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അദദദ്ധ്യായയം - 1

ആമുഖയം

ലലദ്ധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  രൂപപീകൃതമദ്ധ്യായതണ്ട്  8.5.1942  ലല  എഫണ്ട്-1/3721/ധന.  നമ്പര

സരക്കദ്ധ്യാര  ഉത്തരവഡിലൂലടെയദ്ധ്യാണണ്ട്.   തലദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങള,  സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള

എനഡിവയുലടെ  അക്കക്കൗണ്ടുകള  ഓഡഡിറ്റു  ലചെയ്യുനതദ്ധ്യായഡിരുന്നു  വകുപഡിലന്റെ  ആദദകദ്ധ്യാലലത്ത  പ്രധദ്ധ്യാന

പ്രവരത്തനയം.  വകുപഡിലന്റെ ഓഡഡിറണ്ട് നടെപടെഡികളക്കണ്ട് നഡിയമപരമദ്ധ്യായ ഒരു ചെട്ടക്കൂടെണ്ട് ഉണദ്ധ്യായതണ്ട്  15.1.1996  ല്

ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമയം  - 1994 നഡിലവഡില് വനലതദ്ധ്യാലടെയദ്ധ്യാണണ്ട്.  1996  ല് തലന ലകരള

ലലദ്ധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെട്ടങ്ങളയം  നഡിലവഡില്  വന്നു.  30.5.2015  ലല  സ.ഉ.

(എയം.എസണ്ട്)നയം.148/2015/ജഡി.എ.ഡഡി.  ഉത്തരവഡിലൂലടെ വകുപഡിലന്റെ ലപരണ്ട്  ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്

എനണ്ട്  പുനരനദ്ധ്യാമകരണയം  ലചെയ.   29.12.2017  ലല  സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.9674/2017/ധന.  ഉത്തരവഡിലൂലടെ

ഓഡഡിറണ്ട്  മദ്ധ്യാനസ്വലഡിലന്റെ  5  വദ്ധ്യാലദങ്ങളളള  ഇയംഗപീഷണ്ട്  പതഡിപഡിനയം,  25.3.2018  ലല  സ.ഉ.

(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.2563/2018/ധന.  ഉത്തരവു  പ്രകദ്ധ്യാരയം  5  വദ്ധ്യാലദങ്ങളദ്ധ്യായുളള  ഓഡഡിറണ്ട്  മദ്ധ്യാനസ്വലഡിലന്റെ  മലയദ്ധ്യാളയം

പതഡിപഡിനയം സരക്കദ്ധ്യാര അയംഗപീകദ്ധ്യാരയം നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. 

ഭരണഘടെനയുലടെ  73, 74  ലഭദഗതഡികള പ്രകദ്ധ്യാരയം തഡിതല പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം നഡിലവഡില്

വരഡികയുയം  അവയുലടെ  അധഡികദ്ധ്യാരങ്ങളയം  ഉത്തരവദ്ധ്യാദഡിത്തങ്ങളയം  പതഡിന്മടെങ്ങണ്ട്  വരദഡിക്കുകയുയം  ലചെയ.

ഭരണഘടെനദ്ധ്യാപരവുയം നഡിയമപരവുമദ്ധ്യായഡി  ഓഡഡിറണ്ട്  ലചെലയ്യേണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ചുമതല,  ഉത്തരവദ്ധ്യാദഡിത്തയം,

ധനസഡിതഡി,  എണയം  എനഡിവ  വരദഡിച്ചതണ്ട്  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ  പ്രദ്ധ്യാധദ്ധ്യാനദയം

ഉയരത്തഡിയഡിരഡിക്കുകയദ്ധ്യാണണ്ട്.  1994  ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് നഡിയമത്തഡിലന്റെ പട്ടഡികയഡില് ഉളലപട്ടഡിട്ടുളള

തലദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളളലപലടെയുളള  മുഴുവന്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം,  സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ

ധനസഹദ്ധ്യായലത്തദ്ധ്യാലടെ   പ്രവരത്തഡിക്കുന  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം,  ബഹ.  ലകദ്ധ്യാടെതഡി  ഉത്തരവുകളഡിലൂലടെ

ചുമതലലപടുത്തഡിയഡിട്ടുളള   സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം,  കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാലങ്ങളഡില്  സരക്കദ്ധ്യാര  ഉത്തരവണ്ട്  മുലഖന

ചുമതലലപടുത്തഡിയഡിട്ടുളള  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം  ഓഡഡിറണ്ട്  കൃതദതലയദ്ധ്യാലടെയുയം  സമയബനഡിതമദ്ധ്യായുയം

നടെത്തുകയദ്ധ്യാണണ്ട്  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ ചുമതല.  ഇതഡിന  പുറലമ  വകുപണ്ട്  അദദക്ഷന്

ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെഡിലന്റെ  ട്രഷറര  കൂടെഡിയദ്ധ്യാണണ്ട്.   1330  ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളദ്ധ്യാണണ്ട്

നഡിലവഡിലുളളതണ്ട്.
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 1994  ലല  ലകരള  ലലദ്ധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിയമത്തഡിലല  പട്ടഡികയഡില്  ലപരണ്ട്  പറഞ

സദ്ധ്യാപനങ്ങള കൂടെദ്ധ്യാലത കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാലങ്ങളഡിലദ്ധ്യായഡി വഡിവഡിധ സരക്കദ്ധ്യാര ഉത്തരവുകളഡിലൂലടെയുയം ബഹ.  ലകരള

ലലഹലക്കദ്ധ്യാടെതഡിയുലടെ  ഉത്തരവുകളഡിലൂലടെയുയം   അതദ്ധ്യാതണ്ട്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  നഡിയമങ്ങളഡില്  വദവസ

ലചെയ്തതനസരഡിചയം  ആണണ്ട്  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിനണ്ട്  വഡിവഡിധ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  ഓഡഡിറഡിനളള

അധഡികദ്ധ്യാരയം  ലഭദമദ്ധ്യായഡിട്ടുളളതണ്ട്.  ഇപ്രകദ്ധ്യാരയം  2018-19  ല്  8566  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  ഓഡഡിറഡിനളള  ചുമതല

സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡില് നഡിക്ഷഡിപ്തമദ്ധ്യാണണ്ട്.   ഇതഡില് 1200  തലദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളയം, 12

സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളയം, 3165 ലദവസസ്വങ്ങളയം, 21 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകളയം, 959 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങളയം, 2782

ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡികള/ആശുപതഡി മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട് കമഡിറഡി, 92  ലലലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡിലുകളയം, 62

സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരഡിക സദ്ധ്യാപനങ്ങളയം, മറഡിനങ്ങളഡിലദ്ധ്യായഡി 147  സദ്ധ്യാപനങ്ങളയം ഉളലപടുന്നു.  
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വകുപഡിലന്റെ ഘടെന, കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള, ഭരണയം, ജപീവനക്കദ്ധ്യാരദയം

ധനകദ്ധ്യാരദ  വകുപഡിലന്റെ ഭരണനഡിയന്ത്രണത്തഡിലദ്ധ്യാണണ്ട്  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  പ്രവരത്തഡിക്കുനതണ്ട്.

01.04.2018  മുതല് 31.3.2019  കദ്ധ്യാലയളവഡില്  ലഡദ്ധ്യാ.ലതദ്ധ്യാമസണ്ട് ഐസക്കണ്ട്`  ആണണ്ട് ധനകദ്ധ്യാരദ വകുപണ്ട് മന്ത്രഡി.

ധനകദ്ധ്യാരദ  അഡപീഷണല്  ചെപീഫണ്ട്  ലസക്രട്ടറഡി   ശപീ.മലനദ്ധ്യാജണ്ട്   ലജദ്ധ്യാഷഡി.ലഎ.എ.എസണ്ട്  ആണണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ

ഭരണനഡിരവ്വഹണ ലനതൃതസ്വയം   ഇക്കദ്ധ്യാലയളവഡില് വഹഡിച്ചഡിട്ടുളളതണ്ട്.   ശപീ.ഡഡി.  സദ്ധ്യാങഡി   വകുപണ്ട്   തലവനദ്ധ്യായഡി

തുടെരുന്നു.

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ  ആസദ്ധ്യാനയം  തഡിരുവനന്തപുരത്തണ്ട്  വഡികദ്ധ്യാസണ്ട്  ഭവനഡിലല

നദ്ധ്യാലദ്ധ്യായം  നഡിലയഡിലദ്ധ്യാണണ്ട്  പ്രവരത്തഡിച  വരുനതണ്ട്.   വകുപഡിലന്റെ  പ്രവരത്തനയം  ഏലകദ്ധ്യാപഡിപഡിക്കുനതഡിനദ്ധ്യായഡി  5

ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടരമദ്ധ്യാരുയം ഒരു സപീനഡിയര ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടറയം,  ഒരു ലലദ്ധ്യാ ഓഫപീസറയം,  നദ്ധ്യാലണ്ട് ലഡപപ്യൂട്ടഡി

ഡയറക്ടരമദ്ധ്യാരുയം,  17  ഓഡഡിറണ്ട്  ഓഫപീസരമദ്ധ്യാരുയം  ആസദ്ധ്യാന  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡില്  ലമല്ലനദ്ധ്യാട്ട  ചുമതല

വഹഡിക്കുന്നു.

മുഖദ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 14 ജഡിലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള, 43 ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള എനഡിവ ഉളലപലടെ ആലക

58  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളദ്ധ്യാണണ്ട്  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിനണ്ട്  കപീഴഡിലുളളതണ്ട്.   തഡിരുവനന്തപുരയം,

എറണദ്ധ്യാകുളയം,  തൃശൂര,  ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്  ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്  ഓഫപീസുകളലടെ ലമധദ്ധ്യാവഡികളയം  12  സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലദ്ധ്യാ

ഓഡഡിറണ്ട് ലമധദ്ധ്യാവഡികളയം തഡിരുവഡിതദ്ധ്യായംകൂര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് ലമധദ്ധ്യാവഡിയുയം ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടരമദ്ധ്യാരദ്ധ്യാണണ്ട്.   മറണ്ട്
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ജഡിലദ്ധ്യാ  ഓഫപീസുകളലടെ  ലമധദ്ധ്യാവഡികള,   ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ  ഓഡഡിറണ്ട്,  ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്,

ലക്ഷമനഡിധഡി  ഓഡഡിറണ്ട്,  കണ്ണൂര  ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട്  ഒഴഡിലകയുളള  മറണ്ട്  ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറ്റുകള,

ഗുരുവദ്ധ്യായൂര  ലദവസസ്വയം  ഓഡഡിറണ്ട്,   മലബദ്ധ്യാര  ലദവസസ്വയം  ഓഡഡിറണ്ട്,  ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്  എനപീ  ഓഫപീസുകളലടെ

ലമലധഡികദ്ധ്യാരഡികള സപീനഡിയര ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടരമദ്ധ്യാരദ്ധ്യാണണ്ട്.  മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിനണ്ട്

കപീഴഡില്  രണണ്ട്  ലമഖലദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള  ഉണണ്ട്.  പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്  ലമഖലദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ  തലവന്  ലഡപപ്യൂട്ടഡി

ഡയറക്ടറയം തലലശ്ശേരഡി ലമഖലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ തലവന് ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസറമദ്ധ്യാണണ്ട്. ലകരള ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ഓഡഡിറണ്ട്, കദ്ധ്യാരഷഡിക ലകദ്ധ്യാലളജണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ലവളളദ്ധ്യായണഡി, ടൂറഡിസയം ഓഡഡിറണ്ട്, ലകദ്ധ്യാച്ചഡിന് ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട്, ട്രഡിഡ

ഓഡഡിറണ്ട്,  കണ്കറന്റെണ്ട്  മുനഡിസഡിപല്  ഓഡഡിറണ്ട്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള  എനഡിവയുലടെ  അധഡികദ്ധ്യാരഡികള  ലഡപപ്യൂട്ടഡി

ഡയറക്ടറരമദ്ധ്യാരദ്ധ്യാണണ്ട്.  പുതുതദ്ധ്യായഡി  നഡിയമഡിതരദ്ധ്യാകുന  ഓഡഡിറരമദ്ധ്യാരക്കണ്ട്   നദ്ധ്യാലുമദ്ധ്യാസലത്ത  സദ്ധ്യാറപ്യൂട്ടറഡി

പരഡിശപീലനയം  നല്കുനതടെക്കമുളള  വകുപഡിലന്റെ  പരഡിശപീലനദ്ധ്യാവശദങ്ങള  നഡിറലവറ്റുനതഡിനണ്ട്  ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട്

ഡയറക്ടറലടെ കപീഴഡില് പരഡിശപീലന വഡിഭദ്ധ്യാഗയം പ്രവരത്തഡിക്കുന്നു.

വകുപഡിലന്റെയുയം ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന്റെയുയം അഡഡിനഡിലസ്ട്രേഷന് ചെദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് 
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ഡയറക്ടററററ

ജജിലല്ലാ കല്ലാരരല്ലാലയങ്ങള

 ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര

 സസീനജിയര ഡഡപപ്യൂടജി 
 ഡയറക്ടര

 ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര

കണ്കറനറ ഒല്ലാ  ഡജിററ കല്ലാരരല്ലാലയയ

 മുനജിസജിപ്പല് റകല്ലാരപ്പററഷന

സസീനജിയര ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര

1.തജിരുവനന്തപുരയ
2. ഡകല്ലാലയ
3. ഡകല്ലാചജി 
4. തൃശ്ശൂര
5. റകല്ലാഴജിറകല്ലാടറ

  6. കണ്ണൂര 
(ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര,
  ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി)

ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര
ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി

1.ആലപ്പുഴ 
2. തജിരുവല
3. റകല്ലാടയയ
4. ചങ്ങനല്ലാറശ്ശേരജി

5. ഡപരുമല്ലാവൂര 
6. ആലുവ
7. പല്ലാലകല്ലാടറ
8. തജിരൂര
9. വടകര
10. തലറശ്ശേരജി
11. കല്ലാസരറഗല്ലാഡറ

 സരവകലല്ലാശല്ലാലകള

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി-
റജല്ലായജിനറ ഡയറക്ടര

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി-
റജല്ലായജിനറ ഡയറക്ടര

  തജിരുവജിതല്ലായകൂര 
      റദേവസസയ 
      റബല്ലാരഡറ

 സസീനജിയര 
 ഡഡപപ്യൂടജി 
 ഡയറക്ടര

  1. ഗുരുവല്ലായൂര റദേവസസയ
2. മേലബല്ലാര റദേവസസയ 

      റബല്ലാരഡറ,റകല്ലാഴജിറകല്ലാടറ

ഓഡജിററ 

ഓഫസീസര 

   മേലബല്ലാര റദേവസസയ
   റബല്ലാരഡറ,റമേഖലല്ലാ 

കല്ലാരരല്ലാലയയ, 
  തലറശ്ശേരജി

വജികസന അറതല്ലാറജിറജികള

ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര
ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി

സസീനജിയര ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര

തജിരുവനന്തപുരയ 
വജികസന അറതല്ലാറജിറജി 

       ഡകല്ലാചജി
 വജികസന അറതല്ലാറജിറജി

മേററ സല്ലാപനങ്ങള

സസീനജിയര ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര
-ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി

1. റക്ഷേമേനജിധജി ഒല്ലാഡജിററ
2. റകരള ഭവന നജിരമല്ലാണ
   റബല്ലാരഡറ

ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര
ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി

1. ഭല്ലാ ഷല്ലാ ഇനസജിറപ്യൂടറ
2. കല്ലാര ഷജിക റകല്ലാറളജറ,
    ഡവളളല്ലായണജി
3. ജജിലല്ലാ ടൂറജിസയ ഒല്ലാഡജിററ

ഒല്ലാഡജിററ ഒല്ലാഫസീസര

എസറ.ഐ.ഇ.പജി

ഡകല്ലാചജിന റദേവസസയ
   റബല്ലാരഡറ,

മേലബല്ലാര റദേവസസ
റബല്ലാരഡറ,റമേഖലല്ലാ 

കല്ലാരരല്ലാലയയ, 
   പല്ലാലകല്ലാടറ

ഡട്രെയജിനജിയഗറ ഡസനര

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി-
റജല്ലായജിനറ ഡയറക്ടര

1. തജിരുവനന്തപുരയ
2.എറണല്ലാകുളയ 
3. തൃശ്ശൂര
4. റകല്ലാഴജിറകല്ലാടറ

1. ഡകല്ലാലയ
2. പത്തനയതജിട
3. ആലപ്പുഴ
4. റകല്ലാടയയ
5. ഇടുകജി
6. പല്ലാലകല്ലാടറ

7. മേലപ്പുറയ 
8. വയനല്ലാടറ
9. കണ്ണൂര 
10. കല്ലാസരറഗല്ലാഡറ

        മുനജിസജിപ്പല്
       കകൗണ്സജില്

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി-
റജല്ലായജിനറ ഡയറക്ടര

1. ലകരള  സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല & 
  എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുളകലദ്ധ്യായം സദ്ധ്യാലങതഡിക
   ശദ്ധ്യാസ്ത്ര  സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
2. മഹദ്ധ്യാതദ്ധ്യാ ഗദ്ധ്യാനഡി സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
3. ലകരള ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാലങതഡിക 
    സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
4. ശപീ ശങരദ്ധ്യാചെദ്ധ്യാരദ സയംസ്കൃത 
    സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
5. ലകരള കദ്ധ്യാരഷഡിക സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 
6. കദ്ധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല &
   മലയദ്ധ്യാളയം സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

   7. കണ്ണൂര സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
8. ഫഡി ഷറപീസണ്ട് സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
9. ലകരള  ആലരദ്ധ്യാഗദ സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
10. ലകരള  ലവററഡിനറഡി  സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

                          റദേവസസങ്ങള

ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി-
സസീ.ഡഡ. ഡയറക്ടര

ഡക.എചറ.ആര.
ഡബബ.എസറ



ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര 2 ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര 3 റലല്ലാ ഒല്ലാഫസീസരഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര 1  ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര 4

ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലല ഭരണ നഡിരവ്വഹണ ക്രമപീകരണയം

  ഡയറക്ടര

      ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 1                                ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 2                           ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 3                          ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 4                        ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 5              
                                                                  

ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട് ലസന്റെര

                                                                                                                                                                               

      സപീനഡിയര 
ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര
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         സഡിഎആര     ലസ്പെഷദല്   എയം.എല്     എസദ്ധ്യാ.      ലപന് ഷന്         അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്      ഒ & എയം     എസണ്ട്.എസണ്ട്       ഐറഡി &      റൂളസണ്ട്                          സര. (എ)       സര. (ബഡി)  സര. (സഡി)    സര(ഡഡി).        പ   ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട്          സഡി.ഇ.     എയം.എസണ്ട്      സപ്യൂട്ടണ്ട്                     ലസല്  

             യൂണഡി. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
       



2.1 ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന്റെയുയം ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന്റെയുയം ലമല്വഡിലദ്ധ്യാസയം, 

ലവബ്ലലസറണ്ട്  ,   ലഫദ്ധ്യാണ് നയം  .

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ ആസദ്ധ്യാന കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,  ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം എനഡിവയുലടെ

ലമല്വഡിലദ്ധ്യാസയം, ലഫദ്ധ്യാണ് നമ്പറകള, ഇ-ലമയഡില് വഡിലദ്ധ്യാസയം, ലവബ്ലലസറണ്ട് എനഡിവയുലടെ വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള

ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു.

തഡിരുവനന്തപുരയം ജഡില

1 ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് ഡയറക്ടറലടെ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
വഡികദ്ധ്യാസണ്ട് ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 033

director.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640,
0471-2304038  
www.lfa.gov.in

2 ജഡിലദ്ധ്യാ  ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
ഹക്കൗസഡിങ്ങണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് ബഡില്ഡഡിങ്ങണ്ട്
ശദ്ധ്യാന്തഡി നഗര, തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 001

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

3 ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തഡിരുവനന്തപുരയം-695 033

corp  t  vm.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2320821

4 ലകരള സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
(എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള കലദ്ധ്യായം സദ്ധ്യാലങതഡിക ശദ്ധ്യാസ്ത്ര 
സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല  അധഡിക ചുമതല– ) 
ലകരള യൂണഡിലവഴഡിറഡി.പഡി.ഒ
തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 034

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

5 ഭവനനഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ഹക്കൗസഡിയംഗണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് ബഡില്ഡഡിയംഗണ്ട്
ശദ്ധ്യാന്തഡി നഗര, തഡിരുവനന്തപുരയം -695 001

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

6 കദ്ധ്യാരഷഡിക ലകദ്ധ്യാലളജണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കദ്ധ്യാരഷഡിക ലകദ്ധ്യാലളജണ്ട്, ലവളളദ്ധ്യായണഡി
തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 522

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

7 സയംസദ്ധ്യാന ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, നളന, തഡിരുവനന്തപുരയം -695 003

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

8 ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലറ ഡണ്ട് ലക്രദ്ധ്യാസണ്ട് ലറദ്ധ്യാഡണ്ട്
വഞഡിയൂര പഡി.ഒ, തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 037

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

9 എസണ്ട്.ഐ.ഇ.പഡി ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ജഡി.പഡി.ഒ ലലയഡിന്,പുളഡിമൂടെണ്ട് ജയംഗ്ഷന്, തഡിരുവനന്തപുരയം- 695001

siepaudit.ksad@kerala.gov.in
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10 തഡിരുവഡിതദ്ധ്യായംകൂര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ടെഡി.സഡി. 11/1624, നനന്ലകദ്ധ്യാടെണ്ട്, തഡിരുവനന്തപുരയം -695 003

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

11 തഡിരുവനന്തപുരയം വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ജയ മനഡിരയം, വഴുതക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്
തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 010

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

12 ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് 
പരഡിശപീലന ലകനയം

training.ksad@kerala.gov.in

13 ടൂറഡിസയം ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പദ്ധ്യാമൂടെണ്ട്,ചെദ്ധ്യാരദ്ധ്യാച്ചഡിറ ലറദ്ധ്യാഡണ്ട്, കവടെഡിയദ്ധ്യാര പഡി.ഒ
തഡിരുവനന്തപുരയം - 695 003

twcaudit.ksad@kerala.gov.in

ലകദ്ധ്യാലയം ജഡില

14 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പഴയ മുനഡിസഡിപല് ലകട്ടഡിടെയം, 
ഓവര ബ്രഡിഡ്ജഡിന സമപീപയം, ചെഡിനക്കടെ
ലകദ്ധ്യാലയം-691 001

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

15 ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ലകദ്ധ്യാലയം

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

16 ലക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പഴയ മുനഡിസഡിപല് ലകട്ടഡിടെയം, ചെഡിനക്കടെ
ലകദ്ധ്യാലയം - 691 001

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

പത്തനയംതഡിട്ട ജഡില

17 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മഡിനഡി സഡിവഡില് ലസഷന്, 
പത്തനയംതഡിട്ട  – 689 645

dopta.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം.0468-2223691

18 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,  തഡിരുവല, 
പത്തനയംതഡിട്ട - 689 101

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

ആലപ്പുഴ ജഡില

19 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലക.എസണ്ട്.ആര.ടെഡി.സഡി ബസണ്ട് സദ്ധ്യാന്റെഡിന സമപീപയം
അയണ് ബ്രഡിഡ്ജണ്ട് പഡി.ഒ., ആലപ്പുഴ  – 688 011

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

20 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
നഗരസഭദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ആലപ്പുഴ  – 688 001

mlalp.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0477-2251913
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ലകദ്ധ്യാട്ടയയം ജഡില 

21 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
കളക്ടലററണ്ട് പഡി.ഒ., ലകദ്ധ്യാട്ടയയം  – 686 001

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

22 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ലകദ്ധ്യാട്ടയയം - 686001

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

23 മഹദ്ധ്യാതദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാനഡി സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
പ്രഡിയദരശഡിനഡി ഹഡില്സണ്ട് പഡി.ഒ
അതഡിരമ്പുഴ, ലകദ്ധ്യാട്ടയയം - 686 560

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

24 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ചെങ്ങനദ്ധ്യാലശ്ശേരഡി  – 686 101

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

ഇടുക്കഡി ജഡില

25 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
മഡിനഡി സഡിവഡില് ലസഷന്
ലതദ്ധ്യാടുപുഴ ഈസണ്ട് പഡി.ഒ,  ഇടുക്കഡി - 685 584

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

എറണദ്ധ്യാകുളയം ജഡില

26 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
സഡിവഡില് ലസഷന്, കദ്ധ്യാക്കനദ്ധ്യാടെണ്ട് പഡി.ഒ.
എറണദ്ധ്യാകുളയം - 682 030

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

27 ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
ലകദ്ധ്യാച്ചഡി - 682 011

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

28 ലകദ്ധ്യാച്ചഡി ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാലങതഡിക സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം (CUSAT Audit), ലകദ്ധ്യാച്ചഡി ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സദ്ധ്യാലങതഡിക 
സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല - 682 822

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

29 വഡിശദ്ധ്യാല ലകദ്ധ്യാച്ചഡി വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം (GCDA Audit), വഡിശദ്ധ്യാല ലകദ്ധ്യാച്ചഡി വഡികസന 
അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ലകദ്ധ്യാച്ചഡി -682 020

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

30 സയംസ്കൃത സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, കദ്ധ്യാലടെഡി ശപീ ശങരദ്ധ്യാചെദ്ധ്യാരദ  സയംസ്കൃത
സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല, കദ്ധ്യാലടെഡി പഡി.ഒ. -  683 574

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

31 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലപരുമ്പദ്ധ്യാവൂര നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലപരുമ്പദ്ധ്യാവൂര പഡി.ഒ. - 683543

mlpbvr.  ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0484-2522230
Ext.35,  0484 -2700678
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32 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
ആലുവ  – 683101

m  lalv.ksad@kerala.gov.in 
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0484-2623756

33 ഫഡിഷറപീസണ്ട് സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പനങ്ങദ്ധ്യാടെണ്ട്  പഡി.ഒ - 682 506

fisheriesuty.ksad@kerala.gov.in

തൃശൂര ജഡില

34 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ലചെമ്പൂകദ്ധ്യാവണ്ട്.പഡി.ഒ
തൃശ്ശൂര - 680 020

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

35 ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തൃശ്ശൂര - 680 001

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

36 കദ്ധ്യാരഷഡിക സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലവളളദ്ധ്യാനഡിക്കര.പഡി.ഒ , തൃശ്ശൂര -680 654

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

37 ലകദ്ധ്യാച്ചഡിന് ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാച്ചഡിന് ലദവസസ്വയം കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
തൃശ്ശൂര - 680 001

cdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0487- 2322609

38 ആലരദ്ധ്യാഗദ സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലമ ഡഡിക്കല് ലകദ്ധ്യാലളജണ്ട് പഡി.ഒ . തൃശ്ശൂര - 680 596

healthuty.ksad@kerala.gov.in

39 ഗുരുവദ്ധ്യായൂര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ഗുരുവദ്ധ്യായൂര പഡി.ഒ., തൃശ്ശൂര - 680 101

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

പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് ജഡില

40 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മുനഡിസഡിപല് ടെക്കൗണ് ഹദ്ധ്യാളഡിന സമപീപയം
പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് - 678 001

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

41 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് - 678 001

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

42 മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് ലമഖലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മുനഡിസഡിപല് ടെക്കൗണ് ഹദ്ധ്യാളഡിന സമപീപയം
പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് - 678 001

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

മലപ്പുറയം ജഡില

43 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
സഡിവഡില് ലസഷന് നപ്യൂ ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട്
മലപ്പുറയം - 676 505

dompm.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0483-2734951
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44 കദ്ധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം (മലയദ്ധ്യാളയം 
സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല - അധഡികചുമതല),
കദ്ധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല പഡി.ഒ., ലതഞഡിപദ്ധ്യാലയം,
മലപ്പുറയം - 673 635

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

45 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, 
തഡിരൂര.പഡി.ഒ., മലപ്പുറയം - 676101

mltir.ksad@kerala.gov.in

ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് ജഡില

46 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
സഡിവഡില് ലസഷന്, ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്- 673 020

dokkd.ksad@kerala.gov.in
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0495-2371012

47 ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്  - 673 032

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

48 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
മുനഡിസഡിപല് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
വടെകര, ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് - 673 101

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

49 മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് സഡിവഡില് ലസഷന്
നപ്യൂ ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട്, ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്- 20

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

വയനദ്ധ്യാടെണ്ട് ജഡില

50 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
മുനഡിസഡിപല് ലകട്ടഡിടെയം
കല്പറ, വയനദ്ധ്യാടെണ്ട് - 673 121

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

51 ലകരള ലവററഡിനറഡി സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, പൂലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്, ലക്കഡിടെഡി പഡി.ഒ.,
വയനദ്ധ്യാടെണ്ട് - 673 576

kvasuuty.ksad@kerala.gov.in

കണ്ണൂര ജഡില

52 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ലക.എയം.ലകദ്ധ്യായംപകണ്ട്, 
മുനഡിസഡിപല് ബസണ്ട് സദ്ധ്യാന്റെഡിന സമപീപയം, കണ്ണൂര -670 001

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

53 ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കണ്ണൂര - 670 001

m  unicipalauditkannur@  gmail.com
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0497-2700581
0497-2700582

54 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
തലലശ്ശേരഡി നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തലലശ്ശേരഡി -670 101

mltlsry.ksad@kerala.gov.in 
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0490- 2344071
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55 മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട്  ലമഖലദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
തഡിരുവങ്ങദ്ധ്യാടെണ്ട് ശപീരദ്ധ്യാമസസ്വദ്ധ്യാമഡി ലക്ഷതയം
തലലശ്ശേരഡി -670 103

hreaudittly@gmail.com
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0490-2320270

56 കണ്ണൂര സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കണ്ണൂര സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല, മങ്ങദ്ധ്യാട്ടുപറമ്പണ്ട്, കണ്ണൂര - 670567

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

കദ്ധ്യാസറലഗദ്ധ്യാഡണ്ട് ജഡില

57 ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
ഇ - ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട്, വഡിദദദ്ധ്യാ നഗര.പഡി.ഒ. 
കദ്ധ്യാസറലഗദ്ധ്യാഡണ്ട് - 671 123

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

58 നഗരസഭദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കദ്ധ്യാസരലഗദ്ധ്യാഡണ്ട് നഗരസഭദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
കദ്ധ്യാസറലഗദ്ധ്യാഡണ്ട്-671 121

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

2.2 ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ എണയം

വഡിവഡിധ തസഡികകളഡിലദ്ധ്യായഡി 1155 ജപീവനക്കദ്ധ്യാരദ്ധ്യാണണ്ട് സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡില് ലജദ്ധ്യാലഡി ലചെയ്യുനതണ്ട്.

വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള ചുവലടെ പറയുന്നു.

ക്രമ
നയം തസഡികയുലടെ ലപരണ്ട്

തസഡികകളലടെ
എണയം ശമ്പള ലസ്കെയഡില്

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

1 ഡയറക്ടര 1 89000 - 120000

2 ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട്  ഡയറക്ടര 20 85000 - 117600

3 സപീനഡിയര ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര 23 77400-115200

4 ലലദ്ധ്യാ ഓഫപീസര 1 77400-115200

5 ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര (ഹ.ലഗ) 12 68700-110400

6 ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര 24 45800-89000

7 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര (ഹ.ലഗ) 100 40500-85000

8 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര 100 36600-79200

9 അസഡിസന്റെണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര 211 32300-68700

10 സപീനഡിയര ലഗഡണ്ട് ഓഡഡിറര 211 30700-65400

11 ഓഡഡിറര 213 27800-59400

12 ഓഫപീസണ്ട് സൂപ്രണണ്ട്(ഹ.ലഗ) 3 40500-85000
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13 ഓഫപീസണ്ട് സൂപ്രണണ്ട് 3 36600-79200

14 കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് (ലസലക്ഷന് ലഗഡണ്ട്) 24 32300-68700

15 കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് (സപീനഡിയര ലഗഡണ്ട്) 24 30700-65400

16 കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് (ഫസണ്ട് ലഗഡണ്ട്) 24 27800-59400

17 കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് (ലസക്കന്റെണ്ട്  ലഗഡണ്ട്) 25 20000-45800

18 ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട് (സപീനഡിയര ലഗഡണ്ട്) 1 30700-65400

19
ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട് 
(ഫസണ്ട് ലഗഡണ്ട്) 1 26500-56700

20 ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട്  (ലഗഡണ്ട് II) 1 20000-45800

21 ക്ലറഡിക്കല് അസഡിസന്റെണ്ട് (ലഗഡണ്ട് 1) 5 20000-45800

22 ക്ലറഡിക്കല് അസഡിസന്റെണ്ട് (ലഗഡണ്ട് 2) 6 17500-39500

23 അറന്ഡര 23 17000-37500

24 ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട് (ഹ.ലഗ)) 32 17000-37500

25 ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട് 61 16500-35700

26 ഡഡ്രൈവര 1 18000-41500

27 ഡബന്ഡര 1 17500-39500

28 ലറദ്ധ്യാണഡിലയദ്ധ്യാ ഓപലററര 1 17500-39500

29 ഡനറണ്ട് വദ്ധ്യാച്ചണ്ട്മദ്ധ്യാന് 3 16500-35700

ആലക 1155

2.3 അനദത ലസവനത്തഡിലുളള ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ വഡിവരങ്ങള

ഇക്കൗ വകുപഡിലല 5 ജപീവനക്കദ്ധ്യാര  അനദത ലസവന വദവസയഡില് 2018-19 കദ്ധ്യാലയളവഡില്  ലജദ്ധ്യാലഡി

ലചെയ്തഡിരുന്നു.  വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു.

ക്രമ
നയം

ജപീവനക്കദ്ധ്യാരലന്റെ ലപരണ്ട്  ലസവനമനഷഡിച്ചഡിരുന സലയം

1
ശപീ. ജയനദ്ധ്യാരദ്ധ്യായണന്.വഡി.എസണ്ട്
ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 28.02.2019 ല് വഡിരമഡിച

2 ശപീ.ജയചെനന്.ബഡി
ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര

ബഹ. വദവസദ്ധ്യായ വകുപ്പു മന്ത്രഡിയുലടെ
അഡപീഷണല് ലലപ്രവറണ്ട് ലസക്രട്ടറഡി 

3
ശപീ. സസ്വരദ്ധ്യാജണ്ട്.പഡി,
കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് ലഗഡണ്ട് I

ലപഴണല് അസഡിസന്റെണ്ട്,
ശപീ.ലക.ദദ്ധ്യാസന്.എയം.എല്.എ
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4
ശപീ.മലഹഷണ്ട്.എ 
ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട്- ലഗഡണ്ട് I ജഡിലദ്ധ്യാ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട്, പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്

5 ശപീമതഡി.ലരഷ.പഡി
ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട് - ലഗഡണ്ട് II ജഡിലദ്ധ്യാ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട്, കണ്ണൂര

2.4 നഡിയമന വഡിവരങ്ങള

2018-19  ല് സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡില് നടെനഡിട്ടുളള നഡിയമനങ്ങളലടെ വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള ചുവലടെ

ലചെരക്കുന്നു.

2.4.1 ആലക നഡിയമനങ്ങള

ക്രമ നയം തസഡിക എണയം

1 ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 13

2 സപീനഡിയര ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര 16

3 ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര 16

4 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര 18

5 ഓഡഡിറര 36

6 കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട്  ലഗഡണ്ട് - II 12

7 ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട് 3

ആലക 114

2.4.2 എസണ്ട്.സഡി/എസണ്ട്.ടെഡി വഡിഭദ്ധ്യാഗത്തഡില് നഡിന്നുളള നഡിയമനങ്ങള

ക്രമ നയം തസഡിക എസണ്ട്.സഡി എസണ്ട്.റഡി ആലക

1 ഓഡഡിറര 2 1 3

2 കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് 1 1 2

2.4.3 ലസ്പെഷദല് റഡിക്രൂട്ടണ്ട്ലമന്റെണ്ട്

റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് വരഷയം ഇക്കൗ വകുപഡില് ലസ്പെഷദല് റഡിക്രൂട്ടണ്ട്ലമന്റെഡിലൂലടെ ആലരയുയം നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടഡില.
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2.4.4 ദഡിവസലവതന ജപീവനക്കദ്ധ്യാര

ക്രമ നയം തസഡിക എണയം

1 ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട് 2

2 ഡഡ്രൈവര 16

2.5 വഡിരമഡിച്ച ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ വഡിവരങ്ങള

തന്വരഷയം വഡിവഡിധ തസഡികകളഡിലദ്ധ്യായഡി 24 ജപീവനക്കദ്ധ്യാര ഇക്കൗ വകുപഡില് നഡിന്നുയം വഡിരമഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

ക്രമ നയം       തസഡിക എണയം

1 ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര 11

2 സപീനഡിയര ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര 3

3 ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര 1

4 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര 2

5 അസഡിസന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര 1

6 സപീനഡിയര ലഗഡണ്ട് ഒദ്ധ്യാഡഡിറര 2

7 ലസലക്ഷന് ലഗഡണ്ട് കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് 1

8 ക്ലറഡിക്കല് അസഡിസന്റെണ്ട് ലഗഡണ്ട് 1 1

9 അറന്ഡര 1

10 ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട് (ഹ.ലഗ) 1

ആലക 24

2.6 പുതുതദ്ധ്യായഡി സൃഷഡിച്ച/നഡിരത്തലദ്ധ്യാക്കഡിയ തസഡികകള, സൂപരനപ്യൂമററഡി തസഡിക, നഡിരത്തലദ്ധ്യാക്കഡിയ

ഓഫപീസുകളലടെ വഡിവരയം

റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  കദ്ധ്യാലയളവഡില്  പുതഡിയതദ്ധ്യായഡി  തസഡികകള  സൃഷഡിക്കുകലയദ്ധ്യാ  നഡിരത്തലദ്ധ്യാക്കുകലയദ്ധ്യാ

സൂപരനപ്യൂമററഡി തസഡികകളഡില് നഡിയമനയം നടെത്തുകലയദ്ധ്യാ ഓഫപീസുകള നഡിരത്തലദ്ധ്യാക്കുകലയദ്ധ്യാ ലചെയ്തഡിട്ടഡില.

2.7 വകുപഡിലല ജപീവനക്കദ്ധ്യാരലക്കതഡിലര സസ്വപീകരഡിച്ചഡിട്ടുളള അച്ചടെക്ക നടെപടെഡി , പഡിരഡിചവഡിടെലപട്ട 

ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ  വഡിവരയംര

പ്രസ്തുത കദ്ധ്യാലയളവഡില് വകുപഡിലല 6 ജപീവനക്കദ്ധ്യാരലക്കതഡിലര അച്ചടെക്ക നടെപടെഡികള സസ്വപീകരഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

വകുപഡില് നഡിന്നുയം ആലരയുയം പഡിരഡിചവഡിട്ടഡിട്ടഡില.
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2.8 വകുപ്പുമദ്ധ്യായഡി ബനലപട്ടുളള ലകദ്ധ്യാടെതഡി വദവഹദ്ധ്യാരങ്ങള

വകുപ്പുമദ്ധ്യായഡി  ബനലപട്ടണ്ട്  ലലഹലക്കദ്ധ്യാടെതഡി,  ജഡിലദ്ധ്യാ  ലകദ്ധ്യാടെതഡി,  ലകരള അഡഡിനഡിലസ്ട്രേറപീവണ്ട്  ട്രഡിബപ്യൂണല്,

ലലദ്ധ്യാകദ്ധ്യായുക്ത എനഡിവഡിടെങ്ങളഡിലദ്ധ്യായഡി 540 ലകസുകള നഡിലവഡിലുണണ്ട്.  തന്വരഷയം പുതുതദ്ധ്യായഡി 32 ലകസുകള

ഫയല് ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട്.   29  എണയം തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയുയം  19  എണയം വകുപണ്ട്  അപപീല് ഫയല് ലചെയ്തതുയം നടെപടെഡി

സസ്വപീകരഡിച്ചഡിട്ടുയം ഉണണ്ട്. 

2.9 ഓഡഡിറണ്ട് പരഡിധഡിയഡില് വരുന സദ്ധ്യാപനങ്ങള

1994  ലല  ലകരള  ലലദ്ധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ആക്ടണ്ട്  വകുപണ്ട്  4(1),  4(2)  പ്രകദ്ധ്യാരയം  പട്ടഡികയഡില്

ഉളലപടുത്തഡിയഡിട്ടുളള  തലദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം  തലദ്ദേശ  നഡിധഡികളലടെയുയം  ഓഡഡിറണ്ട്

അധഡികദ്ധ്യാരഡി  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറക്ടറദ്ധ്യാണണ്ട്.  വകുപഡിലന്റെ  ഓഡഡിറണ്ട്  പരഡിധഡിയഡില്  

വരുന സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ വഡിവരങ്ങള ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു. 

I. 1994-ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ആക്ടണ്ട് പ്രകദ്ധ്യാരമുള്ള സദ്ധ്യാപനങ്ങള

A. തലദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള 

നയം വഡിഭദ്ധ്യാഗയം ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന
ഓഫപീസുകളലടെ വഡിവരയം

1
മുനഡിസഡിപല് 
ലകദ്ധ്യാരപലറഷനകള

(6)

തഡിരുവനന്തപുരയം

കണ്കറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള

ലകദ്ധ്യാലയം

ലകദ്ധ്യാച്ചഡി

തൃശ്ശൂര

ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്

കണ്ണൂര

2
ജഡിലദ്ധ്യാ പഞദ്ധ്യായത്തുകള

 (14) 14 എണയം

ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
3 മുനഡിസഡിപദ്ധ്യാലഡിറഡികള

(87)

11 എണയം

76 എണയം

4 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തുകള
           (152)

152  എണയം

5
ഗദ്ധ്യാമപഞദ്ധ്യായത്തുകള

(941 എണയം) 941 എണയം
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  B. സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള

6 സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള

ലകരള സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

കണ്കറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

മഹദ്ധ്യാതദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാനഡി സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ലകദ്ധ്യാച്ചഡി ശദ്ധ്യാസ്ത്ര 
സദ്ധ്യാലങതഡികസരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ലകരള ഫഡിഷറപീസണ്ട് - സമുദ്ര പഠന 
സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ശപീ ശങരദ്ധ്യാചെദ്ധ്യാരദ സയംസ്കൃത 
സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ലകരള കദ്ധ്യാരഷഡിക സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ലകരള ആലരദ്ധ്യാഗദ സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 

കദ്ധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ലകരള ലവററഡിനറഡി സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

കണ്ണൂര സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

മലയദ്ധ്യാളയം സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 

കദ്ധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിനണ്ട്

അധഡിക ചുമതല
നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്

എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള കലദ്ധ്യായം സദ്ധ്യാലങതഡിക 
ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

ലകരള സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിനണ്ട്
അധഡികചുമതല നല്കഡി.

C. ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

7 മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം
ഹഡിന്ദു റഡിലപീജഡിയസണ്ട് ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള 
എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെഡിനണ്ട് കപീഴഡിലുള്ള ലക്ഷതങ്ങള
(1350)

മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം ഓഡഡിറണ്ട്
മുഖദ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയവുയം

തലലശ്ശേരഡി, പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്
ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളയം

D. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

8 ലകരള ചുമട്ടണ്ട് ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

ലക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 

9 ലകരള ഖദ്ധ്യാദഡി ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

10 ലകരള അബ്കദ്ധ്യാരഡി വരലക്കഴണ്ട് ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട്

11 ലകരള കള്ളണ്ട് ലചെത്തണ്ട് ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

12 ലലബര ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട്

16



13 ലകരള ഡകത്തറഡി ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

14 ലകരള ലമദ്ധ്യാലട്ടദ്ധ്യാര ട്രദ്ധ്യാന്ലസ്പെദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് വരലക്കഴണ്ട് ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട്

15 ലകരള കയര ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട് 

16 ലകരള കണ്സ്ട്രേക്ഷന് വരലക്കഴണ്ട് ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട്

17 കരഷക ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

18 ലകരള തയ്യേല് ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

19 ലകരള കശുവണഡി ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ആശസ്വദ്ധ്യാസ  ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട്

20 ലകരള നഡിരമഡിതഡി ലകനയം

E. മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള

ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന സദ്ധ്യാപനങ്ങള
ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തുന

ഓഫപീസുകളലടെ വഡിവരയം

21 ലകരള ഭവന നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് ലക.എസണ്ട്.എച്ചണ്ട്.ബഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 

22 ട്രഡിഡ (വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി) ട്രഡിഡ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

23 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ. (വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി) ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ. ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

24 ലഗദ്ധ്യാശപീ ലഎലന്റെണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി
 എറണദ്ധ്യാകുളയം ജഡിലദ്ധ്യാ
ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

25 ലകരള ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

26 സയംസദ്ധ്യാന സരവവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്
എസണ്ട്.ലഎ.ഇ.പഡി ഓഡഡിറണ്ട്

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

27 ലകരള ലഹല്ത്തണ്ട് റഡിസരച്ചണ്ട് ആന്റെണ്ട് ലവല്ലഫയര ലസദ്ധ്യാഡസറഡി ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്
ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

28 ഓരഫലനജുകളയം അഗതഡിമനഡിരങ്ങളയം

ജഡിലദ്ധ്യാ ഒദ്ധ്യാഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള

29 ലകരള ലസ്പെദ്ധ്യാരട്സണ്ട് കക്കൗണ്സഡിലുയം അതഡിലന്റെ ജഡിലദ്ധ്യാ യൂണഡിറ്റുകളയം 
അനബന സദ്ധ്യാപനങ്ങളയം

30 ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ജവഹര ബദ്ധ്യാലഭവനയം ജഡിലദ്ധ്യാ ബദ്ധ്യാലഭവനകളയം 

31 ഹരഡിജന് ലഹദ്ധ്യാസലുകള

32 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

33 ലകരള ലളഡിതകലദ്ധ്യാ അക്കദ്ധ്യാദമഡി
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ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള

34 ലകരള സയംഗപീത നദ്ധ്യാടെക അക്കദ്ധ്യാദമഡി

35 ലകരള സദ്ധ്യാഹഡിതദ അക്കദ്ധ്യാദമഡി

36 ലകരള കലദ്ധ്യാമണ്ഡലയം

37 കദ്ധ്യാന്ലഫഡണ്ട് (ലകരള അലസദ്ധ്യാസഡിലയഷന് ലഫദ്ധ്യാര ലനദ്ധ്യാണ് ലഫദ്ധ്യാരമല് 
എഡപ്യൂലക്കഷന് & ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട്)

38 ലകരള ബദ്ധ്യാല സദ്ധ്യാഹഡിതദ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

39 ലകരള പ്രലദശണ്ട് ഭദ്ധ്യാരതണ്ട് ലസവകണ്ട് സമദ്ധ്യാജണ്ട്

40 ഭദ്ധ്യാരതണ്ട് സ്കെക്കൗട്ടണ്ട്സണ്ട് & ഡഗഡ്സണ്ട്

41
സയംസദ്ധ്യാന ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില്, ജഡിലദ്ധ്യാ, തദ്ധ്യാലൂക്കണ്ട് ഡലബ്രറഡി 
കക്കൗണ്സഡിലുകള, സയംസദ്ധ്യാന ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡിലഡിനണ്ട് കപീഴഡിലുള്ള 
ഡലബ്രറഡികളയം

42 ലകരള റഡി.ബഡി അലസദ്ധ്യാസഡിലയഷന്

43 എസണ്ട്.പഡി.സഡി.എ(ലസദ്ധ്യാഡസറഡി ലഫദ്ധ്യാര പ്രഡിവന്ഷന് ഓഫണ്ട് ക്രുവല്റഡി ടു 
ആനഡിമല്സണ്ട്)

44 ട്രദ്ധ്യാവന്കൂര -ലകദ്ധ്യാച്ചഡിന് ലമഡഡിക്കല് കക്കൗണ്സഡില്

45 ലകരള നഴ് സ സണ്ട് & മഡിഡണ്ട്-ഡവഫണ്ട് കക്കൗണ്സഡില്

46 ലകരള ഫദ്ധ്യാരമസഡി കക്കൗണ്സഡില്

47 ലകരള ലഡന്റെല് കക്കൗണ്സഡില്

48 ലകരള അരബന് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് ഫഡിനദ്ധ്യാന്സണ്ട് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന്

49 ലകരള ലപദ്ധ്യാലപീസണ്ട് ലവല്ലഫയര അമഡിനഡിറഡി ഫണണ്ട്

50 ലകരള ലപദ്ധ്യാലപീസണ്ട് ലസ്പെദ്ധ്യാരട്സണ്ട് ഫണണ്ട്

51 ലകരള മഡിലഡിട്ടറഡി ലബനലവലന്റെണ്ട് ഫണണ്ട്, ഡഡിസ്ട്രേഡികണ്ട് ലബനലവലന്റെണ്ട് ഫണണ്ട്, 
ഫദ്ധ്യാഗണ്ട് ലഡ ഫണണ്ട്

52
ലസറണ്ട് കമഡിറഡി ലഫദ്ധ്യാര സയന്സണ്ട് ആന്റെണ്ട് ലടെക്കണ്ട്ലനദ്ധ്യാളജഡിയണ്ട് കപീഴഡിലുള്ള 
സയന്റെഡിഫഡിക്കണ്ട് റഡിസരച്ചണ്ട് ഫണണ്ട്

53 ലകരള പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് അലസദ്ധ്യാസഡിലയഷന് ഫണണ്ട്

II. സരക്കദ്ധ്യാര ഉത്തരവുകള പ്രകദ്ധ്യാരയം ചുമതലലപടുത്തഡിയ സദ്ധ്യാപനങ്ങള

1
ഭൂഗരഭ ജല അലതദ്ധ്യാറഡിറഡി (ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം)

(ലകരള ഗക്കൗണണ്ട് വദ്ധ്യാട്ടര (കണ്ലട്രദ്ധ്യാള &
ലറഗുലലഷന്) ആക്ടണ്ട് 2002, ലസക്ഷന് 25)

2 ലട്രയഡിലഡഴണ്ട് ലവല്ലഫയര ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്  സ.ഉ(പഡി) 16/92/റഡി.ഡഡി തപീയതഡി 27/1/1992
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3
ലസദ്ധ്യാഡസറഡി ലഫദ്ധ്യാര ദ കണ്സ്ട്രേക്ഷന്, 
ലമയഡിന്റെനന്സണ്ട് & അഡഡിനഡിലസ്ട്രേഷന് ഓഫണ്ട് മളട്ടഡി 
പരപസണ്ട് കളച്ചറല് ലകദ്ധ്യായംപകണ്ട്  

ജഡി.ഒ.(എയം.എസണ്ട്) നയം.56/98/സഡി.എ.ഡഡി. 
തപീയതഡി 26.11.1998 

4 ഇന്റെലഗറഡണ്ട് ടൂറഡിസയം ഫണണ്ട് 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.3076/2001/ധന തപീയതഡി
20/04/2004 ടൂറഡിസയം വപീക്കണ്ട് ലസലഡിലബ്രഷന്സണ്ട്

ആന്റെണ്ട് ഡഡിസ്ട്രേഡികണ്ട് ടൂറഡിസയം ലപ്രദ്ധ്യാലമദ്ധ്യാഷന്
കക്കൗണ്സഡില് 

[സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം. 6179/2002/ധന 
തപീയതഡി 12.11.2002]

5 ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ചെലച്ചഡിത അക്കദ്ധ്യാദമഡി 
സ.ഉ.(എയം.എസണ്ട്).നയം.30/2004/സഡി.എ.ഡഡി 

തഡിയതഡി 29/09/2004

6 ലഹദ്ധ്യാസ്പെഡിറല് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് കമഡിറഡി/ലഹദ്ധ്യാസ്പെഡിറല് 
ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് ലസദ്ധ്യാഡസറഡി 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.3379/2004/എച്ചണ്ട് &എഫണ്ട്.
ഡബബ.ഡഡി തപീയതഡി 3/12/2004

7 ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ലവററഡിനറഡി കക്കൗണ്സഡില് 
കത്തണ്ട് നയം.133189/എസദ്ധ്യാ.ഡഡി.1/04/ഫഡിന്, 

തപീയതഡി 04/01/2005, പ്രഡിന്സഡിപല് ലസക്രട്ടറഡി,
ഫഡിനദ്ധ്യാന്സണ്ട് ഡഡിപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്ലമന്റെണ്ട്

8 ലകരള ബുക്കണ്ട് മദ്ധ്യാരക്കറഡിയംഗണ്ട് ലസദ്ധ്യാഡസറഡി സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.1901/05//ധന 
തപീയതഡി 17/03/2005

9
ലകരള ലസറണ്ട് ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് ഓഫണ്ട് ഡവലറദ്ധ്യാളജഡി 
ആന്റെണ്ട് ഇന്ലഫക്ഷദസണ്ട് ഡഡിസപീസണ്ട് ലസദ്ധ്യാഡസറഡി.  
റഡി.ഡഡി ലമഡഡിക്കല് ലകദ്ധ്യാലളജണ്ട്, ആലപ്പുഴ 

സ.ഉ.(എയം.എസണ്ട്).നയം.50/2000/ എച്ചണ്ട് &എഫണ്ട്.
ഡബബ.ഡഡി തപീയതഡി 01/03/2000

10 ലകരള ബപീഡഡി ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.2078/2001/ എല്.ബഡി.ആര
തപീയതഡി 11.07.2001

11
ലകരള ഈറ, കദ്ധ്യാട്ടുവള്ളഡി ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി 
ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.2078/2001/ എല്.ബഡി.ആര

തപീയതഡി 11.07.2001

12 ലകരള ക്ഷപീരകരഷക ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് സ.ഉ(എയം.എസണ്ട്)നയം.63/2012/എഡഡി 
തപീയതഡി  21.03.2012

