  സസാക്ഷരതസാ  മത്തിഷടന്റെ  നത്തിസ്സഹെകരണടത  തുടെര്ന്നറ്റ്  ഓഡത്തിററ്റ്
പൂര്തതീകരത്തിക്കുവസാന് 3 വര്ഷഷം കവണത്തി വന. 
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പ്രധസാന ഓഡത്തിററ്റ് നത്തിരതീക്ഷണങ്ങള തസാടഴെ കചെര്ക്കുന

• വരവറ്റ്-ടചെലവറ്റ്  കണക്കുകളുഷം  അനുബന്ധകരഖകളുഷം  അടുക്കുഷംചെത്തിടകയസാടടെ
സൂക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിലുഷം  ആയതറ്റ്  പരത്തികശസാധനയറ്റ്  സമര്പത്തിക്കുന്നതത്തിലുഷം  തത്തികഞ
അലഷംഭസാവമസാണറ്റ് കണ്ണൂര് ജത്തില്ലസാ സസാക്ഷരതസാ മത്തിഷന് കസാണത്തിച്ചതറ്റ്.  

• 2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളത്തിടല  പ്രതത്തിമസാസ/വസാര്ഷത്തിക  ധനകസാരത്യേ  പത്രത്തിക
യഥസാവത്തിധത്തി തയസാറസാകത്തി സസാക്ഷത്യേടപടുതത്തി സൂക്ഷത്തിച്ചത്തിടത്തില്ല.

• സ്ഥസാപനതത്തിടന്റെ  കദനഷംദത്തിന  വരവറ്റ്-ടചെലവറ്റ്  സസാക്ഷത്യേടപടുത്തുന്ന  പ്രധസാന
കരഖയസായ കത്യേസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് സൂക്ഷത്തിക്കുന്നത്തില്ല.

• ജത്തില്ലസാ കകസാ-ഓര്ഡത്തികനറര്, സസാക്ഷരതസാ മത്തിഷന് എന്ന കപരത്തിലുള്ള  SBI, സത്തിവത്തില്
കസ്റ്റേഷന്, കണ്ണൂര് അകക്കൗണറ്റ് നമ്പര് 67003135052  എന്ന അകക്കൗണത്തിലൂടടെയുഷം
കകസാ-ഓര്ഡത്തികനറര്  എന്ന  കപരത്തിലുള്ള  SBI,  സത്തിവത്തില്  കസ്റ്റേഷന്,  കണ്ണൂര്
അകക്കൗണറ്റ്  നമ്പര്  57066507535  എന്ന  അകക്കൗണത്തിലൂടടെയുഷം  ഉള്ള  വരവറ്റ്-
ടചെലവകള സുതസാരത്യേമല്ല.

• കകസാ-ഓര്ഡത്തികനററുടടെ  കപരത്തില്  ടസല്ഫറ്റ്  ടചെക്കുകള  എഴുതത്തിയസാണറ്റ്  തുകകള
പത്തിന്വലത്തിക്കുന്നതറ്റ്.  തുകകള പത്തിന്വലത്തിക്കുന്നതത്തിനസാധസാരമസായത്തി ടചെലവനുമതത്തികള
സൂക്ഷത്തിക്കുന്നത്തില്ല.  ടചെക്കുകളുടടെ കക്കൗണര് കഫസായത്തിലുകളുഷം സൂക്ഷത്തിക്കുന്നത്തില്ല.  ബസാങറ്റ്
അകണത്തിലൂടടെയുള്ള പണമത്തിപസാടുകള കത്യേസാഷറ്റ്  ബുകത്തില് കരഖടപടുതസാടത ഒരു
പ്രകതത്യേക കത്യേസാഷറ്റ് ബുകത്തിലൂടടെ വത്തിനത്തിമയഷം നടെത്തുന.  

• തകദ്ദേശ സശയഷംഭരണ സ്ഥസാപനങ്ങള,  പടത്തികജസാതത്തി വകുപറ്റ്,  വത്തിദത്യേസാഭത്യേസാസ വകുപറ്റ്
എന്നത്തിവ  വത്തിവത്തിധ  കപ്രസാജക്ടുകളകറ്റ്  അനുവദത്തിച്ച  മുഴുവന്  തുകയുഷം
ടചെലവഴെത്തികസാതതത്തിനസാല്  ഉണസാകുന്ന  നതീകത്തിയത്തിരത്തിപറ്റ്  തുക  ബന്ധടപട
വകുപ്പുകളക്കുഷം  സ്ഥസാപനങ്ങളക്കുഷം  തത്തിരത്തിച  നല്കസാടത  തനതറ്റ്  ഫണറ്റ്
മസാതൃകയത്തില് കകസാ-ഓര്ഡത്തികനറര് തന്നത്തിഷ്ടപ്രകസാരഷം ടചെലവഴെത്തിക്കുന.  

• ടചെലവറ്റ്  കരഖകള  പരത്തികശസാധനയറ്റ്  ലഭത്യേമസാകത്തിയത്തിടത്തില്ല.  ടചെലവകളകറ്റ്
അനുബന്ധകരഖകള സൂക്ഷത്തിക്കുന്നത്തില്ല.  

• സഷംസ്ഥസാന  തുടെര്വത്തിദത്യേസാ  കകലസാത്സവഷം  നടെതത്തിപത്തിനസായത്തി  കകലസാത്സവ  കൂപണ്
അച്ചടെത്തിച്ച  ഇനതത്തില്  പ്രസറ്റ്  വര്കകഴറ്റ്  ഇന് ഡസത്തിയല്  കകസാ-ഓപകററതീവറ്റ്
ടസസാകസറത്തി  ലത്തിമത്തിറഡറ്റ്സറ്റ്  ടചെകറ്റ്  നമ്പര്  191087  പ്രകസാരഷം  15.01.2013-നറ്റ്
1,900/-  രൂപ നല്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  എത്ര കൂപണ് അച്ചടെത്തിടച്ചകന്നസാ പ്രസ്തുത കൂപണ്
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പ്രതതത്യേക ററിതപപ്പോര്ട്ടുകള് 

കസ്റ്റേസാകത്തില്  എടുതതസാകയസാ  കസാണുന്നത്തില്ല.  അതുപ്രകസാരഷം  എത്ര  രൂപ
പത്തിരത്തിടച്ചടുത്തുടവന്ന  കളക്ഷന്  രജത്തിസ്റ്റേകറസാ  കളക്ഷന്  തുക  അകക്കൗണത്തില്
വന്നതത്തിടന്റെ കരഖകകളസാ യസാടതസാനഷം പരത്തികശസാധനയറ്റ് ഹെസാജരസാകത്തിയത്തില്ല.

• വത്തിവത്തിധ സ്ഥസാപനങ്ങള വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തികളകസായത്തി തുകകള ജത്തില്ലസാ സസാക്ഷരതസാ
മത്തിഷനറ്റ് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  പ്രസ്തുത തുകകളുടടെ വത്തിനത്തികയസാഗ വത്തിവരഷം സഷംബന്ധത്തിച്ച
കരഖകടളസാനഷം പരത്തികശസാധനയറ്റ് ഹെസാജരസാകത്തിയത്തില്ല.   

കണ്ണൂര്  ജത്തില്ലസാ  ഓഡത്തിററ്റ്  സതീനത്തിയര്  ടഡപന്യൂടത്തി  ഡയറകര്  31.08.2018
ടക.എസറ്റ്.എ/ടക.എന്.ആര്/സത്തി.15/1540/18(1)  പ്രകസാരഷം  ലഭത്യേമസാകത്തിയ പ്രകതത്യേക  റത്തികപസാര്ടറ്റ്
ഡത്തി.ടക.എസറ്റ്.എ.1072/എസറ്റ്.എസറ്റ്.4/19  തതീയതത്തി  06.08.19  പ്രകസാരഷം  സര്കസാരത്തിനറ്റ്
ലഭത്യേമസാക്കുകയുഷം ടചെയ.  പ്രസ്തുത വത്തിഷയതത്തികന്മേല് തുടെര്നടെപടെത്തികള ലഭത്യേമസായത്തിടത്തില്ല.
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മുന്കകാല സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില് പരകാമര്ശഡിച്ച വഡിഷയങ്ങള
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2011-12 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ്

തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങള

സര്വ്വകലകാശകാലകള

മറ്റുള്ളവ

പ
വ

ര്ത
ന

 ക
മത

കാ 
റഡി

പപ
കാര്

ട്ടുക
ള

 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ  
സകാപനങ്ങള

1. കകാര്ഷഡിക പദ്ധതഡികളയം കൃഷഡി ഭവനയം
2. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല പറകാഡറ്റ് 

പവൃതഡികള
3. ശഡിശുപകമ പദ്ധതഡികളയം അങ്കണവകാടഡികളയം

അ
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2012-13 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ് 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സകാപനങ്ങളഡിലല ഫ്രണറ്റ് ഓഫഫീസറ്റ് പവര്തനയം
2. നഗരസഭകളയം പരസസ്യ നഡികുതഡിയയം
3. ലലബ്രറഡികളലടയയം സകായംസറ്റ് കകാരഡിക നഡിലയങ്ങളലടയയം 

നടതഡിപറ്റ്
4. തപദ്ദേശ ഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല ദുരഡിതകാശസ്വകാസനഡിധഡി
5. തുടര് സകാകരതകാ പരഡിപകാടഡി

സര്വ്വകലകാശകാല
കള സര്വ്വകലകാശകാലകളഡിലല ആസഡി സയംരകണയം

മറ്റുള്ളവ 1. തഡിഭകാഷകാപദപകകാശ  നഡിര്മകാണ  പദ്ധതഡി  (പകരള
സയംസകാന ഭകാഷകാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടറ്റ്)

2. വഡിജകാനപകകാശയം  വകാലസ്യങ്ങളലട  മുദ്രണയം,  പസകാകറ്റ്
ലചെയ്യല് എനഡിവയഡിലല അപകാകങ്ങള (സയംസകാന  സര്വ്വ
വഡിജകാനപകകാശയം ഇന്സഡിററ്റ്യൂടറ്റ്)

3. വകായകാ പദ്ധതഡികളഡിപന്മേലുള്ള റവനറ്റ്യൂ റഡികവറഡി നടപടഡികളയം
പബകാര്ഡഡിലന്റെ  അധഫീനതയഡിലുള്ള  ഒഴഡിഞ്ഞു  കഡിടക്കുന
ഭൂപപദശങ്ങളയം  (പകരള  സയംസകാന  ഭവന  നഡിര്മകാണ
പബകാര്ഡറ്റ്)

4. ലപതല്മല  ടൂറഡിസയം  പകകായംപ്ലകറ്റ് സയം  ധര്മടയം  ബഫീച്ചറ്റ്
ലഫസഡിലഡിറഡി  ലസന്റെറയം  (ജഡിലകാ  ടൂറഡിസയം  ലപകാപമകാഷന്
കകൗണ്സഡില്)

5. വഡിവഡിധ പപകാജക്ടുകളലട നഡിര്വ്വഹണയം  -  ടഡിഡ നടപകാകഡി
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വരുന പമജര് പദ്ധതഡികള 
6. കമറ്റ്യൂടര്വതറ്റ്കരണതഡിലല അപൂര്ണ്ണതയയം പകാഴറ്റ് ലചെലവയം

(ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ)
7. പകമനഡിധഡികളഡില്  അനര്ഹര്  അയംഗതസ്വയം  പനടുന.

(പകമനഡിധഡി പബകാര്ഡുകള)

പ
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തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ  
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല ഖരമകാലഡിനസ്യ 
പരഡിപകാലനയം.

2. കൃഷഡി ഫകാമുകളയം കകാര്ഷഡികകാഭഡിവൃദ്ധഡിയയം
3. തപദ്ദേശ ഭരണ സകാപനങ്ങളയം ആപരകാഗസ്യ പമഖലയയം
4. മഹകാതകാഗകാനഡി പദശഫീയ ഗകാമഫീണ ലതകാഴഡിലുറപറ്റ് പദ്ധതഡി
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2013-14 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ്

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല ലപര്പഫകാമന്സറ്റ് 
ഗകാന്റെഡിലന്റെ വഡിനഡിപയകാഗയം

2. ലപകാതുമകാര്കററ്റ്/പഷകാപഡിയംഗറ്റ് പകകായംപ്ലകറ്റ് സറ്റ്/ ബസറ്റ് 
സകാന്റെറ്റ്/കമറ്റ്യൂണഡിറഡി ഹകാള- പലലയം/വകാടക/ ലലസന്സറ്റ് 
വരുമകാനയം.

3. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല സകാധനങ്ങളലടയയം
പസവനങ്ങളലടയയം സമകാഹരണയം.

4. ലതരുവറ്റ് വഡിളക്കുകളലട സയംരകണവയം അറകുറപണഡികളയം

സര്വ്വകലകാശകാല
കള

1. പകനഫീകൃത മൂലസ്യനഡിര്ണ്ണയ കസ്യകാമ്പുകള (പകരള 
സര്വകലകാശകാല)

2. സസ്വകാശ്രയ സകാപനങ്ങളഡിലല ഫകാകല്റഡി നഡിയമനയം 
(എയം.ജഡി.സര്വ്വകലകാശകാല)

3. പകകാഴറ്റ് സകളഡിലല വഡിദസ്യകാര്തഡി - അധസ്യകാപക അനപകാതയം 
(പകരള ഫഡിഷറഫീസറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല)

4. പകകാഴറ്റ് സകളയം പരഫീകകാ നടതഡിപയം (ശ്രഫീശങ്കര സയംസറ്റ് കൃത
സര്വ്വകലകാശകാല)

5. ഗപവഷണ ഡയറക്ടപററഡിലന്റെ പവര്തനയം (പകകാഴഡിപകകാടറ്റ് 
സര്വ്വകലകാശകാല)

6. വഡിദൂര വഡിദസ്യകാഭസ്യകാസ പകനതഡിലന്റെ പവര്തനയം (കണ്ണൂര് 
സര്വ്വകലകാശകാല)

മറ്റുള്ളവ 1. റവനറ്റ്യൂ ടവറകളയം വകാടക കുടഡിശഡികയയം (പകരള സയംസകാന 
ഭവന നഡിര്മകാണ പബകാര്ഡറ്റ്)

2. സറ്റ് ലപഷസ്യല് റൂള കകാപലകാചെഡിതമകായഡി പരഡിഷറ്റ് കരഡിച്ചഡില 
(ലക.എച്ചറ്റ്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസറ്റ്)

3. വഡിജകാനപകകാശയം വകാലസ്യങ്ങളലട പസഡിദ്ധഫീകരണതഡിലല 
കകാലതകാമസയം (സയംസകാന സര്വ്വ വഡിജകാന പകകാശയം 
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ഇന്സഡിററ്റ്യൂടറ്റ്)
4. ലഡപറ്റ്യൂപടഷന് നഡിയമനവയം സകാമതഡിക ബകാധസ്യതയയം 

(പകമനഡിധഡി പബകാര്ഡുകള)
5. ആസഡികളയം, പരഡിപകാലനവയം (വഡിശകാല ലകകാച്ചഡി വഡികസന 

അപതകാറഡിറഡി)
6. ഭരണ നഡിര്വ്വഹണതഡിലല വഫീഴ്ചകള (മലബകാര് പദവസസ്വയം) 

പ
വ

ര്ത
ന

 ക
മത

കാ 
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കാര്
ട്ടുക
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തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ  
സകാപനങ്ങള

1. ജലപസകാതസ്സുകളലട സയംരകണവയം കുടഡിലവള്ള 
പദ്ധതഡികളയം

2. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളയം വഡിദസ്യകാഭസ്യകാസ 
പമഖലയയം 

3. വഡിപകനഫീകൃതകാസൂതണവയം, വസ്യവസകായ/ലതകാഴഡില് 
സയംരയംഭങ്ങളയം (കുടുയംബശ്രഫീ സയംരയംഭങ്ങള ഉളലപലട)

അ
വ

പല
കാക

ന
 റ

ഡിപ
പ

കാര്
ട്ടുക

ള

2014-15 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ് 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല 
നഡിഷറ്റ് കഡിയകാസഡികള

2. നദഫീതഫീര സയംരകണവയം മണല് വകാരല് നഡിയന്ത്രണവയം
3. കര്ഷക ലതകാഴഡിലകാളഡി ലപന്ഷന് - ഗുണപഭകാക്തൃ 

ലതരലഞ്ഞെടുപയം ലപന്ഷന് വഡിതരണവയം

സര്വ്വകലകാശകാല
കള

സര്വ്വകലകാശകാലകളഡിലല ധനമകാപനജറ്റ് ലമന്റെറ്റ് 

മറ്റുള്ളവ

1. പകമനഡിധഡി പബകാര്ഡുകളക്കുള്ള മകാച്ചഡിയംഗറ്റ് ഗകാനയം മറ്റു 
ഗകാനകളയം

2. വഡിശകാലലകകാച്ചഡി വഡികസന അപതകാറഡിറഡിയലട 
ഉടമസതയഡിലുള്ള ലകടഡിടങ്ങള വകാടകയറ്റ് നല്കല് - 
നടപടഡികമങ്ങളയം വകാടക ഈടകാകലുയം

പ
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ര്ത
ന
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മത

കാ 
  

റഡി
പപ

കാര്
ട്ടുക

ള
 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ  
സകാപനങ്ങള

തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളയം മൃഗസയംരകണ/കഫീര 
വഡികസന പമഖലയയം 
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2015-16 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ് 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല പുതഡിയ 
അകകൗണഡിയംഗറ്റ് സമ്പ്രദകായയം

2. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല ഗുണപഭകാക്തൃ 
ലതരലഞ്ഞെടുപറ്റ്

3. ഇടുകഡി ജഡിലയഡിലല മൂനകാര്, ചെഡിനകനകാല്, പള്ളഡിവകാസല് 
ഗകാമപഞകായത്തുകളഡിലല ലകടഡിട നഡിര്മകാണ ലപര്മഡിററ്റ്  
സയംബനഡിച്ച അവപലകാകന റഡിപപകാര്ടറ്റ്

4. ഗകാമപഞകായത്തുകളഡിലല കമറ്റ്യൂടര്വല്കരണയം     
(പകാലകകാടറ്റ് ജഡില)

സര്വ്വകലകാശകാല
കള

1. മഹകാതകാഗകാനഡി സര്വ്വകലകാശകാല - പരഫീകകാ നടതഡിപറ്റ്
2. പകരള കകാര്ഷഡിക സര്വ്വകലകാശകാലയഡിലല റഡിപവകാളവഡിയംഗറ്റ് 

ഫണ്ടുകള.
3. പകകാഴഡിപകകാടറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല - സസ്വകാശ്രയ വഡിദസ്യകാഭസ്യകാസ 

സകാപനങ്ങളലട ഭരണ നഡിര്വ്വഹണവയം പവര്തനവയം 
4. പകകാഴഡിപകകാടറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല - പകകാപളജുകളകറ്റ്/ 

പകകാഴറ്റ് സകളകറ്റ് അഫഡിലഡിപയഷന് നല്കല് - പകകാപളജറ്റ് 
ലഡവലപറ്റ് ലമന്റെറ്റ് കകൗണ്സഡില്

മറ്റുള്ളവ
1. ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ യലട ഭൂമഡി ഇടപകാടുകളഡില് കമപകടറ്റ്.
2. പകരള നഡിര്മഡിതഡി പകനയം - ആറളയം ഭവന നഡിര്മകാണ 

പദ്ധതഡി നടതഡിപഡിലല അപകാകതകള.
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കാര്
ട്ടുക
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തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ  
സകാപനങ്ങള

തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല പടഡികജകാതഡി/ പടഡിക വര്ഗ്ഗ 
പദ്ധതഡികളലട നഡിര്വ്വഹണയം.
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ള
2016-17 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ് 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. വസ്തുനഡികുതഡി
2. ലതകാഴഡില് നഡികുതഡി
3. ലകടഡിട നഡിര്മകാണ അനമതഡി
4. ആസഡി പരഡിപകാലനയം
5. ലപകാതുമരകാമതറ്റ് പവൃതഡികള
6. ആശ്രയ പദ്ധതഡി
7. പടഡികജകാതഡി/പടഡിക വര്ഗ്ഗ പദ്ധതഡികള

സര്വ്വകലകാശകാല
കള

1. പകരള ഫഡിഷറഫീസറ്റ് സമുദ്ര പഠന 
സര്വ്വകലകാശകാലയഡിലല സഡിരയം അദ്ധസ്യകാപക 
നഡിയമനതഡിലല അപകാകതകള

2. കുസകാററ്റ്  - സര്വ്വകലകാശകാല നടത്തുന സസ്വകാശ്രയ 
സകാപനങ്ങളഡിലല തസഡികകളലട 
സകാധുത,നഡിയമനയം,ആനകൂലസ്യങ്ങള എനഡിവ 
സയംബനഡിച്ച അപകാകതകള

3. മഹകാതകാഗകാനഡി സര്വ്വകലകാശകാല - പകകാപളജുകളകറ്റ്
അഫഡിലഡിപയഷന് നല്കുനതഡില് യ.ജഡി.സഡി 
മകാനദണ്ഡങ്ങള പകാലഡികലപടുനഡില.

4. പകരള കകാര്ഷഡിക സര്വ്വകലകാശകാല - സകാററ്റ്യൂടഡില്  
ഇലകാത  തസഡികകളഡിപലയറ്റ് നഡിയമനങ്ങളയം 
സകാനകയറവയം നടത്തുന.

മറ്റുള്ളവ
1. മലബകാര്പദവസസ്വയം പകതങ്ങള - നല മകാതൃകകള
2. ടഡിഡ –ലക.യ.ആര്.എഫറ്റ്.ഡഡി.സഡി പടകറ്റ് ഓവര്  

വകായ 
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2017-18 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ് 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളലട ഓഡഡിററ്റ് 
റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില് നഡിനറ്റ് ലതരലഞ്ഞെടുത 
പരകാമര്ശങ്ങള ജഡിലകാ അടഡിസകാനതഡില്.

2. സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടഡിപലകറ്റ് ലതലഞ്ഞെടുത 
വഡിഷയങ്ങളഡിലല പരഡിപശകാധനകാഫലമകായള്ള 
നഡിരഫീകണങ്ങള.
(a) തപദ്ദേശ ഭരണ സകാനങ്ങളഡിലല ഇ-ഗപവണന്സറ്റ് 

സയംവഡിധകാനയം.
(b)അയ്യങ്കകാളഡി നഗര ലതകാഴഡിലുറപറ്റ് പദ്ധതഡി.
(c) നഗരസഭകളഡിലല വകാഹന ഉപപയകാഗവയം 

പരഡിപകാലനവയം.
(d)ജഡിലകാ വസ്യവസകായ എപസറ്റുകളലട പവര്തനയം.
(e) തപദ്ദേശ ഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല പറകാഡുകളലട 

ചുമതലകാ വഡിഭജനയം.
(f) തപദ്ദേശ ഭരണ സകാപനങ്ങളഡിലല ലഡപപകാസഡിററ്റ് 

പവൃതഡികള.
(g)മലബകാര് പസവസസ്വയം പകതങ്ങളലട പകാരമരസ്യ 

വകാസ്തുകലകാ ലലപതൃകവയം.

സര്വ്വകലകാശകാല
കള

സര്വ്വകലകാശകാലകളലട ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില് നഡിനയം 
ലതലഞ്ഞെടുത നഡിരഫീകണങ്ങള.

മറ്റുള്ളവ

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങള - അനകരണഫീയ 
മകാതൃകകള.

2. ഇതര സകാപനങ്ങളഡിലല ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില് 
നഡിനറ്റ് ലതലഞ്ഞെടുത പരകാമര്ശങ്ങള.

3. ഭൂമഡിശകാസ്ത്രപരമകായയം പകാരഡിസഡിതഡികമകായമുള്ള വഡിഭഡിന 
സകാഹചെരസ്യങ്ങളകാല് സകാമതഡിക പരകാധഫീനത 
പനരഡിടുന ഗകാമപഞകായത്തുകളഡില് പരഡിപശകാധന 
നടതഡിയതഡിലന്റെ ഫലങ്ങള.
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പ
ധ

കാന
 പ

രകാ
മര്

ശ
ങ്ങ

ള
2018-19 സമകാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ടറ്റ് 

തപദ്ദേശ 
സസ്വയയംഭരണ 
സകാപനങ്ങള

1. തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സകാപനങ്ങളലട ഓഡഡിററ്റ് 
റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില് നഡിനറ്റ് ലതരലഞ്ഞെടുത 
പരകാമര്ശങ്ങള ജഡിലകാ അടഡിസകാനതഡില്.

2. അനകരണഫീയ മകാതൃകകള

സര്വ്വകലകാശകാല
കള

സര്വ്വകലകാശകാലകളലട  ഓഡഡിററ്റ്  റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില്  നഡിനറ്റ്
ലതരലഞ്ഞെടുത  പരകാമര്ശങ്ങള  (നഡിയമനങ്ങള,
ജഫീവനകകാരസ്യയം,  ലപന്ഷന്  എനഫീ  വഡിഷയങ്ങളഡില്
സര്വ്വകലകാശകാലകളഡില് നഡിലനഡില്ക്കുന ലലവരുദ്ധസ്യങ്ങലളയയം
അപകാകതകലളയയം സയംബനഡിച്ചറ്റ് പരഡിപശകാധന നടതഡിയതറ്റ്.)

പദവസസ്വയം 
പബകാര്ഡുകള

1. ഹഡിന്ദുമത ധര്മദകാന (ഭരണ) നഡിയമയം (HR & CE 
Act) 1951 നറ്റ് പകരയം പുതഡിയ നഡിയമനഡിര്മകാണയം 
അനഡിവകാരസ്യയം.

2. 1951 ലല HR & CE നഡിയമവയം ചെടങ്ങളയം മലബകാര് 
പദവസസ്വയം പബകാര്ഡഡിലന്റെ ഉതരവകളയം 
തമഡിലുണകാകുന ലലവരുദ്ധസ്യങ്ങള.

മറ്റുള്ളവ

1. ഇതര സകാപനങ്ങളഡിലല ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപകാര്ട്ടുകളഡില് 
നഡിനറ്റ് ലതലഞ്ഞെടുത പരകാമര്ശങ്ങള.

2. ഭൂമഡിശകാസ്ത്രപരമകായയം പകാരഡിസഡിതഡികമകായമുള്ള വഡിഭഡിന 
സകാഹചെരസ്യങ്ങളകാല് സകാമതഡിക പരകാധഫീനത 
പനരഡിടുന ഗകാമപഞകായത്തുകളഡില് പരഡിപശകാധന 
നടതഡിയതഡിലന്റെ ഫലങ്ങള.
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ഭഭാഗഗം - 3.1

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിന്നുളതദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിന്നുള
പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് 

തതിരുവനന്തപുരരം ജതില

1. പഞഞ്ചായതത്ത്  ഓഫഫീസതില്  കഞ്ചാര്പപ്പെറത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കല്  -  അനഞ്ചാവശശ്യപച്ചെലവത്ത്-
2,73,682/- രൂപ നതിരഞ്ചാകരതിക്കുന.

[വതിളപ്പെതില് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-1]

• പപഞ്ചാജകത്ത് നരം. - 237/2019
• പപഞ്ചാജകതിപന്റെ  പപരത്ത്  -  വതിളപ്പെതില്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  ഓഫഫീസതില്  കഞ്ചാര്പപറത്ത്

മഞ്ചാറ്റുകള് സഞ്ചാപതിക്കല്
• നതിര്വ്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന- പസക്രടറതി
• അടങ്കല് - 4,90,000/- രൂപ (തനതത്ത് ഫണത്ത്)
• പചെലവത്ത് - 2,73,682/- രൂപ
• പചെക്കത്ത് നരം. – 239947 തഫീയതതി, 20.03.2019

തനതത്ത് ഫണ്ടുപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയ പമല് പദ്ധതതിയുപട ലകശ്യങ്ങള് ഓഫഫീസത്ത്
പവര്തനരം  പമച്ചെപപ്പെടുത്തുക,  പുതതിയ  ഓഫഫീസത്ത്  വ  ൃതതിയഞ്ചായതി  സരംരകതിക്കുക,
ശുചെഫീകരണരം  ഉറപ്പെഞ്ചാക്കുക  എനതിവയഞ്ചാണത്ത്.  പുതുതഞ്ചായതി  പണതി  കഴതിപ്പെതിച്ചെ  പഞഞ്ചായതത്ത്
ഓഫഫീസത്ത് പകടതിടതതിപന്റെ തറ വതിടതിഫഫഡത്ത് ഫടല്സത്ത് /  ഗഞ്ചാഫനറത്ത് എനഫീ സഞ്ചാമഗതികള്
പഞ്ചാകതിയതിട്ടുള്ളതഞ്ചാണത്ത്.  പസ്തുത  പതലതതിനു  പമല്  കയര്  കഞ്ചാര്പപറത്ത്  മഞ്ചാറ്റുകള്
സഞ്ചാപതിപക്കണതതിപന്റെ ആവശശ്യകത,  പദ്ധതതി ആസൂത്രണതതിനത്ത്  പനതൃതതരം  നല്പകണ
വര്ക്കതിരംഗത്ത്  ഗ്രൂപ്പെതില്  (കണക്കുകള്,  പരഖകള്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കല്,  ജനപസവനരം
കഞ്ചാരശ്യകമമഞ്ചാക്കല്)  ചെര്ച്ചെ പചെയതിടതില.  എനഞ്ചാല്  16.08.2018  പല വതികസന സഞ്ചാന്റെതിങ്ങത്ത്
കമതിറതിയുപട  I(5)-ാം  തഫീരുമഞ്ചാന  പകഞ്ചാരരം  കഞ്ചാര്പപറത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കല്  പദ്ധതതി
രൂപഫീകരതിക്കഞ്ചാനുള്ള  തഫീരുമഞ്ചാനരം  എടുക്കുനതതിനത്ത്  ജനറല്  കമതിറതിപയഞ്ചാടത്ത്  ശുപഞ്ചാര്ശ
പചെയ്യുകയുരം  18.08.2018  പല  4(1)-ാം  നമ്പര്  തഫീരുമഞ്ചാന  പകഞ്ചാരരം  ഭരണഞ്ചാനുമതതി
നല്കുകയുരം പചെയ.

സഞ്ചാപനതതിപന്റെ  സഞ്ചാധഞ്ചാരണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചാപണനത്ത്
തതിരതിച്ചെറതിയുന  പപതശ്യക  /  ആഡരംബര  വസ്തുക്കള്  വഞ്ചാങ്ങുവഞ്ചാന  സഞ്ചാപനപമധഞ്ചാവതി
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെ അനുമതതി വഞ്ചാപങ്ങണതഞ്ചാപണന പസഞ്ചാര് പര്പച്ചെസത്ത് മഞ്ചാനതലതിപല  (ഖ.6.7)
നതിര്പദ്ദേശരം പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപത നടതതിയ പമല് സൂചെതിപ്പെതിച്ചെ പദ്ധതതിയുരം ഇതുമഞ്ചായതി ബന്ധപപ്പെടത്ത്
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ഓഫഫീസത്ത്  വൃതതിയഞ്ചായതി  സൂകതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി  വഞ്ചാകതരം  കഫീനര്  വഞ്ചാപങ്ങണതി  വനതുരം
(പപഞ്ചാജകത്ത് നരം. 235/2019 ;  പചെലവത്ത്  14,990/-  രൂപ തനതത്ത് ഫണത്ത്) അനഞ്ചാവശശ്യപച്ചെലവത്ത്
ഉണഞ്ചാക്കതി.

ഈ  വതിഷയതതില്  വതിശദഫീകരണരം  ആവശശ്യപപ്പെട്ടുപകഞ്ചാണത്ത്  29.08.2019  നത്ത്
നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത്  അപനതഷണക്കുറതിപ്പെതിനത്ത്  (നരം.25)  നല്കതിയ മറുപടതിയതില്  "തറ ഓടത്ത്
മുഴുവന  അഴുക്കത്ത്  പതിടതിച്ചെത്ത്  വൃതതിപകടഞ്ചായതി  കതിടനതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതിലഞ്ചാണത്ത്  കയര്
കഞ്ചാര്പപറ്റുകള് തറയതില് പഞ്ചാകുനതതിനത്ത് ഭരണസമതിതതി തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചെപതനരം ജനസസൗഹൃദ
സദത്ത്ഭരണ  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  എന  ആശയരം  നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  2015 ഓഗസതില്
ജതിലഞ്ചാ  കളകര്  വതിളതിച്ചു  കൂടതിയ  പയഞ്ചാഗതതില്,  പഞഞ്ചായതത്ത്  ഓഫഫീസുകപള  ISO
നതിലവഞ്ചാരതതിപലക്കത്ത് ഉയര്ത്തുനതതിപന്റെ ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി കഞ്ചാര്പപറത്ത് ഉള്പപ്പെപടയുള്ള വസ്തുക്കള്
വഞ്ചാങ്ങതി  സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനത്ത്  നതിര്പദ്ദേശതിച്ചെതിരുന"  എനരം  അറതിയതിച്ചു.  (പസ്തുത
പയഞ്ചാഗതതിപന്റെ മതിനുടത്ത്സത്ത് ലഭശ്യമഞ്ചായതിടതില.)

28.06.2018  ല് ഉദത്ത്ഘഞ്ചാടനരം നടന പുതതിയ ഓഫഫീസത്ത്  മനതിരതതിപന്റെ തറ ഓടത്ത്
അഴുക്കത്ത്  പതിടതിച്ചെത്ത്  വൃതതിപകടഞ്ചായതി  കതിടനതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതിലഞ്ചാണത്ത്  കയര്
കഞ്ചാര്പപറ്റുകള് തറയതില് പഞ്ചാകുനതതിനത്ത് ഭരണസമതിതതി തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചെപതന വതിശദഫീകരണരം
യുകതിക്കത്ത്  നതിരക്കഞ്ചാതതഞ്ചാണത്ത്.  മഞ്ചാത്രമല,  ISO  സര്ടതിഫതിപക്കഷന  പനടുനതതിനുള്ള
പരതിഷ്കരതിച്ചെ  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖ  [29.01.2015  പല  സ.ഉ(എരംഎസത്ത്)18/2015/തസതഭവ]  യതില്
പഞഞ്ചായതത്ത്  ഓഫഫീസുകപള  ISO  നതിലവഞ്ചാരതതിപലക്കത്ത്  ഉയര്ത്തുനതതിപന്റെ  ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി
കയര്  കഞ്ചാര്പപറത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കുനതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെ  നതിര്പദശങ്ങപളഞ്ചാനരം
ഉള്പപ്പെടുതതിയതിടതില.  ഈ  സഞ്ചാഹചെരശ്യങ്ങളതില്  പസ്തുത  പദ്ധതതി  നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയതതിലൂപട
തനതത്ത് ഫണതില് നതിനരം 2,73,682/- രൂപ അനഞ്ചാവശശ്യപച്ചെലവുണഞ്ചായതി.

2007  പല  പകരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  രഞ്ചാജത്ത്  (പതരപഞ്ഞെടുക്കപപ്പെട  അധതികഞ്ചാരതികളരം
ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനഞ്ചാരുരം തമതിലുള്ള പതഞ്ചാഴതില്പരമഞ്ചായ ബന്ധവുരം പപരുമഞ്ചാറവുരം)  ചെടങ്ങളതിപല
ചെടരം  7  പകഞ്ചാരരം  പതറഞ്ചായ  തഫീരുമഞ്ചാനരം  എടുക്കുനതതില്  ജനപതതിനതിധതികള്ക്കുരം
ഉപദശ്യഞ്ചാഗസര്ക്കുരം  കൂടഞ്ചായ  ബഞ്ചാദ്ധശ്യതയുണത്ത്.  ആയതതിനഞ്ചാല്  കഞ്ചാര്പപറത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കല്
പദ്ധതതിക്കത്ത്  ഭരണഞ്ചാനുമതതി  നല്കതിയ  [18.08.2018  പല  4(1)-ാം  നമ്പര്  തഫീരുമഞ്ചാനരം ]
ഭരണസമതിതതി  അരംഗങ്ങളതില്  നതിനരം  നതിര്വഹണ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനഞ്ചായ  പസക്രടറതിയതില്
നതിനരം 2,73,682/- രൂപ ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാണത്ത്. പരഞ്ചാമര്ശരം സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ
സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശതതിപന്റെ  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
29.06.2020 തഫീയതതിയതിപല എ 2/9266/19 നമ്പര് മറുപടതിയതില് തുടര് നടപടതി സതഫീകരതിച്ചെതിടതില
എനത്ത് അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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2. വഫീരണകഞ്ചാവത്ത്  പതി.എച്ചെത്ത്.സതി  യതില്  ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത്  യൂണതിറത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കല്
പദ്ധതതി-നതിഷതിയ ആസതി ആയതി ത ുടരുന

[പൂവച്ചെല് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-41]

വഫീരണകഞ്ചാവത്ത്  പതി.എച്ചെത്ത്.സതി  യതില്  ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത്  യൂണതിറത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കഞ്ചാന
(പപഞ്ചാ.നരം.S0.202/2019)  പവണതിയഞ്ചാണത്ത്  2017-18  സഞ്ചാമ്പതതിക വര്ഷരം  ഈ പദ്ധതതി
വതിഭഞ്ചാവനരം പചെയതിരുനതത്ത്. ആയതതിനത്ത് പവണതി 95,63,632/- രൂപ അടങ്കല് വകയതിര ുതതി
47,00,000/-  രൂപ  പചെലവത്ത്  വരുതതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത്  യൂണതിറത്ത്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനത്ത്  പകടതിടരം  അറകുറപണതികള്,  ഫത്ത്പളഞ്ചാര്  പപടലതിരംഗത്ത്,  സഫീലതിരംഗത്ത്,
ഇലകതിക്കല്  പവൃതതികള്,  പത്ത്ളരംബതിരംഗത്ത്,  പപയതിനറതിരംഗത്ത്  തുടങ്ങതിയ  പവര്തനങ്ങള്
പചെയ്യുനതതിനഞ്ചാണത്ത് പദ്ധതതി തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിരുനതത്ത്. പദ്ധതതിക്കത്ത് വകയതിര ുതതിയതിര ുന തുക
പകരള  പസറത്ത്  പമഡതിക്കല്  പകഞ്ചാര്പ്പെപറഷന  ലതിമതിറഡതിനത്ത്  (പക.എരം.എസത്ത്.സതി.എല്)
പപകമഞ്ചാറതിയതിട ുണത്ത്.  ഭരണഞ്ചാന ുമതതി  നരം.  തഫീയതതി-1(10)/30.10.2017.പദ്ധതതിയ ുപട  രണത്ത്
ഘടങ്ങള്-സതിവതില് വര്ക്കുകള്,  ഇനസ്ട്രുപമന്റെത്ത് സഞ്ചാപതിക്കല് എനതിവയഞ്ചാണത്ത്.  എസതിപമറത്ത്
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത് മഞ്ചാപനജതിരംഗത്ത് ഡയറകര് പക.എസത്ത്.എരം.സതി.എല്-നത്ത് പസക്രടറതി കതത്ത്
(എ 3-1020/17,6/11,17)  നലതിയതത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പക.എസത്ത്.എരം.സതി.എല്/ഇ.പതി/1002/17
നമ്പര്  കതത്ത്  അനുസരതിച്ചെത്ത്  മഞ്ചാപനജതിരംഗത്ത്  ഡയറകര്  പകരള  പഹല്തത്ത്  റതിസര്ച്ചെത്ത്  &
പവല്ഫയര്  പസഞ്ചാപപസറതിയതില്  നതിനരം  എസതിപമറത്ത്  ചെ ുവപട  പചെര്ക്ക ുരം  പകഞ്ചാരരം
സമര്പ്പെതിച്ചെതിട ുണത്ത്.  (എസതിപമറത്ത്  ഇനപവഞ്ചായതിസത്ത്  നരം.പക.എരം.എസത്ത്.സതി.എല്/ഇ.പതി/101/
2016(5) തഫീയതതി.16.03.18.

• എസതിപമറത്ത് തുക - സതിവതില് വര്ക്കത്ത് -30,64,512/-
• ഉപകരണ വതില – 64,99,117/-
• നഞ്ചാളതിത ുവപര  23,58,940/-  ര ൂപ  21.03.18-ല്  സബത്ത്  ടഷറതി  കഞ്ചാടഞ്ചാക്കട

മ ുപഖനയ ുരം
• 23,41,060/-  ര ൂപ  20.04.2018-ല്  അക്കസൗണത്ത്സത്ത്  ടഞ്ചാനസ്ഫര്  മ ുപഖനയ ുരം

പക.എസത്ത്.എരം.സതി.എല്- നത്ത് നല്കതിയതിട ുണത്ത്.

പദ്ധതതിയുപട  കരഞ്ചാര്  ചെമച്ചെതിട്ടുപണങ്കതിലുരം  മ  ുദ്രപത്രതതില്  തഫീയതതി
പരഖപപ്പെടുതതിയതിടതില.  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  പസക്രടറതിയ ുരം  മഞ്ചാപനജതിരംഗത്ത്  ഡയറകര്
പക.എസത്ത്.എരം.സതി.എല് ഉരം തമതില ുള്ള കരഞ്ചാര് പകഞ്ചാരരം ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് ഡതിപപ്പെഞ്ചാസതിറത്ത്
പചെയ തുക വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് സതിവതില് വര്ക്കുകള് ആരരംഭതിക്കുനതതിനത്ത് സനദ്ധമഞ്ചാപണനരം
ഉപകരണങ്ങള് വഞ്ചാങ്ങതി സഞ്ചാപതിക്ക ുനതതിനത്ത് അവപശഷതിക്കുന തുകയഞ്ചായ  48,63,632/-
രൂപ ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് അനുവദതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം തുക വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് ഈ എഗതിപമന്റെത്ത്
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തഫീയതതി  മുതല്  6  മഞ്ചാസതതിനുള്ളതില്  പക.എസത്ത്.എരം.സതി.എല്  സതിവതില്  വര്ക്കത്ത്
പൂര്തതിയഞ്ചാക്കുനതഞ്ചാപണനരം  അവപശഷതിക്കുന  തുകയഞ്ചായ  48,63,632/-  രൂപ
അനുവദതിച്ചെത്ത് 60 ദതിവസതതിനകരം ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത് ഉപകരണങ്ങള് സഞ്ചാപതിച്ചെത്ത് യൂണതിറതിപന്റെ
പവര്തനരം  പക.എസത്ത്.എരം.സതി.എല്  സജ്ജമഞ്ചാക്കുപമനമഞ്ചാണത്ത്  നതിഷ്കര്ഷതിച്ചെതിട ുള്ളതത്ത്.
ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത് യൂണതിറതിപന്റെ നതിലവതിപല സതിതതി വശ്യകമഞ്ചാക്കുവഞ്ചാന 28.10.19-നത്ത് നലതിയ
ഓഡതിറത്ത്  അപനതഷണകുറതിപ്പെതിനത്ത്  നതിലവതില് പകടതിടതതിപന്റെ നതിര്മഞ്ചാണവ ുരം  ഇലകതിക്കല്
വര്ക്ക ുരം  പ ൂര്തഫീകരതിച്ചെതഞ്ചായ ുരം  ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത്  ഉപകരണങ്ങള്  സഞ്ചാപതിക്കല്,
പപയതിനറതിരംഗത്ത്  എനഫീ  വര്ക്ക ുകളഞ്ചാണത്ത്  ബഞ്ചാക്കതിയ ുള്ളപതന ുമഞ്ചാണത്ത്  മറ ുപടതി
നല്കതിയതിരതിക്ക ുനതത്ത്.അടതിയന്തതിരമഞ്ചായതി  ഡയഞ്ചാലതിസതിസത്ത്  യൂണതിറതിപന്റെ  പണതി
പ ൂര്തഫീകരതിച്ചെത്ത്  പപഞ്ചാത ു ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  പപയഞ്ചാജനപദമഞ്ചാക്ക ുവഞ്ചാന  ആരരംഭതിച്ചെ  പവൃതതി
നതിലവതില്  നതിഷതിയഞ്ചാസതിയഞ്ചായതി  തുടരുന.  പരഞ്ചാമര്ശരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ
സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള   കതതിനത്ത്
നഞ്ചാളതിതുവപര സഞ്ചാപനരം മറുപടതി ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതില എന വതിവരരം  ജതിലഞ്ചാ ഓഡതിറത്ത്  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്
ഡയറകര് അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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പകഞ്ചാലരം ജതില

1. അയങ്കഞ്ചാളതി  നഗര  പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പു  പദ്ധതതി  -  പചെയഞ്ചാത  പവൃതതികള്ക്കത്ത്
പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികള്ക്കത്ത് കൂലതി നല്കതി. നതിരഞ്ചാകരതിക്കുന തുക 2,19,433/- രൂപ.

[പകഞ്ചാടഞ്ചാരക്കര മുനതിസതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-10]

2017-2018  സഞ്ചാമ്പതതിക  വർഷതതിൽ  അയങ്കഞ്ചാളതി  നഗരപതഞ്ചാഴതിലുറപ്പെത്ത്പദ്ധതതി
നതിർവ്വഹണതതിൽ  ഗുരുതരമഞ്ചായ  അപഞ്ചാകത  ശ്രദ്ധയതിൽപപ്പെട്ടു.  വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങൾ  ചുവപട
പരഖപപ്പെടുത്തുന.

• നതിർവ്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസ : അക്രഡതിറഡത്ത് ഓവർസതിയർ,
• അയങ്കഞ്ചാളതി നഗര പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പെത്ത് വതിഭഞ്ചാഗരം
• തൻ വർഷപത ആപക കൂലതി പചെലവത്ത് : 1,05,48,576/- രൂപ

നഗരസഭയുപട  വതിവതിധ  വഞ്ചാർഡുകളതിൽ  ഓവുചെഞ്ചാൽ  ശുചെഫീകരണരം,  പചെറുപതഞ്ചാടത്ത്
ശുചെഫീകരണരം,  പറഞ്ചാഡത്ത്  വശങ്ങളതിൽ  ഓവുചെഞ്ചാൽ  നതിർമഞ്ചാണരം  എനഫീ  പപരുകളതിൽ
പവൃതതികൾ നടതതിയതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാൽ എസതിപമറതിപല പതിശകുരം,  മൂലശ്യനതിർണ്ണയതതിപല
അശ്രദ്ധയുരം  മൂലരം  നതിർവ്വഹതിക്കഞ്ചാത  പവൃതതികൾക്കത്ത്,  അളവത്ത്  പരഖപപ്പെടുതതി
പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികള്ക്കത്ത് അര്ഹതയതിലഞ്ചാപത കൂലതി  നല്കതിയതഞ്ചായതി  കപണതതി.  പറഞ്ചാഡതിപന്റെ
ഇരുവശത്തുമുള്ള  കഞ്ചാടത്ത്  പവടതിപതളതിച്ചെതതിനുപശഷരം  ഇരുവശത്തുരം  ഓട/പതഞ്ചാടത്ത്
നതിർമതിക്കുകപയഞ്ചാ  പവട്ടുകപയഞ്ചാ  പചെയ്യുനതതിനത്ത്  എസതിപമറത്ത്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി  അരംഗഫീകരതിച്ചു.
എനഞ്ചാൽ  പറഞ്ചാഡുകളതിൽ  ഒരു  വശതത്ത്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  ഓടയുള്ളപതനത്ത്  പഞ്ചാപദശതിക
പരതിപശഞ്ചാധനയതിൽ  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെട്ടു.  പതറഞ്ചായ  എസതിപമറത്ത്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതതിപന്റെ
അടതിസഞ്ചാനതതിൽ മൂലശ്യനതിർണ്ണയവുരം നടതതി തുക അനുവദതിച്ചെതതിനഞ്ചാൽ നഗരസഭയതിപല
9  വഞ്ചാർഡുകളതിൽ  നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയ  പവൃതതികളതിൽ  കൂലതിയതിനതതിൽ  2,19,433/-  രൂപ
അധതികരം അനുവദതിച്ചു. വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങൾ ചുവപട പചെർക്കുന.

ക്രമ
നരം

പവൃ
തതിയു

പട
പപരത്ത്/

വഞ്ചാർഡത്ത്
നരം.

ഭര
ണഞ്ചാ
നു

മതതി
നരം.

സഞ്ചാപങ്ക
തതിക
അനുമ

തതി
നരം.

മസര്പറഞ്ചാള്
പകഞ്ചാരരം
പവൃതതി
നടതതി
യതഞ്ചായതി
പരഖപപ്പെ
ടുതതിയ

കഞ്ചാലയളവത്ത്

എരം.
ബുക്കത്ത്
നരം.

ഓടയുപട
യഥഞ്ചാർത
അളവത്ത് /

അർഹതപപ്പെട
തുക(രൂപ)

ഓടയുപട
പതറഞ്ചായതി
പരഖപപ്പെ
ടുതതിയ
അളവത്ത്/

അനുവദതിച്ചെ
തുക

അധതികരം
അനുവദതി
ച്ചെ തുക
(രൂപ)

പചെക്കത്ത്
നരം

/തഫീയതതി

1. അലമ
ൺ

പഞ്ചാലരം
മുതൽ
പചെരരം
കഞ്ചാവത്ത്

3/18.1
.17

15/AK/
KTR/1
6-17

03/03/17-
17.03.17

15/20/
16-17

6000 മതി.നഫീളരം
x30

പസ.മഫീ.വഫീതതി
x20

പസ.മഫീ.ആഴരം
=ആപക

360 എരം.3x2
(2 വശരം)

-720 എരം3

@
1,012 രൂപ/

10 എരം3

36,432 024697/
10.04.17
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ഭഞ്ചാഗരം
വപരയു

ള്ള
കനഞ്ചാൽ
ശുചെഫീക
രണരം
–

വഞ്ചാർഡത്ത്-
15

360 എരം3

3x1012 രൂപ/10
എരം3(നതിരക്കത്ത്)=
36,432/-രൂപ

(നതിരക്കത്ത്)
= 72,864/-

രൂപ 

2.

ഓട
നതിർമഞ്ചാ
ണരം –
വഞ്ചാർഡത്ത്-

7

5/15.
04.17

170/
AK/K
TR/16-

17

20.07.17-
24.07.17

7/165/
16-17

1800 മതി.നഫീളരം
x30 പസ.മഫീ.
വഫീതതിx20

പസ.മഫീ.ആഴരം=
ആപക 108 എരം3

108 എരം.3x1314
രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)=
14,191/-രൂപ

108 എരം.3x2
(2 വശരം )-
216 എരം3

@1314
രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)
= 28,382/-

രൂപ 

14,191 284195/
10.11.17

3.

ഗുരുക
ലരം

പറഞ്ചാഡത്ത്
സരംരക

ണരം-
വഞ്ചാർഡത്ത്

24

-ടതി -

166/
AK/K

TR
/16-17

13.7.17-
20.07.17

10/169
/16-17

1200 മതി.
നഫീളരം x30
പസ.മഫീ.

വഫീതതിx30
പസ.മഫീ.ആഴരം

=ആപക
108 എരം3

108 എരം.3x
1,012 രൂപ

/10 എരം3(നതിര
ക്കത്ത്)=

10,929.60/-
രൂപ

108 എരം.3x2
(2 വശരം )-

216 എരം3 @
1,012

രൂപ/10
എരം3

(നതിരക്കത്ത്)
= 21,859/-രൂ

10,929
284196/
18.11.17

4.

പറഞ്ചാഡത്ത്
വശങ്ങ
ളതിപല
ചെഞ്ചാൽ

നതിർമഞ്ചാ
ണരം –
വഞ്ചാർഡത്ത്

29

-ടതി-

73/
AK/

KTR/1
6-17

25.04.17-
23.05.17

29/10
2/16-

17

1750 മതി.നഫീളരം
x120 പസ.മഫീ.

വഫീതതിx20
പസ.മഫീ.ആഴരം

=ആപക
420 എരം3

420 എരം.3x
1,012

രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)=
42,504/-രൂപ

420 മഫീ3x2
(2 വശരം )-

840
എരം3 @
1,012

രൂപ/10
എരം3

(നതിരക്കത്ത്)
= 85,008/-

രൂപ

42,504
24736/

08.09.17

5.

പറഞ്ചാഡത്ത്
വശങ്ങ
ളതിപല
ചെഞ്ചാൽ

നതിർമഞ്ചാ

-ടതി- 120/
AK/

KTR/1
6-17

9.06.17-
23.06.17

28/193
/16-17

3200 മതി.നഫീളരം
x30 പസ.മഫീ.
വഫീതതിx35
പസ.മഫീ.
ആഴരം

336 എരം3x2
(2 വശരം )
-672 എരം3

@

34,003 284194/
8.11.17
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ണരം –
വഞ്ചാർഡത്ത്

28

=ആപക 336
എരം.3

336 എരം.3x
1,012

രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)=
34,003/-

1,012
രൂപ/10

എരം3(നതിരക്കത്ത്)
= 68,006/-

രൂ

6.

പറഞ്ചാഡത്ത്
വശങ്ങ
ളതിപല
ചെഞ്ചാൽ

നതിർമഞ്ചാ
ണരം –
വഞ്ചാർഡത്ത്

10

5/18.
05.17

109/
AK/K
TR/16-

17

26.05.17-
19.06.17

10/71/1
6-17

5000 മതി.നഫീളരം
x30 പസ.
മഫീ.വഫീതതി

x25 പസ.മഫീ.
ആഴരം =

ആപക -375
എരം.3

375 എരം.
3x 1,012

രൂപ/10 എരം.3
(നതിരക്കത്ത്) =
37,950/-

375
എരം.3x2(2
വശരം )-750

എരം3 @
1,012 രൂപ/

10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)
= 75,900/-

രൂപ

37,950 24735/
30.08.17

7.

തടതത്ത്
പ്പെള്ളതി
മുളരംകു

നത്ത്
വലതിയ
കനഞ്ചാൽ
പറഞ്ചാഡത്ത്

–
വഞ്ചാർഡത്ത്

12

3/18.
01.17

13/
AK/K
TR/16-

17

04.03.17-
9.03.17

12/21/1
6-17

1) 800 മതി.നഫീളരം
x60 പസ.
മഫീ.വഫീതതി

x30
പസ.മഫീ.ആഴരം
=144 എരം3

2)200 മതി.നഫീളരം
x50 പസ.
മഫീ.വഫീതതി

x25
പസ.മഫീ.ആഴരം

=25 മഫീ3
3) 500 മതി.നഫീളരം

x50 പസ.
മഫീ.വഫീതതി

x30
പസ.മഫീ.ആഴരം

=75 മഫീ3
ആപക 244

മഫീ3x
1,012

രൂപ/10 എരം.
3(നതിരക്കത്ത്)=
24,692.80/-

244 മഫീ
3x2(2 വശരം)
-488 എരം.3

@
1,012

രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)
= 49,385/-

രൂപ

24,692 565443/
12.04.17

8. എൻജതി
നഫീ

യറതിരംഗത്ത്
പകഞ്ചാളജത്ത്
പറഞ്ചാഡത്ത്

5/15.
04.17

102/
AK/K
TR/

16-17

22.05.17-
25.05.17

20/12
4/16-

17

2200 മതി.നഫീളരം
x30 പസ.
മഫീ.വഫീതതി

x20
പസ.മഫീ.ആഴരം

132 മഫീ3x2(2
വശരം) -

264 മഫീ3 @
1,012 രൂപ/

10 എരം.

13,358 24739/
13.10.17
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ചെഞ്ചാൽ
നതിർമഞ്ചാ
ണരം –
വഞ്ചാർഡത്ത്

20

=ആപക 132
എരം3

132 മഫീ3x 1,012
രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)=
13,358.40/-

3(നതിരക്കത്ത്)
= 26,717

9.

ശഞ്ചാന്തതി
ടഫീയറർ
പചെറു
പതഞ്ചാടത്ത്

ശുചെഫീക
രണരം
–

വഞ്ചാർഡത്ത്
-6

7/18.
01.17

07/
AK/

KTR/1
6-17

06.03.17-
16.03.17

6/18/1
6-17

300 മതി.നഫീളരം
x70 പസ.മഫീ.
വഫീതതിx30

പസ.മഫീ. ആഴരം
=ആപക 63 മഫീ3

63 മഫീ3x 853
രൂപ/10 എരം3

(നതിരക്കത്ത്)=
5,373.90/-

63 എരം.3x2
(2 വശരം ) -

853 എരം.3 @
1,012

രൂപ/10 എരം.
3(നതിരക്കത്ത്)
= 10,748

5,374 024698/
10.04.17

ആപക തുക 2,19,433

പമൽ  പവൃതതികളപട  എസതിപമറ്റുകളപട  സഞ്ചാപങ്കതതിക  അനുമതതി  നൽകതിയ
സമതിതതിയുപട കൺവഫീനറുരം, അക്രഡതിറഡത്ത് ഓവർസഫീയറുരം, പചെയർമനുമഞ്ചാണത്ത് (പകഞ്ചാടഞ്ചാരക്കര
നഗരസഭയുപട  എൽ.എസത്ത്.ജതി.ഡതി  വതിഭഞ്ചാഗരം  അസതിസന്റെത്ത്  എൻജതിനഫീയറുമഞ്ചാണത്ത്).
എരം.ബുക്കുകളതിൽ  മൂലശ്യനതിർണ്ണയ  അളവുകൾ  പരഖപപ്പെടുതതിയതത്ത്  കണ്വഫീനറുരം  പചെക്കത്ത്
പമഷർപമന്റെത്ത്  നടതതിയതത്ത്  അസതിസന്റെത്ത്  എഞതിനഫീയറുമഞ്ചാണത്ത്.  അതതിനഞ്ചാൽ  നഷ്ടമഞ്ചായതി
തതിടപപ്പെടുതതിയ  2,19,433/-  രൂപ ഇവരതിൽ നതിനരം തുലശ്യമഞ്ചായതി  (1,09,716.50/-  വഫീതരം)
ഈടഞ്ചാക്കതി  ബന്ധപപ്പെട  അക്കസൗണതിൽ  ഒടുക്കത്ത്  വരുപതണതഞ്ചാപണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്
റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില് പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

എനഞ്ചാല് പമൽ വതിഷയവുമഞ്ചായതി ബന്ധപപ്പെടത്ത് നൽകതിയ ഓഡതിറത്ത് അപനത ഷണതതിനത്ത്
അധതികരം  നൽകതിയ  തുക  ബന്ധപപ്പെട  പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികളതിൽനതിനരം  ഈടഞ്ചാക്കുനതഞ്ചായതി
രതിക്കുപമനഞ്ചാണത്ത്  അക്രഡതിറഡത്ത്  ഓവർസതിയർ  മറുപടതി  നൽകതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  ഇതത്ത്
അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല.  സഞ്ചാമ്പതതികമഞ്ചായതി  പതിനഞ്ചാക്കരം  നതില്ക്കുന  സഞ്ചാധഞ്ചാരണക്കഞ്ചാരതി
നുപവണതി നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുള്ള അയങ്കഞ്ചാളതി  നഗര  പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പെത്ത്  പദ്ധതതി
നതിർവ്വഹണതതിപന്റെ പമഞ്ചാണതിററതിരംഗത്ത് നഗരസഭയതിൽ കഞ്ചാരശ്യകമമലഞ്ചാതതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത് പമൽ
വഫീഴ്ച  സരംഭവതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസ  തലതതില്  സരംഭവതിച്ചെ  പസ്തുത  വഫീഴ്ചയത്ത്
പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികളതില്  നതിനത്ത്  തുക  തതിരതിപക  ഇസൗടഞ്ചാക്കുനതുരം  അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല.
ഇതരരം  പരഞ്ചാമര്ശങ്ങള്  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ട്ടുകളതില്  ആവര്തതിക്കുനണത്ത്.  ഇവതിപട
എസതിപമറ്റുകൾ ലഞ്ചാഘവപതഞ്ചാപട തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പെത്ത് വതിഭഞ്ചാഗതതിപന്റെയുരം ആയതത്ത്
സൂക്ഷ്മമഞ്ചായതി പരതിപശഞ്ചാധതിക്കഞ്ചാതതിരുന എൽ.എസത്ത്.ജതി.ഡതി അസതിസന്റെത്ത് എൻജതിനഫീയറുപടയുരം
ഭഞ്ചാഗത്തുള്ള  വഫീഴ്ചയഞ്ചാണതിതത്ത്.  വതിഷയരം  വതികസന  സഞ്ചാൻഡതിരംഗത്ത്  കമറതിയുപട
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടതില  എനതുരം  ചുമതല  നതിർവ്വഹണതതിപല  വഫീഴ്ചയഞ്ചാണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 
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പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്,
നഞ്ചാളതിതുവപര  സഞ്ചാപനരം  ഇസൗ വതിഷയതതിപനല് മറുപടതി  നല്കുകപയഞ്ചാ  തുടര്  നടപടതി
സതഫീകരതിക്കുകപയഞ്ചാ പചെയതിടതില എനത്ത് അറതിയതിച്ചെതഞ്ചായതി പകഞ്ചാലരം ജതിലഞ്ചാ ഓഡതിറത്ത് പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്
ഡയറകര് 24.09.2020 പല പക.എസത്ത്.എ.പക.എല്.എരം.പതി.ജതി.1022/2020 പല കതത്ത്
പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

2. പറഞ്ചാഡത്ത് റഫീപസഞ്ചാപറഷന ചെഞ്ചാര്ജത്ത് ഈടഞ്ചാക്കതിയതതില് 8,49,575/- രൂപ കുറവത്ത്.

[പനടുവത്തൂര് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 2-1]

2018-19 വര്ഷപത വഞ്ചാര്ഷതിക ധനകഞ്ചാരശ്യപത്രതിക പകഞ്ചാരരം പറഞ്ചാഡത്ത് റഫീപസഞ്ചാറതിരംഗത്ത്
ചെഞ്ചാര്ജതിനതതില്  3,60,568/-  രൂപ  വരവുണത്ത്.  പനടുവത്തൂര്  –പുത്തൂര്  പറഞ്ചാഡതിപല
കുണ്ടുപഞ്ചാറ  ജരംഗത്ത്ഷന  മുതല്  റതിലയനസത്ത്  ടവര്  വപര  പറഞ്ചാഡതിപന്റെ  ഇരുവശത്തുമഞ്ചായതി
600 മഫീറര് പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത് പതലതതിലുരം, പതടതി ജരംഗത്ത്ഷന മുതല് റതിലയനസത്ത് ടവര് വപര
200 മഫീറര്  പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത്  പതലതതിലുരം  പറഞ്ചാഡത്ത്  കടത്ത്  പചെയത്ത്  ഒപത്ത്റതിക്കല്  ഫഫബര്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചായുള്ള  അപപകകളപട  അടതിസഞ്ചാനതതിലഞ്ചാണത്ത്  2018-19  വര്ഷരം
പറഞ്ചാഡത്ത്  റഫീപസഞ്ചാറതിരംഗത്ത്  ചെഞ്ചാര്ജത്ത്  ഈടഞ്ചാക്കതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  ജതിപയഞ്ചാഒപത്ത്റതിക്കല്  ഫഫബര്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി അനുമതതി ആവശശ്യപപ്പെട്ടുപകഞ്ചാണത്ത് റതിലയനസത്ത് ജതിപയഞ്ചാ നല്കതിയ
അപപകകളതില്  പറഞ്ചാഡത്ത്  റഫീപസഞ്ചാപറഷന  ചെഞ്ചാര്ജത്ത്  കണക്കഞ്ചാക്കുനതതിനു  പകരരം
പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  അസതിസന്റെത്ത്  എഞതിനതിയര്  എസതിപമറത്ത്
തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി  നല്കതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  തപദ്ദേശസതയരം  ഭരണ  സഞ്ചാപനങ്ങളപട
ഉടമസതയതിലുള്ള  പറഞ്ചാ ഡുകളതിലൂപട  ഒപത്ത്റതിക്കല്  ഫഫബര്  ഇടുനതതിനത്ത്
പടലതിപകഞ്ചാരംപസവനദഞ്ചാതഞ്ചാക്കളതില്  നതിനത്ത്  പപഞ്ചാതുമരഞ്ചാമതത്ത്  വകുപ്പെത്ത്  നതിശ്ചയതിച്ചെതിട്ടുള്ള
നതിരക്കതില് മഞ്ചാത്രപമ പറഞ്ചാഡത്ത്  കടതിരംഗത്ത്/റഫീപസഞ്ചാപറഷന ചെഞ്ചാര്ജത്ത്  ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാവു എനത്ത്  സ.ഉ.
(സഞ്ചാധഞ്ചാ)നരം.2440/2017.ത.സത.ഭ.വ,  തഫീയതതി.17.07.2017  പകഞ്ചാരരം ഉതരവഞ്ചായതിട്ടുണത്ത്.
01.11.2017 പല  GO(Rt)No1630/2017/PWD  ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത്
പറഞ്ചാഡതിനത്ത്  ഈടഞ്ചാപക്കണ  പറഞ്ചാഡത്ത്  റഫീപസഞ്ചാപറഷന  ചെഞ്ചാര്ജത്ത്,  4606.15/ചെ.മഫീററുരം  എര്തത്ത്
സര്ഫസതിനത്ത്  820.39/ചെ.മഫീററുരം  ആണത്ത്.  എസതിപമറത്ത്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  കണ
അപഞ്ചാകതകള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

• പനടുവത്തൂര്  –പുത്തൂര്  പറഞ്ചാഡതിപല  മുണ്ടുപഞ്ചാറ  ജരംഗത്ത്ഷന  മുതല്  റതിലയനസത്ത്  ടവര്  വപര
പറഞ്ചാഡതിപന്റെ ഇരുവശത്തുമഞ്ചായതി 600 മഫീറര്

അപപക നരം - RJIL/OFC/ROW/KL/NEDUVATHOOR/PWD/6737; 29.01.2018

റതിലയനസത്ത്  ഇനപഫഞ്ചാപകഞ്ചാരം  സമര്പ്പെതിച്ചെ  അപപകയതില്  600  മഫീറര്  നഫീളമുള്ള
ടഞ്ചാര്പറഞ്ചാഡതില്  1.5  വഫീതതിയുരം  1.5  ആഴവുമുള്ള  കുഴതിയുരം  ഫസഡത്ത്  പബമതില്  .50  മഫീറര്
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വഫീതതിയുരം  1.65  മഫീറര്  ആഴവുമുള്ള  കുഴതിപയടുക്കുനതതിനുമഞ്ചാണത്ത്  അനുമതതി
ആവശശ്യപപ്പെടതിരതിക്കുനതത്ത്. 250  മഫീറര്  പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്
അസതി.എഞതിനതിയര്  എസതിപമറത്ത്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി  തുക  ഈടഞ്ചാക്കതിയതിരതിക്കുകയഞ്ചാണത്ത്.  ഇതു
സരംബന്ധതിച്ചെത്ത് നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതിയത്ത് ഫസറത്ത് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില് 250  മഫീറര്
നഫീളരം  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചായതിട്ടുള്ളതത്ത്  എനതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  ഇപകഞ്ചാരരം  എസതിപമറത്ത്
നല്കതിയപതനരം  50  പസ.മഫീറര്  വഫീതതിയതില്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  കടത്ത്  പചെയപതനരം
പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത്  പറഞ്ചാഡതില്  1.5  മഫീറര്  വഫീതതിയതിലഞ്ചാണത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  കടത്ത്  പചെപയണപതനത്ത്
അപപകയതില് വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുപണങ്കതിലുരം 50 പസ.മഫീറർ വഫീതതിയതില് മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത് പറഞ്ചാഡത്ത്
കടത്ത് പചെയപതനരം മറുപടതി നല്കതിയതിരതിക്കുന.