13
ലസന്റെര ലഫദ്ധ്യാര കണഡിനപ്യൂയഡിയംഗണ്ട് എഡപ്യൂലക്കഷന്, 
ലകരള 

സ.ഉ(എയം.എസണ്ട്)നയം.67/09/ഉ.വഡി  
തപീയതഡി 24.06.2009

14 സപീ.മദ്ധ്യാറണ്ട് ഡയറലക്ട്രേറ്റുയം അതഡിനണ്ട് കപീഴഡിലുള്ള 6 
ലനഴഡിയംഗണ്ട് ലകദ്ധ്യാലളജുകളയം 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.1427/2013/എച്ചണ്ട്
&എഫണ്ട്.ഡബബ.ഡഡി  തപീയതഡി . 23.04.13

15
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ലലദ്ധ്യാട്ടറഡി ഏജന്റെണ്ട് & 
ലസയഡില്സദ്ധ്യാന് ലവല്ലഫയര ഫണണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം..1012/2013 നഡികുതഡി 

തപീയതഡി 28.12.13
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16 ലകരള ഫയരലഫദ്ധ്യാഴണ്ട് ലവല്ലഫയര & അമഡിനഡിറഡി 
ഫണണ്ട് 

സ.ഉ (എയം.എസണ്ട്)നയം.139/82/ലഹദ്ധ്യായം,  
തപീയതഡി 20/11/1982 &

 സ.ഉ. (എയം.എസണ്ട്)നയം.149/83/ലഹദ്ധ്യായം  
തപീയതഡി 07.11.1983

17 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് ഓഫണ്ട് ലനദ്ധ്യാണ് - 
ബദ്ധ്യാങഡിയംഗണ്ട് കമ്പനപീസണ്ട് (ഇന് ലഡികസ്വഡിലഡഷന്)

1959 ലല കമ്പനഡി (ഗവ:) ചെട്ടങ്ങള-ചെട്ടയം 302

18 ലകരള ലസറണ്ട് ഹജണ്ട് കമഡിറഡി 
സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.2274/15/ധന 

തപീയതഡി 18.03.2015

19 വദ്ധ്യാസ്തുവഡിദദദ്ധ്യാ ഗുരുകുലയം, ആറന്മുള സ.ഉ(പഡി)നയം.83/15/ധന തപീയതഡി 06.01.15

20 ലകരള പ്രസണ്ട് അക്കദ്ധ്യാദമഡി സ.ഉ(പഡി)14/79/നയം.ആര തപീയതഡി 14.12.1979

21 ലകരള ആഭരണ ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി 
ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 

സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.530/18/ധന 
തപീയതഡി 22.01.2018

22
ലസറണ്ട് ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് ഓഫണ്ട് എഡപ്യൂലക്കഷണല് 
മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട് ആന്റെണ്ട് ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട്  (SIEMAT)

സ.ഉ.(എയം.എസണ്ട്)നയം.10000/15/ധന 
തപീയതഡി 18/11/15

23 ലസറണ്ട് ലമഡഡിക്കല് സരവ്വപീസസണ്ട് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.1024/2016/
എച്ചണ്ട്&എഫണ്ട്.ഡബപ്യൂ.ഡഡി  തഡിയതഡി 30.03.16

24
ലസറണ്ട് കക്കൗണ്സഡില് ഓഫണ്ട് എഡപ്യൂലക്കഷണല് 
റഡിസരച്ചണ്ട് ആന്റെണ്ട് ലട്രയഡിനഡിങണ്ട് (SCERT)

ജഡി.ഒ.(എയം.എസണ്ട്) 11/96/ജഡി.എ.ഡഡി 
തപീയതഡിര 06.11.1996

25 ഐ.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡഡി & എല്.ബഡി.എസണ്ട് സ.ഉ(എയം.എസണ്ട്)നയം.10306/15/ധന 
തപീയതഡി 17.11.15

26 ഫ്രണണ്ട്സണ്ട് 
സ.ഉ(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.9956/16/ധന 

തപീയതഡി 24.12.2016

27 ലകരള അലക്കണ്ട് ലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി ലക്ഷമ പദതഡി
 

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

28
ലകരള ബദ്ധ്യാരബര ബപ്യൂട്ടപീഷദന്സണ്ട് ലവല്ലഫയര 
ഫണണ്ട് 

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

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

സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.4980/2016/ധന, 
തപീയതഡി 4.6.16
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III.  ലകരള  ഡഹലക്കദ്ധ്യാടെതഡി  ഉത്തരവുകള  പ്രകദ്ധ്യാരയം  ഓഡഡിറണ്ട്

ലചെയ്യുന സദ്ധ്യാപനങ്ങള

ഉത്തരവണ്ട് നയം. & തപീയതഡി

1 തഡിരുവഡിതദ്ധ്യായംകൂര ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് കത്തണ്ട് നയം.219/സഡി.എയം.പഡി/140 
 തപീയതഡിര 01.02.1974

2 ലകദ്ധ്യാച്ചഡിന് ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് കത്തണ്ട് നയം.എ 1-2006/52  
തപീയതഡിര 30.10.1958

IV. അതദ്ധ്യാതണ്ട് നഡിയമങ്ങളഡില്  വദവസ ലചെയ്ത പ്രകദ്ധ്യാരയം  ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന  സദ്ധ്യാപനങ്ങള

1 ഗുരുവദ്ധ്യായൂര ലദവസസ്വയം നയം.എയം.എസണ്ട്.296/80/ആര.ഡഡി  
തപീയതഡിര 21.03.1980 (ചെട്ടയം-17)

2 കൂടെല്മദ്ധ്യാണഡികദയം ലദവസസ്വയം കൂടെല്മദ്ധ്യാണഡികദയം ലദവസസ്വയം ആക്ടണ്ട് 2005, വകുപണ്ട് 23

3 ലകരള മുനഡിസഡിപല് ലപന്ഷനബഡിള  
ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ ലസന്ട്രല് ലപ്രദ്ധ്യാവഡിഡന്റെണ്ട് 
ഫണണ്ട്

ജഡി.ഒ.(പഡി)നയം.150/81/എല്.എ.& എസണ്ട്.ഡബബ.ഡഡി
തപീയതഡിര 11.8.1981 (റൂളസണ്ട്) 

4 ലകരള ലറഷന് വദദ്ധ്യാപദ്ധ്യാരഡി ലക്ഷമനഡിധഡി 
ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

10.8.1998 ലല 10277/ലലഗണ്ട്/ബഡി2/98, 
വകുപണ്ട് 27 (ആക്ടണ്ട്)

5 ലസന്ട്രല് ലപന്ഷന് ഫണണ്ട് & 
മുനഡിസഡിപല് ലപന്ഷന് ഫണണ്ട് 

1996 ലല ലകരള മുനഡിസഡിപദ്ധ്യാലഡിറഡി ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ(ഡഡി
സഡി ആര ബഡി)ചെട്ടങ്ങള  (ചെട്ടയം 6, ചെട്ടയം 10)

6 ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് 
അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് 

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ).നയം.450/66/ധന 
തപീയതഡി 10/10/1966 1996 ലല ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള

എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് (ലകരള) ചെട്ടങ്ങള, ചെട്ടയം 18

7 അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് ജഡി.ഒ.(പഡി)നയം.88/77/ജഡി.എ.ഡഡി  തപീയതഡിര 10.03.1977
ഉത്തരവഡിലന്റെ അടെഡിസദ്ധ്യാനത്തഡില് അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട്
ഫണണ്ട് ലസറണ്ട് മദ്ധ്യാലനജഡിയംഗണ്ട് കമറഡിയുലടെ ലലബലലദ്ധ്യാ &

സബ്സഡിഡഡിയറഡി റൂളസണ്ട് ഖണ്ഡഡിക 17, 18

8 സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരഡിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങളഡില്  നഡിന്നുയം
വഡിരമഡിച്ച ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ ലപന്ഷന് ഫണണ്ട്
അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്

സ.ഉ.(ലലക)നയം.43/04/സദ്ധ്യായം.ക.വ.  തപീയതഡിര
04.12.2004
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വകുപണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന  ഓരഫലനജുകള, ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി, ആശുപതഡി മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട്

കമഡിറഡി,  സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരഡിക  സദ്ധ്യാപനയം,  ലലലബ്രറഡി  കക്കൗണ്സഡില്,  തലദ്ദേശ  അധഡികദ്ധ്യാര  സദ്ധ്യാനയം,  തലദ്ദേശ

അധപീകദ്ധ്യാര  സദ്ധ്യാപനയം,  തലദ്ദേശനഡിധഡി  എനപീ  മഡിസലലനഡിയസണ്ട്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  ജഡില  തഡിരഡിചളള  വഡിവരയം

തദ്ധ്യാലഴലകദ്ധ്യാടുക്കുന്നു.

മഡിസലലനഡിയസണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ജഡില തഡിരഡിചളള വഡിവരയം

ജഡില ഓരഫലന
ജുകള

ആശുപതഡി
വഡികസന
സമഡിതഡി

ആശുപതഡി
മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട്

കമഡിറഡി

ലലലബ്രറഡി
കക്കൗണ്സഡില്

സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക
സദ്ധ്യാപനയം

അധഡികദ്ധ്യാര
സദ്ധ്യാനയം

അധഡികദ്ധ്യാര
സദ്ധ്യാപനയം

തലദ്ദേശ
നഡിധഡികള

തഡിരുവനന്തപുരയം 45 4 194 8 23 11 5 20

ലകദ്ധ്യാലയം 55 4 195 7 4 1 .. 4

പത്തനയംതഡിട്ട 19 3 135 8 3 1 .. 5

ആലപ്പുഴ 43 1 249 7 7 1 1 3

ലകദ്ധ്യാട്ടയയം 161 5 190 6 2 2 .. 4

ഇടുക്കഡി 83 6 179 6 .. 2 4 5

എറണദ്ധ്യാകുളയം 106 8 154 8 8 4 2 5

തൃശ്ശൂര 123 10 230 7 6 2 .. 9

പദ്ധ്യാലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് 75 7 130 7 3 2 .. 7

മലപ്പുറയം 68 10 248 8 4 2 2 10

ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് 31 10 248 6 .. 1 4 6

വയനദ്ധ്യാടെണ്ട് 37 4 104 4 .. 2 .. 4

കണ്ണൂര 90 10 224 5 1 2 1 7

കദ്ധ്യാസറലഗദ്ധ്യാഡണ്ട് 23 - 93 5 1 2 1 3

959 82 2580 92 62 35 20 92

അദദദ്ധ്യായയം 3

വകുപഡിലന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള

3.1 വകുപഡിലന്റെ ചുമതലകള - ഒറലനദ്ധ്യാട്ടത്തഡില്

ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിരവ്വഹണയം,   ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളലടെ  നഡിയന്ത്രണയം,  സരക്കദ്ധ്യാരഡിനണ്ട്

ആവശദമദ്ധ്യായ  വഡിവരങ്ങള  ലഭദമദ്ധ്യാക്കല്,  സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  സരക്കദ്ധ്യാരഡിനണ്ട്  സമരപഡിക്കല്,

ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്/സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് നടെപടെഡികള സസ്വപീകരഡിക്കല്,  പ്രലതദക ധനസഹദ്ധ്യായങ്ങളക്കണ്ട് വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗ സദ്ധ്യാക്ഷദപതയം

നല്കല്, ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന സദ്ധ്യാപനങ്ങളഡിലല ഉലദദദ്ധ്യാഗസരുലടെ ശമ്പള നഡിരണയയം,  ലപന്ഷന് ശുപദ്ധ്യാരശ
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നല്കല് എനഡിവ  വകുപഡിലന്റെ പ്രധദ്ധ്യാനലപട്ട ചുമതലകളദ്ധ്യാണണ്ട്.

3.2 വകുപഡിലല ജപീവനക്കദ്ധ്യാരക്കു ലവണഡി നടെത്തഡിയഡിട്ടുളള ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട് ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാമുകളലടെ

     വഡിവരയം

വകുപഡില് പുതുതദ്ധ്യായഡി ലജദ്ധ്യാലഡിയഡില് പ്രലവശഡിക്കുന എലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറരമദ്ധ്യാരക്കുയം 4 മദ്ധ്യാസയം ലലദരഘദമുളള

സദ്ധ്യാറപ്യൂട്ടറഡി  പരഡിശപീലനയം  നല്കഡിവരുന്നു.   കൂടെദ്ധ്യാലത,  ഓഡഡിറരമദ്ധ്യാരക്കുയം  ഓഡഡിറണ്ട്  ഓഫപീസരമദ്ധ്യാരക്കുയം

ലഎ.എയം.ജഡി.യുലടെ ആഭഡിമുഖദത്തഡില്, ലസറണ്ട് ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട് ലപദ്ധ്യാളഡിസഡിയുലടെ ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായഡി പരഡിശപീലനങ്ങള നല്കഡി

വരുന്നു.

3.2.1. സദ്ധ്യാറപ്യൂട്ടറഡി ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട്

വകുപഡില് പുതുതദ്ധ്യായഡി ലജദ്ധ്യാലഡിയഡില് പ്രലവശഡിച്ച ഓഡഡിറരമദ്ധ്യാരക്കണ്ട് 1.4.2018 നയം 31.3.2019 നയം ഇടെയഡില്

സദ്ധ്യാറബട്ടറഡി ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട് നല്കഡിയഡിട്ടഡില. 

3.2.2 ഐ  .  എയം  .  ജഡി ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട്

 വകുപഡിലല  ജപീവനക്കദ്ധ്യാരക്കുലവണഡി  നടെത്തഡിയഡിട്ടുളള  ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട്  ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാമുകളലടെ   വഡിവരങ്ങള

ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു.

ക്രമ
നയം

പരഡിശപീലനത്തഡിലന്റെ ലപരണ്ട്
തപീയതഡി

പരഡിശപീലന സലയം
ജപീവനക്കദ്ധ്യാ

രുലടെ എണയംമുതല് വലര

1 റഡി.ഒ.റഡി 10.04.2018 11.04.2018
ഫഡിനദ്ധ്യാന്സണ്ട് ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട്

ലസന്റെര,
ലകരളസരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല

25

2
റഡി.ഒ.റഡി (Training Programme 
converted to TOT) 03.05.2018 05.05.2018

ലഎ.എയം.ജഡി.
തഡിരുവനന്തപുരയം 25

3 ലപീഡരഷഡിപണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം

28.05.2018 30.05.2018 ലഎ.എയം.ജഡി. ലകദ്ധ്യാച്ചഡി 20

4
റഡി.ഒ.റഡി. (Training Programme 
converted to TOT) 07.06.2018 08.06.2018

ലഎ.എയം.ജഡി.
തഡിരുവനന്തപുരയം 35

5 ലപീഡരഷഡിപണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം

05.07.2018 07.07.2018 ലഎ.എയം.ജഡി.
ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്

25

6
എഫഡിഷദന്സഡി എന്ഹദ്ധ്യാന്ലസന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം ലഫദ്ധ്യാര ഓഡഡിലറഴണ്ട് 09.07.2018 10.07.2018

ലഎ.എയം.ജഡി
ലകദ്ധ്യാച്ചഡി 25
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7
ലപീഡരഷഡിപണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം 02.08.2018 04.08.2018

ലഎ.എയം.ജഡി.
തഡിരുവനന്തപുരയം 25

8 ലപീഡരഷഡിപണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം

04.10.2018 06.08.2018 ലഎ.എയം.ജഡി.
ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്

22

9
എഫഡിഷദന്സഡി എന്ഹദ്ധ്യാന്ലസന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം ലഫദ്ധ്യാര ഓഡഡിലറഴണ്ട് 02.11.2018 03.11.2018

ലഎ.എയം.ജഡി.
തഡിരുവനന്തപുരയം 26

10 ലപീഡരഷഡിപണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം

07.11.2018 09.11.2018 ലഎ.എയം.ജഡി.
തഡിരുവനന്തപുരയം

25

11
ലപീഡരഷഡിപണ്ട് ലഡവലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം 03.12.2018 05.12.2018

ലഎ.എയം.ജഡി
ലകദ്ധ്യാച്ചഡി 25

12 എഫപീഷദന്സഡി എന്ഹദ്ധ്യാന്ലസന്റെണ്ട് 
ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം ലഫദ്ധ്യാര ഓഡഡിലറഴണ്ട്

10.12.2018 11.12.2018 ലഎ.എയം.ജഡി
ലകദ്ധ്യാച്ചഡി

22

3.2.3   മറ്റു പരഡിശപീലനപരഡിപദ്ധ്യാടെഡികള

ക്രമ
നയം. പരഡിശപീലനത്തഡിലന്റെ ലപരണ്ട്  തപീയതഡി സലയം

വകുപഡില് നഡിന്നുയം
നഡിലയദ്ധ്യാഗഡിച്ച

പരഡിശപീലകരുലടെ എണയം

1
മലയദ്ധ്യാളയം കമ്പപ്യൂട്ടഡിയംഗണ്ട് - 
യൂണഡിലകദ്ധ്യാഡണ്ട്

28.05.2018 മുതല് 
30.05.2018 വലര

ലഎ.എയം.ജഡി
തഡിരുവനന്തപുരയം 2

2 മലയദ്ധ്യാളയം കമ്പപ്യൂട്ടഡിയംഗണ്ട് - 
യൂണഡിലകദ്ധ്യാഡണ്ട്

17.09.2018  19.09.2018– ലഎ.എയം.ജഡി
ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട്

1

3 മലയദ്ധ്യാളയം കമ്പപ്യൂട്ടഡിയംഗണ്ട് 29.10.2018  31.10.2018– ലഎ.എയം.ജഡി
തഡിരുവനന്തപുരയം 2

കരകുളയം ഗദ്ധ്യാമപീണപഠന ലകനത്തഡില് വച്ചണ്ട് നടെനഡിട്ടുളള ശഡില്പശദ്ധ്യാല സയംബനഡിച്ച വഡിവരങ്ങള

ക്രമ
നയം.

ശഡില്പശദ്ധ്യാലയുലടെ ലപരണ്ട്  തപീയതഡി വകുപഡില് നഡിന്നുയം നഡിലയദ്ധ്യാഗഡിച്ച
പരഡിശപീലകരുലടെ എണയം

1
2017-18  വദ്ധ്യാരഷഡിക ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് 
തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുനതഡിനളള ലഫദ്ധ്യാരമദ്ധ്യാറണ്ട് 
ചെഡിട്ടലപടുത്തല്

4.4.2018 & 5.4.2018 4

2 2017-18 വദ്ധ്യാരഷഡിക ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് ലഫദ്ധ്യാരമദ്ധ്യാറണ്ട്
തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കല്

10.4.2018 5

3 2018-19 ഓഡഡിറണ്ട് പദ്ധ്യാന് വഡിഷയ രൂപപീകരണയം 8.5.2018 & 9.5.2018 34
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4 2018-19 ഓഡഡിറണ്ട് പദ്ധ്യാന് - ലക്രദ്ധ്യാഡപീകരണയം 24.5.2018 & 25.5.2018 31

5

തലദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ 
വദ്ധ്യാരഷഡിക റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുനതഡിനളള 
മദ്ധ്യാരഗ്ഗനഡിരലദ്ദേശങ്ങളയം കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ സമയക്രമവുയം
തപീരുമദ്ധ്യാനഡിക്കല് - ജഡിലദ്ധ്യാ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ 
ലമധദ്ധ്യാവഡികളലടെ ലയദ്ധ്യാഗയം

29.5.18 31

6
2017-18 വഡിശദമദ്ധ്യായ വദ്ധ്യാരഷഡിക ഓഡഡിറണ്ട് - 
നഡിരവ്വഹണയം - ചെരച്ച  ലയദ്ധ്യാഗയം– 25.6.2018 & 26.6.2018 22

7 2019-20 വരഷലത്ത ഓഡഡിറണ്ട് പദ്ധ്യാന് 
തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കല്

19.3.2019 & 20.3.2019 6

8
2019-20 വരഷലത്ത ഒദ്ധ്യാഡഡിറണ്ട് പദ്ധ്യാന് 
തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കല് 21.3.2019 & 22.3.2019 55

9
2019-20 ഓഡഡിറണ്ട് പദ്ധ്യാന് തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കല് - 
സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല/ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡുകള/ 
ഇതര ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങള

8.4.2019 & 9.4.2019 50

3.3 വകുപണ്ട് തലവന് പലങടുത്തഡിട്ടുളള മപീറഡിയംഗുകള

ക്രമ നയം. വഡിഷയയം തപീയതഡി

1 ഒദ്ധ്യാഡഡിറണ്ട് പുലരദ്ധ്യാഗതഡിയുയം ലപദ്ധ്യാതുവദ്ധ്യായ പ്രവരത്തനവുയം വഡിലയഡിരുത്തുനതഡിനദ്ധ്യായഡി
കണ്കറന്റെണ്ട്  ലകദ്ധ്യാരപലറഷന്/മുനഡിസഡിപദ്ധ്യാലഡിറഡി  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ  ലമധദ്ധ്യാവഡികളലടെ
ലയദ്ധ്യാഗയം - ലകദ്ധ്യാച്ചഡി നഗരസഭദ്ധ്യാ മഡിനഡി ഹദ്ധ്യാളഡില് വച കൂടുകുണദ്ധ്യായഡി. 

19.6.2018

2 പതഡിനദ്ധ്യാലദ്ധ്യായം  ധനകദ്ധ്യാരദ  കമപീഷന്  -  ലലഹലലവല് ലമദ്ധ്യാണഡിട്ടറഡിയംഗണ്ട്  കമഡിറഡി
മപീറഡിയംഗണ്ട്

01.08.2018

3 2017-18  വരഷലത്ത  ഓഡഡിറണ്ട്  പുലരദ്ധ്യാഗതഡി  വഡിലയഡിരുത്തുനതഡിലലയ്ക്കുലവണഡി
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയലമധദ്ധ്യാവഡികളലടെ  ലയദ്ധ്യാഗയം  ആലുവ  മുനഡിസഡിപല്  ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡില് കൂടുകയുണദ്ധ്യായഡി

11.01.2019

4 ഒരു ഏകപീകൃത പദ്ധ്യാന് തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുവദ്ധ്യാന് കഡിലയഡില് വച്ചണ്ട് ഒരു വരക്കണ്ട്ലഷദ്ധ്യാപണ്ട്
നടെത്തഡിയഡിരുന്നു

22.2.2019 &
23.2.2019

5 പതഡിനദ്ധ്യാലദ്ധ്യായം ഫഡിനദ്ധ്യാന്സണ്ട് കമപീഷന്  -  ലലഹലലവല് ലമദ്ധ്യാണഡിട്ടറഡിയംഗണ്ട് കമഡിറഡി
മപീറഡിയംഗണ്ട്

22.3.2019

വഡിലകനപീകൃതദ്ധ്യാസൂതണയം-സയംസദ്ധ്യാനതല  ലകദ്ധ്യാ-ഓരഡഡിലനഷന്  കമഡിറഡിയുലടെ  16  ലയദ്ധ്യാഗങ്ങളഡിലുയം

ജനകപീയദ്ധ്യാസൂതണ  ലസറണ്ട്  റഡിലസദ്ധ്യാഴണ്ട്  ഗ്രൂപഡിലന്റെ  3  ലയദ്ധ്യാഗങ്ങളഡിലുയം  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  വരഷയം  വകുപ്പുതലവന്
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പലങടുത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

3.4 ലടെക ഡിക്കല് ലലഗഡന്സണ്ട് ആന്റെണ്ട് സൂപരവഡിഷന് സ്കെപീയം   (  ടെഡി  .  ജഡി  .  എസണ്ട്  )   മപീറഡിയംഗഡിലന്റെ വഡിവരങ്ങള

സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ  17/10/2002  ലല  സ.ഉ.(പഡി)നയം.631/2002/ധന  നമ്പര  ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം   5

വരഷലത്തക്കണ്ട്  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിനണ്ട്   ലടെകഡിക്കല് ഡഗഡന്സണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  സൂപരവഡിഷന്

നല്കുനതഡിനദ്ധ്യായഡി  അക്കക്കൗണന്റെണ്ട്  ജനറലഡിലന  നഡിലയദ്ധ്യാഗഡിക്കുകയുയം  22/12/2007  ലല

സ.ഉ.(പഡി)നയം.601/2007/ധന  നമ്പര  ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം  പ്രസ്തുത കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധഡി  2008  ഏപ്രഡില്  മുതല്  5

വരഷലത്തക്കണ്ട് ദപീരഘഡിപഡിക്കുകയുയം ലചെയ. 30/08/2013  ലല  സ.ഉ(പഡി).നയം.410/2013/ധന നമ്പര ഉത്തരവണ്ട്

പ്രകദ്ധ്യാരയം ഏപ്രഡില് 2013 മുതല് അഞ്ചു വരഷലത്തയണ്ട് കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധഡി ദപീരഘഡിപഡിച.

മപീറഡിയംഗഡിലന്റെ ക്രമ നയം. തപീയതഡി, സലയം
35-ാാാം ടട.ജട.എസസ് മമീറടാംഗസ് 23.04.2018, എ.ജഡി.യുലടെ തഡിരുവനന്തപുരലത്ത കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 
36-ാാാം ടട.ജട.എസസ് മമീറടാംഗസ് 18.5.2018, എ.ജഡി.യുലടെ തൃശ്ശൂരഡിലല കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
37-ാാാം ടട.ജട.എസസ് മമീറടാംഗസ് 14.6.2018, ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറക്ടറലടെ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
38-ാാാം ടട.ജട.എസസ് മമീറടാംഗസ് 23.7.2018, എ.ജഡി.യുലടെ തൃശ്ശൂരഡിലല കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം
39-ാാാം ടട.ജട.എസസ് മമീറടാംഗസ് 21.12.2018, എ.ജഡി.യുലടെ തൃശ്ശൂരഡിലല കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം

3.5 വഡിജഡിലന്സണ്ട് ലജദ്ധ്യാലഡികളഡില് സഹദ്ധ്യായഡിക്കുവദ്ധ്യാന് നഡിലയദ്ധ്യാഗഡിക്കലപട്ട ജപീവനക്കദ്ധ്യാരര

12.05.1992  ലല  സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.65/92/വഡിജഡിലന്സണ്ട്  ഉത്തരവു  പ്രകദ്ധ്യാരയം  വഡിജഡിലന്സണ്ട്

അലനസ്വഷണങ്ങളഡില്  സഹദ്ധ്യായഡിക്കുവദ്ധ്യാന്  ആവശദലപടുനപക്ഷയം  വകുപ്പുലമധദ്ധ്യാവഡികള  ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ

ലസവനയം  വഡിട്ടുനല്ലകണതുണണ്ട്.   വഡിജഡിലന്സണ്ട്,  ലലക്രയംബ്രദ്ധ്യാഞണ്ട്  തുടെങ്ങഡിയ  അലനസ്വഷണ  ഏജന്സഡികലള

സഹദ്ധ്യായഡിക്കുവദ്ധ്യാനദ്ധ്യായഡി ഇക്കൗ വകുപഡിലല ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ ലസവനയം  വഡിട്ടുനല്കുന്നുണണ്ട്. 2018-19 വരഷത്തഡില്

ഇക്കൗ വകുപഡില് നഡിന്നുയം  വഡിജഡിലന്സണ്ട്/ലലക്രയംബ്രദ്ധ്യാഞണ്ട്  പരഡിലശദ്ധ്യാധനകളഡില്  സഹദ്ധ്യായഡിക്കുവദ്ധ്യാന് വഡിട്ടുനല്കഡിയ

ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള.

ക്രമ നയം. തസഡിക വഡിജഡിലന്സണ്ട് പരഡിലശദ്ധ്യാധനയ്ക്കു വഡിട്ടുനല്കഡിയ മനഷദദഡിനങ്ങള

1 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര 12

2 ഓഡഡിറര 37

3.6 വകുപഡിലല വദ്ധ്യാഹനങ്ങളലടെ വഡിവരയംര

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറക്ടറലടെ ഒക്കൗലദദദ്ധ്യാഗഡിക വദ്ധ്യാഹനമദ്ധ്യായ ഇലനദ്ധ്യാവ ക്രഡിസ 2.4 ജഡി,
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ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട്  ഡയറക്ടര,  ലഡപപ്യൂട്ടഡി  ഡയറക്ടര കലസദ്ധ്യാഡഡിയന്മദ്ധ്യാരദ്ധ്യായ യഥദ്ധ്യാക്രമയം  മദ്ധ്യാരുതഡി  എസണ്ട്  എകണ്ട്  4,

അമ്പദ്ധ്യാസഡിഡര  എനപീ  വദ്ധ്യാഹനങ്ങള  മുഖദകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിനണണ്ട്.   ഓഡഡിറ്റുമദ്ധ്യായഡി  ബനലപട്ട

പരഡിലശദ്ധ്യാധനകളക്കദ്ധ്യായഡി എലദ്ധ്യാ  ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ ലമധദ്ധ്യാവഡികളക്കുയം മദ്ധ്യാരുതഡി സസ്വഡിഫ ണ്ട്  ഡഡിസയര

കദ്ധ്യാര അനവദഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. 

3.7 വകുപ്പുമദ്ധ്യായഡി ബനലപട്ട സരക്കദ്ധ്യാര ഉത്തരവുകള

 വകുപ്പുമദ്ധ്യായഡി ബനലപട്ട സരക്കദ്ധ്യാര പുറലപടുവഡിച്ച ഉത്തരവുകളലടെ വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള

നയം. ഉത്തരവണ്ട് നയം. തപീയതഡി വഡിഷയയം

1
സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.2864/2018/ധന.  

തപീയതഡിര 28.3.2018

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  -  റഡി.എസണ്ട്.ബഡി.
അക്കക്കൗണഡില്  നഡിന്നുയം  പഡിന്വലഡിച്ച  തുക  തഡിരഡിലക
റഡിലപീസണ്ട് ലചെയ്തണ്ട് ഉത്തരവണ്ട് പുറലപടുവഡിക്കുന്നു

3.8 മറണ്ട്  സയംസദ്ധ്യാനങ്ങള/രദ്ധ്യാജദങ്ങളഡില് നഡിനണ്ട്  വകുപഡില്  ഒക്കൗലദദദ്ധ്യാഗഡികമദ്ധ്യായഡി സനരശഡിച്ചവരുലടെ  

വഡിവരങ്ങള

       2018-19 സദ്ധ്യാമ്പത്തഡികവരഷയം മറണ്ട് സയംസദ്ധ്യാനങ്ങളഡില് നഡിന്നുയം ആരുയം വകുപണ്ട് സനരശഡിച്ചഡിട്ടഡില.

3.9 തന്വരഷയം വകുപഡിലന പ്രലതദകയം ചുമതലലപടുത്തഡിയ പരഡിലശദ്ധ്യാധനകളലടെ വഡിവരയംര

1. മഡിരഖദ്ധ്യാത്തുല് ഇസദ്ധ്യായം ജമദ്ധ്യാ അത്തണ്ട് കമഡിറഡി

      കണ്ണൂര  ജഡിലയഡിലല  വലഡിയന്നൂര  അയംശയംപുറത്തഡില്  എന  സലലത്ത  മഡിരഖദ്ധ്യാത്തുല്

ഇസദ്ധ്യായം  ജമദ്ധ്യാ  അത്തണ്ട്  കമഡിറഡിയുലടെ  2010-2015  കദ്ധ്യാലയളവഡിലല  ഓഡഡിറണ്ട്  ചുമതലകള

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.949/2019/ആര.ഡഡി.  തപീയതഡിര 22.3.2019 പ്രകദ്ധ്യാരയം ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിനണ്ട്

ലഭദമദ്ധ്യായഡി.  കണ്ണൂര ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന ഓഡഡിറഡിനദ്ധ്യായഡി ചുമതലലപടുത്തഡി.

2. സഡി. അചെബതലമലനദ്ധ്യാന് ഫക്കൗലണഷന്ര

തഡിരുവനന്തപുരയം  ജഡിലയഡില്  പ്രവരത്തഡിക്കുന  സഡി.  അചെബതലമലനദ്ധ്യാന്  ഫക്കൗലണഷനണ്ട്  സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക

വകുപഡില്  നഡിന്നുയം  2017-18  മുതല്  ലഭഡിക്കുന  ആവരത്തന  ഗദ്ധ്യാന്റെഡിലന്റെ  ഓഡഡിറണ്ട്  സ.ഉ.

(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.1988/2019/ധന.   തപീയതഡിര  18.3.2019  പ്രകദ്ധ്യാരയം  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന

ചുമതലലപടുത്തഡി.  തഡിരുവനന്തപുരയം ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന ഓഡഡിറഡിനദ്ധ്യായഡി ചുമതലലപടുത്തഡി. 
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3. മുനദ്ധ്യാക്കല് ജമദ്ധ്യാ അത്തണ്ട് പളളഡി വഖഫണ്ട്

മലപ്പുറയം ജഡിലയഡിലല മുനദ്ധ്യാക്കല് ജമദ്ധ്യാ അത്തണ്ട് പളളഡി വഖഫഡിലന്റെ 1995-96 മുതല് 2004-05 വലരയുളള

കണക്കുകളലടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  ബഹമദ്ധ്യാനലപട്ട  ലലഹലക്കദ്ധ്യാടെതഡിയുലടെ  7.2.2019  ലല  ഡബബ.പഡി.(സഡി)നയം.12632/18

നമ്പര റഡിട്ടണ്ട് ലപറപീഷലന്മലുളള വഡിധഡിയഡിലൂലടെ ലഭദമദ്ധ്യായഡിരഡിക്കുന്നു.

3.10 തന്വരഷയം പുതഡിയതദ്ധ്യായഡി വകുപഡിനണ്ട് ലഭഡിച്ച ഓഡഡിറണ്ട് നഡിലയദ്ധ്യാഗ ശുപദ്ധ്യാരശകളര

1. കദ്ധ്യാലപകണ്ട് : ലകദ്ധ്യാലയം ജഡിലയഡിലല കദ്ധ്യാലപകഡില്  2007  നലശഷയം നടെന  മുഴുവന് വദ്ധ്യാങ്ങലുകളയം

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിലക്കണതദ്ധ്യാലണനണ്ട്  വദവസദ്ധ്യായ വകുപഡില് നഡിന്നുയം  കത്തണ്ട്

ലഭഡിച.  ലമല് വഡിഷയത്തഡില് ധനകദ്ധ്യാരദവകുപഡിലന്റെ അനമതഡിയദ്ധ്യായഡി നടെപടെഡി സസ്വപീകരഡിച വരുന്നു.

2. ധനസ്വന്തരഡി ലകനയം, ലകദ്ധ്യാലയംര ലകദ്ധ്യാലയം ജഡിലദ്ധ്യാ ആശുപതഡിയഡില് പ്രവരത്തഡിക്കുന ധനസ്വന്തരഡി

ലകനത്തഡിലല  ക്രമലക്കടുകള  അലനസ്വഷഡിക്കുനതഡിനളള  ശഡിപദ്ധ്യാരശ  ലകദ്ധ്യാലയം  ജഡിലദ്ധ്യാ  കളക്ടര  നല്കഡി.

ഓഡഡിറഡിനളള അനമതഡി നല്ലകണതണ്ട് ധനകദ്ധ്യാരദ വകുപദ്ധ്യായതഡിനദ്ധ്യാല് സരക്കദ്ധ്യാര മുലഖന അലപക്ഷഡിക്കദ്ധ്യാന്

കളക്ടരക്കുയം കളക്ടറലടെ ശഡിപദ്ധ്യാരശ അറഡിയഡിചലകദ്ധ്യാണണ്ട് സരക്കദ്ധ്യാരഡിനയം കത്തണ്ട് നല്കഡി.

3.11 വഡിവരദ്ധ്യാവകദ്ധ്യാശയം - അലപക്ഷകള, അപപീലുകള - തപീരപദ്ധ്യാക്കല് വഡിവരങ്ങള

വഡിവരദ്ധ്യാവകദ്ധ്യാശ  നഡിയമയം  അനസരഡിച്ചണ്ട്  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്  രൂപപീകരഡിച്ച

സമഡിതഡിയഡില്  2018-19  വരഷയം  അപലലറണ്ട്  അധഡികദ്ധ്യാരഡി,  ലസറണ്ട്  പബഡികണ്ട്  ഇന്ഫരലമഷന്  ഓഫപീസര,

അസഡിസന്റെണ്ട്  പബഡികണ്ട്  ഇന്ഫരലമഷന്  ഓഫപീസര  എനപീ   പദവഡികളഡില്  ലസവനമനഷഡിച്ചവരുലടെ  

ലപരുയം ഒക്കൗലദദദ്ധ്യാഗഡിക ലമല്വഡിലദ്ധ്യാസവുയം ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു.

ക്രമനയം ലപരുയം, ഔലദദദ്ധ്യാഗഡിക ലമല്വഡിലദ്ധ്യാസവുയം കദ്ധ്യാലയളവണ്ട് 

അപലലറണ്ട് അധഡികദ്ധ്യാരഡി

1

ഡഡി. സദ്ധ്യാങഡി
ഡയറക്ടര
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
വഡികദ്ധ്യാസണ്ട് ഭവന് തഡിരുവനന്തപുരയം, 
പഡിന് - 695033
ലഫദ്ധ്യാണ് : 0471  2303640 / 2304038–
ഇ ലമയഡില് : director.ksad@kerala.gov.in

01.04.2018 മുതല്  തുടെരുന്നു.
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ലസറണ്ട് പബഡിക്കണ്ട് ഇന്ഫരലമഷന് ഓഫപീസര

1

ക്ലഡിനഡിസണ്ട്.ലജ. മദ്ധ്യാതദ ത്യൂസണ്ട്
ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
വഡികദ്ധ്യാസണ്ട് ഭവന്
തഡിരുവനന്തപുരയം, പഡിന് - 695033
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9447133114

01.04.2018 മുതല്
തുടെരുന്നു

അസഡിസന്റെണ്ട് പബഡിക്കണ്ട് ഇന്ഫരലമഷന് ഓഫപീസര

1

അഭഡിലദ്ധ്യാഷണ്ട്.എസണ്ട്
അസഡിസന്റെണ്ട് ഒദ്ധ്യാഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
(ലസ്പെഷദല് ലസല് G3 ലസക്ഷന്)
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9895422436

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് 
ഡയറക്ടറലടെ കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വഡികദ്ധ്യാസണ്ട് ഭവന്, 
തഡിരുവനന്തപുരയം, 
പഡിന് - 695033
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 0471-2303640/ 2304038

2018-19  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷയം  വഡിവരദ്ധ്യാവകദ്ധ്യാശ നഡിയമപ്രകദ്ധ്യാരയം  ലഭഡിച്ച  അലപക്ഷകളയം  അപപീലുകളയം
തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയതഡിലന്റെ വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള  ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു.

വഡിവരദ്ധ്യാവകദ്ധ്യാശ നഡിയമപ്രകദ്ധ്യാരയം ലഭഡിച്ച
അലപക്ഷകള

തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയവ

86 86

ലഭഡിച്ച അപപീല് അലപക്ഷകള തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയവ

7 7

3.12 ലജദ്ധ്യാലഡി സലത്തണ്ട് വനഡിതകളക്കണ്ട് ലനലരയുള്ള ഡലയംഗഡികദ്ധ്യാതഡിക്രമയം തടെയുനതഡിന   

  ലവണഡിയുള്ള  കമഡിറഡിര

15.03.2001 ലല  ഡഡി.ഒ.നയം.10684/എസണ്ട്.എസണ്ട്.എ 2/2001/ലഹദ്ധ്യായം  നമ്പര  ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം
ലജദ്ധ്യാലഡിസലത്തണ്ട്  സ് തപീകളക്കണ്ട്  ലനലരയുളള  ഡലയംഗഡികദ്ധ്യാതഡിക്രമയം  തടെയുനതഡിനളള  വകുപണ്ട്തല  കമഡിറഡി
ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്   രൂപപീകരഡിച.  പ്രസ്തുത  കമഡിറഡിയഡിലല  അയംഗങ്ങളലടെ  ലപരുയം,
ഔലദദദ്ധ്യാഗഡിക ലമല്വഡിലദ്ധ്യാസവുയം തദ്ധ്യാലഴ ലചെരക്കുന്നു.

ക്രമനയം ലപരുയം, ഔലദദദ്ധ്യാഗഡിക ലമല്വഡിലദ്ധ്യാസവുയം

ലചെയരലപഴണ്

1 ശപീമതഡി. സദ്ധ്യാലമ ബലസലഡിലയദ്ധ്യാസണ്ട്, ലജദ്ധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറക്ടര, ലകരള സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തഡിരുവനന്തപുരയം ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9447763953

മറയംഗങ്ങള

2 ശപീമതഡി. ബഡിന്ദു.ജഡി.എസണ്ട്, ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര, ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്, ട്രഡിഡ ഓഡഡിറണ്ട് 
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, തഡിരുവനന്തപുരയം. ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9446326731
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3 ശപീമതഡി. സഡിന.ജഡി, ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര (ഹ.ലഗ), ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, ലകദ്ധ്യാലയം. 
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9496819441

4 ശപീമതഡി. ഗഡിരഡിജദ്ധ്യാ കലദദ്ധ്യാടെന്, ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര, മുനഡിസഡിപല് ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വടെകര 
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം.9495617513

5 ശപീമതഡി. ഷരമഡിള.എ, അസഡിസന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര,  ലഫദ്ധ്യാണ് 
നയം.9495192259

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന
ഓഡഡിറണ്ട് ഡയറക്ടറലടെ
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം, വഡികദ്ധ്യാസണ്ട്
ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരയം

6 ശപീമതഡി. സസ്വപ.ജഡി, കമ്പപ്യൂട്ടര അസഡിസന്റെണ്ട് ലഗഡണ്ട് II,  ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 
9567613580 

7 ശപീമതഡി.അശസ്വതഡി റദ്ധ്യായം, ലകദ്ധ്യാണ്ഫഡിഡന്ഷദല് അസഡിസന്റെണ്ട് ലഗഡണ്ട് II, 
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം.8547276411 

8 ശപീ. ബഡി.അനഡില് കുമദ്ധ്യാര, ലഡപപ്യൂട്ടഡി ഡയറക്ടര, ലഫദ്ധ്യാണ് 
നയം.8281938418 

അനക്കൗലദദദ്ധ്യാഗഡിക അയംഗയം

9 ശപീമതഡി. അയഡിഷദ്ധ്യാ ലബക്കര, പദ്ധ്യാളയയം കക്കൗണ്സഡിലര, തഡിരുവനന്തപുരയം നഗരസഭ,  
ലഫദ്ധ്യാണ് നയം. 9387833770

വകുപ്പുതല ഇലന്റെണല് കമഡിറഡി,  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് വരഷത്തഡില്  5 ലയദ്ധ്യാഗങ്ങള ലചെരനഡിട്ടുണണ്ട്.

3.13 ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ എണയംര

ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ എണയം അനബനയം I ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

3.14 ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്ത വദ്ധ്യാരഷഡിക കണക്കുകള  - 2018-19  

 ലകരളത്തഡില് 2018  ആഗസണ്ട് മദ്ധ്യാസത്തഡിലുണദ്ധ്യായ പ്രളയയം തലദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങലളയുയം

ഓഡഡിറണ്ട്  സദ്ധ്യാപനങ്ങലളയുയം   ബദ്ധ്യാധഡിക്കുകയുണദ്ധ്യായഡി.   അതഡിനദ്ധ്യാല്  2018-19  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക  വരഷത്തഡില്

ഓഡഡിറണ്ട് പൂരത്തപീകരഡിക്കദ്ധ്യാന് സദ്ധ്യാധഡിച്ചഡില.  

3428  വദ്ധ്യാരഷഡിക  കണക്കുകളലടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കഡി.   ഓഡഡിറഡിനണ്ട്  ലഭഡിച്ച  വദ്ധ്യാരഷഡിക

കണക്കുകളലടെ  എണയം,  ഓഡഡിറണ്ട്  ലചെയ്യേദ്ധ്യാനളള  വദ്ധ്യാരഷഡിക  കണക്കുകളലടെ  എണയം  തുടെങ്ങഡിയവയുലടെ

വഡിശദദ്ധ്യായംശയം അനബനയം II ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്.

3.15 പുറലപടുവഡിച്ച/തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയ/തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന് അവലശഷഡിക്കുന ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകള-2018-19

റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  വരഷയം  2121  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകള  പുറലപടുവഡിച.  31.3.2019  വലര  ആലകയുളള
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റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളഡില്  33879  ല്  2544  എണയം  തപീരപദ്ധ്യാക്കുകയുയം  31345  എണയം  തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന്

അവലശഷഡിക്കുന്നുണണ്ട്.    (വഡിശദവഡിവരയം  അനബനയം III ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്.)

3.16 അരഹത/വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗ/ഓഡഡിറണ്ട് സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള -  2018-19

 2046  സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള  പുറലപടുവഡിച. (വഡിശദവഡിവരയം അനബനയം IV ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്.)

3.17 ധനദ്ധ്യാപഹരണയം/ക്രമലക്കടുകള സയംബനഡിച്ച അലനസ്വഷണ റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകള - 2018-19

  ഓഡഡിറഡില്  കലണത്തഡിയ  ധനദ്ധ്യാപഹരണയം/ഗുരുതരക്രമലക്കടുകള  (ചെട്ടയം  12  പ്രകദ്ധ്യാരയം)  എനഡിവലയ

കുറഡിചളള അലനസ്വഷണ റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളലടെ  വഡിശദവഡിവരയം അനബനയം V ല്  ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

3.18 ലപന്ഷന് ലപപറകള - 2018-19

ലകരളത്തഡിലല  എലദ്ധ്യാ  മുനഡിസഡിപദ്ധ്യാലഡിറഡി,  ലകദ്ധ്യാരപലറഷനകളലടെയുയം  ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ  ലപന്ഷന്

ലവരഡിഫഡിലക്കഷന്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  പുറലപടുവഡിക്കുനതണ്ട്  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  ഡയറക്ടറലടെ

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡില് നഡിനദ്ധ്യാണണ്ട്.   2018  ഏപ്രഡില്  1  മുതല്  2019  മദ്ധ്യാരച്ചണ്ട്  31  വലരയുളള കദ്ധ്യാലയളവഡില്  296

ലപന്ഷന് ഫയലുകള ലഭഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. അതഡില് 277 എണയം തപീരപദ്ധ്യാക്കുകയുയം 19 എണയം തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനയം ഉണണ്ട്.

വഡികസന  അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള,  ലദവസസ്വയം  ലബദ്ധ്യാരഡുകള,  സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകള,  ഹഡിന്ദുമതധരമ

സദ്ധ്യാപനങ്ങള,  ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവനനഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്,  സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം  ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്,

ലകരള  ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ  ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്,  ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്,  ടൂറഡിസയം  എനപീ  സദ്ധ്യാപനങ്ങളഡിലുളള

ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ  ലസവനപുസകയം  പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിച്ചണ്ട്  ആവശദമദ്ധ്യായ  ശഡിപദ്ധ്യാരശ  നല്കുക,  ലപന്ഷന്

ആനകൂലദത്തഡിനളള  അലപക്ഷകള  പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിച്ചണ്ട്  സദ്ധ്യാക്ഷദലപടുത്തല്  നടെത്തുക  എനഡിവ  ലചെയ്യുനതണ്ട്

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപദ്ധ്യാണണ്ട്.  2018-19  വരഷയം  വകുപഡില്  ലഭഡിച്ചതുയം  തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയതുയം

അവലശഷഡിക്കുനതുമദ്ധ്യായ ലപന്ഷന് ലപപറകളലടെ വഡിവരയം  അനബനയം VI-ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

3.19 വദ്ധ്യാരഷഡിക കണക്കുകളലടെ ഓഡഡിറഡില് നഡിരദ്ധ്യാകരഡിച്ചതുയം തടെസ്സലപടുത്തഡിയതുമദ്ധ്യായ

  തുകകള - 2018-19

റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  വരഷയം ഓഡഡിറണ്ട്  ലചെയ്ത സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ആലക വരവണ്ട്,  ആലക ലചെലവണ്ട്,  നഡിരദ്ധ്യാകരഡിച്ച

തുക, തടെസ്സലപടുത്തഡിയ തുക, തഡിരഡിലക ഈടെദ്ധ്യാക്കഡിയ തുക എനഡിവയുലടെ വഡിശദ വഡിവരങ്ങള അനബനയം

VII ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 
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3.20  ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് - 2018-19 

 1994 ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ആക്ടണ്ട് ലസക്ഷന് 19(4) പ്രകദ്ധ്യാരയം ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജഡിലല

കുടെഡിശ്ശേഡിക പഡിരഡിലച്ചടുക്കുനതഡിനണ്ട്  വകുപഡിലന അധഡികദ്ധ്യാരലപടുത്തഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  1968-ലല ലകരള റവനബ  റഡിക്കവറഡി

ആക്ടണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം,  ലകരള  ലലദ്ധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ആക്ടണ്ട്   അനസരഡിച്ചണ്ട്  ചുമത്തുന  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്

ഒടുക്കുനതഡിനണ്ട് ഒരു വരഷത്തഡിലധഡികയം കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസയം വരുത്തുന ലലദ്ധ്യാക്കല് അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികളക്കണ്ട് സരക്കദ്ധ്യാരഡില്

നഡിന്നുളള ഗദ്ധ്യാന്റുകള ലഭദമദ്ധ്യാകഡില.  വഡിശദ വഡിവരയം അനബനയം VIII ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്.

3.21  ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് / സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് നടെപടെഡികള 

  2018-19 വരഷത്തഡില് പുറലപടുവഡിച്ച ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്/സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് ലനദ്ധ്യാട്ടപീസുകളലടെയുയം സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളലടെയുയം

വഡിവരയം കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക അനബനയം IX ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

അദദദ്ധ്യായയം - 4

ധനകദ്ധ്യാരദവുയം ആഭദന്തരനഡിയന്ത്രണവുയം

4.1 വകുപഡിനണ്ട് അനവദഡിച്ച ബജറണ്ട് വഡിഹഡിതത്തഡിലന്റെയുയം വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗത്തഡിലന്റെയുയം വഡിവരയം .

ഈ  വകുപഡിലല  2017-18,  2018-19  കദ്ധ്യാലയളവഡിലല  വഡിവഡിധ  പദതഡി,  പദതഡി  ഇതര  

ലചെലവുകളലടെ പതഡിക ചുവലടെ ലചെരക്കുന്നു.

കഴഡിഞ അഞണ്ട് വരഷക്കദ്ധ്യാലയളവഡില് വകുപഡിനദ്ധ്യായഡി ബജറഡില് വകയഡിരുത്തഡിയ തുകകളലടെ വഡിവരയം

കണക്കണ്ട് ശപീരഷകയം 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

2054- ട്രഷറഡികളലടെയുയം 
അക്കക്കൗണ്ടുകളലടെയുയം ഭരണയം
098 - ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
99- ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്ര 
വകുപണ്ട് (ലനദ്ധ്യാണ് പദ്ധ്യാന്)

531266000 608390000 655634000 788889000 823925000

2054- ട്രഷറഡികളലടെയുയം 
അക്കക്കൗണ്ടുകളലടെയുയം ഭരണയം
098-ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
88  – മറണ്ട് പദ്ധ്യാന് ലചെലവുകള
34-മറണ്ട് ലചെലവുകള (പദ്ധ്യാന്)

10000000 14000000 20000000 22000000 25000000
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2018-19 വരഷയം വകുപഡിലന്റെ വഡിവഡിധ ശപീരഷകങ്ങളഡില് വകയഡിരുത്തഡിയതഡിലന്റെയുയം 
വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗത്തഡിലന്റെയുയം വഡിവരങ്ങള  ാ 

വകുപഡിലന്റെ  ലചെലവണ്ട്  സയംബനഡിച്ച  വഡിവരങ്ങള  ഇലതദ്ധ്യാലടെദ്ധ്യാപയം  ലചെരത്തഡിട്ടുളള
അനകര 1 (2017-18), അനകര 2 (2018-19) ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്.