ഇപകഞ്ചാരരം 250 മഫീറര് പറഞ്ചാഡതിപല കുഴതിയുപട വതിസഫീര്ണ്ണരം - 0.5 x 250 = 125 ചെ.മഫീ.

ഈടഞ്ചാപക്കണ പറഞ്ചാഡത്ത് റഫീപസഞ്ചാപറഷന ചെഞ്ചാര്ജത്ത് - (125 x 4606.15 + 18% GST)

= 5,75,768.75 + 1,03,638.375 = 6,79,407/- രൂപ

ഉതരവതിപല നതിബന്ധന പകഞ്ചാരരം ഈടഞ്ചാപക്കണ തുക – 6,79,407/- രൂപ 

ഈടഞ്ചാക്കതിയ തുക – 1,63,405 + 29,413 (18% GST) = 1,92,818/- രൂപ

(രസഫീതത്ത് നരം. 118010400003/ 16.05.2018)

ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാന ബഞ്ചാക്കതിയുള്ള തുക – 4,86,589/- രൂപ

• പതടതി ജരംഗത്ത്ഷന മുതല് റതിലയനസത്ത് ടവര് വപര 200 മഫീറര് 

അപപക നരം. - RJIL/OFC/ROW/KL/NEDUVATHOOR/PAN/6833; 16.02.2018

200 മഫീറര് പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത് പറഞ്ചാഡത്ത് നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത് അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനതിയര്
എസതിപമറത്ത്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി  നല്കതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  (50  പസ.മഫീറര്  വഫീതതിയതില്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്
പറഞ്ചാഡത്ത്  കടത്ത്  പചെയപതനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതിയത്ത്  (6/26.12.2019)  മറുപടതി
നല്കതിയതിരതിക്കുന.)

എനഞ്ചാല്  റതിലയനസത്ത്  ഇനപഫഞ്ചാപകഞ്ചാരം  സമര്പ്പെതിച്ചെ  അപപകയതില്  200  മഫീറര്
നഫീളമുള്ള ടഞ്ചാര്പറഞ്ചാഡതില്  1.5  വഫീതതിയുരം  1.5  ആഴവുമുള്ള കുഴതിയുരം ഫസഡത്ത് പബമതില്  .50
മഫീറര്  വഫീതതിയുരം  1.65  മഫീറര്  ആഴവുമുള്ള  കുഴതിപയടുക്കുനതതിനുമഞ്ചാണത്ത്  അനുമതതി
ആവശശ്യപപ്പെടതിരതിക്കുനതത്ത്.  എങ്കതിലുരം  50  പസ.മഫീറര് വഫീതതിയതില് മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  കടത്ത്
പചെയപതനത്ത് ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതിയത്ത് മറുപടതി നല്കതിയതിരതിക്കുന.

ഇപകഞ്ചാരരം കുഴതിയുപട വതിസഫീര്ണ്ണരം - 0.5 x 200 = 100 ചെ.മഫീറര്

ഈടഞ്ചാപക്കണ പറഞ്ചാഡത്ത് റഫീപസഞ്ചാപറഷന ചെഞ്ചാര്ജത്ത് - (100 x 4606.15 + 18% GST)

176 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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= 4,60,615 + 82,911 = 5,43,526/-രൂപ

ഉതരവതിപല നതിബന്ധന പകഞ്ചാരരം ഈടഞ്ചാപക്കണ തുക 5,43,526/-രൂപ 

ഈടഞ്ചാക്കതിയ തുക – 1,53,000 + 18% GST = 1,80,540/- രൂപ

(രസഫീതത്ത് നരം. 118010400005 / 19.05.2018)

ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാന ബഞ്ചാക്കതിയുള്ള തുക – 3,62,986/- രൂപ

പമല് സൂചെതിപ്പെതിച്ചെതിരതിക്കുന രണത്ത് പവര്തതികളതിലഞ്ചായതി ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാന ബഞ്ചാക്കതിയുള്ള
8,49,575/-രൂപ  റതിലയനസത്ത്  ഇനപഫഞ്ചാപകഞ്ചാമതില്  നതിനരം  ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാപണനത്ത്
ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുണത്ത്.   പരഞ്ചാമര്ശരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ
സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്,  തുക
അടവഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  കതത്ത്  നല്കതിയതിട്ടുപണനത്ത്   സഞ്ചാപനരം  അറതിയതിച്ചെതഞ്ചായതി  പകഞ്ചാലരം
ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്  ഡയറകര്  24.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.പക.എല്.എരം.
പതി.ജതി.1022/2020 പല കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

3. ശഞ്ചാസഞ്ചാരംപകഞ്ചാട  ശുദ്ധജലതടഞ്ചാക  സരംരകണരം-  ഇനതിയുരം  ആരരംഭതിക്കഞ്ചാത
സരംരകണരം

[പകഞ്ചാലരം ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-2]

നതിര്വ്വഹണ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന-ജതിലഞ്ചാ  മണ്ണു  സരംരകണ  ഓഫഫീസര്
അടങ്കല് തുക

വതികസന ഫണത്ത് 5,00,000

ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതത്ത് 1,00,000

പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത് വതിഹതിതരം 5,00,000

പകഞ്ചാലരം നഗരസഭ 5,00,000

ആപക 16,00,000

പകരളതതിപല പകൃതതിദത തടഞ്ചാകമഞ്ചായ ശഞ്ചാസഞ്ചാരംപകഞ്ചാട കഞ്ചായല് അശഞ്ചാസഫീയമഞ്ചായ
ജല ഉപപഭഞ്ചാഗരം, ജല ചൂഷണരം, നഗരവതത്ത്കരണരം, മലതിനഫീകരണരം, മപണ്ണഞ്ചാലതിപ്പെത്ത് എനതിവ
നതിമതിതരം  നഞ്ചാപശഞ്ചാന്മുഖമഞ്ചായതിപക്കഞ്ചാണതിരതിക്കുന.  ഇതതിനു  പരതിഹഞ്ചാരമഞ്ചായതി  ശഞ്ചാസഞ്ചാരംപകഞ്ചാട
തടഞ്ചാകതഫീരതത്ത്  ഇപപ്പെഞ്ചാഴുള്ള  അപക്കഷശ്യഞ്ചാമരങ്ങള്  നഫീക്കരംപചെയത്ത്  തനതത്ത്  വൃകങ്ങള്  ,
ഫലവൃകങ്ങള്,  ഈറ,  മുള,  ഫകത,  കയര്  ഭൂവസരം  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  പുല്ലു  വച്ചു
പതിടതിപ്പെതിക്കല്,  തുടര്പരതിപഞ്ചാലനരം  എനഫീ  പവര്തനങ്ങള്  ഉള്പപ്പെടുതതി
നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുവഞ്ചാന  പവണതി    ജതിലഞ്ചാ  മണ്ണത്ത്  സരംരകണ  ഓഫഫീസര്  നതിര്വ്വഹണ
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ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനഞ്ചായതി  ആവതിഷ്കരതിച്ചെ  പദ്ധതതിയഞ്ചാണത്ത്  ശഞ്ചാസഞ്ചാരംപകഞ്ചാട  ശുദ്ധജലതടഞ്ചാക
സരംരകണരം.

പദ്ധതതി  നതിര്വ്വഹണതതിനഞ്ചായതി  പകഞ്ചാലരം  നഗരസഭ  5,00,000/-  രൂപ,
ശഞ്ചാസഞ്ചാരംപകഞ്ചാട  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  5,00,000/-  രൂപ,  പടതിഞ്ഞെഞ്ചാപറ  കലട  ഗഞ്ചാമ
പഞഞ്ചായതത്ത്  50,000/-  രൂപ,  ശഞ്ചാസഞ്ചാരംപകഞ്ചാട  ഗഞ്ചാമ  പഞഞ്ചായതത്ത്  50,000/-  രൂപ
ക്രമതതില് ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതതിനത്ത് തുക നലതിയതിട്ടുണത്ത്.

പദ്ധതതി  നതിര്വ്വഹണവുമഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  ജതിലഞ്ചാ  മണ്ണത്ത്  സരംരകണ  ഓഫഫീസര്
1,39,950/-  രൂപ ബതില് നരം  7 /17-18  തഫീ  31-03-2018  പകഞ്ചാരരം പതിനവലതിച്ചെത്ത്  വലതിയ
കൂടയതിപല ഫതകള്ക്കഞ്ചായതി 45/- രൂപഞ്ചാ ക്രമതതില് 2130 എണ്ണതതിനത്ത് 95,850/- രൂപയുരം
ഫതകളപട ജൂണ്5  വപരയുള്ള പരതിപഞ്ചാലന ചെതിലവഞ്ചായതി  70  ദതിവസപതയത്ത് ദതിവസക്കൂലതി
ഇനതതില് നതിയമതിച്ചെതിട്ടുള്ള വഞ്ചാച്ചെത്ത്മഞ്ചാപന്റെ പവതനമഞ്ചായതി  630/-  രൂപ ക്രമതതില്  44,100/-
രൂപയുരം  പചെലവഴതിച്ചെതിരതിക്കുന.  ഇതതില്  95,850/-  രൂപ  സഞ്ചാമൂഹശ്യ  വനവതത്ത്കരണ
വതിഭഞ്ചാഗതതിപന്റെയുരം  44,100/-  രൂപ  ഫകപ്പെട്ടൂര്  പങ്കഞ്ചാളതിത  ഹരതിത  സമതിതതിയുപടയുരം
അക്കസൗണതില്  നലതി.  ഇതുമഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  14.03.2018  ല്  സഞ്ചാമൂഹശ്യവനവതത്ത്കരണ
വതിഭഞ്ചാഗരം പതനരംതതിടയുമഞ്ചായതി കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടുകയുരം പചെയ.

കയര് ഭൂവസരം വതിരതിക്കുനതുമഞ്ചായതി ബന്ധപപ്പെടത്ത് 01-06-2018-ല് 1446/2017 ആയതി
കയര്പഫഡുമഞ്ചായതി കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടുകയുരം പചെയ. ഈ ഇനതതില് 2017-18 സഞ്ചാമ്പതതിക
വര്ഷതതില് പചെലവുകള് നടതതിയതിടതില.  ഫയലുകള് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില് നഞ്ചാളതിതുവപര
920  ഫതകള് മഞ്ചാത്രപമ ഫകപ്പെട്ടൂര് നഴ്സറതിയതില്നതിനരം ഏപറടുതത്ത്  നട്ടു പതിടതിപ്പെതിച്ചെതിട്ടുള.
പറഞത്ത് പഫഞ്ചാറസഞ്ചാഫഫീസര്  (സഞ്ചാമൂഹശ്യവനവതത്ത്കരണരം)  പതനരംതതിടയുപട എസത്ത്.  ഇ.  പതി
327/18, തഫീ 13-07-2018 ല് മുഴുവന ഫതകളരം ഏപറടുക്കുവഞ്ചാന ജതിലഞ്ചാ മണ്ണു സരംരകണ
ഓഫഫീസപറഞ്ചാടത്ത് ആവശശ്യപപ്പെടതിട്ടുള്ളതഞ്ചാണത്ത്.

16,00,000/- രൂപയ്കുള്ള എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി 29-10-2018 ല് ജതി. 1446/2017
ആയതി സഞ്ചാപങ്കതതിക അരംഗഫീകഞ്ചാരതതിനഞ്ചായതി ഡയറകര് ഓഫത്ത് പസഞ്ചായതില് കണ്സര്പവഷന
നലതിയതിരുപനങ്കതിലുരം  അഡഫീഷണല്  ഡയറകര്  ഓഫത്ത്  പസഞ്ചായതില്  കണ്സര്പവഷപന്റെ
31.10.2018  പല  പതിജതി.(1)8375/  2018  ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരരം  മണ്കുളരം,  കയര്ഭൂവസരം
എനതിവ  ഒഴതിവഞ്ചാക്കതി  10,00,000/-  രൂപയുപട  മഞ്ചാത്രരം  പവൃതതികള്ക്കഞ്ചാണത്ത്
സഞ്ചാപങ്കതതികഞ്ചാനുമതതി ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.

ഡയറകര്  ഓഫത്ത്  പസഞ്ചായതില്  കണ്സര്പവഷപന്റെ  17-12-2018  പല  പതിജതി.
(1)8375/2018 നമ്പര് കതതില് 15-11-2018, 20-11-2018 എനഫീ തഫീയതതികളതില് മഞ്ചാധശ്യമ
വഞ്ചാര്തകപള  തുടര്നത്ത്  ഡയറകര്  ഓഫത്ത്  പസഞ്ചായതില്  കണ്സര്പവഷപന്റെ  ഓഫഫീസതില്
നതിനമുളള സരംഘരം പദ്ധതതിപപദശരം പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില് കയര്ഭൂവസരം സഞ്ചാപതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്
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തതികച്ചുരം  അശഞ്ചാസഫീയമഞ്ചായഞ്ചാപണനരം,  സഞ്ചാപങ്കതതികഞ്ചാനുമതതി  കൂടഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്  പദ്ധതതി
നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുള്ളപതനരം  ആയതതിനഞ്ചാല്  തുടര്പവര്തനങ്ങള്  നതിര്തതിവയഞ്ചാനുരം
ആവശശ്യപപ്പെട്ടു.

പപഞ്ചാജകതിപന്റെ നതിര്വ്വഹണവുമഞ്ചായതി ബന്ധപപ്പെട അപഞ്ചാകതകള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

• സഞ്ചാപങ്കതതിക അനുമതതി ആവശശ്യമഞ്ചായ പപഞ്ചാജകത്ത്  ആയതു ലഭശ്യമഞ്ചാകുനതതിനു മുപമ്പ
നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതി.

• വനരം വനശ്യജഫീവതി വകുപ്പെതിപന്റെ സ. ഉ (സഞ്ചാധഞ്ചാ)നരം 159/2017/വനരം തഫീ 22.04.2017
പകഞ്ചാരരം  വലതിയ  കൂടഫത  ഒനതിനത്ത്  45/-  രൂപയഞ്ചായതി  നതിശ്ചയതിച്ചെതിട്ടുള്ളതഞ്ചാണത്ത്.
ഇതതിപനഞ്ചാപടഞ്ചാപ്പെരം ഫതകളപട പരതിപഞ്ചാലനരം എന പപരതില് വഞ്ചാച്ചുമഞ്ചാപന്റെ പവതനരം
ഇനതതില് 44,100/- രൂപ നലതി

• നഞ്ചാളതിതുവപര 920 ഫതകള് മഞ്ചാത്രപമ ഏപറടുതത്ത് നട്ടു പതിടതിപ്പെതിച്ചെതിട്ടുള. 

• തുടര്പവര്തനങ്ങള് നഞ്ചാളതിതുവപര ആരരംഭതിച്ചെതിടതില.

അപഞ്ചാകതകള്ക്കത്ത്  വതിശദഫീകരണരം  ആവശശ്യപപ്പെട്ടുപകഞ്ചാണത്ത്  നലതിയ  ഓഡതിറത്ത്
അപനതഷണതതിനത്ത്  (നരം.10,  തഫീയതതി  06.03.2019)  പദ്ധതതി  പവര്തനങ്ങള്
നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുനതതിനഞ്ചായതി പടണര്, റഫീപടണര്, കതപടഷന നടപടതികള് സതഫീകരതിച്ചുപവങ്കതിലുരം
ആരുരം  പദ്ധതതി  പവര്തനങ്ങള്  ഏപറടുക്കുകയുണഞ്ചായതിപലനരം,  ആയതതിനഞ്ചാല്
റഫീകതപടഷന  കണതിക്കുനതതിനുള്ള  നടപടതികള്  സതഫീകരതിച്ചുവരുപനനരം,  ഫതകള്
വഞ്ചാങ്ങുനതത്ത്  വനരംവകുപ്പെതില്  നതിനഞ്ചായതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  സഞ്ചാപങ്കതതികഞ്ചാനുമതതിക്കത്ത്  മുപമ്പ
പവര്തനങ്ങള്  തുടങ്ങതിയപതനരം,  നട്ടു  പതിടതിപ്പെതിക്കുവഞ്ചാന  അവപശഷതിക്കുന  1210
ഫതകള്  പകഞ്ചാടഞ്ചാരക്കര  മണ്ണത്ത്  സരംരകണ  ഓഫഫീസതില്  സൂകതിച്ചെത്ത്
പരതിപഞ്ചാലതിച്ചുവരുനപണനരം  മറുപടതി  നലതി.  45/-  രൂപയത്ത്  ലഭശ്യമഞ്ചാകുന  ഫതകള്ക്കത്ത്
പരതിപഞ്ചാലന  പചെലവഞ്ചായതി  തുക  നലതിയ  നടപടതി  അരംഗഫീകരതിക്കുനതില.  കൂടഞ്ചാപത  2130
ഫതകള്  വഞ്ചാങ്ങതിയതതില്  ഇതുവപര    നട്ടുപതിടതിപ്പെതിക്കഞ്ചാത  1210  ഫതകളപട  വതിലയുരം
നതിരഞ്ചാകരതിക്കുന.

2130  കൂടഫതകളപട  വതില,  ഫതകളപട  പരതിപഞ്ചാലന  പചെലവത്ത്  എനഫീ
ഇനങ്ങളതിലഞ്ചായതി  നലതിയ  1,39,950/-  രൂപയതില്  നട്ടുപതിടതിപ്പെതിച്ചെ  ഫതകളപട  വതിലയഞ്ചായ
41,400/-  രൂപ  കഴതിപക  98,550/-  രൂപ  നതിരഞ്ചാകരതിക്കുന.  ടതി  തുക  ഉതരവഞ്ചാദതിയഞ്ചായ
ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനതില്നതിനരം  ഈടഞ്ചാക്കതി  ബന്ധപപ്പെട  അക്കസൗണതില്  ഒടുക്കുവരുപത
ണതഞ്ചാപണനത്ത് ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില് പറഞ്ഞെതിട്ടുണത്ത്.

വലതിയ  ലകശ്യപതഞ്ചാപട  ആരരംഭതിച്ചെ  ഒരു  പപഞ്ചാജകത്ത്  നതിരുതരവഞ്ചാദതിതപതഞ്ചാപട
നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയതുമൂലരം കുറച്ചെത്ത് ഫതകള് വഞ്ചാങ്ങുനതതിനത്ത് തുക പചെലവഴതിക്കുനതതില് മഞ്ചാത്രരം
പദ്ധതതി  പവര്തനരം  ഒതുങ്ങതി.  വഞ്ചാങ്ങതിയഫതകള്  വച്ചു  പതിടതിപ്പെതിക്കുനതതിനു  പപഞ്ചാലുരം
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കഴതിഞ്ഞെതില.  പമഞ്ചാണതിററതിരംഗത്ത്  സമതിതതി,  വതികസനകഞ്ചാരശ്യ  സതിരരം  സമതിതതി  എനതിവയുപട
ഫലപദമഞ്ചായ ഇടപപടല് ഒരു ഘടതതിലുരം ഉണഞ്ചായതിടതില.  പരഞ്ചാമര്ശരം സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം
നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്,  പകഞ്ചാലരം ജതിലഞ്ചാ
മണ്ണത്ത് സരംരകണ ഓഫഫീസറുപട 23.09.2020 പല ബതി.2372/2019(എ) കതത്ത് പകഞ്ചാരരം ലഭതിച്ചെ
പപതകളതില് 920  എണ്ണരം പദ്ധതതി പപദശതത്ത് വച്ചു പതിടതിപ്പെതിക്കുകയുരം ബഞ്ചാക്കതി  1210  പപതകള്
പകഞ്ചാടഞ്ചാരക്കര  മണ്ണത്ത്  സരംരകണ  ഒഞ്ചാഫഫീസതില്  സൂകതിക്കുകയുരം  പചെയ  എനഞ്ചാണത്ത്
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്. പദ്ധതതി പവര്തനങ്ങള് തുടര്നത്ത് നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുവഞ്ചാന കഴതിഞ്ഞെതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത്
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുള്ളതഞ്ചായതി  പകഞ്ചാലരം  ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്  ഡയറകര്  24.09.2020 പല
പക.എസത്ത്.എ.പക.എല്.എരം.പതി.ജതി.1022/2020 പല കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

4. ബസുകള് കയറഞ്ചാത ബസത്ത് സഞ്ചാന്റെതിനുപവണതി  പചെലവഴതിച്ചെതത്ത്  4,43,98,801/-
രൂപ.

[കരുനഞ്ചാഗപ്പെള്ളതി മുനതിസതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-27]

നഗരസഭയുപട  അടതിസഞ്ചാനസസൗകരശ്യരം  പമച്ചെപപ്പെടുത്തുനതതിനുരം  ഗതഞ്ചാഗതകുരുക്കു
ഒഴതിവഞ്ചാക്കുനതതിനുമഞ്ചായതി ഫപവറത്ത് ബസുകള്ക്കത്ത് സസൗകരശ്യപദമഞ്ചായതി മറ്റു സലങ്ങളതിപലക്കത്ത്
യഞ്ചാത്ര  തതിരതിക്കുനതതിനത്ത്  ഒരു  ബസത്ത്  സഞ്ചാന്റെതിനു  പപഞ്ചാജകത്ത്  നമ്പര്  37/14  പകഞ്ചാരരം
37,50,000/-  തുക  പചെലവഴതിച്ചെത്ത്  വസ്തു  വഞ്ചാങ്ങതിയതിരുന.  ടതി  വസ്തു  25,32,343/-  രൂപ
പചെലവഴതിച്ചെത്ത്  (പപഞ്ചാജകത്ത്  നമ്പര്  195/2015)  പകഞ്ചാരരം  മണ്ണതിടത്ത്  നതികതതിയതിരുന.
തനവര്ഷരം  തഞ്ചാപഴ  പറയുനത്ത്  രണത്ത്  പപഞ്ചാജക്ടുകള്  പകഞ്ചാരരം  ബസത്ത്റഞ്ചാന്റെത്ത്  പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറത്ത്,
അപപഞ്ചാച്ചെത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  ടഞ്ചാറതിരംഗത്ത്,  പകഞ്ചാമ്പസൗണത്ത്  വഞ്ചാള്  നതിര്മഞ്ചാണരം  എനതിവ  നടതതി.
വതിശദവതിവരരം ചുവപട പചെര്ക്കുന.

• പദ്ധതതിയുപട പപരത്ത്-ഫപവറത്ത് ബസത്ത് സഞ്ചാന്റെത്ത് യഞ്ചാര്ഡത്ത് പകഞ്ചാണ്ക്രഫീറതിരംഗത്ത് ഡതിവതിഷന 14

• പദ്ധതതിനമ്പര് എസത്ത്.ഒ 305/2017
• നതിര്വ്വഹണരം- മുനതിസതിപ്പെല് എഞതിനഫീയര്
• അടങ്കല്- 4,50,000/- രൂപ (പലഞ്ചാകബഞ്ചാങ്കത്ത് സഹഞ്ചായരം)
• ഭരണഞ്ചാനുമതതി- 3/22.11.2016
• കരഞ്ചാര് തഫീയതതി- 114/16-17 തഫീയതതി, 6.03.2017
• കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന- പജഞ്ചായത്ത് വര്ഗ്ഗഫീസത്ത്.
• ബതില്  നമ്പര്/തുക  25/2017-18  തഫീയതതി,  5.08.2017

(ബതില്ബുക്കത്ത്  2017-18 പവഞ്ചാളശ്യരം 1) 31,41,021/- രൂപ
• പമല്  പദ്ധതതി  പകഞ്ചാരരം  68  മഫീറര്  നഫീളതതിലുരം  38  മഫീറര്  വഫീതതിയതിലുരം

യഞ്ചാര്ഡത്ത് നതിര്മതിച്ചെതിരതിക്കുന.
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• പദ്ധതതിയുപട പപരത്ത്. ഫപവറത്ത് ബസത്ത് സഞ്ചാന്റെത്ത് അപപഞ്ചാച്ചെത്ത് പറഞ്ചാഡത്ത്ടഞ്ചാറതിരംഗത്ത്,
• പകഞ്ചാമ്പസൗണത്ത് വഞ്ചാള് നതിര്മഞ്ചാണരം ഡതിവതിഷന 14
• പദ്ധതതിനമ്പര് എസത്ത്.ഒ ഒ 84/2018
• നതിര്വ്വഹണരം- മുനതിസതിപ്പെല് എഞതിനഫീയര്
• അടങ്കല് പലഞ്ചാകബഞ്ചാങ്കത്ത് സഹഞ്ചായരം (പകന്ദ്രവതിഹതിതരം) 2,89,154/-
• (സരംസഞ്ചാനവതിഹതിതരം) 10,10,846/- രൂപ
• ആപക- 13,00,000/- രൂപ
• ഭരണഞ്ചാനുമതതി- 7/18.05.2017
• കരഞ്ചാര് തഫീയതതി- 3/17-18 തഫീയതതി 29.04.2017
• ബതില് നമ്പര് /തുക 36/2017-18 തഫീയതതി 31.12.2017 2,14,591/-
• 37/2017-18 തഫീയതതി-31.12.2017, 10,10,846/- രൂപ

പമല് പദ്ധതതി പകഞ്ചാരരം  127  മഫീറര് നഫീളതതിലുരം  7  മഫീറര് വഫീതതിയതിലുരം അപപഞ്ചാച്ചെത്ത്
പറഞ്ചാഡത്ത് ടഞ്ചാര് പചെയതിരതിക്കുന. കൂടഞ്ചാപത 115 മഫീറര് നഫീളതതിലുരം 90 പസന്റെഫീമഫീറര് വഫീതതിയതിലുരം
സരംരകണഭതിതതി നതിര്മതിച്ചെതിരതിക്കുന.

തനവര്ഷ  പചെലവത്ത്  ഉള്പപ്പെപട  ഫപവറത്ത്  ബസത്ത്  സഞ്ചാന്റെത്ത്
ഉപപയഞ്ചാഗപയഞ്ചാഗശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  ആപക  4,43,98,801/-  രൂപ  പചെലവഴതിച്ചുപവങ്കതിലുരം
നതിലവതില് ബസുകള് സഞ്ചാന്റെതില് കയറഞ്ചാത അവസയതിലഞ്ചാണത്ത്.  ഫപവറത്ത് ബസത്ത്റഞ്ചാന്റെതിപന്റെ
പവര്തനരം  ആരരംഭതിക്കുനതതിനത്ത്  അടതിയന്തതിര  നടപടതി  മുനതിസതിപ്പെല്  അധതികഞ്ചാരതികള്
സതഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.  അലഞ്ചാതപകരം  ടതി  പപഞ്ചാജകതിനഞ്ചായതി  നഞ്ചാളതിതുവപര
നടതതിയപചെലവത്ത്  പഞ്ചാഴത്ത് പചെലവഞ്ചായതി  മഞ്ചാറുനതഞ്ചാണത്ത്.  വതികസന  സഞ്ചാന്റെതിരംഗത്ത്  കമതിറതിയുപട
കൃതശ്യമഞ്ചായ ഇടപപടല് ടതി  വതിഷയതതില് ഉണഞ്ചാപകണതഞ്ചാപണനത്ത് ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്
പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ  സമതിതതിയുപടയുരം
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്,  ബസഞ്ചാന്റെത്ത്
നഞ്ചാളതിതുവപര  ഉപപയഞ്ചാഗകമമഞ്ചാക്കതിയതിടതില  എനഞ്ചാണത്ത്  സഞ്ചാപനരം  അറതിയതിച്ചെപതനത്ത്
പകഞ്ചാലരം  ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്  ഡയറകര്  24.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.പക.
എല്.എരം. പതി.ജതി.1022/2020 പല കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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പതനരംതതിട ജതില

1. ഗശ്യഞ്ചാസത്ത് ക്രതിമപറഞ്ചാറതിയരം നതിര്മഞ്ചാണരം - നതിഷ്ഫലമഞ്ചായ പചെലവത്ത് 16 ലകരം രൂപ.

[കടപ ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-21]

പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  2016-17-പല  വഞ്ചാര്ഷതിക  പദ്ധതതിയതില്  ഉള്പപ്പെടുതതി
പസക്രടറതിയുപട നതിര്വ്വഹണ ചുമതലയതില് പപഞ്ചാജകത്ത് നരം.S0151/17  പകഞ്ചാരരം ആധുനതിക
ഗശ്യഞ്ചാസത്ത്  ശ്മശഞ്ചാനരം  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്  പദ്ധതതി  നടപ്പെഞ്ചാലഞ്ചാക്കതിയതിരുന.  40  ലകരം
രൂപയഞ്ചായതിരുന  അടങ്കല്  നതിശ്ചയതിച്ചെതിരുനതത്ത്.  സരംയുക  പദ്ധതതിയഞ്ചായതി  വതിഭഞ്ചാവനരം
പചെയതിരുന  ഈ  പദ്ധതതിയതിക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  വതിഹതിതമഞ്ചായതി  4,00,000/-  രൂപയുരം,
പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  വതിഹതിതമഞ്ചായതി  16,00,000/-  രൂപയുരം,  സരംസഞ്ചാനഞ്ചാവതിഷ്കൃത
വതിഹതിതമഞ്ചായതി  20,00,000/-  രൂപയുമഞ്ചായതിരുന  വകയതിരുതതിയതിരുനതത്ത്.  അക്രഡതിറഡത്ത്
ഏജനസതി എന നതിലയതില് തൃശൂര്, അയപന്തഞ്ചാള് ആസഞ്ചാനമഞ്ചായ പകഞ്ചാസത്ത്പഫഞ്ചാര്ഡത്ത് എന
സഞ്ചാപനപതയഞ്ചാണത്ത്  നതിര്വ്വഹണച്ചുമതല  ഏല്പ്പെതിച്ചെതിട്ടുളളതത്ത്.  22.02.2017-ല്
1213/2016-2017 നമ്പരഞ്ചായതി എഗതിപമന്റെത്ത് പവയ്ക്കുകയുരം, രണത്ത് തവണകളഞ്ചായതി 16,00,000/-
രൂപ പകഞ്ചാസത്ത് പഫഞ്ചാര്ഡതിനത്ത് നല്കുകയുരം പചെയ.  എനഞ്ചാല് പപഞ്ചാജകതില് വതിഭഞ്ചാവനരം പചെയ
പകഞ്ചാരരം  സഞ്ചാപനരം  പണതി  നടതതിയതിടതില.  പദ്ധതതി  അടങ്കലതിപന്റെ  40%  തുകയുരം
ഫകപ്പെറതിയ  സഞ്ചാപനരം  ക്രതിമപറഞ്ചാറതിയതതിപന്റെ  25%  പണതികള്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്
പൂര്തതിയഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്. പദ്ധതതി നതിലവതില് ഉപപകതിച്ചെ നതിലയതിലഞ്ചാണത്ത്. കരഞ്ചാര് ലരംഘനരം
നടതതിയ സഞ്ചാപനതതിപനതതിപര പഞഞ്ചായതത്ത് യഞ്ചാപതഞ്ചാരു നടപടതികളരം സതഫീകരതിച്ചെതിടതില.
പദ്ധതതിയത്ത് പചെലവഴതിച്ചെ 16,00,000/- രൂപ ഫലതതില് പഞ്ചാപഴ്ചലവഞ്ചായതി.

പപഞ്ചാജകത്ത്  ഫയല്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  ഗുരുതരമഞ്ചായ  അപഞ്ചാകതകളഞ്ചാണത്ത്
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടതിടതിട്ടുളളതത്ത്.  അക്രഡതിറഡത്ത്  ഏജനസതികള്  മുഖഞ്ചാന്തതിരരം  പവൃതതി
നടത്തുനതുമഞ്ചായതി ബന്ധപപ്പെടത്ത് സര്ക്കഞ്ചാര് പുറപപ്പെടുവതിച്ചെതിട്ടുളള മഞ്ചാര്ഗ്ഗനതിര്പദ്ദേശങ്ങള് ഒനരം
തപന ഈ പദ്ധതതിയുപട നതിര്വ്വഹണതതില് പഞ്ചാലതിച്ചെതിടതില. പചെലവത്ത് കുറഞ്ഞെ സഞ്ചാപങ്കതതിക
വതിദശ്യ ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുന സഞ്ചാപനങ്ങള്ക്കത്ത് (കഞ്ചാറഗറതി ഡതി) സഞ്ചാധഞ്ചാരണ ഗതതിയതില് പടണര്
കൂടഞ്ചാപത പവൃതതികള് ഏല്പ്പെതിച്ചെത്ത് നല്കഞ്ചാന പഞ്ചാടതില. എനഞ്ചാല് തപദ്ദേശഭരണ വകുപ്പെതിപന്റെ
മഞ്ചാനദണങ്ങള്ക്കനുസരതിച്ചെത്ത്  ഈ  സഞ്ചാപനങ്ങപള  തപദ്ദേശഭരണ  സഞ്ചാപനങ്ങളപട
പവൃതതികള്  നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  ചുമതലപപ്പെടുതഞ്ചാവുനതഞ്ചാണത്ത്  (G.O.(P)No.311/14
/Fin, dtd.30.07.2014). അക്രഡതിറഡത്ത് ഏജനസതികളപട പസവനരം ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുനതതിനത്ത്
തപദ്ദേശഭരണ  സഞ്ചാപനങ്ങള്ക്കുളള  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖ  (സ.ഉ.(എരം.എസത്ത്.)നരം.133/2013/
തസതഭവ,  തഫീ.  30.03.2013)  പകഞ്ചാരരം  പചെലവത്ത്  കുറഞ്ഞെ  സഞ്ചാപങ്കതതിക  വതിദശ്യ
ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചുളള പവൃതതികള് മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  COSTFORD  പപഞ്ചാപലയുളള സഞ്ചാപനപത
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ഏല്പ്പെതിക്കഞ്ചാവുനതത്ത്.  ഈ പപഞ്ചാജകതില് പധഞ്ചാനമഞ്ചായുരം രണത്ത് ഭഞ്ചാഗങ്ങളഞ്ചാണുളളതത്ത്.  ഗശ്യഞ്ചാസത്ത്
ക്രതിമപറഞ്ചാറതിയരം സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനുളള പകടതിടരം നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത് 16,89,010/- രൂപയുരം,
ഗശ്യഞ്ചാസത്ത് ഫര്ണസുരം,  അനുബന്ധ നതിര്മതിതതികളരം നടത്തുനതതിനത്ത്  18,50,000/-  രൂപയുരം,
നതികുതതികളരം,  സര്വ്വഫീസത്ത്  ചെഞ്ചാര്ജരം  ഇനതതില്  4,60,990/-  രൂപയുമഞ്ചായതിരുന
എസതിപമറതില്  വകയതിരുതതിയതിരുനതത്ത്.  പകടതിടരം  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്  പചെലവത്ത്  കുറഞ്ഞെ
സഞ്ചാപങ്കതതിക  വതിദശ്യ  ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുനതതിനുളള  എസത്ത്പമറത്ത്  അല  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്.
PWD  ഡഞ്ചാറ  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചുളള സഞ്ചാധഞ്ചാരണ പവൃതതി നടത്തുനതതിനുളള എസതിപമറഞ്ചാണത്ത്
തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതത്ത്. PWD ഡഞ്ചാറ ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുന പവൃതതികള് COSTFORD-
പന  ഏല്പ്പെതിക്കുനതതിനത്ത്  വശ്യവസയതില.  മഞ്ചാത്രവുമല  പതി.ഡബബ.ഡതി.  ഡഞ്ചാറ  പകഞ്ചാരവുരം,
പലഞ്ചാപകഞ്ചാസത്ത്  (low cost)  പടപകഞ്ചാളജതി പകഞ്ചാരവുരം എസതിപമറ്റുകള് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി തഞ്ചാരതമശ്യരം
പചെയത്ത്  പചെലവത്ത്  കുറവഞ്ചാപണങ്കതില്  മഞ്ചാത്രപമ  പവൃതതി  ഏല്പ്പെതിക്കഞ്ചാവൂ  എനഞ്ചാണത്ത്
മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയതില്  നതിഷ്കര്ഷതിച്ചെതിട്ടുളളതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഇപകഞ്ചാരമുളള  തഞ്ചാരതമശ്യരം
നടതതിയതിടതില.  ഏജനസതി  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളള  എസതിപമറതിനത്ത്  ക്രമപകഞ്ചാരരം
സഞ്ചാപങ്കതതികഞ്ചാനുമതതിയുരം വഞ്ചാങ്ങതിയതിടതില.

ഗശ്യഞ്ചാസത്ത്  ഫര്ണസത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനത്ത്  18,50,000/-  രൂപയഞ്ചാണത്ത്  എസതിപമറതില്
വകയതിരുതതിയതിട്ടുളളതത്ത്.  HI-TECH  CREMATORIUM  PVT.  LTD.,  ഫകപ്പെട്ടൂര്,
പതനരംതതിട എന സഞ്ചാപനരം COSTFORD-മഞ്ചായതി പചെര്നത്ത് ഗശ്യഞ്ചാസത്ത് ഫര്ണസത്ത് സഫപ
പചെയ്യുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  പപഞ്ചാജകതില്  വതിഭഞ്ചാവനരം  പചെയതിട്ടുളളതത്ത്.  ഗണശ്യമഞ്ചായ  തുകയ്ക്കുളള  ഈ
പര്പച്ചെസത്ത് സുതഞ്ചാരശ്യമഞ്ചായുരം,  പപഞ്ചാകബര്പമന്റെത്ത് നടപടതി ക്രമങ്ങളരം പഞ്ചാലതിച്ചെത്ത് പവണമഞ്ചായതിരുന
നടപതണതിയതിരുനതത്ത്.  COSTFORD  ഏകപകഫീയമഞ്ചായതി  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളള
എസതിപമറത്ത് പകഞ്ചാരരം ഗശ്യഞ്ചാസത്ത് ഫര്ണസതിനത്ത് തുക നല്കുനതതിനത്ത് സമതതിച്ചെത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത്
കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടതത്ത്  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  സഞ്ചാമ്പതതിക  തഞ്ചാലരശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  വതിരുദ്ധമഞ്ചാണത്ത്.
പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയതില്  പസവനങ്ങളപട  പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്
വശ്യകമഞ്ചായ മഞ്ചാര്ഗ്ഗനതിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്. അതുപകഞ്ചാരരം 5 ലകരം രൂപയ്ക്കുത്ത് മുകളതില്
വരുന പസവനങ്ങളപട പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്  QCBS  രഫീതതി അനുസരതിച്ചെഞ്ചാണത്ത് പചെപയണതത്ത്. 2
ലകതതിനുരം  5  ലകതതിനുരം  ഇടയ്ക്കുളള  പസവനങ്ങളപട  പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്  FBS  (Fixed
Budget  Selection)  രഫീതതി അനുസരതിപച്ചെഞ്ചാ അപലങ്കതില്  LCS (Least  Cost  Selection)
രഫീതതി അനുസരതിപച്ചെഞ്ചാ ആണത്ത് പചെപയണതത്ത്. അതുപകഞ്ചാണത്ത് 2 ലകതതില് തഞ്ചാപഴ തുകയ്ക്കുളള
പസവനങ്ങളപട  പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്  മഞ്ചാത്രപമ  പനരതിടത്ത്  അക്രഡതിറഡത്ത്  ഏജനസതികപള
ഏല്പ്പെതിക്കഞ്ചാവൂ എനത്ത് അക്രഡതിറഡത്ത് ഏജനസതികളപട പസവനരം ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുനതതിനുളള
മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയതില് സര്ക്കഞ്ചാര് വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളതഞ്ചാണത്ത്.  ഈ പപഞ്ചാജകതിപന്റെ കഞ്ചാരശ്യതതില്
ഈ നതിബന്ധനകള് ഒനരം തപന പഞ്ചാലതിച്ചെതിടതില.
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കൃതശ്യമഞ്ചായ  വശ്യവസകള്  ഉള്പപ്പെടുതതി  എഗതിപമന്റെത്ത്  വയഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്
COSTFORD-ഉരം  ആയതി  കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടതിട്ടുളളതത്ത്.  എഗതിപമന്റെതില്  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
തഞ്ചാലരശ്യങ്ങള് സരംരകതിക്കുനതതിനുളള വശ്യവസകള് ഒനരം തപന ഉള്പപ്പെടുതതിയതിടതില.
സഞ്ചാപനരം ഏകപകഫീയമഞ്ചായതി തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി നല്കതിയതിട്ടുളള ഒരു എഗതിപമന്റെതില് പസക്രടറതി
ഫകപയഞ്ചാപ്പെത്ത്  വയ്ക്കുക  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  പചെയതിട്ടുളളതത്ത്.  ഏജനസതിയുപട  ഭഞ്ചാഗത്തുനതിനരം
ഉണഞ്ചാകഞ്ചാന  സഞ്ചാധശ്യതയുളള  വഫീഴ്ചകളതിപനല്  പഞഞ്ചായതതിനുണഞ്ചാകുന  നഷ്ടങ്ങള്
ഈടഞ്ചാക്കുനതതിപനഞ്ചാ,  പദ്ധതതിയുപട  നതിര്വ്വഹണരം  ഫവകതിപ്പെതിക്കുന  പകരം  പതിഴ
ഈടഞ്ചാക്കുനതതിപനഞ്ചാ  എഗതിപമന്റെതില്  വശ്യവസകള്  ഉള്പപ്പെടുതതിയതിടതില.  സര്ക്കഞ്ചാര്
ഉതരവത്ത് പകഞ്ചാരരം അപഞ്ചാകതകള് പരതിഹരതിക്കുനതതിനത്ത് അനുപയഞ്ചാജശ്യമഞ്ചായ വശ്യവസകള്
കരഞ്ചാറതില്  ഉള്പപ്പെടുതഞ്ചാപതയുരം,  പവൃതതി  പൂര്തഫീകരതിച്ചെതതിനത്ത്  പശഷരം  അഞത്ത്
വര്ഷതതില്  കുറയഞ്ചാത  കഞ്ചാലയളവത്ത്  ഒബത്ത്സര്പവഷന  കഞ്ചാലയളവഞ്ചായതി
ഉള്പപ്പെടുതഞ്ചാപതയുരം കരഞ്ചാര് ചെമച്ചെതത്ത് ക്രമമല.

ഏജനസതിക്കത്ത് പദ്ധതതി അടങ്കലതിപന്റെ 20% തുകയഞ്ചായ 8,00,000/- രൂപ 20.03.17-
പല  0898681  നമ്പര്  പചെക്കത്ത്  പകഞ്ചാരരം  നല്കതി.  തുടര്നത്ത്  15.05.17-ല്  ആദശ്യ  ഗഡു
തുകയുപട യൂടതിഫലപസഷന ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയതതിപന്റെ അടതിസഞ്ചാനതതില് രണഞ്ചാരം ഗഡുവഞ്ചായതി
8,00,000/-  രൂപ  കൂടതി  അനുവദതിച്ചു  (പചെക്കത്ത്  നരം.898689/15.06.17).  എനഞ്ചാല്  തുക
ഫകപ്പെറതിയതഞ്ചായുളള പരഖകള് ഫയലതില് ലഭശ്യമല.  രണഞ്ചാരം ഗഡു തുക ഫകപ്പെറ്റുനതതിനത്ത്
ഏജനസതിയുപട  പപഞ്ചാജകത്ത്  എഞതിനഫീയര്  ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയ  9,76,878/-  രൂപയുപട  ഒരു
മുലശ്യനതിര്ണ്ണയ  സര്ടതിഫതിക്കറത്ത്  ഫയലതില്  സൂകതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  ഇതനുസരതിച്ചെത്ത്  പചെയ
പവൃതതികളപട  മൂലശ്യരം  3,89,082/-  രൂപ  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്.  ഗശ്യഞ്ചാസത്ത്  ഫര്ണസതിപന്റെ  പഞ്ചാര്ടത്ത്
പപയത്ത് പമന്റെഞ്ചായതി  5,00,000/-  രൂപയുരം,  നതികുതതി,  സര്വ്വഫീസത്ത്  ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്  ഇനങ്ങളതിലഞ്ചായതി
87,796/- രൂപയുമഞ്ചാണത്ത് ഉള്പപ്പെടുതതിയതിട്ടുളളതത്ത്. പവൃതതികളപട അളവുകള് എരം.ബുക്കതില്
പരഖപപ്പെടുത്തുകപയഞ്ചാ,  കമതയുളള  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന  പചെക്കത്ത്  പമഷര്പമന്റെത്ത്  നടതതി
അളവുകളപട  കൃതശ്യത  പബഞ്ചാദ്ധശ്യപപ്പെടുകപയഞ്ചാ  പചെയതിടതില.  അക്രഡതിറഡത്ത്  ഏജനസതി
നടതതിയ  പവൃതതികളപട  ഗുണനതിലവഞ്ചാരരം,  പചെലവതിപന്റെ  സുതഞ്ചാരശ്യത  എനതിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിനത്ത്  പസക്രടറതി  എല്.എസത്ത്.ജതി.ഡതി.  എഞതിനഫീയര്  വതിഭഞ്ചാഗപത
ചുമതലപപ്പെടുത്തുകപയഞ്ചാ,  അസതി.എഞതിനഫീയര് പവൃതതി സലതത്ത് പരതിപശഞ്ചാധന നടതതി
റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  സമര്പ്പെതിക്കകപയഞ്ചാ  പചെയതിടതില.  സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പചെയ
പവൃതതിയുപട മൂലശ്യതതിപന്റെ അടതിസഞ്ചാനതതില് എസതിപമറതിപന്റെ  15%  വഫീതമുളള  അഞത്ത്
ഗഡുക്കളഞ്ചായുരം,  അവപശഷതിക്കുന 5% തുക പപര്പഫഞ്ചാര്മനസത്ത് ഗശ്യഞ്ചാരണതിയഞ്ചായതി സൂകതിച്ചെത്ത്
ഒബത്ത്സര്പവഷന  പഫീരതിഡതിനത്ത്  പശഷവുമഞ്ചാണത്ത്  നല്പകണതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഫകപ്പെറതിയ
തുകയുപട  50%  പപഞ്ചാലുരം  പചെലവഴതിക്കഞ്ചാത  ഏജനസതിയത്ത്  വഫീണ്ടുരം  20%  തുക
അനുവദതിക്കുകയഞ്ചാണത്ത് ഉണഞ്ചായതത്ത്.
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ഓഡതിറത്ത്  നടതതിയ  ഭസൗതതിക  പരതിപശഞ്ചാധനയതില്  ക്രതിമപറഞ്ചാറതിയരം  പകടതിടതതിപന്റെ
നതിര്മഞ്ചാണരം  കടതിള  പപഞ്ചാക്കരം  വപര  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  നടതതിയതിട്ടുളളപതനത്ത്  വശ്യകമഞ്ചായതി.
പമഞ്ചാതരം  അടങ്കലതിപന്റെ  40  ശതമഞ്ചാനരം  തുകയുരം  ഫകപ്പെറതിയ  ഐജനസതി  ആപക
പവൃതതികളപട  25  ശതമഞ്ചാനരംപപഞ്ചാലുരം  പൂര്തതിയഞ്ചാക്കതിയതിടതില.  പകടതിടരം  നതിലവതില്
കഞ്ചാടുപതിടതിച്ചുരം,  പകടതിടരം  നഞ്ചാപശഞ്ചാന്മുഖവുമഞ്ചായ  നതിലയതിലഞ്ചാണത്ത്.  ശ്മശഞ്ചാന  പരതിസരരം  മുഴുവന
ഹരതിത  കര്മ  പസന  പശഖരതിച്ചെ  പഞ്ചാസതികത്ത്  മഞ്ചാലതിനശ്യരം  പകഞ്ചാണത്ത്  നതിറച്ചെതിരതിക്കുന.
ശ്മശഞ്ചാനതതിപന്റെ  സലപതഞ്ചാടത്ത്  പചെര്നത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  പുതുതഞ്ചായതി  മഞ്ചാലതിനശ്യ  സരംസ്കരണ
പകന്ദ്രരം (MRF) സഞ്ചാപതിച്ചെതിരതിക്കുന. നതിര്മഞ്ചാണതതിലതിരതിക്കുന ശ്മശഞ്ചാനപതഞ്ചാടത്ത് പചെര്നത്ത്
മഞ്ചാലതിനശ്യ സരംസ്കരണ പകന്ദ്രരം സഞ്ചാപതിച്ചെ പഞഞ്ചായതതിപന്റെ നടപടതി പദ്ധതതിയുപട ഉപദ്ദേശശ്യ
ശുദ്ധതിപയതപന പചെഞ്ചാദശ്യരം പചെയ്യുനതഞ്ചാണത്ത്.
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ഫയല്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  അവസഞ്ചാനമഞ്ചായതി  21.11.2018-ല്  പകഞ്ചാസത്ത്പഫഞ്ചാര്ഡത്ത്
ഡയറകര് ക്രതിമപറഞ്ചാറതിയരം  പകടതിടതതിപന്റെ തറ  ഉയര്ത്തുനതതിനത്ത്  4,55,000/-  രൂപകൂടതി
ആവശശ്യമഞ്ചാപണനരം,  അധതിക തുക വകയതിരുതതിയ എസതിപമറതിനത്ത്  അനുമതതി  നല്കുന
മുറയത്ത്  പവര്തനങ്ങള്  ആരരംഭതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം  കഞ്ചാണതിച്ചെത്ത്  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്  കതത്ത്
നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഇപകഞ്ചാരരം  എസതിപമറത്ത്  പുതുപക്കണ യഞ്ചാപതഞ്ചാരു സഞ്ചാഹചെരശ്യവുരം ഓഡതിറത്ത്
നടതതിയ  ഭസൗതതിക  പരതിപശഞ്ചാധനയതില്  പബഞ്ചാദ്ധശ്യപപ്പെടഞ്ചാനഞ്ചായതില.  അഥവഞ്ചാ  ഇതത്ത്
അനതിവഞ്ചാരശ്യമഞ്ചായതിട്ടുപണങ്കതില്  പകഞ്ചാസത്ത്പഫഞ്ചാര്ഡതിപന്റെ  നതിര്മഞ്ചാണതതിപല  പതിഴവഞ്ചാണത്ത്
കഞ്ചാരണപമനത്ത് വതിലയതിരുത്തുന.  ഏജനസതിയുപട കതതിപനല് എന്തത്ത് തുടര്നടപടതിയഞ്ചാണത്ത്
പഞഞ്ചായതത്ത് സതഫീകരതിച്ചെതിട്ടുളളപതനത്ത് വശ്യകമഞ്ചാക്കുന പരഖപപ്പെടുതലുകള് ഫയലതില് ഇല.

പവൃതതി തുടര്നത്ത് നടത്തുനതതിനത്ത് നതിലവതില് അടതിസഞ്ചാന സസൗകരശ്യങ്ങളപടപയഞ്ചാ,
ഫണതിപന്റെപയഞ്ചാ പരതിമതിതതികളതില. ഏജനസതി ആവശശ്യപപ്പെട അടതിസഞ്ചാന സസൗകരശ്യങ്ങളഞ്ചായ
പറഞ്ചാഡത്ത്  കണകതിവതിറതി,  3  പഫസത്ത്  ഫവദബതതി  സസൗകരശ്യരം,  ജല  ലഭശ്യത  എനതിവപയലഞ്ചാരം
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  ഒരുക്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  30.04.18-ല് പഞഞ്ചായതത്ത്  ഏജനസതിക്കത്ത്  നല്കതിയ
കതതില്  നതിര്മഞ്ചാണ  പവൃതതികള്  സബത്ത്  പകഞ്ചാണ്ടഞ്ചാകത്ത്  എടുത  വശ്യകതി  പവൃതതി
മുടക്കതിയതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാല് രണത്ത് സഞ്ചാമ്പതതിക വര്ഷരം കഴതിഞ്ഞെതിട്ടുരം പണതി എങ്ങുരം എതഞ്ചാപത
മുടങ്ങതിക്കതിടക്കുകയഞ്ചാപണനത്ത് ചൂണതികഞ്ചാണതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  ഇതതില്നതിനരം COSTFORD പനരതിടത്ത്
നതിര്വ്വഹണരം  നടത്തുനതതിനത്ത്  ഉപദ്ദേശതിച്ചെത്ത്  കരഞ്ചാര്  നല്കതിയതിട്ടുളള  പവൃതതി  നതിര്വ്വഹണ
ഏജനസതി  സബത്ത്പകഞ്ചാണ്ടഞ്ചാകത്ത്  നല്കതി  എന  വസ്തുത  പഞഞ്ചായതതിനുരം
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അറതിവുളളതഞ്ചാപണനത്ത്  വശ്യകമഞ്ചാണത്ത്.  അക്രഡതിറഡത്ത്  ഏജനസതി  എന  നതിലയതില്
COSTFORD  ഇടനതിലനതിനത്ത്  പവൃതതി  സബത്ത്പകഞ്ചാണ്ടഞ്ചാകത്ത്  നല്കതി  നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുനതത്ത്
വശ്യകമഞ്ചായ  കരഞ്ചാര്  ലരംഘനമഞ്ചാണത്ത്.  കൂടഞ്ചാപത  കരഞ്ചാര്  പകഞ്ചാരരം  എഗതിപമന്റെത്ത്  പവച്ചെത്ത്  6
മഞ്ചാസതതിനകരം  ഏജനസതി  പണതി  പൂര്തതിയഞ്ചാപക്കണതഞ്ചായതിരുന.  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയത്ത്
വതിരുദ്ധമഞ്ചായതി  ഈ  പവൃതതി  COSTFORD-പന  ഏല്പ്പെതിക്കുനതതിനത്ത്  പദ്ധതതി
ആവതിഷ്കരതിച്ചെതുരം  കരഞ്ചാര്  ലരംഘനരം  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടതിട്ടുരം  യഞ്ചാപതഞ്ചാരു  നടപടതികളരം
സതഫീകരതിക്കഞ്ചാതതിരുനതുരം  പഞഞ്ചായതത്ത്  അധതികൃതരുപട  ഭഞ്ചാഗത്തുനതിനള്ള  ഗുരുതര
വഫീഴ്ചയഞ്ചായതി ഓഡതിറത്ത് വതിലയതിരുത്തുന. ഈവതിധരം പപഞ്ചാതു ഖജനഞ്ചാവതില്നതിനരം പചെലവഴതിച്ചെ
16  ലകരം രൂപ മുടങ്ങതികതിടക്കുനതതിനത്ത് പദ്ധതതിയുപട നതിര്വ്വഹണ ചുമതലയുണഞ്ചായതിരുന
ഉപദശ്യഞ്ചാഗസരുരം,  പഞഞ്ചായതത്ത് ഭരണസമതിതതിയുരം ഉതരവഞ്ചാദതികളഞ്ചാണത്ത്.  ഗസൗരവമഞ്ചായ ഇസൗ
വതിഷയരം  തുടര്  നടപടതികള്ക്കഞ്ചായതി  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ  സമതിതതിയുപടയുരം
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. (ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതി നരം.23/29.02.2020)

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  മറുപടതിയതില്
നതിലവതിപല  സതിതതി  തുടരുനതഞ്ചായതി  അറതിയതിച്ചെതിട്ടുപണനത്ത്  പതനരംതതിട  ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്
സഫീനതിയര്  പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്  14.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.പതി.റതി.എ.പതി1/534/2020
കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

2. എല്.ഇ.ഡതി.  പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കല്  (S00109)  –പപഞ്ചാജകതിനത്ത്
അരംഗഫീകഞ്ചാരരം വഞ്ചാങ്ങതിയതത്ത് ക്രമപകഞ്ചാരമല –പടണര് കണതിക്കഞ്ചാപത അമതിത
വതില നല്കതി ഫലറ്റുകള് വഞ്ചാങ്ങതി

[പകഞ്ചാടുമണ് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-20]

2018-19-പല  വഞ്ചാര്ഷതിക  പദ്ധതതിയതില്  ഉള്പപ്പെടുതതി  പപഞ്ചാജകത്ത്  നരം.  S0109/19
പകഞ്ചാരരം  ധനകഞ്ചാരശ്യ  കമഫീഷന  ഗഞ്ചാന്റെതില്നതിനരം  18,20,000/-  രൂപ  അടങ്കല്
വകയതിരുതതി പപഞ്ചാജകത്ത് ആവതിഷ്കരതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. പദ്ധതതിയുപട ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി പകരള ഇലകതിക്കല്
&  അഫലഡത്ത്  എഞതിനഫീയറതിരംഗത്ത്  കമ്പനതി  ലതി.  (KEL)  എന  സഞ്ചാപനതതില്നതിനരം
3,800/-  രൂപ  നതിരക്കതില്  469  എല്.ഇ.ഡതി.  സഫീറത്ത്  ഫലറ്റുകള്  വഞ്ചാങ്ങതിയ  ഇനതതില്
17,82,000/-  രൂപയുരം,  ഫലറ്റുകള്  സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനുളള  സൂപ്പെര്വതിഷന  ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്
ഇനതതില്  11,566/-  രൂപയുരം  ഉള്പ്പെപട  ആപക  17,93,766/-  രൂപ പചെലവഴതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
പസക്രടറതിയുപട  നതിര്വ്വഹണ  ചുമതലയതിലഞ്ചാണത്ത്  പപഞ്ചാജകത്ത്  നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്.
പപഞ്ചാജകത്ത് ഫയല് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില് ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെട അപഞ്ചാകതകള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

ഈ  പപഞ്ചാജകതിനത്ത്  അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  വഞ്ചാങ്ങതിയതിട്ടുളളതത്ത്  ക്രമപകഞ്ചാരമല.  പദ്ധതതി
നതിര്വ്വഹണ  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖ  പകഞ്ചാരരം  പപഞ്ചാജകത്ത്  നതിശ്ചതിത  പഫഞ്ചാറതതില്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ
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നതിര്വ്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസപനഞ്ചാ അപലങ്കതില് ആ പമലുപദശ്യഞ്ചാഗസപന്റെ ജതിലഞ്ചാതല/സരംസഞ്ചാന
തല ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന ചുമതലപപ്പെടുത്തുന ഉപദശ്യഞ്ചാഗസപനഞ്ചാ ആണത്ത്  പവറതിരംഗത്ത്  ഓഫഫീസര്
എന നതിലയത്ത് പപഞ്ചാജകത്ത് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെത്ത് അരംഗഫീകഞ്ചാരരം നല്പകണതത്ത്.  ഈ പപഞ്ചാജകതിപന്റെ
കഞ്ചാരശ്യതതില് പഞഞ്ചായതത്ത്  പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്  ചുമതലപപ്പെടുതതിയ പപര്പഫഞ്ചാര്മനസത്ത്
ഓഡതിറത്ത് (യൂണതിറത്ത് 2) സഫീനതിയര് സൂപണഞ്ചായതിരുന പപഞ്ചാജകത്ത് പവറത്ത് പചെപയണതിയതിരുനതത്ത്.
എനഞ്ചാല് പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെതിനുപവണതിയുളള ഈ പദ്ധതതി പവറത്ത് പചെയതിരതിക്കുനതത്ത് പറപക്കഞ്ചാടത്ത്
പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതതിപല  അസതി.എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനഫീയറഞ്ചാണത്ത്.  പസക്രടറതിയുപട
നതിര്വ്വഹണ ചുമതലയതില് നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കുന പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെതിനു പവണതിയുളള ഒരു പപഞ്ചാജകത്ത്
പവറതിരംഗതിനത്ത്  അധതികഞ്ചാരപപ്പെട  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനത്ത്  സമര്പ്പെതിക്കഞ്ചാപത  പമഖലഞ്ചാ  പരതിധതിയതില്
വരഞ്ചാത  അസതി.എകതി.എഞതിനഫീയര്ക്കത്ത്  സമര്പ്പെതിച്ചെതത്ത്  ക്രമപകഞ്ചാരമല.  ഈ
സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില്  ക്രമപകഞ്ചാരരം  അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  വഞ്ചാങ്ങഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്  പപഞ്ചാജകത്ത്
നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളപതനത്ത് ഓഡതിറത്ത് നതിരഫീകതിക്കുന.

സ.ഉ.(എരം.എസത്ത്.)നരം.13/215/ഐ.റതി.ഡതി.,  തഫീ.  12.05.15  പകഞ്ചാരരം  എലഞ്ചാ
സര്ക്കഞ്ചാര്  വകുപ്പുകള്ക്കുരം,  പപഞ്ചാതുപമഖലഞ്ചാ  സഞ്ചാപനങ്ങള്ക്കുരം,  തപദ്ദേശഭരണ
സഞ്ചാപനങ്ങള്ക്കുരം  5  ലകതതിനു  മുകളതിലുളള  വഞ്ചാങ്ങലുകള്ക്കത്ത്  ഇ-പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്
നതിര്ബന്ധമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  പപഞ്ചാതു  സമഞ്ചാഹരണ  നടപടതികള്  സുതഞ്ചാരശ്യവുരം,  അഴതിമതതി
രഹതിതവുരം,  കഞ്ചാരശ്യകമമവുമഞ്ചാക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാര്  ഇ-പപഞ്ചാകക്യൂര്പമന്റെത്ത്
നതിര്ബന്ധമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്. എനഞ്ചാല് 18.20 ലകരം രൂപ അടങ്കലുളള ഈ പവൃതതിയുപട
കഞ്ചാരശ്യതതില്  ഇ-പടണര്  കണതിച്ചെത്ത്  വഞ്ചാങ്ങല്  നടതഞ്ചാപത  ഒരു  പപഞ്ചാതു  പമഖലഞ്ചാ
സഞ്ചാപനമഞ്ചായ  KEL-ല്  നതിനരം  പടണര്  നടപടതികള്  ഒഴതിവഞ്ചാക്കതി  പനരതിടത്ത്  വഞ്ചാങ്ങല്
നടത്തുകയഞ്ചാണുണഞ്ചായതത്ത്.  ഈ  സഞ്ചാപനപത  ഇലപകഞ്ചാ  പമക്കഞ്ചാനതിക്കല്  പവൃതതികള്
ഏപറടുക്കുനതതിനുളള  പപഞ്ചാജകത്ത്  മഞ്ചാപനജത്ത്  കണ്സള്ടനസതിയഞ്ചായതി  സര്ക്കഞ്ചാര്
അരംഗഫീകരതിച്ചെതിട്ടുപണനത്ത്  കഞ്ചാണതിച്ചെഞ്ചാണത്ത്  വഞ്ചാങ്ങല്  നടതതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  ആയതതിനത്ത്
ആധഞ്ചാരമഞ്ചായതി  ഫയലതില് ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയ ഉതരവതില്  (G.O.(P)  No.95/2017/Fin,  dtd.
25.07.17)  ഉതരവത്ത്  തഫീയതതി  മുതല്  ഒരു  വര്ഷപതക്കത്ത്  തഞ്ചാലഞ്ചാലതികമഞ്ചായഞ്ചാണത്ത്
അക്രഡതിപറഷന  നല്കുനപതനത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാര്  വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിരുന.  ഈ  ഉതരവതില്
ഒരതിടത്തുരം  ഈ സഞ്ചാപനതതില്നതിനരം  പടണര് നടപടതികള് ഒഴതിവഞ്ചാക്കതി  സഞ്ചാധനങ്ങള്
പനരതിടത്ത്  വഞ്ചാങ്ങഞ്ചാവുനതഞ്ചാപണനത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാര്  വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിടതില.  ഈ സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില്
മത്സരഞ്ചാധതിഷതിത  പടണര് കണതിച്ചെത്ത്  സുതഞ്ചാരശ്യമഞ്ചായതി  വഞ്ചാങ്ങല് നടതഞ്ചാപത അക്രഡതിറഡത്ത്
ഏജനസതി മുഖഞ്ചാന്തതിരരം വഞ്ചാങ്ങല് നടതതിയതത്ത് ക്രമവതിരുദ്ധമഞ്ചായ നടപടതിയഞ്ചാണത്ത്.

പഥമ  ദൃഷ്ടതിയതില്തപന  വളപര  ഉയര്ന  വതില  നല്കതിയഞ്ചാണത്ത്  വഞ്ചാങ്ങല്
നടതതിയതിട്ടുളളപതനത്ത്  വശ്യകമഞ്ചാണത്ത്.  2,600/-  രൂപ  നതിരക്കതില്  700  ഫലറ്റുകള്
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സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത് പപഞ്ചാജകതില് വതിഭഞ്ചാവനരം പചെയതിരുനതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  3,800/-  രൂപ
നതിരക്കതിലഞ്ചാണത്ത് ഫലറ്റുകള് വഞ്ചാങ്ങതിയതിട്ടുളളതത്ത്.  യൂണതിറത്ത്  നതിരക്കതില് ഗണശ്യമഞ്ചായ വര്ദ്ധനവത്ത്
ഉണഞ്ചായതിട്ടുരം  സഫപ  പചെയ  സഞ്ചാപനവുമഞ്ചായതി  പനപഗഞ്ചാഷതിപയഷന  നടത്തുനതതിപനഞ്ചാ
കുറഞ്ഞെ  നതിരക്കതില്  ഫലറ്റുകള്  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിപനഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതത്ത്  നടപടതി
സതഫീകരതിച്ചെതിട്ടുളളതഞ്ചായതി  കഞ്ചാണുനതില.  ഈ  കഞ്ചാലയളവതില്  ജതിലയതിപല  ഇതര
പഞഞ്ചായത്തുകളതില്  ഇപത  പസ്പെസതിഫതിപക്കഷനുളള  ഫലറ്റുകള്  ഇതതിലുരം  കുറഞ്ഞെ
നതിരക്കതിലഞ്ചാണത്ത്  വഞ്ചാങ്ങതിയതിട്ടുളളതത്ത്  (ഉദഞ്ചാ:  ഏറതത്ത്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  -  2,350/-  രൂപ,
ചെതിറഞ്ചാര്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  -  2,500/-  രൂപ).  കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടുനതതിനു  മുമ്പത്ത്  വതിലയുപട
യുകതി  ഭദ്രത  (reasonableness)  ഉറപ്പുവരുതണപമനരം  അതതിനഞ്ചായതി  തത്തുലശ്യമഞ്ചായ
സഞ്ചാധനതതിപന്റെ കപമ്പഞ്ചാള വതില പരതിഗണതിക്കണപമനമുളള പസഞ്ചാര് പര്പച്ചെസത്ത് മഞ്ചാനതലതിപല
വശ്യവസ ഈ പദ്ധതതിയുപട കഞ്ചാരശ്യതതില് പഞ്ചാലതിച്ചെതിടതില.  ഉയര്ന വതില നല്കതി വഞ്ചാങ്ങല്
നടതതിയ ഇനതതില് ഗണശ്യമഞ്ചായ നഷ്ടരം പഞഞ്ചായതത്ത് ഫണതിനുണഞ്ചായതിട്ടുണത്ത്.

സഞ്ചാപനവുമഞ്ചായതി  ഏര്പപ്പെടതിട്ടുളള  കരഞ്ചാര്  ഉടമ്പടതി  പകഞ്ചാരരം  ഫലറ്റുകള്  സഫപ
പചെയത്ത്  പപഞ്ചാസ്റ്റുകളതില്  സഞ്ചാപതിച്ചെത്ത്  പവര്തന  കമമഞ്ചാക്കുനതതിനുളള  ചുമതല  കരഞ്ചാര്
സഞ്ചാപനതതില് നതികതിപ്തമഞ്ചാണത്ത്.  ഈ സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില് പക.എസത്ത്.ഇ.ബതി-യതില് സൂപ്പെര്
വതിഷന  ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്  ഒടുക്കതി  ഫലറ്റുകള്  സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനുളള  ചുമതല  കരഞ്ചാര്
സഞ്ചാപനതതിനഞ്ചായതിരുന.  എനഞ്ചാല്  ഈ  പപഞ്ചാജകതില്നതിനരം  വകയതിരുതതിയ
തുകയതില്നതിനത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  പനരതിടഞ്ചാണത്ത്  11,566/-  രൂപ  സൂപ്പെര്വതിഷന  ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്
ഒടുക്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്. ഇതത്ത് ക്രമപകഞ്ചാരമല.

പദ്ധതതി  നതിര്വ്വഹണതതിലുണഞ്ചായതിട്ടുളള  അപഞ്ചാകതകള്  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.
ഓ ഡതിറത്ത്  പരഞ്ചാമര്ശതതിപനല്  ഉചെതിതമഞ്ചായ  തുടര്  നടപടതികള്  സതഫീകരതിക്കുനതതിനത്ത്
ഭരണവകുപ്പെതിപനഞ്ചാടത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  ശുപഞ്ചാര്ശ  പചെയതിട്ടുണത്ത്.  വതിഷയരം  തുടര്
നടപടതികള്ക്കഞ്ചായതി  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ  സമതിതതിയുപടയുരം
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  മറുപടതിയതില്
നതിലവതിപല  സതിതതി  തുടരുനതഞ്ചായതി  അറതിയതിച്ചെതിട്ടുപണനത്ത്  പതനരംതതിട  ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്
സഫീനതിയര്  പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്  29.02.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.പതി.റതി.എ.പതി1/534/2020
കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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പകഞ്ചാടയരം ജതില

1. പഷഞ്ചാപ്പെതിരംഗത്ത്  പകഞ്ചാപക ത്ത്-കരം-ബസത്ത്റഞ്ചാന്റെത്ത്  നതിര്മഞ്ചാണരം  -  11.75  ലകരം  രൂപ
കണ്സള്ടനസതി ഫഫീ ഇനതതില് പചെലവഴതിച്ചെതിടത്ത് മൂന വര്ഷരം - നതിര്മഞ്ചാണരം
ആരരംഭതിച്ചെതിടതില.

[കതിടങ്ങൂര് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-1]

6.86 പകഞ്ചാടതി രൂപ അടങ്കലഞ്ചായതി ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതില് ബസത്ത് സഞ്ചാന്റെത്ത്-കരം പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത്
പകഞ്ചാരംപകത്ത്  നതിര്മഞ്ചാണതതിനഞ്ചായതി  ഫസറത്ത്  പഞ്ചാന,  സര്പവ്വ,  ഡതിഫസന  ഉള്പപ്പെപട
പസവനങ്ങള്  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനഞ്ചായതി  2015-16  വര്ഷരം  10,25,613/-  രൂപ  തനതത്ത്
ഫണതില്  നതിനരം  പകരള  സരംസഞ്ചാന  ഭവനനതിര്മഞ്ചാണ  പബഞ്ചാര്ഡതിനത്ത്
(പക.എസത്ത്.എച്ചെത്ത്.ബതി.)  കണ്സള്ടനസതി  ഫഫീസഞ്ചായതി  നല്കതിയതിരുന.  23.10.13 നത്ത്
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  പക.എസത്ത്.എച്ചെത്ത്.ബതി.യുമഞ്ചായതി  കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടതിരുന.  പക.എസത്ത്.
എച്ചെത്ത്.ബതി.  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയ  എസതിപമറത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പടഞ്ചാപപ്പെഞ്ചാഗഫതിക്കല്  സര്പവ്വ,  പസഞ്ചായതില്
ഇനപവസതിപഗഷന,  പഞ്ചാന,  റഫത്ത്  പകഞ്ചാസത്ത്  എസതിപമറത്ത്,  ഡഫീപറയതില്ഡത്ത്  ഡതിഫസന  &
 പഡഞ്ചായതിങ്ങത്ത്  എനതിവ  ഉള്പപ്പെപട  കണ്സള്ടനസതി  ഫഫീസഞ്ചായതി  18,63,657/-  രൂപ
ഡതിമഞ്ചാനഡത്ത്  പചെയതിരുന.  ഇതതില്  1,50,045/-  രൂപ  2013-14  വര്ഷരം  മുനകൂര്
നല്കതിയതിരുന.

പകഎസത്ത്എച്ചെത്ത്ബതി  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ  പഞ്ചാന,  ഡതിഫസന  എനതിവയനുസൃതമഞ്ചായതി
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപന്റെ  എഞതിനഫീയറതിരംഗത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗപത  പകഞ്ചാണത്ത്  പവൃതതി  നടത്തുവഞ്ചാന
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് കമറതി  തഫീരുമഞ്ചാനപമടുതതിട്ടുണത്ത്  (പഞഞ്ചായതത്ത് കമറതിയുപട  07.08.15
പല  XI  നരം.തഫീരുമഞ്ചാനരം).  പകഎസത്ത്എച്ചെത്ത്ബതി  യുപട  പഞ്ചാന  പകഞ്ചാരരം  ബസത്ത്  സഞ്ചാന്റെത്ത്
നതിര്മഞ്ചാണരം ഉപപകതിച്ചെത്ത്  ഒരു പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത്  പകഞ്ചാരംപക്സുകള്  1.20  പകഞ്ചാടതി  രൂപ
അടങ്കലതില് നതിര്മഞ്ചാണരം നടത്തുനതതിനത്ത്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് കമറതി  തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചെതിരുന.
ആയതതിപലയഞ്ചായതി  പസ്തുത  ഭഞ്ചാഗതത്ത്  മണ്ണത്ത്  നഫീക്കരം  പചെയ്യുനതതിനഞ്ചായതി  ആവശശ്യമഞ്ചായ
പലവല്സത്ത് എടുതത്ത് സതിറതിഇ യത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത് പചെയ്യുനതതിനുരം 22-1-16 പല XII-ാം കമറതി
തഫീരുമഞ്ചാനപകഞ്ചാരമുള്ള  ഉപസമതിതതി  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  നല്കതിയതിരുന.  എനഞ്ചാല്  എത്ര
അളവത്ത്മണ്ണത്ത്  നഫീക്കരം  പചെയണരം  എനതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്  വതിവരങ്ങള്  ഉള്പപ്പെടുതതിയ
സതിറതിഇ  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്  ലഭതിച്ചെതിരുനതില.  അസതിസന്റെത്ത്  എഞതിനഫീയര്
തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ  എസതിപമറത്ത്  പകഞ്ചാരരം  1915m3  മണ്ണത്ത്  നഫീക്കരം  പചെയ്യുനതതിനത്ത്
തഫീരുമഞ്ചാനതിക്കുകയുരം  ആയതതിനഞ്ചായതി  സരംസഞ്ചാന  പരതിസതിതതി  ആഘഞ്ചാതനതിര്ണ്ണയ
അപതഞ്ചാറതിറതിയുപട അനുമതതി, ഫമനതിങ്ങത്ത് & ജതിപയഞ്ചാളജതി വകുപ്പെത്ത് പകഞ്ചാടയരം ജതിലഞ്ചാ സഫീനതിയര്
ജതിപയഞ്ചാളജതിസതിപന്റെ  അനുമതതി  എനതിവ  ലഭശ്യമഞ്ചായതിരുന.  പഞ്ചാസത്ത്,  പപര്മതിറത്ത്  എനതിവ
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ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനഞ്ചായതി 1m3 മണ്ണതിനത്ത് 40/- രൂപ നതിരക്കതില് 76,600/- രൂപ പറഞ്ചായല്റതിയുരം
1  MT നത്ത്  50/-  രൂപ നതിരക്കതില്  19,15,000/-  രൂപ  സഫീനതിയപറജരം  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്
അടവഞ്ചാക്കതിയതിരുന.

ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപന്റെ  പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത്  പകഞ്ചാരംപകതിനത്ത്  നതിര്മഞ്ചാണരം  നടത്തുവഞ്ചാന
ഉപദ്ദേശതിച്ചെ സലത്തു നതിനരം 1915 ഘനമഫീറര് മണ്ണത്ത് വതില്ക്കുനതതിനത്ത് പലലരം വതിളതിക്കുകയുരം
പലലരം  350/m3  രൂപയത്ത് കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനുമഞ്ചായതി ഉടമ്പടതി ഉറപ്പെതിക്കുകയുരം പചെയ. 6,70,250/-
രൂപ  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  പഞഞ്ചായതതില്  അടവഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഫയല്  പരതിപശഞ്ചാധനയതില്
ശ്രദ്ധയതില്പപട അപഞ്ചാകതകള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

• മണ്ണതിപന്റെ  അളവത്ത്  പമടതികത്ത്  ടണ്  അളവതിപലയത്ത്  പരതിവര്തനരം  പചെയതില  -  വതിവതിധ
ഇനങ്ങളതില് അധതിക തുക ഒടുക്കതി

2015  പല  ഫമനതിരംഗത്ത്  മതിനറല്സത്ത്  കണ്സഷന ചെടങ്ങള് പകഞ്ചാരരം  സഞ്ചാധഞ്ചാരണ
മണ്ണതിനത്ത് പറഞ്ചായല്റതി ഇനതതില് ടണ്ണതിനത്ത് 20/- രൂപ അപലങ്കതില് ഘനമഫീററതിനത്ത് 40/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  ഇതുപകഞ്ചാരരം  ലവല് പമഷര്പമന്റെത്ത്  എടുതത്ത്  1915  ഘനമഫീറര്  എനത്ത്
കണക്കഞ്ചാക്കതിയ മണ്ണത്ത് ടണ് കണക്കതില് 3064 ടണ് ആണത്ത് വരുക (ഉറച്ചെ മണ്ണത്ത് 1.6
ടണ്/ഘനമഫീറര്)  ടണ് കണക്കതില് ഇതതിനത്ത്  61,280/-  രൂപ പറഞ്ചായല്റതി അടച്ചെഞ്ചാല്
മതതിയഞ്ചാകുരം.  എനഞ്ചാല് 1915  ഘനമഫീററതിനത്ത്  40/-  രൂപ നതിരക്കതില് 76,600/-  രൂപ
അടച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  കൂടഞ്ചാപത  സഫീനതിയപറജത്ത്  (seigniorage)ചെഞ്ചാര്ജത്ത്  ഘനമഫീററതിനത്ത്  100/-
രൂപ പകഞ്ചാരരം  1,91,500/-  രൂപയുരം പഞഞ്ചായതതില് നതിനരം അടവഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുണത്ത്.
ഫമനതിരംഗത്ത് ആന്റെത്ത് ജതിപയഞ്ചാളജതിയതില് നതിനള്ള കതത്ത് പകഞ്ചാരരം ഇതത്ത് ടണ്ണതിനത്ത്  50/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  3064  ടണ്ണതിനത്ത്  50/-  രൂപ  പകഞ്ചാരരം  1,53,200/-  രൂപ  അടപയണ
സഞ്ചാനതത്ത് ഘനമഫീറര് അളവത്ത്  കണക്കതിപലടുതതതിനഞ്ചാല് സഫീനതിയപറജതിനതതില്
38,300/-  രൂപയുരം  പറഞ്ചായല്റതിയതിനതതില്  15,320/-  രൂപയുരം  കൂടുതല്
ഒടുപക്കണതഞ്ചായതി വന. 

• ജതിഎസത്ത് ടതി വതിഹതിതരം അടവഞ്ചാക്കതിയതില

12-6-18  പല മണ്ണത്ത്  പലല പനഞ്ചാടഫീസത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പലലരം ഉറപ്പെതിക്കുന കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന
7 ദതിവസതതിനുള്ളതില് മുഴുവന തുകയുരം 18% ജതിഎസത്ത് ടതിയുരം പറഞ്ചായല്റതിയുരം ഒടുക്കതി
പഞ്ചാസത്ത്  കരസമഞ്ചാക്കണപമനരം  വശ്യവസ  പചെയതിരുന.  പറഞ്ചായല്റതി
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  തപന  ഫമനതിങ്ങത്ത്  &  ജതിപയഞ്ചാളജതി  വകുപ്പെതില്  ഒടുക്കതിയതിരുന
പവങ്കതിലുരം  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  തതിരതിപക  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതില്  അടച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാല്
ടതിയഞ്ചാള് ജതിഎസത്ത് ടതി തുക ഒടുക്കതിയതിരുനതില. കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനതില് നതിനരം ജതിഎസത്ത് ടതി
തുക  ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാതതിരുനതതിനത്ത്  വതിശദഫീകരണരം  ആവശശ്യപപ്പെടത്ത്  നല്കതിയ  ഓഡതിറത്ത്
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എനകതയറതിയത്ത് (നരം.2/29.06.2019) മറുപടതി അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല. ജതിഎസത്ത് ടതി,
പറഞ്ചായല്റതി  എനതിവ  ഉള്പ്പെപടയുള്ള  തുകകള്  അടവഞ്ചാക്കഞ്ചാപമന  പലല
നതിബന്ധനപകഞ്ചാരരം  പലലരം  ഉറപ്പെതിച്ചെ  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനതില്  നതിനരം  പറഞ്ചായല്റതി  തുക
ഈടഞ്ചാക്കതിപയങ്കതിലുരം ജതിഎസത്ത് ടതി ഈടഞ്ചാക്കതിയതിരുനതില. ജതിഎസത്ത് ടതി വതിഹതിതമഞ്ചായതി
6,70,250/- രൂപയുപട 18% തുകയഞ്ചായ 1,20,645/- രൂപ കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനതില് നതിനരം
ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാണത്ത്. 

• പലവല്സത്ത് എടുതത്ത് ചെഫീഫത്ത്  പടകതിക്കല് എകഞ്ചാമതിനര്ക്കത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പചെയതതിപന്റെ പരഖകള്
ലഭശ്യമഞ്ചായതില.

മണ്ണത്ത് നഫീക്കരം പചെയ്യുനതതിനത്ത് ആവശശ്യമഞ്ചായ പലവല്സത്ത് എടുതത്ത് സതിറതിഇയത്ത്  (ചെഫീഫത്ത്
പടകതിക്കല് എകഞ്ചാമതിനര്)  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പചെയ്യുനതതിനത്ത്  22-1-16  പല  XII-ാം കമറതി
തഫീരുമഞ്ചാനപകഞ്ചാരമുള്ള  ഉപസമതിതതി  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ശുപഞ്ചാര്ശ  പചെയതിരുന.  എനഞ്ചാല്
പലവല്സത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി ചെഫീഫത്ത് പടകതിക്കല് എകഞ്ചാമതിനര്ക്കത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത് പചെയതഞ്ചായതി
കഞ്ചാണുനതില.  ചെഫീഫത്ത്  പടകതിക്കല്  എകഞ്ചാമതിനര്  അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  ലഭതിച്ചെതിട്ടുപണങ്കതില്
ആയതതിപന്റെ  പരഖകള്  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുവഞ്ചാന  ആവശശ്യപപ്പെടത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതി
നല്കതിയതിരുനപവങ്കതിലുരം  മറുപടതി  ലഭശ്യമഞ്ചായതിരുനതില.  ചെഫീഫത്ത്  പടകതിക്കല്
എകഞ്ചാമതിനറുപട  അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കഞ്ചാപത  മണ്ണത്ത്  നഫീക്കരം  പചെയ  നടപടതി
അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല.

• അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനഫീയറുപട വഞ്ചാലബപവഷന പരതിഗണതിക്കഞ്ചാപത പലലരം ആരരംഭതിച്ചു

അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനഫീയറുപട 7-2-18 പല AE/LSGD/17-18  നരം.  കതത്ത് പകഞ്ചാരരം
മഞ്ചാര്ക്കറത്ത്  നതിരക്കത്ത് അനുസരതിച്ചെത്ത്  ഒരു ഘനമഫീററതിനത്ത്  290/-  രൂപ പബസത്ത് പററഞ്ചായതി
കണക്കഞ്ചാക്കതി മണ്ണത്ത് പലലരം പചെയ്യുനതതിനത്ത് വഞ്ചാലബപവഷന നല്കതിയതിരുന. എനഞ്ചാല്
പലലരം  ആരരംഭതിച്ചെതത്ത്  200/-  രൂപ  അടതിസഞ്ചാന  നതിരക്കത്ത്  കണക്കഞ്ചാക്കതിയഞ്ചാണത്ത്.
വഞ്ചാലബപവഷന  നതിരക്കത്ത്  അടതിസഞ്ചാന  നതിരക്കഞ്ചായതി  കണക്കഞ്ചാക്കഞ്ചാതതിരുനതതിനത്ത്
വതിശദഫീകരണരം  നല്കുവഞ്ചാന  ആവശശ്യപപ്പെടത്ത്  നല്കതിയ  ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതിയത്ത്
മറുപടതിയഞ്ചായതി വഞ്ചാലബപവഷനതില് പലലരം തുടങ്ങതിപയങ്കതിലുരം ആരുരം പലലരം വതിളതിയതില്
പപങ്കടുക്കഞ്ചാതതിരുനതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  200/-  രൂപയഞ്ചായതി  അടതിസഞ്ചാന  നതിരക്കത്ത്
കണക്കഞ്ചാക്കതി പലലരം തുടങ്ങതിയപതനരം 350/-  രൂപയതില് പലലരം ഉറപ്പെതിച്ചെതതിനഞ്ചാല്
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിനത്ത്  നഷ്ടമുണഞ്ചായതിടതിലഞ്ചാപയനരം  മറുപടതി  ലഭതിച്ചെതിരുന.
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിനത്ത്  നഷ്ടമുണഞ്ചായതിലഞ്ചാപയങ്കതില്  കൂടതി  നടപടതിക്രമങ്ങളതില്
അപഞ്ചാകത  സരംഭവതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  വഞ്ചാലബപവഷന  നതിശ്ചയതിച്ചെ  തുകയതില്  തപന
വഞ്ചാലബപവഷന  ആരരംഭതിക്കുവഞ്ചാന  ശ്രദ്ധതിപക്കണതുരം  ഇതരരം  അപഞ്ചാകതകള്
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ആവര്തതിക്കഞ്ചാതതിരതിക്കഞ്ചാന ശ്രദ്ധതിപക്കണതുമഞ്ചാണത്ത്.

• ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപന്റെ ഉടമസതയതിലുള്ള ഭൂമതിയത്ത് സഫീനതിയപറജത്ത് ആവശശ്യമതില.

കതിടങ്ങൂര്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിനത്ത്  ലഞ്ചാന്റെത്ത്  അകതതിസതിഷന  നടപടതിപകഞ്ചാരരം  സതിദ്ധതിച്ചെത്ത്
24-9-2013  ല്  രജതിസര്  പചെയ  കതിടങ്ങൂര്  വതിപലജത്ത്  പബഞ്ചാക്കത്ത്  16,  റഫീ  സര്പവ്വ
89/6 ല്പപ്പെട  44.86  ആര്  വസ്തു  പഞഞ്ചായതത്ത്  വതില  നല്കതി  വഞ്ചാങ്ങതി
പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  പപരതില്  കൂടതി,  വതിപലജതില്  കരരം  അടച്ചെത്ത്  (തണപപ്പെരത്ത്  9067)
വരുനതഞ്ചാണത്ത്.  ടതി വസ്തുവതിപന്റെ പതക്കത്ത് ഭഞ്ചാഗതത്ത്  21  പസന്റെത്ത് സലതത്ത് പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത്
പകഞ്ചാരംപകത്ത്  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്  തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചെതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതില്
ഭൂവതികസനരം ആവശശ്യമഞ്ചായതതിനഞ്ചാല് മണ്ണത്ത് നഫീക്കരം പചെയ്യുനതതിനത്ത്  അനുമതതിയഞ്ചായതി
ഫമനതിങ്ങത്ത് &ജതിപയഞ്ചാളജതി വകുപ്പെതിപന സമഫീപതിച്ചെതിരുന. എനഞ്ചാല് പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
വസ്തു സര്ക്കഞ്ചാര് ഭൂമതിയഞ്ചാപണനതതിനഞ്ചാല് റവനക്യൂവകുപ്പെതിപലക്കത്ത് സഫീനതിയപറജത്ത് ചെഞ്ചാര്ജത്ത്
ഒടുക്കുനതതിനത്ത്  നതിര്പദ്ദേശരം  നല്കുകയുരം  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  സഫീനതിയപറജത്ത്
ചെഞ്ചാര്ജ്ജഞ്ചായതി 1,91,500/- രൂപ ഒടുക്കുകയുരം പചെയതിരുന. റവനബ വകുപ്പെതില് നതികുതതി
ഒടുപക്കണഞ്ചാതതുരം  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്  അധഫീനമഞ്ചായതിട്ടുള്ള  നതികുതതി
ഒഴതിവഞ്ചാക്കപപ്പെടതിട്ടുള്ള പുറപമ്പഞ്ചാക്കത്ത്  ഭൂമതികളഞ്ചാണത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാര് ഭൂമതിയുപട  പരതിധതിയതില്
വരുനതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഇവതിപട  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  വതില  നല്കതി  വഞ്ചാങ്ങതിയ  ഭൂമതി
സര്ക്കഞ്ചാര്  ഭൂമതി  എന  നതിര്വ്വചെനതതില്പപ്പെടുനതല.  ആയതതിനഞ്ചാല്  തപന
സഫീനതിയപറജത്ത്  ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്  അടയ്ക്കുവഞ്ചാന  വശ്യവസയതില.  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്
ഇക്കഞ്ചാരശ്യങ്ങള്  ചൂണതിക്കഞ്ചാടതി  തുക  തതിരതിപക  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  റവനക്യൂ
അധതികഞ്ചാരതികള്ക്കത്ത് കതത്ത് നല്കതിപയങ്കതിലുരം മറുപടതി ലഭതിച്ചെതിരുനതില. തുക തതിരതിപക
ലഭതിക്കുവഞ്ചാന ഊര്ജ്ജതിത ശ്രമങ്ങളണഞ്ചാപവണതുഞ്ചാണത്ത്.

മണ്ണത്ത്  നഫീക്കരം  പചെയ്യുവഞ്ചാന  അനുമതതി  നല്കതിയതതിപനഞ്ചാപ്പെമുള്ള  പകഞ്ചാടയരം  ജതിലഞ്ചാ
സഫീനതിയര്  ജതിപയഞ്ചാളജതിസതിപന്റെ  1-3-19  പല  1046/2018-19/1817/DOY/ML/2018  നരം.
ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരരം  ഒരു  വര്ഷതതിനുള്ളതില്  പകടതിടതതിപന്റെ  പബസത്ത് പമന്റെത്ത്  എങ്കതിലുരം
പൂര്തഫീകരതിച്ചെത്ത് ജതിലഞ്ചാ ജതിപയഞ്ചാളജതിസതിപന പബഞ്ചാദ്ധശ്യപപ്പെടുതഞ്ചാത പകരം പറഞ്ചായല്റതിയുപട
5 ഇരടതി തുക പഞഞ്ചായതതില് നതിനരം ഈടഞ്ചാക്കുപമനത്ത് അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. എനഞ്ചാല് നഞ്ചാളതിതു
വപര  പകടതിടരംപണതി  ആരരംഭതിച്ചെതിടതില.  നതില്വതില്  എല്എസത്ത്ജതിഡതി  വതിഭഞ്ചാഗരം
അസതി.എഞതിനഫീയര്, അസതി.എകതികക്യൂടഫീവത്ത് എഞതിനഫീയര് എനതിവരുപട സഞ്ചാനതിദ്ധശ്യതതില്
പഞ്ചാന  പസറത്ത്ഔടത്ത്  പചെയപപ്പെഞ്ചാള്  പസലഞ്ചാര്  ഭഞ്ചാഗതത്ത്  ക്രമഫീകരതിക്കുന  പഞ്ചാര്ക്കതിങ്ങത്ത്
ഏരതിയയതിപലക്കത്ത് വഞ്ചാഹനങ്ങള് ഇറങ്ങതിപപ്പെഞ്ചാകുനതതിനത്ത് പഞ്ചാനതില് കഞ്ചാണതിച്ചെതിരതിക്കുന വഫീതതി
ലഭശ്യമലഞ്ചാപത  വനതിരതിക്കുനതഞ്ചായതി  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടതതിപന  തുടര്നത്ത്  പഞ്ചാന  പുതുക്കതി
നല്കണപമനത്ത്  ആവശശ്യപപ്പെടത്ത്  ഹസൗസതിങ്ങത്ത്  പബഞ്ചാര്ഡതിനത്ത്  കതത്ത്  നല്കതിപയങ്കതിലുരം
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പബഞ്ചാര്ഡതിപന്റെ  ഭഞ്ചാഗത്തു  നതിനരം  അനുകൂല  മറുപടതി  ലഭതിച്ചെതിരുനതില.  പഞ്ചാന  ഡതിഫസന
എനതിവയഞ്ചായതി  11  ലകതതിലധതികരം  രൂപ  പകഎസത്ത് എച്ചെത്ത് ബതിയത്ത്  നല്കുനതതിനഞ്ചായതി
പചെലവഴതിച്ചുപവങ്കതിലുരം ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിനത്ത് പപയഞ്ചാജനപദമഞ്ചായ രഫീതതിയതില് കുറമറ പഞ്ചാന,
ഡതിഫസന  എനതിവ  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുനതതില്  പകഎസത്ത്എച്ചെത്ത്ബതി  പരഞ്ചാജയപപ്പെടുകയുണഞ്ചായതി.
സഞ്ചാപനതതിപന്റെ  ഭഞ്ചാഗത്തു  നതിനമുണഞ്ചായ  പതിഴവത്ത്  പരതിഹരതിക്കുവഞ്ചാന  പകഎസത്ത് എച്ചെത്ത്ബതി
യഞ്ചാപതഞ്ചാരു  നടപടതികളരം  സതഫീകരതിക്കുനതിലഞ്ചാപയനതത്ത്  വളപര  ഗുരുതരമഞ്ചായ  സതിതതി
വതിപശഷമഞ്ചാണത്ത്. നതിലവതില് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് ഫസറത്ത് കണഫീഷനനുസരതിച്ചെത്ത് പുതതിയ പഞ്ചാനുരം
ഡതിഫസനുരം  തയഞ്ചാറഞ്ചാപക്കണപകരം  ആദശ്യരം  പചെലവഴതിച്ചെ  11,75.658/-  രൂപ  പഞ്ചാഴത്ത്
പചെലവഞ്ചായതി  മഞ്ചാറുനതഞ്ചാണത്ത്.  പകഎസത്ത് എച്ചെത്ത് ബതി  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ പഞ്ചാനതിലുരം  ഡതിഫസനതിലുരം
അടതിസഞ്ചാനപരമഞ്ചായ  പതിഴവുകള്  ഉപണങ്കതില്  ആയതത്ത്  പസ്തുത  ഏജനസതിയുപട
നപഷ്ടഞ്ചാതരവഞ്ചാദതിതതതതില് തപന പരതിഹരതിക്കഞ്ചാന നടപടതികള് സതഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.
കണ്സള്ടനസതി ഫഫീ ഇനതതില് പചെലവഴതിച്ചെ  11.75  ലകരം രൂപ പപയഞ്ചാജനപപ്പെടഞ്ചാത
വതിധമുള്ള  വതിപതത്ത്  സഞ്ചാധശ്യത  നതിലനതില്ക്കുന  സതിതതിവതിപശഷതതിപലയത്ത്  ഓഡതിറത്ത്
അധതികൃതരുപട സതതരശ്രദ്ധ കണതിക്കുന. പകഎസത്ത്എച്ചെത്ത്ബതി.പയപക്കഞ്ചാണത്ത് നതിലവതിലുള്ള
പഞ്ചാന,  ഡതിഫസന  എനതിവയതിപല  ആവശശ്യമഞ്ചായ  മഞ്ചാറങ്ങള്  വരുതതി  പുതുക്കതി
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  കൂടുതല് ശ്രമങ്ങളണഞ്ചാപവണതതിനഞ്ചായതി  പരഞ്ചാമര്ശരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം
നതിയമസഭഞ്ചാ  സമതിതതിയുപടയുരം  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.  (ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതി
നരം.2/29.06.2019).

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരതതില്  നഞ്ചാളതിതുവപര
പകടതിടനതിര്മഞ്ചാണരം  ആരരംഭതിച്ചെതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത്  പകഞ്ചാടയരം  ജതിലഞ്ചാ  സഫീനതിയര്  പഡപക്യൂടതി
ഡയറകര് പക.എസത്ത്.എ.പക.ടതി.എരം.പതി.2-1081/2020  തഫീയതതി  22.09.2020  കതത്ത്
പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

2.ഐ.എ.ഫവ  ഭവനപദ്ധതതി  -  മുതലുരം  പലതിശയുമടക്കരം  1.34  പകഞ്ചാടതി
രൂപയുപട സഞ്ചാമ്പതതിക ബഞ്ചാധശ്യത 

[പപവക്കരം പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത്  2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-13]

സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവത്ത്  (ഫക)നരം.193/2013/തസതഭവ  തഫീയതതി  24.5.13  പകഞ്ചാരരം
2011-12  ല് എഗതിപമന്റെത്ത് വച്ചെ ഐ.എ.ഫവ ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കള്ക്കത്ത് പുതുക്കതിയ നതിരക്കതില്
അധതിക  ധനസഹഞ്ചായരം  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  ത്രതിതല  സഹകരണബഞ്ചാങ്കുകളതില്  നതിനരം
പലഞ്ചാണ് എടുക്കുനതതിനഞ്ചായതി പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായത്തുകള്ക്കത്ത് അനുമതതി നല്കതിയതിരുന.

പസ്തുത  ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പലഞ്ചാണ്  തുക  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായത്തുകള്തപന  10
വര്ഷരം പകഞ്ചാണത്ത് പഞ്ചാന ഫണത്ത് ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് തതിരതിച്ചെടപയണതഞ്ചാപണനരം 11.25% പലതിശ

194 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സര്ക്കഞ്ചാര്  വഹതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം  വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിരുന.  സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവതിപന്റെ
അടതിസഞ്ചാനതതില്  12-13-പല  പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി  പബഞ്ചാക്കത്ത്പഞഞ്ചായതത്ത്  വതിവതിധ
സഹകരണബഞ്ചാങ്കുകളതില്നതിനഞ്ചായതി  ആപക  87,75,000/-  രൂപ  വഞ്ചായ്പ  എടുതതിരുന.
എനഞ്ചാല് നഞ്ചാളതിതുവപര പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത് തുടര്നള്ള വഞ്ചാര്ഷതികപദ്ധതതികളതിപലഞ്ചാനരം
തുക വകയതിരുതതി വഞ്ചായ്പഞ്ചാമുതല് തതിരതിച്ചെടയ്ക്കുനതതിനുള്ള നടപടതികള് സതഫീകരതിച്ചെതിരുനതില.
വഞ്ചായ്പത്തുക അടവഞ്ചാക്കഞ്ചാതതിരുനതുമൂലരം പലതിശയതിനതതില് മഞ്ചാത്രരം 2018-19  വര്ഷരം വപര
46  ലകതതിലധതികരം രൂപയുപട ബഞ്ചാധശ്യത ഉണഞ്ചായതിട്ടുള്ളതഞ്ചായതി ബഞ്ചാങ്കുകള് ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയ
കണക്കുകളപട  പരതിപശഞ്ചാധനയതില്  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെട്ടു.  (സര്ക്കഞ്ചാര്  നതിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കു
വതിരുദ്ധമഞ്ചായതി  2013-14  വര്ഷരം  പഞ്ചാനഫണത്ത്  വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  പലതിശയതിനതതില്
അടവഞ്ചാക്കതിയതുരം പതിനഫീടത്ത്  ജനറല് പര്പ്പെസത്ത് ഫണതില്നതിനരം റഫീകൂപ്പെത്ത് പചെയതിട്ടുള്ളതുമഞ്ചായ
രൂപ കതിഴതിച്ചുള്ള തുകയഞ്ചാണതിതത്ത് ).

വഞ്ചായ്പ  അടവഞ്ചാക്കഞ്ചാതതിരതിക്കുനതുരം  പലതിശ  വര് ദ്ധതിച്ചുപകഞ്ചാണതിരതിക്കുനതുമഞ്ചായ
സഞ്ചാഹചെരശ്യരം സരംബന്ധതിച്ചെത്ത് പരഖഞ്ചാമൂലരം വതിശദഫീകരണരം ആവശശ്യപപ്പെടത്ത് നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത്
എനകതയറതിക്കത്ത്  (നമ്പര്  1/16-10-19)  മറുപടതി  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതില.  എകതിറത്ത്  മഫീറതിരംഗതില്
വതിഷയരം  അവതരതിപ്പെതിച്ചെതതിപനതുടര്നത്ത്  വഞ്ചായ്പപയടുത  മുതല്  വഞ്ചാര്ഷതികപദ്ധതതി
യതില്പപ്പെടുതതി  തതിരതിച്ചെടവഞ്ചാക്കുനതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി
തഫീരുമഞ്ചാനപമടുതത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെ  അനുമതതിക്കത്ത്  സമര്പ്പെതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം  വഞ്ചായ്പ
സരംബന്ധതിച്ചെ വരവുപചെലവുകണക്കുകള് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി സൂകതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം പസതിഡന്റെത്ത്
അറതിയതിച്ചു.

ഐ.എ.ഫവ.  പദ്ധതതിനതിര്വ്വഹണരം  പമല്പ്പെറഞ്ഞെതരതതില്  പബഞ്ചാക്കത്ത്
പഞഞ്ചായതതിനുരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിനുരം  വനസഞ്ചാമ്പതതികബഞ്ചാധശ്യത  ഉണഞ്ചാക്കഞ്ചാനതിടയഞ്ചായതത്ത്
ഗസൗരവമഞ്ചായതി കഞ്ചാണുന.  വഞ്ചായ്പപയടുത തുക തതിരതിച്ചെടയ്ക്കുനതതിനുരം   പലതിശയതിനതതിലുള്ള
ബഞ്ചാധശ്യത  വര്ദ്ധതിച്ചുപകഞ്ചാണതിരതിക്കുന  സഞ്ചാഹചെരശ്യരം  ഒഴതിവഞ്ചാക്കുനതതിനുരം  വതിഷയരം
അടതിയന്തതിരമഞ്ചായതി  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെ  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുതതി  തുടര്നടപടതികള്
സതഫീകരതിപക്കണതുരം ഇക്കഞ്ചാരശ്യതതില് പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  ഭരണസമതിതതിയുപട  സജഫീവ
ഇടപപടലുണഞ്ചാപകണതുമഞ്ചാണത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരതതില് നഞ്ചാളതിതുവപര തുടര്
നടപടതി സതഫീകരതിച്ചെതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത് അറതിയതിച്ചെതഞ്ചായതി പകഞ്ചാടയരം ജതിലഞ്ചാ സഫീനതിയര് പഡപക്യൂടതി
ഡയറകര് പക.എസത്ത്.എ.പക.ടതി.എരം.പതി.2-1081/2020  തഫീയതതി  22.09.2020  കതത്ത്
പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

                                           സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2019-20  195
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3. വഞ്ചായ്പതുക  പതിനവലതിച്ചെത്ത്  തനതത്ത്  ഫണതില്  സൂകതിച്ചു-പലതിശയതിനതതില്
വനതുക ബഞ്ചാദ്ധശ്യത

[പഞ്ചാമ്പഞ്ചാടതി പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-1]

സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവത്ത്  (ഫക)നരം.193/2013/തസതഭവ  തഫീയതതി  24.5.13  പകഞ്ചാരരം
2011-12 ല് എഗതിപമന്റെത്ത് വച്ചെ ഐ.എ.ഫവ. ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കള്ക്കത്ത് പുതുക്കതിയ നതിരക്കതില്
അധതിക  ധനസഹഞ്ചായരം  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  ത്രതിതല  സഹകരണബഞ്ചാങ്കുകളതില്  നതിനരം
പലഞ്ചാണ്  എടുക്കുനതതിനഞ്ചായതി  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായത്തുകള്ക്കത്ത്  അനുമതതി  നല്കതിയതിരുന.
പസ്തുത ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരരം  പലഞ്ചാണ് തുക പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായത്തുകള്തപന  10  വര്ഷരം
പകഞ്ചാണത്ത്  പഞ്ചാന  ഫണത്ത്  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  തതിരതിച്ചെടപയണതഞ്ചാപണനരം  11.25%  പലതിശ
സര്ക്കഞ്ചാര് വഹതിക്കുനതഞ്ചാണത്ത് എനരം വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിരുന.  കൂടഞ്ചാപത സര്ക്കഞ്ചാര് ഉതരവത്ത്
(എരം.എസത്ത്.)90/13/തസതഭവ  തഫീയതതി  14.03.2013  പകഞ്ചാരരം  2012-13  വര്ഷപത
പഞ്ചാനഫണതില്  പചെലവഴതിക്കഞ്ചാപത  ബഞ്ചാക്കതിയഞ്ചായ  തുകയതില്  നതിനരം  അടതിയന്തതിരമഞ്ചായതി
ഐഎഫവ  പദ്ധതതിയുപട  സരംസഞ്ചാനസര്ക്കഞ്ചാര്  വതിഹതിതരം  നല്കുനതതിനഞ്ചായതി
വതിനതിപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാപമനരം  ടതി  തുക  വഞ്ചായ്പ  ലഭശ്യമഞ്ചാകുകപയഞ്ചാ  സര്ക്കഞ്ചാരതില്  നതിനരം  പണരം
ലഭതിക്കുകപയഞ്ചാ  പചെയഞ്ചാലുടന  പഞ്ചാനഫണതിനതതില്  തതിരതിപക  ഒടുക്കണപമനത്ത്
നതിര്പദ്ദേശതിച്ചെതിരുന.  പമല് പറഞ്ഞെ രണത്ത്  ഉതരവുകളതിപലയുരം വശ്യവസകള് കൃതശ്യമഞ്ചായതി
പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപത  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  സഞ്ചാമ്പതതിക  ഇടപഞ്ചാടുകളതില്  നടതതിയ
ഗുരുതരമഞ്ചായ ക്രമപക്കടുകളപട വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

• ബഞ്ചാങ്കത്ത് വഞ്ചായ്പ   തുക പഞ്ചാനഫണതിപലക്കത്ത് തതിരതിപക ഒടുക്കതിയതില

2012-13  വര്ഷരം  പഞ്ചാനഫണതില്  പചെലവഞ്ചാകഞ്ചാതതിരുന  52.50  ലകരം  രൂപ
(പപഞ്ചാതുവതിഭഞ്ചാഗതതില് നതിനരം  39  ലകരം രൂപയുരം എസത്ത്.സതി.പതി.  വതിഭഞ്ചാഗതതില്
നതിനരം 13.50 ലകരം രൂപയുരം) ഐ.എ.ഫവ. പദ്ധതതിയഞ്ചായതി സര്ക്കഞ്ചാര് ഉതരവത്ത്
പകഞ്ചാരരം  വകമഞ്ചാറതി  ഐ.എ.ഫവ.  പഞ്ചാനഫണത്ത്  അക്കസൗണതില്  വരവത്ത്
വച്ചെതിരുന(പള്ളതിക്കപതഞ്ചാടത്ത്  എസത്ത്.ബതി.ഐ.  അക്കസൗണത്ത്  നരം.67169988433).
വഞ്ചായ്പ  തുക  ലഭശ്യമഞ്ചാകുന  മുറയത്ത്  ടതി  തുക  തതിരതിപക  പഞ്ചാനഫണതിപലഞ്ചാടു
പക്കണതഞ്ചായതിരുന.  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്  ആനതിക്കഞ്ചാടത്ത്  റഫീജണല്  ഫഞ്ചാര്പമഴ്സത്ത്
സഹകരണ  ബഞ്ചാങ്കതില്  നതിനരം  30  ലകരം  രൂപയുരം  കതിടങ്ങൂര്  സര്വ്വഫീസത്ത്
സഹകരണബഞ്ചാങ്കതില് നതിനരം  22.50  ലകരം  രൂപയുരം  ഉള്പ്പെപട  ആപക  52.50
ലകരം  രൂപ  വഞ്ചായ്പ  ലഭതിച്ചെതിരുന.  തുക  ലഭതിച്ചെതതിപന്റെ  വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങള്  ചുവപട
പചെര്ക്കുന. 
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ബഞ്ചാങ്കതിപന്റെ പപരത്ത് ലഭതിച്ചെ തുക വരവത്ത് വന തഫീയതതി 

ആനതിക്കഞ്ചാടത്ത് റഫീജണല് 
ഫഞ്ചാര്പമഴ്സത്ത് സഹകരണ 
ബഞ്ചാങ്കത്ത്

1,00,000 30.04.2013

29,00,000 30.12.2013

കതിടങ്ങൂര് സര്വ്വഫീസത്ത് 
സഹകരണബഞ്ചാങ്കത്ത്

1,00,000 30.04.2013

21,50,000 30.01.2014

ആപക 52,50,000

വഞ്ചായ്പയഞ്ചായതി  ലഭതിച്ചെ  തുക  പഞ്ചാന  ഫണതിനതതില്  വരവത്ത്  വപയണതതിനത്ത്  പകരരം
പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  പസക്രടറതി  സര്ക്കഞ്ചാര്  നതിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കത്ത്  വതിരുദ്ധമഞ്ചായതി
ഐ.എ.ഫവ.  പഞ്ചാനഫണത്ത് സൂകതിക്കുന ബഞ്ചാങ്കത്ത് അക്കസൗണതില്  (പള്ളതിക്കപതഞ്ചാടത്ത്
എസത്ത്.ബതി.ഐ.  അക്കസൗണത്ത് നരം.67169988433)  നതിപകപതിച്ചെത്ത് തനതത്ത് ഫണഞ്ചായതി
കണക്കഞ്ചാക്കതി  മറത്ത്  പപഞ്ചാജക്ടുകള്ക്കഞ്ചായതി  വതിനതിപയഞ്ചാഗതിക്കുകയഞ്ചാണുണഞ്ചായതത്ത്.  ഇതത്ത്
സര്ക്കഞ്ചാര് ഉതരവുകളപട ഗുരുതരമഞ്ചായ ലരംഘനമഞ്ചാണത്ത്.

• മതതിയഞ്ചായ ഫണത്ത് ബഞ്ചാലനസത്ത് ഉണഞ്ചായതിരുനതിട്ടുരം ആവശശ്യഞ്ചാധതിഷതിതമലഞ്ചാപത വഞ്ചായ്പ എടുത്തു

ഐ.എ.ഫവ.  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കള്ക്കുള്ള  ത്രതിതല  പഞഞ്ചായത്തുകളതില്  നതിനള്ള
വതിഹതിതവുരം സരംസഞ്ചാനസര്ക്കഞ്ചാര് വതിഹതിതവുരം സൂകതിച്ചെതിരുനതത്ത് പള്ളതിക്കപതഞ്ചാടത്ത്
എസത്ത്.ബതി.ഐ.യുപട  67169988433  നരം.  അക്കസൗണതിലഞ്ചായതിരുന.  ടതി
അക്കസൗണതില്  1.4.2013  പല  മുനതിരതിപ്പെത്ത്  തുക  1,50,99,819/-  രൂപയഞ്ചായതിരുന.
വതിവതിധ  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായത്തുകളതില്  നതിനള്ളതുരം  ജതിലഞ്ചാപഞഞ്ചായത്തുവതിഹതിതവുരം
ഉള്പ്പെപട  30.4.13  പല  ബഞ്ചാലനസത്ത്  തുക  2,23,98,246/-  രൂപ  അക്കസൗണതില്
അവപശഷതിക്കുപമ്പഞ്ചാഴഞ്ചാണത്ത്  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  52.50  ലകരം  രൂപ  വഞ്ചായ്പ
എടുക്കുനതതിനഞ്ചായതി  സഹകരണബഞ്ചാങ്കുകളമഞ്ചായതി  കരഞ്ചാറതിപലര്പപ്പെടുനതത്ത്.  കൂടഞ്ചാപത
2013-14  വര്ഷരം വതിവതിധ ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായത്തുകളതില് നതിനരം ജതിലഞ്ചാപഞഞ്ചായതതില്
നതിനമഞ്ചായതി 2.19 പകഞ്ചാടതി രൂപ പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതതിനത്ത് ലഭതിക്കുകയുരം 2.14 പകഞ്ചാടതി
രൂപ  ഐഎഫവ  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കള്ക്കഞ്ചായതി  പചെലവഴതിക്കുകയുരം  പചെയതിരുന.
31.3.14-ല്  അക്കസൗണതില്  ബഞ്ചാലനസത്ത്  തുകയഞ്ചായതി  2.09  പകഞ്ചാടതി  രൂപ
അവപശഷതിക്കുനമുണഞ്ചായതിരുന.  ഇതതില്  നതിനരം  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  വഞ്ചായ്പ
തുകയുപട  ആവശശ്യരം  ഇലഞ്ചാപത  തപന  വഞ്ചായ്പ  എടുക്കുകയുരം  അതുമൂലരം  വന
സഞ്ചാമ്പതതിക ബഞ്ചാദ്ധശ്യത വരുതതിവയ്ക്കുകയുമഞ്ചാണത്ത് ഉണഞ്ചായതത്ത് എനതത്ത് വശ്യകമഞ്ചാണത്ത്.
52.50  ലകരം  രൂപ  അനഞ്ചാവശശ്യമഞ്ചായതി  വഞ്ചായ്പ  എടുക്കുകയുരം  തനമൂലരം  പലതിശ
ഉള്പ്പെപട  78,15,291/-  രൂപ  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്  ബഞ്ചാദ്ധശ്യത  വരുതതി
വയ്ക്കുകയുമഞ്ചാണത്ത് ഉണഞ്ചായതത്ത്.
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• ഭവനപദ്ധതതിയഞ്ചായുള്ള വഞ്ചായ്പ തുക വകമഞ്ചാറതി വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് പപഞ്ചാജക്ടുകള് നടപ്പെഞ്ചാക്കതി

വഞ്ചാസപയഞ്ചാഗശ്യമഞ്ചായ പഞ്ചാര്പ്പെതിടരം  ഇലഞ്ചാത എലഞ്ചാ ദരതിദ്രകുടുരംബങ്ങള്ക്കുരം പഞ്ചാര്പ്പെതിടരം
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുക  എന  ലകശ്യപതഞ്ചാപട  നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയ  ഐ.എ.ഫവ.  പദ്ധതതിയത്ത്
സരംസഞ്ചാനസര്ക്കഞ്ചാര് വതിഹതിതരം ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുക എന ഉപദ്ദേശപതഞ്ചാപട ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയ
വഞ്ചായ്പ  തുക  ബഞ്ചാങ്കത്ത്  അക്കസൗണതില്  സൂകതിക്കുകയുരം  2013-14,  2014-15
വര്ഷങ്ങളതില്  പറഞ്ചാഡത്ത്  നതിര്മഞ്ചാണ  പപഞ്ചാജക്ടുകള്,  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്
വഞ്ചാഹനരം  വഞ്ചാങ്ങല്  എനതിവ  ഉള്പ്പെപട  വതിവതിധ  പപഞ്ചാജക്ടുകള്ക്കഞ്ചായതി  തുക
പചെലവഴതിക്കുകയുരം പചെയതിരുന. വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

പഞ്ചാറഞ്ചാമറരം -തഞ്ചാനതിക്കുനത്ത് പറഞ്ചാഡത്ത് 
നതിര്മഞ്ചാണരം-പഞ്ചാമ്പഞ്ചാടതി പഞഞ്ചായതത്ത് 11,40,000 പചെക്കത്ത് നരം.

615435/27.3.14

മലമ്പതതി കമക്യൂണതിറതി ഹഞ്ചാള് പുനരുദ്ധഞ്ചാരണരം 1,99,273 960080 &960081/ 2.3.15

രഞ്ചാജഫീവത്ത് ഗഞ്ചാന്ധതി പസവഞ്ചാപകന്ദ്രരം നതിര്മഞ്ചാണരം 5,00,000 960083/9.3.15

സതിഡതിപതിഒ ഓഫഫീസതിപലക്കത്ത് പഫഞ്ചാപടഞ്ചാസഞ്ചാറത്ത് 
പമഷഫീന 80,246 960047/28.10.15

പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത് വഞ്ചാഹനരം 9,98,900 615418/30.12.13

ആപക 29,18,419

ഭവനപദ്ധതതിയഞ്ചായതി  ലഭതിച്ചെ  തുക  ഇപകഞ്ചാരരം  വകമഞ്ചാറതി  മറത്ത്  പവര്തതികള്ക്കത്ത്
വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെതത്ത്  ഗുരുതരമഞ്ചായ  ക്രമപക്കടഞ്ചാണത്ത്.  ടതി  പപഞ്ചാജക്ടുകള്ക്കത്ത്
പചെലവഴതിച്ചെതതിനത്ത്  പശഷരം  ബഞ്ചാക്കതിയുള്ള  തുകയഞ്ചായ  23,31,581/-  രൂപയതില്
20,02,447/-  രൂപ  2018-19  വര്ഷരം  വഞ്ചായ്പ  തുകയതിപലക്കത്ത്  അടയ്ക്കുകയുണഞ്ചായതി.
പലഞ്ചാണ്  തുകയതില്  ബഞ്ചാക്കതി  നതില്ക്കുന  3,29,134/-  രൂപയുരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപലക്കത്ത്
തതിരതിപക അടപയണതഞ്ചാണത്ത് എനത്ത് ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില് പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

• വഞ്ചായ്പ  ലഭതിച്ചെത്ത്  4  വര്ഷതതിനത്ത്  പശഷരം  മഞ്ചാത്രരം  തതിരതിച്ചെടവത്ത്  ആരരംഭതിച്ചു-  ബഞ്ചാങ്കത്ത്
നതിയമനടപടതിയതിപലക്കത്ത് നഫീങ്ങതിയതുമൂലരം വഞ്ചായ്പ തുക മുഴുവനുരം തതിരതിപക അടപക്കണതി വന.

2013-14  വര്ഷരം  രണത്ത്  ബഞ്ചാങ്കുകളതില്  നതിനഞ്ചായതി  52.50  ലകരം  രൂപ  വഞ്ചായ്പ
ലഭതിച്ചെതിരുന.  സര്ക്കഞ്ചാര് ഉതരവത്ത് പകഞ്ചാരരം അടുത സഞ്ചാമ്പതതിക വര്ഷരം മുതല്
തപന  പഞ്ചാനഫണത്ത്  വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  10  തുലശ്യഗഡുക്കളഞ്ചായതി  തതിരതിച്ചെടവത്ത്
നടപതണതിയതിരുന.  എനഞ്ചാല് മുതലതിനതതിലുള്ള തുകയുരം പലതിശയുരം സര്ക്കഞ്ചാര്
അടയ്ക്കുരം എന ധഞ്ചാരണയതില് പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത് മുതലതിനതതിലുള്ള തുക പപഞ്ചാലുരം
അടയ്ക്കുകയുണഞ്ചായതില.  വഞ്ചായ്പ  നല്കതിയ  ആനതിക്കഞ്ചാടത്ത്  റഫീജണല്  ഫഞ്ചാര്പമഴ്സത്ത്
സഹകരണ  ബഞ്ചാങ്കത്ത്  2015-16  വര്ഷരം  ജതിലഞ്ചാ  സഹകരണസരംഘരം  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്
രജതിസഞ്ചാര്(ജനറല്)  മുമ്പഞ്ചാപക  ആര്ബതിപടഷനതില്  പകസത്ത്  ഫയല്  പചെയ്യുകയുരം

198 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പലതിശ  ഉള്പ്പെപട  പലഞ്ചാണ്തുക  മുഴുവന  ഒറഗഡുവഞ്ചായതി  അടച്ചു  തഫീര്ക്കണപമന
ആവശശ്യരം  ഉനയതിക്കുകയുരം  പചെയ.  സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവത്ത്  പഞ്ചാലതിക്കുനതതില്  വഫീഴ്ച
വരുതതിയതുമൂലരം  10  വര്ഷരം  പകഞ്ചാണ്ടുമഞ്ചാത്രരം  അടച്ചു  തഫീര്ക്കഞ്ചാമഞ്ചായതിരുന
മുതലതിനതതിലുള്ള പലഞ്ചാണ് തുക മുഴുവനഞ്ചായുരം 2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങളതിലഞ്ചായതി
അടച്ചു  തഫീര്ക്കുകയഞ്ചായതിരുന.  2017-18  വര്ഷരം  പഞ്ചാനഫണത്ത്  വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്
വതിവതിധ  പപഞ്ചാജക്ടുകളതിലഞ്ചായതി  16,23,776/-  രൂപ  വഫീതരം  രണ്ടുബഞ്ചാങ്കുകളതിലുമഞ്ചായതി
അടയ്ക്കുകയുരം  2018-19  വര്ഷരം  പലഞ്ചാണ്  തുക  നതിപകപതിച്ചെതിരുന  ബഞ്ചാങ്കത്ത്
അക്കസൗണതില് നതിനരം ബഞ്ചാക്കതി  തുകയഞ്ചായ  20,02,447/-  രൂപ നല്കുകയുമഞ്ചാണത്ത്
ഉണഞ്ചായതത്ത്. മറത്ത് പപഞ്ചാജക്ടുകള്ക്കത്ത് വതിനതിപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാമഞ്ചായതിരുന തുക ഈ രഫീതതിയതില്
പലഞ്ചാണ്  തതിരതിച്ചെടവതിനത്ത്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചായതി  ഉപപയഞ്ചാഗപപ്പെടുപതണതി  വനതത്ത്
സഞ്ചാപനതതിപന്റെ ഉതമ തഞ്ചാതത്ത്പരശ്യങ്ങള്ക്കത്ത് നതിരക്കഞ്ചാതതഞ്ചാണത്ത്

• ബഞ്ചാങ്കത്ത് അക്കസൗണതില് സൂകതിച്ചെ വഞ്ചായ്പ തുകയത്ത് പലതിശയതിനതതില് വനബഞ്ചാദ്ധശ്യത

പഞ്ചാന ഫണതില് തതിരതിപക അടപയണതിയതിരുന 11.25% പലതിശപയഞ്ചാടുകൂടതിയ വഞ്ചായ്പ
തുക  ആയതത്ത്  പചെയഞ്ചാപത  ബഞ്ചാങ്കത്ത്  പസവതിരംഗത്ത്സത്ത്  അക്കസൗണതില്
സൂകതിക്കുകയഞ്ചായതിരുന.  തനമൂലരം  11.6.18  ല്  ആനതിക്കഞ്ചാടത്ത്  സര്വ്വഫീസത്ത്
സഹകരണബഞ്ചാങ്കതില്  പലതിശയതിനതതില്  14,91,300/-  രൂപയുരം  കതിടങ്ങൂര്
സര്വ്വഫീസത്ത്  സഹകരണബഞ്ചാങ്കതില്  10,44,019/-  രൂപയുരം  ഉള്പ്പെപട  ആപക
25,35,319/-  രൂപ  തതിരതിപക  അടയഞ്ചാന  പശഷതിക്കുനതഞ്ചായതി  കഞ്ചാണുന.
ആവശശ്യഞ്ചാധതിഷതിതമലഞ്ചാപത  വഞ്ചായ്പപയടുക്കുകയുരം  എടുത  വഞ്ചായ്പ  സര്ക്കഞ്ചാര്
ഉതരവുകള്ക്കനുസൃതമഞ്ചായതി  തതിരതിപക  അടയ്ക്കുനതതില്  വഫീഴ്ച  വരുത്തുകയുരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപലക്കത്ത് തതിരതിപക അടപക്കണ തുക അടയഞ്ചാപത തനതത്ത് ഫണത്ത് പപഞ്ചാപല
ഫകകഞ്ചാരശ്യരം  പചെയത്ത്  പചെലവഴതിക്കുകയുരം  പചെയതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതില്  വന
ഭഫീമമഞ്ചായ  പലതിശതുകയത്ത്  ഉതരവഞ്ചാദതിതതരം  ടതി  കഞ്ചാലയളവതിപല  പസക്രടറതിയ്ക്കുരം
ഭരണസമതിതതിയ്ക്കുമഞ്ചാണത്ത്.  പലതിശ  അടയ്ക്കുവഞ്ചാന  നടപടതി  സതഫീകരതിക്കണപമനത്ത്
സര്ക്കഞ്ചാരതിപനഞ്ചാടത്ത്  ആവശശ്യപപ്പെട്ടു  പകഞ്ചാണത്ത്  30.8.18 ല്  നതിലവതിപല  പസക്രടറതി
പഡപക്യൂടതി  ഡവലപത്ത്പമന്റെത്ത്  കമഫീഷണര്,  പതി.എ.യു.,  പകഞ്ചാടയതതിനത്ത്  കതത്ത്
നല്കതിയതിട്ടുപണങ്കതിലുരം  നഞ്ചാളതിതുവപര  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെ  ഭഞ്ചാഗത്തു  നതിനരം  അനുകൂല
മറുപടതിയുണഞ്ചായതിടതില.

• മുതല് ഇനതതില് തതിരതിപക അടച്ചെ തുക ബഞ്ചാങ്കത്ത് വരവത്ത് വച്ചെതത്ത് പലതിശയതിനതതില്

26.7.18  ല്  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്,  ആനതിക്കഞ്ചാടത്ത്  റഫീജയണല്  ഫഞ്ചാര്പമഴ്സത്ത്
സഹകരണബഞ്ചാങ്കതില് മുതല് ഇനതതില് അടച്ചെ  13,76,223/-  രൂപ ബഞ്ചാങ്കത്ത് വരവത്ത്
വച്ചെതത്ത് സരംസഞ്ചാനസര്ക്കഞ്ചാര് അടയ്ക്കുപമനത്ത് കരുതപപ്പെടുന പലതിശയതിനതതിലഞ്ചാണത്ത്.

                                           സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2019-20  199



 തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിന്നുള്ള പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്

തനമൂലരം  ബഞ്ചാങ്കതിപന്റെ  കണക്കുകളതില്  മുതല്  ഇനതതില്  തുക  അടയഞ്ചാന
അവപശഷതിക്കുനതു  മൂലരം  പലതിശ  ഇനതതിലുള്ള  ബഞ്ചാദ്ധശ്യത  ഇനതിയുരം  കൂടഞ്ചാന
സഞ്ചാദ്ധശ്യതയുണത്ത്.  പബഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതത്ത് പസക്രടറതി  30.5.19  ല് നരം.എ 3/2071/18
നമ്പര്  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം  ഈ  രഫീതതിയതില്  പലതിശ  തുകയതിപലക്കത്ത്  വരവത്ത്  വച്ചെതത്ത്
സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവതിപന്റെയുരം  വഞ്ചായ്പ  കരഞ്ചാര്  ഉടമ്പടതിയുപടയുരം  ലരംഘനമഞ്ചായതതിനഞ്ചാല്
പമല്  തുക,  മുതല്  ഇനതതില്  വകയതിരുത്തുനതതിനത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചായ  നടപടതി
സതഫീകരതിക്കണപമനത്ത്  ആനതിക്കഞ്ചാടത്ത്  ബഞ്ചാങ്കതിപനഞ്ചാടത്ത്  ആവശശ്യപപ്പെടതിരുനപവങ്കതിലുരം
ബഞ്ചാങ്കതിപന്റെ ഭഞ്ചാഗത്തു നതിനരം നടപടതിപയഞ്ചാനരം ഉണഞ്ചായതില.

പമല്പറഞ്ഞെ അപഞ്ചാകതകള് വശ്യകമഞ്ചാക്കുനതത്ത്  ആവശശ്യഞ്ചാധതിഷതിതമലഞ്ചാപത വഞ്ചായ്പ
എടുക്കുകയുരം ടതി തുക സര്ക്കഞ്ചാര് നതിര്പദ്ദേശങ്ങപള അവഗണതിച്ചുപകഞ്ചാണത്ത് തനതത്ത് ഫണതില്
സൂകതിക്കുകയുരം  പചെയതതിനഞ്ചാല്  വന  പലതിശബഞ്ചാദ്ധശ്യത  സഞ്ചാപനതതിനത്ത്  ഉണഞ്ചാകുകയുരം
പചെയ  എനതഞ്ചാണത്ത്.  സര്ക്കഞ്ചാരതില്  നതിനരം  നതിര്പദ്ദേശരം  ലഭതിക്കുനപകരം  ആയതത്ത്
അനുസരതിച്ചെത്ത്  ബഞ്ചാദ്ധശ്യത  തഫീര്ക്കഞ്ചാന  നടപടതി  സതഫീകരതിപക്കണതുരം  അലഞ്ചാത  പകരം
പലതിശയതിനതതിലുള്ള  ബഞ്ചാദ്ധശ്യത  തുകയത്ത്  ടതി  കഞ്ചാലയളവതിപല  പസക്രടറതിയുരം  പബഞ്ചാക്കത്ത്
പഞഞ്ചായതത്ത്  ഭരണസമതിതതിയുരം  ഉതരവഞ്ചാദതികളഞ്ചാപണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്
പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ  സമതിതതിയുപടയുരം
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.  (ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതി നരം.1/03.08.2019)

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരതതില് നഞ്ചാളതിതുവപര തുടര് നടപടതി
സതഫീകരതിച്ചെതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത് പകഞ്ചാടയരം ജതിലഞ്ചാ സഫീനതിയര് പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര് പക.എസത്ത്.എ.പക.
ടതി.എരം.പതി.2-1081/2020 തഫീയതതി 22.09.2020  കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

4. ലകങ്ങള്  പചെലവഴതിച്ചു  നഗരസഭയതില്  സഞ്ചാപതിച്ചെ  ബപയഞ്ചാ  ബതിനകള്
പവര്തതിക്കുനതില.

[പകഞ്ചാടയരം മുസതിനതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-20]

പപഞ്ചാജകത്ത് നരം/പപരത്ത് S.O 830/18-19, വതിവതിധ വഞ്ചാര്ഡുകളതില് 
ബപയഞ്ചാബതിനകള് സഞ്ചാപതിക്കുനതു സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്.

ഫണതിനരം, വകയതിരുതതിയ തുക ധനകഞ്ചാരശ്യ കമഫീഷന ഗഞ്ചാന്റെത്ത്-73,48,921

പചെലവഴതിച്ചെ തുക, ബതില് നരം 26,83,349
ബതില് നരം:27130/18.05.2018

നതിര്വ്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന എകതികക്യൂടഫീവത്ത് എഞതിനഫീയര്

എരം ബുക്കത്ത് നരം 461/17-18,460/17-18

200 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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നഗരസഭ  പരതിധതിയതില്  വതിവതിധ  വഞ്ചാര്ഡുകളതില്  ബപയഞ്ചാബതിനകള്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി (തുമ്പൂര്മുഴതി പമഞ്ചാഡല്) 2016-17 ല് 61 ലകരം രൂപയുപട പദ്ധതതി
(പപഞ്ചാജകത്ത്  നരം:597/17)  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി  യതിരുന.നഗരസഭ  പഹല്തത്ത്  ഇനപസ്പെകര്മഞ്ചാര്
കപണതതിയ സലങ്ങള് സരംബന്ധതിച്ചെത്ത് ആപരഞ്ചാഗശ്യ കഞ്ചാരശ്യ സതിരരം സമതിതതി  04.01.2017
പല  തഫീരുമഞ്ചാന  പകഞ്ചാരമഞ്ചാണത്ത്  ഈ  പദ്ധതതി  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിരുനതത്ത്.  ഇ-പടണര്
കണതിച്ചെതതിപനത്തുടര്നത്ത്  58,40,607.43/-  രൂപ പകതഞ്ചാടത്ത് പചെയ ശ്രഫീ ഷഞ്ചാജതി ലഞ്ചാല് എന
വശ്യകതിയത്ത് 31.03.2017 ല് വര്ക്കത്ത് ഓര്ഡര് നല്കതി.