                                      അനകര ഒനണ്ട്     ( 2017-2018) 

Name of Account Existing /Modified
Appropriation

Reappropriation Additional
Allocation

Actual
Expenditure

Saving
Surrendered

2054-00-098-99-01 
SALARIES

(1) Pay 605259000 605259000 0

(2) DA 98112000 98112000 0

(3) HRA 27496000 27496000 0

(4) MR 1540000 1418322 121678

(5)Other Allowances 21700000 21700000 0

TOTAL 01 754107000 753985322 121678

2054-00-098-99-02  
WAGES

02(1)BE 2019000 375000 2355612 38388

02(2)BE 297000 70000 335910 31090

02(3) 151000 -131000 18026 1974

02(5) 4066000 -405000 3197961 463039

TOTAL 02 6533000 5907509 534491

2054-00-098-99-04 
TRAVEL EXPENSE

Tour  TA (1) BE 20000000 1106000 7500000 28599548 6452

Transfer TA (2) 600000  -230000 318083 51917

(3) LTC RE 600000  -365000 234435 565

TOTAL 04 21200000 29152066 58934

2054-00-098-99-05 
Office Expense

(1)  Water Charges BE 90000 97000 111825 75175
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(2) Electricity  Charges 1036000   -310000 704757 21243

(3) Telephone     
Charges 425000    11000 397539 38461

(4)   Other Items 3459000 3426396 32604

TOTAL 05 5010000 4640517 167483

2054-00-098-99-06 
RRT 1881000

BE 1000000 2804337 76663

TOTAL 06 1000000 2804337 76663

2054-00-098-99-17 
Minor Works 
200000

200000 -200000

TOTAL 200000

2054-00-098-99-21 
(2)

BE 247000    75000 252071 69929

TOTAL 21(2) 247000 252071 69929

2054-00-098-99-45 
petrol 71000

BE 591000 535546 126454

TOTAL 45 591000 535546 126454

2054-00-098-99-26 
Implementation of 
Official Language

BE 1000   4000 2854 2146

TOTAL 1000 2854 2146

2054-00-098-99-17 
Minor Works 
 RE (-200000)

TOTAL ( Non P lan) 788889000 9549000 797297575 1140425

PLAN

2054-00-098-88-34 2,20,00,000 20646694 1353306

TOTAL (PLAN) 22000000 20646694 1353306
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അനകര രണണ്ട്   ( 2018-2019)
 

Name of
Account

Existing
Appropri

ation

Additional
Appropriation /
Reappropriation

TOTAL Actual
Expenditure

Savings
Surren
dered

Remarks

2054-00-
098-99-01 
Salaries

(1) Pay 637508000 648392840 -10884840

(2) DA 112456000 93705500 18750500

(3) HRA 26939000 27524457 -585457

(4)MR 1540000    (R-75000) 1465000 1386787 78213

(5Other 
Allowance

9598000 7733512 1864488

TOTAL 788041000 (R-75000)   787966000 778743096 9222904

2054-00-
098-99-02 
Wages

02(01) 2241000  ( R   + 256000) 2497000 2484974 12026

02(02) 395000 353668 41332

02(03) 151000   (R     -129000) 22000 13850 8150

02(04)( New 
Head of 
account 
sanctioned)

         (R     +36000)   0 36000 0

02(05) 3721000    (R     -100000) 3621000 3387678 233322

TOTAL 6508000      (R   +63000) 6571000 6276170 294830

2054-00-098-99-04 Travel Expense

04(01) Tour 
TA

21000000  R
(1263000+800000)

 AA +15000000

38063000 38062728 272 Additional
Appropriation  of
Rs. 15000000
granted vide 
G.O.9494/2018
Fin dated
16.11.2018
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04(02) 
Transfer TA

630000       (R   -403000) 227000 223379 3621

LTC 04(04) 600000  (R -202000) 398000 328179 69821

TOTAL 22230000 

=23688000

   ( R +16458000) 38688000 38614286 73714

2054-00-098-99-05-( Office Expense)

05(01) 
Water 
Charges

94000 71116 22884

05(02) 
Electricity 
Charges

1087000 (R -307000)  780000 752552 27448

05(03) 
Telephone 
Charges

446000   (R   - 39000) 407000 366583 40417

05(04) 
Other Items

3631000 ( R  -1100000) 2531000 2171291 359709

TOTAL 5258000     (R -1446000) 3812000 3361542 450458

2054-00-
098-99-06 
RRT

RRT 06 1000000 991765 8235

TOTAL 1000000 991765 8235

2054-00-
098-99-
21(02) 
Repair and 
Maintenance

258000 (R  + 100000) 358000 268392 89608

TOTAL 258000 ( R  + 100000) 358000 268392 89608

2054-00-
098-99-45 
Petrol

529000 486956 42044

TOTAL 529000 486956 42044
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2054-00-
098-99-26 
Implementati
on of 
Official 
Language

1000 0 1000

TOTAL 1000 0 1000

2054-00-
098-99-17 
Minor Works

100000     ( R   -100000) 0 0

TOTAL 100000      (R    -100000)       0 0

823925000     15000000   838925000 828742207 10182793

PLAN

TOTAL 
2054-00-
098-88-34

25000000 8674081 16325919

TOTAL 25000000 8674081 16325919

4.2 പദതഡി - പദതഡിലയതര ലചെലവുകളലടെ വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗ വഡിവരയം ാ 

സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ  മലപ്പുറയം  ജഡിലദ്ധ്യാ  ഓഡഡിറണ്ട്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന്റെ  നവപീകരണ

പ്രവരത്തനങ്ങളക്കദ്ധ്യായഡി 28,00,000/- രൂപ പഡി.ഡബബ.ഡഡി. വകുപഡില്  ലഡലപദ്ധ്യാസഡിറണ്ട് ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

ഓലരദ്ധ്യാ  സബണ്ട്  ഓഫപീസഡിനയം  തുകകള  അനവദഡിച്ചണ്ട്  നല്കഡിയതഡിലന്റെ  വഡിവരയം  ഇനയം  തഡിരഡിച്ചണ്ട്

അനബനയം X ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

4.3  ആഭദന്തര നഡിയന്ത്രണയം- ആഭദന്തര പരഡിലശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ വഡിഭദ്ധ്യാഗത്തഡിലന്റെ വഡിവരങ്ങള സയംബനഡിച്ചണ്ട് ാ 

4.3.1  ആഭദന്തര പരഡിലശദ്ധ്യാധനര

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറക്ടറലടെ  സരക്കുലര  നയം.  08/12  പ്രകദ്ധ്യാരയം  വകുപഡില്

വഡിശദമദ്ധ്യായ  ആഭദന്തര  പരഡിലശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ  സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം  നഡിലവഡില്  വന്നു.  ഈ  ആഭദന്തര  പരഡിലശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ

വഡിഭദ്ധ്യാഗത്തഡിലന്റെ റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകള ധനകദ്ധ്യാരദ അഡപീഷണല് ചെപീഫണ്ട് ലസക്രട്ടറഡിക്കുയം (IAC Wing)സബണ്ട് ഓഫപീസണ്ട്

ലമധദ്ധ്യാവഡികളക്കുയം  അയച്ചണ്ട്  ലകദ്ധ്യാടുക്കുന്നു.  ധനകദ്ധ്യാരദ  വകുപഡിലന്റെ  മദ്ധ്യാരഗ്ഗനഡിരലദ്ദേശങ്ങളയം  സരക്കുലറകളയം
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അടെഡിസദ്ധ്യാനമദ്ധ്യാക്കഡിയദ്ധ്യാണണ്ട് ആഭദന്തര പരഡിലശദ്ധ്യാധനയുലടെ അനന്തര നടെപടെഡികളയം പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കുനതണ്ട്.

2018-19  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷത്തഡില് 23  ആഭദന്തര പരഡിലശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകള തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.

ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളലടെ  2017-18  വലരയുളള  ആഭദന്തര  പരഡിലശദ്ധ്യാധന  31.12.2019-നണ്ട്  മുമ്പദ്ധ്യായഡി

പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കത്തക്ക രപീതഡിയഡില് പദ്ധ്യാന് തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കഡി ആഭദന്തര പരഡിലശദ്ധ്യാധനകള നടെത്തഡി വരുന്നു.

ആഭദന്തര  പരഡിലശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ  വഡിഭദ്ധ്യാഗത്തഡിലന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങളക്കദ്ധ്യായഡി  4  ഓഡഡിറരമദ്ധ്യാരുയം  1  ഓഡഡിറണ്ട്

ഓഫപീസറയം അടെങ്ങുന ഒ & എയം ലസക്ഷന് പ്രവരത്തഡിച വരുന്നു.  പരഡിലശദ്ധ്യാധനകളക്കണ്ട്  2  ടെപീമുകള എലദ്ധ്യാ

മദ്ധ്യാസവുയം മുന്കൂട്ടഡി തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യായം പ്രകദ്ധ്യാരയം ആഭദന്തര പരഡിലശദ്ധ്യാധന നടെത്തഡി വരുന്നു. 

4.3.2 അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലന്റെ ഓഡഡിറണ്ട് വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള :

അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലന്റെ  7  പരഡിലശദ്ധ്യാധനദ്ധ്യാ റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളഡിലദ്ധ്യായഡി  7  ഖണ്ഡഡികകള തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനണണ്ട്.

തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനളള ഖണ്ഡഡികകള തദ്ധ്യാലഴലകദ്ധ്യാടുക്കുന്നു.

അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലന്റെ റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളഡില് തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനള്ള ഖണ്ഡഡികകള സയംബനഡിച്ചണ്ട് 
സസ്വപീകരഡിച്ച നടെപടെഡികളലടെ  ഏറവുയം പുതഡിയ വഡിവരയം

ക്രമ
നയം

സദ്ധ്യാപനത്തഡി
ലന്റെ ലപരണ്ട്

റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് നമ്പര
& പരഡിലശദ്ധ്യാധന

കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്

ഖണ്ഡഡിക
നയം

ഖണ്ഡഡികയുലടെ
വഡിവരയം

ഖണ്ഡഡിക തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന് ഡകലക്കദ്ധ്യാണ
നടെപടെഡി/ഏറവുയം പുതഡിയ വഡിവരയം 

1 തഡിരുവഡിതദ്ധ്യായംകൂര
ലദവസസ്വയം
ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്
ഓഡഡിറണ്ട്,
തഡിരുവന
ന്തപുരയം

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

Dated
11.07.2014

പരഡിലശദ്ധ്യാധന
കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/04/2010

മുതല്
31/05/2014

വലര

  B I

  

ലപദ്ധ്യാതു
വഡിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ
വകുപഡില്

അധദദ്ധ്യാപകനദ്ധ്യാ
യഡിരുന കദ്ധ്യാലത്തണ്ട്
ആരജഡിതദ്ധ്യാവധഡി
സറണര അധഡിക

തുക
ഡകപറഡിയതണ്ട്
സയംബനഡിച്ചണ്ട്.

 ആരജഡിതദ്ധ്യാവധഡി സറണര അധഡിക തുക
ഡകപറഡിയതണ്ട് സരക്കദ്ധ്യാരഡിലലക്കണ്ട്

തഡിരഡിച്ചടെയ്ക്കുണലമനണ്ട് ശപീ.ബഡി.സുലരഷണ്ട്
ബദ്ധ്യാബു, സപീനഡിയര ലഗഡണ്ട് ഓഡഡിറലറദ്ധ്യാടെണ്ട്

ആവശദലപട്ടഡിരുന്നു. 20/04/2013
തപീയതഡിയഡിലല

സ.ഉ(ഡക)നയം.142/2013/ലപദ്ധ്യാ.വഡി.വ
പ്രകദ്ധ്യാരയം തുക തഡിരഡിച്ചണ്ട് പഡിടെഡിക്കുനതണ്ട്

ഇനഡിലയദ്ധ്യാരറഡിയഡിപണ്ട് ഉണദ്ധ്യാകുനതുവലര
നടെപഡിലദ്ധ്യാലക്കണതഡിലദ്ധ്യാലയനണ്ട് 14/5/2013 ലല

42076/ജഡി3/2010/ലപദ്ധ്യാ.വഡി.വ. നമ്പര
കത്തഡില് നഡിരലദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതഡിനദ്ധ്യാല് ഈ
വഡിഷയത്തഡില്  സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ അന്തഡിമ

തപീരുമദ്ധ്യാനയം ഉണദ്ധ്യാകുന മുറയണ്ട് അതുപ്രകദ്ധ്യാരയം
നടെപടെഡി സസ്വപീകരഡിക്കുനതദ്ധ്യായഡിരഡിക്കുയം എനണ്ട്

ശപീ.ബഡി. സുലരഷണ്ട് ബദ്ധ്യാബു മറപടെഡി
ലഭദമദ്ധ്യാക്കഡിയതഡിലന്റെ അടെഡിസദ്ധ്യാനത്തഡില്
സ.ഉ (ഡക)നയം.142/2013/ലപദ്ധ്യാ.വഡി.വ
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ഉത്തരവഡിലല നഡിരലദ്ദേശയം നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുനതണ്ട്
സയംബനഡിച്ചണ്ട്  സരക്കദ്ധ്യാര

ഡകലക്കദ്ധ്യാണഡിട്ടുള്ള ഏറവുയം പുതഡിയ
തപീരുമദ്ധ്യാനയം അറഡിയഡിക്കണലമനണ്ട്

അഭദരഥഡിചലകദ്ധ്യാണണ്ട് 12/11/18 തപീയതഡിയഡില് 
ഇ-ഫയല് നയം.ഡഡി.ലക.എസണ്ട്.എ.

 869/ഒ & എയം1/18 നമ്പരദ്ധ്യായഡി കത്തണ്ട് ലപദ്ധ്യാതു
വഡിദദദ്ധ്യാഭദദ്ധ്യാസ ലസക്രട്ടറഡിക്കണ്ട് അയച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.
മറപടെഡി ലഭദമദ്ധ്യാകുനതനസരഡിച്ചണ്ട് നടെപടെഡി

സസ്വപീകരഡിച്ചണ്ട് ഖണ്ഡഡികയണ്ട് മറപടെഡി
നല്കുനതദ്ധ്യാണണ്ട്.  

2 സരവ
വഡി ജദ്ധ്യാന

ലകദ്ധ്യാശ
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്
ഓഡഡിറണ്ട്,
തഡിരുവന
ന്തപുരയം

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

Dated
28.11.2014

പരഡിലശദ്ധ്യാധന
കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/09/2007

മുതല്
30/09/2014

വലര

B I ഓഡഡിറണ്ട് ഫപീ
കുടെഡിശ്ശേഡിക

സയംബനഡിച്ചണ്ട്

സരവവഡി ജദ്ധ്യാന ലകദ്ധ്യാശയം പ്രസഡിദപീകരണ
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം 2015-16 വലരയുള്ള ഓഡഡിറണ്ട്
ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക അടെച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. ഈ വഡിവരയം

02/08/2018 ലല ലക.എസണ്ട്.എ. 
74/ഒ &എയം1/2015 നമ്പര കത്തണ്ട് പ്രകദ്ധ്യാരയം
അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലന അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. 

3

ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,
എറണദ്ധ്യാകുളയം

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

15/429 Dated
31.07.2014

പരഡിലശദ്ധ്യാധന
കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/04/2010

മുതല്
30/06/2014

വലര

Part II
ഖണ്ഡഡിക

B I

അക്കക്കൗണ്ടുകള
സമരപഡിക്കു
നതഡിലല

കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസയം,
ഓഡഡിറണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക,
ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്

കുടെഡിശ്ശേഡിക 

 

22/12/2018 നണ്ട്
ലക.എസണ്ട്.എ.14544/ഒ&എയം1/2014

നമ്പരദ്ധ്യായഡി അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിനണ്ട് മറപടെഡി
നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. 

 4
ലകദ്ധ്യാച്ചഡി

ലകദ്ധ്യാരപലറഷ
ന് ഓഡഡിറണ്ട്,

ലകദ്ധ്യാച്ചഡി

No.OA(HQ)II/II/
12-36/14-15/117

Dated
15.05.2014

പരഡിലശദ്ധ്യാധന
കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/07/2010

Part II B
Para I

അക്കക്കൗണ്ടുകള
സമയബനഡി

തമദ്ധ്യായഡി
സമരപഡിക്കുനഡില

 ലകദ്ധ്യാച്ചഡി ലകദ്ധ്യാരപലറഷലന്റെ 2016-17
വലരയുള്ള ഓഡഡിറണ്ട് പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.

അക്കക്കൗണ്ടുകള സമരപഡിക്കുനതഡിലുയം
ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തുനതഡിലുയം കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസയം

ഇലദ്ധ്യാത്തതഡിനദ്ധ്യാല് ഖണ്ഡഡികയഡിലല
പരദ്ധ്യാമരശയം ഒഴഡിവദ്ധ്യാക്കണലമനണ്ട്

10/01/2018 ലല 
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മുതല്
31/03/2014

വലര

ലക.എസണ്ട്.എ.9981/ഒ &എയം1/2014
കത്തഡിലൂലടെ അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലനദ്ധ്യാടെണ്ട്

അഭദരതഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

5 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ
ഓഡഡിറണ്ട്

എറണദ്ധ്യാകുളയം

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

പരഡിലശദ്ധ്യാധന
കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/02/2010

മുതല്
29/02/2016

വലര

Part II 
B I

ഓഡഡിറണ്ട് ഫപീ
സയംബനഡിച്ചണ്ട്

ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക ഈടെദ്ധ്യാക്കുനതഡിനണ്ട്
നടെപടെഡി സസ്വപീകരഡിക്കണലമനണ്ട്

അഭദരതഡിചലകദ്ധ്യാണണ്ട് 26/04/2018 നണ്ട്
ലക.എസണ്ട്.എ.1108/ആര3/2018 നമ്പര

കത്തണ്ട് ധനകദ്ധ്യാരദ പ്രഡിന്സഡിപല്
ലസക്രട്ടറഡിക്കണ്ട് അയച്ചഡിട്ടുള്ള വഡിവരവുയം, 
2016-17 ലല ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് പ്രകദ്ധ്യാരയം

അടെവദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനള്ള ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക
അടെവദ്ധ്യാക്കണലമനണ്ട് ആവശദലപട്ടണ്ട്

ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ ലചെയരമദ്ധ്യാനണ്ട് 22.03.2019 ല്
ലക.എസണ്ട്.എ.645/ആര.3/18 നമ്പര കത്തണ്ട്

അയച്ചഡിട്ടുലണന്നുള്ള വഡിവരവുയം
അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലന അറഡിയഡിക്കുകയുയം

ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക
ഈടെദ്ധ്യാക്കുനതഡിനള്ള നടെപടെഡികള
സസ്വപീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതഡിനദ്ധ്യാല് ഖണ്ഡഡിക

തപീരപദ്ധ്യാക്കണലമനണ്ട് 01/04/2019-ലല  
ലക.എസണ്ട്.എ.8461/ ഒ&എയം1/2018 നമ്പര
കത്തഡിലൂലടെ അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലനദ്ധ്യാടെണ്ട്

ആവശദലപട്ടഡിട്ടുള്ളതുമദ്ധ്യാണണ്ട്. 

6 ലകരള
ആലരദ്ധ്യാഗദ
സരവക
ലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
ഓഡഡിറണ്ട്,
തൃശ്ശൂര

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

Dated
29.08.2015

പരഡിലശദ്ധ്യാധന
കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/06/2012

മുതല്
30/06/2015

വലര

Part II 
B I

ഓഡഡിറണ്ട് ഫപീ
സയംബനഡിച്ചണ്ട്

ആലരദ്ധ്യാഗദ ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല
27/06/2017 ലല KL003438557201718M

നമ്പര ലചെലദ്ധ്യാന് പ്രകദ്ധ്യാരയം തൃശ്ശൂര
ലമഡഡിക്കല്ലകദ്ധ്യാലളജണ്ട് സബണ്ട് ട്രഷറഡിയഡില്
13,02,906 രൂപ സരക്കദ്ധ്യാരഡിലലക്കണ്ട് അടെച്ച
വഡിവരയം.  10/01/2018 ലല ലക.എസണ്ട്.എ.

9997/ഒ&എയം1/2017 നമ്പര കത്തണ്ട് പ്രകദ്ധ്യാരയം
പ്രഡിന്സഡിപല് അക്കക്കൗണന്റെണ്ട് ജനറലഡിലന
അറഡിയഡിച്ചണ്ട് ഖണ്ഡഡിക തപീരപദ്ധ്യാക്കണലമനണ്ട്

അഭദരതഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

7 ഗുരുവദ്ധ്യായൂര
ലദവസസ്വയം
ഓഡഡിറണ്ട്

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

Dated
01.04.2015

പരഡിലശദ്ധ്യാധന

B I ഓഡഡിറണ്ട്  ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
കുടെഡിശ്ശേഡിക

സയംബനഡിച്ചണ്ട്

2007-08 മുതല് 2010-11 വലരയുള്ള ഓഡഡിറണ്ട്
ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക ഗുരുവദ്ധ്യായൂര ലദവസസ്വയം

അടെവദ്ധ്യാക്കഡിയ വഡിവരവുയം ബദ്ധ്യാക്കഡി
കുടെഡിശ്ശേഡികയദ്ധ്യായുള്ള ഓഡഡിറണ്ട് ഫപീ ഡഡിമദ്ധ്യാന്റെണ്ട്

ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട് എന വഡിവരവുയം 24/07/2018 ലല
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കദ്ധ്യാലയളവണ്ട്
01/07/2010

മുതല്
30/04/2015

വലര

ലക.എസണ്ട്.എ.9002/ഒ&എയം1/2015
നമ്പരദ്ധ്യായുള്ള കത്തഡിലൂലടെ അക്കക്കൗണന്റെണ്ട്
ജനറലഡിലന അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.  ഖണ്ഡഡിക
തപീരപദ്ധ്യാക്കണലമനണ്ട് അഭദരതഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. 

അദദദ്ധ്യായയം - 5

സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്

5.1 സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്

1994 ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമയം, വകുപണ്ട് 23, 1996 ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്

ഓഡഡിറണ്ട്  ചെട്ടങ്ങള,  ചെട്ടയം  25  എനഡിവ പ്രകദ്ധ്യാരയം  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്   ഡയറക്ടര എലദ്ധ്യാ

വരഷവുയം  ലസപ്ത യംബര  30  നണ്ട്  മുന്പദ്ധ്യായഡി  മുന്  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക  വരഷയം  ഓഡഡിറണ്ട്  ലചെയ്ത  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളഡില്

സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ ശദയഡില് ലകദ്ധ്യാണ്ടുവലരണ പരദ്ധ്യാമരശങ്ങള  /  വഡിഷയങ്ങള ഉളലക്കദ്ധ്യാളളഡിചലകദ്ധ്യാണ്ടുളള

സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓ ഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  സരക്കദ്ധ്യാരഡിനണ്ട്  സമരപഡിക്കുന്നു.  2018-19  വരഷലത്ത  സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്

റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  27.9.2018-നണ്ട്  സരക്കദ്ധ്യാരഡിനണ്ട്  സമരപഡിച്ചണ്ട്  അയംഗപീകദ്ധ്യാരയം  വദ്ധ്യാങ്ങുകയുയം  30.01.2019  നണ്ട്  നഡിയമസഭ

മുമ്പദ്ധ്യാലക സമരപഡിക്കുകയുയം ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

5.2 ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി

  തലദ്ദേശ സസ്വയയം ഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളക്കണ്ട് ലവണഡിയുയം  1994  ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്

ആക്ടഡിലന്റെ  അനബന  പട്ടഡികയഡില്  ഉളലപടുത്തഡിയഡിട്ടുളള  മറണ്ട്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളക്കണ്ട്  ലവണഡിയുയം

വകയഡിരുത്തഡിയഡിട്ടുളള കണക്കുകളയം, സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളയം പരഡിഗണഡിക്കുനതണ്ട് ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്

അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡിയദ്ധ്യാണണ്ട്.

സമദ്ധ്യാഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടഡില്  പരദ്ധ്യാമരശഡിച്ചഡിട്ടുളള  എലദ്ധ്യാ  നഡിരപീക്ഷണങ്ങലളയുയം  സമഗമദ്ധ്യായഡി

പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിക്കുകയുയം  അതഡില്  ഉളലപട്ടഡിട്ടുളളവയഡില്   ലതളഡിവുകള  സഹഡിതയം   റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കഡി

നഡിയമസഭയണ്ട്  സമരപഡിക്കുകയുയം ലചെയ്യുന്നു. 08.07.2016 നണ്ട് ശപീ.ലക.സുലരഷണ്ട് കുറപണ്ട് ലചെയരമദ്ധ്യാനദ്ധ്യായഡി 2016-19

കദ്ധ്യാലയളവഡിലല ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി രൂപപീകൃതമദ്ധ്യായഡി. 
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ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി (2016-19)

ലചെയരമദ്ധ്യാന്

1 ശപീ.ലക.സുലരഷണ്ട് കുറപണ്ട് 

മറയംഗങ്ങള

1 ശപീ.ലക.വഡി.അബ്ദുള ഖദ്ധ്യാദര

2 ശപീ.അടൂര പ്രകദ്ധ്യാശണ്ട്

3 ശപീമതഡി. ഇ.എസണ്ട്.ബഡിജഡിലമദ്ധ്യാള

4 ശപീ.വഡി.ലക.സഡി.മമദണ്ട് ലകദ്ധ്യായ

5 ശപീ.എയം.ലക.മുനപീര

6 ശപീ.പഡി.റഡി.ലതദ്ധ്യാമസണ്ട്

7 ശപീ.ലതദ്ധ്യാമസണ്ട് ചെദ്ധ്യാണഡി

8 ശപീ.എയം.ഉമര

9 ശപീ.ലക.വഡി വഡിജയദദ്ധ്യാസണ്ട്

10 ശപീ.എന്.വഡിജയന് പഡിളള

ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്  അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്  കമഡിറഡി  (2019-21)  11.01.2019  നണ്ട്  രൂപപീകരഡിച.   (ലകരള  ഗസറണ്ട്

14.01.2019 വഡിജദ്ധ്യാപനയം നയം. 3365/എല്.എഫണ്ട്.എ.സഡി.എ 2/2016/നഡി.ലസ.)

ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി (2019-21)

ലചെയരമദ്ധ്യാന്

1 ശപീ.ലക.സുലരഷണ്ട് കുറപണ്ട് 

മറയംഗങ്ങള

1 ശപീ.ലക.വഡി.അബ്ദുള ഖദ്ധ്യാദര

2 ശപീ.അടൂര പ്രകദ്ധ്യാശണ്ട്

3 ശപീമതഡി. ഇ.എസണ്ട്.ബഡിജഡിലമദ്ധ്യാള

4 ശപീ.വഡി.ലക.സഡി.മമദണ്ട് ലകദ്ധ്യായ

5 ശപീ.എയം.ലക.മുനപീര

6 ശപീ.പഡി.റഡി.ലതദ്ധ്യാമസണ്ട്

7 ശപീ.ലതദ്ധ്യാമസണ്ട് ചെദ്ധ്യാണഡി
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8 ശപീ.എ. അഹമദണ്ട് കബപീര

9 ശപീ.ലക.വഡി വഡിജയദദ്ധ്യാസണ്ട്

10 ശപീ.എന്.വഡിജയന് പഡിളള

ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി (2016-19)യുലടെ ലയദ്ധ്യാഗങ്ങള

ക്രമ നയം. തപീയതഡി ആക്ഷന് ടടക്കണ് റടടപാര്ടസ്

1 11.04.2018 7 എണാം

2 26.04.2018 3 എണാം

3 30.5.2018 2 എണാം

4 25.7.2018 3 എണാം

5 05.09.2018 2 എണാം

6 12.09.2018 1 എണാം

7 19.09.2018 3 എണാം

8 10.10.2018

9 17.10.2018 4 എണാം

10 21.11.2018 1 എണാം

11 19.12.2018 12 എണാം

12 10.1.2019 7 എണാം

13 4.2.2019 4 എണാം

14 20.3.2019 2 എണാം (കകാറാം തടകഞടല. മാറട വവെച)

15 30.3.2019 2 എണാം

ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി (2016-19)യുലടെ ലതളഡിലവടുപണ്ട് ലയദ്ധ്യാഗങ്ങള

ക്രമ നയം. തപീയതഡി വതളടവവെടുപസ് ടയാഗാം

1 18.04.2018

1. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2006-07

2. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2015-16  
  (കസ്വദ്ധ്യാറയം തഡികയദ്ധ്യാത്തതഡിനദ്ധ്യാല് മദ്ധ്യാറഡി വച.)

2 9.5.2018
1. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2006-07
2. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2015-16 
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3 23.5.2018
1. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2014-15 

അദദായാം 7.1 

4 04.07.2018
സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2014-15

അദദായാം 4 വലെ 4.1 

5 19.07.2018
സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 

2005-06, 2007-08, 2010-11, 2011-12 

6 01.08.2018
2014-15 വെര്ഷവത്തെ സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടടവലെ അദദായാം 7 വലെ 7.1 

 ഖണടക 7.1.20.23

7 14.08.2018
2014-15 വെര്ഷവത്തെ സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടടവലെ അദദായാം 4 വലെ

ഖണടകകള.