5.20 മഫീറര്  നഫീളവുരം  7.20  മഫീറര്  വഫീതതിയുമുള്ള  പഷഡതിനകതത്ത്  6  ബപയഞ്ചാബതിന
യൂണതിറ്റുകളടങ്ങുന  16  പഷഡ്ഡുകള്  നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചായതിരുന  പദ്ധതതി
തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിരുനതത്ത്.  ഇപകഞ്ചാരരം  16x6=96  ബപയഞ്ചാബതിന  യൂണതിറ്റുകള്
നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചായതിരുന പദ്ധതതി തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതത്ത്.

വതിവതിധ  ഇടങ്ങളതില്  നതിര്മഞ്ചാണരം  തുടങ്ങതിയപപ്പെഞ്ചാള്  നഞ്ചാട്ടുകഞ്ചാര്  അതത്ത്
തടസപപ്പെടുതതിപയന  ഫയലതില്  പരഖപപ്പെടുതതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഫസൗപണഷനു  റബത്ത്ള്
കതിടഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല്  പസഞ്ചാളതിഡത്ത്  പബഞ്ചാക്കത്ത്  കടകള്  പകഞ്ചാണത്ത്  നതിര്മതിക്കഞ്ചാപമനള്ള
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ  അഭശ്യര്തനയുരം  പഷഡതിപന്റെ  തറ  ഫടല്  ഇടണപമനള്ള  പഹല്തത്ത്
വതിഭഞ്ചാഗതതിപന്റെ നതിര്പദ്ദേശപതയുരം തുടര്നത്ത് റതിഫവസത്ത്ഡത്ത് എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിരുന.
വതിവതിധ സലങ്ങളതില് പല അളവതിലുള്ള സലങ്ങളഞ്ചാണത്ത് ലഭശ്യമഞ്ചാകുനപതനരം അതതിനഞ്ചാല്
പഷഡതിപന്റെ അളവതില് വശ്യതശ്യഞ്ചാസങ്ങളപണനരം 20.12.2017 ല് അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനഫീയര്
റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പചെയതിരുന.  റതിഫവസത്ത് ഡത്ത്  എസതിപമറതിനത്ത്  25.01.2018  ല്  നഗരസഭ
പചെയര്പപഴ്സണ് അരംഗഫീകഞ്ചാരരം നല്കതിയതിരുന.

തുടര്നത്ത് പൂര്തഫീകരതിച്ചെ പവൃതതികളപട തുക നല്കഞ്ചാപമനള്ള  28.03.2018  പല
അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനഫീയര് ശ്രഫീ.ജയകുമഞ്ചാര്. A യുപട റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതിപനത്തുടര്നത്ത് ആദശ്യ പഞ്ചാര്ടത്ത്
ബതില്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുകയുരം  2018-19  ല്  നല്കുകയുരം  പചെയ.  ബതില്  തുകയുപട
വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങള് ചുവപട പചെര്ക്കുന.

ക്രമ നരം ഇനരം തുക

1 പവൃതതി മൂലശ്യരം 26,83,349

2 (-) IT 26,833

3 (-) KCWWF 26,940

4 (-) Retention 2.5% 67,084

Balance to contractor 25,62,599
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50 ബപയഞ്ചാബതിന യൂണതിറ്റുകള് നതിര്മതിച്ചെതിട്ടുപണനരം ആയതതിനു പഞ്ചാര്ടത്ത് ബതില് തുക
നല്കതിയതിട്ടുപണനരം  26.06.2018  ല്  എഞതിനഫീയറതിരംഗത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗരം  ഫയലതില്  പനഞ്ചാടത്ത്
എഴുതതിയതിട്ടുണത്ത്. ടതി പനഞ്ചാടത്ത് പകഞ്ചാരരം തഞ്ചാപഴ പറയുന ഇടങ്ങളതില് ബപയഞ്ചാബതിന യൂണതിറ്റുകള്
സഞ്ചാപതിച്ചെതഞ്ചായതി റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത് പചെയതിട്ടുണത്ത്.

05.09.2018 പല PW-1 പസകപന്റെ കുറതിപ്പു പകഞ്ചാരരം നതിര്മതിച്ചെ 58 യൂണതിറ്റുകളതില്
38  എണ്ണരം  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  പഹല്തത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗതതിനു  ഫകമഞ്ചാറതിയതിട്ടുള്ളപതന  കണ്ടു.
നഞ്ചാഗമ്പടരം  ഫമതഞ്ചാനരം-പനഞ്ചാര്തത്ത്-ല്  നതിര്മതിച്ചെതിട്ടുള്ള  പകടതിടതതിനു  ഇരുതരം
വനതിട്ടുള്ളതതിനഞ്ചാല് അവ പരതിഹരതിച്ചെ പശഷപമ ഉപപയഞ്ചാഗപയഞ്ചാഗശ്യമഞ്ചാക്കഞ്ചാന കഴതിയു എന
പരഖപപ്പെടുതതിയതിട്ടുണത്ത്.

ബപയഞ്ചാബതിനകള് സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനു സലരം ലഭശ്യമഞ്ചാക്കണപമന കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ
നതിരന്തര  അഭശ്യര്തനപയത്തുടര്നത്ത്  പഹല്തത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗതതിപന്റെ  ശുപഞ്ചാര്ശപയഞ്ചാപട
കസൗണ്സതില്  02.03.2019  ല്  11  സലതത്ത്  60  യൂണതിറ്റുകള്  നതിര്മതിക്കുനതതിനു
അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  നല്കതി.  എനഞ്ചാല്  ഈ  സലങ്ങളതില്  സല  പരതിപശഞ്ചാധനയതില്  ഇവ
നതിര്മതിക്കഞ്ചാന  കഴതിയുകയതിലഞ്ചാപയനത്ത്  06.04.2019  ല്  അസതി.എഞതിനഫീയര്  ശ്രഫീ  V.K
ലഞ്ചാല് കുമഞ്ചാര്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  നല്കതിയതതിപനത്തുടര്നത്ത്  നതിര്മഞ്ചാണരം  പതിപനയുരം  തഞ്ചാമസതിച്ചു.
സലരം  കപണത്തുനതതിപല  കഞ്ചാല  തഞ്ചാമസരം  കഞ്ചാരണരം  ബപയഞ്ചാബതിനുകള്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനത്ത്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  16.11.2019  പല  കസൗണ്സതില്  തഫീരുമഞ്ചാന  പകഞ്ചാരരം
(നരം.28) 31.03.2020 വപര കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി ദഫീര്ഘതിപ്പെതിച്ചു നല്കതി.

SP  ഓഫഫീസത്ത്,  റയതില്പവ  പസഷന  എനതിവതിടങ്ങളതില്  നതിര്മഞ്ചാണരം
പൂര്തഫീകരതിച്ചെതിട്ടുപണനത്ത്  അസതിസന്റെത്ത്  എഞതിനഫീയര്  27.12.2019  ല്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്
പചെയ്യുകയുരം 18,05,711/- രൂപയുപട രണഞ്ചാരം പഞ്ചാര്ടത്ത് ബതില് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുകയുരം പചെയതിട്ടുണത്ത്.

പദ്ധതതിയുമഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  തഞ്ചാപഴ  പറയുന  അപഞ്ചാകതകള്  ഓഡതിറതിപന്റെ
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെട്ടു.  പദ്ധതതിയതിപല  അപഞ്ചാകതകളതിപനല്  അടതിയന്തതിരമഞ്ചായതി  ഓഡതിറതിനു
വതിശദഫീകരണരം ലഭശ്യമഞ്ചാക്കണ പമനഞ്ചാവശശ്യപപ്പെട്ടുപകഞ്ചാണത്ത് നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതിയത്ത്
(ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതി  നരം:65/2018-19;18.01.2020.)  നഗരസഭ  അധതികൃതര്  മറുപടതി
നല്കതിയതിടതില.

• റതിഫവസത്ത്ഡത്ത് എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുനതതിനു മുമ്പത്ത് അലുമതിനതിയരം ടപഫഞ്ചാര്ഡത്ത് ഷഫീറത്ത്
മഞ്ചാറതി  GS  ഷഫീറത്ത്  ഇടുനതതിനു  തഫീരുമഞ്ചാനമുണഞ്ചായതിരുന.  എനഞ്ചാല്  റതിഫവസത്ത്ഡത്ത്
എസതിപമറതില്  അലുമതിനതിയരം  ടപഫഞ്ചാര്ഡത്ത്  ഷഫീറത്ത്  തപനയഞ്ചാണത്ത്  കഞ്ചാണതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന GS ഷഫീറഞ്ചാപണഞ്ചാ അലുമതിനതിയരം ടപഫഞ്ചാര്ഡത്ത് ഷഫീറഞ്ചാപണഞ്ചാ പഷഡ്ഡുകളതില്
ഇടതത്ത്  എന  പരതിപശഞ്ചാധതിക്കഞ്ചാനഞ്ചായതി.  (എരം  ബുക്കുകള്  ഓഡതിറതിനു
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ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയതിടതില.)

• ആദശ്യ പഞ്ചാര്ടത്ത് ബതിലതില് 58 ബപയഞ്ചാ ബതിനകള് നതിര്മതിച്ചെതതിനു തുക കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനു
നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  38  എണ്ണരം  മഞ്ചാത്രപമ  പഹല്തത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗതതിനു
ഫകമഞ്ചാറതിയതിട്ടുള.  നഞ്ചാഗമ്പടരം  ഫമതഞ്ചാനതതിപല  പനഞ്ചാര്തത്ത്  ഭഞ്ചാഗത്തുള്ള  20
യൂണതിറ്റുകള്  പകടതിടതതിപന്റെ  അപഞ്ചാകതകള്  കഞ്ചാരണരം  ഫകമഞ്ചാറതിയതിടതില.
ഇപകഞ്ചാരരം  അപഞ്ചാകതകള്  നതിലനതില്പക്ക,  ബതില്  തുക  അനുവദതിച്ചെതത്ത്
ക്രമപകഞ്ചാരമല.

• നഞ്ചാഗമ്പടരം  ഫമതഞ്ചാനതതിപല  പനഞ്ചാര്തത്ത്  ഭഞ്ചാഗത്തുള്ള  20  യൂണതിറ്റുകള്
പകടതിടതതിപന്റെ  അപഞ്ചാകതകള്  പരതിഹരതിക്കണപമനഞ്ചാവശശ്യപപ്പെട്ടുപകഞ്ചാണത്ത്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനു മുനതിസതിപ്പെല് എഞതിനഫീയര് 05.09.2018 ല് കതത്ത് നല്കതിയതിരുന.
ആയതത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  കഞ്ചാലയളവു  വപരയുരം  പരതിഹരതിച്ചെത്ത്  ടതി  യൂണതിറ്റുകള്  പഹല്തത്ത്
വതിഭഞ്ചാഗതതിനു ഫകമഞ്ചാറതിയതിടതില.

• നഞ്ചാഗമ്പടരം ഫമതഞ്ചാനതതിപല പനഞ്ചാര്തത്ത്  ഭഞ്ചാഗത്തുള്ള  20  യൂണതിറ്റുകളള്ള പകടതിടരം
റയതില്പവ  ഏപറടുതതഞ്ചാപണനരം  ടതി  പഞ്ചാന്റെത്ത്  പപഞ്ചാളതിച്ചു  നഫീക്കണപമനരം
പചെലതിപയഞ്ചാഴുക്കരം  പറഞ്ചാഡതില്  CPI  ഓഫഫീസതിനു  സമഫീപരം  നതിര്മതിച്ചെ  പഞ്ചാന്റെത്ത്
പപഞ്ചാടതിപപ്പെഞ്ചാളതിഞ്ഞു  പവര്തനകമമലപയനരം  നഗരസഭ  പഹല്തത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗരം
സൂപണത്ത്  09.07.2019  ല്  (H4-16137/19)  മുനതിസതിപ്പെല്  എഞതിനഫീയപറ
അറതിയതിച്ചെതിരുന.  റയതില്പവ  ഏപറടുത  സലത്തു  പഞ്ചാന്റെത്ത്
നതിര്മതിക്കഞ്ചാനുണഞ്ചായതതിപന്റെ കഞ്ചാരണരം വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിടതില. 

• നതിലവതില്  എത്ര  പഞ്ചാന്റുകള്  പവര്തനകമമഞ്ചാപണനള്ള  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  നഗരസഭ
പഹല്തത്ത്  വതിഭഞ്ചാഗതതില്  നതിനരം  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കഞ്ചാന  പസക്രടറതിപയഞ്ചാടു
ആവശശ്യപപ്പെപടങ്കതിലുരം മറുപടതി ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതില

പമല് വതിവരതിച്ചെ അപഞ്ചാകതകള് നതിലനതില്ക്കുനതതിനഞ്ചാല്   ഇതതിനഞ്ചായതി പചെലവഴതിച്ചെ
26,83,349/-  രൂപ  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  തടസപപ്പെടുതതിയതിട്ടുണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരതതില് നതിലവതിപല സതിതതി
തുടരുനതഞ്ചായതി  അറതിയതിച്ചെതിപവനത്ത്  പകഞ്ചാടയരം  ജതിലഞ്ചാ  സഫീനതിയര്  പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്
പക.എസത്ത്.എ.പക.എരം.എരം.3/199/2020  തഫീയതതി  23.09.2020   കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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ഇടുക്കതി ജതില

1. വടവട മഞ്ചാതൃകഞ്ചാഗഞ്ചാമരം.

[വടവട ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-18]

വടവട  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  തങ്ങളപട  അഭതിമഞ്ചാന  പപഞ്ചാജകത്ത്  എന  നതിലയതില്
ആസൂത്രണരം  പചെയ  പഞ്ചാര്പ്പെതിട  സമുച്ചെയ  നതിര്മഞ്ചാണ  പദ്ധതതിയഞ്ചാണത്ത്  "വടവട  മഞ്ചാതൃകഞ്ചാ
ഗഞ്ചാമരം”. ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപല സഞ്ചാമ്പതതികവുരം സഞ്ചാമൂഹശ്യവുമഞ്ചായതി പതിനഞ്ചാക്കരം നതില്ക്കുന
പടതികജഞ്ചാതതി  വതിഭഞ്ചാഗതതില്പപ്പെട  108  കുടുരംബങ്ങപള  പുനരധതിവസതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്
പസ്തുത  പപഞ്ചാജകതിലൂപട  ലകശ്യമതിടുനതത്ത്.  അതതിപന്റെ  ധനകഞ്ചാരശ്യ  വതിശകലനരം  ചുവപട
പചെര്ക്കുന

ക്രമ
നരം ഫണത്ത് പസഞ്ചാതസത്ത് തുക(രൂപ)

(പകഞ്ചാടതിയതില്) ഉപദ്ദേശശ്യരം

1 എരം.എല്.എ.യുപട പഞ്ചാപദശതിക 
വതികസന ഫണത്ത് 01

കമക്യൂണതിറതി ഹഞ്ചാള്, പകല് വഫീടത്ത്,
അരംഗനവഞ്ചാടതി,ഫലബ്രറതി 
പകടതിടനതിര്മഞ്ചാണരം

2 പടതികജഞ്ചാതതി വതികസന വകുപ്പെതിപന്റെ 
ഭവന നതിര്മഞ്ചാണ ഫണത്ത്

05 ഭവന സമുച്ചെയ നതിര്മഞ്ചാണരം

3

അരംപബദത്ത്കര് സപങ്കത വതികസന 
പദ്ധതതി (എരം.പതി ഫണത്ത്)

01
ഭൂവതികസനരം, പറഞ്ചാഡത്ത് നതിര്മഞ്ചാണരം

അരംപബദത്ത്കര് സപങ്കത വതികസന 
പദ്ധതതി (എരം.എല്.എ ഫണത്ത്)

02

4 ജലനതിധതി, സമ്പൂര്ണ ശുചെതിതത 
യജരം ഫണത്ത്

01 ജലവതിതരണരം
,മഞ്ചാലതിനശ്യസരംസ്ക്കരണരം

5 പദശഫീയ പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പു പദ്ധതതി 01 ഭൂവതികസനരം, പറഞ്ചാഡത്ത് നതിര്മഞ്ചാണരം

6 പദശഫീയ പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പു പദ്ധതതി 0.01 സഞ്ചാമൂഹശ്യ വനവതത്ത്ക്കരണരം

7 എരം.എല്.എയുപട പഞ്ചാപദശതിക 
വതികസന ഫണത്ത് 

0.05 സരംരകണ പവലതി,പധഞ്ചാന
കവഞ്ചാടരം എനതിവയുപട നതിര്മഞ്ചാണരം

8 എരം.എല്.എയുപട പഞ്ചാപദശതിക 
വതികസന ഫണത്ത് 

0.15 പതരുവു വതിളക്കുകള് 
സഞ്ചാപതിക്കല് 

ആപക 11.21

വടവട-പഴപതഞ്ചാടരം  പറഞ്ചാഡതിനു  സമഫീപരം  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപന്റെ
ഉടമസതയതിലുള്ളതുരം  പബഞ്ചാക്കത്ത്  നരം.64-ല്പപ്പെടുനതുമഞ്ചായ  1.75  ഏക്കര്   സലമഞ്ചാണത്ത്
നതിര്മഞ്ചാണതതിനത്ത്  പതരപഞ്ഞെടുതതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇരുനതിലകളള്ള  27  ഭവന
സമുച്ചെയങ്ങളതിലഞ്ചായതി  (ഓപരഞ്ചാനതിലുരം  400 ചെതുരശ്ര അടതി വതിസഫീര്ണമുള്ള നഞ്ചാലു ഫഞ്ചാറ്റുകള്
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വഫീതരം) 108  വഫീടുകളരം അനുബന്ധമഞ്ചായതി കമക്യൂണതിറതി ഹഞ്ചാള്,  വഞ്ചായനശഞ്ചാല,  പകല്വഫീടത്ത്,
അരംഗനവഞ്ചാടതി,  ശുചെതിതത  സമുച്ചെയരം,  വശ്യഞ്ചാപഞ്ചാരശഞ്ചാല,  കുടതികള്ക്കുള്ള  കളതിസലരം,
പറഞ്ചാഡുകള്  എനതിവയുരം  നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  ലകശ്യമതിടതിട്ടുള്ളതത്ത്.  വതിശദമഞ്ചായതി
തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ  പപഞ്ചാജകത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതിനത്ത്  സരംസഞ്ചാനതല  സഞ്ചാപങ്കതതിക  സമതിതതിയുപട
അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  ലഭതിച്ചെതഞ്ചായതി  അധതികൃതര്  അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  പപഞ്ചാജകത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതിപന്റെ
പരതിപശഞ്ചാധനയതില് തഞ്ചാപഴ വതിവരതിക്കുന അപഞ്ചാകതകള് ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടതിട്ടുണത്ത്.

1. പദ്ധതതിക്കത്ത് സരംസഞ്ചാനതല സഞ്ചാപങ്കതതിക സമതിതതിയുപട അരംഗഫീകഞ്ചാരരം ലഭതിച്ചെതഞ്ചായതി
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  നതിലവതില്  തപദ്ദേശസതയരംഭരണസഞ്ചാപനങ്ങളപട  പപതശ്യക
പദ്ധതതികള്ക്കത്ത് അനുമതതിയുരം സഞ്ചാധൂകരണവുരം നല്കുവഞ്ചാന സര്ക്കഞ്ചാരതിനത്ത് ശുപഞ്ചാര്ശ
സമര്പ്പെതിക്കുനതതിനത്ത്  അര്ഹതയുള്ള  സമതിതതി  വതിപകന്ദ്രഫീകൃത  ആസൂത്രണ
സരംസഞ്ചാനതല  പകഞ്ചാര്ഡതിപനഷന  കമതിറതിയഞ്ചാണത്ത്.  ഇത്രയുരം  ബൃഹതഞ്ചായ  ഒരു
നതിര്മഞ്ചാണ പപഞ്ചാജകഞ്ചായതതിനഞ്ചാല് പകരള വനരം-പരതിസതിതതി വകുപ്പെതിനു കഫീഴതിലുളള
സരംസഞ്ചാനതല  പരതിസതിതതി  ആഘഞ്ചാത  വതിലയതിരുതല്  അപതഞ്ചാറതിറതിയതില്നതിനത്ത്
(State  Level  Environmental  Impact  Assessment  Authority-SLEIAA)
അതതിനത്ത്  കതിയറനസത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചാപണങ്കതിലുരം  അതത്ത്  പനടതിയതഞ്ചായതി  പരഖയതില.
കൂടഞ്ചാപത മരഞ്ചാമതത്ത് ഇനങ്ങള് അടങ്ങതിയതതിനഞ്ചാല് ചെഫീഫത്ത് എനജതിനതിയറുപട റഞ്ചാങ്കതില്
കുറയഞ്ചാത  സഞ്ചാപങ്കതതിക  വതിഭഞ്ചാഗരം  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനതില്നതിനള്ള  സഞ്ചാപങ്കതതിക
ആനുമതതിയുരം  പപഞ്ചാജകതിനത്ത്  അനതിവഞ്ചാരശ്യമഞ്ചാണത്ത്.  അതത്ത്  ഇനതിയുരം
ലഭതിച്ചെതിടതിലഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല്  നതിര്വഹണഞ്ചാനുമതതി  ലഭതിച്ചെതഞ്ചായുള്ള  വഞ്ചാതഗതതി
അരംഗഫീകഞ്ചാരതിക്കഞ്ചാനഞ്ചാവതില.

2. വനപതഞ്ചാതതില്  മണ്ണത്ത്  നഫീക്കരം  പചെയത്ത്  പതലപമഞ്ചാരുക്കതി  നതിര്മഞ്ചാണരം
നടപതണതതിനഞ്ചാല്  മണ്ണതിപന്റെ  ഘടന  പരതിപശഞ്ചാധതിപക്കണതത്ത്,  നതിര്മതിക്കപപ്പെടുന
ഭവനസമുച്ചെയതതിപന്റെ സുരകയത്ത് അനതിവഞ്ചാരശ്യമഞ്ചാണത്ത്. അര്ഹതയുള്ള സഞ്ചാപനപത
നതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  പസ്തുത  പരതിപശഞ്ചാധന  നടതതിയതഞ്ചായ  പരഖകള്  സൂകതിച്ചെതിടതില.
അശഞ്ചാസഫീയമഞ്ചായ  പകടതിട  നതിര്മഞ്ചാണരം  മൂലരം  വനപതഞ്ചാതതില്  മണ്ണതിടതിച്ചെതിലുരം
പരതിസതിതതി  നഞ്ചാശവുരം  കഴതിഞ്ഞെ  പളയകഞ്ചാലതത്ത്  സരംഭവതിച്ചെ  കഞ്ചാരശ്യരം
പഞ്ചാധഞ്ചാനശ്യപതഞ്ചാപട കഞ്ചാപണണതഞ്ചാണത്ത്.

3. പപഞ്ചാജകത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  പവര്തന  കലണര്  ഉള്പപ്പെടുതതിയതിടതില.  ആകയഞ്ചാല്
പദ്ധതതി  പൂര്തഫീകരണക്കഞ്ചാലയളവത്ത്  വശ്യകമല.  നതിര്വ്വഹണ  ഏജനസതിയഞ്ചായ
ഹഞ്ചാബതിറഞ്ചാറതിനത്ത്  ഒരു  പകഞ്ചാടതി  ഫകമഞ്ചാറതി  ഒരു  വര്ഷരം  കഴതിപഞ്ഞെങ്കതിലുരം  ഇപപ്പെഞ്ചാഴുരം
പഞ്ചാഥമതിക പവര്തനമഞ്ചായ ലഞ്ചാന്റെത്ത് പഡവലപത്ത്പമന്റെത്ത് മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത് പൂര്തതിയഞ്ചാക്കഞ്ചാന
കഴതിഞ്ഞെതിട്ടുള്ളതത്ത് എനതതിനഞ്ചാല് 2016-17-ല് നതിശ്ചയതിച്ചെ അടങ്കലതില് നതിര്മഞ്ചാണരം
പൂര്തഫീകരതിക്കുപമനത്ത് കരുതുവഞ്ചാന സഞ്ചാധതിക്കതില.
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4. വതിവതിധ  ഏജനസതികളപട  ധനസഹഞ്ചായമഞ്ചാണത്ത്  പദ്ധതതിയുപട  വതിഭവപസഞ്ചാതസഞ്ചായതി
പരതിഗണതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  അവ  യഥഞ്ചാസമയരം  വതിനതിപയഞ്ചാഗതതിനു
ലഭതിക്കുപമനത്ത്  ഉറപ്പെഞ്ചാക്കതിയതിടതില.  പടതികജഞ്ചാതതി  വകുപ്പെതിപന്റെ  വതിഹതിതമഞ്ചായ  അഞ
പകഞ്ചാടതി രൂപയതില്  3.24 പകഞ്ചാടതി രൂപ ജതിലഞ്ചാ കളകര് മുപഖന അനുവദതിക്കപപ്പെടതത്ത്
മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  ഈയതിനതതില്  ലഭശ്യമഞ്ചായ  ആശഞ്ചാവഹമഞ്ചായ  പുപരഞ്ചാഗതതി.
പദശഫീയപതഞ്ചാഴതിലുറപ്പു  പദ്ധതതി,  ജലനതിധതി,  സമ്പൂര്ണ  ശുചെതിതത  യജരം
തുടങ്ങതിയവയതില്  നതിനത്ത്  2.01  പകഞ്ചാടതി  രൂപ  പതഫീകതിക്കുനപവങ്കതിലുരം  ഇത്രയുരം
ഗണശ്യമഞ്ചായ തുക ലഭതിക്കുപമനത്ത്  ഉറപ്പെതില.  പടതികജഞ്ചാതതി  വതികസന വകുപ്പെതില്നതിനത്ത്
ബഞ്ചാക്കതി  ലഭതിപക്കണതുള്പ്പെപട  പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി  വകയതിരുതതിയ  തുക  എപപ്പെഞ്ചാള്
ലഭതിക്കുപമനതതിപനക്കുറതിച്ചെത്ത്  യഞ്ചാപതഞ്ചാരു  ഉറപ്പുരം  അധതികൃതര്ക്കതിലഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല്
തുടര്പവര്തനങ്ങള്  സമഫീപഭഞ്ചാവതിയതില്  തുടങ്ങഞ്ചാനഞ്ചാവുപമനത്ത്  കരുതഞ്ചാനഞ്ചാവതില.
കരഞ്ചാര്  കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി  അനന്തമഞ്ചായതി  നഫീട്ടുവഞ്ചാന  നതിര്വഹണ  ഏജനസതി
തയഞ്ചാറഞ്ചാകതിപലനതതിനഞ്ചാല്  നഷ്ടപരതിഹഞ്ചാരരം  നല്പകണതി  വരുന  സഞ്ചാഹചെരശ്യവുരം
കരുതപലഞ്ചാപട കഞ്ചാപണണതഞ്ചാണത്ത്.

5. പടതികജഞ്ചാതതി വതികസന വകുപ്പുത്ത് ഡയറകര് അനുവദതിച്ചെ  3.24  പകഞ്ചാടതി രൂപ ആദശ്യരം
ദഞ്ചാരതിദ്രശ്യ ലഘൂകരണവതിഭഞ്ചാഗരം ഇടുക്കതി പപഞ്ചാജകത്ത് ഡയറകറുപട ബഞ്ചാങ്കത്ത് അക്കസൗണതില്
കളകര് മുപഖന നതിപകപതിച്ചുപവങ്കതിലുരം ധനകഞ്ചാരശ്യ പരതിപശഞ്ചാധനഞ്ചാ  വതിഭഞ്ചാഗതതിപന്റെ
ഓഡതിറത്ത് ആപകപപതത്തുടര്നത്ത് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപന്റെ പസ്പെഷശ്യല് ടതി.എസത്ത്.ബതി
അപക്കസൗണതിപലക്കത്ത്  (Spl  TSB  A/C  No.14/2)  മഞ്ചാറ്റുകയഞ്ചാണുണഞ്ചായതത്ത്.
അതതില്നതിനത്ത്  1  പകഞ്ചാടതി  രൂപ  നതിര്വഹണ  ഏജനസതിയഞ്ചായ  ഹഞ്ചാബതിറഞ്ചാറതിനത്ത്
19.09.2018-പല 0306381 നമ്പര് പചെക്കത്ത് പകഞ്ചാരരം ഫകമഞ്ചാറതി.  ഏജനസതിയുമഞ്ചായതി
ഏര്പപ്പെട  കരഞ്ചാര്  പരതിപശഞ്ചാധനയത്ത്  ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയതിടതില.  തനമൂലരം  പദ്ധതതി
നതിര്വഹണതതിപല വശ്യവസകള്,  നതിര്മഞ്ചാണ കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി തുടങ്ങതിയ വതിവരങ്ങള്
ലഭശ്യമല.  തുക  ഫകമഞ്ചാറതി  ഒരു  വര്ഷരം  കഴതിപഞ്ഞെങ്കതിലുരം  അടുത  നഞ്ചാളകളതില്
ഫസറതിപല മണ്ണത്ത് നഫീക്കരം പചെയതത്ത് മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത് ഇതുവപര പൂര്തഫീകരതിച്ചെ പവൃതതി.
കൃതശ്യമഞ്ചായ  പവര്തനകലണറതിപന  അടതിസഞ്ചാനപപ്പെടുതതി  ഹഞ്ചാബതിറഞ്ചാറതിനത്ത്
നതിര്പദ്ദേശരം  നല്കതി  പവര്തനരം  ഏപകഞ്ചാപതിക്കഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല്  പലതിശയതിനതതില്
തപന നതിര്വഹണ ഏജനസതിക്കത്ത് വനതുക ലഭതിക്കഞ്ചാന സഞ്ചാഹചെരശ്യപമഞ്ചാരുങ്ങതി.

6. പടതികജഞ്ചാതതി  വകുപ്പെത്ത്  108  കുടുരംബങ്ങള്ക്കത്ത്  ഭവനരം  നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  3.24
പകഞ്ചാടതി  രൂപ  അനുവദതിച്ചെതത്ത്.  (108  x  300000).  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  ആവശശ്യതതിനത്ത്
അനുവദതിക്കപപ്പെട തുക വകമഞ്ചാറതി ലഞ്ചാന്റെത്ത് പഡവലപത്ത്പമന്റെതിനത്ത് വതിനതിപയഞ്ചാഗതിച്ചെ നടപടതി
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  പസക്രടറതിയുപട  ഭഞ്ചാഗത്തുനതിനമുള്ള  നതിരുതരവഞ്ചാദപരവുരം
ചെടവതിരുദ്ധവുമഞ്ചായ  നടപടതിയഞ്ചാപണന  കപണതലതില്  പടതികജഞ്ചാതതി  വതികസന
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വകുപ്പുത്ത്  ഡയറകര്      കഞ്ചാരണരം  കഞ്ചാണതിക്കല്  പനഞ്ചാടഫീസത്ത്  നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  (കതത്ത്
നരം.പഡവ.ബതി2-6076/17(1) തഫീയതതി.04.10.2019).

7. പചെങ്കുതഞ്ചായ ഒരു മലയുപട വശങ്ങള് പന്ത്രണത്ത് അടതിയതിപലപറ ആഴതതില് ഇടതിച്ചു
നതിരതതി  തട്ടുകളഞ്ചാക്കതി  വഫീടുകള്ക്കുള്ള  പതലരം  ഒരുക്കുകയുരം  അവയതിടയതിലൂപട
മുകളതിപലക്കത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്  നതിര്മതിച്ചുമഞ്ചാണത്ത്  ഭവനസമുച്ചെയതതിപന്റെ  ഘടന
നതിര്ണയതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ലഞ്ചാന്റെത്ത്  പഡവലപത്ത്പമന്റെതിനുള്ള  തുക  പദശഫീയ  പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പു
പദ്ധതതിയതിലൂപട  (MGNREGS)  കപണത്തുവഞ്ചാനഞ്ചാണത്ത്  നതിശ്ചയതിച്ചെതത്ത്.  എനഞ്ചാല്
പസ്തുത പദ്ധതതിയതില് രജതിസര് പചെയ പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികള്ക്കു പകരരം വനപതഞ്ചാതതിലുള്ള
യന്ത്രസഞ്ചാമഗതികള് ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് നതിര്വഹണ ഏജനസതിയഞ്ചായ ഹഞ്ചാബതിറഞ്ചാറത്ത് ആണത്ത്
പസ്തുത  പണതികള്  നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയതത്ത്.  തന്മൂലരം  പതഞ്ചാഴതിലുറപ്പെത്ത്  പദ്ധതതിയതിലൂപട
സമഞ്ചാഹരതിപക്കണതിയതിരുന  1  പകഞ്ചാടതി  രൂപയുപട പസവനരം തുടര്നത്ത് ലഭതിക്കഞ്ചാനുള്ള
സഞ്ചാധശ്യതയുരം വതിരളമഞ്ചാണത്ത്.

8. 108  കുടുരംബങ്ങള്ക്കുള്ള  ഭവനസമുച്ചെയവുരം  അനുബന്ധസസൗകരശ്യങ്ങളമഞ്ചാണത്ത്
ഒരുക്കഞ്ചാന  നതിശ്ചയതിച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്.  ബൃഹതഞ്ചായ  പദ്ധതതിയുപട
മഞ്ചാലതിനശ്യപരതിപഞ്ചാലനവുമഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെട  പവര്തനങ്ങള്ക്കത്ത്  ശുചെതിതത  മതിഷപന്റെ
അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  ആവശശ്യമഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  അവരതില്  നതിനള്ള  അനുപയഞ്ചാജശ്യതഞ്ചാ
സഞ്ചാകശ്യപത്രരം  ലഭതിച്ചെതിടതില.  കൂടഞ്ചാപത  മുകള്  നതിലയതിപലക്കുള്ള  പപവശന
മഞ്ചാര്ഗതതിനുരം  തഞ്ചാഴപത  നതിലയതിപല  അടുക്കളകളതില്നതിനള്ള  പുകയുപട
ബഹതിര്ഗമനതതിനുരം  പഞ്ചാനതിപലഞ്ചാ  എസതിപമറതിപലഞ്ചാ  വശ്യവസകളതില.  വര്ക്കത്ത്
ഫസറഞ്ചായ  മലയുപട  അടതിവഞ്ചാരത്തുനതിനത്ത്  മുകള്വപരയുള്ള  സഞഞ്ചാരമഞ്ചാര്ഗരം
വളവുകളരം  തതിരതിവുകളമുള്ള  ഒരു  പറഞ്ചാഡഞ്ചാണത്ത്.  ഫഞ്ചാറത്ത്  സമുച്ചെയതതിപന്റെ  തഞ്ചാഴപത
നതിലയതിപലക്കുള്ള  പപവശനരം  തഞ്ചാഴപത  പറഞ്ചാഡതില്നതിനരം  മുകളതിലപത
നതിലയതിപലക്കുള്ളതത്ത്  മുകള്വശപത  പറഞ്ചാഡതില്നതിനമഞ്ചാണത്ത്  എനഞ്ചാണത്ത്
വതിശദഫീകരതിക്കപപ്പെടതിട്ടുള്ളതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഇതത്ത്  പല  വഫീടുകള്ക്കുരം
പഞ്ചാപയഞ്ചാഗതികമപലനത്ത്  നതിര്വഹണ  ഏജനസതി  ചൂണതിക്കഞ്ചാടതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഇതത്ത്
ഭഞ്ചാവതിയതില് സങ്കഫീര്ണമഞ്ചായ പല വശ്യവഹഞ്ചാരങ്ങള്ക്കുരം പഹതുവഞ്ചാകഞ്ചാവുനതഞ്ചാണത്ത്.

9. പദ്ധതതിയുപട ഗുണപഭഞ്ചാക്തൃ  പതരപഞ്ഞെടുപ്പെത്ത് സരംബന്ധതിച്ചെ കഞ്ചാരശ്യങ്ങളതില് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്
മസൗനരം  പഞ്ചാലതിക്കുന.  പടതികജഞ്ചാതതി  വതിഭഞ്ചാഗക്കഞ്ചാരഞ്ചാണത്ത്  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കപളങ്കതിലുരം
പപഞ്ചാജകതിനത്ത്  പടതികജഞ്ചാതതി  വകുപ്പെതില്നതിനള്ള  അനുപയഞ്ചാജശ്യതഞ്ചാ  സഞ്ചാകശ്യപത്രരം
ലഭതിച്ചെതിടതില.  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കളപട  പടതികയുരം  അവപര  പതരപഞ്ഞെടുക്കഞ്ചാന
സതഫീകരതിച്ചെ മഞ്ചാനദണങ്ങളരം റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില് പരഞ്ചാമര്ശതിപക്കണതത്ത്  (ആശ്രയ പദ്ധതതി
കര്മപരതിപഞ്ചാടതി  മഞ്ചാതൃകയതില്)  സുതഞ്ചാരശ്യത  ഉറപ്പെഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്
അനതിവഞ്ചാരശ്യമഞ്ചായതിരതിപക്ക  അവയുപട  ഒഴതിവഞ്ചാക്കല്  വതിവഞ്ചാദങ്ങള്ക്കതിടയഞ്ചാക്കുവഞ്ചാന
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സഞ്ചാധശ്യതയുണത്ത്.  113  പപരടങ്ങുന  ഒരു  ഗുണപഭഞ്ചാക്തൃലതിസത്ത്  ഭരണസമതിതതി
അരംഗഫീകരതിച്ചെതഞ്ചായതി  കഞ്ചാണുനപവങ്കതിലുരം  (14.2.2017-പല  III(2)  നമ്പര്
തഫീരുമഞ്ചാനരം)  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കളപട  പപപരഞ്ചാഴതിപകയുള്ള  വതിശദവതിവരങ്ങള്
(പമല്വതിലഞ്ചാസരം,  വഞ്ചാര്ഡത്ത്  നരം.  തുടങ്ങതിയവ)  പടതികയതിലതില.  ഇതത്ത്
ഗുണപഭഞ്ചാക്തൃലതിസതിപന്റെ ആധതികഞ്ചാരതികതയത്ത് ഭരംഗരം വരുത്തുന.

10.പദ്ധതതിയുപട  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കപള  വശ്യകമഞ്ചായതി  നതിശ്ചയതിക്കഞ്ചാപതയുരം  അവരുപട
സമതപമഞ്ചാ  കരഞ്ചാപറഞ്ചാ  ഇലഞ്ചാപത  പകടതിടനതിര്മഞ്ചാണരം  നടത്തുനതുരം  പദ്ധതതിയുപട
ലകശ്യ  സഞ്ചാകഞ്ചാതത്ത്ക്കഞ്ചാരപത  പദഞ്ചാഷകരമഞ്ചായതി  ബഞ്ചാധതിപച്ചെക്കഞ്ചാരം.  പഴപതഞ്ചാടരം
പമഖലയതില്നതിനത്ത്  വതിദൂര  ഗഞ്ചാമങ്ങളഞ്ചായ  പകഞ്ചാടക്കഞ്ചാമ്പൂര്  കടവരതി,  കഞ്ചാവര
എനതിവതിടങ്ങളതില്  തഞ്ചാമസതിക്കുന  കുടുരംബങ്ങള്  തങ്ങളപട  കൃഷതിഭൂമതിയുരം  മറ്റുരം
ഉപപകതിച്ചെത്ത്  മഞ്ചാതൃകഞ്ചാ  ഗഞ്ചാമതതില്  തഞ്ചാമസതതിപനത്തുപമനത്ത്  ഉറപ്പെഞ്ചാക്കഞ്ചാനഞ്ചാവതില.
ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കളപട  സുതഞ്ചാരശ്യമഞ്ചായ  പതരപഞ്ഞെടുപ്പു  നടതഞ്ചാപതയുരം  അവരുപട
സമതപത്രരം  വഞ്ചാങ്ങഞ്ചാപതയുരം  പദ്ധതതി  പവര്തനങ്ങളമഞ്ചായതി  മുപനഞ്ചാട്ടുപപഞ്ചായതത്ത്
ഗസൗരവപമറതിയ വഫീഴ്ചയഞ്ചാണത്ത്.

11. വസ്തുവതിപന്റെ  ഉടമസഞ്ചാവകഞ്ചാശരം  നതികതിപ്തമഞ്ചാകുനതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെ
വശ്യവസകപളഞ്ചാനരം റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതിലതില.  ഭഞ്ചാവതിയതില് സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെ വതിവതിധ പസവന
പഞ്ചാപക്കജകളപട  ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കളഞ്ചാകുനതതിനത്ത്  വഫീടതിപന്റെ  ഉടമസഞ്ചാവകഞ്ചാശരം
അനതിവഞ്ചാരശ്യമഞ്ചാപണനതതിനഞ്ചാല്  അതതില്ക്കുറഞ്ഞെ  ഡതിമഞ്ചാന്റുകപളഞ്ചാനരം
ഗുണപഭഞ്ചാകഞ്ചാക്കള്  അരംഗഫീകരതിക്കുപമനത്ത്  കരുതഞ്ചാനഞ്ചാകതില.  അപകഞ്ചാരരം
തഫീരുമഞ്ചാനമഞ്ചാകുന  പകരം  പകഞ്ചാടതികള്  വതിലമതതിക്കുന  പഞഞ്ചായതത്ത്  ഭൂമതി
അനശ്യഞ്ചാധഫീനപപ്പെടുനതഞ്ചാണത്ത്. പകമപവര്തനങ്ങള്ക്കത്ത് പവണതി ഭൂമതി കപണതഞ്ചാന
സര്ക്കഞ്ചാര് ധനസഹഞ്ചായതതിപന്റെ സഞ്ചാധശ്യത പതടഞ്ചാപത സതന്തരം ഉടമസതയതിലുള്ള
ഭൂമതി നഷ്ടപപ്പെടുവഞ്ചാനുള്ള സഞ്ചാഹചെരശ്യരം ഒരുക്കതിയ നടപടതി ദസൗര്ഭഞ്ചാഗശ്യകരമഞ്ചാണത്ത്.

നതിര്മഞ്ചാണതതിനഞ്ചാവശശ്യമഞ്ചായ  ഫണ്ടുകള്  യഥഞ്ചാര്തതതില്  ലഭശ്യമഞ്ചാകുപമഞ്ചാപയനരം
പദ്ധതതി  എന  പൂര്തഫീകരതിക്കഞ്ചാനഞ്ചാവുപമനരം  പൂര്തഫീകരതിച്ചെഞ്ചാല്  തപന
പുനരധതിവഞ്ചാസപക്രതിയ  പൂര്ണമഞ്ചായതി  നടപ്പെഞ്ചാക്കഞ്ചാനഞ്ചാവുപമഞ്ചാപയനരം  ഉറപ്പു  വരുതഞ്ചാപത
വനകതിട  പദ്ധതതി  ഏപറടുതതത്ത്  പപഞ്ചാതുമുതലതിപന്റെ  ദുര്വശ്യയമഞ്ചാണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്,  മറുപടതി
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത്  നഞ്ചാളതിതുവപര  സഞ്ചാപനരം  ഇസൗ  വതിഷയതതിപനല്  മറുപടതി
നല്കുകപയഞ്ചാ  തുടര്  നടപടതി  സതഫീകരതിക്കുകപയഞ്ചാ  പചെയതിടതില  എനത്ത്  അറതിയതിച്ചെതഞ്ചായതി  ഇടുക്കതി
ജതിലഞ്ചാ ഓഡതിറത്ത് പഡപക്യൂടതി ഡയറകര് 15.09.2020 പല പക.എസത്ത്.എ.പഎ.ഡതി.പക.3/720/2020
പല കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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എറണഞ്ചാകുളരം ജതില

1. പറപസഞ്ചാപറഷന  ചെഞ്ചാര്ജ്ജതിനതതില്  ലഭതിപക്കണ  തുക  ഡതിമഞ്ചാന്റെത്ത്
പചെയതില, -നഷ്ടരം 38,02,500/-.

[എറണഞ്ചാകുളരം ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 2-2]

പപഞ്ചാജകതിപന്റെ പപരത്ത് പകഞ്ചാനഞ്ചാനതിക്കഞ്ചാടത്ത് -പുനമറതതില്തഞ്ചാഴരം പറഞ്ചാഡത്ത് 
ആരക്കുഴ ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതത്ത്

പപഞ്ചാജകത്ത് നമ്പര് S0022/18

നതിര്വ്വഹണരം അസതിസന്റെത്ത് എകതികക്യൂടഫീവത്ത് എഞതിനതിയര്

കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന പക.വതി പപഞ്ചാള്

ഫയല് നമ്പര് A1-222/17-18

ആരക്കുഴ ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപല പകഞ്ചാനഞ്ചാനതിക്കഞ്ചാടത്ത്  -  പുനമറതതില്തഞ്ചാഴരം പറഞ്ചാഡത്ത്
1090  മഫീറര്  നഫീളതതില്  3 മഫീറര്  വഫീതതിയതില്  റഫീടഞ്ചാറതിരംഗത്ത്  പചെയ്യുനതതിനുരം  60  മഫീറര്
നഫീളതതില്  3 മഫീറര്  വഫീതതിയതില്  ഇന്റെര്പലഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  കട  വതിരതിക്കുനതതിനുരം  ഐറതിഷത്ത്
ഡയതിന നതിര്മതിക്കുനതതിനുരം 15 ലകരം രൂപ അടങ്കലതില് എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി പടണര്
പചെയതിരുന. കുറഞ്ഞെ നതിരക്കത്ത് പകതഞ്ചാട്ടു പചെയ ശ്രഫീ.പക.വതി പപഞ്ചാള് പമല് പവൃതതിക്കത്ത് കരഞ്ചാര്
പവച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  പവൃതതി  ആരരംഭതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി  പമറഫീരതിയല്സത്ത്  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  സലതത്ത്
സരംഭരതിക്കുകയുരം  ഫടല്  നതിരത്തുനതതിനുളള  മണ്പവലകളരം  ടഞ്ചാറതിരംഗതിനഞ്ചായതി  പറഞ്ചാഡത്ത്
കഫീനതിരംഗുരം പൂര്തഫീകരതിച്ചെതിരുന. എനഞ്ചാല് ജതിലഞ്ചാ പ ഞഞ്ചായതതിപന്റെ ആസതിയതില്പപ്പെടതിട്ടുളള
പമല് പറഞ്ചാഡതിപന്റെ മധശ്യഭഞ്ചാഗത്തുകൂടതി പകരള വഞ്ചാടര് അപതഞ്ചാറതിറതിയതില്  (പതിറവരം പപഞ്ചാജകത്ത്
ഡതിവതിഷന)  നതിനരം ഏര്പപ്പെടുതതിയ പവൃതതിയുപട ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി രണത്ത് മഫീറര് വഫീതതിയതിലുരം
ഒനര മഫീറര്  ആഴതതിലുരം  പറഞ്ചാഡത്ത്  പവടതിപപ്പെഞ്ചാളതിച്ചെത്ത്  കുടതി  പവളള പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി  ഫപപ്പെത്ത്
ഇടതിട്ടുളളതഞ്ചായതി  അസതിസന്റെത്ത്  എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനതിയര്.  LSGD  സബത്ത്  ഡതിവതിഷന,
മൂവഞ്ചാറ്റുപുഴ റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത് പചെയതിട്ടുണത്ത്.  ടതി പറഞ്ചാഡതിപന്റെ പുനരുദ്ധഞ്ചാരണതതിനഞ്ചായതി  51.58  ലകരം
രൂപ  ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതതില്  ഒടുക്കണപമനത്ത്  കഞ്ചാണതിച്ചു  പകഞ്ചാണത്ത്  LSGD  ജതിലഞ്ചാ
പ ഞഞ്ചായതത്ത്  എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനതിയര്,  പകരള  വഞ്ചാടര്  അപതഞ്ചാറതിറതിയത്ത്  കതത്ത്
നല്കതിയതിരുന. (07.03.18 പല A1 -222/17-ാം നമ്പര് കതത്ത് ).

51.58  ലകരം രൂപ ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതതില് ഒടുക്കണപമനത്ത് കഞ്ചാണതിച്ചു പകഞ്ചാണ്ടുളള
എസതിപമറത്ത്പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  2  മഫീറര് വഫീതതിയുരം  2000  മഫീറര് നഫീളവുരം പരതിഗണതിച്ചെഞ്ചാണത്ത്
എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളപതനരം ടഞ്ചാര് പറഞ്ചാഡത്ത് ഏറവുരം കുറവത്ത് (1.20 മഫീറര്) മുറതിക്കുന
വഫീതതിയതില് 1250 മഫീറര് നഫീളതതില് ഫപപ്പെത്ത് സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത് ലകശ്യമതിടുനപതനരം
14.03.18 ല് പകരള വഞ്ചാടര് അപതഞ്ചാറതിറതി ജതിലഞ്ചാ പ ഞഞ്ചായതത്ത് എകതികക്യൂടഫീവത്ത് എഞതിനതിയപറ

                                           സമസ്ഥാഹൃത ഓഡളിററ്റ് റളിദപസ്ഥാര്ടറ്റ് 2019-20  209



 തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിന്നുള്ള പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്

അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  (14.03.18  പല  EE/PD/PVM/458/2016  കതത്ത്).  ആയതതിനഞ്ചാല്
എസതിപമറത്ത് പുനപരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെത്ത് തുക പുനര് നതിര്ണ്ണയതിച്ചു നല്കണപമനരം തുക ലഭതിക്കുന
മുറയത്ത് ഫണത്ത് അനുവദതിക്കുനതതിനത്ത് നടപടതികള് സതഫീകരതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം പമല് കതതില്
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. (ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതി നരം.76/12.12.19)

ഇതനുസരതിച്ചെത്ത് 1150 മഫീറര് നഫീളതതില് പറഞ്ചാഡത്ത് പുനര് നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത് 44 ലകരം
രൂപയുപട  എസതിപമറത്ത്  ആരക്കുഴ  LSGD അസതിസന്റെത്ത്  എഞതിനതിയര്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതി
സമര്പ്പെതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. കൂടഞ്ചാപത PWD(R&B) TVM ചെഫീഫത്ത് എഞതിനതിയറുപട സര്ക്കുലര് നമ്പര്
CE/R&B/GL/6682/06  dtd  18.03.13  പകഞ്ചാരരം  പറപസഞ്ചാപറഷന  ചെഞ്ചാര്ജ്ജഞ്ചായതി

34,98,300/- രൂപയുരം കണക്കഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുണത്ത്. (1150x2=2300m2 @1521/-)

08.03.18  ല്  LSGD  സബത്ത്ഡതിവതിഷന,  മൂവഞ്ചാറ്റുപുഴ  അസതിസന്റെത്ത്  എകതികക്യൂടഫീവത്ത്
എഞതിനതിയര്,  ജതിലഞ്ചാ  പ ഞഞ്ചായതത്ത്  എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനതിയര്ക്കത്ത്  നല്കതിയ കതതില്
ഏകപദശരം  2  കതി.മഫീ  ദൂരരം  2  മഫീറര്  വഫീതതിയതിലുരം  1.5  മഫീറര്  ആഴതതിലുരം  കുഴതിപയടുതത്ത്
(trenching)  വരുനതഞ്ചായതി  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പചെയതിട്ടുണത്ത്.  പകരള  വഞ്ചാടര്  അപതഞ്ചാറതിറതി
എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനതിയറുപട  കതതില്  1250  മഫീറര്  നഫീളതതില്  ഫപപ്പെത്ത്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  ലകശ്യമതിടുനപതനരം  1.20  മഫീറര്  വഫീതതിയതിലഞ്ചാണത്ത്  പറഞ്ചാഡത്ത്
മുറതിക്കുനപതനരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാല് ജതി.ഒ (ആര്.ടതി)30/2018/PWD dtd 05.01.18
ഉതരവത്ത്  പകഞ്ചാരമുളള  ഫഗഡത്ത്  ഫലനസത്ത്  അനുസരതിച്ചെത്ത്  പറപസഞ്ചാപറഷന  വഫീതതി  1.8
(1.2x1.5)  മഫീററഞ്ചാണത്ത്  വരുനതത്ത്.  എനഞ്ചാല്  പറഞ്ചാഡതിപന്റെ  മധശ്യഭഞ്ചാഗത്തുകൂടതി  2  മഫീറര്
വഫീതതിയതില്  കടത്ത്  പചെയതിട്ടുപണനത്ത്  LSGD  സബത്ത്ഡതിവതിഷന,  മൂവഞ്ചാറ്റുപുഴ  അസതിസന്റെത്ത്
എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനതിയര്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പചെയതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാലുരം  1250  മഫീറര്  നഫീളതതില്
ഫപപ്പെത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  ലകശ്യമതിടുനപതനത്ത്  പകരള  വഞ്ചാടര്  അപതഞ്ചാറതിറതി
എകതികക്യൂടഫീവത്ത്  എഞതിനതിയറുപട കതതില് അറതിയതിച്ചെതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാലുരം ജതിലഞ്ചാപഞഞ്ചായതതില്
ഒടുപക്കണ പറപസഞ്ചാപറഷന ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത് ചുവപട പകഞ്ചാടുക്കുന.

1250 x2 = 2500 m2 @1521 = 38,02,500/- രൂപ

പറപസഞ്ചാപറഷന  ചെഞ്ചാര്ജ്ജതിനതതില്  ലഭതിപക്കണ  തുക  ഡതിമഞ്ചാന്റെത്ത്  പചെയതഞ്ചായതി
കഞ്ചാണുനതില,  വഞ്ചാര്ഷതിക  കണക്കുകള്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  പമല്  ഇനതതില്  തുക
വരവുളളതഞ്ചാപയഞ്ചാ കതിടഞ്ചാനുളളതഞ്ചാപയഞ്ചാ ഉള്പപ്പെടുതതിയതിടതില.  അതതിനഞ്ചാല് ടതി തുക ഡതിമഞ്ചാന്റെത്ത്
പചെയത്ത്  ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാനഞ്ചാവശശ്യമഞ്ചായ  നടപടതികള്  സതഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാപണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്
റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  ഇസൗ  വതിഷയരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ
സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 
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പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള
മറുപടതിയതിപനല്  നഷ്ടരം  നതിലനതില്ക്കുന  എനത്ത്  എറണഞ്ചാകുളരം  ജതിലഞ്ചാ  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്  ഡയറകര്
23.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.ഇ.പക.എരം/(പതി.ജതി).320/2020  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

2. പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  അറകുറപ്പെണതി  2017-18  –നഷ്ടരം
8,99,593/-

[മൂവഞ്ചാറ്റുപുഴ മുസതിനതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-3]

പപഞ്ചാജകതിപന്റെ പപരത്ത് പതരുവു വതിളക്കുകളപട അറകുറപ്പെണതി 

പപഞ്ചാജകത്ത് നമ്പര് S0253/18

നതിര്വ്വഹണരം അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനതിയര്

പചെലവു വതിവരരം ബതില്  നരം  19/17-18  തഫീയതതി  19.2.18
14,99,037/- രൂപ

2017-18  വര്ഷപത  പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  പടണര്
കണതിച്ചെതതില്  കുറഞ്ഞെ  നതിരക്കത്ത്  (എസതിപമറത്ത്  നതിരക്കത്ത്)  സൂചെതിപ്പെതിച്ചെ  ശ്രഫീ.പജയത്ത്സണ്
കുരശ്യഞ്ചാപക്കഞ്ചാസതിപന്റെ  പടണര്  അരംഗഫീകരതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  നതിരക്കുകള്  ചുവപട  പകഞ്ചാടുക്കുന.
ഇതനുസരതിച്ചെത്ത് തനവര്ഷരം തഞ്ചാപഴപ്പെറയുരം പകഞ്ചാരരം തുക അനുവദതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

ഇനരം അനുവദതിച്ചെതത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 2200 @ 455 = 10,01,000

SV/MV ലഞ്ചാമ്പത്ത് 375@695 = 2,60,625

CFL 854 @ 278 = 2,37,412

ആപക 14,99,037

പടണര് വശ്യവസ പകഞ്ചാരരം കരഞ്ചാര് കഞ്ചാലഞ്ചാവധതിക്കുളളതില് പകടഞ്ചാകുന ഫലറ്റുകളപട
പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  തപന  മഞ്ചാപറണതഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഇലകതിക്കത്ത്
ഉപകരണങ്ങളപട  പസഞ്ചാക്കത്ത്  രജതിസര്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  നഗരസഭ  തപനയഞ്ചാണത്ത്
അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചായ  പമറഫീരതിയല്സത്ത്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  നല്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്.
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള്  വഞ്ചാങ്ങുപമ്പഞ്ചാള്  ഉണഞ്ചാകുനതുള്പപ്പെപടയുളള
നതികുതതികളരം  പലവതികളരം  ശരതിയഞ്ചായ  പതളതിവുകള്  ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയഞ്ചാല്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്
അനുവദതിച്ചു  നല്കഞ്ചാവുനതഞ്ചാണത്ത്  (സര്ക്കുലര്  3055/DA3/2011/തസതഭവ  തഫീയതതി
15.09.11).  എനഞ്ചാല്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള്  വഞ്ചാങ്ങതിയ
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ബതില്ലുകള്ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കഞ്ചാതതതിനഞ്ചാലുരം  നഗരസഭ  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചായ
പമറഫീരതിയല്സത്ത്  നല്കതിയതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാലുരം  പലബര്  ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്  മഞ്ചാത്രരം  നല്കതിയഞ്ചാല്
മതതിയഞ്ചാകുരം.  ജതിലഞ്ചാപഞഞ്ചായതത്ത്  ഇലകതിക്കല്  എഞതിനതിയറതിരംഗത്ത്  പഞ്ചാനല്  അസതി.
എഞതിനതിയര്  ശ്രഫീ.പക.ഐ.പജഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്  (റതിട:)  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയ  പകതഞ്ചാടത്ത്  പചെയ നതിരക്കതില്
ഉള്പപ്പെട പമറഫീരതിയല്സതിപന്റെ വതിലയുരം പലബര് ചെഞ്ചാര്ജരം ചുവപട പകഞ്ചാടുക്കുന.

ഇനരം നതിരക്കത്ത്
എസതിപമറത്ത് പകഞ്ചാരമുളള നതിരക്കത്ത് (ഇലകതിക്കല് എഞതിനതിയറതിരംഗത്ത്

പഞ്ചാനല് അസതി. എഞതിനതിയര് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതത്ത്)

പമറഫീരതിയല്സതിപന്റെ വതില പലബര് ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 455 273 182

SV/MV
ലഞ്ചാമ്പത്ത്

695 417 278

CFL 278 167 111

ഇതനുസരതിച്ചെത്ത് അനുവദതിക്കഞ്ചാവുന തുകയുപട വതിവരരം ചുവപട പകഞ്ചാടുക്കുന.

ഇനരം അനുവദതിപക്കണതത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 2200 @182 = 4,00,400

SV/MV ലഞ്ചാമ്പത്ത് 375 @278 = 1,04,250

CFL 854 @ 111 = 94,794

ആപക 5,99,444

അനുവദതിച്ചെതത്ത് 14,99,037

അധതികരം 8,99,593

കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  മരണപപ്പെടതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാല്  അധതികരം  നല്കതിയ  തുക  നതിര്വ്വഹണ
ഉപദ്ദേശ്യഞ്ചാഗസനഞ്ചായ  അസതിസന്റെത്ത്  എഞതിനഫീയറതില്  നതിനരം  ഇസൗടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.  മുന
വര്ഷങ്ങളതില്  പക.എസത്ത്.ഇ.ബതി.നടപ്പെതിലഞ്ചാക്കതിയപപ്പെഞ്ചാഴുരം  സഞ്ചാധനങ്ങള്  വഞ്ചാങ്ങതിച്ചു
നല്കതിയതിരുനതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  സഞ്ചാധനങ്ങള്  വഞ്ചാങ്ങതി  നല്കതിയപതനഞ്ചാണത്ത്
മറുപടതി നല്കതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്. പതരുവത്ത് വതിളക്കത്ത് പതളതിയതിക്കുനതതിനഞ്ചാവശശ്യമഞ്ചായ സഞ്ചാധനങ്ങള്
വഞ്ചാങ്ങതി നല്കുപമ്പഞ്ചാള് പലബര് ചെഞ്ചാര്ജ്ജതിനത്ത്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  അര്ഹത.  അതതിനഞ്ചാല് മറുപടതി
അരംഗഫീകരതിക്കുനതില. 
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മറ്റു അപഞ്ചാകതകള്

1. 2017-18 വര്ഷപത  പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  കരഞ്ചാര്
പവച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്  12.07.17  ലഞ്ചാണത്ത്.  പടണര്  വശ്യവസഥയനുസരതിച്ചെത്ത്  കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി
അവസഞ്ചാനതിക്കുനതത്ത്  11.07.18  ലഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഇക്കഞ്ചാലയളവതിപലക്കുളള  തുക
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  19.02.18  ല് നല്കതി ,(  ബതില് നമ്പര് 19/17-18  തഫീയതതി  19.02.18
പകഞ്ചാരരം  14,99,037/-  രൂപ)  പതരുവു വതിളക്കുകള് നനഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  കരഞ്ചാറതിപന്റെ
കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി അവസഞ്ചാനതിക്കുനതതിനത്ത് മുനപത്ത് തപന മുഴുവന തുകയുരം നല്കതി.

2. 20.04.17  പല  പടണര്  പനഞ്ചാടഫീസത്ത്  പകഞ്ചാരരം  കഞ്ചാണതിച്ചെതിരതിക്കുന  പതരുവു
വതിളക്കുകളപട  എണ്ണവുരം  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  തുക  അനുവ ദതിച്ചെതിരതിക്കുന  പതരുവു
വതിളക്കുകളപട  എണ്ണവുരം  വശ്യതശ്യഞ്ചാസപപ്പെടതിരതിക്കുന.  വതിശദഞ്ചാരംശരം  ചുവപട
പകഞ്ചാടുക്കുന.

ഇനരം പടണര് പനഞ്ചാടഫീസു
പകഞ്ചാരരം

കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത് തുക
അനുവ ദതിച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 1598 2200

SV/MV ലഞ്ചാമ്പത്ത് 695 375

CFL 729 854

ആയതത്ത് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെത്ത് അധതികരം നല്കതിയതിട്ടുള്ളതത്ത് തതിരതിപക ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.
പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളപട  എണ്ണതതില്  കഞ്ചാരശ്യമഞ്ചായ  വശ്യതതിയഞ്ചാനരം  സരംഭവതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്
രജതിസറതില് പചെര്ക്കഞ്ചാന വതിട്ടുപപഞ്ചായതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത് എണ്ണരം കൂടുതലഞ്ചായതി കഞ്ചാണുനപതനഞ്ചാണത്ത്
ഇതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെ  ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതിക്കത്ത്  (40/01.11.2019)  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയ  മറുപടതി
അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല.  ഇസൗ വതിഷയരം സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം
ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള   മറുപടതി
അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതപലനത്ത്  എറണഞ്ചാകുളരം  ജതിലഞ്ചാ  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്  ഡയറകര്  23.09.2020 പല
പക.എസത്ത്.എ.ഇ.പക.എരം/(പതി.ജതി).320/2020 കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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3. പതരുവു വതിളക്കുകളപട അറകുറപ്പെണതി 2018-19 - നഷ്ടരം 4,35,146/- രൂപ

[മൂവഞ്ചാറ്റുപുഴ മുസതിനതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-4]

പപഞ്ചാജകതിപന്റെ പപരത്ത് പതരുവു വതിളക്കുകളപട അറകുറപ്പെണതി 

പപഞ്ചാജകത്ത് നമ്പര് S0065/19

നതിര്വ്വഹണരം അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനതിയര്

പചെലവു വതിവരരം 

ബതില് നരം 141/21.03.19 രൂപ 6,12,248/-

ബതില് നരം 142/27.03.19 രൂപ 1,04,887/-

ബതില് നരം 143/23.03.19 രൂപ 1,35,803/-

2018-19  വര്ഷപതക്കത്ത്  പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  പടണര്
കണതിച്ചെതതില്  കുറഞ്ഞെ  നതിരക്കത്ത്  (എസതിപമറത്ത്  നതിരക്കത്ത്)  സൂചെതിപ്പെതിച്ചെ  ശ്രഫീ.പജയത്ത്സണ്
കുരശ്യഞ്ചാപക്കഞ്ചാസതിപന്റെ പടണര് അരംഗഫീകരതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. നതിരക്കുകള് ചുവപട പകഞ്ചാടുക്കുന.

ഇനരം നതിരക്കത്ത്

എസതിപമറത്ത് പകഞ്ചാരമുളള നതിരക്കത്ത് (ഇലകതിക്കല് എഞതിനതിയറതിരംഗത്ത്
പഞ്ചാനല് അസതി. എഞതിനതിയര് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതത്ത്)

പമറഫീരതിയല്സതിപന്റെ
വതില പലബര് ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 455 273 182

SV/MV
ലഞ്ചാമ്പത്ത്

695 417 278

CFL 278 167 111

ഇതനുസരതിച്ചെത്ത് തനവര്ഷരം തഞ്ചാപഴപ്പെറയുരം പകഞ്ചാരരം തുക അനുവദതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.

ഇനരം അനുവദതിച്ചെതത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത്

2104 @ 455 = 9,57,320/-

(-) cost of unsupplied
materials (1264 x 273) = 3,45,072/-

നല്കതിയ തുക - 6,12,248/-

SV/MV ലഞ്ചാമ്പത്ത്

460 @695 = 3,19,700/-

(-) cost of unsupplied
materials (441x 417) = 1,83,897/-

നല്കതിയ തുക - 1,35,803/-

CFL 802 @ 278 = 2,22,956/-

(-) cost of unsupplied
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materials (707x 167) = 1,18,069/-

നല്കതിയ തുക - 1,04,887/-

ആപക 8,52,938/-

• പടണര് വശ്യവസ പകഞ്ചാരരം കരഞ്ചാര് കഞ്ചാലഞ്ചാവധതിക്കുളളതില് പകടഞ്ചാകുന ഫലറ്റുകളപട
പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള് കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന തപന മഞ്ചാപറണതഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല് തനവര്ഷരം
നഗരസഭ  തപനയഞ്ചാണത്ത്  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചായ  പമറഫീരതിയല്സത്ത്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത് നല്കതിയതിട്ടുളളതത്ത്. കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള് വഞ്ചാങ്ങുപമ്പഞ്ചാള്
ഉണഞ്ചാകുനതുള്പപ്പെപടയുളള  നതികുതതികളരം  പലവതികളരം  ശരതിയഞ്ചായ  പതളതിവുകള്
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയഞ്ചാല്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  അനുവദതിച്ചു  നല്കഞ്ചാവുനതഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള് വഞ്ചാങ്ങതിയ ബതില്ലുകള്ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കഞ്ചാതതതിനഞ്ചാലുരം
നഗരസഭ അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത് ആവശശ്യമഞ്ചായ പമറഫീരതിയല്സത്ത് നല്കതിയതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാലുരം
പലബര് ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത് മഞ്ചാത്രരം നല്കതിയഞ്ചാല് മതതിയഞ്ചാകുരം. 

• 2017-18 വര്ഷപത  പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്  ശ്രഫീ.പജയത്ത്സണ്
കുരശ്യഞ്ചാപക്കഞ്ചാസഞ്ചാണത്ത്  കരഞ്ചാര്  പവച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്.  12.07.17  ല്  പവച്ചെതിട്ടുളള  കരഞ്ചാര്
പടണര് വശ്യവസയനുസരതിച്ചെത്ത്  കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി  അവസഞ്ചാനതിക്കുനതത്ത്  11.07.18  ലഞ്ചാണത്ത്.
ഇക്കഞ്ചാലയളവതിപലക്കുളള തുകയഞ്ചായതി കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത് ബതില് നമ്പര് 19/17-18 തഫീയതതി
19.02.18  പകഞ്ചാരരം  14,99,037/-  (അടങ്കല്  15  ലകരം)  രൂപ  നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.
എനഞ്ചാല്  പതരുവു  വതിളക്കുകള്  നനഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ  കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി
2018 മഞ്ചാര്ച്ചെത്ത്  30  നത്ത്  അവസഞ്ചാനതിച്ചെതിരതിക്കുകയഞ്ചാപണനരം  ആയതതിനഞ്ചാല്  റതിപ്പെയര്
പചെയ്യുനതതിനുരം  പമറഫീരതിയല്സത്ത്  സഫപ  പചെയ്യുനതതിനുരം  പറഞ്ചാപത
വനതിരതിക്കുകയഞ്ചാപണനരം  PW1-7182/18,  7182/18(1),  7182/18(2)  നമ്പര്
ഫയലുകളതില്  പരഖപപ്പെടുതതിയതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതിലഞ്ചാണത്ത്  2018-19
വര്ഷപത പതരുവു വതിളക്കുകളപട അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത് പടണര്കണതിച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്.

2018-19  വര്ഷപത  കരഞ്ചാര്  പവച്ചെതിരതിക്കുനതുരം  ശ്രഫീ.പജയത്ത്സണ്  കുരശ്യഞ്ചാപക്കഞ്ചാസത്ത്
ആണത്ത്.  കരഞ്ചാര്  പവച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്  02.05.18  ലഞ്ചാണത്ത്.  11.07.18  വപരയുളള
കഞ്ചാലയളവതിപലക്കുളള  തുക  2017-18 വര്ഷപത  പപഞ്ചാജകതില്പപ്പെടുതതി  (ഫയല്  PW1
7385/17, PW1 7385/17(1), PW1 7385/17(2))  നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  അതതിനഞ്ചാല് 11-07-18
വപരയുളള  കഞ്ചാലയളവതില്  റതിപ്പെയര്പചെയ്യുനതതിനത്ത്  ഫകപ്പെറതിയ  സഞ്ചാധനങ്ങളപട
അടതിസഞ്ചാനതതില്  2018-19  വര്ഷരം തഞ്ചാപഴപ്പെറയുന എണ്ണരം പതരുവു വതിളക്കുകള്ക്കുളള
തുക കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത് നല്പകണതതില.
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ഇനരം ഫകപ്പെറതിയ
ഫലറ്റുകളപട എണ്ണരം

റതിമഞ്ചാര്ക ത്ത്

ടക്യൂബത്ത് 850 പസഞ്ചാക്കത്ത് രജതിസര് പപജത്ത് 6 , 98

CFL 86 പസഞ്ചാക്കത്ത് രജതിസര്പപജത്ത് 46 , 49

SV 64 പസഞ്ചാക്കത്ത് രജതിസര്പപജത്ത് 46 , 49

ക്രമ നമ്പര്(1),  (2)  ല് പറയുന അപഞ്ചാകതകളപട അടതിസഞ്ചാനതതില് അധതികരം
നല്കതിയ തുകയുപട വതിവരരം ചുവപട പചെര്ക്കുന,

ഇനരം അനുവദതിപക്കണതത്ത്

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 1254 (2104- 850) @182 = 2,28,228/-

SV/MV ലഞ്ചാമ്പത്ത് 396 (460 -64) @278 = 1,10,088/-

CFL 716 (802 – 86) @ 111 = 79,476/-

ആപക 4,17,792/-

അനുവദതിച്ചെതത്ത് 8,52,938/-

അധതികരം 4,35,146/-

കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  മരണപപ്പെടതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാല്  അധതികരം  നല്കതിയ  തുക  നതിര്വ്വഹണ
ഉപദ്ദേശ്യഞ്ചാഗസനഞ്ചായ അസതിസന്റെത്ത് എഞതിനതിയറതില് നതിനരം ഇസൗടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.

മറ്റു അപഞ്ചാകതകള്

a) പടണറതില്  പതരുവുവതിളക്കുകളപട  പരതിപഞ്ചാലനവുമഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെട  ധഞ്ചാരഞ്ചാളരം
വശ്യവസകള്  പറഞ്ഞെതിരുപനങ്കതിലുരം  കരഞ്ചാറതില്  പസ്തുത  വശ്യവസകള്
ഉള്പപ്പെടുതഞ്ചാപത  മരഞ്ചാമതത്ത്  പവൃതതികള്ക്കുളള  വശ്യവസകള്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്
ഉള്പപ്പെടുതതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.

b) പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  പരതിപഞ്ചാലനരം  പടണറതിരംഗത്ത്  മുപഖന  നടപ്പെഞ്ചാക്കുനതതിനുളള
മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയതില്  (സര്ക്കുലര്  3055/DA3/2011/തസതഭവ  തഫീയതതി  15.09.11)
പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള്  മഞ്ചാറതിപവക്കുനതതിപലഞ്ചാ  കരഞ്ചാറതില്  ഉള്പപ്പെടുന  മറ്റു
പജഞ്ചാലതികളതിപലഞ്ചാ  തപദ്ദേശസതയരംഭരണ  സഞ്ചാപനതതിനത്ത്  യഞ്ചാപതഞ്ചാരു
പങ്കുമുണഞ്ചായതിരതിക്കതിപലന  നതിബന്ധനയുളളപപ്പെഞ്ചാഴുരം  12.04.18 പല  പടണറതിരംഗത്ത്
വശ്യവസയതില്  പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സുകള്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  തപന  റഫീപപസത്ത്
പചെപയണതഞ്ചാപണനത്ത്  വശ്യവസയുളളപപ്പെഞ്ചാഴുരം  ഇതത്ത്  പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപത  നഗരസഭ
പമറഫീരതിയല്സത്ത് വഞ്ചാങ്ങതി നല്കതി.
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c) പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  പരതിപഞ്ചാലനരം  പടണറതിരംഗത്ത്  മുപഖന  നടപ്പെഞ്ചാക്കുനതതിനുളള
മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയതില്  പതതിപഞ്ചാദതിക്കുന  തരതതിലുളള  പരഞ്ചാതതി  രജതിസര്  എഴുതതി
സൂകതിച്ചെതിടതില,

d) 12.04.18 പല  പടണറതിരംഗത്ത്  വശ്യവസയതില്  പറഞ്ഞെതിരതിക്കുരം  പകഞ്ചാരമുളള
റതിപ്പെപയര്ഡത്ത്  ലതിസ്റ്റുരം  പപനഡതിരംഗത്ത്  ലതിസ്റ്റുരം  പവബത്ത്ഫസറതില്
പസതിദ്ധഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാപണന  വശ്യവസ  പഞ്ചാലതിച്ചെതിടതില.  പകരരം
കസൗണ്സതിലര്മഞ്ചാര്  നല്കതിയ  സഞ്ചാകശ്യപത്രതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതിലഞ്ചാണത്ത്  തുക
അനുവദതിച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത്.

e) പതരുവു  വതിളക്കുകള്ക്കുളള  പമറഫീരതിയല്സത്ത്  വഞ്ചാങ്ങുന  പപഞ്ചാജകത്ത്  പകഞ്ചാരരം  ടക്യൂബത്ത്
ഒഴതിപകയുളളവയത്ത്  വഞ്ചാറണതിയുളളതതിനഞ്ചാല്  വഞ്ചാറണതി  കഞ്ചാലയളവതില്  പകടുപറ്റുനവ
വഞ്ചാങ്ങതിയ സഞ്ചാപനതതില് നതിനരം റഫീപപസത്ത് പചെയ വഞ്ചാങ്ങഞ്ചാമഞ്ചായതിരുന.  എനഞ്ചാല്
പതരുവു  വതിളക്കു  പരതിപഞ്ചാലനതതിനത്ത്  കരഞ്ചാര്  ഏപറടുതയഞ്ചാള്  പകടുവന
ഉപകരണങ്ങള്  നഗരസഭയതില്  തതിരതിപക  ഏലതിക്കഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല്
വഞ്ചാറണതികഞ്ചാലയളവതില് പകടുപറതിയവ വഞ്ചാങ്ങതിയ സഞ്ചാപനതതില് നതിനരം റഫീപപസത്ത്
പചെയ  വഞ്ചാങ്ങുവഞ്ചാന  സഞ്ചാധതിക്കഞ്ചാപത  വന.  പകടുവന  സഞ്ചാധനങ്ങള്  യഥഞ്ചാസമയരം
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  നഗരസഭയതില്  തതിരതിപച്ചെല്പ്പെതിച്ചെതിട്ടുള്ളതഞ്ചാപണനരം  വഞ്ചാറണതി
കഞ്ചാലഞ്ചാവധതിയതില്  പകടുവനവ  റഫീപപസത്ത്  പചെയ്യുനതതിനത്ത്  നടപടതി
സതഫീകരതിച്ചെതിട്ടുപണനമഞ്ചാണത്ത്  മറുപടതി  നല്കതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.  തുടര്  നടപടതി  വതിവരരം
അറതിയതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.

f) 12.04.18 പല പടണറതിരംഗത്ത് വശ്യവസ 6 ല് പതരുവു വതിളക്കുകളപട പകടുപഞ്ചാടുകള് 48
മണതിക്കൂറതിനുളളതില്  മഞ്ചാറതി  ആയതത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പചെപയണതഞ്ചാപണനരം
അലഞ്ചാതപകരം ഓപരഞ്ചാ മണതിക്കൂറതിനുരം തഞ്ചാപഴപ്പെറയുന നതിരക്കതില് പതിഴ ബതിലതില്
നതിനരം കുറവു പചെയഞ്ചാനുരം വശ്യവസ പചെയ്യുന.

CFL/ സതിരംഗതിള് ടക്യൂബത്ത് - 4/-

ഡബതിള് ടക്യൂബത്ത് പസറത്ത് - 5/-

SV ലഞ്ചാമ്പത്ത് - 10/-

16.12.18 ല് 10-ാം വഞ്ചാര്ഡത്ത് കസൗണ്സതിലര് നല്കതിയ കതതില് 10-ാം വഞ്ചാര്ഡതിപല
സഫീറത്ത്  ഫലറ്റുകളരം  SV ലഞ്ചാമ്പുകളരം മഞ്ചാസങ്ങളഞ്ചായതി കത്തുനതിപലനരം പലപഞ്ചാവശശ്യരം
ആവശശ്യപപ്പെടതിട്ടുരം  നടപടതിയുണഞ്ചാകുനതിപലനരം  കരഞ്ചാര്  വശ്യവസ
പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല് കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന മഞ്ചാറ്റുവഞ്ചാനുരം പരഖഞ്ചാ മൂലരം ആവശശ്യപപ്പെടതിട്ടുണത്ത്.
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എനതിട്ടുരം  പതരുവു  വതിളക്കുകളപട  പകടുപഞ്ചാടുകള്  യഥഞ്ചാസമയരം
തഫീര്ക്കഞ്ചാതതിരുനതതിനത്ത്  പടണറതിരംഗത്ത്  വശ്യവസ  6  പകഞ്ചാരമുളള  ഫഫന
ഈടഞ്ചാക്കതിയതില.  കനത മഴയുരം പവള്ളപപ്പെഞ്ചാക്കവുരം കഞ്ചാരണരം ഫവദബതതി ബന്ധവുരം
വതിതരണവുരം  അറ്റുപപഞ്ചായതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  ചെതില  ഭഞ്ചാഗങ്ങളതില്  അറകുറപ്പെണതിക്കത്ത്
തഞ്ചാമസരം പനരതിടതത്ത് എനഞ്ചാണത്ത് മറുപടതി നല്കതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.  എനഞ്ചാല് പരഞ്ചാതതിയതില്
മഞ്ചാസങ്ങളഞ്ചായതി  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകള്  പതളതിയുനതിപലനഞ്ചാണത്ത്  സൂചെതിപ്പെതിക്കുനതത്ത്.
ആയതത്ത് പരസ്പെരവതിരുദ്ധമഞ്ചാണത്ത്.

g) 27.10.18  ല് കൂടതിയ വര്ക്കതിരംഗത്ത് ഗ്രൂപ്പെത്ത് പയഞ്ചാഗരം അരംഗഫീകരതിച്ചെ പുതുക്കതിയ സഞ്ചാറസത്ത്
റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  പകഞ്ചാരമുളള  സഫീറത്ത്  ഫലറ്റുകളപട  എണ്ണവുരം  12.04.18 പല പടണറതിപല
സഫീറത്ത് ഫലറ്റുകളപട എണ്ണവുരം കഞ്ചാണതിച്ചെതിരതിക്കുനതത്ത് ചുവപട പകഞ്ചാടുക്കുന.

ഇനരം സഞ്ചാറസത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്
പകഞ്ചാരരം

12.04.18 പല പടണര്
പകഞ്ചാരരം

ടക്യൂബത്ത് ഫലറത്ത് 1598 2104

SV/MV ലഞ്ചാമ്പത്ത് 362 460

CFL 729 802

LED 100 ----

പമല്പ്പെറഞ്ഞെ വശ്യതശ്യഞ്ചാസതതിനത്ത് വതിശദഫീകരണരം നല്കതിയതിടതില.

h) കരഞ്ചാര് കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി ഒരു വര്ഷമഞ്ചാപണനതിരതിപക്ക (02.05.18 മുതല് 01.05.19 വപര)
20.03.19-ല്  മുഴുവന  പതരുവു  വതിളക്കുകളപടയുരം  തുക  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്
അനുവദതിച്ചെതിരതിക്കുന. (ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതി നരം.40/01.11.2019).  ഇസൗ വതിഷയരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള
മറുപടതിയതിപനല് നഷ്ടത്തുക ഇസൗടഞ്ചാക്കതിയതിടതില എനത്ത് എറണഞ്ചാകുളരം ജതിലഞ്ചാ പജഞ്ചായതിന്റെത്ത് ഡയറകര്
23.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.ഇ.പക.എരം/(പതി.ജതി).320/2020  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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4. നകത്രതടഞ്ചാകരം  -  കഞ്ചാര്ണതിവല്  2018-  സര്ക്കഞ്ചാര്  അനുമതതിയതിലഞ്ചാപത
ഏപറടുതത്ത് നടതതി - നടതതിപ്പെതില് ഗുരുതര അപഞ്ചാകതകള്

[മലയഞ്ചാറ്റൂര് നഫീപലശതരരം ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-16]

പപഞ്ചാജകത്ത് നമ്പര് 195/18-19
നതിര്വ്വഹണരം പസക്രടറതി
ആപക അടങ്കല് 10,00,000/-

ആപക പചെലവത്ത് 
4,00,000/- രൂപ
(2,50,000/- തനതത്ത് ഫണത്ത് + 1,50,000/- 
ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് വതിഹതിതരം) 

പചെക്കത്ത് നമ്പര്, 
തഫീയതതി 

596089/5-12-18
596095/20-12-18
2289053/15-3-19

മലയഞ്ചാറ്റൂര് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്,  മലയഞ്ചാറ്റൂര് ജനകഫീയവതികസനസമതിതതി എനതിവയുപട
ആഭതിമുഖശ്യതതില് മലയഞ്ചാറ്റൂര് പമഗഞ്ചാ കഞ്ചാര്ണതിവല്  2018 -  നകത്ര തടഞ്ചാകരം എന ഒരു
പരതിപഞ്ചാടതി ഓഡതിറത്ത് വര്ഷതതില് സരംഘടതിപ്പെതിച്ചെതിട്ടുള്ളതഞ്ചായതി കഞ്ചാണുന. എറണഞ്ചാകുളരം ജതിലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതത്ത്,  അങ്കമഞ്ചാലതി  പബഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്,  പക.റതി.ഡതി.സതി.(   ഡതി.റതി.പതി.സതി.),
പഡഞ്ചാ.വര്ഗഫീസത്ത്  മൂലന  ഫസൗപണഷന  എനതിവയുപട  സഹകരണപതഞ്ചാപടയഞ്ചാണത്ത്  ഈ
പരതിപ ഞ്ചാടതി  നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.  നഞ്ചാളതിതുവപര  ജനകഫീയവതികസനസമതിതതി
നടതതിവനതിരുന  ഈ  പരതിപഞ്ചാടതി  2018-19  വര്ഷതതില്  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
പനതൃതതതതില്  നടപ്പെഞ്ചാക്കഞ്ചാന  പഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി  തഫീരുമഞ്ചാനപമടുക്കുകയഞ്ചായതിരുന.
(തഫീരുമഞ്ചാനരം  നമ്പര്  1,2,3,4,5,6,  &  7  തതിയതതി  4-12-2018).  ഈ  പരതിപഞ്ചാടതിയുപട
നടതതിപ്പെതിപലക്കഞ്ചായതി  മലയഞ്ചാറ്റൂര്  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്  2018-19  വഞ്ചാര്ഷതിക  പദ്ധതതിയതില്
ഉള്പപ്പെടുതതി പപഞ്ചാജകത്ത്  രൂപഫീകരതിച്ചെതിരതിക്കുനതഞ്ചായതി കഞ്ചാണുന.  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ തനതത്ത്
ഫണത്ത് വതിഹതിതമഞ്ചായതി 2,50,000/- രൂപ,  ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് വതിഹതിതരം 2,50,000/- രൂപ,
ബത്ത്പളഞ്ചാക്കത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത് വതിഹതിതരം  2,50,000/-  രൂപ,  സനദ്ധ പസവനരം  /  സരംഭഞ്ചാവന
എന ഇനമഞ്ചായതി 2,50,000/- രൂപ എനതിവ ഉള്പപ്പെപട ആപക 10,00,000/- രൂപയഞ്ചാണത്ത്
പദ്ധതതിയുപട ആപക അടങ്കല്. തനതത്ത് ഫണത്ത് രണര ലകരം രൂപയുരം (2,50,000/-) ജതിലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതതില് നതിനള്ള വതിഹതിതമഞ്ചായ 1.5 ലകരം രൂപയുരം ഉള്പപ്പെപട നഞ്ചാലത്ത് ലകരം രൂപ
ഫകമഞ്ചാറതിയതഞ്ചായതി സുപലഖ പദ്ധതതി പചെലവത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്,  വഞ്ചാര്ഷതികകണക്കുകള് എനതിവ
പകഞ്ചാരരം  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെടുന.പമല് തുക കഞ്ചാര്ണതിവലതിനഞ്ചായതി  പപതശ്യകരം ആരരംഭതിച്ചെ ബഞ്ചാങ്കത്ത്
അക്കസൗണതില്  വരവത്ത്  വനതിട്ടുണത്ത്.  പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി  പഞഞ്ചായതതില്  നതിനള്ള  ഫണത്ത്
ഓര്ഗഫനസതിരംഗത്ത്  കമതിറതി  പസതിഡന്റെത്ത്,  പസക്രടറതി  എനതിവരുപട  പപരതിലഞ്ചാണത്ത്
ഫകമഞ്ചാറതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്. ബത്ത്പളഞ്ചാക്കത്ത് പഞഞ്ചായതതില് നതിനത്ത് പദ്ധതതിപകഞ്ചാരരം 2.5 ലകരം രൂപ
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വകയതിരുതതിയതിരുപനങ്കതിലുരം  തുകപയഞ്ചാനരം  ലഭശ്യമഞ്ചായതിടതില.  പഞഞ്ചായതത്ത്  പസതി ഡന്റെത്ത്
ജനറല്  കണ്വഫീനര്  ആയുരം  വതിവതിധ  വഞ്ചാര് ഡത്ത്  പമമ്പര്മഞ്ചാര്  സബത്ത്കമതിറതി
കണ്വഫീനര്മഞ്ചാരഞ്ചായുരം  പസക്രടറതി  ടഷററഞ്ചായുരം  ആണത്ത്  കഞ്ചാര്ണതിവല്  ഓര്ഗഫനസതിരംഗത്ത്
കമതിറതി  രൂപഫീകരതിക്കപപ്പെടതിട്ടുള്ളതത്ത്  എനത്ത്  കഞ്ചാര്ണതിവല്  പബ്രഞ്ചാഷറതില്
പരഖപപ്പെടുതതിയതിരതിക്കുന.  പദ്ധതതി  നടതതിപ്പെതില്  തഞ്ചാപഴ  പചെര്തതിട്ടുള്ള  ഗുരുതരമഞ്ചായ
അപഞ്ചാകതകള് സരംഭവതിച്ചെതഞ്ചായതി കഞ്ചാണുന.

1. ഗവണ്പമന്റെത്ത്  അനുമതതിയതിലഞ്ചാപത  പമഗഞ്ചാ  കഞ്ചാര്ണതിവല്  പഞഞ്ചായതത്ത്  ഏപറടുതത്ത്
നടത്തുനതതിനുരം  പദ്ധതതിപ്പെണരം  ഫകമഞ്ചാറുനതതിനുരം  തഫീരുമഞ്ചാനപമടുത  കമതിറതി
മഫീറതിരംഗുകളതില് പസക്രടറതി വതിപയഞ്ചാജനക്കുറതിപ്പെത്ത് പരഖപപ്പെടുത്തുകയുണഞ്ചായതില.

2. പഞ്ചാപദശതികമഞ്ചായ  ഒരു  ജനകഫീയ  വതികസനസമതിതതി  നടതതിവനതിരുന  ഒരു
കഞ്ചാര്ണതിവല്  ത്രതിതല  പഞഞ്ചായത്തുകളപട  പനതൃതതതതില്  ഏപറടുതത്ത്
നടത്തുനതതിനു  മുനപത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാര്  അനുമതതി  ലഭശ്യമഞ്ചാപക്കണതഞ്ചായതിരുന.  ആയതത്ത്
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കഞ്ചാപത  പദ്ധതതി  രൂപഫീകരതിച്ചെത്ത്  ഗഞ്ചാമ/  ജതിലഞ്ചാ  പ ഞഞ്ചായത്തുകളപട  ഫണത്ത്
ഫകമഞ്ചാറതിയതത്ത് ഗുരുതരമഞ്ചായ അപഞ്ചാകതയഞ്ചാണത്ത്.പളയരം മൂലമുണഞ്ചായ പകടുതതികളതില്
നതിനത്ത്  കരകയറുരം  മുനപഞ്ചാണത്ത്,  ഇനതിയുരം  നതിരവധതി  വതികസനപവര്തനങ്ങള്
ആവശശ്യമുള്ള  പ ഞഞ്ചായതതില്  5  ദതിവസമുള്ള  ആപഘഞ്ചാഷങ്ങള്ക്കഞ്ചായതി  പദ്ധതതി
രൂപഫീകരതിച്ചെതത്ത്.  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  ഉതമ  തഞ്ചാല്പ്പെരശ്യങ്ങള്  സരംരകതിപക്കണ
ഭരണസമതിതതിയുരം,  പസക്രടറതിയുരം  പദ്ധതതി  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖ  പതറഞ്ചായതി  വശ്യഞ്ചാഖശ്യഞ്ചാനരം
പചെയഞ്ചാണത്ത്  ഈ  ആപഘഞ്ചാഷതതിനഞ്ചായതി  പദ്ധതതി  രൂപഫീകരതിച്ചെത്ത്  അരംഗഫീകഞ്ചാരരം
വഞ്ചാങ്ങതിയതത്ത്. 

3. മലയഞ്ചാറ്റൂര്  ജനകഫീയ  വതികസന  സമതിതതി,  മൂലനസത്ത്  ടസത്ത്  തുടങ്ങതിയ  പനഞ്ചാണ്
ഗവണ്പമന്റെല് ഏജനസതികള് കൂടതി  ഉള്പപ്പെട ഒരു കഞ്ചാര്ണതിവലതില് പഞഞ്ചായതത്ത്
പസക്രടറതി  ഗവണ്പമന്റെത്ത്  അനുമതതിയതിലഞ്ചാപത  ഓര്ഗഫനസതിരംഗത്ത്  കമതിറതിയുപട
ടഷറര് എന നതിലയതില് പവര്തതിച്ചെതത്ത് ഓഡതിറത്ത് അരംഗഫീകരതിക്കുനതില.

4. നകത്രതടഞ്ചാകരം-കഞ്ചാര്ണതിവല്  എനതിവയുപട  നടതതിപ്പെതിനഞ്ചായതി  പസതിഡന്റെത്ത്,
പസക്രടറതി  എനതിവരുപട  പപരതില്  സരംയുകഅക്കസൗണത്ത്  ആരരംഭതിക്കുനതതിനത്ത്
പഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി  തഫീരുമഞ്ചാനപമടുതതിരുന.  എനഞ്ചാല്  നകത്രതടഞ്ചാകരം
എനതതിപന്റെ  ചുരുക്കപപ്പെരഞ്ചായതി  NTMNG  എന  പപരതിലഞ്ചാണത്ത്  അക്കസൗണത്ത്
ആരരംഭതിച്ചെതത്ത്. (അക്കസൗണത്ത് നമ്പര് 50100262483542, HDFC, Kalady).

5. സരംഭഞ്ചാവനകള്  പതിരതിക്കുനതതിനത്ത്  പഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി  തഫീരുമഞ്ചാനപമടുതതതിപന്റെ
അടതിസഞ്ചാനതതില്  രസഫീതത്ത്ബുക്കുകള്  അച്ചെടതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  എത്ര  രസഫീതത്ത്
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ബുക്കുകള്  അടതിച്ചു  എനത്ത്  വശ്യകമഞ്ചാക്കുന  ബതില്,  രസഫീതത്ത്ബുക്കുകളപട  പസഞ്ചാക്കത്ത്
രജതിസര് എനതിവയതില.  ആര്പക്കഞ്ചാപക്ക രസഫീതത്ത്  ബുക്കുകള് ഇഷക്യൂ പചെയ എന
പരഖപപ്പെടുതലുകള്  ഇല.  ഒരു  രസഫീതത്ത്  ബുക്കത്ത്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  ഓഡതിറതിനത്ത്
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയതത്ത്.  ബുക്കത്ത്  നമ്പര്  ഇലഞ്ചാത  40  ലഫീഫുകള്  ഉള്ള  ഈ  രസഫീതത്ത്
ബുക്കതില് നതിനത്ത്  16  എണ്ണരം ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  4,72,500/-  പതിരതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  രസഫീതുകള്
കസൗണര്  പഫഞ്ചായതില്  രഫീതതിയതിലഞ്ചാണത്ത്  പതിന്റെത്ത്  പചെയതിരതിക്കുനതത്ത്.  സരംഭഞ്ചാവനകള്
സതഫീകരതിക്കുപമ്പഞ്ചാള്  ഒറതിജതിനല് രസഫീതത്ത്  സരംഭഞ്ചാവന നലതിയ ആള്ക്കത്ത്  നല്കുകയുരം
കസൗണര്  പഫഞ്ചായതില്  പഞഞ്ചായതത്ത്  സൂകതിക്കുകയുമഞ്ചാണത്ത്  പചെയതിരതിക്കുനതത്ത്.
എനഞ്ചാല് ഈ കസൗണര് പഫഞ്ചായതിലതില്,  ലഭതിച്ചെ തുക പരഖപപ്പെടുതഞ്ചാന ഉള്ള ഭഞ്ചാഗരം
ഉള്പക്കഞ്ചാള്ളതിച്ചെതിടതില.  പപരത്ത്,  പഫഞ്ചാണ് നമ്പര് എനഫീ രണത്ത് പകഞ്ചാളങ്ങള് മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്
ഉള്ളതത്ത്.  അതതില്  പഫഞ്ചാണ്  നമ്പറതിപന്റെ  പകഞ്ചാളതതിലഞ്ചാണത്ത്  പതിരതിച്ചെ  തുകകള്
പരഖപപ്പെടുതതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതത്ത്  2011 പല  പകരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  രഞ്ചാജത്ത്
(അക്കസൗണതിങ്ങത്ത്)  ചെടങ്ങളതിപല  ചെടരം  20  (സതി)  പകഞ്ചാരരം  പറഞ്ഞെതിരതിക്കുന
കഞ്ചാരശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  വതിരുദ്ധമഞ്ചാണത്ത്.  ചെടരം  20(സതി)  പകഞ്ചാരരം  ഫകപയഴുതത്ത്
സമ്പ്രദഞ്ചായതതില്  നല്കുന  രസഫീതുകള്  പമഷഫീന  നമ്പര്  നലതിയവയുരം  ഡബതിള്
ഫസഡത്ത്  കഞ്ചാര്ബണ്  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  എഴുതതിയവയുമഞ്ചായതിരതിക്കണരം.  അസല്
ഓഫഫീസതില്  സൂകതിപക്കണതുരം  ഡക്യൂപത്ത്ളതിപക്കറത്ത്  പണരം  നലതിയ  ആള്ക്കത്ത്
നല്പകണതുമഞ്ചാണത്ത്.  ഈ  ചെടരം  പഞ്ചാലതിച്ചുപകഞ്ചാണ്ടുള്ള  രസഫീതത്ത്  ബുക്കത്ത്  അല
ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  അതതിനഞ്ചാല്  കസൗണര്പഫഞ്ചായതിലതില്  പരഖപപ്പെടുതതിയ
തുകകള് തപനയഞ്ചാപണഞ്ചാ യഥഞ്ചാര്തതതില് പതിരതിപച്ചെടുതപതനത്ത് ഉറപ്പെത്ത് വരുതഞ്ചാന
കഴതിയതില.  കസൗണര് പഫഞ്ചായതിലുകള്ക്കത്ത് പുറപമ,  ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാപത അവപശഷതിച്ചെ
കശ്യഞ്ചാനസല് പചെയ രസഫീതുകളരം  ഈ ബുക്കതിലുണത്ത്.  മലയഞ്ചാറ്റൂര്  നഫീലഫീശതരരം  ഗഞ്ചാമ
പഞഞ്ചായതത്ത്  നകത്ര തടഞ്ചാകരം  പമഗഞ്ചാ  കഞ്ചാര്ണതിവല്  2018  റസഫീപത്ത്റത്ത്  എനഞ്ചാണത്ത്
കണ്വഫീനറുപട  പപരതില്  അച്ചെടതിച്ചെതിട്ടുള്ള  ഈ  രസഫീതത്ത്  ബുക്കതില്
പരഖപപ്പെടുതതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  രസഫീതത്ത്  ബുക്കതിനത്ത്  പുറപമ
ഇതരതതില്  ഒരു  രസഫീതത്ത്  ബുക്കത്ത്  ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുനതതിനത്ത്  സര്ക്കഞ്ചാര്  അനുമതതി
പനപടണതിയതിരുന. ആയതത്ത് പചെയതിടതില. മഞ്ചാത്രമല രസഫീതത്ത് ബുക്കുകള് എത്രപയണ്ണരം
പതിന്റെത്ത് പചെയ, ആപരലഞ്ചാരം ഇതുപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത് പതിരതിവത്ത് നടതതി എനരം വശ്യകമല.

6. രസഫീതത്ത്  ബുക്കതിപല  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെ  ലഫീഫുകളപട  കസൗണര്  പഫഞ്ചായതിലുകളതില്
പരഖപപ്പെടുതതിയതിരതിക്കുന  സരംഭഞ്ചാവനകളപട  ആപക  മൂലശ്യരം  4,72,500/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  കഞ്ചാര്ണതിവലതിനഞ്ചായുള്ള  ബഞ്ചാങ്കത്ത്  അക്കസൗണതില്
സരംഭഞ്ചാവനയതിനതതില്  വരവത്ത്  വനതിട്ടുള്ളതത്ത്  3,04,000/-  രൂപ  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്.
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അതഞ്ചായതത്ത് 1,68,500/- രൂപ (4,72,500/- - 3,04,000/-) കുറവഞ്ചായഞ്ചാണത്ത് ബഞ്ചാങ്കതില്
വരവത്ത് വനതിട്ടുള്ളതത്ത്.

7. രസഫീതത്ത്  ബുക്കത്ത്  പകഞ്ചാരരം  മൂലനസത്ത്  എന  പപരതിലുള്ള  സരംഭഞ്ചാവന  50,000/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ബഞ്ചാങ്കത്ത്  അക്കസൗണത്ത്  പകഞ്ചാരരം  മൂലനസത്ത്  എന  പപരതില്
1,00,000/-  രൂപ വരവുണത്ത്.  രസഫീതത്ത്  എഴുതഞ്ചാപതയുരം തുകകള് വരവത്ത്  വനതിട്ടുണത്ത്
എനത്ത് ഇതത്ത് വശ്യകമഞ്ചാക്കുന.

8. 28-10-2019  പല  2(1)  പഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി  തഫീരുമഞ്ചാനപകഞ്ചാരരം  പഞ്ചാസഞ്ചാക്കതിയ
കഞ്ചാര്ണതിവല് വരവത്ത്  -  പചെലവത്ത് കണക്കുകള് പകഞ്ചാരരം ആപക വരവത്ത്  18,06,684/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്. എനഞ്ചാല് പഞ്ചാസത്ത്ബുക്കത്ത് പകഞ്ചാരമുള്ള ആപക വരവത്ത് 13,56,134 /- രൂപ
മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്. നഫീക്കതിയതിരതിപ്പെത്ത് തുക ബഞ്ചാലനസത്ത് ഷഫീറതില് പചെര്തതിട്ടുമതില.

9. പ ഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി  അരംഗഫീകരതിച്ചെ കണക്കുകളതിപല ഒരു വരവതിനമഞ്ചാണത്ത്  പടഡത്ത്
പഫയര്  വരവത്ത്.  ഇതത്ത്  2,32,050/-  രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഇതരതതില്  ഒരു
ഇനവുരം തുകയുരം ബഞ്ചാങ്കത്ത് അക്കസൗണത്ത് പകഞ്ചാരരം വരവത്ത് വനതിടതില.

10.വതിവതിധ  സബത്ത്കമതിറതികള്  മുപഖനയഞ്ചാണത്ത്  കഞ്ചാര്ണതിവലതിനഞ്ചായതി  പചെലവത്ത്
നടതതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഈ  കമതിറതികളഞ്ചാണത്ത്  പസവനദഞ്ചാതഞ്ചാക്കളതില്  നതിനത്ത്
കതപടഷനുകള്  സതഫീകരതിച്ചെത്ത്  പവൃതതികള്  പൂര്തഫീകരതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഭൂരതിഭഞ്ചാഗരം
കമതിറതികള്ക്കുരം  ബഞ്ചാങ്കത്ത്  അക്കസൗണതില്  നതിനത്ത്  പസക്രടറതി  മുനകൂറുകള്
അനുവദതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ചെതില  സബത്ത്കമതിറതികള്  തങ്ങള്ക്കത്ത്  ലഭതിച്ചെ
സരംഭഞ്ചാവനതുകകള്  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചെത്ത്  പനരതിടത്ത്  പചെലവത്ത്  നടതതിയതഞ്ചായുരം
ശ്രദ്ധയതില്പപട്ടു.

11. സബത്ത്കമതിറതികള്  കതപടഷനുകള്  സതഫീകരതിച്ചെഞ്ചാണത്ത്  പവൃതതികള്
പൂര്തഫീകരതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  പസജത്ത്,  പഫഞ്ചാടതിരംഗത്ത്  സഞ്ചാര്,  ഫലറത്ത്  ആന്റെത്ത്  സസൗണത്ത്,
നകത്രരം,  പപ്പെഞ്ചാനതി  എനഫീ  ഇനങ്ങപളലഞ്ചാരം  ഒരു  ലകരം  രൂപയതിലധതികരം  തുക
പചെലവത്ത്  വന  ഇനങ്ങളഞ്ചാണത്ത്.  പഞഞ്ചായതതിനത്ത്  ബഞ്ചാധകമഞ്ചായ  പസഞ്ചാര്  പര്പച്ചെസത്ത്
ചെടങ്ങള്  പകഞ്ചാരരം  ഇവ  ഓപ്പെണ്  പടണര്  നടപടതികള്  സതഫീകരതിച്ചെത്ത്
പചെപയണതിയതിരുന  പവൃതതികളഞ്ചായതിരുന.  5  ലകതതിലധതികമഞ്ചായതി  വരുന
പവൃതതികള് ഇ-പടണര് പചെയണപമന നതിബന്ധനയുരം പഞ്ചാലതിച്ചെതിടതില.

12.പഞഞ്ചായതത്ത്  കമതിറതി  അരംഗഫീകരതിച്ചെ  കണക്കുകള്  പകഞ്ചാരരം  ആപക  പചെലവത്ത്
17,91,179/-  രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല് ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയ വസൗച്ചെറുകള് പകഞ്ചാരരം ആപക
14,60,227/-  രൂപയുപട  പചെലവത്ത്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  നടനതിട്ടുള്ളതത്ത്.  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
പനതൃതതതതില്  പദ്ധതതി  നടപ്പെഞ്ചാക്കുന  എന  കമതിറതി  തഫീരുമഞ്ചാനപമടുതത്ത്
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നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയ  ഈ  പദ്ധതതിയുപട  വരവത്ത്  പചെലവത്ത്  കണക്കുകള്  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
വഞ്ചാര്ഷതികകണക്കുകളതില്  പതതിഫലതിച്ചെതിടതില.  പദ്ധതതിതുക  ഫകമഞ്ചാറതിയതത്ത്
മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത് വഞ്ചാര്ഷതികകണക്കുകളതില് ഉള്പപ്പെടുതതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.

13. വസൗച്ചെറുകപളഞ്ചാപടഞ്ചാപ്പെരം  പചെര്തതിരതിക്കുന  പല  ബതില്ലുകളരം  ആധതികഞ്ചാരതികമല.
ഉദഞ്ചാ.നകത്രങ്ങള്  വഞ്ചാങ്ങതിയ  ബതിലത്ത്.  വഞ്ചാങ്ങുനവയതില്  വഫീണ്ടുരം
ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാവുനവ  പപഞ്ചാലുരം  പസഞ്ചാക്കതില്  പചെര്ക്കുനതില.  പത്ത്ളഞ്ചാസതിക്കത്ത്
നകത്രങ്ങളഞ്ചാണത്ത്  ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുനതത്ത്,  മുനവര്ഷങ്ങളതിപലതത്ത്  വൃതതിയഞ്ചാക്കതി
ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി  പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികള്ക്കത്ത്  കൂലതി  നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാല്
ഇവ എത്രപയണ്ണരം ഉപണനത്ത് പരഖപപ്പെടുത്തുകപയഞ്ചാ, പുതതിയതഞ്ചായതി വഞ്ചാങ്ങതിയ 3000
നകത്രങ്ങള്  ഉള്പപ്പെപട  ആപക  നകത്രങ്ങള്  പസഞ്ചാക്കതില്  പചെര്ക്കുകപയഞ്ചാ
പചെയതിടതില.

പരതിപശഞ്ചാധന ആരരംഭതിച്ചെ ആദശ്യഘടതതില് തപന പദ്ധതതി സരംബന്ധതിച്ചെ ഫയല്
അപൂര്ണ്ണമഞ്ചാപണനത്ത്  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെടുകയുരം  ലഭശ്യമഞ്ചായ  വതിവരങ്ങളപട  അടതിസഞ്ചാനതതില്
ഓഡതിറത്ത്  എനകതയറതി  (നരം.9/17.02.2020)  നല്കുകയുമഞ്ചാണുണഞ്ചായതത്ത്.  ഫയലതില്
പദ്ധതതിവതിഹതിതരം  ഫകമഞ്ചാറതിയതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെ പരഖമഞ്ചാത്രമഞ്ചാണുണഞ്ചായതിരുനതത്ത്.  ഓഡതിറത്ത്
അവസഞ്ചാനതിക്കുന ദതിവസരം എകതിറത്ത്  പകഞ്ചാണ്ഫറനസത്ത് പവളയതിലഞ്ചാണത്ത് ഇതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെ
രസഫീതത്ത്  ബുക്കത്ത്,  പഞ്ചാസത്ത്ബുക്കത്ത്,  വസൗച്ചെറുകള്  ഉള്പപ്പെപടയുള്ള  പധഞ്ചാനപരഖകപളലഞ്ചാരം
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയതത്ത്. 

പദ്ധതതി  മഞ്ചാര്ഗ്ഗപരഖയതില്  പരഞ്ചാമര്ശതിക്കപപ്പെടതിടതിലഞ്ചാത  ആവശശ്യതതിനത്ത്  പവണതി
സര്ക്കഞ്ചാര്  അനുമതതി  ഇലഞ്ചാപത  ഏപറടുതത്ത്  നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയതതിനഞ്ചാല്  നഞ്ചാലത്ത്  ലകരം  രൂപ
(4,00,000/-)  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  തടസപപ്പെടുതതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഈ  സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില്
മലയഞ്ചാറ്റൂര്  നഫീലഫീശതരരം  ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത്,  മലഞ്ചായഞ്ചാറ്റൂര്  ജനകഫീയസമതിതതി  എനതിവയുപട
പനതൃതതതതില്  നടപ്പെഞ്ചാക്കതിയ  നകത്ര  തടഞ്ചാകരം-പമഗഞ്ചാകഞ്ചാര്ണതിവല്  2018  എന
പദ്ധതതിയുപട  നടതതിപ്പെത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്  ഭരണവകുപ്പെത്ത്  വതിശദമഞ്ചായ  അപനതഷണരം
നടപതണതഞ്ചാപണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  ശുപഞ്ചാര്ശ  പചെയ്യുന.  ഇസൗ  സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില്  വതിഷയരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ  സമതിതതിയുപടയുരം  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.  (ഓഡതിറത്ത്
എനകതയറതി നരം.9/17.02.2020)

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള
മറുപടതിയതിപനല് പരഞ്ചാമര്ശതതിപല സതിതതി തുടരുനതഞ്ചായതി അറതിയതിച്ചെതിട്ടുപണനത്ത് എറണഞ്ചാകുളരം
ജതിലഞ്ചാ  പജഞ്ചായതിന്റെത്ത്  ഡയറകര്  23.09.2020 പല പക.എസത്ത്.എ.ഇ.പക.എരം/(പതി.ജതി).320/2020
കതത്ത് പകഞ്ചാരരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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പഞ്ചാലക്കഞ്ചാടത്ത് ജതില

1. പറയതില്പവ  ഫൂടത്ത്  ഓവര്  ബ്രതിഡത്ത്ജത്ത്  നതിര്മഞ്ചാണരം-  നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപത തുക അനുവദതിച്ചെതതിനഞ്ചാല് മുനതിസതിപ്പെല് ഫണതിനത്ത്  4,25,415/-
രൂപയുപട നഷ്ടരം

[പടഞ്ചാമ്പതി മുസതിനതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-16]

• പപഞ്ചാജകത്ത് നരം.341/18 
• പപഞ്ചാജകതിപന്റെ പപരത്ത്-പറയതില്പവ ഫൂടത്ത് ഓവര് ബ്രതിഡത്ത്ജത്ത് തുക ഫകമഞ്ചാറല്
• അടങ്കല്- 62,70,333/- രൂപ (തനതത്ത് ഫണത്ത്)
• പചെലവത്ത്-  62,70,333/- രൂപ (പചെക്കത്ത് നരം.02099857/17-01-2018)
• നതിര്വ്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന: പസക്രടറതി

പടഞ്ചാമ്പതി  പറയതില്പവ പസഷന പരതിസരതത്ത്  പറയതില്പവ ഫൂടത്ത്  ഓവര് ബ്രതിഡത്ത്ജത്ത്
നതിര്മഞ്ചാണതതിനഞ്ചായതി മുനതിസതിപ്പെല് ഫണതില് നതിനരം  62,70,333/-  രൂപ വകയതിരുതതി
ആവതിഷ്കരതിച്ചെ പപഞ്ചാജകത്ത് പകഞ്ചാരരം മുനകൂറഞ്ചായതി 62,70,333/- രൂപ സപതണ് പറയതില്പവയത്ത്
ഫകമഞ്ചാറതിയതിട്ടുണത്ത്.  ആയതതില് നടപടതിക്രമങ്ങള് പഞ്ചാലതിച്ചെതിട്ടുപണഞ്ചാ എനരം പദ്ധതതിലകശ്യരം
ഫകവരതിച്ചെതിട്ടുപണഞ്ചാ  എനരം  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  തുക  ഫകമഞ്ചാറതിയതത്ത്  നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപതയഞ്ചാപണനരം  പദ്ധതതി  ഉപപകതിക്കപപ്പെടതഞ്ചായുരം  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെട്ടു.
വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങള് തഞ്ചാപഴ പചെര്ക്കുന.

• 2017-18 സഞ്ചാമ്പതതിക വര്ഷതതില് പറഞ്ചാഡത്ത്, കലുങ്കത്ത്, പഞ്ചാലങ്ങള് എന വര്ക്കതിരംഗത്ത്
ഗ്രൂപ്പെതിപലഞ്ചാ മരഞ്ചാമതത്ത് സഞ്ചാന്റെതിരംഗത്ത് കമതിറതിയതിപലഞ്ചാ പറയതില്പവ ഫൂടത്ത് ഓവര് ബ്രതിഡത്ത്ജത്ത്
നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത് പറയതില്പവയത്ത് തുക ഫകമഞ്ചാറുനതത്ത് സരംബന്ധതിച്ചെത്ത് ഒരു ചെര്ച്ചെയുരം
വനതിടതിപലനത്ത് മതിനതിറത്ത്സുകള് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില് പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെട്ടു. കസൗണ്സതിലതിപന്റെ
22-06-2017 പല 11-ാം നമ്പര് തഫീരുമഞ്ചാന പകഞ്ചാരമഞ്ചാണത്ത് തുക ഫകമഞ്ചാറതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്.
പറയതില്പവയുമഞ്ചായതി കരഞ്ചാര് ചെമക്കഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത് മുനകൂര് തുക ഫകമഞ്ചാറതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്. 

• മുനതിസതിപ്പെല്  ഫണതില്  നതിനരം  62.70  ലകരം  രൂപ  വകയതിരുതതിയതത്ത്
നഗരസഭയുപട സഞ്ചാമ്പതതിക സതിതതി വതിലയതിരുതതിയതില എനരം പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെട്ടു. 

• പറയതില്പവയുപട  പരഖകള്  പകഞ്ചാരരം  പദ്ധതതിയുപട  എസതിപമറത്ത്  2,12,70,786/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  ആയതതിപലക്കത്ത്  വതിഹതിതരം  നല്കുനതതിനു  മുമ്പഞ്ചായതി  മറത്ത്  ഫണ്ടുകള്
ഏപതഞ്ചാപക്കപയനത്ത് നഗരസഭ പറയതില്പവപയഞ്ചാടത്ത് അപനതഷതിച്ചെതഞ്ചായുരം പരഖകളതില.

• ആവശശ്യകത വതിലയതിരുതഞ്ചാപത പപഞ്ചാജകത്ത്  ആവതിഷ്കരതിച്ചെതഞ്ചായുരം നടപടതിക്രമങ്ങള്
പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപത തുക ഫകമഞ്ചാറതിയതഞ്ചായുരം വതിലയതിരുത്തുന.
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• 28-5-2018  പല പറയതില്പവയുപട പഞ്ചാലക്കഞ്ചാടത്ത് ഡതിവതിഷണല് മഞ്ചാപനജരുപട കതത്ത്
പകഞ്ചാരരം ഫുടത്ത് ഓവര് ബ്രതിഡത്ത്ജതിനത്ത് പകരരം ലതിമതിറഡത്ത് യൂസത്ത് സബത്ത് പവ എന പദ്ധതതി
എരം.പതി ഫണത്ത് ഉപപയഞ്ചാഗപപ്പെടുതതി പൂര്തഫീകരതിക്കുവഞ്ചാന തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചെതഞ്ചായുരം ഫുടത്ത്
ഓവര് ബ്രതിഡത്ത്ജത്ത് പദ്ധതതി ഉപപകതിച്ചെതഞ്ചായുരം നഗരസഭപയ അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. 

• തുക  ഫകമഞ്ചാറതിയതതിനുപശഷരം  പദ്ധതതി  നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാതതിരുന  സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില്
4,25,415/-  രൂപ പസപന്റെജത്ത് ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത് ഈടഞ്ചാക്കതിയതതിനുപശഷമഞ്ചാണത്ത് പറയതില്പവ
നഗരസഭയത്ത്  തുക  തതിരതിപക  നല്കതിയപതനത്ത്  പരതിപശഞ്ചാധനയതില്  കപണതതി.
തതിരതിപക ലഭശ്യമഞ്ചായ തുകയുപട വതിവരരം:

58,44,918/-  രൂപയഞ്ചാണത്ത്  നഗരസഭയത്ത്  തതിരതിപക  ലഭശ്യമഞ്ചായതിട്ടുള്ളതത്ത്.  യൂണതിയന
ബഞ്ചാങ്കത്ത്  അക്കസൗണതിപലക്കത്ത്  (അക്കസൗണത്ത്  നരം.570902010008555)  30-11-2018
നഞ്ചാണത്ത് തതിരതിക ലഭശ്യമഞ്ചായതത്ത്. 

• പദ്ധതതി  നടപ്പെതിലഞ്ചാകഞ്ചാപത  പസപന്റെജത്ത്  ചെഞ്ചാര്ജത്ത്  ഈടഞ്ചാക്കതിയതത്ത്  എന്തത്ത്
അടതിസഞ്ചാനതതിലഞ്ചാണത്ത്  എനത്ത്  ഫയല്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  നതിനരം
വശ്യകമഞ്ചായതിടതില. പറയതില്പവ ഇക്കഞ്ചാരശ്യരം വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതഞ്ചായുരം കഞ്ചാണുനതില.

• നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാതതിരുന പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി പറയതില്പവ ഈടഞ്ചാക്കതിയ 4,25,415/- രൂപയുപട
പസപന്റെജത്ത് ചെഞ്ചാര്ജ്ജത്ത് ഓഡതിറതില് അരംഗഫീകരതിക്കുനതില. 

• ഈ  വതിഷയതതിപനലുള്ള  ഓഡതിറത്ത്  അപനതഷണരം  നരം.  5/17-12-2018  നുള്ള
മറുപടതിയതില്  പപഞ്ചാതുജനങ്ങള്ക്കത്ത്  പപയഞ്ചാജനപപ്പെടുപമനതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  ഭരണ
സമതിതതി  തഫീരുമഞ്ചാന പകഞ്ചാരരം പദ്ധതതി യുപട അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  വഞ്ചാങ്ങതിയപതനരം തുക
പറയതില്പവക്കത്ത് ഫകമഞ്ചാറതിയപതനരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. നഗരസഭയുമഞ്ചായതി യഞ്ചാപതഞ്ചാരു
കൂടതിയഞ്ചാപലഞ്ചാചെനയുരം  നടതഞ്ചാപത  പദ്ധതതി  വശ്യതതിചെലതിക്കുകയുരം  3.71  പകഞ്ചാടതി
രൂപയുപട  പുതതിയ  പദ്ധതതി  നഗരസഭയുപട  നയപരമഞ്ചായ  തഫീരുമഞ്ചാനതതിനത്ത്
വതിരുദ്ധമഞ്ചായതതിനഞ്ചാലുമഞ്ചാണത്ത്  തുക തതിരതിച്ചു പതിടതിക്കുനതതിനത്ത്  നടപടതി  സതഫീകരതിച്ചെതത്ത്.
അനധതികൃതമഞ്ചായതി  ഈടഞ്ചാക്കതിയ  തുക  തതിരതിപക  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  നടപടതികള്
സതഫീകരതിക്കുനതഞ്ചാപണനരം അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. 

എഗതിപമന്റെത്ത്  ചെമച്ചെത്ത്  പറയതില്പവയത്ത്  ഫകമഞ്ചാറതിയതിരുനപവങ്കതില് ഇതരതതില് തുക
ഈടഞ്ചാക്കുമഞ്ചായതിരുനതില  എനത്ത്  വതിലയതിരുത്തുന.  എഗതിപമന്റെത്ത്  ഇലഞ്ചാപത  അനുവദതിച്ചെ
തുകയതില്  പറയതില്പവ  പതിടതിച്ചുപവച്ചെ  തുക  തതിരതിപക  ലഭശ്യമഞ്ചാകുനതതിനുള്ള
സഞ്ചാധശ്യതയതിപലനരം മുനതിസതിപ്പെല് ഫണത്ത് പഞ്ചാഴഞ്ചാപയനരം ഓഡതിറത്ത്  വതിലയതിരുത്തുന.  ഈ
സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില് നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാത പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി പചെലവഴതിച്ചെ 4,25,415/- രൂപ ഓഡതിറതില്
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നതിരഞ്ചാകരതിക്കുന.  ഉതരവഞ്ചാദതിയഞ്ചായ  നതിര്വ്വഹണ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനതില്  നതിനരം  തുക
ഈടഞ്ചാക്കതി  മുനതിസതിപ്പെല്  ഫണതില്  വരവു  പവക്കുനതതിനുള്ള  നടപടതികള്
സതഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്. (ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതി നരം.5/17.12.2018)

2. ബസഞ്ചാന്റെത്ത് പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത് പകഞ്ചാരംപക ത്ത് നതിര്ജ്ജഫീവഞ്ചാസതിയഞ്ചായതി തുടരുന

[മണ്ണഞ്ചാര്ക്കഞ്ചാടത്ത് മുസതിനതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-3]

2015-16 ല് 20,00,000/- രൂപ വകയതിരുതതി ആവതിഷ്കരതിച്ചെ 165/18:ബസത്ത് സഞ്ചാന്റെത്ത്
പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത്  പകഞ്ചാരംപകത്ത്  എന പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി  2015-16 ല്  7,54,322/-  രൂപയുരം  2016-
17 ല്  9,50,604/-  രൂപയുരം  പചെലവഴതിച്ചെത്ത്  ആറത്ത്  കടമുറതികളപട  സകത്ത്ചെര്  വര്ക്കത്ത്
പൂര്തതിയഞ്ചാക്കതിയതിരുന. 2017-18 വര്ഷരം 21,12,864/- രൂപ വകയതിരുതതി ആവതിഷ്കരതിച്ചെ
105/18:ബസത്ത്  സഞ്ചാന്റെത്ത്  പഷഞ്ചാപ്പെതിങ്ങത്ത്  പകഞ്ചാരംപകത്ത്  പൂര്തഫീകരണരം  എന  പദ്ധതതിപകഞ്ചാരരം
ഇതതിപന്റെ  മുകളതിലപത  നതിലയതില്  6  കടമുറതികളപട  സകത്ത്ചെര്  വര്ക്കു  കൂടതി
പൂര്തഫീകരതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  എനഞ്ചാല് ഈ പകടതിടരം  ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാനഞ്ചാവഞ്ചാത സതിതതിയഞ്ചാണത്ത്.
മുകളതിലപത  നതിലയതിപലക്കത്ത്  കയറഞ്ചാനുള്ള  Stair  എസതിപമറതില്  ഉള്പപ്പെടുതതിയതിടതില.
2016-17 ല് പൂര്തതിയഞ്ചാക്കതിയ തഞ്ചാഴപത നതിലയതില്പപ്പെഞ്ചാലുരം ഷടറുകള് പതിടതിപ്പെതിക്കുകപയഞ്ചാ
ഇലകതിക്കല്, പമ്പതിങ്ങത്ത്, പഫഞ്ചാറതിങ്ങത്ത് വര്ക്കുകള് ഉള്പപ്പെപടയുള്ള ഫതിനതിഷതിങ്ങത്ത് വര്ക്കുകള്
പചെയ്യുകപയഞ്ചാ  ഇതതിനഞ്ചായതി  എസതിപമറത്ത്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുകപയഞ്ചാ  പചെയഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്  2017-18 ല്
മുകളതിലപത  നതില  പണതിതതത്ത്.  37,75,671/-  രൂപ  പചെലവഴതിച്ചെത്ത്  നതിര്മതിച്ചെ  പകടതിടരം
നതിലവതില് നതിര്ജ്ജഫീവ ആസതിയഞ്ചായതി  തുടരുകയഞ്ചാണത്ത്.  പകടതിടരം  ഉപപയഞ്ചാഗപപ്പെടുതഞ്ചാനുള്ള
എലഞ്ചാ  ഇനങ്ങളരം  ഉള്പപ്പെടുതഞ്ചാപത  പദ്ധതതി  ആവതിഷ്കരതിച്ചെതത്ത്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്
വതിശദഫീകരണവുരം  നതിലവതില്  ഈ  പകടതിടരം  ഉപപയഞ്ചാഗപപ്പെടുത്തുനതതിനത്ത്  സതഫീകരതിച്ചെ
നടപടതികളപട വതിവരങ്ങളരം ആവശശ്യപപ്പെട്ടുപകഞ്ചാണത്ത് നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത് അപനതഷണതതിനത്ത്
(നരം.32/24-12-2018) മറുപടതി ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതില. 

മുനതിസതിപ്പെഞ്ചാലതിറതികള്ക്കുരം  പകഞ്ചാര്പ്പെപറഷനുകള്ക്കുരം  2017-18  വര്ഷപത
പദ്ധതതികള് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുനതതിനഞ്ചായതി ജതി.ഒ.(എരം.എസത്ത്)നരം.79/2017/തസതഭവ , തഫീയതതി:
03.04.2017  പകഞ്ചാരരം  പുറപപ്പെടുവതിച്ചെ  മഞ്ചാര്ഗപരഖ  ഖണതിക  6.3(4)ല്  പകടതിട
നതിര്മഞ്ചാണതതിനുള്ള പപഞ്ചാജകത്ത് അനുബന്ധ സസൗകരശ്യങ്ങള് എലഞ്ചാരം ഉള്പപ്പെടുതതിപവണരം
ആവതിഷ്കരതിക്കഞ്ചാന  എനത്ത്  നതിഷ്കര്ഷതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  ഇതു  പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്  എസതിപമറത്ത്
തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.  പകടതിടരം പണതി അടതിയന്തതിരമഞ്ചായതി പൂര്തതിയഞ്ചാക്കതി കടമുറതികള്
വഞ്ചാടകയ്കക്കത്ത് നല്കുനതതിനുള്ള നടപടതികള് സതഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.
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മലപ്പുറരം ജതില

1. കുടുരംബശ്രഫീ  യൂണതിറ്റുകളതിപലക്കത്ത്  നക്യൂടതിമതിക ത്ത്  പസൗഡര്പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന
വഞ്ചാങ്ങല് - അപഞ്ചാകതകള്

[മലപ്പുറരം ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-7]

• നതിര്വഹണരം : ജതിലഞ്ചാ മതിഷന പകഞ്ചാ-ഓര്ഡതിപനറര്, കുടുരംബശ്രഫീ

• പപഞ്ചാജകത്ത് നമ്പര് :SO 639/17-18 

• തുക : 22,22,840/- (വതികസന ഫണത്ത് ജനറല്)

• ബതില് നമ്പര് : 14/17-18 തതിയതതി : 29-03-2018

ജതിലയതിപല 6 കുടുരംബശ്രഫീ നക്യൂടതിമതികത്ത് യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത് പസൗഡര്പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത് പമഷഫീന
എന പമല് പദ്ധതതിയുപട നതിര്വഹണതതിനഞ്ചായതി പടണര് കണതിച്ചെതതില് M/s Metal Age
Machineries  എന  സഞ്ചാപനതതില്  നതിനത്ത്  ലഭതിച്ചെ  പടണര്  ഭരണ  സമതിതതിയുപട
28.03.2018  പല പയഞ്ചാഗതതിപന്റെ  2(10)  നമ്പര് തഫീരുമഞ്ചാന പകഞ്ചാരരം അരംഗഫീകരതിക്കുകയുരം
ആയതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതില്  ജതിലഞ്ചാ  മതിഷന  പകഞ്ചാ-ഓര്ഡതിപനറര്,  കുടുരംബശ്രഫീ,
623/A2/16/KSMPM Dtd.  24.03.2018  പകഞ്ചാരരം  സഞ്ചാപനതതിനത്ത്  സഫപ ഓര്ഡര്
നല്കുകയുരം  പചെയതിട്ടുണത്ത്.  സഞ്ചാപനരം  സമര്പ്പെതിച്ചെ  പടണറതിലുരം  ജതിലഞ്ചാ  മതിഷന  പകഞ്ചാ-
ഓര്ഡതിപനറര്,  കുടുരംബശ്രഫീ യുപട സഫപ ഓര്ഡറതിലുരം പരഖപപ്പെടുതതിയ ലഭശ്യമഞ്ചാപക്കണ
പമഷതിനറതികളപട വതില വതിവരരം ചുവപട പചെര്ക്കുന.

പടണറതിലുരം സഫപ ഒഞ്ചാര്ഡറതിലുരം ലഭശ്യമഞ്ചാപക്കണ പമഷതിനറതികളപട വതില വതിവരരം

SI No Item Quantity Rate

1 Screw Feeder- Feeding
Powder to Packing Machine

6 6,00,000  + 1,08,000 (GST)
=  7,08,000

2 SS Lined Hammermill 6 13,20,000 + 66,000 (GST)
= 13,86,000

Total  20,94,000

ഫയല്  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  സഞ്ചാപനരം  പമല്  പമഷതിനറതികള്  അരംഗഫീകൃത
പടണറതിപല വതിലപയക്കഞ്ചാളരം  കൂടതിയ വതിലക്കഞ്ചാണത്ത്  സഫപ പചെയതിട്ടുള്ളതത്ത്.  വതിശദവതിവരരം
പചെര്ക്കുന.
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പമഷതിനറതികള് സഫപ പചെയ പശഷരം തുക നല്കതിയ ബതില് പകഞ്ചാരരം

SI No Item Quantity Rate

1 Screw Feeder- Feeding
Powder to Packing Machine 6 7,52,840/- (GST ഉള്പപ്പെപട) -

ഇനപവഞ്ചായത്ത്സത്ത് നരം. M/104 dt.27-3-18

2 SS Lined Hammermill 6 14,70,000/- (GST ഉള്പപ്പെപട) -
ഇനപവഞ്ചായത്ത്സത്ത് നരം. M/101 dt.27-3-18

Total 22,22,840

അധതികരം നല്കതിയ വതില രൂപ 1,28,840/- 14/17-18 തതിയതതി 29-03-2018 നമ്പര്
ബതില്  പകഞ്ചാരരം  22,22,840/-  രൂപ  സുധഫീഷത്ത്,  മഞ്ചാപനജതിരംഗത്ത്  പഞ്ചാര്ടത്ത്ണര്,  പമറപലജത്ത്
പമഷതിനറഫീസതിപന്റെ അക്കസൗണതിപലക്കത്ത് നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.

പമഷതിനറതികള് വതിതരണരം പചെയപപ്പെട  6 നക്യൂടതിമതികത്ത്  യൂണതിറ്റുകളതില്  16.05.2019,
02-09-2019,  03-09-2019  എനഫീ  തഫീയതതികളതില്  കുടുരംബശ്രഫീ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസരുപടയുരം
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതതിപല  പസക്രടതിമഞ്ചാരുപടയുരം  സഞ്ചാനതിധശ്യതതില്  സനര്ശതിച്ചു.  M/0104
Dated.  27.03.2018,  M/0101  Dated.  27.03.2018  എനഫീ  ഇനപവഞ്ചായത്ത്സുകള്
പകഞ്ചാരമുള്ള  Screw  Feeder,  Hammer  Mill  SS  Lined  എനതിവ  നക്യൂടതിമതികത്ത്
യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത്  ലഭശ്യമഞ്ചായതിടതിപലനത്ത്  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെട്ടു.  ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  2017-18
പദ്ധതതി പകഞ്ചാരരം  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന എന ഉപകരണമഞ്ചാണത്ത്  ലഭതിച്ചെപതനത്ത്  നക്യൂടതിമതികത്ത്
യൂണതിറത്ത് ഭഞ്ചാരവഞ്ചാഹതികള് പരഖഞ്ചാമൂലരം അറതിയതിച്ചു. പരതിപശഞ്ചാധന നടതതിയ 6 യൂണതിറ്റുകളതിലുരം
2017-18  പദ്ധതതി  പകഞ്ചാരരം  ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതതില്  നതിനരം  ലഭതിച്ചെതഞ്ചായതി  പറയുന
പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത് പമഷഫീന ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് വഞ്ചാങ്ങതിയതു സരംബന്ധതിച്ചെ യഞ്ചാപതഞ്ചാരു വതിവരവുരം
ഫയലതില് ലഭശ്യമല.  പടണര് പകഞ്ചാരരം വതിതരണരം പചെപയണ പമഷതിനറതികള്ക്കത്ത് പകരരം
പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷതിന  വഞ്ചാങ്ങുനതതിനുളള  തഫീരുമഞ്ചാനരം  ഭരണ  സമതിതതി  അരംഗഫീകരതിച്ചെതത്ത്
സരംബന്ധതിച്ചെ പരഖകളരം ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതില.

അപഞ്ചാകതകള്ക്കത്ത് വതിശദഫീകരണരം ആവശശ്യപപ്പെടത്ത്  5/09.05.2019, 21/18.05.2019
ഓഡതിറത്ത് എനകതയറതികള് നല്കതി. ഇവക്കത്ത് നതിര്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന നല്കതിയ മറുപടതി
അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല.