8 26.09.2018
സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് (2014-15) 
അദദായാം 7 വലെ ഖണടക 7.1.20.23 

9 24.10.2018
സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് (2007-08)

ഖണടകകള - 3.6 മുതല് 3.11.3, 4.1.1 മുതല് 4.1.3 വെവര

10 14.11.2018
2014-15 വെര്ഷവത്തെ സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് അദദായാം 4-4.1 വലെ

തടദ്ദേശ സകയാംഭരണ സാപനങ്ങളടവലെ നടഷടയാസടകള 

11 21.1.2019
22.1.2019

1. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് (2004-05)മുതല് (2014-15) വെവര 

ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി (2016-19)യുലടെ കരടെണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് പരഡിഗണന

ക്രമ നയം. തപീയതഡി കരടസ് റടടപാര്ടസ് പരടഗണന

1 11.06.2018

1. സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടസ് 2003-04 
  തൃശ്ശൂര് ജടലയടവലെ ഗാമപഞായത്തുകവള സാംബനടച്ച ഓഡടറസ് ഖണടക

2. സമാഹൃത ഓഡടറസ്  റടടപാര്ടസ് 2005-06, 2006-07
 ടകാഴടടക്കാടസ് ജടല ടബാക്കസ് പഞായത്തുകവള സാംബനടച്ച ഓഡടറസ്

ഖണടകകള
3. സമടതട (2004-06)യുവട 4-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ് ശടപാര്ശകളടടന്മേല് സര്ക്കാര്

സകമീകരടച്ച നടപടട സാംബനടച്ചസ്.

2 6.12.18 കരടസ് റടടപാര്ടസ് വൊയന
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5.3 ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി (2016-19), (2019-21) പുറലപടുവഡിച്ച റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളലടെ

      വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള

ക്രമ
നയം.

റടടപാര്ടസ് നാം. വെടഷയാം നഡിയമസഭയഡില്
സമരപഡിച്ച തപീയതഡി

1

എല്.എഫസ്.എ.സട
(2016-19)

24-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സാംസാന  ഓഡടറസ്  വെകുപസ്  ഡയറക്ടറുവട  2003-04
വെര്ഷവത്തെ  സമാഹൃത  ഓഡടറസ്  റടടപാര്ടടവലെ  ഓഡടറസ്
ഖണടക  3.8.10  നസ്  ടശഷമുളള  തൃശ്ശൂര്  ജടലയടവലെ
ഗാമപഞായത്തുകളുമായട ബനവപടതസ്.

18.6.2018

2
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
25-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സാംസാന  ഓഡടറസ്  വെകുപസ്  ഡയറക്ടറുവട  2005-06,
2006-07  വെര്ഷങ്ങളടവലെ  സമാഹൃത  ഓഡടറസ്
റടടപാര്ട്ടുകളടല് ഉളവപടടട്ടുളള ടകാഴടടക്കാടസ് ജടലയടവലെ
ടബാക്കസ് പഞായത്തുകവള സാംബനടച്ചസ്.

18.6.2018

3
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
26-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

കാംപ്ടടാളര് ആനസ് ഓഡടറര് ജനറലെടവന റടടപാര്ടടവന 
ആധാരമാക്കടയുളളതസ് 18.6.2018

4
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
27-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സമടതട  (2004-06)  യുവട  4-ാാമതസ്  റടടപാര്ടസ്  (തടദ്ദേശ
സകയാംഭരണ  സാപനങ്ങള  കണക്കുകള
സൂക്ഷടക്കുന്നതടനാം,  ഒാഡടറടനസ്  നല്കുന്നതടനമുളള
വെദവെസകള ഫലെപ്രദമാക്കുന്നതസ് സാംബനമീച്ചസ്.

18.6.18

5
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
28-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

ടകരള സാംസാന ഓഡടറസ് വെകുപസ് ഡയറക്ടറുവട   2012-
13  വെര്ഷവത്തെ  സമാഹൃത  ഒാഡടറസ്  റടടപാര്ടടവലെ  2.4
തടദ്ദേശ സകയാംഭരണ സാപനങ്ങളടവലെ ഫ്രണസ് ഓഫമീസസ്
പ്രവെര്ത്തെനാം എന്ന ഓഡടറസ് ഖണടക സാംബനമീച്ചസ്. 

11.12.2018

6
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
29-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

ടകരള സാംസാന ഓഡടറസ് വെകുപസ് ഡയറക്ടറുവട 2012-13
വെര്ഷവത്തെ സമാഹൃത ഓഡടറസ് റടടപാര്ടടവലെ ഖണടക
2.1,  2.2,  2.3,  2.5,  2.7,  2.8  എന്നമീ  ഓഡടറസ്
ഖണടകകളുവട  പരടഗണനവയ  അടടസാനമാക്കട
യുളളതസ്.

11.12.2018

7
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
30-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

ടലൊക്കല് ഫണസ് അക്കക്കൗണസ്സസ് കമടറട  (2004-06) 7-ാാ
മതസ് റടടപാര്ടടടന്മേലുളള ആക്ഷന് ടടക്കണ് റടടപാര്ടസ്. 11.12.18

8
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
31-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

ടലൊക്കല് ഫണസ് അക്കക്കൗണസ്സസ് കമടറട  (2004-06) 8-ാാ
മതസ്  റടടപാര്ടടടന്മേലുളള  ആക്ഷന്  ടടക്കണ്  റടടപാര്ടസ്
(വകാലാം, ആലെപ്പുഴ, ഇടുക്കട, വെയനാടസ്, തടരുവെനന്തപുരാം
ജടലാ പഞായത്തുകവള സാംബനടച്ചസ്)

11.12.18
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9
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2016-19)
32-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സമടതട  (2011-14)യുവട  5-ാാമതസ്  റടടപാര്ടടടന്മേലുളള
ആക്ഷന് ടടക്കണ് റടടപാര്ടസ്  (2002-03  മുതല് 2004-05
വെവരയുളള  സമാഹൃത  റടടപാര്ടടല്  ഉളവപടടട്ടുളള
ടകാടയാം  ജടലയടവലെ  ഗാമപഞായത്തുകവള
സാംബനടച്ചസ്.

11.12.18

10
എല്.എഫസ്.എ.സട
(2019-21) 33-ാാമതസ്

റടടപാര്ടസ്

സമടതട  (2006-08)  യുവട  15-ാാമതസ്  റടടപാര്ടടടന്മേലുളള
ആക്ഷന് ടടക്കണ് റടടപാര്ടസ്. 7.2.2019

11
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2019-21)
34-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സമടതട  (2010-11)  യുവട  28-ാാമതസ്  റടടപാര്ടടടന്മേലുളള
ആക്ഷന് ടടക്കണ് റടടപാര്ടസ്. 7.2.19

12
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2019-21)
35-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സമടതട  (2011-14)  യുവട  23-ാാമതസ്  റടടപാര്ടടടന്മേലുളള
ആക്ഷന്  ടടക്കണ്  റടടപാര്ടസ്  (മലെപ്പുറാം  ജടലയടവലെ
ഗാമപഞായത്തുകവള സാംബനടച്ചസ്)

7.2.2019

13
എല്.എഫസ്.എ.സട

(2019-21)
36-ാാമതസ് റടടപാര്ടസ്

സമടതട  (2014-16)  യുവട  29-ാാമതസ്  റടടപാര്ടടടന്മേലുളള
ആക്ഷന് ടടക്കണ് റടടപാര്ടസ്. (പത്തെനാംതടട ജടലയടവലെ
ഗാമപഞായത്തുകവള സാംബനടച്ചസ്)

7.2.2019

നദ്ധ്യാളഡിതുവലര പുറലപടുവഡിച്ചഡിട്ടുളള  എലദ്ധ്യാ  സമദ്ധ്യാഹൃത റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടുകളയം  ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്  അക്കക്കൗണണ്ട്സണ്ട്

കമഡിറഡിയുലടെ പരഡിഗണനയഡിലദ്ധ്യാണണ്ട്. 

അദദദ്ധ്യായയം - 6

ലലകവരഡിച്ച ലനട്ടങ്ങള

6.1 പുതുതദ്ധ്യായഡി ആരയംഭഡിച്ച ഓഡഡിറ്റുകളലടെ വഡിവരങ്ങള

1. ലഎ.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡഡി. ഓഡഡിറണ്ട്

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.10306/15/ധന.  തപീയതഡിര 27.11.2015 പ്രകദ്ധ്യാരയം ലഎ.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡഡി. ഓഡഡിറണ്ട് ലകരള

സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന ചുമതലലപടുത്തഡിലക്കദ്ധ്യാണണ്ട് ഉത്തരവദ്ധ്യായഡി.  ട്രഡിഡ ഓഡഡിറണ്ട് കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയലത്ത

ഒദ്ധ്യാഡഡിറഡിനദ്ധ്യായഡി ചുമതലലപടുത്തഡി.

2. എല്.ബഡി.എസണ്ട്. സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ഓഡഡിറണ്ട്

സ.ഉ.(സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)നയം.10306/15/ധന.  തപീയതഡിര  27.11.2015  പ്രകദ്ധ്യാരയം  എല്.ബഡി.എസണ്ട്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ

ഓഡഡിറണ്ട് ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന ചുമതലലപടുത്തഡിലക്കദ്ധ്യാണണ്ട് ഉത്തരവദ്ധ്യായഡി.  ടൂറഡിസയം ഓഡഡിറണ്ട്
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കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയലത്ത  ഓഡഡിറഡിനദ്ധ്യായഡി ചുമതലലപടുത്തഡി.

6.2 എയഡിയംസണ്ട് - മൂനണ്ട് ഘട്ടയം പൂരത്തഡിയദ്ധ്യായഡി.

      ഓഡഡിറണ്ട് ഇന്ഫരലമഷന് മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട് സഡിസയം

ലകരള സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ ഐ.ടെഡി ലപദ്ധ്യാളഡിസഡിയുലടെ നഡിബനനകളക്കണ്ട് വഡിലധയമദ്ധ്യായുയം  14.10.2008  ലല

സരക്കദ്ധ്യാര ഉത്തരവണ്ട്  (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)  നയം.  8191/ധന പ്രകദ്ധ്യാരയം  ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ കമ്പപ്യൂട്ടര

വല്ക്കരണത്തഡിനണ്ട്  ലവണഡി  സദ്ധ്യാലങതഡികസഹദ്ധ്യായയം  നല്കുനതഡിനണ്ട്  രൂപപീകരഡിച്ച  ലടെകഡിക്കല്  കമഡിറഡിയുലടെ

ശഡിപദ്ധ്യാരശ പ്രകദ്ധ്യാരവുയം  വകുപഡിലന്റെ പ്രധദ്ധ്യാന ലജദ്ധ്യാലഡിയദ്ധ്യായ ഓഡഡിറണ്ട്  സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം  പൂരണമദ്ധ്യായുയം  ഓലട്ടദ്ധ്യാലമറണ്ട്

ലചെയ്തണ്ട് സൂക്ഷഡിക്കുനതഡിനണ്ട് Web based software built on open technologies designed to provide an end

to end functionality to manage the complete audit procedures of audit ranging from planning of audit,

its execution, generating the audit reports, post audit functions and finally the closure of audit report

വഡികസഡിപഡിക്കദ്ധ്യാന് തപീരുമദ്ധ്യാനഡിച.  ലടെകഡിക്കല് കമഡിറഡിയുലടെ  നഡിരലദ്ദേശപ്രകദ്ധ്യാരയം  ലകല്ലട്രദ്ധ്യാണഡില് നഡിന്നുയം ഈ

ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  വഡികസഡിപഡിച്ചണ്ട്  നല്കുനതഡിനണ്ട്  ലപ്രദ്ധ്യാലപദ്ധ്യാസല്  ലഭഡിക്കുകയുയം  അതഡിലന്റെ  എഫരട്ടണ്ട്

കസ്വദ്ധ്യാണഡിഫഡിലക്കഷന് വഡിശദമദ്ധ്യായഡി സരക്കദ്ധ്യാര പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിച്ചതഡിനലശഷയം അയംഗപീകദ്ധ്യാരയം നല്കുകയുയം ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട്.

പ്രസ്തുത ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര വകുപഡില് 3  ഘട്ടമദ്ധ്യായദ്ധ്യാണണ്ട് വഡികസഡിപഡിച്ചഡിട്ടുളളതണ്ട്.   വകുപഡിലല ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെയുയം

ഓഡഡിറപീ  ഇന്സഡിറപ്യൂഷനഡിലല ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെയുയം ഉപലയദ്ധ്യാഗത്തഡിനദ്ധ്യായഡി പ്രസ്തുത ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട്ലവയറഡിലന  cloud

server ല് ഇന്റെലഗറണ്ട് ലചെയ്തഡിട്ടുളളതണ്ട്.

6.2.1   ആദദ ഘട്ടയം
ആദദ ഘട്ടയം നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുനതഡിനലവണഡി സരക്കദ്ധ്യാര 24.2.2011 ലല ജഡി.ഒ.(ആര.റഡി)നയം.1366/2011/ധന.

ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം  28,80,000  രൂപ  അനവദഡിച  നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  പരപീക്ഷണദ്ധ്യാരതയം  ആദദ  ഘട്ടത്തഡില്

വഡികസഡിപഡിച്ച  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള  ഫഡിനദ്ധ്യാന്സണ്ട്  ഡഡിപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്ലമന്റെഡിലല  സരവറഡില്  ലപദ്ധ്യാസണ്ട്  ലചെയ്തണ്ട്

ലകദ്ധ്യാഴഡിലക്കദ്ധ്യാടെണ്ട് ജഡിലയഡില് ഡപലറണ്ട് ലബസഡിസഡില് നടെപദ്ധ്യാക്കഡി. തുടെരനണ്ട് ഇതണ്ട് മറണ്ട് ജഡിലകളഡിലല ഗദ്ധ്യാമ, ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട്,

ജഡിലദ്ധ്യാ  പഞദ്ധ്യായത്തുകളഡിലുയം,  മുനഡിസഡിപദ്ധ്യാലഡിറഡികളഡിലുയം,  ലകദ്ധ്യാരപലറഷനകളഡിലുയം  വകുപഡിലന്റെ  ജഡിലദ്ധ്യാ  ഓഫപീസണ്ട്

മുലഖന  വഡിജയപൂരവ്വയം  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  ആദദ  ഘട്ടയം  വഡികസഡിപഡിച്ച  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂളഡില്  പ്രപീ-ഓഡഡിറണ്ട്

ഫങ്ഷനകളയം ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തഡിപഡിനണ്ട് ആവശദമദ്ധ്യായ സജപീകരണങ്ങളയം വഡികസഡിപഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള

ചുവലടെ ലകദ്ധ്യാടുക്കുന്നു.
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• ഓഡഡിറണ്ട്  ലമദ്ധ്യാണഡിറര-  അക്കക്കൗണ്ടുകള ലഭഡിച്ചതഡിലന്റെയുയം ലപന്റെഡിയംഗണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  സയംബനഡിചളള വഡിവരയം
ലഭദമദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന് ലവണഡിയുളള സയംരയംഭയം

• ഓണ്ഡലനദ്ധ്യായഡി ഓഡഡിറണ്ട് പദ്ധ്യാന് തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനളള സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം
• ഓണ്ഡലനദ്ധ്യായഡി  മന്തണ്ട് ലഡി  ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാമുയം  റഡിഡവസ് ഡണ്ട്  മന്തണ്ട് ലഡി  ലപ്രദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാമുയം  തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനളള

സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം
• ഓണ്ഡലനദ്ധ്യായഡി  ഓഡഡിറണ്ട്  നടെക്കുന ലവളയഡില് ഓഡഡിറണ്ട്  എന്കസ്വയറഡി  ഒബ്ജക്ഷന് സഡിപണ്ട്,  ഓഡഡിറണ്ട്

ലനദ്ധ്യാട്ടുകള തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനളള സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം
• ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  ഓണ്ഡലനദ്ധ്യായഡി  തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കഡി  ഓഡഡിറപീ  ഇന്സഡിറപ്യൂഷനണ്ട്  ഓ ണ്ഡലനദ്ധ്യായഡി

നല്കദ്ധ്യാനളള സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം

6.2.2   രണദ്ധ്യായം ഘട്ടയം

രണദ്ധ്യായം  ഘട്ടയം  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുനതഡിനലവണഡി  സരക്കദ്ധ്യാര  16.06.2015 ലല  ജഡി.ഒ.

(എയം.എസണ്ട്)229/2015/ധന  നമ്പര  ഉത്തരവു  പ്രകദ്ധ്യാരയം  21,00,000/-  രൂപ  അനവദഡിച  നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.

പ്രസ്തുത  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള  ഓഡഡിറപീ  ഇന്സഡിറപ്യൂഷനണ്ട്  ഓണ്ഡലന്  സയംവഡിധദ്ധ്യാനത്തഡിലൂലടെ  വദ്ധ്യാരഷഡിക  ധനകദ്ധ്യാരദ

പതഡിക  സമരപഡിക്കുനതഡിനലവണഡി  തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുളളതദ്ധ്യാണണ്ട്.   ഐ.ലക.എയം  വഡികസഡിപഡിച്ച  സദ്ധ്യായംഖദ

ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയറഡില്  നഡിന്നുയം  തലദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങള  അവയുലടെ  വദ്ധ്യാരഷഡിക  ധനകദ്ധ്യാരദ

ലസറണ്ട്ലമന്റെണ്ട്  തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കഡിയലശഷയം  എയഡിയംസഡില്  ലലദ്ധ്യാഗഡിന്  ലചെയ്തണ്ട്  വദ്ധ്യാരഷഡിക  ധനകദ്ധ്യാരദ  ലസറണ്ട്ലമന്റെണ്ട്

അപ് ലലദ്ധ്യാഡണ്ട്  ലചെയ്യേദ്ധ്യാനളള  സയംവഡിധദ്ധ്യാനമദ്ധ്യാണണ്ട്  ഈ  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള  മുലഖന  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുളളതണ്ട്.  തലദ്ദേശ

സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങള സമരപഡിക്കുന വദ്ധ്യാരഷഡിക ധനകദ്ധ്യാരദ ലസറണ്ട്ലമന്റുകള ഡഡിജഡിറല് സഡിലഗ്നേച്ചര

മുലഖന  സദ്ധ്യാക്ഷദലപടുത്തുവദ്ധ്യാനയം  ലവണഡിയുളള  സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  ഓണ്ഡലന്  വഴഡി

ലഭഡിക്കുന വദ്ധ്യാരഷഡിക ധനകദ്ധ്യാരദ പതഡികകള അതദ്ധ്യാതണ്ട് ജഡിലദ്ധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസുകളഡില് ഓണ്ഡലന് മുലഖന

പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിക്കദ്ധ്യാനയം,  വദ്ധ്യാരഷഡിക  ധനകദ്ധ്യാരദ  പതഡികയഡില്  കലണത്തുന  അപദ്ധ്യാകതകള

പരഡിഹരഡിക്കുനതഡിനലവണഡി  ഇവ  തലദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളക്കണ്ട്  ഓണ്ഡലന് മുലഖന  തഡിരഡിച്ചണ്ട്

അയച  നല്കദ്ധ്യാനയം  സജപീകരണങ്ങള  ഈ  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂളഡില്  ഉളലപടുത്തഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  പ്രസ്തുത  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള

20.02.2016  ല്  1200 തലദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  ഉപലയദ്ധ്യാഗത്തഡിനദ്ധ്യായഡി  ക്ലക്കൗഡണ്ട്  സരവറഡില്

ലഹദ്ധ്യാസണ്ട് ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട്. പ്രസ്തുത ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂളഡിലന്റെ സഹദ്ധ്യായലത്തദ്ധ്യാലടെ 2015-16 സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷയം മുതല് എലദ്ധ്യാ

തലദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളയം സമയബനഡിതമദ്ധ്യായഡി വദ്ധ്യാരഷഡിക ധനകദ്ധ്യാരദ പതഡികകള ഓഡഡിറഡിനണ്ട്

സമരപഡിക്കുവദ്ധ്യാന് സദ്ധ്യാധഡിച്ചഡിട്ടുലണന്നുളളതണ്ട് ഒരു വസ്തുതയദ്ധ്യാണണ്ട്.
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6.2.3 മൂനദ്ധ്യായം ഘട്ടയം

ലപദ്ധ്യാസണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  നടെപടെഡിക്രമങ്ങള ഓണ്ഡലന് സയംവഡിധദ്ധ്യാനത്തഡിലൂലടെ നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുനതഡിനലവണഡി

സരക്കദ്ധ്യാര  4.2.2016 ലല  ജഡി.ഒ.(എയം.എസണ്ട്)നയം.59/2016/ധന.  ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം  26,24,000/-  രൂപ

അനവദഡിച നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. 18.02.2017  ല് ഇവ ഡലവണ്ട്  യൂലസജഡിനലവണഡി ക്ലക്കൗ ഡണ്ട് സരവറഡില് ലഹദ്ധ്യാസണ്ട്

ലചെയ്തഡിട്ടുണണ്ട്.  വകുപഡിലല  എലദ്ധ്യാ  ജപീവനക്കദ്ധ്യാരക്കുയം  എയഡിയംസണ്ട്  അകസണ്ട്  ലചെയ്യുനതഡിനലനണഡി  പ്രലതദകയം

ലലദ്ധ്യാഗഡിന്  ഐ.ടെഡി.യുയം പദ്ധ്യാസ്സ ണ്ട് ലവരഡുയം അനവദഡിച നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  പ്രസ്തുത ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള പ്രകദ്ധ്യാരയം ഓഡഡിറഡി

ഇന്സഡിറപ്യൂഷനണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടഡിലന്മലുളള  ലറക്ടഡിഫഡിലക്കഷന്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  ഓണ്ഡലന്  മുലഖന

സമരപഡിക്കുവദ്ധ്യാനളള  സയംവഡിധദ്ധ്യാനവുയം  അതഡിലന്മല്  വകുപഡിനണ്ട്  ഫരദര  റഡിമദ്ധ്യാരകണ്ട്   സമരപഡിക്കദ്ധ്യാനളള

സയംവഡിധദ്ധ്യാനവുയം  സജപീകരഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.  ഇതഡിന  പുറലമ  ഓഡഡിറപീ  ഇന്സഡിറപ്യൂഷന്  സമയബനഡിതമദ്ധ്യായഡി

ലറക്ടഡിഫഡിലക്കഷന് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് സമരപഡിക്കദ്ധ്യാത്ത പക്ഷയം ഓണ്ഡലന് സയംവഡിധദ്ധ്യാനത്തഡിലൂലടെ ഫരദര റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്

പുറലപടുവഡിക്കുവദ്ധ്യാനയം ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്/സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് നടെപടെഡിക്രമങ്ങള ഓണ്ഡലന് വഴഡി നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനയം ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂളഡില്

സക്കൗകരദങ്ങള നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. പ്രസ്തുത ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡിയതഡിലൂലടെ 2016-17 സദ്ധ്യാമ്പത്തഡികവരഷയം

ലകരളത്തഡിലല  സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളഡിലുയം  എയഡിയംസണ്ട്  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡി.  2016-17  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക

വരഷലത്ത  സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലയുലടെ  ഓഡ ഡിറണ്ട്  പൂരണമദ്ധ്യായുയം  (ലവറഡിനറഡി  സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല  ഒഴഡിലക)

എയഡിയംസഡിലൂലടെ  ആണണ്ട്  നഡിരവ്വഹഡിച്ചഡിട്ടുളളതണ്ട്.  21.03.2017 ലല  ജഡി.ഒ.(എയം.എസണ്ട്)197/2017/ധന.  നമ്പര

ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകദ്ധ്യാരയം  എലദ്ധ്യാ  സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളലടെയുയം  വദ്ധ്യാരഷഡിക  ധനകദ്ധ്യാരദപതഡിക  തയ്യേദ്ധ്യാറദ്ധ്യാക്കുന

ലഫദ്ധ്യാരമദ്ധ്യാറണ്ട്  ഏകപീകരഡിച്ചണ്ട്  എയഡിയംസണ്ട് ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയറഡില്  2017-18  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷയം മുതല് അപ് ലലദ്ധ്യാഡണ്ട്

ലചെയ്യുവദ്ധ്യാന് ലവണഡിയുളള സദ്ധ്യാലങതഡികദ്ധ്യാനമതഡിയുയം ലഭദമദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. 

എയഡിയംസണ്ട്  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  വകുപഡില്  ഇയംപഡിലമന്റെണ്ട്  ലചെയ്ത  ലശഷയം  സയംസദ്ധ്യാനലത്ത  941

ഗദ്ധ്യാമപഞദ്ധ്യായത്തുകളലടെയുയം  152  ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട്  പഞദ്ധ്യായത്തുകളലടെയുയം  14  ജഡിലദ്ധ്യാപഞദ്ധ്യായത്തുകളലടെയുയം  2016-17

സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷലത്ത ഓ ഡഡിറണ്ട്  പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കഡി  റഡിപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  പുറലപടുവഡിക്കുവദ്ധ്യാന് വകുപഡിനണ്ട്  സദ്ധ്യാധഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

തലദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  മുന്  വരഷങ്ങളലടെ  കുടെഡിശ്ശേഡിക  ഓഡഡിറ്റുയം  2017-18  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക

വരഷത്തഡില് പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കഡി ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട് പുറലപടുവഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.  സയംസദ്ധ്യാനലത്ത വഡിവഡിധ ലഹദ്ധ്യാസ്പെഡിറല്

ലഡപലപണ്ട്ലമന്റെണ്ട്  കമഡിറഡികളലടെയുയം  ഓരഫലനജുകളലടെയുയം  ഗദ്ധ്യാന്റെണ്ട്-ഇന്-എയ്ഡണ്ട്  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം

ഓഡഡിറണ്ട് എയഡിയംസഡിലൂലടെ നഡിരവ്വഹഡിച്ചണ്ട് ഇത്തരയം സദ്ധ്യാപനങ്ങളക്കണ്ട് സരക്കദ്ധ്യാരഡില് നഡിന്നുയം യഥദ്ധ്യാസമയയം ഗദ്ധ്യാന്റെണ്ട്-

ഇന്-എയ്ഡണ്ട്  ലഭദമദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന് വകുപഡിനണ്ട്  കഴഡിഞഡിട്ടുണണ്ട്.  ഇതഡിന  പുറലമ  സയംസദ്ധ്യാനലത്ത  12  സയംസദ്ധ്യാന
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സരവകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളഡില്  നഡിന്നുയം  11  എണത്തഡിലന്റെ  കുടെഡിശ്ശേഡിക  ഓഡഡിറ്റുകള  പൂരത്തപീകരഡിച്ചണ്ട്  2016-17

സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷലത്ത ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപദ്ധ്യാരട്ടണ്ട്  എയഡിയംസഡിലൂലടെ  പുറലപടുവഡിക്കദ്ധ്യാന് വകുപഡിനണ്ട്  കഴഡിഞഡിട്ടുണണ്ട്.

തലദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സദ്ധ്യാപനങ്ങ 2018-19  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക  വരഷയം  വകുപഡിലന്റെ  കപീഴഡിലുളള  മറണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്

ഓഫപീസുകളഡിലുയം എയഡിയംസണ്ട് നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുവദ്ധ്യാന് ലവണഡിയുളള നടെപടെഡികളയം വകുപണ്ട് സസ്വപീകരഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്. 

6.3 ഇ-ഓഫപീസണ്ട് 

ഇ-ഓഫപീസണ്ട് പദതഡിയുലടെ പ്രധദ്ധ്യാന ലക്ഷദയം സരക്കദ്ധ്യാര ഓഫപീസുകളലടെ പ്രവരത്തനവുയം ഫയലഡിയംഗണ്ട്

സയംവഡിധദ്ധ്യാനവുയം സുതദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യാക്കുകയുയം അതഡിലൂലടെ കദ്ധ്യാരദക്ഷമത വരദഡിപഡിക്കുകയുമദ്ധ്യാണണ്ട്.  

ഇ-ഓഫപീസണ്ട്  സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുനതഡിന  ലവണഡി

18.04.2015  ലല  സരക്കദ്ധ്യാര  ഉത്തരവണ്ട്  (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ)4024/15/ധന  പ്രകദ്ധ്യാരയം  8,12,491/-  രൂപ  അനവദഡിച്ചണ്ട്

നല്കഡിയഡിരുന്നു.  ലകന  സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ  കപീഴഡിലുളള  നദ്ധ്യാഷണല്  ഇന്ഫരമദ്ധ്യാറഡികണ്ട്  ലസന്റെര  (NIC)  എന

സദ്ധ്യാപനമദ്ധ്യാണണ്ട്  വകുപഡില്  ഇ-സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കുനതഡിനലവണഡി സദ്ധ്യാലങതഡിക സഹദ്ധ്യായയം നല്കുന

ഏജന്സഡി.    സയംരയംഭത്തഡിലന്റെ പ്രധദ്ധ്യാന ലക്ഷദയം സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ ഫയല് മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട്

സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം  പുന:ക്രമപീകരഡിക്കുക  എന്നുളളതദ്ധ്യാണണ്ട്.  ഓഫപീസഡില്  ലഭഡിക്കുന  തപദ്ധ്യാലുകള  സ്കെദ്ധ്യാന്  ലചെയ്തണ്ട്

ഇലലക്ട്രേദ്ധ്യാണഡിക്കണ്ട് ഫയലദ്ധ്യാക്കഡി ലമല് നടെപടെഡികള സസ്വപീകരഡിക്കുക,  ഫയലുകളലടെ നപീക്കയം ഇ-സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം വഴഡി

പരഡിലശദ്ധ്യാധഡിക്കുക എനഡിവയദ്ധ്യാണണ്ട്  പ്രദ്ധ്യാവരത്തഡികമദ്ധ്യാക്കുനതണ്ട്.

ആദദ ഘട്ടമദ്ധ്യായഡി ഇ-ഓഫപീസണ്ട് സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓ ഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന്റെ  ഡയറക്ടലററഡില്

06/2015  മുതല്  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡി.    ഇക്കൗ  ഓഫപീസഡിലല   ലസക്ഷനകളഡിലുയം  പൂരണമദ്ധ്യായുയം  ഇ-ഓഫപീസണ്ട്

സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം  നടെപഡിലദ്ധ്യാക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  2018  വരഷദ്ധ്യാവസദ്ധ്യാനലത്തദ്ധ്യാലടെ   ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്

ഡയറക്ടലററണ്ട് പൂരണമദ്ധ്യായുയം കടെലദ്ധ്യാസണ്ട് രഹഡിത ഓഫപീസണ്ട് ആക്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. 

6.4 ഭരണഭദ്ധ്യാഷ  മലയദ്ധ്യാളയം–

മലയദ്ധ്യാളയം  പൂരണമദ്ധ്യായുയം  ഭരണഭദ്ധ്യാഷയദ്ധ്യാക്കുനതുമദ്ധ്യായഡി  ബനലപട്ടണ്ട്  ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാമദ്ധ്യാറ  നടെപടെഡികള

തസ്വരഡിതലപടുത്തുനതഡിനയം  കദ്ധ്യാരദക്ഷമമദ്ധ്യാക്കുനതഡിനയം  വകുപ്പുതല  ഏലകദ്ധ്യാപനസമഡിതഡിയുയം  ജഡിലദ്ധ്യാതല

ഏലകദ്ധ്യാപനസമഡിതഡിയുയം  രൂപപീകരഡിക്കുകയുയം  അവ  യഥദ്ധ്യാസമയയം  ലയദ്ധ്യാഗയം  ലചെരനണ്ട്  വരഡികയുയം  ലചെയ്യുന്നു.

സരക്കദ്ധ്യാര  നഡിരലദ്ദേശദ്ധ്യാനസരണയം  എലദ്ധ്യാ  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയ  ലമധദ്ധ്യാവഡികളലടെയുയം  ലപരുയം  ഉലദദദ്ധ്യാഗലപരുയം

മലയദ്ധ്യാളത്തഡില്  എഴുതഡി  പ്രദരശഡിപഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.   വകുപഡില്  നഡിന്നുയം  പുറലപടുവഡിക്കുന  നടെപടെഡിക്രമങ്ങള,

സരക്കുലറകള ഉപലയദ്ധ്യാഗഡിക്കുന രജഡിസറകള എലദ്ധ്യായം മലയദ്ധ്യാളത്തഡിലദ്ധ്യാണണ്ട്.  
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ഉലദദദ്ധ്യാഗസ  ഭരണ  പരഡിഷദ്ധ്യാര  (ഒക്കൗലദദദ്ധ്യാഗഡിക  ഭദ്ധ്യാഷ)  വകുപഡിലന്റെ  27.9.2017  ലല

സ.ഉ.(ലലക)19/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകദ്ധ്യാരയം ഭരണഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ വരഷദ്ധ്യാലഘദ്ധ്യാഷയം  2017  നവയംബര  1  മുതല്  2018

ഒലക്ടദ്ധ്യാബര 31 വലര ദപീരഘഡിപഡിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത കദ്ധ്യാലയളവഡില് 2018 ജൂണ് 19 നണ്ട് വദ്ധ്യായനദ്ധ്യാദഡിനയം ആചെരഡിച.

ലകരളപഡിറവഡി  ദഡിനലത്തദ്ധ്യാടെനബനഡിച്ചണ്ട്  മലയദ്ധ്യാള  ഭദ്ധ്യാഷ  പരഡിലപദ്ധ്യാഷഡിപഡിക്കുനതഡിലന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായഡി

മലയദ്ധ്യാളദഡിനദ്ധ്യാലഘദ്ധ്യാഷയം സയംഘടെഡിപഡിച.  

അദദദ്ധ്യായയം - 7

ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്

7.1  ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് 

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറക്ടര  ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളലടെ  

സയംസദ്ധ്യാന ട്രഷററദ്ധ്യായുയം ചുമതല വഹഡിക്കുന്നു.  ലഭഡിക്കുന എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്  തുകകള ആദദയം ട്രഷററലടെ

പഡി.ഡഡി  അക്കക്കൗണഡില്  സൂക്ഷഡിക്കുകയുയം  സരക്കദ്ധ്യാരഡില്  നഡിന്നുയം  ലവസഡിയംഗണ്ട്  ഓരഡര  ലഭഡിക്കുനതനസരഡിച്ചണ്ട്

ബദ്ധ്യാങ്കുകളഡില് സഡിരനഡിലക്ഷപമദ്ധ്യാക്കഡി മദ്ധ്യാറ്റുകയുയം ലചെയ്യുന്നു. ഓലരദ്ധ്യാ വരഷവുയം ബനലപട്ട അഡഡിനഡിലസ്ട്രേറരമദ്ധ്യാര

ഗുണലഭദ്ധ്യാക്തദ്ധ്യാക്കലള  കലണത്തഡി  തുക  ആവശദലപടുന  മുറയണ്ട്  പലഡിശ  തുകകള  വഡിതരണയം  ലചെയ്യുന്നു.

ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് ട്രഷറരക്കണ്ട് ലഭഡിക്കുന ലകദ്ധ്യാരപസണ്ട് തുകകളലടെയുയം പലഡിശയുലടെയുയം സയംക്ഷഡിപ്തയം

എലദ്ധ്യാ വരഷവുയം ലസപ്തയംബര 30 നണ്ട് മുന്പദ്ധ്യായഡി ലകരള ഗസറഡില് പ്രസഡിദപീകരഡിക്കുന്നു.

31.03.2019  വലര  1330  എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളഡിലദ്ധ്യായഡി  ആലക  14,62,74,625/-  രൂപ  ലകദ്ധ്യാരപസണ്ട്

തുകയദ്ധ്യായുണണ്ട്. ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് തുകയുമദ്ധ്യായഡി ബനലപട്ട വഡിശദദ്ധ്യായംശങ്ങള അനബനയം XI

ല് ലചെരത്തഡിട്ടുണണ്ട്. 

 2018-19 വരഷയം പുതുതദ്ധ്യായഡി ഏരലപടുത്തഡിയ എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകള

ക്രമ
നയം.

എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെഡിലന്റെ ലപരണ്ട് നഡിലക്ഷപത്തുക

1 എച്ചണ്ട്. രദ്ധ്യാമചെനന് അയ്യേര സയന്സണ്ട് അവദ്ധ്യാരഡണ്ട് 50,000/-

2 വഡി. രദ്ധ്യാമകൃഷ്ണപഡിളള ലമലമദ്ധ്യാറഡിയല് എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് 20,000/-

3 ആര. രദ്ധ്യാഗഡിണഡി ലമലമദ്ധ്യാറഡിയല് എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് 2,00,000/-

ആലക 2,70,000/-
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7.2 ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്  കമ്പപ്യൂട്ടരവല്ക്കരണയം

സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ  പ്രധദ്ധ്യാന  ലമഖലകള  ആധുനഡികവല്ക്കരഡിക്കുക  എന

ലക്ഷദലത്തദ്ധ്യാലടെ ആരയംഭഡിച്ച  ഓഡഡിറണ്ട്  ഇന്ഫരലമഷന് ആന്റെണ്ട്  മദ്ധ്യാലനജ്ലമന്റെണ്ട്  സഡിസത്തഡിലന്റെയുയം  (എയഡിയംസണ്ട്)

കയംപപ്യൂട്ടരവല്ക്കരണത്തഡിലന്റെയുയം ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായഡി  2017-18  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡിക വരഷയം  220  ലക്ഷയം രൂപ സയംസദ്ധ്യാന

ബഡ്ജറഡില്  2054-00-098-88  ലലദ്ധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലല  കയംപപ്യൂട്ടരവല്ക്കരണയം  34  -മറണ്ട്

ലചെലവുകള എന ശപീരഷകത്തഡില് വകയഡിരുത്തഡിയഡിട്ടുണദ്ധ്യായഡിരുന്നു.

എയഡിയംസണ്ട് ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയറഡിലന്റെ ലമദ്ധ്യാഡഡിഫഡിലക്കഷന് & എന്ഹദ്ധ്യാന്ലസന്റെണ്ട് M/s. ലകല്ലട്രദ്ധ്യാണ്

മുലഖന നടെത്തുനതഡിനണ്ട്  ഒരു  man month  നണ്ട്  60000  രൂപ നഡിരക്കഡില്  2054-00-098-88  ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്

ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലല  കയംപപ്യൂട്ടരവല്ക്കരണയം  34  -മറണ്ട്  ലചെലവുകള  എന  ശപീരഷകത്തഡില്  നഡിന്നുയം

വകയഡിരുത്തുനതഡിനണ്ട് 13.12.2016 ലല സ.ഉ (സദ്ധ്യാധദ്ധ്യാ) നയം. 9580/2016/ധന അനമതഡി നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്. 

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറക്ടര  സയംസദ്ധ്യാന  സരക്കദ്ധ്യാരഡിലന്റെ  കപീഴഡിലുളള

ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളലടെ  ട്രഷറര  കൂടെഡിയദ്ധ്യാണണ്ട്.  2017-18  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡികവരഷയം  1247

എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളലടെ കണക്കുകള ഡയറക്ടര സൂക്ഷഡിച വരുന്നു. ഇവ കൂടെദ്ധ്യാലത  ഡസനഡിക ലവല്ഫയര

ഫണണ്ട്  ലബദ്ധ്യാരഡഡിലന്റെ  അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട്  ഫണഡിലന്റെ  കണക്കുകളയം  സൂക്ഷഡിക്കുനതണ്ട്  ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന

ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറക്ടറദ്ധ്യാണണ്ട്.  നഡിലവഡില്  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്  ഇനത്തഡില്  80  സഡിരയം  നഡിലക്ഷപങ്ങളദ്ധ്യായഡി

4,21,54,625/-  രൂപയുയം  30  സഡിര  നഡിലക്ഷപങ്ങളദ്ധ്യായഡി  10,36,00,000/-  രൂപയുയം  ട്രഷറഡിയഡില്

നഡിലക്ഷപഡിച്ചഡിരഡിക്കുകയദ്ധ്യാണണ്ട്.  ഇവയുലടെ  അക്കക്കൗണഡിയംഗണ്ട്  ഓലട്ടദ്ധ്യാലമറണ്ട്  ലചെയ്യുവദ്ധ്യാന്  ഒരു  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര

അനഡിവദ്ധ്യാരദമദ്ധ്യാലണനണ്ട് വകുപഡിലന്റെ വളലര നദ്ധ്യാളലത്ത  ആവശദമദ്ധ്യാണണ്ട്. 

14.11.2016  ലല ധനകദ്ധ്യാരദവകുപണ്ട് അഡപീഷണല് ചെപീഫണ്ട് ലസക്രട്ടറഡിയുലടെ ലചെയംമ്പറഡില് വകുപണ്ട്

ഡയറക്ടര,  ഇ-ഗലവണന്സണ്ട്  ടെപീയം,  ലകല്ലട്രദ്ധ്യാണ് പ്രതഡിനഡിധഡികള,  വകുപഡിലല  മറണ്ട്  ഉനത ഉലദദദ്ധ്യാഗസര

പലങടുത്ത  ലയദ്ധ്യാഗത്തഡില്  വകുപണ്ട്  അധദക്ഷന്  ട്രഷറര  കൂടെഡിയദ്ധ്യായ  ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെഡിലന്റെ

ഓലട്ടദ്ധ്യാലമഷലന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായഡി  എയഡിയംസഡിലന്റെ  ലമദ്ധ്യാഡഡിഫഡിലക്കഷന്  &  എന്ഹദ്ധ്യാന്ലസന്റെണ്ട്  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂളദ്ധ്യായഡി

ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനളള  അയംഗപീകദ്ധ്യാരയം  നല്കുകയുണദ്ധ്യായഡി.  പ്രസ്തുത  അയംഗപീകദ്ധ്യാരത്തഡിലന്റെ

അടെഡിസദ്ധ്യാനത്തഡില്  M/s.ലകല്ലട്രദ്ധ്യാണ്  എയഡിയംസണ്ട്  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  ലമദ്ധ്യാഡഡിഫഡിലക്കഷന്  &
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എന്ഹദ്ധ്യാന്ലസന്റെഡിലന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായഡി  ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള  വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനണ്ട്  ആലക

21,60,000  (നഡികുതഡികള  കൂടെദ്ധ്യാലത)  രൂപയുലടെ  എഫരട്ടണ്ട്  കസ്വദ്ധ്യാണഡിഫഡിലക്കഷന്  ലപ്രദ്ധ്യാലപദ്ധ്യാസല്

സമരപഡിക്കുകയുണദ്ധ്യായഡി.  പ്രസ്തുത ലപ്രദ്ധ്യാലപദ്ധ്യാസല് വകുപഡിലന്റെ ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര വഡികസനത്തഡിനണ്ട് സദ്ധ്യാലങതഡിക

ഉപലദശയം  നല്കുനതഡിനണ്ട്  ലവണഡി  രൂപപീകരഡിച്ച SeMT  വകുപണ്ട്  അധദക്ഷന്,  IIITM-K  ലപ്രദ്ധ്യാഫസര,  ലകരള

സയംസദ്ധ്യാന  ഐ.ടെഡി  മഡിഷനഡിലല  ഐ.ടെഡി  ലകദ്ധ്യാരഡഡിലനറര,  ട്രഷറഡി  വകുപഡിലല  ഐ.ടെഡി  ലകദ്ധ്യാരഡഡിലനറര

ഉളലപടുന  ലടെകഡിക്കല്  കമഡിറഡി  വഡിശദമദ്ധ്യായഡി  ഇവദ്ധ്യാലബലവറണ്ട്  ലചെയ്യുകയുയം  ഈ  ലമദ്ധ്യാഡപ്യൂള  അഡജല്

ലമത്തലഡദ്ധ്യാളജഡി  പ്രഡിന്സഡിപഡിള  ഉപലയദ്ധ്യാഗഡിച്ചണ്ട്  വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനയം   ശഡിപദ്ധ്യാരശ  ലചെയ.  ലമല്പറഞ

ലടെകഡിക്കല്  കമഡിറഡി  അയംഗപീകരഡിച്ച  ശുപദ്ധ്യാരശകളഡിലന്മല്  വകുപഡിലന്റെ  കപീഴഡില്  സൂക്ഷഡിച്ചഡിട്ടുളള  ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള

എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകള ഓപണ് ലവബണ്ട് ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര ലടെലകദ്ധ്യാളജഡി ഉപലയദ്ധ്യാഗഡിച്ചണ്ട് വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനണ്ട് ലകരള

സരക്കദ്ധ്യാര  6.2.2018  ല്  ഉത്തരവണ്ട്  നയം.937/2018/ധന  പ്രകദ്ധ്യാരയം  വകുപഡിനണ്ട്  21,60,000/-  രൂപയുലടെ

ഭരണദ്ധ്യാനമതഡിയുയം  സദ്ധ്യാമ്പത്തഡികദ്ധ്യാനമതഡിയുയം  നല്കഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  പ്രസ്തുത ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനണ്ട്

M/s.  ലകല്ലട്രദ്ധ്യാണഡിനണ്ട്  കരദ്ധ്യാര  നല്കുകയുയം  1.6.2018  ല്  ഇവ വകുപഡിലല  ജപീവനക്കദ്ധ്യാരക്കണ്ട്  പ്രദ്ധ്യാലയദ്ധ്യാഗഡിക

പരഡിശപീലനയം നല്കുനതഡിനലവണഡി ട്രയല് സരവറഡില് ഇന്റെലഗറണ്ട് ലചെയ്യേദ്ധ്യാനളള നടെപടെഡികള സസ്വപീകരഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

01.07.2018  ല്  ഈ  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  പൂരണമദ്ധ്യായുയം  ഉപലയദ്ധ്യാഗത്തഡിനണ്ട്  ഓണ്ഡലന്  ആവദ്ധ്യാനളള

ക്രമപീകരണങ്ങള സജപീകരഡിച വരുന്നുണണ്ട്. പ്രസസ്തുത ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര മുലഖന ഒരു എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് റഡികസ്വസണ്ട്

ലഭഡിക്കുനതണ്ട്  മുതല്  അതഡിലന്റെ  ലപ്രദ്ധ്യാസസഡിയംഗണ്ട്  സരക്കദ്ധ്യാര  അനമതഡി  ഓണ്ഡലന്  വഴഡി  ലഭഡിക്കദ്ധ്യാനളള

സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം,  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്  തുക ഓണ്ഡലന് വഴഡി  നഡിലക്ഷപഡിക്കദ്ധ്യാനളള സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം,  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട്

ഇന്റെറസണ്ട്  അഡഡിനഡിലസ്ട്രേറരക്കണ്ട്  ഓണ്ഡലന്  വഴഡി  നല്കദ്ധ്യാനളള  സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം,  എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെഡിലന്റെ

അക്കക്കൗണഡിയംഗണ്ട്  നടെത്തുനതഡിനണ്ട്  ബദ്ധ്യാക്കണ്ട്  എന്റെണ്ട്  ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര  ഉപലയദ്ധ്യാഗഡിച്ചണ്ട്  അക്കക്കൗണഡിയംഗണ്ട്  ഭദ്ധ്യാഗവുയം

പൂരണമദ്ധ്യായുയം ഓലട്ടദ്ധ്യാലമറണ്ട് ലചെയ്യേദ്ധ്യാനളള സയംവഡിധദ്ധ്യാനയം ഈ ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയറഡില് ഉളലപടുത്തഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  പ്രസ്തുത

ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര മുലഖന  വകുപഡിനണ്ട് ലഭഡിക്കുന എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെഡിലന്റെ എണയം വരദഡിപഡിക്കദ്ധ്യാനയം കദ്ധ്യാലലദ്ധ്യാചെഡിതമദ്ധ്യായഡി

എലന്റെദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് തുക അനവദഡിച നല്കദ്ധ്യാനയം ഈ ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര ഗുണപ്രദമദ്ധ്യാകുയം.

അദദദ്ധ്യായയം - 8

പ്രതപീക്ഷകള, ലവല്ലുവഡിളഡികള

8.1 വകുപഡിലന്റെ ആധുനഡികവല്ക്കരണയം

ലകരള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ  ആധുനഡികവല്ക്കരണത്തഡിനദ്ധ്യായഡി  2018-19  ബജറഡില്
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250 ലക്ഷയം രൂപ  വകയഡിരുത്തഡിയഡിട്ടുണണ്ട്.  എയഡിയംസണ്ട് ലസദ്ധ്യാഫ ണ്ട് ലവയര വഡിപുലപീകരണയം, ഹക്കൗസഡിയംഗണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

ഓഡഡിറണ്ട്,  ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ  ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്,  ടൂറഡിസയം  ഓഡഡിറണ്ട്,  എസണ്ട്.ലഎ.ഇ.പഡി.  ഓഡഡിറണ്ട്  എനപീ

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളഡിലലക്കു കൂടെഡി  എയഡിയംസണ്ട്  നടെപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന് ലദ്ധ്യാപണ്ട്  ലടെദ്ധ്യാപ്പുകള വദ്ധ്യാങ്ങുക,  ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളക്കണ്ട്

പ്രഡിന്റെറകള  വദ്ധ്യാങ്ങല്  എനഡിവയ്ക്കുയം,  ഓഡഡിറണ്ട്  ഭവന്,  ലട്രയഡിനഡിയംഗണ്ട്  ലസന്റെര,  ലകദ്ധ്യാലയം  ജഡിലദ്ധ്യാ  ഓഡഡിറണ്ട്

കുദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം,  ലക്ഷമനഡിധഡി  ഓഡഡിറണ്ട്  കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയയം  എനഡിവയദ്ധ്യായഡി  പുതഡിയ  ലകട്ടഡിടെനഡിരമദ്ധ്യാണയം,  മൂന്നു

ഉപകദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയങ്ങളലടെ നവപീകരണയം എനഡിവയ്ക്കുമദ്ധ്യാണണ്ട് ബജറഡില് തുക വകയഡിരുത്തഡിയഡിട്ടുളളതണ്ട്.

8.2 വകുപഡിലന്റെ ഉത്തരവദ്ധ്യാദഡിത്തങ്ങള കൂടുന്നു - അധഡിക തസഡികകള അനഡിവദ്ധ്യാരദയംര

ഓലരദ്ധ്യാ  വരഷവുയം  കൂടുതല്   ഉത്തരവദ്ധ്യാദഡിത്തങ്ങള  സയംസദ്ധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലന  സരക്കദ്ധ്യാര

ചുമതലലപടുത്തുന്നു.  എനദ്ധ്യാല് ഇതഡിനണ്ട് ആനപദ്ധ്യാതഡികമദ്ധ്യായഡി പുതഡിയ തസഡികകള അനവദഡിച്ചഡിട്ടഡില എനതണ്ട്

വകുപഡിലന്റെ  പ്രവരത്തനലത്ത പ്രതഡികൂലമദ്ധ്യായഡി ബദ്ധ്യാധഡിക്കുന്നു.  27.11.2015  ലല സ.ഉ.(ലലക)നയം.540/15/ധന.

ഉത്തരവഡിലൂലടെയദ്ധ്യാണണ്ട്  വകുപഡില്  ഏറവുയം  ഒടുവഡിലദ്ധ്യായഡി  പുതഡിയ  തസഡികകള  അനവദഡിക്കലപട്ടഡിട്ടുളളതണ്ട്.

എനദ്ധ്യാല്  അതഡിനലശഷയം  പ്രധദ്ധ്യാനലപട്ട  പല  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെയുയം  ഓഡഡിറണ്ട്,  വകുപഡിലന

ചുമതലലപടുത്തഡിയഡിട്ടുലണങഡിലുയം  അധഡിക  തസഡികകള  അനവദഡിച്ചഡിട്ടഡില.   തുഞലത്തഴുത്തച്ഛന്  മലയദ്ധ്യാളയം

സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല,  എ.പഡി.ലജ.അബ്ദുള കലദ്ധ്യായം സദ്ധ്യാലങതഡിക ശദ്ധ്യാസ്ത്ര സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല,  ലകരള ലമഡഡിക്കല്

സരവ്വപീസണ്ട്  ലകദ്ധ്യാരപലറഷന്,  കുടുയംബശപീ,  ഫ്രണണ്ട്സണ്ട്,  എല്.ബഡി.എസണ്ട്,  ലഎ.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡഡി,  ലകരള

അലക്കുലതദ്ധ്യാഴഡിലദ്ധ്യാളഡി  ലക്ഷമനഡിധഡി,  ലകരള  ബദ്ധ്യാരബര  &  ബപ്യൂട്ടപീഷദന്സണ്ട്  ലക്ഷമനഡിധഡി,  കഡിരത്തദ്ധ്യാഡ്സണ്ട്

എനഡിവയുലടെ ഓഡഡിറ്റുകള പുതഡിയ തസഡികകള അനവദഡിക്കദ്ധ്യാലതയദ്ധ്യാണണ്ട് വകുപഡിലന ചുമതലലപടുത്തഡിയതണ്ട്.

നഡിലവഡിലുളള  സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  സമയബനഡിതമദ്ധ്യായഡി  പൂരത്തഡിയദ്ധ്യാക്കഡി  കദ്ധ്യാലഡികമദ്ധ്യാക്കുനതഡിലനദ്ധ്യാപയം

പുതഡിയ  സദ്ധ്യാപനങ്ങള  കൂടെഡി  ഏലറടുലക്കണഡി  വനതണ്ട്  വകുപഡിലന്റെ  ലജദ്ധ്യാലഡിഭദ്ധ്യാരയം  ക്രമദ്ധ്യാതപീതമദ്ധ്യായഡി

വരദഡിപഡിച്ചഡിട്ടുണണ്ട്.