ഇനപവഞ്ചായത്ത്സത്ത്  പകഞ്ചാരമുളള  ഉപകരണങ്ങളല  യൂണതിറ്റുകളതിലുളളതത്ത്  എനരം
പരതിപശഞ്ചാധനയതില്  കണ  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീനുകളപട  കതപടഷന,  ഇനപവഞ്ചായത്ത്സത്ത്/ബതില്
എനതിവ പരതിപശഞ്ചാധനയത്ത് ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതില എനതതിനഞ്ചാല് മറുപടതി  അരംഗഫീകരതിക്കുനതില
എനത്ത് ആദശ്യ മറുപടതിയുരം  പുനരഭതിപഞ്ചായവുരം നല്കതി.    പുനരഭതിപഞ്ചായക്കുറതിപ്പെതിനത്ത്   ജതിലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതത്ത് നല്കതിയ മറുപടതി ചുവപട പചെര്ക്കുന.

228 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിന്നുള്ള പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് 

“ജതിലയതിപല  6  നക്യൂടതിമതികത്ത്  യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത്  പസൗഡര്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന
എനഞ്ചായതിരുന പദ്ധതിതതിയതില് പരഖപപ്പെടുതതിയതിരുനതത്ത്.   എനഞ്ചാല് മപറഞ്ചാരു നക്യൂടതിമതികത്ത്
യൂണതിറതിനുളള  ഹഞ്ചാമര്  മതിലത്ത്  ഉള്പപ്പെപടയുളള  പമഷതിനറതികളരം  ഇസൗ  പദ്ധതതിയുപട
പമഷതിനറതികളരം  ഒരുമതിച്ചെഞ്ചാണത്ത്  പടണര്  നടപടതികള്  പൂര്തതിയഞ്ചാക്കതിയതത്ത്.   ഹഞ്ചാമര്മതില്
എന പമഷഫീപന്റെ പവര്തനരം നതിലവതില് യൂണതിറ്റുകളതില് പള്വഫറസര് എന പമഷഫീന
നതിര്വ്വഹതിക്കുനപവനത്ത്  അറതിയതിച്ചെതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതില്  ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ
അനുമതതിപയഞ്ചാപട  പസൗച്ചെത്ത്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന  വഞ്ചാങ്ങതി  നല്കഞ്ചാന  കമ്പനതിപയഞ്ചാടത്ത്
ആവശശ്യപപ്പെടുകയുണഞ്ചായതി.   എനഞ്ചാല്  പടണറതില്  ഹഞ്ചാമര്  മതില്ലുരം  സ്ക്രൂ  ഫഫീഡറുരം  എനത്ത്
കഞ്ചാണതിച്ചു  പപഞ്ചായതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  ബതിലതില്  പസൗച്ചെത്ത്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീപന്റെ  വതിലയഞ്ചായ  തുക
ഹഞ്ചാമര് മതിലത്ത്, സ്ക്രൂ ഫഫീഡര് എനതിവയഞ്ചായതി കഞ്ചാണതിച്ചെതത്ത് എനത്ത് ഏജനസതി അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
പുതുക്കതിയ  ബതിലത്ത്,  വതിതരണ  ഏജനസതിയുപട  വതിശദഫീകരണരം,  ആയതതിനപമലുളള
പടകതിക്കല് കമതിറതിയുപട വതിലയതിരുതല്, ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് ഭരണ സമതിതതി തഫീരുമഞ്ചാനരം
എനതിവ യഥഞ്ചാക്രമരം അനുബന്ധരം 4, 5, 6, 7 എനതിവയഞ്ചായതി പചെര്ക്കുന.

മറുപടതി  പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില്  ചെതില  ഫവരുദ്ധശ്യങ്ങള്  കഞ്ചാണുന.   അനുബന്ധരം  4
ആയതി പസൗച്ചെത്ത്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീപന്റെ ഇനപവഞ്ചായത്ത്സത്ത്  (നരം.  M/101  തഫീയതതി  27-03-18)
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതി.   എനഞ്ചാല്  പടണറതില്  ഇസൗ  പമഷഫീപന്റെ വതില  ഉള്പപ്പെടുതഞ്ചാപത  ബതിലതില്
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയ വതില എങ്ങപന അരംഗഫീകരതിച്ചു എനത്ത് വശ്യകമല.

അനുബന്ധരം  5  ആയതി  പമറല് ഏയത്ത്ജത്ത്  പമഷഫീനറഫീസത്ത്  കതിഴുപതഞ്ചാണതി,  ഡതിസതികത്ത്
മതിഷന പകഞ്ചാ-ഒഞ്ചാര്ഡതിപനറര്,  മലപ്പുറരം നത്ത്  അയച്ചെ  15-03-18  പല കതഞ്ചാണത്ത്.   "മലപ്പുറരം
ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  കഫീഴതില്  കുടുരംബശ്രഫീ  നക്യൂടതിമതിക്സുകള്ക്കത്ത്  ജതിലഞ്ചാ  മതിഷന  പകഞ്ചാ-
ഒഞ്ചാര്ഡതിപനറര് മുമ്പഞ്ചാപക പടണര് പകഞ്ചാരരം  6  നക്യൂടതിമതികത്ത്  യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത് ഹഞ്ചാമര് മതില്,
സ്ക്രൂഫഫീഡര്  ആണത്ത്  നല്പകണതിയതിരുനതത്ത്.   പസ്തുത  പപഞ്ചാജകതിപന്റെ  പടകതിക്കല്
കമതിറതിയുപട  ശുപഞ്ചാര്ശ  പകഞ്ചാരരം  ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതത്ത്  ഭരണ  സമതിതതിയുപട
അരംഗഫീകഞ്ചാരപതഞ്ചാപട പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത് പമഷഫീനുകള് വതിതരണരം പചെയ്യുകയഞ്ചാണത്ത് ഉണഞ്ചായതത്ത്".

എനഞ്ചാല് ഇസൗ കതത്ത്  15-03-18  പലതഞ്ചാണത്ത്.   ഇസൗ കതതിനു പശഷരം  24-03-18
നഞ്ചാണത്ത് മതിഷന പകഞ്ചാ-ഒഞ്ചാര്ഡതിപനറര് ഹഞ്ചാമര്മതില്, സ്ക്രൂഫഫീഡര് എനതിവയത്ത് സഫപ ഒഞ്ചാര്ഡര്
നല്കതിയതിരതിക്കുനതത്ത്.   മഞ്ചാത്രമല  പടകതിക്കല്  കമതിറതിയുപട  യഞ്ചാപതഞ്ചാരു  ശുപഞ്ചാര്ശയുരം
ഫയലതില് ലഭശ്യമല.

അനുബന്ധരം  6  ആയതി ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് സഞ്ചാപങ്കതതിക കമതിറതി  2020  ജനുവരതി
24 നു പചെര്ന പയഞ്ചാഗതതിപന്റെ മതിനുടത്ത്സതിപന്റെ പകര്പ്പെത്ത് ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതി.  തഫീരുമഞ്ചാനങ്ങള് ചുവപട
പചെര്ക്കുന.
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• പടണര്  പകഞ്ചാരരം  ഹഞ്ചാമര്  മതില്  നല്കഞ്ചാനുളള  ഒഞ്ചാര്ഡര്  ആയതതിനഞ്ചാല്  പസ്തുത
ബതില് കഞ്ചാണതിച്ചു തപന പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന നല്കുകയഞ്ചാണുണഞ്ചായതത്ത്.   ഹഞ്ചാമര്
മതിലതിനത്ത്  യഥഞ്ചാര്തതതില്  5  ലകരം  രൂപയഞ്ചാപണനരം  അരംഗഫീകഞ്ചാരപതഞ്ചാപട
3,13,960/-  രൂപ  വതില  വരുന  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീനുകള്  6  നക്യൂടതിമതികത്ത്
യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത്  നല്കുനതതിനഞ്ചായതി  ബതിലത്ത്  വതിഭജതിച്ചു  കഞ്ചാണതിച്ചെതഞ്ചാപണനരം
വതിതരണ ഏജനസതിയുപട മഞ്ചാപനജതിരംഗത്ത് പഞ്ചാര്ടത്ത്ണര് സഞ്ചാപങ്കതതിക കമതിറതി മുമ്പഞ്ചാപക
പഫഞ്ചാണതില് വതിളതിച്ചെത്ത് അറതിയതിച്ചെതതിന പകഞ്ചാരരം പദ്ധതതി പപയഞ്ചാജനരം സരംരരംഭകര്ക്കത്ത്
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുളളതഞ്ചായതി കമതിറതി വതിലയതിരുത്തുന.

• പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീപന്റെ  യഥഞ്ചാര്ത  ബതില്  വതിതരണ  ഏജനസതിയതില്  നതിനരം
ഫയലതില് ഫകപ്പെറ്റുവഞ്ചാന തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചു.

അനുബന്ധരം 7 ആയതി ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് ഭരണ സമതിതതിയുപട 28-01-2020 പല
പയഞ്ചാഗതതിപന്റെ  9(10)  നമ്പര്  തഫീരുമഞ്ചാനതതിപന്റെ  ശരതിപ്പെകര്പ്പെഞ്ചാണത്ത്  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതത്ത്.
തഫീരുമഞ്ചാനരം ചുവപട പചെര്ക്കുന.

മലപ്പുറരം  ജതിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതതിപന്റെ  2017-18  സഞ്ചാമ്പതതിക  വര്ഷതതിപല
പപഞ്ചാജകതില്  ഉള്പപ്പെടുതതിയ  6  നക്യൂടതിമതികത്ത്  യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന
പകഞ്ചാടുക്കുനതുമഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെടത്ത്  പപഞ്ചാജകതിനത്ത്  അരംഗഫീകഞ്ചാരരം  ലഭതിച്ചെതിരുന.   എനഞ്ചാല്
പദ്ധതതി  പരഖയതില്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന  എനരം  അകതത്ത്  ഹഞ്ചാമര്  മതില്  എനമഞ്ചാണത്ത്
പരഖപപ്പെടുതതിയതത്ത്.  അതനുസരതിച്ചെത്ത് ഹഞ്ചാമര് മതിലഞ്ചാണത്ത് പടണര് പചെയതത്ത്.  എനഞ്ചാല് യൂണതിറത്ത്
അരംഗങ്ങളപട പയഞ്ചാഗതതില് ഇസൗ പമഷതിനറതിക്കത്ത് സമഞ്ചാനമഞ്ചായ രഫീതതിയതില് പവര്തതിക്കുന
പള്വഫറസര്  നതിലവതില്  ഉളളതതിനഞ്ചാലുരം  പദ്ധതതി  പരഖയതില്  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന
പരഖപപ്പെടുതതിയതിട്ടുളളതതിനഞ്ചാലുരം  ഹഞ്ചാമര്മതില്  ആവശശ്യമതിപലനത്ത്  യൂണതിറ്റുകള്
അറതിയതിക്കുകയുരം പപഞ്ചാജകത്ത് കഞ്ചാലഞ്ചാവധതി കഴതിയുകയഞ്ചായതതിനഞ്ചാല് റഫീ പടണര് പചെയ്യുനതതിനത്ത്
സമയമതിലഞ്ചാതതതിനഞ്ചാല് പസൗച്ചെത്ത് പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത് പമഷഫീന വഞ്ചാങ്ങതി നല്കുകയഞ്ചാണുണഞ്ചായപതനരം
ജതിലഞ്ചാ മതിഷന പകഞ്ചാ-ഒഞ്ചാര്ഡതിപനറര് 27-01-20 പല 623/എ 2/16/പക.എസത്ത്.എരം. പതി.എരം.
നമ്പര്  കതതില്  അറതിയതിച്ചെതത്ത്  പകഞ്ചാരരം  ഹഞ്ചാമര്  മതിലതിനത്ത്  പകരരം  പഞ്ചാക്കതിരംഗത്ത്  പമഷഫീന
വഞ്ചാങ്ങതിയ നടപടതിക്കത്ത് സഞ്ചാധൂകരണരം നല്കതി തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചു.

യൂണതിറ്റുകളതില്  നതിലവതില്  ഉപപയഞ്ചാഗതിച്ചു  വരുന  പമഷതിനറതികള്  ഏപതലഞ്ചാമഞ്ചാണത്ത്
,പദ്ധതതി  രൂപഫീകരണ  സമയതത്ത്  യൂണതിറ്റുകള്ക്കത്ത്  ആവശശ്യമഞ്ചായ  ഉപകരണങ്ങള്
എപന്തലഞ്ചാമഞ്ചാണത്ത്  എനത്ത്  വതിശദമഞ്ചായ  പഠനരം  നടതതി,  ആയതതിനുള്ള  നടപടതികള്
ആസൂത്രണരം പചെയ്യുനതതില് പദ്ധതതി  രൂപഫീകരണഘടതതിലുരം  നതിര്വഹണതതിലുരം വഫീഴ്ച
വനതഞ്ചായതി  കഞ്ചാണുന.   നതിര്വ്വഹണ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസയുരം  വതിതരണ  ഏജനസതിയുരം  പചെയ
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പതറഞ്ചായ നടപടതി ക്രമങ്ങള് സഞ്ചാപങ്കതതിക കമതിറതിയുരം ഭരണ സമതിതതിയുരം  2  വര്ഷതതിനു
പശഷരം അരംഗഫീകരതിക്കുനതഞ്ചായഞ്ചാണത്ത് കഞ്ചാണുനതത്ത്.  ഇസൗ നടപടതി അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതല.
ഇസൗ വതിഷയരം സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  മറുപടതി
അരംഗഫീകരതിക്കഞ്ചാവുനതപലനത്ത് മലപ്പുറരം ജതിലഞ്ചാ ഓഡതിറത്ത്  സഫീനതിയര് പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്
24.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.എരം.പതി.എരം.19/437/2019  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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വയനഞ്ചാടത്ത് ജതില

1. പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  പരതിപഞ്ചാലനരം  -  വഞ്ചാര്ഷതിക  പമയതിന്റെനനസത്ത്
പകഞ്ചാണ്ടഞ്ചാകത്ത് (AMC) നല്കതിയതതിപല അപഞ്ചാകതകള്.

[കല്പ്പെറ മുനതിസതിപ്പെഞ്ചാലതിറതി 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 3-5]

2018-19  സഞ്ചാമ്പതതിക  വര്ഷതതില്  നഗരസഭ  പരതിധതിയതിപല  പതരുവത്ത്
വതിളക്കുകളപട  വഞ്ചാര്ഷതിക  പമയതിന്റെനനസത്ത്  പവൃതതികള്  നടത്തുനതതിനഞ്ചായതി  വഞ്ചാര്ഷതിക
പമയതിന്റെനനസത്ത് കരഞ്ചാര് പടണര് കണതിക്കുകയുരം പത്രതതില് പരസശ്യപപ്പെടുത്തുകയുരം പചെയ.
ആയതതിപന്റെ  അടതിസഞ്ചാനതതില്  രണത്ത്  പടണറുകള്  ലഭതിക്കുകയുരം  കുറഞ്ഞെ  നതിരക്കത്ത്
പരഖപപ്പെടുതതിയ  പടണര്  സതിരപപ്പെടുത്തുകയുരം  പചെയ.  അരംഗഫീകരതിച്ചെ  പടണര്  പകഞ്ചാരരം
പരഖപപ്പെടുതതിയ നതിരക്കത്ത് തഞ്ചാപഴ പചെര്ക്കുന.

ഇനരം നതിരക്കത്ത്  (രൂപ)

സതിരംഗതിള്.സതി.എഫത്ത്.എല് 2,270

ഡബതിള് സതി.എഫത്ത്.എല് 2,460

36/25w സതി.എഫത്ത്.എല് 2,560

65w സതി.എഫത്ത്.എല് 2,840

പസഞ്ചാഡതിയരം പവപ്പെര് 4,400

പലഞ്ചാമഞ്ചാസത്ത് 46,060

ഫഹമഞ്ചാസത്ത് 68,600

എല്.ഇ.ഫലറത്ത് 5,510

പമല്  പരഖപപ്പെടുതതിയ  നതിരക്കത്ത്  പകഞ്ചാരമഞ്ചാണത്ത്  തനവര്ഷരം  തുക  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്
നല്കതിയതത്ത്. 

പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  എ.എരം.സതി  നല്കതിയതത്ത്  പരതിപശഞ്ചാധതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയ പരഖകള് പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതില് തഞ്ചാപഴപ്പെറയുന അപഞ്ചാകങ്ങള് കഞ്ചാണുന.

1. നഗരസഭ  പരതിധതിയതിപല  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളപട  ഇനരം  തതിരതിച്ചുളള  കണക്കത്ത്
ഓഡതിറതിനത്ത്  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതില.  ഇതത്ത്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്  എ.എരം.സതി  ക്കത്ത്
പടണര് കണതിച്ചെത്ത്  കരഞ്ചാറതില്  ഏര്പപ്പെടതിട്ടുള്ളതത്ത്.  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളപട  എണ്ണരം,
പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകള് സഞ്ചാപതിച്ചെ സലങ്ങളപട ഫസറത്ത്  പഞ്ചാന,  പക.എസത്ത്.ഇ.ബതി
പപഞ്ചാസ്റ്റുകളപട നമ്പര് സഹതിതമുള്ള പരഖകള് എനതിവ തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിടതില.

2. പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കുപമ്പഞ്ചാള് ആയതതിപന്റെ പമയതിന്റെനനസതിപന്റെ ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി
തകരഞ്ചാറുകള്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്  നഗരസഭപയ  അറതിയതിക്കുനതതിനുരം  പതരുവത്ത്
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വതിളക്കുകളപട  പവര്തനരം  കൃതശ്യമഞ്ചായതി  നടക്കുന  എനത്ത്  ഉറപ്പെത്ത്
വരുത്തുനതതിനുമഞ്ചായതി  പഞ്ചാപദശതിക  സമതിതതി  രൂപഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.  ആയതത്ത്
രൂപഫീകരതിച്ചെതിടതില.

3. തപദ്ദേശ  സതയരംഭരണ  വകുപ്പെതിപന്റെ  15.9.2011 പല  സര്ക്കുലര്  നരം
3055/ഡതി.എ 3/2011  തസതഭവ,  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ  ബഞ്ചാധശ്യതകളരം  അവകഞ്ചാശങ്ങളരം
വശ്യവസ  (ഇ)  പകഞ്ചാരരം  പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  സഞ്ചാപതിക്കലതിപന്റെ  പരഞ്ചാതതികള്
ഫകകഞ്ചാരശ്യരം  പചെയ്യുനതതിനഞ്ചായതി  ബന്ധപപ്പെപടണ  വശ്യകതികളപട  പഫഞ്ചാണ്  നമ്പര്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  സലങ്ങളതില്  പസതിദ്ധപപ്പെടുപതണതഞ്ചാണത്ത്.  പരഞ്ചാതതി
സരംബന്ധതിച്ചെ  വതിശദമഞ്ചായ  വതിവരങ്ങള്  രജതിസറതില്  പരഖപപ്പെടുപതണതുരം  ഇപത
രജതിസറുകള്  പക.എസത്ത്.ഇ.ബതി  ഓഫഫീസത്ത്,  തപദ്ദേശ  സഞ്ചാപന  ഓഫഫീസത്ത്
എനതിവടങ്ങളതില്  സൂകതിപക്കണതുമഞ്ചാണത്ത്.  ഇതരരം  പരഞ്ചാതതി  രജതിസര്
ഓഡതിറതിനഞ്ചായതി  ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്  നതിരവധതി  തവണ  പനരതില്
ആവശശ്യപപ്പെടതിരുപനങ്കതിലുരം  ആയതത്ത്  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതില.  അതരരം  രജതിസപറഞ്ചാ
പകരരം പരഖകപളഞ്ചാ സൂകതിച്ചെതിടതില.

4. 2016-17  സഞ്ചാമ്പതതിക വര്ഷതതില്  33,89,770/-  രൂപ പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളപട
എ.എരം.സതിക്കഞ്ചായതി പചെലവഴതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  തനവര്ഷരം കരഞ്ചാര് നല്കതിയതത്ത് മുനവര്ഷരം
കരഞ്ചാറതില്  ഏര്പപ്പെട  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  തപനയഞ്ചാണത്ത്.  ഇത്രയുരം  തുക  കരഞ്ചാര്  തുക
നല്കതിയ  സഞ്ചാഹചെരശ്യതതിലുരം  ഇ-പടണര്  നടതഞ്ചാതതതിപന്റെ  കഞ്ചാരണരം
വതിശദഫീകരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളതില്  എ.എരം.സതി
നല്കതിയതതിപന്റെ  മുഴുവന  പരഖകളരം  ഓഡതിറത്ത്  പരതിപശഞ്ചാധനക്കഞ്ചായതി
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.  (പടണര്,  കരഞ്ചാറുടമ്പടതികള്,  തുക  നല്കതിയതതിപന്റെ
വസൗച്ചെറുകള്, പസ്തുത വര്ഷങ്ങളതില് നതിലവതിലുണഞ്ചായതിരുന പതരുവത്ത് വതിളക്കുകളപട
എണ്ണരം ഉള്പ്പെപടയുള്ള വതിവരങ്ങള് പരഖകള് സഹതിതരം).

5. എ.എരം.സതിക്കഞ്ചായതി ഓപ്പെണ് പടണര് ആണത്ത് വതിളതിച്ചെതിട്ടുള്ളതത്ത്.  പടണര് പനഞ്ചാടതിസതില്
മഞ്ചാതൃഭൂമതി,  ദതി  ഹതിന്ദു  എനഫീ  പത്രങ്ങളതില്  പരസശ്യരം  പചെയ്യുനതഞ്ചായതി
പരഖപപ്പെടുതതിയതിട്ടുപണങ്കതിലുരം  മഞ്ചാതൃഭൂമതി  പത്രതതില്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  പരസശ്യരം
പചെയതിട്ടുള്ളതത്ത്.

6. പടണര്  കണതിച്ചെതത്ത്  നഗരസഭയതില്  രജതിസര്  പചെയ  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാര്ക്കത്ത്  മഞ്ചാത്രമഞ്ചായതി
പരതിമതിതപപ്പെടുതതിയതത്ത്  ഉചെതിതമഞ്ചായതില.  നതിലവതില് അതരതതില് കരഞ്ചാറുകഞ്ചാര്ക്കത്ത്
നഗരസഭ രജതിപസഷന നല്കുനതില.

7. തനവര്ഷരം  പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  കതഞ്ചാതതുമഞ്ചായതി  ലഭതിച്ചെ  പരഞ്ചാതതികള്
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ഓഡതിറതിനഞ്ചായതി  ലഭശ്യമഞ്ചാക്കുനതതിനുരം  പസ്തുത  പരഞ്ചാതതികളതില്  തപദ്ദേശ
സഞ്ചാപനതതില്  നതിനരം  അപനതഷണരം  നടതതിയതതിപന്റെ  പരഖകള്  ആയതതിനത്ത്
പശഷരം  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  തകരഞ്ചാര്  പരതിഹരതിക്കുനതതിനഞ്ചായതി  നതിര്പദ്ദേശരം
നല്കതിയതതിപന്റെ  പരഖകള്,  പരഞ്ചാതതി  പരതിഹരതിച്ചെതതിനത്ത്  പശഷരം  തപദ്ദേശ
സഞ്ചാപനതതിപല ഉതരവഞ്ചാദപപ്പെട ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെതതിപന്റെ റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്,
പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  സതിതതി  പചെയ്യുന  പഞ്ചാപദശതിക  സമതിതതികളപട  സഞ്ചാകശ്യപത്രരം
എനതിവ  ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കുനതതിനുരം  ആവശശ്യപപ്പെടതിരുപനങ്കതിലുരം  ആയതത്ത്
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതില. ഇതരരം പരഖകള് സൂകതിക്കുനതില എനഞ്ചാണത്ത് അറതിയതിച്ചെതത്ത്.

8. തപദ്ദേശ  സതയരംഭരണ  വകുപ്പെതിപന്റെ  15.9.2011 പല  സര്ക്കുലര്  നരം
3055/ഡതി.എ 3/2011  തസതഭവ,  സര്ക്കുലര്  നരം.ഡതി.എ 3/2016  ത.സത.ഭ.വ
തഫീയതതി  7.11.2017  നതിര്പദ്ദേശങ്ങള് കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനുമഞ്ചായുളള ഉടമ്പടതിയതില് വശ്യവസ
പചെയതിടതില.

9. പമല്  സര്ക്കുലര്  പകഞ്ചാരരം  എ.എരം.സതി  തുക  3  മഞ്ചാസതതിപലഞ്ചാരതിക്കല്
ആനുപഞ്ചാതതിക മഞ്ചായഞ്ചാണത്ത്  നല്പകണതത്ത്.  പകടഞ്ചാവുന പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകള് കരഞ്ചാര്
തഫീയതതി  മുതല് ഒരു വര്ഷപതക്കത്ത്  പതളതിയതിക്കുനതതിനഞ്ചാവശശ്യമഞ്ചായ നടപടതികള്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  സതഫീകരതിക്കുനതതിനഞ്ചാണത്ത്  കരഞ്ചാറതില്  ഏര്പപ്പെടതിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഇതതിനത്ത്
ആവശശ്യമഞ്ചായ  പസ്പെയര്പഞ്ചാര്ടത്ത്സത്ത്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ  ഉതരവഞ്ചാദതിതമഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കുന ബതിലതിപന്റെ അടതിസഞ്ചാ നതതിലഞ്ചാണത്ത് തുക നല്കതിയതത്ത്.

നല്കതിയ തുകയുപട വതിവരരം

പചെക്കത്ത് നരം. 2637009 തഫീയതതി21.08.18 തുക –15,76,130/- രൂപ

പചെക്കത്ത് നരം 2637017 തഫീയതതി 15.11.18 തുക –17,00,000/- രൂപ

പചെക്കത്ത് നരം 2607026 തഫീയതതി 18.6.19 തുക –8,88,857/- രൂപ

തനവര്ഷരം ആപക പചെലവഴതിച്ചെ തുക – 41,64,987/- രൂപ

ഇനതി നല്കഞ്ചാന കഞ്ചാരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന ആവശശ്യപപ്പെടത്ത്

നഗരസഭ നല്കഞ്ചാന തഫീരുമഞ്ചാനതിച്ചെ ബഞ്ചാക്കതി തുക –2,77,270/- രൂപ

ആപക - 44,42,257/- രൂപ

കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന നല്കതിയ ബതില്ലുകള് പകഞ്ചാരരം തുക അനുവദതിക്കുകയഞ്ചാണത്ത് പചെയതത്ത്.
ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയ  ബതില്ലുകപളഞ്ചാപടഞ്ചാപ്പെരം  നനഞ്ചാക്കതിയ  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളപട  ലതിസത്ത്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന ഉള്ളടക്കരം പചെയതിട്ടുണത്ത്.  ആയതതില്  നഗരസഭഞ്ചാ പരതിധതിയതിപല ചെതില
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പപദശങ്ങളതിപല  വതിവതിധ  ഗണങ്ങളതില്  പപട  (സതി.എഫത്ത്.എല്,  എല്.ഇ.ഡതി
തുടങ്ങതിയവ)  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകള്  നതിശ്ചതിത  തഫീയതതിയതില്  റതിപ്പെയര്
പചെയതിട്ടുപണനരം  ആയതത്ത്  തങ്ങള്ക്കത്ത്  പബഞ്ചാധശ്യപപ്പെപടനരം  വതിവതിധ  നഗരസഭഞ്ചാ
കസൗണ്സതിലര്മഞ്ചാര്  സഞ്ചാകശ്യപപ്പെടുതതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഈ  സഞ്ചാകപപ്പെടുതലുകള്
നടതതിയ  പപജതില്  തപനയഞ്ചാണത്ത്  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളപട  വതിവരങ്ങളരം
പചെര്തതിട്ടുള്ളതത്ത്.  സഞ്ചാകശ്യപത്രരം  നല്കതിയതത്ത്  അച്ചെടതിച്ചെ  നതിലയതിലുരം  പതരുവത്ത്
വതിളക്കുകളപട  വതിവരങ്ങള്  പരഖപപ്പെടുതതിയതത്ത്  ഫക  പകഞ്ചാണത്ത്  എഴുതതിയ
നതിലയതിലുമഞ്ചാണത്ത്.  ഇതത്ത്  സഞ്ചാകശ്യപത്രരം  സുതഞ്ചാരശ്യമല  എന  സൂചെന  നല്കുന.
മഞ്ചാത്രമല  റതിപ്പെയര്  പചെയതഞ്ചായതി  പറയപപ്പെടുന  പപരതിലുള്ള  പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്
സരംബന്ധമഞ്ചായ  യഞ്ചാപതഞ്ചാരു  പരഖകളരം  നഗരസഭയതിലതില.  നഗരസഭഞ്ചാ  നല്കുന
ലതിസത്ത്  പകഞ്ചാരമുള്ള  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളഞ്ചാണത്ത്  റതിപ്പെയര്  പചെപയണപതനതിരതിപക്ക
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  നല്കതിയ  ലതിസത്ത്  പകഞ്ചാരരം  തുക  നല്കതിയ  നടപടതി  പതറഞ്ചാണത്ത്.
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന നല്കതിയ ലതിസത്ത്  പകഞ്ചാരമുള്ള പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകള് പതളതിയുനതില
എന പരഞ്ചാതതികള് ഒനരം തപന ലഭതിച്ചെതിടതില.  മഞ്ചാത്രമല കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന നല്കതിയ
ലതിസതിപല പതരുവത്ത് വതിളക്കുകള് പതളതിയുനപണഞ്ചാ എനരം ഇവ തകരഞ്ചാറതിലഞ്ചാപണനത്ത്
മുമ്പത്ത്  പരഞ്ചാതതി  വനതിട്ടുപണഞ്ചാ എനരം യഞ്ചാപതഞ്ചാരു പരതിപശഞ്ചാധനയുരം നടതതിയതിടതില.
പതളതിയഞ്ചാത വതിളക്കുകളഞ്ചാണത്ത് റതിപ്പെയര് പചെയതത്ത് എനത്ത് യഞ്ചാപതഞ്ചാരു പരതിപശഞ്ചാധനയുരം
നടതതിയതിടതില.

മഞ്ചാത്രമല  പമയതിന്റെനനസത്ത്  കരഞ്ചാര്  ഒരു  വര്ഷപതക്കഞ്ചാണത്ത്  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനുമഞ്ചായതി
ഏര്പപ്പെടതിട്ടുള്ളതത്ത്.  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  തുക  അനുവദതിപക്കണതത്ത്  ഓപരഞ്ചാ  3
മഞ്ചാസതതിപലഞ്ചാരതിക്കല്  ആനുപഞ്ചാതതികമഞ്ചായഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  ഓപരഞ്ചാ  ഇനരം  പതരുവത്ത്
വതിളക്കതിനുരം എ.എരം.സതി ആയതി നല്പകണ മുഴുവന തുകയുരം കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ ലതിസത്ത്
പകഞ്ചാരരം  ഒനതിച്ചെത്ത്  നല്കുകയഞ്ചാണത്ത്  പചെയതത്ത്.  പതിനഫീടത്ത്  ഈ പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകള്
പതളതിയഞ്ചാപത വനതത്ത് കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന പരതിഹരതിക്കഞ്ചാതതിരതിക്കുകയുരം പചെയ.  നഗരസഭ
പസക്രടറതി  25.3.2019  നത്ത്  മുനതിസതിപ്പെല്  എഞതിനഫീയര്ക്കത്ത്  നല്കതിയ  കുറതിപ്പെതില്
നഗരതതിപല പമയതിന പറഞ്ചാഡത്ത്,  പത്മപഭഞ്ചാ  പറഞ്ചാഡത്ത്,  എമതിലതി  പറഞ്ചാഡത്ത്  ,  മുപണരതി
പറഞ്ചാഡത്ത്  തുടങ്ങതി  നഗരസഭ  പരതിധതിയതിപല  ഭൂരതിപകരം  പതരുവത്ത്  വതിളക്കുകളരം
മഞ്ചാസങ്ങളഞ്ചായതി  പതളതിയുനതില  എനരം  വതിവതിധ  ഫഹമഞ്ചാസത്ത്  ഫലറ്റുകള്  രണത്ത്
മഞ്ചാസമഞ്ചായതി  പതളതിയുനതില  എനരം  അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  കൂടഞ്ചാപത  29.03.2019 നത്ത്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത്  നല്കതിയ  കതതില്  പതരുവത്ത്  വതിളക്കത്ത്  നനഞ്ചാക്കുനതതിനത്ത്
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപനഞ്ചാടത്ത്  നഗരസഭ  അസതി.എഞതിനഫീയര്,  പസക്രടറതി  എനതിവര്
നതിര്പദ്ദേശതിച്ചെതിട്ടുരം  കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  നതിര്പദ്ദേശങ്ങള്  അവഗണതിക്കുകയഞ്ചാണത്ത്  പചെയതത്ത്
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എനത്ത്  വശ്യകമഞ്ചാക്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  ഇതത്ത്  കരഞ്ചാര്  ലരംഘനമഞ്ചാപണനതിരതിപക്ക
കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപനതതിപര യഞ്ചാപതഞ്ചാരു നടപടതികളരം നഗരസഭ സതഫീകരതിച്ചെതിടതില.

10.കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരന  പടണറതിപനഞ്ചാപടഞ്ചാപ്പെരം  ഫലസനസത്ത്,  പവൃതതി  നടത്തുന
പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികളപട ഫലസനസത്ത്, പതഞ്ചാഴതിലഞ്ചാളതികളപട സുരകക്കഞ്ചായതി എടുതതിട്ടുള്ള
ഗ്രൂപ്പെത്ത് ഇനഷതറന പപഞ്ചാളതിസതിയുപട പരഖകള് എനതിവ ഹഞ്ചാജരഞ്ചാക്കതിയതിടതില.

11. മുനവര്ഷരം  33  ലകരം  രൂപയതിലധതികരം  എ.എരം.സതി  ആയതി  നല്കതിയതിരതിപക്ക,
തനവര്ഷരം പടണര് നല്കുനതതിനത്ത് പവണതി എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കതിയതിടതില. പമല്
സര്ക്കുലറുകള് പകഞ്ചാരരം 5% പസകക്യൂരതിറതി പഡപപ്പെഞ്ചാസതിറത്ത് ആയതി വഞ്ചാപങ്ങണതഞ്ചാണത്ത്.
നഗരസഭയുപട ഇ 3-147/18 പകഞ്ചാരരം 1,50,000/- രൂപ പസകക്യൂരതിറതി പഡപപ്പെഞ്ചാസതിറത്ത്
ആയതി അടയഞ്ചാന കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരനത്ത് നതിര്പദ്ദേശരം നല്കുകയുരം പസക്രടറതി , കരഞ്ചാറുകഞ്ചാരപന്റെ
അപപകയുപട  അടതിസഞ്ചാനതതില്  1,00,000/-  രൂപയഞ്ചായതി  കുറവത്ത്  പചെയ്യുകയുരം
പചെയ.

12.2018-19  വര്ഷപത പടണര്  സരംബന്ധതിച്ചെത്ത്  ചെതില  കസൗണ്സതിലര്മഞ്ചാര്  നല്കതിയ
വതിപയഞ്ചാജന കുറതിപ്പെത്ത്  നല്കതിയതിരുന.  പസ്തുത വതിപയഞ്ചാജന കുറതിപ്പെതില് പടണറതില്
പപങ്കടുത  വശ്യകതികള്  അച്ഛനുരം  മകനുമഞ്ചാപണനരം  ആയതതിനഞ്ചാല്  റഫീ-പടണര്
നടതണപമനരം ആവശശ്യപപ്പെടതിരുന. എനഞ്ചാല് ഇതത്ത് സരംബന്ധതിച്ചെത്ത് അപനതഷണരം
നടതതിയതഞ്ചായതി കഞ്ചാണുനതില.

പമല്പ്പെറഞ്ഞെ  അപഞ്ചാകതകള്  കൂടഞ്ചാപത  പടണര്  നടപടതികളതില്  സുതഞ്ചാരശ്യമലഞ്ചാത
നടപടതികള്  സതഫീകരതിച്ചെതതിനഞ്ചാല്  2018-19  വര്ഷതതില്  വനതുക  അധതികമഞ്ചായതി
പചെലവഴതിപക്കണതി വന.

2019-20  വര്ഷപതക്കത്ത് പതരുവത്ത് വതിളക്കുകള് റതിപ്പെയര് പചെയ്യുനതതിനത്ത് നഗരസഭ
ഓപ്പെണ്  പടണര്  കണതിക്കുകയുരം  ആയതത്ത്  പകഞ്ചാരരം  നല്പകണ  തുകയുരം  2018-19
വര്ഷതതില് നല്കതിയ തുകയുരം തമതിലുള്ള തഞ്ചാരതമശ്യരം തഞ്ചാപഴ പചെര്ക്കുന.

ഇനരം

2018-
19 വര്ഷതതില്
അരംഗഫീകരതിച്ചെ

നതിരക്കത്ത്

2019-20
വര്ഷതതില്
അരംഗഫീകരതിച്ചെ

നതിരക്കത്ത്

അധതികമഞ്ചായതി
നല്പകണതി
വന തുക

സതിരംഗതിള്.
സതി.എഫത്ത്.എല് 2,270 560 1,710

ഡബതിള് സതി.എഫത്ത്.എല് 2,460 560 1,900

36/25w സതി.എഫത്ത്.എല് 2,560 560 2,000

65w സതി.എഫത്ത്.എല് 2,840 560 2,280
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പസഞ്ചാഡതിയരം പവപ്പെര് 4,400 - നതിലവതിലതില

പലഞ്ചാമഞ്ചാസത്ത് 46,060 31,360 14,700

ഫഹമഞ്ചാസത്ത് 68,600 39,200 29,400

എല്.ഇ.ഫലറത്ത് 5,510 2,464 3,046

പമല്  പടതികയതില്  നതിനത്ത്  തപന  2019-20  വര്ഷപത  അപപകതിച്ചെത്ത്  2018-19
വര്ഷതതില്  വനതുക  വഞ്ചാര്ഷതിക  പമയതിന്റെനനസത്ത്  കരഞ്ചാര്  ഇനതതില്  നഷ്ടമഞ്ചായതിട്ടുണത്ത്.
കൂടഞ്ചാപത  2018-19  വര്ഷതതില്  പുതതിയതഞ്ചായതി  ഒരു  എല്.ഇ.ഡതി  വതിളക്കത്ത്
സഞ്ചാപതിക്കുനതതിനത്ത്  6,900/-  രൂപ  മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്  പചെലവഴതിക്കുനതത്ത്.  ഇതത്ത്  നഗരസഭ
17/1/2019  തഫീയതതില് പകല്പടഞ്ചാണുമഞ്ചായതി ഏര്പപ്പെടതിട്ടുള്ള കരഞ്ചാറതില് നതിനത്ത് വശ്യകമഞ്ചാണത്ത്.
ഇതതിനത്ത്  മൂനത്ത്  വര്ഷപത വഞ്ചാറണതിയുരം ലഭശ്യമഞ്ചാകുന.  ഈ സഞ്ചാഹചെരശ്യതതിലുരം നഗരസഭ
ഒരു വര്ഷപത പമയതിന്റെനനസതിനഞ്ചായതി 2018-19 വര്ഷതതില് പചെലവഴതിക്കുനതത്ത് 5,510/-
രൂപയഞ്ചാണത്ത്.  പുതതിയ  എല്.ഇ.ഡതി  ഫലറത്ത്  3  വര്ഷ  വഞ്ചാറണതിപയഞ്ചാപട  പമല്  നതിരക്കതില്
സഞ്ചാപതിക്കുപമ്പഞ്ചാള് ഒരു വര്ഷരം പചെലവഞ്ചാപക്കണതി വരുനതത്ത്  2,300/-  രൂപ മഞ്ചാത്രമഞ്ചാണത്ത്.
നഗരസഭയതില് രജതിസര് പചെയ കരഞ്ചാറുകഞ്ചാര്ക്കത്ത് മഞ്ചാത്രമഞ്ചായതി 2018-19 വര്ഷതതില് പടണര്
കണതിച്ചെതതിനഞ്ചാലഞ്ചാണത്ത്  ഈ  തരതതില് തുക പചെലവഴതിപക്കണതി  വനതത്ത്.  കരഞ്ചാര്  ലഭതിച്ചെ
ആള്ക്കത്ത് തപന ഇതരതതില് രജതിപസഷന ഇല.പമല് അപഞ്ചാകങ്ങള് നതില നതില്ക്കുന
സഞ്ചാഹചെരശ്യതതില്  പദ്ധതതിക്കഞ്ചായതി  തുക  പചെലവഴതിച്ചെതത്ത്  നഗരസഭ  ഫണതിപന്റെ
ദുരുപപയഞ്ചാഗമഞ്ചായ കണക്കഞ്ചാക്കുന. തനവര്ഷരം പചെലവഴതിച്ചെ 41,64,987/- രൂപ ഓഡതിറതില്
നതിരഞ്ചാകരതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  തുക  ഉതരഞ്ചാവഞ്ചാദതിയഞ്ചായ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസനതില്  നതിനരം
ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാപണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുണത്ത്.  തപദ്ദേശ  സതയരംഭരണ
സഞ്ചാപനങ്ങളതിപല  പതരുവു  വതിളക്കു  സഞ്ചാപതിക്കലതിലുരം  പരതിപഞ്ചാലനതതിലുരം  സമഞ്ചാന
സതഭഞ്ചാവമുള്ള പരഞ്ചാമര്ശങ്ങള് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ട്ടുകളതില് ഉള്പപ്പെടതിട്ടുണത്ത്. കൃതശ്യമഞ്ചായ നതിയമ ദര്ശനരം
ഉണഞ്ചായതിട്ടുരം  തുടര്ന  വരുന  ഇസൗ  വതിഷയരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ
സമതിതതിയുപടയുരം  ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന.  (എനകതയറതി  നരം.19/18-19  തഫീയതതി
01.11.2019)

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  മറുപടതി
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത്  വയനഞ്ചാടത്ത്  ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്  സഫീനതിയര്  പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്
23.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.ഡബത്ത്ളതിയു.പപവ.ഡതി.എരം.3-1014/20  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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കണ്ണൂര് ജതില

1. എ ബതി സതി പപഞ്ചാജകതിനു പവണതി നതിര്മതിച്ചെ പകടതിടരം ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാനഞ്ചായതില.
14,34,562/- പഞ്ചാഴത്ത് പചെലവത്ത്.

[കണ്ണൂര് ജതിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 1-25]

• പപഞ്ചാജകത്ത്:- 372/2019 പതരുവുനഞ്ചായളപട പജനനന നതിയന്ത്രണ പദ്ധതതി

• അടങ്കല് - 22,60,000/- (വതികസനഫണത്ത് ജനറല്)

• 20,000/- (തനതത്ത് ഫണത്ത്) 

• 1,00,00,000/- (ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് വതിഹതിതരം)

• ആപക - 1,22,80,000/-

• നതിര്വഹണ ഏജനസതി :- നതിര്മതിതതി പകന്ദ്രരം

• ആപക പവൃതതിമൂലശ്യരം- 14,34,562/-

• പചെക്കത്ത് നമ്പര്:-2946157/27.3.2019  - 10,61,087/-

• പമഞ്ചാബതിഫലപസഷന അഡതഞ്ചാനസത്ത് (2017-18)  3,10,000/- (പചെക്കത്ത് നമ്പര് 
ലഭശ്യമല)

• നതിര്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന - പഡപക്യൂടതി ഡയറകര് മൃഗസരംരകണരം
സര്ക്കഞ്ചാരതിപലക്കുള്ള അടവുകള് – ഇനകരം ടഞ്ചാകത്ത്  25,390/-, ജതി.എസത്ത്.ടതി.- 
25,390/- രൂപ, KCWWF –12,695/- രൂപ

കണ്ണൂര് ജതിലഞ്ചാപഞഞ്ചായതതിപന്റെ 2017 - 18 വര്ഷപത 803/18 നമ്പര് പപഞ്ചാജകഞ്ചായ
പതരുവു നഞ്ചായ്കളപട പജനനനതിയന്ത്രണ പദ്ധതതിയുപട ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി പകഞ്ചാപ്പെഞ്ചാലരം പവററതിനറതി
ഡതിസ്പെനസറതിയതില്  എ  ബതി  സതി  പകന്ദ്രരം  നതിര്മതിക്കുനതതിനത്ത്  15,50,000/-  രൂപയുപട
എസതിപമറത്ത് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുകയുരം, നതിര്മതിതതി പകന്ദ്രക്കത്ത് പമഞ്ചാബതിഫലപസഷന അഡതഞ്ചാനസഞ്ചായതി
2017-18  ല്  3,10,000/-  രൂപ  അനുവദതിക്കുകയുരം  2018-19  ല്  ഫഫനല്  ബതില്
സമര്പ്പെതിക്കുകയുരം പചെയതിട്ടുണത്ത്. ആയതതിപന്റെ അടതിസഞ്ചാനതതില് പമല് പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെ പചെക്കത്ത്
പകഞ്ചാരരം ഫഫനല് ബതില് തുക നതിര്മതിതതി പകന്ദ്രതതിനത്ത് നല്കതിയതിട്ടുണത്ത്.

ഓഡതിറതിപന്റെ ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായതി 05-12-2019 നത്ത് തലപശ്ശേരതി നഗരസഭയുപട പരതിധതിയതിലുള്ള
പകഞ്ചാപ്പെഞ്ചാലരം  പവററതിനറതി  പസന്റെറതില്  നതിര്വഹണ  ഉപദശ്യഞ്ചാഗസപന്റെ  സഞ്ചാനതിധശ്യതതില്
പരതിപശഞ്ചാധന നടത്തുകയുണഞ്ചായതി. അപപ്പെഞ്ചാള് കണതഞ്ചായ വതിവരങ്ങള് ചുവപട പകഞ്ചാടുക്കുന.

1. പകഞ്ചാപ്പെഞ്ചാലരം പവററതിനറതി പസന്റെറതില് നതിര്മതിച്ചെ എ ബതി സതി പസന്റെര് നതിലവതില് 
പവര്തതിക്കുനതില.
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2. പസന്റെറതിനത്ത് പതഞ്ചാടടുത ബതില്ഡതിരംഗതില് അങ്കണവഞ്ചാടതി പവര്തതിക്കുനണത്ത്

3. മഞ്ചാലതിനശ്യ നതിര്മഞ്ചാര്ജനതതിനത്ത് ഫലപദമഞ്ചായ മഞ്ചാര്ഗങ്ങളതില

4. നഞ്ചായകള്ക്കു പവണതിയുള്ള 12 കൂടുകള് ഉപപയഞ്ചാഗ ശൂനശ്യമഞ്ചായതിക്കതിടക്കുന

5. പഷല്ഫുകള്, വഞ്ചാഷതിരംഗത്ത് പമഷഫീന,ഓപടഞ്ചാപകവത്ത്, ശസക്രതിപയഞ്ചാപകരണങ്ങള് 
എനതിവ ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കഞ്ചാപത നശതിക്കുന

6. ഉപ്പുപവള്ളരം മഞ്ചാത്രരം ലഭശ്യമഞ്ചാകുനതതിനഞ്ചാല് ഉപകരണങ്ങള് തുരുപമ്പടുതത്ത് നശതിക്കുന

സഞ്ചാപനതതിപന്റെ നതിര്മഞ്ചാണ പവൃതതി ആരരംഭതിക്കുനതതിനു മുമ്പഞ്ചായതി പസ്തുതസലരം
എബതിസതി പകന്ദ്രരം പവര്തതിക്കുനതതിനത്ത് അനുപയഞ്ചാജശ്യമഞ്ചാപണഞ്ചാ എന സഞ്ചാധശ്യതഞ്ചാ പഠനരം
നടതതിയതിടതില. ആ കഞ്ചാലതത്ത് ചുമതലയുണഞ്ചായതിരുന നതിര്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന, സലരം
പവററതിനറതി സര്ജന,  ബന്ധപപ്പെട സഞ്ചാനഡതിരംഗത്ത് കമതിറതി,  വര്ക്കതിരംഗത്ത് ഗ്രൂപ്പെത്ത് എനതിവയുപട
തഫീരുമഞ്ചാന പകഞ്ചാരമഞ്ചാണത്ത്  ഇവതിപട  പകന്ദ്രരം ആരരംഭതിച്ചെപതനത്ത് നതിര്വഹണ ഉപദശ്യഞ്ചാഗസന
ഓഡതിറത്ത് അപനതഷണരം നമ്പര് 29/19-11-2019 നത്ത് മറുപടതിയഞ്ചായതി അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്. കൂടഞ്ചാപത
എബതിസതി  പകന്ദ്രരം  നതിലവതില്  പസ്തുത  പകടതിടതതില്  പവര്തതിക്കുനതിപലനത്ത്
സമതതിച്ചെതിട്ടുമുണത്ത്.  ആയതതിനഞ്ചാല് പസ്തുത പദ്ധതതിക്കു പവണതി പചെലവഴതിച്ചെ  14,34,562/-
രൂപ  പഞ്ചാഴത്ത്  പചെലവഞ്ചായതഞ്ചായതി  ഓഡതിറത്ത്  വതിലയതിരുത്തുന.  വതിഷയരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം
നതിയമസഭഞ്ചാ സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത  പരഞ്ചാമര്ശപത  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  തല്സതിതതി  വതിവരരം  സരംബന്ധതിച്ചുള്ള   മറുപടതി
ലഭശ്യമഞ്ചാക്കതിയതിടതിലഞ്ചാപയനത്ത്  കണ്ണൂര്  ജതിലഞ്ചാ  ഓഡതിറത്ത്  സഫീനതിയര്  പഡപക്യൂടതി  ഡയറകര്
23.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.പക.എന.ആര്/സതി.17/125/2020  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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കഞ്ചാസര്പഗഞ്ചാഡത്ത് ജതില

1. പകടതിട നതിര്മഞ്ചാണരം ക്രമവതത്ത്കരണരം- അനുവദനഫീയമഞ്ചായ അനുപഞ്ചാതതതിലുരം
അധതികരം വരുന പകടതിട വതിസഫീര്ണ്ണതതിനത്ത് ചെട പകഞ്ചാരമുള്ള അധതിക ഫഫീസത്ത്
ഈടഞ്ചാക്കതിയതിടതില.

[കതിണഞ്ചാനൂര്-കതതിന്തളരം ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതത്ത് 2018-19 ഓഡതിറത്ത് റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടത്ത്  ഖണതിക 2-1]

പകടതിട  നതിര്മഞ്ചാണ  പപര്മതിറത്ത്  രജതിസറുകളരം  അനുബന്ധ  പരഖകളരം
പരതിപശഞ്ചാധതിച്ചെപപ്പെഞ്ചാള്  ഈ  കഞ്ചാലയളവതില്  പകടതിട  നതിര്മഞ്ചാണ  പപര്മതിറത്ത്
അനുവദതിക്കുപമ്പഞ്ചാള് ചെട  പകഞ്ചാരമുള്ള അധതിക ഫഫീസത്ത്  ഈടഞ്ചാക്കതിയതഞ്ചായതി  കഞ്ചാണുനതില.
2011  പല പകരള പഞഞ്ചായതത്ത് പകടതിട നതിര്മഞ്ചാണ ചെടങ്ങളതിപല ചെടരം  35(2)  പടബതിള് 2
(Table  2  substituted  by  SRO  No.  675/2017,  w.e.f.  31.10.2017)അനുസരതിച്ചെത്ത്
പലഞ്ചാ ഡത്ത്ജതിരംഗത്ത്  ആവശശ്യങ്ങള്ക്കത്ത്  (പലഞ്ചാഡത്ത്ജതിരംഗത്ത്  ഹസൗസുകള്)  ഉപപയഞ്ചാഗതിക്കുന
പകടതിടങ്ങളപട  ഫകവശഞ്ചാവകഞ്ചാശ  ഗണരം  'A2'  ആണത്ത്.  ഈ  ഗണതതില്പപ്പെടുന
പകടതിടങ്ങള്ക്കത്ത് അധതിക ഫഫീസത്ത്  ഇലഞ്ചാപത അനുവദതിക്കഞ്ചാവുന തറ വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം
'1.5' ആണത്ത്.  അധതികരം  വരുന  ഓപരഞ്ചാ  ചെതുരശ്ര  മഫീററതിനുരം  5,000/-  രൂപ  നതിരക്കതില്
അധതിക  ഫഫീസത്ത്  വഞ്ചാങ്ങതി  പരമഞ്ചാവധതി  '2.25'  വപര  തറ  വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം
അനുവദതിക്കഞ്ചാവുനതഞ്ചാണത്ത്.  പകരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  പകടതിട  നതിര്മഞ്ചാണ  ചെടങ്ങളതിപല  ചെടരം
35(2)(iii)  പകഞ്ചാരരം ഒനതില് കൂടുതല് ഫകവശ ഗണതതില് ഉള്പപ്പെടുന പകടതിടങ്ങളപട
കഞ്ചാരശ്യതതില്  പരമഞ്ചാവധതി  അനുവദനഫീയമഞ്ചായ  തറ  വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതവുരം  പരതിധതിയുരം
പുരയതിടതതിനത്ത്  0.5 പഹകറതില്  കൂടുതല്  വതിസഫീര്ണ്ണവുമുപണങ്കതില്  പടതിക  2  (പകരള
പഞഞ്ചായതത്ത്  പകടതിട  നതിര്മഞ്ചാണ  ചെടങ്ങള്)  പല  യഥഞ്ചാക്രമമുള്ള  ഫകവശഞ്ചാവകഞ്ചാശ
ഗണങ്ങളപട  കഫീഴതിലുള്ള തറ  വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതതതിനറയുരം  പരതിധതിയുപടയുരം  ശരഞ്ചാശരതി
മൂലശ്യമഞ്ചായതിരതിപക്കണതഞ്ചാണത്ത്.  എനഞ്ചാല്  പുരയതിട  വതിസഫീര്ണ്ണരം  0.5 പഹകര്
വപരയഞ്ചാപണങ്കതില്  തറ  വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതവുരം  പരതിധതിയുരം  ഏറവുരം  നതിയന്ത്രതിത
ഫകവശഞ്ചാവകഞ്ചാശ ഗണതതിപന്റെ ആയതിരതിക്കണരം. എനഞ്ചാല് ഓഡതിറത്ത് വര്ഷരം പഞഞ്ചായതത്ത്
അതതിര്തതിക്കുള്ളതില് നതിര്മതിച്ചെ തഞ്ചാപഴ വതിവരതിക്കുന പകടതിടതതിനത്ത് നതിര്മഞ്ചാണ പപര്മതിറത്ത്
നല്കുപമ്പഞ്ചാള് കഞ്ചാറഗറതി  ഗണരം മഞ്ചാറതി  അധതിക ഫതിസത്ത്  ഇലഞ്ചാപത അനുവദതിക്കഞ്ചാവുന തറ
വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതതതിലുരം ഉപരതിയഞ്ചായതി തറ വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം അനുവദതിച്ചെത്ത് പകഞ്ചാണത്ത്
നതിര്മഞ്ചാണ  പപര്മതിറത്ത്  അനുവദതിച്ചെതഞ്ചായതി  കഞ്ചാണുന.  എനഞ്ചാല്,  അനുവദനഫീയമഞ്ചായ
അനുപഞ്ചാതതതിലുരം  അധതികരം  വരുന  തറ  വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം  അനുവദതിക്കുനതതിനത്ത്
ചെടങ്ങളതിപല  പടതിക  2  പകഞ്ചാളരം  6-പല  അധതിക  ഫഫീസത്ത്  ഇടഞ്ചാക്കതിയതഞ്ചായതി
കഞ്ചാണുനമതില.വതിശദ വതിവരങ്ങള് തഞ്ചാപഴ പകഞ്ചാടുക്കുന.
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ഉടമസപന്റെ പപരത്ത് പജഞ്ചാസത്ത് അബ്രഹഞ്ചാരം

സര്പവ്വ നരം & പസപന്റെത്ത് 40/1K,50/1B-പല 81 പസന്റെത്ത് (3278m2)

വതിപലജത്ത് പരപ്പെ

പപര്മതിറത്ത് നരം. SC2-BA(6907)/2018 തഫീയതതി.09.01.2018

പപര്മതിറത്ത്  എടുത
പകടതിടതതിപന്റെ അളവത്ത്

6641.28m2 (പതിന്തത്ത് ഏരതിയ)
5375.34m2(പഫഞ്ചാര് ഏരതിയ)

അടവഞ്ചാക്കതിയ ഫഫീസത്ത് 33,207/- രൂപ, (Rcceipt No & Date 
105766/9.1.18)

പകടതിടതതിനറ അളവത്ത് - 

പകടതിടതതിപന്റെ
നതിലകള്

പഫഞ്ചാര്ഏരതിയ
(m2)

പകടതിടതതിപന്റെ കൂടുതല്
വതിശദഞ്ചാരംശങ്ങള്

GROUND F 547.55 692.76 m2(parking), floor area 
547.55 m2

FIRST F 1165.32 598.62m2 + 566.70m2

SECOND F 1523.74 962.23m2 + 561.51m2

THIRD F 1020.97

FOURTH F 1018.02

Terrace floor 99.74 58.38m2 + 41.36m2

Total 5375.34

പകടതിടതതിപന്റെ തരരം- വഞ്ചാണതിജശ്യ-തഞ്ചാമസ ആവശശ്യരം( ഗ്രൂപ്പെത്ത്A2, എഫത്ത്)

• പകടതിടതതിനറ തറ വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം = 5375.34 / 3278= 1.64
• അനുവദനഫീയമഞ്ചായ തറ വതിസഫീര്ണ്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം = 1.5 x 3278= 4917 m2
• ഓപരഞ്ചാ  ചെതുരശ്ര  മഫീററതിനുരം  5,000  രൂപ  അധതിക  ഫഫീസത്ത്  ഇടഞ്ചാക്കതി

അനുവദതിക്കഞ്ചാവുന പകടതിട വതിസഫീര്ണ്ണരം  =  2.25 x 3278m2= 7375.5m2
ആണത്ത്. 

• ഇവതിപട  അധതിക  നതിര്മഞ്ചാണരം  നടതതിയ  പകടതിടതതിപന്റെ  അളവത്ത്  തഞ്ചാപഴ
പകഞ്ചാടുക്കുന.

• പകടതിടതതിപന്റെ  പഫഞ്ചാര്  ഏരതിയ  –  അനുവദനഫീയമഞ്ചായ  തറ
വതിസഫീര്ണഞ്ചാനുപഞ്ചാതരം = 5375.34m2 –4917 m2 = 458.34

• അധതിക നതിര്മഞ്ചാണരം = 458.34m2 .
അനുവദനഫീയമഞ്ചായ അനുപഞ്ചാതതതിലുരം അധതികരം വരുന പകടതിട വതിസഫീര്ണ്ണതതിനത്ത്

22,91,700/-  രൂപ (458.34 x 5,000)  കൂടതി പപര്മതിറത്ത് ഫഫീപയഞ്ചാപടഞ്ചാപ്പെരം ഉടമയതില് നതിനത്ത്
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ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചായതിരുന. ആയതത്ത് ഈടഞ്ചാക്കഞ്ചാപത 33,207/- രൂപ, (Rcceipt No & Date
105766/9.1.18)  ഫഫീസത്ത്  മഞ്ചാത്രരം  ഈടഞ്ചാക്കതി  പപര്മതിറത്ത്  നല്കുകയഞ്ചാണുണഞ്ചായതത്ത്.  പപര്മതിറത്ത്
ഇനതതില്  കുറവത്ത്  വന  22,91,700/-  രൂപ  ഈടഞ്ചാപക്കണതഞ്ചാപണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്
റതിപപ്പെഞ്ചാര്ടതില്  പരഞ്ചാമര്ശതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.  പരഞ്ചാമര്ശരം  സര്ക്കഞ്ചാരതിപന്റെയുരം  നതിയമസഭഞ്ചാ
സമതിതതിയുപടയുരം ശ്രദ്ധയതില്പപ്പെടുത്തുന. 

പസ്തുത പരഞ്ചാമര്ശപത സരംബന്ധതിച്ചുള്ള തല്സതിതതി വതിവരരം സരംബന്ധതിച്ചുള്ള  മറുപടതിയതില്
പകരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത് പകടതിട നതിര്മഞ്ചാണ ചെടങ്ങളതിപല ചെടരം 35(2)iii, പടതിക (2) എനതിവ
പകഞ്ചാരമുള്ള  വശ്യവസകള്  പഞ്ചാലതിക്കഞ്ചാപതയഞ്ചാണത്ത്  പകടതിടനതിര്മഞ്ചാണതതിനത്ത്  അനുമതതി
നല്കതിയതിട്ടുള്ളപതനത്ത് വശ്യകമഞ്ചായതഞ്ചായതി  കഞ്ചാസര്പഗഞ്ചാഡത്ത്  ജതിലഞ്ചാ ഓഡതിറത്ത്  സഫീനതിയര് പഡപക്യൂടതി
ഡയറകര്  16.09.2020 പല  പക.എസത്ത്.എ.പക.എസത്ത്.ഡതി.11/210/2020 പല  കതത്ത്  പകഞ്ചാരരം
അറതിയതിച്ചെതിട്ടുണത്ത്.
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ഭഭാഗഗം - 3.2

സര്വ്വകലലാശലാലകളളില് നളിന്നുള്ള പരലാമര്ശങ്ങളസര്വ്വകലലാശലാലകളളില് നളിന്നുള്ള പരലാമര്ശങ്ങള

 കകകോഴഴികകകോടട് യൂണഴികവേഴഴിറഴി

1. യകോതകോബത്ത  KSR  ലലെ  വേവ്യവേസ്ഥകള്  മറഴികടനട്  SEDA  എന  കപേരഴില
33,04,890/- രൂപേ അനുവേദഴിച.

[കകകോഴഴികകകോടട് യൂണഴികവേഴഴിറഴി 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപകോര്ടട്  ഖണഴിക 3-1]

കകോലെഴികറട് സര്വേകലെകോശകോലെയഴില കകനന്ദ്രീകൃത മൂലെവ്യനഴിര്ണയ കവ്യകോമ്പുകള് നടത്തഴിയ
സ്ഥകോപേനങ്ങളഴിലലെ അദവ്യകോപേകര്കക,  ലഹെഡട്കകകോര്കടഴഴിനട്  8  കഴി.മന്ദ്രീററഴിനുളളഴില സ്ഥഴിതഴി
ലചെയ്യുന  മൂലെവ്യനഴിര്ണയ  കവ്യകോമ്പുകളഴില  പേലങ്കെടുത്ത  അദവ്യകോപേകര്കക  ലസ്പെഷവ്യല
എകകോമഴികനഷന് ഡഡ്യൂടഴി അലെവേന്സട് (SEDA) എന കപേരഴില ഡഴി.എ യട് തുലെവ്യമകോയ തുക
യകോതകോപടഴിയകോയഴി  അനുവേദഴിചഴിട്ടുണട്.   കൂടകോലത  കപേപര്  മൂലെവ്യനഴിര്ണയത്തഴിനട്  പ്രകതവ്യക
തുകയക അനുവേദഴിചഴിട്ടുണട്.  ലക.എസട്.ആറഴിലലെ വേവ്യവേസ്ഥകള് പ്രകകോരക ആസ്ഥകോനത്തഴിനട്
8  കഴി.മന്ദ്രീററഴിനുളളഴിലലെ  യകോതകള്കട്  യകോതകോപടഴികയകോ  മലറലന്തെങ്കെഴിലക  പ്രതഴിഫലെകമകോ,
ബത്തകയകോ ലെഭഴികനതല. 1977 ലലെ കകോലെഴികറട് യൂണഴികവേഴഴിറഴി ഫസട് സകോറഡ്യൂടട് ചെകോപേട്റര് 3
ഖണഴിക  9  പ്രകകോരക  സര്വേകലെകോശകോലെ  അദവ്യകോപേകര്കക  കകരള  സര്വേന്ദ്രീസട്  റൂള്സട്,
കകരള  കസറട്  &  സകബകോര്ഡഴികനറട്  സര്വേന്ദ്രീസട്  റൂള്സട്  എനഴിവേ  ബകോധകമകോണട്.
ലക.എസട്.ആറഴിലലെ  വേവ്യവേസ്ഥകള്  മറഴികടനട്  ലസ്പെഷവ്യല  എകകോമഴികനഷന്  ഡഡ്യൂടഴി
അലെവേന്സട്  എന  കപേരഴില  2017-18  സകോമ്പത്തഴിക  വേര്ഷക  തുക  അനുവേദഴികനതട്
ക്രമപ്രകകോരമല.

1977 ലലെ കകോലെഴികറട് സര്വേകലെകോശകോലെ ഫസട് സകോറഡ്യൂടട് ചെകോപേട്റര്  2  ഖണഴിക 13  ല
'ഫഴിനകോന്സട് പേകവേര്സട് ഓഫട് വവേസട് ചെകോന്സലെര്' എന ഭകോഗത്തു കപേകോയഴിനട്  18 ല "to
fix the remuneration and the travelling and other allowances payable to person
engaged  in  the  university  business”എനട്  വേവ്യക്തമകോകഴിയഴിട്ടുണട്.  എനകോല
സകോറഡ്യൂടഴിലലെ  ചെകോപേട്റര്  4  ഖണഴിക  13  പ്രകകോരക  സര്വേകലെകോശകോലെ  ജന്ദ്രീവേനകകോരുലട
യകോതകോബത്ത  നഴിശ്ചയഴികന  കകോരവ്യത്തഴില  സര്കകോര്  പുറലപടുവേഴിചഴിട്ടുളള  കകരള
സര്വേന്ദ്രീസട് റൂള്സട് ബകോധകമകോലണനട് വേവ്യവേസ്ഥ ലചെയഴിട്ടുളളതകോണട്. ഈ സകോഹെചെരവ്യത്തഴില
ബഹുമകോനലപട വവേസട് ചെകോന്സലെര്,  സര്കകോര് പുറലപടുവേഴിച  KSR  നഴിബന്ധനകള്കട്
വേഴികധയമകോയഴി  മകോതകമ  സകോറഡ്യൂടട്  പ്രകകോരമുളള  പ്രകതവ്യക  അധഴികകോരമുപേകയകോഗഴിചട്
അദവ്യകോപേകരുലട യകോതകോബത്ത വേവ്യവേസ്ഥകള് നഴിര്ണയഴികകോന് പേകോടുളള. KSR ലലെ ചെടക
56 പ്രകകോരക ആസ്ഥകോനത്തഴിനു ചുറക 8 കഴി.മന്ദ്രീറര് ദൂരത്തഴിനുളളഴില യകോത ലചെയകോല അതഴിനട്
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സകോധകോരണഗതഴിയഴില  യകോതകോപടഴികയകോ  മലറലന്തെങ്കെഴിലക  പ്രതഴിഫലെകമകോ,  ബത്തകയകോ
ലെഭഴികനതല.  എനഴിരഴിലക കമല ജന്ദ്രീവേനകകോര്കട്  ലസ്പെഷവ്യല എകകോമഴികനഷന് ഡഡ്യൂടഴി
അലെവേന്സട് എന കപേരഴില ഡഴി.എ യട് തുലെവ്യമകോയ തുകയകോയ 33,04,890/- രൂപേ 2017-18
സകോമ്പത്തഴിക  വേര്ഷക  അനുവേദഴിചതട്  നഴിലെവേഴിലളള  സര്കകോര്  ഉത്തരവേഴിലനയക,  KSR
ചെടങ്ങളുലടയക ലെകഘനമകോണട്.  ചെടങ്ങള്കക,  ഉത്തരവുകള്കക വേഴിരുദമകോയഴി ലസ്പെഷവ്യല
എകകോമഴികനഷന്  ഡഡ്യൂടഴി  അലെവേന്സട്  എന  കപേരഴില  വേന്തുക  ലചെലെവേഴഴികനതുവേഴഴി
സര്വേകലെകോശകോലെയലട  വേളര്ചയക  ഉനമനത്തഴിനുക  ഉപേകയകോഗഴികകണ  സര്വേകലെകോശകോലെ
ഫണഴിനട് വേര്ഷക കതകോറക വേന്നഷക ഉണകോയഴി വേരുകയകോണട്.

സര്വേകലെകോശകോലെയലട  ലചെലെവുകള്  നഴിര്വേഹെഴികന  കവേളയഴില  ഓകരകോ  തുകയക
ലചെലെവേഴഴികനതട്  സര്വേകലെകോശകോലെയട്  ബകോധകമകോയ  നഴിയമ/ചെട  വേവ്യവേസ്ഥകള്കക,
സര്കകോര്  ഉത്തരവുകള്കക  അനുസൃതമകോലണനട്  ഉറപ്പുവേരുകത്തണതട്  ധനപേരമകോയ
ചുമതലെകള്  നഴിര്വേഹെഴികന  നഴിയന്ത്രണകോധഴികകോര  സ്ഥകോപേനങ്ങളുലട  ചുമതലെയകോണട്.
കകകോഴഴികകകോടട് സര്വേകലെകോശകോലെ സകോറഡ്യൂടഴിലലെ ചെകോപേട്റര് 9 ഖണഴിക 9 പ്രകകോരക ഫഴിനകോന്സട്
കമഴിറഴികക,  ചെകോപേട്റര്  2  ഖണഴിക  48,49  പ്രകകോരക ഫഴിനകോന്സട് ഓഫന്ദ്രീസര്കക ആണട്
ധനസകബന്ധമകോയ  കകോരവ്യങ്ങളഴില  സഴിന്ഡഴികകറഴിനുക  വവേസട്  ചെകോന്സലെര്കക
വേവ്യക്തമകോയ ഉപേകദശക നലകകണ ചുമതലെ നഴിര്വേചെഴികലപടഴിരഴികനതട്.  ഓകരകോ വേരവുക
ലചെലെവുക  കണകകളഴിലലപടുത്തുനതഴിനുക,  ആധഴികകോരഴികമകോകനതഴിനുക
സര്വേകലെകോശകോലെയലട  ഫഴിനകോന്സട്,  അകക്കൗണട്സട്  വേഴിഭകോഗങ്ങളുലട  ഏകകകോപേഴിത
പ്രവേര്ത്തനവുക  ഉത്തരവേകോദലപട  നഴിയന്ത്രണസകവേഴിധകോനങ്ങളുലട  സൂക്ഷ്മമകോയ
പേരഴികശകോധനയക  ആവേശവ്യമകോണട്.  ഇത്തരത്തഴില  ആഭവ്യന്തെരനഴിയന്ത്രണ  സകവേഴിധകോനക
പ്രവേര്ത്തഴികനഴില  അഥവേകോ  ചുമതലെലപട  അധഴികകോരസ്ഥകോനങ്ങള്  അവേയഴില
നഴികഴിപ്തമകോയ  അധഴികകോരക  ഉപേകയകോഗഴികനഴില  എനതഴിനകോലെകോണട്  കമലപറഞ
പ്രകകോരമുളള നഷക സര്വേകലെകോശകോലെ ഫണഴിനട് ഉണകോയഴിലകകോണഴിരഴികനതഴിനട് കകോരണക.
ഈ  അവേസ്ഥ  അടഴിയന്തെഴിരമകോയഴി  പേരഴിഹെരഴികകണതഴികലെയട്  വേഴിഷയക  സര്കകോരഴിലന
ശ്രദയഴില ലകകോണ്ടുവേരുന. 
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പത്തനനംതതിട്ട ജതില

1. കകകൊടുമണ് ററൈസസ- കകൊര്ഷതികമമഖലയതില് ഒരു പുതതിയ പ്രതതീക

[കകകൊടുമണ് ഗകൊമപഞകൊയത്തസ 2018-19 ഓഡതിറസ റൈതിമപകൊര്ട്ടസ  ഖണതിക 1-18]

ഗകൊമപഞകൊയത്തതികല  509  കഹെക്ടര് വരുന്ന തരതിശസ  നതിലങ്ങള് മൂന്നസ വര്ഷങ്ങള്
കകകൊണസ  കൃഷതിമയകൊഗഗ്യമകൊക്കുന്നതതിനസ  തതീവ്രയജ്ഞ  പരതിപകൊടതികള്  കൃഷതിഭവകന
മനതൃതത്വത്തതില്  പഞകൊയത്തതികന  പതിന്തുണമയകൊകട  നടന്നുവരുന്നു.  ഇതതിനകൊയതി
കൃഷതിവകുപനം  പഞകൊയതനം  53  ലകനം  രൂപയുകട  പദ്ധതതികളകൊണസ  വതിഭകൊവനനം
കചെയതിട്ടുള്ളതസ.  പകൊടമശഖരസമതിതതികകള  സനംമയകൊജതിപതിച്ചുകകകൊണസ  കൂടുതല്  തരതിശസ
നതിലങ്ങള് കൃഷതിമയകൊഗഗ്യമകൊക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തതിവരുന്നു. മുണക്കല്, മചെനങ്കര,
മുണ്ടുമകകൊണനം,  മകകൊയതിക്കല്പടതി,  മതവന്നൂര്  മനംഗലത്തസ  എന്നതീ  പകൊടമശഖരങ്ങളുകട
മനതൃതത്വത്തതില്  221  കര്ഷകരകൊണസ  നടപവര്ഷനം  258  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തസ
കൃഷതികചെയതിരതിക്കുന്നതസ. 2019-20  ല്  50  കഹെക്ടര് തരതിശസ നതിലത്തതില് കൂടതി കനല്കൃഷതി
വഗ്യകൊപതിപതിക്കുന്നതതിനകൊണസ ലകഗ്യമതിട്ടതിരതിക്കുന്നതസ. 

വര്ഷനം വതിസ്തൃതതി വതിളവസ (കമടതിക്ടണ്)

2016-17 64 179.2

2017-18 80 256

2018-19 103 309

കൂടുതല് തരതിശസ  നതിലങ്ങള് കൃഷതിമയകൊഗഗ്യമകൊക്കുന്നതതിനകൊല് നടപ വര്ഷനം വതിളവസ
പ്രതതീകതിക്കുന്ന  309  ടണ്  കനലതില്  നതിന്നുനം  100  ടണ്  കനലസ  സനംഭരതിചസ  കകകൊടുമണ്
ററൈസസ എന്ന ബകൊനതില് വതിപണനനം കചെയ്യുന്നതതിനകൊണസ പദ്ധതതി ലകഗ്യമതിടുന്നതസ. കൂടുതല്
കര്ഷകകര കനല്കൃഷതിയതിമലക്കസ ആകര്ഷതിക്കുന്നതതിനനം കര്ഷകര്ക്കസ കൂടുതല് വരുമകൊനനം
ലഭതിക്കുന്നതതിനനം  സര്മവകൊപരതി  പ്രമദേശകത്ത  ജനങ്ങള്ക്കസ  സുരകതിതഭകണനം
ലഭതിക്കുന്നതതിനനം ഇതുമൂലനം സകൊധതിക്കുന്നു.

14.02.18 കല സ.ഉ(റക) നമ്പര് 22/18 ത.സത്വ.ഭ.വ മകൊര്ഗ്ഗമരഖയതികല ക്രമനമ്പര്
24  ല്  സുഫലനം  എന്ന  പദ്ധതതിയതിലുള്കപടുത്തതി  കകൊര്ഷതിക  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  ഉല്പകൊദേനനം,
വതിപണന ശൃഖല എന്നതിവ രൂപതീകരതിക്കുന്നതതിനസ നതിര്മദ്ദേശതിചതിട്ടുണസ.  കൂടകൊകത ക്രമനമ്പര്
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16  ല്  കകൊര്ഷതിക  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  വതിപണനനം  കമചകപടുതന്നതതിനസ  പദ്ധതതികള്
ആവതിഷ്കരതിക്കകൊവുന്നതകൊണസ  എന്നുനം  സൂചെതിപതിക്കുന്നു.  ഇത്തരനം  സകൊധഗ്യതകള്
പ്രമയകൊജനകപടുതന്നതതിനസ  07.12.18 ല്  പഞകൊയത്തസ  മയകൊഗനം  മചെരുകയുനം  പദ്ധതതി
നടപതില്വരുതന്നതതിനകൊയതി  പകൊടമശഖരസമതിതതികമളയുനം  കര്ഷകമരയുനം
ജനപ്രതതിനതിധതികമളയുനം  ഉമദേഗ്യകൊഗസ്ഥമരയുനം  ഉള്കപടുത്തതി  ഒരു  സഹെകരണസനംഘനം
രൂപതീകരതിക്കുന്നതതിനനം  അതതിന  കതീഴതില്  ഒരു  എമക്കകൊമഷകൊപസ  തുടങ്ങുന്നതതിനനം
തതീരുമകൊനതിച്ചു.  തകൊല്പരഗ്യമുള്ള  കര്ഷകകര  അനംഗങ്ങളകൊക്കതി  'കകകൊടുമണ്  ഫകൊര്മമഴസ
കസകൊറസറതി'  എന്ന മപരതില് ഒരു സഹെകരണസനംഘനം രജതിസ്റ്റര് കചെയ്യുകയുനം ഇതതികന
പ്രകൊഥമതികപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കകൊയതി ഭരണസമതിതതി രൂപതീകരതിക്കുകയുനം കചെയ.

കകകൊടുമണ് ഫകൊര്മമഴസ കസകൊറസറതിയുകട മനതൃതത്വത്തതില് 100 കമടതികസ ടണ് കനലസ
സനംഭരതിചസ  മകകൊട്ടയതള്ള  ഓയതില്പകൊനം  മകകൊര്പമറൈഷകന  മതിലതില്  അരതിയകൊക്കതി
കകകൊടുമണ്ററൈസസ എന്ന  ബകൊനതില് വതിപണനനം കചെയകൊനകൊണസ  പദ്ധതതി ലകഗ്യമതിടുന്നതസ.
കകകൊടുമണ്ററൈസതികന  സനംഭരണവതിപണന  സസൗകരഗ്യനം  ഒരുക്കുന്നതതിനസ  പഞകൊയത്തതില്
എമക്കകൊമഷകൊപസ  തുടങ്ങുന്നതുവഴതി  സകൊധതിക്കുന്നു.  കൂടകൊകത  വര്ഷനം  മുഴുവന്  വതിപണനനം
നടതന്നതതിനനം  മറസ  പ്രകൊമദേശതിക  കകൊര്ഷതിക  ഉല്പന്നങ്ങളകൊയ  പഴനം,  പചക്കറൈതി,
മൂലഗ്യവര്ദ്ധതിതഉല്പന്നങ്ങള്  എന്നതിവ  വതിപണനനം  കചെയ്യുന്നതതിനനം  ഇതുവഴതി  സസൗകരഗ്യനം
ലഭതിക്കുന്നു.

പ്രതതീകതിത കചെലവസ

കനലസ  അരതിയകൊക്കുന്നതതിനകൊയതി  31,45,500/-  രൂപയുനം  എമക്കകൊ  മഷകൊപതിനസ
സനംഭരണ  വതിപണനത്തതിനസ  അടതിസ്ഥകൊനസസൗകരഗ്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതതിനസ  3,00,000/-
രൂപയുനം ഉള്കപകട 34,45,500/- രൂപയകൊണസ കചെലവസ പ്രതതീകതിക്കുന്നതസ.

പഞകൊയത്തസ വതിഹെതിതനം 6,00,000

മബകൊക്കസ പഞകൊയത്തസ 15,00,000

ജതിലകൊപഞകൊയത്തസ 10,00,000

മൂലധനവുനം വകൊയ്പയുനം 3,45,500

ആകക 34,45,500

കനലസ  സനംഭരതിക്കുമമ്പകൊള്  തകന്ന  കര്ഷകര്ക്കസ  തുക  നല്കുന്നതതിനകൊയതി
റൈതിമവകൊള്വതിനംഗസഫണ്ടുനം  മറസ  കചെലവുകള്ക്കകൊയതി  പഞകൊയത്തസ  വതിഹെതിതത്തതില്  നതിന്നുനം
കര്ഷകരതില് നതിന്നുനം സമകൊഹെരതിക്കുന്ന തുകയതില് നതിന്നുനം വകയതിരുതന്നു. അധതികമകൊയതി
വരുന്ന  കചെലവുകള്  ഉകണങ്കതില്  ഭരണസമതിതതി  തതീരുമകൊനപ്രകകൊരനം  സഹെകരണബകൊങ്കസ
മുമഖന  വകൊയ്പ  ലഭഗ്യമകൊക്കുന്നു.  വതിറ്റുവരവതില്  നതിന്നുനം  അടുത്തവര്ഷകത്ത  കചെലവുകള്ക്കു
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മകൊറതിവച മശഷമുള്ള വതിഹെതിതനം അനംഗങ്ങള്ക്കസ ആനപകൊതതികമകൊയതി നല്കുന്നു.

തരതിശു നതിലങ്ങള് കൃഷതിമയകൊഗഗ്യമകൊക്കതി കനല്കൃഷതിയുകട വതിസ്തൃതതി, വതിളവസ എന്നതിവ
വര്ദ്ധതിപതിക്കുന്നതതിനനം ഉല്പകൊദേതിപതിക്കുന്ന കനലസ കകൊലതകൊമസമതിലകൊകത സനംഭരതിക്കുന്നതതിനനം
വതിപണതിസസൗകരഗ്യനം  ലഭഗ്യമകൊക്കുന്നതതിനനം  ഇത്തരനം  പദ്ധതതി  കകകൊണസ  സകൊധതിക്കുന്നു.
കകൊര്ഷതികമമഖലയതികല ജമനകൊപകകൊരപ്രദേമകൊയ പദ്ധതതികള് കകൊര്ഷതികമകരളത്തതിനസ ഒരു
മുതല്ക്കൂട്ടകൊണസ.  ഇത്തരനം  പദ്ധതതികള്  ആവതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിലൂകട  ഗകൊമപഞകൊയത്തസ
ഭരണസമതിതതിയുനം  നതിര്വഹെമണകൊമദേഗ്യകൊഗസ്ഥരുനം  അഭതിനന്ദനനം  അര്ഹെതിക്കുന്നു.  വരുനം
വര്ഷങ്ങളതില് പദ്ധതതി വതിജയകരമകൊയതി  തുടരുന്നതതിനസ  ആവശഗ്യമകൊയ തുടര് നടപടതികള്
ഗകൊമപഞകൊയത്തസ സത്വതീകരതിമക്കണതകൊണസ.

2. ഫ്രണസ ഓഫതീസസ സനംവതിധകൊനനം മകൊതൃകകൊപരനം

[ഇരവതിമപരൂര് ഗകൊമപഞകൊയത്തസ  2018-19 ഓഡതിറസ റൈതിമപകൊര്ട്ടസ  ഖണതിക 1-12]

ഇരവതിമപരൂര്  ഗകൊമപഞകൊയത്തസ  ഫ്രണസ  ഓഫതീസതികന  അടതിസ്ഥകൊന
സസൗകരഗ്യങ്ങകള ഹെരതിത നയനം പകൊലതിചസ ആധുനതീകരതിചസ ജനസസൗഹൃദേമകൊക്കതി മകൊറതിയതിട്ടുണസ.
സസൗജനഗ്യ റവ-റഫ,  ചൂടസ-തണുപസ-സകൊധകൊരണ എന്നതിങ്ങകന മൂന്നു തരത്തതില് കവള്ളനം
ലഭതിക്കുന്ന കുടതികവള്ള സനംവതിധകൊനനം, റതി.വതി., മമ്യൂസതിക്കസ സതിസ്റ്റനം, കമകൊറബല് ചെകൊര്ജതിനംഗസ
സസൗകരഗ്യനം,  പുസ്തകങ്ങളുനം  ആനകകൊലതികങ്ങളുനം  എന്നതിവ  ലഭഗ്യമകൊക്കതി  ഒരു  മകകൊര്പമറൈറസ
ഓഫതീസതികന  കകട്ടതിലുനം  മട്ടതിലുമകൊയകൊണസ  ഫ്രണസ  ഓഫതീസസ  നവതീകരതിചതിട്ടുള്ളതസ.  മുന്പസ
ഉണകൊയതിരുന്ന ഫ്രണസ ഓഫതീസസ  സനംവതിധകൊനത്തതികന സ്ഥലപരതിമതിതതി  പരതിഹെരതിക്കുവകൊന്
നതിലവതിലുണകൊയതിരുന്ന വരകൊന്ത വതിസ്തതീര്ണനം വര്ദ്ധതിപതിചസ ഭതിത്തതിയനം മമല്ക്കൂരയനം പകരനം
ടഫനസ  ഗകൊസ്സുകള്  സ്ഥകൊപതിക്കുകയുനം  തൂണുകള്  കയര്  ചുറതി  മമകൊടതിയകൊക്കുകയുനം
കചെയതിരതിക്കുന്നു.  ഓഫതീസസ  ജനസസൗഹൃദേമകൊക്കുന്നതതിനകൊയതി  സസൗജനഗ്യമകൊയതി  ലഭതിക്കുന്ന
എലകൊ  അമപകകളുകടയുനം  ക്രമതീകരണനം,  മസവനങ്ങള്ക്കസ  മുന്ഗണനകൊക്രമനം
നല്കുന്നതതിനസ മടകൊക്കണ് സനംവതിധകൊനനം എന്നതിവ ഏര്കപടുത്തതി.  അമപകകള്ക്കസ ഒപനം
മചെര്മക്കണ മരഖകള്, മസവനനം ലഭതിക്കകൊകനടുക്കുന്ന കകൊലപരതിധതി, പസൗരകൊവകകൊശ മരഖ,
സര്ക്കകൊര്  ഉത്തരവുകളുനം  മകമ  പദ്ധതതികളുനം  സനംബനതിച  വതിവരങ്ങള്,  അവയുകട
അമപകകൊ  രതീതതി,  ഫ്രണസ  ഓഫതീസതില്  സത്വതീകരതിച  അമപകകളതില്  സത്വതീകരതിച
നടപടതികളുകട പുമരകൊഗതതി എന്നവയടക്കനം പമത്തകൊളനം വതിഷയങ്ങള് കപകൊതുജനങ്ങള്ക്കസ
പരതിമശകൊധതിക്കുന്നതതിനകൊയതി ഡതിജതിറല് മബകൊര്ഡസ സ്ഥകൊപതിചതിട്ടുണസ.  ഫ്രണസ ഓഫതീസടക്കനം
പഞകൊയത്തസ  ഓഫതീസകൊകക  ശതീതതീകരതിചതിട്ടുണസ.  ഭതിത്തതിയതില്  ആ  ദേതി  പമ്പ-വരട്ടകൊര്
പുനരുജതീവനത്തതികനയുനം പ  ഞകൊയത്തതികല റപതൃകകലയകൊയ ഓതറൈ പടയണതിയതികല
വതിവതിധ  മകകൊലങ്ങളുകട  ചുവര്  ചെതിത്രങ്ങള്  കൂടതി  വരചമതകൊകട  പഞകൊയത്തസ  ഓഫതീസസ
കകട്ടതിടത്തതികന മമകൊടതി കൂടതിയതിട്ടുണസ.
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ആധുനതിക  റൈതിമക്കകൊര്ഡസ  റനം  അടക്കമുള്ള  ഓഫതീസസ  സനംവതിധകൊനത്തതികന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കകൊരഗ്യകമമകൊയതി  നതിലനതിര്തന്നതതിനനം  കമചകപടുതന്നതതിനമകൊയതി
അഞസ ഗുണമമനകൊ ഗ്രൂപകളുനം മൂന്നസ മകൊസത്തതികലകൊരതിക്കല് നടക്കുന്ന ഇമനണല് ഓഡതിറസ
സനംവതിധകൊനവുനം  പ ഞകൊയത്തതില്  പ്രവര്ത്തതിക്കുന്നുണസ.  2013-14- ല്  തകന്ന
ഡതിജതിററലമസഷനതിലൂകട  സമയബനതിത  മസവനങ്ങള്ക്കുള്ള  സനംവതിധകൊനനം
ഏര്കപടുതകയുനം  ഐ.എസസ.ഒ.  സര്ട്ടതിഫതിമക്കഷന്  ലഭതിക്കുകയുനം  കചെയ
പഞകൊയത്തതികന  കപകൊതുഭരണ  അവകൊര്ഡതിനസ  അര്ഹെമകൊക്കതിയ  പദ്ധതതികളതികലകൊന്നസ  ഇ-
ഗമവണന്സസ  സനംവതിധകൊനമകൊയതിരുന്നു.  മസവനകൊവകകൊശ  പരതിധതിക്കുള്ളതില്  എലകൊ
മസവനങ്ങളുകടയുനം  ലഭഗ്യത  നതിലവതില്  ഉറൈപകൊക്കതിയതിട്ടുള്ള  പഞകൊയത്തസ  ജനങ്ങളതിമലക്കസ
മസവനങ്ങകള  എത്തതിക്കുവകൊന്  ലകഗ്യമതിട്ടുള്ള  പഞകൊയത്തസ  ടു  പതീപതിള്  സനംവതിധകൊനനം
നടപതിലകൊക്കകൊനള്ള  ശ്രമത്തതിലകൊണസ.  മറസ  തമദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകൊപനങ്ങള്ക്കസ
മകൊതൃകയകൊക്കകൊവുന്ന  തരത്തതിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപതിലകൊക്കതിയ  പഞകൊയത്തസ
അഭതിനന്ദനമര്ഹെതിക്കുന്നു.

3. കുടുനംബകൊമരകൊഗഗ്യ മകന്ദ്രത്തതിനസ മദേശതീയ അനംഗതീകകൊരനം

[ഇരവതിമപരൂര് ഗകൊമപഞകൊയത്തസ  2018-19 ഓഡതിറസ റൈതിമപകൊര്ട്ടസ  ഖണതിക 1-13]

പഞകൊയത്തതികന  നതിയന്ത്രണത്തതിലുള്ള  ആമരകൊഗഗ്യസ്ഥകൊപനങ്ങളുകട  നതിലവകൊരനം
കമചകപടുതന്നതതിനനം  ആധുനതിക  സസൗകരഗ്യങ്ങള്  ഏര്കപടുത്തതി  കപകൊതുജനങ്ങള്ക്കസ
കൂടുതല്  മസവനങ്ങള്  എത്തതിച്ചു  നല്കുന്നതതിനനം  ഗകൊമപഞകൊയത്തസ  സത്വതീകരതിചതിട്ടുള്ള
നടപടതികള്  പ്രശനംസനതീയമകൊണസ.  ഐ.എസസ.ഒ.സര്ട്ടതിഫതിക്കറസ  കരസ്ഥമകൊക്കതിയ
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മകരളത്തതികല  ആദേഗ്യകത്ത  പ്രകൊഥമതികകൊമരകൊഗഗ്യ  മകന്ദ്രമകൊയതിരുന്ന  ഓതറൈ  പതി.എചസ.സതി.
2018-19-ല്  നകൊഷണല്  കത്വകൊളതിറതി  അഷത്വറൈന്സസ  സ്റ്റകൊന്മഡര്ഡസ  അനംഗതീകകൊരനം
മനടതിയതിട്ടുണസ.  ആര്ദനം  പദ്ധതതിയുകട  ഭകൊഗമകൊയതി  2017-ല്  കുടുനംബകൊമരകൊഗഗ്യ  മകന്ദ്രമകൊയതി
ഉയര്ത്തതിയ  സ്ഥകൊപനനം  എന്.കക.എ.എസസ.സര്ട്ടതിഫതിമക്കഷന്  മനടതിയ  ജതിലയതികല
ആദേഗ്യകത്ത കുടുനംബകൊമരകൊഗഗ്യ മകന്ദ്രമകൊണസ.  ഒ.പതി.,  ലകൊബസ,  മദേശതീയ ആമരകൊഗഗ്യ പരതിപകൊടതി,
ജനറൈല് അഡതിനതിമസ്ട്രേഷന് വതിഭകൊഗങ്ങളതികല അടതിസ്ഥകൊന സസൗകരഗ്യങ്ങള്,  മസവനങ്ങള്,
ഇന്കഫകന് കണ്മടകൊള്, ശുചെതിതത്വനം,  ഗുണമമന, മരകൊഗതീ സസൗഹൃദേനം, മറസ സസൗകരഗ്യങ്ങള്
എന്നതിവയുകട  അടതിസ്ഥകൊനത്തതില്  വതിലയതിരുത്തല്  നടത്തതിയകൊണസ  പ്രകൊഥമതികകൊമരകൊഗഗ്യ
മകന്ദ്രങ്ങള്ക്കസ  മദേശതീയ  ഗുണമമന  അനംഗതീകകൊരനം  നല്കുന്നതസ.  കുടതികവള്ളനം,  ടതി.വതി.,
ഐ.ഇ.സതി.മകകൊര്ണര്,  സതി.സതി.റതി.വതി.,  കമകൊറബല്  മഫകൊണ്  ചെകൊര്ജതിനംഗസ  യൂണതിറസ,
മമ്യൂസതികസ  സതിസ്റ്റനം  എന്നതീ  സസൗകരഗ്യങ്ങമളകൊകടയുള്ള  കകൊത്തതിരതിപസ  മകന്ദ്രനം,  ആധുനതിക
സസൗകരഗ്യങ്ങളുള്ള ശതീതതീകരതിച ലകൊബസ,  ശതീതതീകരതിച മരുപസ സൂകതിപസ മകന്ദ്രനം,  മുലയൂട്ടല്
മകന്ദ്രനം, വൃദ്ധ-ഭതിന്നമശഷതി സസൗഹൃദേ ശുചെതിമുറൈതികള്, ആധുനതിക മകകൊണ്ഫറൈന്സസ ഹെകൊള്, 

ആയുഷസ  മകന്ദ്രനം,  കുട്ടതികള്ക്കുള്ള  കളതിസ്ഥലനം,  ഔഷധമത്തകൊട്ടനം,  മകൊലതിനഗ്യങ്ങള്
മവര്തതിരതിചസ  സൂകതിക്കുന്നതതിനള്ള  സനംവതിധകൊനനം  എന്നതിവയുനം  എന്.കക.എ.എസസ.
നതിഷ്കക്കര്ചതിട്ടുള്ള  മറസ  സസൗകരഗ്യങ്ങളുനം  ആമരകൊഗഗ്യമകന്ദ്രത്തതില്  സജതീകരതിചതിട്ടുണസ.
ആകര്ഷകമകൊയ നതിറൈങ്ങള് കപയതിനസ കചെയനം ചുവര്ചെതിത്രങ്ങള് വരച്ചുനം ലകൊന്ഡസമസ്കേപതിനംഗസ
നടത്തതിയുനം  സ്ഥകൊപനകത്ത  കൂടുതല്  സസൗന്ദരഗ്യവതസക്കരതിക്കുകയുനം  മരകൊഗതീ
സസൗഹൃദേമകൊക്കുകയുനം കചെയതിട്ടുണസ.
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ലകൊബസ  സസൗകരഗ്യവുനം  മറസ  ചെതികതിതകൊ  സസൗകരഗ്യങ്ങളുനം  ലഭഗ്യമകൊയതതിനകൊല്  സമതീപ
പഞകൊയതകളതില് നതിന്നുനം  വളകരയധതികനം  ആളുകള് ഈ ആമരകൊഗഗ്യ  സ്ഥകൊപനത്തതില്
ചെതികതിത  മതടതി  എതന്നുണസ.  എഫസ.എചസ.സതിയതില്  കൂടുതല്  സസൗകരഗ്യങ്ങള്
ഏര്കപടുതന്നതതിനള്ള  പദ്ധതതികള്  2019-20-ലുനം  ആവതിഷ്ക്കരതിക്കകപട്ടതിട്ടുണസ.  മറസ
ആമരകൊഗഗ്യസ്ഥകൊപനങ്ങള്ക്കസ മകൊതൃകയകൊക്കകൊവുന്ന രതീതതിയതിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളകൊണസ ഈ
സ്ഥകൊപനനം നടത്തതി വരുന്നതസ.
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മകകൊഴതിമക്കകൊടസ ജതില

1. 1-33  ഹെരതിതനം  വതിലഗ്യകൊപള്ളതി  -അറജവ  മകൊലതിനഗ്യ  നതിര്മകൊര്ജനനം  -
അനകരണതീയ മകൊതൃക.

[വതിലഗ്യകൊപള്ളതി ഗകൊമ പഞകൊയത്തസ 2018-19 ഓഡതിറസ റൈതിമപകൊര്ട്ടസ  ഖണതിക 1-33]

നകൊടതികന  പചയുനം  മണതികന  നനയുനം  ജലത്തതികന  ശുദ്ധതിയുനം  പരതിസരത്തതികന
വൃത്തതിയുനം വതീകണടുക്കകൊനള്ള ജനകതീയ തതീവ്ര യജഞമകൊണസ ഹെരതിതമകരളനം മതിഷനതിലൂകട
വതിഭകൊവനനം  കചെയ്യുന്നതസ.  2016  ഡതിസനംബറൈതില്  സനംസ്ഥകൊന  സര്ക്കകൊര്  ഹെരതിതമകരളനം
മതിഷനസ  തുടക്കനം  കുറൈതിച്ചു.  മകരളത്തതികന  സവതിമശഷതകളകൊയ  വൃത്തതിയുനം  ജലത്തതികന
സമൃദ്ധതിയുനം  വതീകണടുക്കുക,  സുരകതിത  ഭകഗ്യവസ്തുക്കളുകട  ഉല്പകൊദേനനം  വര്ദ്ധതിപതിക്കുക,
കകൊലകൊവസ്ഥകൊ  വഗ്യതതിയകൊനനം  മപകൊകലയുള്ള  പുതതിയ  കവല്ലുവതിളതികള്  മനരതിടുന്നതതിനള്ള
പ്രകൊമദേശതിക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശകതികപടുതക  എന്നതിവയകൊണസ  മതിഷകന  മുഖഗ്യ
ലകഗ്യങ്ങള്.  ഹെരതിത  മകരളനം  മതിഷകന  കപകൊതുലകഗ്യങ്ങളതില്കപട്ട,
ജനപങ്കകൊളതിത്തമത്തകൊകട  ശകൊസതീയ  മകൊലതിനഗ്യ  സനംസ്കേരണനം  ഉറൈപകൊക്കുക  എന്നതതികന,
മമഖലകൊടതിസ്ഥകൊനത്തതിലുള്ള  ഉപദേസൗതഗ്യങ്ങളതില്,  പ്രധകൊന  ദേസൗതഗ്യങ്ങളതികലകൊന്നകൊണസ
സങ്കതീര്ണമകൊയ  മകൊലതിനഗ്യപരതിപകൊലന  പ്രശ്നങ്ങള്  കകണതന്നതതിനനം  പരതിഹെകൊരനം
സകൊദ്ധഗ്യമകൊക്കുന്നതതിനമുള്ള  സഹെകൊയനം  തമദ്ദേശ  സ്ഥകൊപനങ്ങള്ക്കസ  നല്കുക  എന്നതസ.
വതിലഗ്യകൊപള്ളതി  ഗകൊമപഞകൊയത്തസ  ഹെരതിതമകരളനം  പദ്ധതതിയുകട  ഭകൊഗമകൊയതി  2018-19
വര്ഷത്തതില്  ഈ  മമഖലയതിമലയസ  വകയതിരുത്തതിയതുനം  കചെലവഴതിചതുമകൊയ  തുകകളുകട
വതിശദേകൊനംശനം ചുവകട മചെര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ
നനം. കപ്രകൊജക്ടതികന മപരസ, നമ്പര് വകയതിരുത്തതിയ

തുക
കചെലവഴതിച

തുക 

1 വതിലഗ്യകൊപള്ളതി കഠസൗണതില് മകൊലതിനഗ്യ സനംസ്കേരണ പകൊനസ
നതിര്മതിക്കുന്നതതിനസ സ്ഥലനം വകൊങ്ങല് 6,63,000 0

2 മകൊലതിനഗ്യ നതിര്മകൊര്ജനനം 200/18-19 3,00,000 3,00,000

3 പകൊസ്റ്റതികസ മകൊലതിനഗ്യങ്ങള് മശഖരതിചസ സനംസ്കേരണ 
മകന്ദ്രത്തതില് എത്തതിക്കല്(വതി.ജതി.എഫസ) 178/18-19

17,37,000 10,22,975

4 എനം.സതി.എഫസ ബതില്ഡതിനംഗസ നതിര്മകൊണനം 11,00,000 0

ശുചെതിതത്വ മകൊലതിനഗ്യ സനംസ്കേരണനം

മമല് മപ്രകൊജക്ടുകളതില് 178/18-19 നമ്പരകൊയതി വതിമലജസ എകസറന്ഷന് ഓഫതീസറുകട
നതിര്വഹെണത്തതില്  നടത്തതിയതിട്ടുള്ള  പകൊസ്റ്റതികസ  മകൊലതിനഗ്യങ്ങള്  മശഖരതിചസ  സനംസ്കേരണ
മകന്ദ്രത്തതില്  എത്തതിക്കല്  (വതി.ജതി.എഫസ) പദ്ധതതി  മറസ  തമദ്ദേശ  സത്വയനംഭരണ
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സ്ഥകൊപനങ്ങള്ക്കു കൂടതി മകൊതൃകയകൊക്കകൊവുന്നതകൊണസ.

പദ്ധതതിയുകട  ഭകൊഗമകൊയതി  അകകജവ  മകൊലതിനഗ്യ  മശഖരണത്തതിനകൊയതി
ഗകൊമപഞകൊയത്തതികല  19  വകൊര്ഡുകളതിമലയസ  19  അനംഗങ്ങകള  ഉള്കപടുത്തതി  ഹെരതിത
കര്മമസന രൂപതീകരതിക്കുകയുനം 2018 കമയസ മുതല് പ്രവര്ത്തതിച്ചു വരതികയുനം കചെയ്യുന്നുണസ.
ഇതതിമലയകൊയതി വതീകടകൊന്നതിനസ  30/-  രൂപ നതിരക്കതില് യൂസര്ഫതീ ഈടകൊക്കതി പ്രസ്തുത തുക
വതിലഗ്യകൊപള്ളതി  സര്വതീസസ  മകകൊ-ഓപമറൈറതീവസ  ബകൊങ്കതില്  ആരനംഭതിചതിട്ടുള്ള  അകക്കസൗണതില്
(അക്കസൗണസ നനം-1822) നതിമകപതിക്കുകയുനം കചെയ്യുന്നു. ഈ തുകയതില് നതിന്നുനം 300/- രൂപ
നതിരക്കതില് കര്മ മസനകൊനംഗങ്ങള്ക്കസ മവതനനം നല്കതി വരുന്നു.  വതിവതിധ വകൊര്ഡുകളതില്
നതിന്നുനം  ഹെരതിത  കര്മമസന  പ്രതതിമകൊസനം  അകകജവ  മകൊലതിനഗ്യങ്ങള്  മശഖരതിചസ
വതിലഗ്യകൊപള്ളതി  ഗകൊമപഞകൊയത്തതികന  ഉടമസ്ഥതയതില്,  വതിലഗ്യകൊപള്ളതി  കടസൗണതിലുള്ള
മഷകൊപതിനംഗസ  മകകൊനംപകതികല  കമമ്യൂണതിറതി  ഹെകൊളതികന  ഒരു  ഭകൊഗത്തകൊയതി  ഒരുക്കതിയതിട്ടുള്ള
തകൊലകൊലതിക  മശഖരണസ്ഥകൊനത്തസ  എത്തതിച്ചു,  തരനം  തതിരതിക്കുകയുനം,  വതില്പന  നടത്തകൊന്
കഴതിയുന്ന  തരത്തതിലുള്ള  അറജവ  മകൊലതിനഗ്യങ്ങള്  (കുപതിചതിലസ,  കുപതികള്,  പകൊസ്റ്റതികസ
കുപതികള്  മുതലകൊയവ)  വതില്പന  നടതകയുനം  കചെയ്യുന്നുണസ.  ഇതതിലൂകട  2018-19
സകൊമ്പത്തതിക വര്ഷനം 67,088/-  രൂപ വരവസ ലഭതിചതിട്ടുണസ.  ഇത്തരത്തതില് ലഭതിക്കുന്ന തുക
വതില്ക്കകൊന്  കഴതിയകൊകത  ബകൊക്കതി  വരുന്ന  മകൊലതിനഗ്യങ്ങള്  കയറതി  അയയന്നതതിനള്ള
കചെലവതിമലയസ  ഉപമയകൊഗതിച്ചു  വരുന്നു.  തന്വര്ഷനം  3,53,845/-  രൂപ  മകൊലതിനഗ്യനം  കയറതി
അയയന്നതതിനസ കചെലവഴതിചതിട്ടുണസ.  കയറതി അയയകപമടണമതകൊ വതില്പനയള്ളമതകൊ ആയ
അറജവ  മകൊലതിനഗ്യങ്ങള്  മശഖരതിച്ചു  വയന്നതതിനനം,  എനം.സതി.എഫസ  മപകൊകലയുള്ള
സനംവതിധകൊനങ്ങള്  ഇലകൊത്തതതിനകൊല്,  കൂടുതല്  അളവതില്  കയറതി  അയയന്നതതിനനം
സകൊധതിക്കകൊകത വരുന്നു.  ടസൗണതികന ഹൃദേയഭകൊഗത്തസ  ഒരുക്കതിയതിട്ടുള്ള മശഖരണ സ്ഥകൊനനം
ആമരകൊഗഗ്യപരമകൊയ  യകൊകതകൊരു  ബുദ്ധതിമുട്ടുകളുനം  ഉണകൊക്കുന്നതില  എന്നതസ  മറസ
മകൊലതിനഗ്യസനംസ്കേരണ  മകന്ദ്രങ്ങളതില്  നതിന്നുനം  ഇതതികന  വഗ്യതഗ്യസ്തമകൊക്കുന്നു.
2018-19 പദ്ധതതിയതില് അകകജവ മകൊലതിനഗ്യ മശഖരണത്തതിനസ എനം.സതി.എഫസ ബതില്ഡതിനംഗസ
നതിര്മകൊണത്തതിനസ 11 ലകനം രൂപയുനം, വതിലഗ്യകൊപള്ളതി ടസൗണതില് മകൊലതിനഗ്യസനംസ്കേരണ പകൊനസ
നതിര്മകൊണത്തതിനസ  സ്ഥലനം  വകൊങ്ങുന്നതതിനകൊയതി  6.63  ലകനം  രൂപയുനം  ഫണസ
വകയതിരുത്തതിയതിരുന്നു.  എന്നകൊല്  പഞകൊയത്തസ  മകന്ദ്രതീകരതിചസ,  മനംഗമലകൊറൈ  മലയതില്
എനം.സതി.എഫസ  നതിര്മകൊണത്തതിനസ  സ്ഥലനം  കകണതക  മകൊത്രമകൊണസ  കചെയതിട്ടുള്ളതസ.  മറസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരനംഭതിചതിട്ടതില.

മബകൊക്കസ  തലത്തതിമലകൊ  പഞകൊയത്തസ  തലത്തതിമലകൊ  പകൊസ്റ്റതികസ  കഷ്രെഡതിനംഗസ
യൂണതിറതിലകൊത്തതസ മകൊലതിനഗ്യ സനംസ്കേരണ മമഖലയതില് കൂടുതല് കമചകപട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കകൊഴ്ചകവയന്നതതിനസ  പഞകൊയത്തതിനസ  കഴതിയകൊകത  വരുന്നു.  ഈ  സകൊഹെചെരഗ്യത്തതിലുനം

254 കകേരള സഗംസഭാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



നല്ല മമാതൃകകള 

ഗകൊമപഞകൊയത്തതില് അകകജവ മകൊലതിനഗ്യ മശഖരണനം കമചകപട്ട രതീതതിയതില് നടക്കുകയുനം
തകൊലകൊലതിക  മശഖരണ  സ്ഥകൊനത്തസ  വതില്പനയകൊയതി  തരനംതതിരതിചസ  സുകതിക്കുകയുനം
കചെയ്യുന്നുണസ.  കഷ്രെഡതിനംഗസ യൂണതിറസ,  എനം.സതി.എഫസ മകന്ദ്രനം എന്നതീ കസസൗകരഗ്യങ്ങള് കൂടതി
ഒരുക്കതി  നല്കതിയകൊല്  പുനചെനംക്രമണത്തതിനസ  വതിമധയമകൊക്കുന്നതതിനള്ള
സസൗകരഗ്യകമകൊരുക്കുക  എന്ന  പദ്ധതതി  മകൊര്ഗ്ഗമരഖകൊ  ലകഗ്യനം  റകവരതിക്കുന്നതതിനനം
വകൊണതിജഗ്യകൊടതിസ്ഥകൊനത്തതില്ത്തകന്ന  അറജവ  മകൊലതിനഗ്യ  സനംസ്കേരണനം
സകൊദ്ധഗ്യമകൊക്കുന്നതതിനനം  കഴതിയുന്നതകൊണസ.  ആയതതിമലയസ  ഭരണ  സമതിതതിയുകട  പ്രമതഗ്യക
ശ്രദ്ധ കണതിക്കുന്നു.

റജവമകൊലതിനഗ്യ സനംസ്കേരണനം

ആമരകൊഗഗ്യ വതിദേഗ്യകൊഭഗ്യകൊസ സ്റ്റകൊനതിനംഗസ  കമതിറതി  തതീരുമകൊനങ്ങളതില്,  കകജവ മകൊലതിനഗ്യ
സനംസ്കേരണത്തതിനസ മപ്രകൊജക്ടുകള് ഏകറടുത്തസ നടപതിലകൊമക്കണതതികന ആവശഗ്യകത ചെര്ച
കചെയകപടുകമയകൊ  നഗരവല്കൃത  പഞകൊയത്തസ  എന്ന  നതിലയതില്  വതിലഗ്യകൊപള്ളതി
ഗകൊമപഞകൊയത്തതില്  കകജവ  മകൊലതിനഗ്യ  സനംസ്കേരണത്തതിനസ  അര്ഹെമകൊയ  പ്രകൊധകൊനഗ്യനം
നല്കുകമയകൊ  കചെയതിട്ടതില  എന്നു  കകൊണുന്നു.  2018-19  വര്ഷനം  പദ്ധതതികള്
ആവതിഷ്കരതിക്കുകമയകൊ  നടപതിലകൊക്കുകമയകൊ  കചെയതിട്ടതില.  റജവമകൊലതിനഗ്യങ്ങകള
ഉറൈവതിടങ്ങളതില്ത്തകന്ന  സനംസ്കേരതിക്കുന്നതതിനതകുന്ന  പദ്ധതതികള്  ആവതിഷ്കരതിചസ
നടപതിലകൊക്കുന്നതതിനസ ശ്രദ്ധതിമക്കണതകൊണസ.

അമതസമയനം സമൂഹെത്തതികല വതിവതിധ തുറൈകളതിലുള്ള എലകൊ വതിഭകൊഗനം ജനങ്ങകളയുനം
ഉള്കപടുത്തതി  ശുചെതീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏമകകൊപതിപതിക്കുവകൊന്  ആമരകൊഗഗ്യ
വതിദേഗ്യകൊഭഗ്യകൊസ  സ്റ്റകൊനതിനംഗസ  കമതിറതി  ശ്രമതിചതിട്ടുണസ.  ഇതതിനകൊയതി  ആമരകൊഗഗ്യ  ജകൊഗതകൊ
പ്രവര്ത്തനത്തതികന  ഭകൊഗമകൊക്കതി,  വകൊര്ഡസ  തല  സ്കേത്വകൊഡസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനം,  കടസൗണ്
ശുചെതീകരണനം, സ്കൂളുകളുകട ശുചെതീകരണനം എന്നതിവ ഗകൊമപഞകൊയത്തസ നടപതിലകൊക്കതിയതിട്ടുണസ.
കൂടകൊകത  പകര്ചവഗ്യകൊധതി  പ്രതതിമരകൊധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ഭകൊഗമകൊയതി  വകൊര്ഡസതല
സകൊനതിമറഷന് കമതിറതിക്കസ കതീഴതില് വതിവതിധ വകൊര്ഡുകളതില് ശുചെതീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനം
നടത്തതിയതിട്ടുണസ.

ജലസനംരകണനം

ജലസുരകയുനം  പകൊരതിസ്ഥതിതതിക  സുരകയുനം  ഭകൊവതി  തലമുറൈയസ  കൂടതി
ഉറൈപകൊക്കുന്നതതിമലയസ നതിലവതിലുള്ള ജലമസകൊതസ്സുകളുകട നവതീകരണവുനം ശുദ്ധതീകരണവുനം
വതിനതിമയകൊഗവുനം  സുസ്ഥതിര  പരതിപകൊലനവുനം  ഉറൈപകൊമക്കണതുണസ.  എന്നകൊല്  2018-19
സകൊമ്പത്തതിക  വര്ഷനം  ജലസനംരകണവുമകൊയതി  ബനകപട്ട  പദ്ധതതികള്ക്കസ  പ്രകൊധകൊനഗ്യനം
നല്കുകമയകൊ നടപകൊക്കുകമയകൊ കചെയതിട്ടതില. തുറൈസകൊയ കപകൊതുകതിണറുകള്, ജലകൊശയങ്ങള്
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മുതലകൊയവയുകട  ശുചെതീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപതിലകൊക്കതി  ജലസനംരകണനം
ഉറൈപകൊക്കുന്നതതിനസ ശ്രദ്ധതിമക്കണതകൊണസ.

നതിര്മദ്ദേശങ്ങള്

ശുചെതിതത്വ മകൊലതിനഗ്യ സനംസ്കേരണ മമഖലയതികല പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉസൗര്ജസത്വലമകൊയതി
മുമന്നകൊട്ടു  കകകൊണ്ടു  മപകൊകുന്നതതിനനം  കകജവ  മകൊലതിനഗ്യ  സനംസ്കേരണത്തതിനനം
ജലസനംരകണത്തതിനനം  അര്ഹെമകൊയ  പ്രകൊധകൊനഗ്യനം  നല്കുന്നതതിനനം  ആയതതിലൂകട
ഹെരതിതമകരളനം  മതിഷന്  ലകഗ്യത്തതികലത്തതിക്കുന്നതതിനനം  ഭരണ  സമതിതതിയുമടയുനം  മറസ
പ്രവര്ത്തന സമതിതതികളുമടയുനം പ്രമതഗ്യക ശ്രദ്ധ അനതിവകൊരഗ്യമകൊണസ. 
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അനുബന്ധങ്ങള് 

അനുബനന്ധം - 1

ഭഭൗമവവിവര ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകള

ക്രമ നന്ധം പപഗ്രാജകക പഞഗ്രായതക/ മുനവിസവിപഗ്രാലവിറവി ജവില

1 GIP നനടുമങഗ്രാടക പബഗ്രാകക തവിരുവനന്തപുരന്ധം

2 GIP ആനഗ്രാടക തവിരുവനന്തപുരന്ധം

3 GIP കരകുളന്ധം തവിരുവനന്തപുരന്ധം

4 GIP അരുവവികര തവിരുവനന്തപുരന്ധം

5 GIP പനവൂര തവിരുവനന്തപുരന്ധം

6 GIP നവമഗ്രായന്ധം തവിരുവനന്തപുരന്ധം

7 GIP & ROAD മന്ധംഗലപുരന്ധം തവിരുവനന്തപുരന്ധം

8 GIP മഗ്രാണവികല തവിരുവനന്തപുരന്ധം

9 GIP നഗ്രാറഗ്രാണമൂഴവി പതനന്ധംതവിട

10 ROAD മുദഗ്രാകല തവിരുവനന്തപുരന്ധം

11 ROAD നവള്ളറട തവിരുവനന്തപുരന്ധം

12 GIP കടയ്ക്കല നകഗ്രാലന്ധം

13 GIP റഗ്രാനവി പതനന്ധംതവിട

14 ROAD വവീയപുരന്ധം ആലപ്പുഴ

15 GIP ഉദുമ കഗ്രാസരപഗഗ്രാഡക

16 GIP നവിരണന്ധം ആലപ്പുഴ

17 GIP പചേനന്ധംപള്ളവിപ്പുറന്ധം ആലപ്പുഴ

18 GIP മുളക്കുഴ ആലപ്പുഴ

19 GIP നതഗ്രാടുപുഴ ഇടുകവി

20 ROAD നവളവിനനല്ലൂര നകഗ്രാലന്ധം

21 ROAD ചേക്കുപള്ളന്ധം ഇടുകവി

22 ROAD ഹരവിപഗ്രാടക ആലപ്പുഴ

23 GIP പുതുപള്ളവി പകഗ്രാടയന്ധം

24 Anchal Farm അഞല ഫഗ്രാന്ധം നകഗ്രാലന്ധം

25 GIP കഗ്രാണകഗ്രാരവി പകഗ്രാടയന്ധം

26 GIP നചേങ്കല തവിരുവനന്തപുരന്ധം

27 GIP നനടുമങഗ്രാടക മുനവിസവിപഗ്രാലവിറവി തവിരുവനന്തപുരന്ധം

28 GIP നചേറുനവിയൂര തവിരുവനന്തപുരന്ധം

29 ROAD പപഗ്രാരൂര
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അനുബനന്ധം - 2

ബജററ്റ് എന്ന ഒറക്കല് ശശിലന്ധം
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അനുബനന്ധം - 3

(എ) കകേരള പഞഞ്ചായതത്തി രഞ്ചാജജ് ആകത്തിലലെ ബജറജ്, അകക്കൗണജ്, ഓ ഡത്തിറജ്
എനത്തിവയുമഞ്ചായത്തി ബനലപ്പെട്ട  നത്തിയമദര്ശങ്ങള

നത്തിയമന്ധം വത്തിഷയന്ധം ആരജ് ആകരഞ്ചാടജ് എനത്തിനജ്
/അഭത്തിപഞ്ചായന്ധം

 3(6)

ആ നത്തികയഞ്ചാജകേ മണ്ഡലെലത
സന്ധംബനത്തിച്ച മുന്വര്ഷലത

വത്തികേസന പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേള 
നടപ്പു വര്ഷലത വത്തികേസന

പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേള
അതത്തിനു കവണത്തി വരുന ലചെലെവജ്

സന്ധംബനത്തിച്ച ഒരു റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ടന്ധം, മുന്
വര്ഷ വഞ്ചാര്ഷത്തികേ കേണക്കുകേളുലട
കസ്റ്റേറജ്ലമനന്ധം, ഭരണ നത്തിര്വ്വഹണ

റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ടന്ധം

ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചാ
യതജ് ഗഞ്ചാമസഭ

ഒരു വര്ഷലത
ആദദ

കയഞ്ചാഗതത്തില
ഗഞ്ചാമസഭ മുമഞ്ചാലകേ
ലവകയ്ക്കേണതഞ്ചാണജ്.

3(7)

ഗഞ്ചാമസഭയുലട ശത്തിപഞ്ചാര്ശകേള,
നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള എനത്തിവയ്ക്കേജ് ഗഞ്ചാമ,
കബഞ്ചാകജ്, ജത്തില്ല പഞഞ്ചായത്തുകേള

അര്ഹമഞ്ചായ പരത്തിഗണന
നലകകേണതഞ്ചാണജ്.

പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമസഭ

തകദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

സഞ്ചാപനങ്ങളകജ്
ഗഞ്ചാമസഭകയഞ്ചാ

ടുള
ഉതരവഞ്ചാദത്തിത

ബനന്ധം.

3 എ(1)
(എ) (ബത്തി)

വത്തികേസന പദ്ധതത്തി പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേള
ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുനതത്തിനജ് ആവശദമഞ്ചായ

വത്തിവരന്ധം കശഖരത്തിക്കുനതത്തിനുന്ധം
സമഞ്ചാഹരത്തിക്കുനതത്തിനുന്ധം സഹഞ്ചായത്തിക്കുകേ.

നടപ്പെഞ്ചാകകണ പദ്ധതത്തികേളുലടയുന്ധം
വത്തികേസന പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേളുലടയുന്ധം

നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങളകജ് രൂപന്ധം നലകുകേയുന്ധം
മുന്ഗണന നത്തിര്കദ്ദേശത്തിക്കുകേയുന്ധം

ലചെയ്യുകേ.

ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ് പരത്തിഗണനയ്ക്കേജ്

3 എ(1)
(ബത്തി)

ഗുണകഭഞ്ചാക്തൃ ലെത്തിസ്റ്റേജ്
അനത്തിമമഞ്ചായത്തി തയഞ്ചാറഞ്ചാകത്തി

പഞഞ്ചായത്തുകേളകജ് നലകുകേ
ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ് പരത്തിഗണനയ്ക്കേജ്

3 എ(1)(ഇ)
വത്തികേസന പദ്ധതത്തികേളകജ്

ആവശദമഞ്ചായ സഹഞ്ചായ സഹകേരണന്ധം
നലകുകേ

ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ്

പദ്ധതത്തി
ലെകദപഞ്ചാപത്തികജ്

സഹഞ്ചായത്തിക്കുനതത്തി
നഞ്ചായത്തി

3 എ(1)
(എഫജ്)

ലപഞ്ചാതു ആവശദ പദ്ധതത്തികേളഞ്ചായ,
ലതരുവജ് വത്തിളകജ്, ജലെകസചെന

ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ് പദ്ധതത്തി
ലെകദപഞ്ചാപത്തികജ്
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സക്കൗകേരദങ്ങള മഞ്ചാലെത്തിനദ സന്ധംസ്ക്കരണന്ധം,
ലപഞ്ചാതു സഞ്ചാനത്തികറഷന് യൂണത്തിറ്റുകേള

എനത്തിവ എവത്തിലട സഞ്ചാപത്തികണലമനജ്
നത്തിര്കദ്ദേശത്തിക്കുകേ

സഹഞ്ചായത്തിക്കുനതത്തി
നഞ്ചായത്തി

3 എ(1)
(ഐ)

ഗുണകഭഞ്ചാക്തൃ കേമത്തിറത്തികേലള
നത്തിരരീകത്തിക്കുകേയുന്ധം സഹഞ്ചായത്തിക്കുകേയുന്ധം

ലചെയ്യുകേ
ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ്

പദ്ധതത്തി
ലെകദപഞ്ചാപത്തികജ്

സഹഞ്ചായത്തിക്കുനതത്തി
നഞ്ചായത്തി

3 എ(1)
(ലകേ)

നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാന് ഉകദ്ദേശത്തിക്കുന
പവൃതത്തികേളുലട എസ്റ്റേത്തികമറ്റുകേളുലട

വത്തിവരകശഖരണന്ധം
ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ്

പദ്ധതത്തി
ലെകദപഞ്ചാപത്തികജ്

സഹഞ്ചായത്തിക്കുനതത്തി
നഞ്ചായത്തി

3 എ(1)
(എന്)

ഗഞ്ചാമസഭഞ്ചാ തരീരുമഞ്ചാനങ്ങളുലട
തുടര്നടപടത്തികേളുന്ധം, അതജ്

നടപ്പെത്തിലെഞ്ചാകത്തിയത്തിട്ടത്തിലല്ലങത്തില
ആയതത്തിലന്റെ കേഞ്ചാരണന്ധം - അറത്തിയത്തിക്കുകേ

പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമസഭ

പസ്തുത
പവര്തനങ്ങളുലട
വത്തിശദഞ്ചാന്ധംശങ്ങലള
കുറത്തിച്ചജ് അറത്തിയഞ്ചാന്

ഗഞ്ചാമസഭയ്ക്കേജ്
അവകേഞ്ചാശമുണഞ്ചായത്തി

രത്തിക്കുനതഞ്ചാണജ്.

3 എ(1)
(എല)

അടുത മൂനജ് മഞ്ചാസങ്ങളത്തില
ഉകദദഞ്ചാഗസരുലട കസവന പവര്തന

വത്തിവരന്ധം ലെഭദമഞ്ചാക്കുകേ.
പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമസഭ

പസ്തുത
പവര്തനങ്ങളുലട
വത്തിശദഞ്ചാന്ധംശങ്ങലള
കുറത്തിച്ചജ് അറത്തിയഞ്ചാന്

ഗഞ്ചാമസഭയ്ക്കേജ്
അവകേഞ്ചാശമുണഞ്ചായത്തി

രത്തിക്കുനതഞ്ചാണജ്.

3 എ (2) 

3(6)-ലന്റെ റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് ചെര്ച്ച
ലചെകയണതുന്ധം  ബജറജ് വത്തിലെയത്തിരുതല
പദ്ധതത്തി വത്തിഹത്തിതന്ധം, ഇനന്ധം തത്തിരത്തിച്ചുള
ഫണജ് വത്തിഹത്തിതന്ധം, പവൃതത്തികേളുലട

എസ്റ്റേത്തികമറ്റുന്ധം ലചെലെവന്ധം - എനത്തിവയുലട
വത്തിശദഞ്ചാന്ധംശന്ധം - നലകുകേ.

പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമസഭ

3 എ (3)

ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതജ് - ഗഞ്ചാമസഭയ്ക്കേജ്
നലകുന ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്,

ലപര്കഫഞ്ചാമന്സജ് ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്
എനത്തിവയത്തികന്മേലുള അഭത്തിപഞ്ചായങ്ങള,

നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള, ശത്തിപഞ്ചാര്ശകേള

ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ്

ഗഞ്ചാമസഭ
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്തി

ലന
അറത്തിയത്തികകണതഞ്ചാ

ണജ്.

3 ബത്തി (2)

3(എ) വകുപ്പെത്തില
പരഞ്ചാമര്ശത്തികലപ്പെട്ടത്തിടള സന്ധംഗതത്തികേലള

സന്ധംബനത്തിച്ചജ് കേഞ്ചാലെഞ്ചാകേഞ്ചാലെമുള
റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ടകേള ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്തിനജ്

നലകകേണതഞ്ചാണജ്.

ഗഞ്ചാമസഭ പഞഞ്ചായതജ്

ഗഞ്ചാമസഭയ്ക്കേജ്
ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്തി

കനഞ്ചാടുളള
ഉതരവഞ്ചാദത്തിത

ബനന്ധം
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7 സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ് കേമത്തിറത്തികേള

162 എ
(എ) (i)

ധനകേഞ്ചാരദന്ധം, നത്തികുതത്തി, അകക്കൗണജ്,
ഓഡത്തിറജ്, ബജറജ്, ലപഞ്ചാതുഭരണന്ധം എനരീ
വകുപ്പുകേള കകേകേഞ്ചാരദന്ധം ലചെകയണതജ്

ധനകേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

 പഞഞ്ചായ
തജ് ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതജ്

162 എ
(എ) (ii)

ആസൂത്രണന്ധം, കൃഷത്തി, മണജ്
സന്ധംരകണന്ധം, കരീരവത്തികേസനന്ധം,

സഞ്ചാമൂഹത്തികേവനവതജ്കേരണന്ധം,
മൃഗസന്ധംരകണന്ധം, ലചെറുകേത്തിട

ജലെകസചെനന്ധം, മതദബനനന്ധം,
ലപഞ്ചാതുമരഞ്ചാമതജ്, പഞ്ചാര്പ്പെത്തിടന്ധം, ലകേട്ടത്തിട
നത്തിര്മഞ്ചാണ നത്തിയന്ത്രണന്ധം, കവദദ്യുതത്തി

വത്തികേസന
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതജ്

162 എ
(എ) (iii)

പട്ടത്തികേജഞ്ചാതത്തി - പട്ടത്തികേവര്ഗ
വത്തികേസനന്ധം, സരീകേളുലടയുന്ധം കുട്ടത്തികേളുന്ധം

വത്തികേസനന്ധം, സഞ്ചാമൂഹദകകമന്ധം,
സഞ്ചാമൂഹദസുരകഞ്ചാ പവര്തനന്ധം,

കചെരത്തിപരത്തിഷ്കരണന്ധം, ദഞ്ചാരത്തിദദ
നത്തിര്മഞ്ചാര്ജ്ജനന്ധം, ലപഞ്ചാതുവത്തിതരണ

സമ്പ്രദഞ്ചായന്ധം

കകമകേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതജ്

162 എ
(ബത്തി) (iv)

ലപഞ്ചാതുജനഞ്ചാകരഞ്ചാഗദന്ധം, ശുചെരീകേരണന്ധം,
ശുദ്ധജലെ വത്തിതരണന്ധം, പരത്തിസത്തിതത്തി,

വത്തിദദഞ്ചാഭദഞ്ചാസന്ധം, സഞ്ചാന്ധംസ്ക്കഞ്ചാരത്തികേന്ധം

ആകരഞ്ചാഗദന്ധം,
വത്തിദദഞ്ചാഭദഞ്ചാസ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

ജത്തില്ലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതജ് ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതജ്

162 എ
(സത്തി) (iii)

ലപഞ്ചാതുമരഞ്ചാമതജ്, പഞ്ചാര്പ്പെത്തിടന്ധം, Spl
പഞ്ചാനത്തിന്ധംഗജ്, പരത്തിസത്തിതത്തി

ലപഞ്ചാതുമരഞ്ചാ
തജ്

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

ജത്തില്ലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതജ്

ജത്തില്ലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതജ്

162 ബത്തി (1) 
പസത്തിഡന്റെജ്, ലസക്രട്ടറത്തി, സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി ലചെയര്മഞ്ചാന്മഞ്ചാര് എനത്തിവര്

അടങ്ങത്തിയ സമത്തിതത്തി

സ്റ്റേത്തിയറത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി പഞഞ്ചായതജ്

162 ബത്തി (2)

 സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ് കേമത്തിറത്തിയുലട പവര്തനന്ധം
നത്തിരരീകണന്ധം, ഏകകേഞ്ചാപനന്ധം,
പഞഞ്ചായതജ് ഏലപ്പെത്തിക്കുന
ചുമതലെകേളുലട നത്തിര്വ്വഹണന്ധം

സ്റ്റേത്തിയറത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

 പഞഞ്ചായ
തജ് 

163 നത്തിയമന്ധം
പവര്തന

കേമത്തിറത്തി
ചെട്ടങ്ങള
ചെട്ടന്ധം 4

അതഞ്ചാതജ് വത്തിഷയങ്ങളുമഞ്ചായത്തി
ബനലപ്പെട്ട പവര്തനങ്ങളകജ്
തരീരുമഞ്ചാനലമടുതജ് പരത്തിഗണനയ്ക്കേജ്

നലകേല

പവര്തന 
കേമത്തിറത്തി പഞഞ്ചായതജ്

ചെട്ടങ്ങളത്തിലലെ
ചെട്ടന്ധം

(6) (1)

ഒരു പഞഞ്ചായതത്തിനജ് ഒനത്തിലെധത്തികേന്ധം
പഞഞ്ചായത്തുകേളുമഞ്ചായത്തി കചെര്നജ് അവയ്ക്കേജ്

കൂട്ടഞ്ചായ ഉതരവഞ്ചാദത്തിതസ്വമുള
ആവശദതത്തികലെയ്ക്കേജ് കവണത്തി കജഞ്ചായത്തിന്റെജ്

കജഞ്ചായത്തിന്റെജ്
കേമത്തിറത്തി

പഞഞ്ചായതജ് കജഞ്ചായത്തിന്റെജ്
കേമത്തിറത്തികേളകജ്

പഞഞ്ചായതത്തികനഞ്ചാടു
ള ഉതരവഞ്ചാദത്തിത
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കേമത്തിറത്തി രൂപരീകേരത്തികഞ്ചാവനതഞ്ചാണജ്

ബനന്ധം

ഏതജ് ആവശദതത്തിനജ് കവണത്തിയഞ്ചാകണഞ്ചാ
കജഞ്ചായത്തിന്റെജ് കേമത്തിറത്തി രൂപരീകേരത്തിച്ചത്തിടളതജ്

അതത്തില അകനസ്വഷണന്ധം നടതഞ്ചാനുന്ധം
വത്തിവരങ്ങള കശഖരത്തിക്കുവഞ്ചാനുന്ധം,
തരീരുമഞ്ചാനങ്ങള എടുക്കുവഞ്ചാനുന്ധം

അധത്തികേഞ്ചാരന്ധം ഉണജ്

182 (iii) പഞഞ്ചായതത്തിലന്റെ പകമയങ്ങള
നടപ്പെത്തിലെഞ്ചാക്കുനതജ്

ലസക്രട്ടറത്തി പഞഞ്ചായതജ്

ലസക്രട്ടറത്തികജ്
പഞഞ്ചായതത്തികനഞ്ചാടു
ള ഉതരവഞ്ചാദത്തിത

ബനന്ധം

182 (xii) പഞഞ്ചായതത്തിലന്റെ പതത്തിമഞ്ചാസ
കേണക്കുകേള

ലസക്രട്ടറത്തി ധനകേഞ്ചാരദ
കേമത്തിറത്തി

ലതഞ്ചാട്ടടുത
മഞ്ചാസതത്തിലലെ

പതഞ്ചാന്ധംതരീയതത്തികജ്
മുകമഞ്ചാ / ലതഞ്ചാട്ടടുത
മഞ്ചാസതത്തിലലെ ആദദ

കയഞ്ചാഗതത്തികലെഞ്ചാ

182 (xiii)
വഞ്ചാര്ഷത്തികേ കേണക്കുകേള, ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി

(കേഴത്തിഞ്ഞ വര്ഷന്ധം) തയഞ്ചാറഞ്ചാകത്തി
സമര്പ്പെത്തികല

ലസക്രട്ടറത്തി പഞഞ്ചായതജ്

182 (xiv)
റത്തികട്ടണ്സജ്, അകക്കൗണജ്സജ്,

കസ്റ്റേറജ്ലമന്റെജ് ലസക്രട്ടറത്തി
 സര്കഞ്ചാര്/

ഓഡത്തിറജ്

സര്കഞ്ചാരത്തികനഞ്ചാടുന്ധം,
ഓഡത്തിറത്തികനഞ്ചാടു

മുള
ലസക്രട്ടറത്തിയുലട
ഉതരവഞ്ചാദത്തിതന്ധം

182 (xvii)

വഞ്ചാര്ഷത്തികേ പദ്ധതത്തികേള/പഞവലസര
പദ്ധതത്തികേള - നത്തിശത്തിത

സമയതത്തിനുളത്തില കക്രഞ്ചാഡരീകേരത്തിച്ചജ്
ഡത്തി.പത്തി.സത്തി-കജ് നലകകേണതഞ്ചാണജ്.