വഡിജഡിലന്സണ്ട്,  ലലക്രയംബ്രദ്ധ്യാഞണ്ട്,  ലസ്പെഷദല്  ഇന്ലവസഡിലഗഷന്  ടെപീമുകലള  അലനസ്വഷണങ്ങളഡില്

സഹദ്ധ്യായഡിക്കുവദ്ധ്യാന് സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിലല ജപീവനക്കദ്ധ്യാരുലടെ ലസവനയം നഡിരന്തരയം വഡിട്ടുനല്ലകണഡി

വരുന്നു.  കണ്ണൂര മുനഡിസഡിപദ്ധ്യാലഡിറഡിലയ 2015 ല് മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷനദ്ധ്യാക്കഡി ഉയരത്തഡിലയങഡിലുയം പ്രസ്തുത

കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിലന്റെ ഓഡഡിറണ്ട്  വഡിഭദ്ധ്യാഗത്തഡിനണ്ട്  പുതഡിയ തസഡികകള അനവദഡിച്ചഡിട്ടഡില.   അധഡിക തസഡികകള

അനവദഡിച്ചണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന ശക്തഡിലപടുലത്തണതുണണ്ട്.

     ഡയറക്ടര
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
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സദ്ധ്യാപനത്തഡിലന്റെ ലപരണ്ട്
1 ഗദ്ധ്യാമ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 941

2 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 152

3 ജഡിലദ്ധ്യാ പ  ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 14
4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 87

5 മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് 6

6 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 12

7 ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 3165

8 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 21

9 1

10 1

11 വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള 3

12 ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 2

13 102

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള 959

15 2782

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 92
17 സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങള 62
18 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 2

19 15

20 മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 147
ആലക 8566

ഡയറകര
  കകരള സസസസന ഓഡഡററ വകകപറ

അനബനയം I
2018-19 വരഷയം കദ്ധ്യാരദദ്ധ്യാലയത്തഡിനണ്ട് കപീഴഡില് ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യുന സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ എണയം

ക്രമ 
നയം.

സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ 
എണയം

സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന 
ചുമതലലപടുത്തഡിലകദ്ധ്യാണ്ടുളള സരക്കദ്ധ്യാര ഉത്തരവണ്ട് 

 /നഡിയമങ്ങള/ചെട്ടങ്ങള 

1994 ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ആക്ടണ്ട് 1994, 
1996 ലല ലകരള ലലദ്ധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് റൂളസണ്ട്, 

സരക്കദ്ധ്യാര ഉത്തരവണ്ട് പ്രകദ്ധ്യാരയം, ബഹ. ലലഹലക്കദ്ധ്യാടെതഡി 
ഉത്തരവു പ്രകദ്ധ്യാരയം, അതദ്ധ്യാതണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ 

നഡിയമങ്ങളഡില് വദവസ ലചെയ്തതണ്ട് പ്രകദ്ധ്യാരയം 

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്
സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള/എച്ചണ്ട്.എയം.സഡി.

ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്ത വദ്ധ്യാരഷഡിക കണക്കുകളലടെ വഡിവരയം കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക

സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ലപരണ്ട്

1 2 3 4 5 6

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 941 941 910 31
2 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 152 152 129 23
3 ജഡിലദ്ധ്യാ പ  ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 14 14 10 4
4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 87 86 74 12
5 മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് 6 6 5 1
6 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 12 15 12 4
7 ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 3165 1060 721 786
8 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 21 17 37 87

9
1 1 1 0

10
1 1 1 0

11 വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള 3 4 1 3
12 ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 2 1 3 0

13 102 1 0 0
14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള 959 691 570 123

15
2782 1320 779 541

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 92 76 74 2

17
62 33 29 4

18 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 2 1 0 1

19 15 12 12 0

20 മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 147 77 60 17
ആലക 8566 4509 3428 1639

ഡയറകര
  കകരള സസസസന ഓഡഡററ വകകപറ

അനബനയം - I I

ക്രമ 
നയം.

ഓഡഡിറണ്ട് ലചെലയ്യേണ 
സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ 

എണയം 

ഓഡഡിറഡിനണ്ട് ലഭഡിച്ച 
വദ്ധ്യാരഷഡിക 

കണക്കുകളലടെ 
എണയം

ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്ത 
വദ്ധ്യാരഷഡിക 

കണക്കുകളലടെ 
എണയം

ഓഡഡിറണ്ട് ലചെയ്യേദ്ധ്യാനളള 
വദ്ധ്യാരഷഡിക 

കണക്കുകളലടെ എണയം 

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്
സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക  
സദ്ധ്യാപനങ്ങള

ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ലപരണ്ട്

എണയം
ആലക

1 2 3 4 5 6 7
1 ഗദ്ധ്യാമ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 22609 737 23346 1408 21938
2 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 2376 123 2499 53 2456
3 ജഡിലദ്ധ്യാ പ  ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 303 9 312 0 312

4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 2020 53 2073 24 2049
5 മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് 244 1 245 0 245
6 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 222 13 235 0 235
7 ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 2977 110 3087 2 3085
8 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 132 8 140 0 140

9
40 1 41 3 38

10
70 0 70 0 70

11 വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള 97 1 98 0 98

12 ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 41 1 42 0 42

13
8 0 8 0 8

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള 64 572 636 576 60

15 381 352 740 361 379

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 38 62 100 53 47

17
9 24 33 23 10

18 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 20 0 20 0 20

19
0 11 11 0 11

20 മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 100 43 143 41 102

ആലക 31751 2121 33879 2544 31345

ഡയറകര
  കകരള സസസസന ഓഡഡററ വകകപറ

അനബനയം-3
2018-19ല്  പുറലപടുവഡിച്ച /തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയ /തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാനവലശഷഡിക്കുന  ഓഡഡിറണ്ട് റഡി ലപദ്ധ്യാരട്ടുകളലടെ 

എണയം

ക്രമ 
നയം

വരഷദ്ധ്യാരയംഭയം  
തപീ രപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാ 

നള്ള ഓഡഡിറണ്ട് 
റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടു 

കളലടെ എണയം

2018- 19 ല് പുറലപടുവഡിച്ച 
ഓഡഡിറണ്ട് റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടുകളലടെ 

എണയം

തപീ രപദ്ധ്യാക്കഡിയ 
ഓഡഡിറണ്ട് 

റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടു 
കളലടെ എണയം

31 .3.2019നണ്ട് 
തപീ രപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാ 

നള്ള ഓഡഡിറണ്ട്  
റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടു 

കളലടെ എണയം

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക  
സദ്ധ്യാപനങ്ങള

ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ലപരണ്ട് തുക

1 2 3 4
1 ഗദ്ധ്യാമ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 730 3705623002
2 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 101 0
3 ജഡിലദ്ധ്യാ പ  ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 8 0
4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 64 1862133501
5 മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് 5 10256651443
6 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 202 1203264945.92
7 ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 0 0
8 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 0 0

9
1 528350075.28

10
0 0

11 വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള 0 0
12 ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 1 64105541
13 0 0
14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള 570 318674281

15
241 194754

16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 62 682650128

17
24 48006500

18 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 0 0

19
0 0

20 മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 37 268789207

ആലക 2046 18938443378.2

ഡയറകര

    കകരള സസസസന ഓഡഡററ വകകപറ

അനബനയം IV
2018- 19 വരഷയം പുറലപടുവഡിച്ച  അരഹത/വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗ/ഓഡഡിറണ്ട് സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളലടെ വഡിവരയം 

കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക 
ക്രമ 
നയം

പുറലപടുവഡിച്ച സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളലടെ 
എണയം

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്
സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക  
സദ്ധ്യാപനങ്ങള

ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സദ്ധ്യാ പനങ്ങളലടെ ലപ രണ്ട് ധനദ്ധ്യാ പഹരണയം ധനദുരവഡിനഡി ലയദ്ധ്യാ ഗയം

എണയം തുക എണയം തുക ലചെലവണ്ട് തുക എണയം തുക എണയം തുക

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

1 ഗദ്ധ്യാമ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 9 14196780 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14196780

2 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ജഡിലദ്ധ്യാ പ  ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട്
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 1 565880 0 0 0 0 0 0 0 0 1 565880

5 മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന്
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 12 15714657 4 0 0 0 0 14999750 0 0 16 15714657

8 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

11 വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള

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

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

17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

20 മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ആലക 22 30477317 4 0 0 0 0 14999750 0 0 26 304773 17

ഡയറകര
  കകരള സസസസന ഓഡഡററ വകകപറ

അനബനയം  V

2018 - 19 വരഷയം  ഓഡഡിറഡി നണ്ട് വഡി ലധയമദ്ധ്യാക്കഡിയ അലനസ്വ ഷണ റഡി ലപദ്ധ്യാരട്ടുകളലടെ വഡിവരയം (ഗുരുതരമദ്ധ്യായ ക്രമലക്കടുകളയം 
ധന ദുരവഡിനഡി ലയദ്ധ്യാ ഗവുയം സയംബനഡി ച്ചണ്ട്

ക്രമ
നയം .  

വരഷദ്ധ്യാ രയം ഭത്തഡിലു
ണദ്ധ്യാ യഡിരുന 
അലനസ്വഷണ 

റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടുകളലടെ   
എണയം

തന്വരഷയം  
പുറലപ ടുവഡിച്ച  
അലനസ്വഷണ 

റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടുകള

തന്വരഷയം  
തപീ രപദ്ധ്യാ ക്കഡിയ 
അലനസ്വഷണ 

റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടുകള

തപീ രപദ്ധ്യാ ക്കദ്ധ്യാ ന് 
അവലശഷഡിക്കുന 

അലനസ്വഷണ  
റഡി ലപദ്ധ്യാ രട്ടുകളലടെ  

എണയം

വരവണ്ട് 
തുക

ലചെലവണ്ട് 
തുക

വരവണ്ട് 
തുക

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക  
സദ്ധ്യാപനങ്ങള

ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്
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സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ ലപരണ്ട് ആലക

1 2 3 4 5 6 7
1 ഗദ്ധ്യാമ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 13 622 635 579 56
2 ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 0 0 0 0 0
3 ജഡിലദ്ധ്യാ പ  ഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 0 0 0 0 0
4 മുനഡിസഡിപല് കക്കൗണ്സഡില് 57 546 603 580 23
5 മുനഡിസഡിപല് ലകദ്ധ്യാരപലറഷന് 57 750 807 782 25
6 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 76 802 878 770 108
7 ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 43 322 365 333 32
8 ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 0 0 0 0 0

9 3 115 118 102 16

10
0 12 12 11 1

11 വഡികസന അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള 27 16 43 43 0
12 ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 1 6 7 7 0
13 0 19 19 13 6
14 അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0
16 ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 0 0 0 0 0

17 സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക  സദ്ധ്യാപനങ്ങള 1 15 16 14 2
18 വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0
20 മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 4 39 43 40 3

ആലക 282 3264 3546 3274 272

ഡയറക്ടര
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്

അനബനയം  - V I
2018-19 വരഷയം ലഭഡിച്ചതുയം തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയതുമദ്ധ്യായ ലപന്ഷന് ലപപറകളലടെ വഡിവരയം

ക്രമ 
നയം

വരഷദ്ധ്യാരയംഭയം 
തപീരപദ്ധ്യാ

ക്കദ്ധ്യാനളള 
ലപന്ഷന് 

ലകസുകളലടെ 
എണയം

തന്വരഷയം 
ലഭഡിച്ച ലകസു
കളലടെ എണയം

തപീരപദ്ധ്യാക്കഡിയ 
ലപന്ഷന് 

ലകസുകളലടെ 
എണയം

വരഷദ്ധ്യാവസദ്ധ്യാനയം 
തപീരപദ്ധ്യാക്കദ്ധ്യാന് 

അസ്വലശഷഡിക്കുന 
ലപന്ഷന് 

ലകസുകളലടെ എണയം

ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന  
നഡിരമദ്ധ്യാണ ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്
സരവ്വവഡിജദ്ധ്യാനലകദ്ധ്യാശയം 
ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

ലക.എച്ചണ്ട്.ആര.ഡബബ.എസണ്ട്

ആശുപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്



അനബനയം V II

2018-19 വരഷയം ഒദ്ധ്യാഡഡിറണ്ട് ലചെയ്ത വദ്ധ്യാരഷഡിക കണക്കുകള, നഡിരദ്ധ്യാകരഡിച്ച തുക, തടെസ്സലപടുത്തഡിയ തുക എനഡിവയുലടെ വഡിവരയം കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക 

ക്രമ
 നയം

സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ
ലപരണ്ട്

ഒദ്ധ്യാഡഡിറണ്ട്
ലചെയ്ത

വദ്ധ്യാരഷഡിക
കണക്കുകള
ലടെ എണയം

ആലക വരവണ്ട്
(തുക

ലകദ്ധ്യാടെഡിയഡില്)

ആലക ലചെലവണ്ട്
(തുക ലകദ്ധ്യാടെഡിയഡില്)

നഡിരദ്ധ്യാകരഡിച്ച തുക
(തുക

ലകദ്ധ്യാടെഡിയഡില്)

തടെസ്സലപടുത്തഡി
യ തുക 

(തുക
ലകദ്ധ്യാടെഡിയഡില്)

നഡിരദ്ധ്യാകരഡിച്ചതുയം
തുക തഡിരഡിലക

ഈടെദ്ധ്യാക്കഡിയതുമദ്ധ്യായ
തുക

(തുക ലകദ്ധ്യാടെഡിയഡില്)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ഗദ്ധ്യാമപഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 887 6540.99 6315.97 5.88 236.77 1.0007

2. ലബദ്ധ്യാക്കണ്ട് പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 128 1238.12 1098.37 0.843 66.26 .0096

3. ജഡിലദ്ധ്യാ പഞദ്ധ്യായത്തണ്ട് 9 774.17 745.6 1.57 83.99 0.047

4.
മുനഡിസഡിപല് 
കക്കൗണ്സഡില്

69 1621.64 1593.99 2.40 50.65 0.1134

5.
മുനഡിസഡിപല് 
ലകദ്ധ്യാരപലറഷന്

3 986.45 937.89 3.29 27.01 -

6. സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 11 2397.25 2234.86 0.90 30.33 -

7. ലദവസസ്വയം ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് 530 970.5 725.6 0.865 22.99 -

8. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബദ്ധ്യാരഡുകള 24 572.23 456.17 0.10 1.90 -

9.
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന 
ഭവന  നഡിരമദ്ധ്യാണ 
ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട്

1 34.87 52.84 0.20 0.124 -

10.
സരവ്വ വഡിജദ്ധ്യാന 
ലകദ്ധ്യാശയം ഈന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട്

1 5.88 6.06 0.0003 0.014 -

11.
വഡികസന 
അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികള

1 33.64 37.98 0.38 0.34 -

12. ഭദ്ധ്യാഷദ്ധ്യാ ഇന്സഡിറപ്യൂട്ടണ്ട് 2 6.25 6.41 - - -

13.
ലക.എച്ചണ്ട്.ആര. 
ഡബപ്യൂ.എസണ്ട്

- - - - - -

14. അനദ്ധ്യാഥദ്ധ്യാലയങ്ങള 463 84.50 84.91 - - -

15
ആശൂപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

205 12.534 10.56 - - -

16. ഡലബ്രറഡി കക്കൗണ്സഡില് 59 22.96 23.62 0.00153 0.012 -

17.
സദ്ധ്യായംസ്കെദ്ധ്യാരഡിക 
സദ്ധ്യാപനങ്ങള

26 10.67 10.23 - - -

18. വഖഫണ്ട് ലബദ്ധ്യാരഡണ്ട് - - - - - -

19. ജഡിലദ്ധ്യാ ടൂറഡിസയം പ്രലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില് 11 40.50 37.46 0.16 2.87 -

20. മറണ്ട് സദ്ധ്യാപനങ്ങള 43 39.37 32.17 - - -

ആലക 2473 15392.52 14410.69 16.59 523.26 1.17
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അനബനയം VIII

ഓഡഡിറണ്ട് ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡികയുളള സദ്ധ്യാപനങ്ങളലടെ വഡിവരയം കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക

ക്രമ
നയം.

സദ്ധ്യാപനത്തഡിലന്റെ
ലപരണ്ട്

കുടെഡിശ്ശേഡിക
ഡഡിമദ്ധ്യാന്റെണ്ട്

തന്വരഷ
ഡഡിമദ്ധ്യാന്റെണ്ട്

ആലക കുടെഡിശ്ശേഡിക
വരവണ്ട്

തന്വരഷ
വരവണ്ട്

ആലക കുടെഡിശ്ശേഡിക
നപീക്കഡി
യഡിരഡിപണ്ട്

തന്വരഷ
നപീക്കഡി
യഡിരഡിപണ്ട്

1 സരവ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാല 226439149 33219189 259658338 59295002 22060986 81355988 167144147 11158203

2 ലദവസസ്വയം (മലബദ്ധ്യാര
ലദവസസ്വയം ഒഴഡിലക)

28662914 50402092 79065006 28080704 300000 28380704 582210 50102092

3 മലബദ്ധ്യാര ലദവസസ്വയം 12908444 11195591 24104035 555934 5702077 6258011 12352510 5493514

4 വഡികസന 
അലതദ്ധ്യാറഡിറഡികളയം 
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന
ഹക്കൗസഡിയംഗണ്ട് 
ലബദ്ധ്യാരഡുയം

180718687 3210692 183929379 0 0 0 180718687 3210692

5 ടൂറഡിസയം 
ലപ്രദ്ധ്യാലമദ്ധ്യാഷന് 
കക്കൗണ്സഡില്

4132421 0 4132421 109995 0 109995 4022426 0

6 ലസ്പെദ്ധ്യാരട്സണ്ട് 
കക്കൗണ്സഡില്

7565331 0 7565331 0 0 0 7565331 0

7 ലക്ഷമനഡിധഡി 14451018 704302 15155320 0 704302 704302 14451018 0

8 ലകരള ലപദ്ധ്യാലപീസണ്ട് 
ലവല്ലഫയര & 
അമഡിനഡിററഡി ഫണണ്ട്

110237 4514 114751 11113 4514 15627 99124 0

9 സദ്ധ്യായംസദ്ധ്യാരഡിക 
സദ്ധ്യാപനങ്ങള 1644106 5403266 7047372 531753 684778 1216531 1112353 4718488

10 മഡിസലലനഡിയസണ്ട് 
സദ്ധ്യാപനങ്ങള

15600772 1532711 17133483 583890 948821 1532711 15016882 583890
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അനബനയം IX

2018-19 കദ്ധ്യാലയളവഡില് പുറലപടുവഡിച്ച ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്/സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് ലനദ്ധ്യാട്ടപീസുകളലടെയുയം
സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളലടെയുയം വഡിവരയം കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക

വഡിശദവഡിവരയം
ചെദ്ധ്യാരജണ്ട് ലനദ്ധ്യാട്ടപീസുകള സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് ലനദ്ധ്യാട്ടപീസുകള തഡിരഡിലക ഇക്കൗടെദ്ധ്യാക്കഡിയ തുക

ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
ലനദ്ധ്യാട്ടപീസണ്ട്

സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
ലനദ്ധ്യാട്ടപീസണ്ട്

എണയം തുക എണയം തുക തുക തുക

പുറലപടുവഡിച്ച 
ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
/സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് 
ലനദ്ധ്യാട്ടപീസുകളലടെ 
വഡിവരയം

36 7805599 302 31242000 36434 1198725

ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള

സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള

ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
സരട്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്

സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
സരട്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്

എണയം തുക എണയം തുക തുക തുക

പുറലപടുവഡിച്ച 
ചെദ്ധ്യാരജണ്ട്
/സരചെദ്ധ്യാരജണ്ട് 
സരട്ടഡിഫഡിക്കറ്റുക
ളലടെ വഡിവരയം

1 284593 49 2413844 - 58577
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അനബനയം X

ഒറരല്ലാ സബറ ഒല്ലാഫസീസജിനയ  തുകകള അനവദേജിചറ നല്കജിയതജിഡന വജിവരയ - ഇനയ തജിരജിചറ നല്കുക

Sl
No.

Name of Office
04(2)
Trans
TA

04(1)
Tour TA

TELE
05(4) 
Other Items

01(4)
MR

ELEC
Repairs &

Maintenance
RRT Pol 45 02(1) 02(2) 02(3) 02(04) 02(5) LTC water Plan

1 Directorate 11780 600000 50000 800000 10000 650000 110000 150000 310000 367148 21536 3800 1100000 2500000

2
Dist.Office,

TVPM
28327 1636140 17900 144537 49200 9287 19000 179969 190000

3 Dist.Office, Kollam 6522 161130 25662 117000 2400 10205 203770 15000 151306 21933 1500 36000 200000

4
Dist.Off

Pathanamthitta
1718000 25000 95000 3600 5000 20000 157345 21568 7478 200000

5
Dist. Office 
Alappuzha

3308400 33500 95000 22043 5000 290100 12000 200000 23000 200000

6
Dist.Office,

Idukki
2469000 19000 53099 1420 20175 41562 195436 37916 600 9800 45130

7
Dist.Office,
Kottayam

3201 1396000 20000 75000 4800 32708 6000 1000 14000 200000 90701 25075

8
Dist.Office,
Ernakulam

1756600 22900 164580 91212 6100 13000 186430 29200 1550 152000

9
Dist.Office,
Thrissur

2198294 16351 40478 52856 29710 5000 10000 152002 20720 1200 200000 34462 516

10
Dist.Office,
Palakkad

17816 1662200 14800 45000 21000 25839 189625

11
Dist. Office
Malappuram

19600 2497500 19000 100000 75081 5000 24582 25000 165826 26250 202000

12
Dist.Office,
Kozhikkode

1977000 9657 59646 40000 5000 8823 161440

13
Dist.Office,
Kannur

1506986 21483 77000 166273 7000 104580 14000 194313 32656 1200 149540

14
Dist. Office 
Wayanad

519743 13500 25000 50000 21835 15000 120000 26250



Sl
No.

Name of Office
04(2)
Trans
TA

04(1)
Tour TA

TELE
05(4) 
Other Items

01(4)
MR

ELEC
Repairs &

Maintenance
RRT Pol 45 02(1) 02(2) 02(3) 02(04) 02(5) LTC water Plan

15
Dist. Office 
Kasargod

20000 1141500 14000 57200 10000 12000 128707 21824 180800

16
Corporation Audit,

TVPM
20000 122584 20000 6000

17
Corporation Audit,
Kollam

10408 249834 10000

18
Corporation Audit,
Kochi

11500 80050 50000 10800 109344

19
Corporation Audit,

Trissur
4240 34200 9186

20
Corporation Audit,
Kochi

35700 104500 25000 188100

21
Municipal

Audit,Thiruvalla
51093 10000

22
Municipal Audit,
Changanassery

32520 15000

23
Municipal Audit

Alappuzha
7000 91121 25000 1200

24 Municipal Audit,
Kottayam

63059 5000

25 Municipal Audit,
Perumbavoor

550 16139 5000

26 Municipal Audit
Aluva

68500 17963 1200

27 Municipal Audit,
Tirur

2119 20450 10000

28 Municipal
Audit,Vadakara

9835 13650 30256

29
Municipal Audit,
Palakkad

672 1890 11659

30
Municipal

Audit,Thalaserry
10000 14350 10000 100000



Sl
No.

Name of Office
04(2)
Trans
TA

04(1)
Tour TA

TELE
05(4) 
Other Items

01(4)
MR

ELEC
Repairs &

Maintenance
RRT Pol 45 02(1) 02(2) 02(3) 02(04) 02(5) LTC water Plan

31
Muncipal Audit 
Kannur

8208 5077 13230

32
Municipal Audit,
Kasargod

10000 21200

33 TDB Audit Tvpm 2476411 9000 169286

34
Cochin Devaswom

Audit
3013 279500

35
Guruvayoor 

Devaswom Audit
2151 69589 3107

36
Malabar Devaswom
Audit, Kozhikkode

539000 10000 20000

37
Malabar Devaswom

Audit, Palakkad
5932 403161 50000 135000 19000

38 Devaswom
Audit,Thalaserry

608704 22000 30000 60000 155315 21178

39
Kerala  University

Audit
15000 200000 25000 52000 50000

40 M.G. UNiversity 3447 146900 19390 7200

41
Sree Sankara
University Audit

6280 153182 15000 61452

42 KUFOS Audit 2989 73646 3430 36120

43 CUSAT Audit 152500 15000

44 Health University 2400 194100 3420

45
Kerala Agri. Uni

Audit
770500 6000 110000

46
Calicut University

Audit
7108 512370 20000 2400

47 Kannur Uni Audit 4866 139187 10000 118843



Sl
No.

Name of Office
04(2)
Trans
TA

04(1)
Tour TA

TELE
05(4) 
Other Items

01(4)
MR

ELEC
Repairs &

Maintenance
RRT Pol 45 02(1) 02(2) 02(3) 02(04) 02(5) LTC water Plan

48
Kerala Vet. Uni

Audit
258500 20000

49 Welfare Fund Audit 3600 2873927 12000 30540 159990 73000

50 GCDA Audit 33550 23600

51
Kerala State
Housing Board
Audit, TVPM

4643 751548 5000

52
SIL Audit,

TVPM
4311 50473 58262 14430

53
TWC & DTPC,

TVPM
318676 10000 7000 26273

54 TRIDA Audit 24390 6000

55
Agri College Audit,
Vellayani

198080 5000

56 SIEP Audit 245224 10000 37817
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അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് 10,36,00,000/-

ജനറല് ലകദ്ധ്യാരപസണ്ട് ഫണണ്ട് 4,26,74,625/-

ആലക 14,62,74,625/-

അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് 90,94,028/-

ജനറല് ലകദ്ധ്യാരപസണ്ട് ഫണണ്ട് 38,59,252/-

ആലക 1,29,53,280/-

മറണ്ട് വരവുകള അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് ലകദ്ധ്യാരപസണ്ട് 0

അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് 0

ജനറല് എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റെണ്ട് തുകകളലടെ പലഡിശ നല്കഡിയതണ്ട് 5,97,426/-

1,23,55,854/-

ഡയറക്ടര
ലകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്

അനബനയം - X I
ചെദ്ധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡദ്ധ്യാ വ്ലമന്റെണ്ട് തുകകളലടെ വഡിവരയം കദ്ധ്യാണഡിക്കുന പതഡിക (2018- 19)

31.03.2019 വലരയുളള എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളലടെ എണയം

2018-19 വരഷയം പുതുതദ്ധ്യായഡി ആരയംഭഡിച്ച എന്ലഡദ്ധ്യാവ്ലമന്റുകളലടെ എണയം

(എ)നഡിലക്ഷപത്തുകകളലടെ വഡിവരയം

2018- 19 വരഷയം  നഡിലക്ഷപത്തുകകളക്കണ്ട് ലഭഡിച്ച പലഡിശ

വഡിനഡിലയദ്ധ്യാഗഡിക്കദ്ധ്യാ ത്ത ബദ്ധ്യാക്കഡി  തുക
(ജനറല് & അമദ്ധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട്)