ലസക്രട്ടറത്തി ഡത്തി.പത്തി.സത്തി

175(1) വത്തികേസന പദ്ധതത്തി തയഞ്ചാറഞ്ചാകത്തി
സമര്പ്പെത്തികല

ലസക്രട്ടറത്തി ഡത്തി.പത്തി.സത്തി

175(4)
പതത്തിനഞജ് വര്ഷകതയ്ക്കുള

ദരീര്ഘവരീകണകതഞ്ചാടു കൂടത്തിയ
പദ്ധതത്തി

ലസക്രട്ടറത്തി ഡത്തി.പത്തി.സത്തി

175(6)

ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതജ് തയഞ്ചാറഞ്ചാകത്തിയ
വത്തികേസന പദ്ധതത്തിയുലട പകേര്പ്പെജ്
അതത്തിലന്റെ പകദശന്ധം ഉളലപ്പെടുന

കബഞ്ചാകജ് പഞഞ്ചായതത്തിനുന്ധം, കബഞ്ചാകജ്
പഞഞ്ചായതജ് തയഞ്ചാറഞ്ചാകത്തിയ വത്തികേസന

പദ്ധതത്തിയുലട പകേര്പ്പെജ് അതത്തിലന്റെ
പകദശന്ധം ഉളലപ്പെടുന ജത്തില്ലഞ്ചാ

പഞഞ്ചായതത്തിനുന്ധം നലകകേണതഞ്ചാണജ്.

ലസക്രട്ടറത്തി

കബഞ്ചാകജ്
ലസക്രട്ടറത്തി

കബഞ്ചാകജ്
ലസക്രട്ടറത്തി

ജത്തില്ലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതജ്
ലസക്രട്ടറത്തി

കജ്
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191(2)
പകമയങ്ങള റദ്ദേഞ്ചാകല/ കഭദഗതത്തി

(റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്) ലസക്രട്ടറത്തി
ടത്തിബബ്യൂണല/
ഓന്ധംബുഡജ്

സഞ്ചാന്

ലസകന് 271 S
ലസകന് 271 G

192 ഭരണ റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് ലസക്രട്ടറത്തി സര്കഞ്ചാര് ലസപന്ധംബര് 30-
നകേന്ധം

192 (2)

പഞഞ്ചായതത്തിലന്റെ ഭരണ
നത്തിയന്ത്രണതത്തിലുള

സഞ്ചാപനങ്ങലളയുന്ധം ഓഫരീസുകേലളയുന്ധം
സന്ധംബനത്തിച്ച ഭരണ റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്

AR – ലസക്രട്ടറത്തികജ് 

ലസക്രട്ടറത്തി പഞഞ്ചായതജ്

192(3) ഭരണ റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്

ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചാ
യതജ് 

ലസക്രട്ടറത്തി

കബഞ്ചാകജ്
ലസക്രട്ടറത്തി

ജത്തില്ലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതജ്

192(4) ഭരണ റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് സന്ധംഗഹന്ധം ഗവ.ലസക്രട്ട
റത്തി

 സര്കഞ്ചാര്

192(5) AR + അവകലെഞ്ചാകേന റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് സര്കഞ്ചാര് നത്തിയമസഭ

196 (A) (1)

196 (A) (2)

ഗഞ്ചാനകേള സന്ധംബനത്തിച്ച വഞ്ചാര്ഷത്തികേ
റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്

ചെരീഫജ്
ലസക്രട്ടറത്തി

സര്കഞ്ചാര്

ഗവര്ണര്

നത്തിയമസഭ

215(1) വഞ്ചാര്ഷത്തികേ പത്രത്തികേ തയഞ്ചാറഞ്ചാകല പഞഞ്ചായതജ്

215 (4) ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്  ഓഡത്തിറര്
ലസക്രട്ടറത്തി/

ഗവ.ലസക്രട്ട
റത്തി

215 (7) റത്തികപ്പെഞ്ചാ ര്ട്ടത്തികന്മേലുള നടപടത്തി റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് ലസക്രട്ടറത്തി സര്കഞ്ചാര്

215(15) വഞ്ചാര്ഷത്തികേ റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് +
ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് 

ലസക്രട്ടറത്തി

215 (16) ,,  കക്രഞ്ചാഡരീകേരണന്ധം

സര്കഞ്ചാര്
ചുമതലെലപ്പെടു

തത്തിയ
ആളകജ്

സര്കഞ്ചാര്

215 (17)(A) ,, സര്കഞ്ചാര് നത്തിയമസഭ

247 ശത്തികഞ്ചാനടപടത്തികേളുന്ധം രഞ്ചാജത്തിയഞ്ചാകലുന്ധം ലസക്രട്ടറത്തി പഞഞ്ചായതജ്

അടുത
സകമളനതത്തില
റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ് ലചെയജ്

അന്ധംഗരീകേഞ്ചാരന്ധം
വഞ്ചാങ്ങണന്ധം
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282 പഞഞ്ചായത്തുകേള തമത്തിലുള
ഏലതങത്തിലുന്ധം കേഞ്ചാരദതത്തിലലെ തര്കന്ധം

ലസക്രട്ടറത്തി സര്കഞ്ചാര് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്

186 (11)
ധനകേഞ്ചാരദ കേമരീഷന്

ശുപഞ്ചാര്ശയത്തികന്മേലുള നടപടത്തി
റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്

ഗവര്ണര് നത്തിയമസഭ

214 ബജറജ് ലപഞ്ചാകപ്പെഞ്ചാസല

ഉകദദഞ്ചാഗസ
ര്

ലസക്രട്ടറത്തി

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തികേള

ലസക്രട്ടറത്തി

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തികേള
ധനകേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

214 (1) (എ) ബജറജ് അവതരണന്ധം

ധനകേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

ലചെയര്മഞ്ചാന്

പഞഞ്ചായതജ്
മഞ്ചാര്ച്ചജ്

ആദദവഞ്ചാരതത്തിനു
മുമജ്
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(ബത്തി) കകേരള മുനത്തിസത്തിപ്പെഞ്ചാലെത്തിറത്തി ആകത്തിലലെ ബജറജ്, അകക്കൗണജ്, ഓഡത്തിറജ്
എനത്തിവയുമഞ്ചായത്തി ബനലപ്പെട്ട നത്തിയമദര്ശങ്ങള

നത്തിയമന്ധം വത്തിഷയന്ധം ആരജ് ആകരഞ്ചാടജ് എനത്തിനജ്
/അഭത്തിപഞ്ചായന്ധം

45 (1)
(എ)

KMA

വത്തികേസന പദ്ധതത്തി പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേള
ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുനതത്തിനജ് ആവശദമഞ്ചായ
വത്തിവര കശഖരണവന്ധം സമഞ്ചാഹരണവന്ധം

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ പരത്തിഗണനയ്ക്കേജ്

45 (1)
(സത്തി) ഗുണകഭഞ്ചാക്തൃ ലെത്തിസ്റ്റേജ് വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ പരത്തിഗണനയ്ക്കേജ്

45 (1)
(എഫജ്)

വത്തികേസന പദ്ധതത്തികേളകജ്
ആവശദമഞ്ചായ സഹഞ്ചായ സമഞ്ചാഹരണന്ധം വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ

പദ്ധതത്തി
ലെകദപഞ്ചാപത്തിയ്ക്കേജ്

സഹഞ്ചായത്തിക്കുനതത്തി
നഞ്ചായത്തി 

45 (1)
(ജത്തി)

ലപഞ്ചാതു ആവശദ പദ്ധതത്തികേളഞ്ചായ,
ലതരുവജ് വത്തിളകജ്, ജലെകസചെന

സക്കൗകേരദന്ധം, മഞ്ചാലെത്തിനദ സന്ധംസ്ക്കരണന്ധം -
എവത്തിലട സഞ്ചാപത്തികണലമനജ്

നത്തിര്കദ്ദേശത്തിക്കുകേ

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ

പദ്ധതത്തി
ലെകദപഞ്ചാപത്തിയ്ക്കേജ്

സഹഞ്ചായത്തിക്കുനതത്തി
നഞ്ചായത്തി 

45 (1)
(ലജ)

ഗുണകഭഞ്ചാക്തൃ കേമത്തിറത്തികേലള
നത്തിരരീകത്തിക്കുകേ വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ

45 (1)(B)
45(1)(E)

വത്തികേസന പദ്ധതത്തികേളകജ് രൂപന്ധം
നലകേല മുന്ഗണന നത്തിശയത്തികല

നത്തിരരീകണന്ധം, അടുത മൂനജ്
മഞ്ചാസകതയ്ക്കുള പദ്ധതത്തികേള

നത്തിശയത്തിക്കുകേ.

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ

45 (2)

മുന്വര്ഷലത വത്തികേസന
പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേള 

നടപ്പു വര്ഷലത വത്തികേസന
പരത്തിപഞ്ചാടത്തികേള

അതത്തിനു കവണത്തി വരുന ലചെലെവജ്
സന്ധംബനത്തിച്ച ഒരു റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ടന്ധം, മുന്
വര്ഷ വഞ്ചാര്ഷത്തികേ കേണക്കുകേളുലട
കസ്റ്റേറജ്ലമനന്ധം, ഭരണ നത്തിര്വ്വഹണ

റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ടന്ധം

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ

45 (3) 

 വഞ്ചാര്ഡജ്സഭയുലട പരത്തിഗണനയ്ക്കേജ്
വരുന ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്,

ലപര്കഫഞ്ചാമന്സജ് ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്
എനത്തിവയത്തികന്മേലുള

അഭത്തിപഞ്ചായങ്ങള, നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള,
ശത്തിപഞ്ചാര്ശകേള

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ
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46(2) (i)
അടുത മൂനജ് മഞ്ചാസലത

ഉകദദഞ്ചാഗസരുലട കസവന
പവര്തന വത്തിവരന്ധം

നഗരസഭ വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ

46(2) (iv)

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭഞ്ചാ തരീരുമഞ്ചാനങ്ങളുലട
തുടര്നടപടത്തികേളുന്ധം, അതജ്

നടപ്പെത്തിലെഞ്ചാകത്തിയത്തിട്ടത്തിലല്ലങത്തില
ആയതത്തിലന്റെ കേഞ്ചാരണന്ധം - നലകുകേ

വഞ്ചാര്ഡജ്സഭ നഗരസഭ

49 (1)(ബത്തി) നഗരസഭഞ്ചാ കേക്കൗണ്സത്തിലെത്തിലന്റെ
പകമയങ്ങള നടപ്പെത്തിലെഞ്ചാക്കുനതജ് ലസക്രട്ടറത്തി നഗരസഭ

22 (d)(iv) റത്തികട്ടണ്സജ്, അകക്കൗണജ്സജ്,
കസ്റ്റേറജ്ലമന്റെജ്

ലസക്രട്ടറത്തി സര്കഞ്ചാര്/
ഓഡത്തിറജ്

22 (1)
(ഐ)(iii) സര്കഞ്ചാര് ഗഞ്ചാനകേളുലട നത്തിരരീകണന്ധം

ധനകേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

,,

22 (1)
(ഐ) (iv)

പതത്തിമഞ്ചാസ വരവജ് ലചെലെവജ്
പരത്തികശഞ്ചാധന ,,

22 (1)
(ഐ) (vi)

വഞ്ചാര്ഷത്തികേ കേണക്കുകേള, ഡത്തി.സത്തി.ബത്തി
സൂക്ഷ്മപരത്തികശഞ്ചാധന

,,

22 (1)
(ഐ)(vii)

ബജറജ് എസ്റ്റേത്തികമറജ് തയഞ്ചാറഞ്ചാകത്തി
കേക്കൗണ്സത്തിലെത്തില വയ്ക്കേല ,,

22 (1)
(ഐ)(viii)

ലചെലെവജ് തുകേയുന്ധം ബജറജ് എസ്റ്റേത്തികമറ്റുന്ധം
ലപഞ്ചാരുതലപ്പെടുന്നുകണഞ്ചാ എനജ്

കനഞ്ചാകല
,,

22 (1)
(ലജ)

മറ്റു സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ് കേമത്തിറത്തി നത്തിര്കദ്ദേശങ്ങള
കക്രഞ്ചാഡരീകേരത്തിച്ചജ് വത്തികേസന
പദ്ധതത്തികേള തയഞ്ചാറഞ്ചാകല

വത്തികേസന
കേഞ്ചാരദ

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

22 (1)
(എന്ധം)

ലപഞ്ചാതുമരഞ്ചാമതജ്, പഞ്ചാര്പ്പെത്തിടന്ധം,
കവദദ്യുതത്തി, ശുദ്ധജലെ വത്തിതരണന്ധം,

ലഡ്രെയത്തികനജജ്, അഴുകജ് ചെഞ്ചാല
നത്തിര്മഞ്ചാണന്ധം എനരീ വത്തിഷയങ്ങള

കകേകേഞ്ചാരദന്ധം ലചെയല

മരഞ്ചാമതജ്കേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

22 (1)
(ലകേ)

SC/ST സരീകേളുലടയുന്ധം കുട്ടത്തികേളുലടയുന്ധം
വത്തികേസനന്ധം, സഞ്ചാമൂഹദകകമന്ധം,

കചെരത്തിപരത്തിഷ്കരണന്ധം, ലപഞ്ചാതു വത്തിതരണ
സമ്പ്രദഞ്ചായന്ധം, ലപന്ഷന്, ദഞ്ചാരത്തിദദ

നത്തിര്മഞ്ചാര്ജ്ജനന്ധം

കകമകേഞ്ചാരദ
സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

22 (1)
(എല)

ലപഞ്ചാതുജനഞ്ചാകരഞ്ചാഗദന്ധം, ശുചെരീകേരണന്ധം,
D&O കലെസന്സജ്,  നത്തിയന്ത്രണന്ധം

ആകരഞ്ചാഗദകേഞ്ചാ
രദ സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്

കേമത്തിറത്തി
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22 (1)
(എന്)

ലകേട്ടത്തിട നത്തിര്മഞ്ചാണ നത്തിയന്ത്രണന്ധം,
പരത്തിസത്തിതത്തി , സഞ്ചാന്ധംസ്ക്കഞ്ചാരത്തികേന്ധം

നഗരഞ്ചാസൂത്രണ
കേഞ്ചാരദ

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി

22 (1)
(പത്തി)

വത്തിദദഞ്ചാഭദഞ്ചാസന്ധം, കേഞ്ചായത്തികേന്ധം

വത്തിദദഞ്ചാഭദഞ്ചാസ-
കേഞ്ചായത്തികേകേഞ്ചാരദ

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി 

23

സ്റ്റേഞ്ചാന്റെത്തിന്ധംഗജ് കേമത്തിറത്തി പവര്തനന്ധം
ഏകകേഞ്ചാപത്തിപ്പെത്തിക്കുകേയുന്ധം, കമഞ്ചാണത്തിട്ടര്
ലചെയ്യുകേയുന്ധം ലചെയ്യുകേ, കേക്കൗണ്സത്തില

ഏലപ്പെത്തിക്കുന ചുമതലെകേള
നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുകേ

സ്റ്റേത്തിയറത്തിന്ധംഗജ്
കേമത്തിറത്തി നഗരസഭ

50(7)
ലപര്കഫഞ്ചാമന്സജ് ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ട്ടജ്/

മറജ് ഓഡത്തിറജ് റത്തികപ്പെഞ്ചാര്ടകേളുലട
തുടര്നടപടത്തികേള

ലസക്രട്ടറത്തി
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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അനുബനന്ധം - 4

1. കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല (കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം)

കകേരള  സര്വ്വകേലലാശലാലകേയ്ക്കു  ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്  (കകേരള
സര്വ്വകേലലാശലാല  ആകക്ട്  1974,  കകേരള  സര്വ്വകേലലാശലാലയുടടെ  ആദവ്യ  സലാററ്റ്യൂടക്ട്  1977)
പ്രകേലാരമുള്ള  ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷികല

ടസനറക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനയലാ

യുന്ധം
അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷി

നലായുന്ധം

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1977 ചലാപക്ട്റര്

2,clause 39(3b),
കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

47(1)

കേരടെക്ട് ബജറക്ഷിടന
പരക്ഷികശലാധന 

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി

ചലാപക്ട്റര് 9,  clause
6,9(a)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പകേര്പക്ട് നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്
ചലാപക്ട്റര് 5,  clause 5

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

പരക്ഷിഗണനകലാ
യുന്ധംഅന്ധംഗഗീകേലാര

ത്തക്ഷിനലായുന്ധം
ടസനറക്ഷിടന

മുന്പക്ഷില
വയ്ക്കുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി 

ചലാപക്ട്റര് 6,  clause
9(1)

clause 10 (1)

 ആവശവ്യമലായ
മലാറങ്ങകളലാടെക്ട്

കൂടെക്ഷികയലാ
അലലാടതകയലാ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകുകേ

ടസനറക്ട്
കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

47 (2)

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

കേണക്കുകേളുടടെ
പരക്ഷിപലാലനന്ധം

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

ചലാപക്ട്റര് 2,  clause 6
  ചലാപക്ട്റര് 40 (7)

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷികല

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
ഗവണ്ടമനക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1977 ചലാപക്ട്റര്

2,clause 34(3)(b),
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യക്ഷി

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

48(1)

 വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ
പരക്ഷികശലാധന 

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി

സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 9,
clause 6,9(a)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ

പകേര്പക്ട് നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംറക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 5,
clause 5

വലാര്ഷക്ഷികേ
കയലാഗത്തക്ഷില

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കു
കേള്

പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കുകേ

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേളക്ഷിന്കമല

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാക്കുകേയുന്ധം

നടെപടെക്ഷി
സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി
സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷി

നക്ട്
കകേമലാറുകേയുന്ധം

ടചയ്യുകേ

ടസനറക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10 (2),

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

48 (3)

 അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
നലകേല

ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി ടസനറക്ട് സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10 (3)

വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാര്
ടക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷിനക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കുന്നതക്ഷി
നക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിന
അവകലലാകേന
ത്തക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന

കമല
കനലാടത്തക്ഷില

ജനുവരക്ഷി 31
നു മുന്പലായക്ഷി

സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10 (5)ടെ

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

49(1)

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാകല

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട്
നടെപടെക്ഷികേള്

സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനലായക്ഷി

ടസനറക്ട്
കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

49 (2)

പ്രകമയത്തക്ഷിനു
കമല സസഗീകേരക്ഷിച
നടെപടെക്ഷികേളുടടെ
വക്ഷിവരങ്ങള്
നലകുന്നതക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

അതക്ഷിന്ലള്ള
പ്രകമയങ്ങളുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

49 (3)
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നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല

 പരക്ഷിഗണനയലാ
യക്ഷി സര്കലാര്

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

49(4)

ഓഡക്ഷിറക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കു
കേള് തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1977 ചലാപക്ട്റര്

2,clause 39(2),
കകേരള സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1974 , ടസകന്

48(1)

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്
ടസനറക്ട്

അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട്, ചലാപക്ട്റര് 5,
clause 5

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകേല

ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി ടസനറക്ട് സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10 (3)

ഗവ. ഗസറക്ഷില
വലാര്ഷക്ഷികേ

കേണക്കുകേളുടടെയുന്ധം
ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടനയുന്ധം
പ്രസക്ഷിദഗീകേരണന്ധം

ടസനറക്ഷിനുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10 (4)

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണന

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട്,ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10 (4)
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2. എ.പക്ഷി,ടജ അബ്ദുള്കേലലാന്ധം സലാകങ്കേതക്ഷികേ ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകേലലാശലാല - കേണക്കു 
സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം

എ.പക്ഷി,ടജ അബ്ദുള്കേലലാന്ധം സലാകങ്കേതക്ഷികേ ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകേലലാശലാലയ്കക്കു ബലാധകേമലായ
നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്  (എ.പക്ഷി,ടജ  അബ്ദുള്കേലലാന്ധം  സലാകങ്കേതക്ഷികേ  ശലാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലലാശലാലആകക്ട്  2015,  എ.പക്ഷി,ടജ  അബ്ദുള്കേലലാന്ധം  സലാകങ്കേതക്ഷികേ  ശലാസ്ത്ര
സര്വ്വകേലലാശലാല സലാററ്റ്യൂടക്ട് 202)പ്രകേലാരന്ധം വക്ഷിവക്ഷിധ  ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാകക്ഷി,

അവതരക്ഷിപക്ഷികല

എകക്ഷി.കേമക്ഷിറക്ഷിയുടടെ
ചര്ചയ്ക്കുന്ധം

അനക്ഷിമലാന്ധംഗഗീകേലാര
ത്തക്ഷിനുമലായുന്ധം,

കബലാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണര്സക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനയ്ക്കുമലായുന്ധം

 സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട് /

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

KTU ആകക്ട് ,
ചലാപക്ട്റര് VI വകുപക്ട്

51(1),
KTU സലാററ്റ്യൂടക്ട്സക്ട് ,
ചലാപക്ട്റര് III clause

4

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
അന്ധംഗഗീകേരക്ഷിചക്ട്
സര്കലാരക്ഷിനക്ട്

നലകുന

കബലാര്ഡക്ട്
ഓഫക്ട്

ഗവര്കണര്
സക്ട്

ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI
വകുപക്ട് 51(2)

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

വലാര്ഷക്ഷികേകണക്കു
കേള് തയലാറലാക്കുകേ

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

എകക്ഷി.
കേമക്ഷിറക്ഷിയുടടെ
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI
വകുപക്ട് 53(1)

പരക്ഷികശലാധക്ഷിചക്ട്
കബലാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണഴക്ഷിനക്ട്
സമര്പക്ഷിക്കുകേ

സര്കലാരക്ഷിനക്ട്
സമര്പക്ഷിക്കുന്നതക്ഷി

നക്ട്

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

KTU സലാററ്റ്യൂടക്ട്സക്ട്
,ചലാപക്ട്റര് III clause

3(XV)

വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാ
ര്ടക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി,
കബലാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്

ഗവര്കണര്സക്ഷിടന
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

ലഭവ്യമലാകക്ഷിയതക്ഷിനക്ട്
കഷശന്ധം

പ്രസക്ഷിദഗീകേരക്ഷിക്കുകേ

സര്കലാരക്ഷിനക്ട്
സമര്പക്ഷിക്കുന്നതക്ഷി

നക്ട്

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ടസപന്ധംബര്
15 നു

മുന്പലായക്ഷി 

ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI
വകുപക്ട് 54(1)

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല  സര്കലാര് ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI

വകുപക്ട് 54(2)
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ഓഡക്ഷിറക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കുകേ
ള് തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

എകക്ഷി.
കേമക്ഷിറക്ഷിയുടടെ
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര് 

ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI
വകുപക്ട് 53(1)

സര്കലാര് ഗസറക്ഷില
വലാര്ഷക്ഷികേ

കേണക്കുകേളുടടെയുന്ധം
ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടനയുന്ധം
പ്രസക്ഷിദഗീകേരക്ഷിക്കുകേ

യുന്ധം
അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷിനലാ
യക്ഷി കബലാര്ഡക്ട് ഓഫക്ട്
ഗവര്കണര്സക്ഷിന
മുന്നക്ഷില വയ്ക്കുകേയുന്ധം

ടചയ്യുകേ

സര്കലാരക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

മലാര്ചക്ട് 1 നു
മുന്പലായക്ഷി

ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI
വകുപക്ട് 53(6),

KTU സലാററ്റ്യൂടക്ട്സക്ട്
,ചലാപക്ട്റര് III clause

5(IV)

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷിക്കുകേ 

സര്കലാര് ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് VI
വകുപക്ട് 53(7)
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3. മഹലാതലാഗലാനക്ഷി യൂണക്ഷികവഴക്ഷിറക്ഷി (കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം)

മഹലാതലാഗലാനക്ഷി  സര്വ്വകേലലാശലാലയക്ട്  ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്
(മഹലാതലാഗലാനക്ഷി  സര്വ്വകേലലാശലാല  നക്ഷിയമന്ധം  1985,  മഹലാതലാഗലാനക്ഷി  സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997) പ്രകേലാരമുള്ള വക്ഷിവക്ഷിധ  ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാക്കുകേ/
പരക്ഷികശലാധക്ഷിക്കു

കേ

ടസനറക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനയലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്

സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്

സക്ട് കേമക്ഷിറക്ഷി

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി 

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997

ചലാപക്ട്റര് 2,clause 48
(3)(b),

ചലാപക്ട്റര് 6,clause 10,
ചലാപക്ട്റര് 9,clause 6

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

ബജറക്ഷിടന
പകേര്പക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്നതക്ഷി

നലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംറക്ഷിനക്ട് 10

ദക്ഷിവസന്ധം
മുന്പക്ട്

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997

 ചലാപക്ട്റര് 5,clause 5

ബജറക്ട്
പരക്ഷിഗണന

ടസനറക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനകലായുന്ധം

ചലാന്സലറുടടെ
അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷിനലായുന്ധം

സമര്പക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997

 ചലാപക്ട്റര് 6,clause 11
(1), MG

സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് ആകക്ട് 1985

Sec 48(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കയലാഗത്തക്ഷില

ബജറക്ട്
പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കുകേ

ബജറക്ഷികന്മേല പ്രകമയന്ധം
പലാസലാക്കുകേയുന്ധം

നടെപടെക്ഷി
സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷിനക്ട്

കകേമലാറുകേയുന്ധം
ടചയ്യുകേ

ടസനറക്ട്

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997

 ചലാപക്ട്റര് 6,clause
11(2)

ബജറക്ട്
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം ചലാന്സലര്

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1985
Sec 48(2)

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാക്കുകേ ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
ഗവണ്ടമനക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലായുന്ധം 
 പരക്ഷിഗണനയലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1977

ചലാപക്ട്റര് 6,clause
11(1),
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ടസനറക്ഷില
വയ്കക്കുന്നതക്ഷിനലായുന്ധം

ഫക്ഷിനലാന്
സക്ട് കേമക്ഷിറക്ഷി

MG
സര്വ്വകേലലാശലാല

ആകക്ട് 1985 ,
ടസകന് 50(1)

 വലാര്ഷക്ഷികേകേ
ണക്കുകേള്

പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കുകേ

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കുകേളക്ഷി
ന്കമല പ്രകമയന്ധം
പലാസലാക്കുകേയുന്ധം

നടെപടെക്ഷി
സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷിനക്ട്

കകേമലാറുകേയുന്ധം
ടചയ്യുകേ

ടസനറക്ട്

ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11 (2),

 MG
സര്വ്വകേലലാശലാല

ആകക്ട് 1985 ,
ടസകന് 50 (3)

വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാര്
ടക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷിനക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിന
അവകലലാകേനത്തക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന

കമല
കനലാടത്തക്ഷി

ല

ജനുവരക്ഷി 31
നു മുന്പലായക്ഷി 

ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 10(5),

 MG
സര്വ്വകേലലാശലാല

ആകക്ട് 1985 ,
ടസകന് 51(1)

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാകല

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട്
നടെപടെക്ഷികേള്

സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

ടസനറക്ട്

MG
സര്വ്വകേലലാശലാല

ആകക്ട് 1974 ,
ടസകന് 51 (2)

പ്രകമയത്തക്ഷിനു
കമല

സസഗീകേരക്ഷിച
നടെപടെക്ഷികേളുടടെ
വക്ഷിവരങ്ങള്
ടസനറക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ട്

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

 MG
സര്വ്വകേലലാശലാല

ആകക്ട് 1985 ,
ടസകന് 51(3)

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

അതക്ഷിന്ലള്ള
പ്രകമയങ്ങളുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം

ചലാന്സലര്ക്കുന്ധം
നലകുകേ

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1985 ,

ടസകന് 51(3)

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

വലാര്ഷക്ഷികേക
ണക്കുന്ധം

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല

 പരക്ഷിഗണനയലായക്ഷി സര്കലാര്
MG സര്വ്വകേലലാശലാല

ആകക്ട് 1985 ,
ടസകന് 51(4)
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ഓഡക്ഷിറക്ട് 

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്

സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്

സക്ട് കേമക്ഷിറക്ഷി

എന്ധം ജക്ഷി
സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1977

ചലാപക്ട്റര് 6,clause
11(3),

MG സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട് 1985 ,

ടസകന് 50(1)

ഗവ. ഗസറക്ഷില
വലാര്ഷക്ഷികേ

കേണക്കുകേളുടടെ
യുന്ധം ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
യുന്ധം

പ്രസക്ഷിദഗീകേര
ണന്ധം

ടസനറക്ഷിനുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം

നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(4)
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4. ടകേലാചക്ഷിന് ശലാസ്ത്ര സലാകങ്കേതക്ഷികേ സര്വ്വകേലലാശലാല- കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു
പറചക്ഷിലന്ധം

ടകേലാചക്ഷിന്  ശലാസ്ത്ര  സലാകങ്കേതക്ഷികേ  സര്വ്വകേലലാശലാലയക്ട്  ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്

(ടകേലാചക്ഷിന്  ശലാസ്ത്ര  സലാകങ്കേതക്ഷികേ  സര്വ്വകേലലാശലാല നക്ഷിയമന്ധം  1986)  പ്രകേലാരന്ധം  വക്ഷിവക്ഷിധ
ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട് കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാക്കുകേ 

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

 ആകക്ട് -      വകുപക്ട്
35(1)

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

വലാര്ഷക്ഷികേകണക്കു
കേള് തയലാറലാക്കുകേ 

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട് ആകക്ട് - വകുപക്ട്     34(1)

വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാര്
ടക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്തയലാറലാ

ക്കുകേ

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ഡക്ഷിസന്ധംബര്
31 നു

മുന്പലായക്ഷി

സലാററ്റ്യൂടക്ട് ചലാപക്ട്റര് III, 
clause 79

ആകക്ട്- വകുപക്ട്  37

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം
വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുന്ധം

സര്കലാരക്ഷിനു
സമര്പക്ഷിക്കുന

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ആകക്ട് - വകുപക്ട്  37(2)

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല  സര്കലാര് ആകക്ട് - വകുപക്ട്  37(2)

ഓഡക്ഷിറക്ട് 

വലാര്ഷക്ഷികേകണക്കു
കേള് തയലാറലാക്കുകേ 

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട് ആകക്ട് - വകുപക്ട്     34(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെയുന്ധം

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടനയുന്ധം
പ്രസക്ഷിദഗീകേരണന്ധം

 സര്കലാരക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ആകക്ട് - വകുപക്ട്
34(2)
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5. ശഗീ ശങ്കേരലാചലാരവ്യ സന്ധംസ്കൃത സര്വ്വകേലലാശലാല- കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു 
പറചക്ഷിലന്ധം

ശഗീ ശങ്കേരലാചലാരവ്യ സന്ധംസ്കൃത സര്വ്വകേലലാശലാലയ്ക്കു ബലാധകേമലായ നക്ഷിയമ വവ്യവസ്ഥകേള്

(കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല ആകക്ട് 1996, കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998) പ്രകേലാരന്ധം
വക്ഷിവക്ഷിധ  ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

തയലാറലാക്കുകേ
സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുനനക്ഷി
നലായക്ഷി

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

ശഗീ ശങ്കേരലാചലാരവ്യ
സന്ധംസ്കൃത

സര്വ്വകേലലാശലാല
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997, 39 (b) 

ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷിനക്ട്
advise

നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 21(2),(b)

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1997, ചലാപക്ട്റര ക്ട്
IX, 2.(3)

അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ശഗീ ശങ്കേരലാചലാരവ്യ
സന്ധംസ്കൃത

സര്വ്വകേലലാശലാല ആകക്ട്
വകുപക്ട് 14(2)(k), 

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാക്കുകേ ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലറു
ടടെ നക്ഷിര്കദ്ദേശ

പ്രകേലാരന്ധം
രജക്ഷിസലാര്

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 38,(2)

 അന്ധംഗഗീകേലാ
രന്ധം നലകേല

ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി ടസനറക്ട്

വലാര്
ഷക്ഷികേ

റക്ഷികപലാ
ര്ടക്ട്

തയലാറലാക്കുകേ

അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷിനലാ
യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷിനക്ട്
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലറു
ടടെ  കമല

കനലാടത്തക്ഷില

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 52(1)

അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
നലകേല

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 52(1)

അഭക്ഷിപ്രയങ്ങ
ള്ക്കുന്ധം

നക്ഷിര്കദ്ദേശങ്ങ
ള്ക്കുമലായക്ഷി

അകലാദമക്ഷികേക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷിലക്ഷികലകക്ട്

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 52(2)

സര്കലാരക്ഷികലകക്ട്
നലകുന

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 52(3)

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
നലകുന സര്കലാര് ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്

ടസകന് 52(4)
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ഓഡക്ഷിറക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേകേ
ണക്കുകേള്
തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലാ

യക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലറു
ടടെ നക്ഷിര്കദ്ദേശ

പ്രകേലാരന്ധം
രജക്ഷിസലാര്

ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 38,(2)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളു

ടടെയുന്ധം
ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷി
ടനയുന്ധം

പ്രസക്ഷിദഗീകേര
ണന്ധം

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷിനുന്ധം
ചലാന്സലര്ക്കുന്ധം

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്

ഗവണ്ടമനക്ഷി
നക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കു
ന്നതക്ട്

ചലാന്സലര് ആകക്ട് 1994, ചലാപക്ട്റര്
ടസകന് 38,(10)

                                            സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2019-20 295



 അനുബന്ധങ്ങള്

6. കകേരള കേലാര്ഷക്ഷികേ സര്വ്വകേലലാശലാല കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം

സര്വ്വകേലലാശലാലകേള്ക്കു  ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേലാരന്ധം  വക്ഷിവക്ഷിധ
കരഖകേളുമലായുള്ള ബനത്തക്ഷില ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

തയലാരലാക്കുന്നതക്ട്

കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

കമലകനലാടത്തക്ഷില
കേന്ധംകപപലാളര്

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 4,
ടസകന് 31(2)

അവതരക്ഷിപക്ഷികല കവസക്ട്
ചലാന്സലര് ---------------

ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

എകക്ഷികേറ്റ്യൂടക്ഷി
വക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷികക്ട്
Advise

നലകുന്നതക്ഷി
നലായക്ഷി

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 7,
ടസകന് 46(b)

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി,

എകക്ഷി.കേമക്ഷിറക്ഷി,
ജനറല

കേകൗണ്സക്ഷില
എന്നക്ഷിവരുടടെ

മുന്നക്ഷില
അവതരക്ഷിപക്ഷികല

ബജറക്ട്
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
നലകുന്നതക്ഷി

നലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്

സലാററ്റ്യൂടക്ട് SRO
859/74, 2

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാകല

കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

കമലകനലാടത്തക്ഷില
കേന്ധംകപപലാളര്

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 9,
ടസകന് 57(1)

വലാര്
ഷക്ഷികേ

റക്ഷികപലാ
ര്ടക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ജനറല

കേകൗണ്സക്ഷിലക്ഷിനു
സമര്പക്ഷിക്കുന്നതക്ട്
സമര്പക്ഷിക്കുന്നതക്ഷി

നക്ട്

 കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

കമലകനലാടത്തക്ഷില
ജനറല

കേകൗണ്സക്ഷില
മുകഖന

എകക്ഷികേറ്റ്യൂടക്ഷിവക്ട്
കേമക്ഷിററക്ഷി.

വലാര്ഷക്ഷികേ
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
ഒരു മലാസന്ധം
മുന്പലായക്ഷി 

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 9,
ടസകന് 57(1)

പരക്ഷിഗണനയക്ട്
കശഷന്ധം

നക്ഷിര്കദ്ദേശങ്ങകളലാടെക്ട്

ജനറല
കേകൗണ്സക്ഷില

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 9,
ടസകന് 57(2)
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കൂടെക്ഷികയലാ
അലലാടതകയലാ
സര്കലാരക്ഷിനക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കുന

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല

 പരക്ഷിഗണന
യലായക്ഷി സര്കലാര് മലാര്ചക്ട് 31 നക്ട്

മുന്പലായക്ഷി
ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 9,
ടസകന് 57(2)

ഓഡക്ഷിറക്ട് 

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കു
കേള് തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലാ
യക്ഷി

നലകുന്നതക്ഷി
നലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 7,
ടസകന് 47(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെയുന്ധം

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടനയുന്ധം
പ്രസക്ഷിദഗീകേരണന്ധം

ജനറല
കേകൗണ്സക്ഷി
ല എകക്ഷി.
കേമക്ഷിറക്ഷി,

ചലാന്സലര്

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്

ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 7,
ടസകന് 47(3)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുന്ധം

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

തുടെര്നടെപടെക്ഷി
പതക്ഷികേയുമലായക്ഷി
സര്കലാരക്ഷിനക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കുന

എകക്ഷി.കേമക്ഷിറക്ഷി ആകക്ട്  ചലാപക്ട്റര് 7,
ടസകന് 47(4)
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7. തുഞ്ചത്തക്ട് എഴുത്തച്ഛന് മലയലാളന്ധം സര്വ്വകേലലാശലാല-കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം 
കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം

കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലലാശലാലയ്ക്കു  ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്  (തുഞ്ചത്തക്ട്

എഴുത്തച്ഛന്  മലയലാളന്ധം  സര്വ്വകേലലാശലാലലാ  നക്ഷിയമന്ധം   1994,  തുഞ്ചത്തക്ട്  എഴുത്തച്ഛന്

മലയലാളന്ധം  സര്വ്വകേലലാശലാലയുടടെ  ആദവ്യ  സലാററ്റ്യൂടക്ട് 2019)  പ്രകേലാരന്ധം  വക്ഷിവക്ഷിധ
ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാക്കുകേ

ജനറല
ടകേകൗണ്സക്ഷി

ലക്ഷില
അവതരക്ഷിപക്ഷി
ക്കുനനക്ഷിനലാ

യക്ഷി

നക്ഷിര്വ്വലാഹകേ
സമക്ഷിതക്ഷി/
കവസക്ട്

ചലാന്സലര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

ആകക്ട് 1994,
അദവ്യലായന്ധം III,
വകുപക്ട് 52(l),
അദവ്യലായന്ധം V,
വകുപക്ട് 34(3)

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

നക്ഷിര്വ്വലാഹകേ
സമക്ഷിതക്ഷികക്ട്

നക്ഷിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നലകുന്നതക്ഷി

നലായക്ഷി

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട് 1994,
അദവ്യലായന്ധം VII,
വകുപക്ട് 43(2)(b)

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

നക്ഷിര്വ്വലാഹകേ
സമക്ഷിതക്ഷി

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി

സലാററ്റ്യൂടക്ട് അദവ്യലായന്ധം
6, കകലാസക്ട് 6

വലാര്ഷക്ഷികേ
കണക്കു

കേള്
തയലാറലാക്കുകേ

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷി

നലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

നക്ഷിര്കദ്ദേശ പ്രകേലാരന്ധം
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

ആകക്ട് 1994,
അദവ്യലായന്ധം VII,
വകുപക്ട് 44(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്ത
യലാറലാകക്ഷി

നക്ഷിര്വ്വലാഹകേ
സമക്ഷിതക്ഷി
മുകഖന

ടപലാതുസഭകക്ട്

കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

കമല കനലാടത്തക്ഷില 

ആകക്ട് 1994,
ചലാപക്ട്റര് ടസകന്

55(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്

സര്കലാരക്ഷികല
കക്ട് നലകുന

ടപലാതുസഭ ആകക്ട് 1994,
ചലാപക്ട്റര് ടസകന്

55(2)
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വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്നക്ഷിയ

മസഭയക്ട്
നലകുന

സര്കലാര്
ആകക്ട് 1994,

ചലാപക്ട്റര് ടസകന്
55(2)

ഓഡക്ഷിറക്ട് 

വലാര്ഷക്ഷികേകേ
ണക്കുകേള്
തയലാറലാകക്ഷി

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷി

നലായക്ഷി

നക്ഷിര്വ്വലാഹകേ
സമക്ഷിതക്ഷി/
കവസക്ട്

ചലാന്സലര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്

ആകക്ട് 1994,
ചലാപക്ട്റര്

6 ടസകന് 7(3)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുന്ധം

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

പ്രസക്ഷിദഗീകേരക്ഷി
ചക്ട്

ടപലാതുസഭ
ക്കുന്ധം

സര്കരക്ഷിനുന്ധം
സമര്പക്ഷിക്കുന

നക്ഷിര്വ്വലാഹകേ
സമക്ഷിതക്ഷി

ആകക്ട് 1994,
ചലാപക്ട്റര് ടസകന്

44(3)

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
നലകുന സര്കലാര്

ആകക്ട് 1994,
ചലാപക്ട്റര് ടസകന്

44(4)
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8. Kerala  University  of  Fisheries  and  Ocean  Studies  –KUFOS  -
കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം

Kerala  University  of  Fisheries  and  Ocean  Studies ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ

വവ്യവസ്ഥകേള്  (Kerala  University  of  Fisheries  and  Ocean  Studies  Act  2010,

Kerala University of Fisheries and Ocean Studies First Statutes2013)  പ്രകേലാരന്ധം

വക്ഷിവക്ഷിധ  ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്.

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാക്കുകേ

ടസനറക്ഷില
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന

നക്ഷിനലായക്ഷി 

കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ
ഉത്തരവലാദക്ഷിത്ത

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

KUFOS Act,
2010Chapter IV.
Section 38 (3),

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,
Clause 24(2)(b)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്
കക്ട്   കേരടെക്ട്

ബജറക്ട്
പകേര്പക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്

രണലാഴ
മുന്പക്ട്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

5(4)

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
ബജറക്ട്

പരക്ഷികശലാധന

അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷിനലാ
യക്ഷി ടസനറക്ഷിടന

മുന്പക്ഷില
വയ്ക്കുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
കേമക്ഷിറക്ഷി

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി 

KUFOS Statutes
2013, Chapter II

Clause 71,Chapter
V, Clause 9,

KUFOS Act, 2010
. Section 64 (2)(b)

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാക്കുകേ
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
ഗവണ്ടമനക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

 കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

കമലകനലാടത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 79(n)
KUFOS Act, 2010

. Section 65(1)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്

കക്ട്
വലാര്ഷക്ഷികേ

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

രജക്ഷിസലാര് മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
രണലാഴ
മുന്പക്ട്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 5(4)
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കേണക്കുകേളു
ടടെ പകേര്പക്ട്
നലകേല

തക്ഷിനലായക്ഷി

വലാര്ഷക്ഷികേ
കയലാഗത്തക്ഷില
വലാര്ഷക്ഷികേകേ
ണക്കുകേള്

പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കു
കേ

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്ക്കുന്ധം

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷിലക്ഷിനുന്ധം
നക്ഷിര്കദ്ദേശങ്ങള്

നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

ടസനറക്ട് KUFOS Act, 2010
. Section 11 (iii)

 ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനലാ
യക്ഷി നലകേല

കവസക്ട് ചലാന്ലര്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 79(o)

വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാര്
ടക്ട്

തയലാറലാക്കുകേ

ടസനറക്ഷിടന
വലാര്ഷക്ഷികേ

കയലാഗത്തക്ഷില
വയ്ക്കുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

ഡക്ഷിസന്ധംബര്
31 നു

മുന്പലായക്ഷി 

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 78

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്

കക്ട്
വലാര്ഷക്ഷികേ

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിന
പകേര്പക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്

രണലാഴ
മുന്പക്ട്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 5(4)

ഓഡക്ഷിറക്ട് 

തയലാറലാക്കുകേ
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
ഗവണ്ടമനക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

 കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ

കമലകനലാടത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,
Clause 79(n),(o)

KUFOS Act, 2010
. Section 65

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്
ടസനറക്ട്

അന്ധംഗങ്ങള്
കക്ട്

നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്

രണലാഴ
മുന്പക്ട്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 5(4)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളു

ടടെയുന്ധം
ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷി

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗന്സക്ഷിലക്ഷിനുന്ധം
ചലാന്സലര്ക്കുന്ധം

നലകുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

കവസക്ട്
ചലാന്സലര്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 79(p),
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ടനയുന്ധം
പ്രസക്ഷിദഗീകേര

ണന്ധം

സസഗീകേരക്ഷിച
നടെപടെക്ഷികേളു

ടടെ
പതക്ഷികേയുന്ധം

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

സര്കലാരക്ഷിനക്ട്
സമര്പക്ഷിക്കു

കേ

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗന്സക്ഷില

KUFOS Statutes
2013, Chapter
II,Clause 79(q)

KUFOS Act, 2010
. Section 65(4) 

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്

നക്ഷിയമസഭയ്ക
കക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കു
കേ

സര്കലാര്

KUFOS Statutes
2013, Chapter II,

Clause 79(q),
KUFOS Act, 2010

. Section 65(4) 
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9. കകേരള ആകരലാഗവ്യ ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകേലലാശലാല KUHS-കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം 
കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം

കകേരള ആകരലാഗവ്യ ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകേലലാശലാലയ്ക്കു ബലാധകേമലായ നക്ഷിയമ വവ്യവസ്ഥകേള് (കകേരള

ആകരലാഗവ്യ ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകേലലാശലാല ആകക്ട്  2010,  കകേരള ആകരലാഗവ്യ ശലാസ്ത്ര സര്വ്വകേലലാ

ശലാലയുടടെ ആദവ്യ സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998) പ്രകേലാരന്ധം വക്ഷിവക്ഷിധ ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷിലക്ഷി

ല
അവതരക്ഷിപക്ഷി

കല

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷിലക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനയലായുന്ധം
അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷി

നലായുന്ധം

 കവസക്ട്
ചലാന്സലറുടടെ
കമലകനലാടത്തക്ഷി
ല ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

KUHS I Statutes
Chapter VI, Clause

248 & 298(i), 
KUHAS Act.,

Chapter IX Sec 66(1)

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷി
നലായക്ഷി

ടസനറക്ഷിടന
മുന്പക്ഷില

വയ്ക്കുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി 

KUHAS I Statutes
Chapter VI,
Clause248 

 ആവശവ്യമലായ
മലാറങ്ങകളലാടെക്ട്

കൂടെക്ഷികയലാ
അലലാടതകയലാ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകുകേ

ചര്ചയലായക്ഷി
ടസനറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനക്ട്

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

KUHAS I Statutes
Chapter VI,

Clause249(1)
KUHAS Act,

Chapter IX Sec 66(1)

ബജറക്ട്
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം
ചലാന്സലര്
ക്കുന്ധം അയച
ടകേലാടുക്കുകേ

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില KUHAS Act 66(2)

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേള്

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്

KUHAS I Statutes
Chapter  V 162

 അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
നലകേല

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

KUHAS I Statutes
Chapter VI ,
Clause249(1)
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വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാ
ര്ടക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്
ടസനറക്ട്

അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്

KUHAS I Statutes
Chapter  V ,
Clause162

 അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
നലകേല

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില KUHAS Act,

Chapter IX Sec 69(1)

സര്കലാരക്ഷിനക്ട്
സമര്പക്ഷികല

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില KUHAS Act,

Chapter IX Sec 69(1)

ഓഡക്ഷിറക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്
ടസനറക്ട്

അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്

KUHAS I Statutes
Chapter  V ,
Clause162

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ
യുന്ധം ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
യുന്ധം

പ്രസക്ഷിദഗീകേര
ണന്ധം

ടസനറക്ഷിനുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

KUHAS I Statutes
Chapter  VI, Clause

252

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണന

ഗകവണക്ഷിന്ധംഗക്ട്
കേകൗണ്സക്ഷില

KUHAS I Statutes
Chapter  VI, Clause

252
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10. കേലാലക്ഷികറക്ട് യൂണക്ഷികവഴക്ഷിറക്ഷി (കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം)

കേലാലക്ഷികറക്ട്  സര്വ്വകേലലാശലാലയക്ട്  ബലാധകേമലായ  നക്ഷിയമ  വവ്യവസ്ഥകേള്  (കേലാലക്ഷികറക്ട്
സര്വ്വകേലലാശലാല  നക്ഷിയമന്ധം  1975,  കേലാലക്ഷികറക്ട്  സര്വ്വകേലലാശലാല  ആദവ്യ  സലാററ്റ്യൂടക്ട്  1977)
പ്രകേലാരന്ധം വക്ഷിവക്ഷിധ ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷികല

ടസനറക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനയലാ

യുന്ധം
അന്ധംഗഗീകേലാര
ത്തക്ഷിനലായുന്ധം

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

കേലാലക്ഷികറക്ട് യൂണക്ഷികവഴക്ഷിറക്ഷി
സലാററ്റ്യൂടക്ട് ചലാപക്ട്റര് 6,

clause 10, കേലാലക്ഷികറക്ട്
യൂണക്ഷികവഴക്ഷിറക്ഷി ആകക്ട്

47(1)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പകേര്പക്ട് നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംഗക്ഷിനക്ട്
10 ദക്ഷിവസന്ധം

മുന്പക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട്, ചലാപക്ട്റര് 5, 
clause 5

ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

അന്ധംഗഗീകേലാര
ത്തക്ഷിനലായക്ഷി

ടസനറക്ഷിടന
മുന്പക്ഷില

വയ്ക്കുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി 

സലാററ്റ്യൂടക്ട്ചലാപക്ട്റര് 6,
clause 10, clause 11(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കയലാഗത്തക്ഷില

ബജറക്ട്
പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കുകേ

ബജറക്ട്ന്കമല
പ്രകമയന്ധം

പലാസലാക്കുകേയുന്ധം
നടെപടെക്ഷി

സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷി
നക്ട്

കകേമലാറുകേയുന്ധം
ടചയ്യുകേ

ടസനറക്ട് സലാററ്റ്യൂടക്ട് ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(2)

 ആവശവ്യമലായ
മലാറങ്ങകളലാടെക്ട്

കൂടെക്ഷികയലാ
അലലാടതകയലാ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകുകേ

ടസനറക്ട് ആകക്ട്  47(2)

                                            സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2019-20 305



 അനുബന്ധങ്ങള്

വലാര്ഷക്ഷി
കേകണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷികല

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
ഗവണ്ടമനക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട് 48(1),
സലാററ്റ്യൂടക്ട് ,

ചലാപക്ട്റര് 6, clause 11(1)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ

പകേര്പക്ട് നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംറക്ഷിനക്ട് 10

ദക്ഷിവസന്ധം
മുന്പക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട് ,ചലാപക്ട്റര് 5,
clause 5,

വലാര്ഷക്ഷികേ
കയലാഗത്തക്ഷില

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കു
കേള്

പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കുകേ

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേളക്ഷിന്കമല

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാക്കുകേയുന്ധം

നടെപടെക്ഷി
സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി
സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷി

നക്ട്
കകേമലാറുകേയുന്ധം

ടചയ്യുകേ

ടസനറക്ട്
സലാററ്റ്യൂടക്ട് ,

ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(2)

അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

ടസനറക്ട്
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 

ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(3)

വലാര്ഷക്ഷി
കേ

റക്ഷികപലാ
ര്ടക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷിനക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കുന്നതക്ഷി
നക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിന
അവകലലാകേന
ത്തക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന

കമല
കനലാടത്തക്ഷില

ജനുവരക്ഷി 31
നു മുന്പലായക്ഷി 

സലാററ്റ്യൂടക്ട് ചലാപക്ട്റര് 6,
clause 11(5) ,

ആകക്ട് ചലാപക്ട്റര് 49 (1)

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാകല

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട്
നടെപടെക്ഷികേള്

സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനലായക്ഷി

ടസനറക്ട് ആകക്ട്, ചലാപക്ട്റര്749(2)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

വലാര്ഷക്ഷിറക്ഷികപലാര്ടക്ഷി
ടന പകേര്പക്ട്

നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര്
മഗീറക്ഷിന്ധംറക്ഷിനക്ട് 10

ദക്ഷിവസന്ധം
മുന്പക്ട്

ചലാപക്ട്റര് 5, clause 5,

പ്രകമയത്തക്ഷിനു
കമല സസഗീകേരക്ഷിച

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ആകക്ട് 49, (3),

306 കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



 അനുബന്ധങ്ങള് 

നടെപടെക്ഷികേളുടടെ
വക്ഷിവരങ്ങള്
ടസനറക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ട്

അതക്ഷിന്ലള്ള
പ്രകമയങ്ങളുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല

 പരക്ഷിഗണനയലാ
യക്ഷി

സര്കലാര് ആകക്ട് 49, (4),

ഓഡക്ഷിറക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേകേണക്കു
കേള് തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷി
കകറക്ഷിടന
കമലകനലാട

ത്തക്ഷില
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട് 48(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകേല

ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി ടസനറക്ട് ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(3)

ഗവ. ഗസറക്ഷില
വലാര്ഷക്ഷികേ

കേണക്കുകേളുടടെയുന്ധം
ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടനയുന്ധം
പ്രസക്ഷിദഗീകേരണന്ധം

ടസനറക്ഷിനുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട് ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(4),

ആകക്ട് , ചലാപക്ട്റര് 7,
48(2)

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണന

സക്ഷിന് ഡക്ഷി
കകറക്ട്

ചലാപക്ട്റര് 6, 
clause 11(4)
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11. കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല (കേണക്കു സൂകക്ഷിപന്ധം കേണക്കു പറചക്ഷിലന്ധം)

കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാലയ്ക്കു ബലാധകേമലായ നക്ഷിയമ വവ്യവസ്ഥകേള്  (കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലലാശലാല
ആകക്ട്  1996,  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലലാശലാല  സലാററ്റ്യൂടക്ട്  1998)  പ്രകേലാരന്ധം  വക്ഷിവക്ഷിധ
ഉത്തരവലാദക്ഷിത്തബനങ്ങള്

എനക്ട് എനക്ഷിനക്ട് ആരക്ട് ഉപലാധക്ഷികേള് നക്ഷിയമന്ധം / സലാററ്റ്യൂടക്ട്

ബജറക്ട്

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
തയലാറലാക്കുകേ

ടസനറക്ഷിടന
പരക്ഷിഗണനയലാ

യുന്ധം
അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷി

നലായുന്ധം

സക്ഷിന്ഡക്ഷികക
റക്ഷിടന

കമലകനലാട
ത്തക്ഷില

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
clause 50(3)(b),

ആകക്ട് 1996.
ടസകന് 25

(XXIX)

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

കേരടെക്ട്
ബജറക്ഷിന്ടറ

പകേര്പക്ട്
നലകേല

രജക്ഷിസലാര് മഗീറക്ഷിന്ധംറക്ഷിനക്ട് 10
ദക്ഷിവസന്ധം മുന്പക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
ചലാപറര് 6, clause

(5)

കേരടെക്ട് ബജറക്ട്
പരക്ഷികശലാധന

 ടസനറക്ഷിടന
മുന്പക്ഷില

വയ്ക്കുന്നതക്ഷിനലായക്ഷി
സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട്

ജനുവരക്ഷി 1 നു
മുന്പലായക്ഷി 

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
clause 10

കേരടെക്ട്  ബജറക്ട്
ടമകമലാറലാണത്തക്ഷി

കനലാടടെലാപന്ധം
നല്കുകേ

ചലാന്സലറുടടെ
പരക്ഷിഗണനകക്ട് സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട് ആകക്ട് 1996.

ടസകന് 51(1)

 ആവശവ്യമലായ
മലാറങ്ങകളലാടെക്ട്

കൂടെക്ഷികയലാ
അലലാടതകയലാ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകുകേ

ചലാന്സലര് ആകക്ട് 1996.
ടസകന് 51(2)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കണക്കു

കേള്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷില

അവതരക്ഷിപക്ഷിക
ല

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
ഗവണ്ടമനക്ഷിനു
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷികക
റക്ഷിടന

കമലകനലാട
ത്തക്ഷില

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട് 1996,
ചലാപക്ട്റര്

7 ,ടസകന് 53(1)
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ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ

പകേര്പക്ട്
നലകേല

ടസനറക്ട്
അന്ധംഗങ്ങള്കക്ട്

പ്രകമയന്ധം
അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കു

ന്നതക്ഷിനലായക്ഷി

രജക്ഷിസലാര് മഗീറക്ഷിന്ധംറക്ഷിനക്ട് 10
ദക്ഷിവസന്ധം മുന്പക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
ചലാപറര് 6, clause

(5)

ടസനറക്ഷിനു
മുന്നക്ഷില വയല

വലാര്ഷക്ഷികേകണ
ക്കുകേളുടടെ

അന്ധംഗഗീകേലാരത്തക്ഷി
നലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട്
ആകക്ട് 1996,

ചലാപക്ട്റര്
7 ,ടസകന്11(1)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കയലാഗത്തക്ഷില

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേള്

പരക്ഷിഗണക്ഷിക്കുകേ

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേളക്ഷിന്കമല

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാക്കുകേയുന്ധം

നടെപടെക്ഷി
സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന

തക്ഷിനലായക്ഷി
സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ഷി

നക്ട്
കകേമലാറുകേയുന്ധം

ടചയ്യുകേ

ടസനറക്ട്

ആകക്ട് 1996.
ടസകന്53 (3),
സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,

ചലാപറര് 7, clause
11(2)

അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം
നലകേല ഓ ഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി ടസനറക്ട്

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
ചലാപക്ട്റര് 7, clause

11(3)

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടക്ട്

തയലാറലാകക്ഷി
ടസനറക്ഷിനക്ട്

സമര്പക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിന
അവകലലാകേന
ത്തക്ഷിനലായക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷികക
റക്ഷിടന കമല
കനലാടത്തക്ഷില

ജനുവരക്ഷി 31 നു
മുന്പലായക്ഷി 

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
ചലാപക്ട്റര് 7, clause

11(5)

പ്രകമയന്ധം
പലാസലാകല

സക്ഷിന്ഡക്ഷികകറക്ട്
നടെപടെക്ഷികേള്

സസഗീകേരക്ഷിക്കുന്ന
തക്ഷിനലായക്ഷി

ടസനറക്ട്
ആകക്ട് 1996,

ചലാപക്ട്റര്
7 ,ടസകന്54(2)

പ്രകമയത്തക്ഷിനു
കമല സസഗീകേരക്ഷിച
നടെപടെക്ഷികേളുടടെ
വക്ഷിവരങ്ങള്
നലകുന്നതക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേ
റക്ഷികപലാര്ടന്ധം

അതക്ഷിന്ലള്ള
പ്രകമയങ്ങളുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനു

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

ആകക്ട് 1996,
ചലാപക്ട്റര്

7 ,ടസകന് 54(3)

നക്ഷിയമസഭയക്ട്
സമര്പക്ഷികല

 പരക്ഷിഗണനയലാ
യക്ഷി സര്കലാര്

ആകക്ട് 1996,
ചലാപക്ട്റര്

7 ,ടസകന് 54(4)
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ഓഡക്ഷിറക്ട്

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേള്

തയലാറലാകക്ഷി
ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ട്

ഓഡക്ഷിറക്ഷിനലായക്ഷി
നലകുന്നതക്ഷിനലാ

യക്ഷി

സക്ഷിന്ഡക്ഷികക
റക്ഷിടന

കമലകനലാട
ത്തക്ഷില

ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്
ഓഫഗീസര്/
ഫക്ഷിനലാന്സക്ട്

കേമക്ഷിറക്ഷി

ആകക്ട് 1996,
ചലാപക്ട്റര് 7,

ടസകന് 54(2)

വലാര്ഷക്ഷികേകേണ
ക്കുകേള്,ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ട്,
വലാര്ഷക്ഷികേ

ധനകേലാരവ്യപതക്ഷി
കേ എന്നക്ഷിവയുടടെ

സൂക
പരക്ഷികശലാധന 

Committee
on Annual
Accounts,

Audit
Report&
Annual
financial

Statements

സലാററ്റ്യൂടക്ട് 1998,
ചലാപക്ട്റര് 6, clause

89(e)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ
അന്ധംഗഗീകേലാരന്ധം

നലകേല

ഓ ഡക്ഷിറക്ഷി നലായക്ഷി ടസനറക്ട്
ആകക്ട് 1996,

ചലാപക്ട്റര്
7 ,ടസകന് 11(3)

വലാര്ഷക്ഷികേ
കേണക്കുകേളുടടെ
യുന്ധം ഓഡക്ഷിറക്ട്

റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
യുന്ധംഗവ.ഗസറക്ഷില
പ്രസക്ഷിദഗീകേരക്ഷിക്കുക്ട്

ന്നതക്ട്

ടസനറക്ഷിനുന്ധം
സര്കലാരക്ഷിനുന്ധം

നലകുന്നതക്ഷിനലാ
യക്ഷി

സക്ഷിന് ഡക്ഷികകറക്ട്
ആകക്ട് 1996,

ചലാപക്ട്റര്
7 ,ടസകന് 11(4)

ഓഡക്ഷിറക്ട്
റക്ഷികപലാര്ടക്ഷിടന
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സക്ഷിന് ഡക്ഷികകറക്ട്
ആകക്ട് 1996,
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അനുബനന്ധം - 5

കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡുകള് ഓഡനിറനിനന് സമര്പനിക്കുന്ന കണക്കുസൂക്ഷേനിപന്
കരേഖളളെക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരേന്ധം 

ക്രമ നന്ധം സബോപനതനിളന്റെ കപരേന് നനിലവനില് സമര്പനിക്കുന്ന കരേഖകള്

1 കകരേളെബോ കറഷന് വവബോപബോരേനി
കക്ഷേമനനിധനി 

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക , ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

2
കകരേളെബോ കശുവണനി

ളതബോഴനിലബോളെനി ആശശബോസ
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

3 കകരേളെബോ തയ്യല് ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

4 കകരേളെബോ കയര് ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

5 കകരേളെ സന്ധംസബോന നനിര്മനിതനി
കകനന്ധം

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, ബബോലന്സന്
ഷന്റീറന്

6

കകരേളെ സന്ധംസബോന ഭബോഗവക്കുറനി
ഏജന്റുമബോരുളടെയന്ധം

വനില്പനകബോരുളടെയന്ധം
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക

7 കകരേളെ കര്ഷക ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

8
കകരേളെ കളെളെന് വവവസബോയ
ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമനനിധനി

കബബോര്ഡന്
ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

9 കകരേളെ കകതറനി ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, ബബോലന്സന്
ഷന്റീറന്

10 കകരേളെ ആഭരേണ ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

11
കകരേളെ ഈറ കബോട്ടുവളെളെനി തഴ

ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമനനിധനി
കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

12 കകരേളെ വവബോപബോരേനി കക്ഷേമനനിധനി
കബബോര്ഡന് വബോര്ഷനിക കണകന് ഓഡനിറനിനന് ലഭവമബോക്കുന്നനില

13
കകരേളെ ബന്റീഡനി ചുരുടന്

ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമനനിധനി
കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്
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14
കകരേളെ ക്ഷേന്റീരേ കര്ഷക

ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമനനിധനി
കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

15

കകരേളെ അബന്കബോരേനി
ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമനനിധനി

കബബോര്ഡന് ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

16 കകരേളെബോ കമബോകടബോര് ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, ബബോലന്സന്
ഷന്റീറന്

17 കകരേളെബോ ഖബോദനി ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന്

 ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

18 കകരേളെ ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമനനിധനി കബബോര്ഡന് 

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, ബബോലന്സന്
ഷന്റീറന്

19
കകരേളെ ചുമടന് ളതബോഴനിലബോളെനി
കക്ഷേമ കബബോര്ഡന് (അണ

അറബോച്ചന്ഡന്)

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, ബബോലന്സന്
ഷന്റീറന്

20
കകരേളെ ചുമടന് ളതബോഴനിലബോളെനി

കക്ഷേമ  കബബോര്ഡന്
(സബോന്കഡര്ഡന്)

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, ബബോലന്സന്
ഷന്റീറന്

21 അലകന് ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമ
പദ്ധതനി 

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്

22 ബബോര്ബര് & ബബ്യൂടന്റീഷവന്
ളതബോഴനിലബോളെനി കക്ഷേമ   പദ്ധതനി 

ഇന്കന്ധം & എകന്ളപന്റെന്റീച്ചര് പതനിക, റസന്റീപന്റന് &
കപളയ്മെന്റെന്  പതനിക, ബബോലന്സന് ഷന്റീറന്
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അനുബനന്ധം - 6

ആഭഭ്യന്തരവന്ധം ബബാഹഭ്യവമബായയി കണക്കു പറയുന്നതയിനുള്ള ക്രമമീകരണങ്ങളുടട
ചയിത്രങ്ങള 
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