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 അധധധ്യായയ-1

1.1   ആമുഖയ

     ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് രൂപപീകൃതമധ്യായതണ്ട്  1942  മമയണ്ട് മധ്യാസയ എടധ്യായ തപീയതഡിയഡിമല

എഫണ്ട്-1/3721/ധന നമ്പര് സര്ക്കധ്യാര് ഉത്തരവഡിലൂമടെയധ്യാണണ്ട്. തഡിരുവനന്തപുരയ, എറണധ്യാകളയ, ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്

എനഡിവഡിടെങ്ങളഡിലധ്യായഡി  സസൗത്തണ്ട്  ലസധ്യാണ,  മസന്ട്രല്  ലസധ്യാണ,  ലനധ്യാര്ത്തണ്ട്  ലസധ്യാണ  എനപീ

ലപരുകലളധ്യാമടെ  1957  ല്  വകുപണ്ട്  പുന:സയഘടെഡിക്കമപട.   ഭരണസസൗകരധയ,  ഓഡഡിറണ്ട്  രപീതഡി

വധവസധ്യാപഡിതമധ്യാക്കല്  എനഡിവ  കണക്കഡിമലടുത്തണ്ട്  1960  ല്  ലകരളധ്യാ  ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്

സര്വപീസഡിനു  രൂപയ  നല്കഡി.  ഇലതധ്യാമടെ  ലകരള  ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  സലബധ്യാര്ഡഡിലനറണ്ട്  സര്വപീസണ്ട്

രൂപപീകൃതമധ്യായഡി.  പഡിനപീടെണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  പ്രവര്ത്തനയ  കധ്യാരധക്ഷമമധ്യാക്കധ്യാനധ്യായഡി  ലസധ്യാണല്  ഓഫപീസുകള

നഡിര്ത്തലധ്യാക്കുകയയ  മഹെഡണ്ട്  ഓഫപീസണ്ട്,  ജഡിലധ്യാ  ഓഫപീസുകള  എനഡിവ  നഡിലവഡില്  വരഡികയയ  മചെയ.

14.01.2015  മല സ.ഉ.(കക)നമ്പര്  24/2015/ധന നമ്പര് ഉത്തരവഡിലൂമടെ വകുപഡിമന ലകരള സയസധ്യാന

ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് എനണ്ട് പുനര്നധ്യാമകരണയ മചെയ. 1994 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമങ്ങളയ,

1996 ല്  ലകരള  ലലധ്യാക്കല്ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെടങ്ങളയ   പ്രധ്യാബലധത്തഡില്  വന.  ഇലതധ്യാമടെ  വകുപഡിമന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കണ്ട് പുതഡിയ ദഡിശധ്യാലബധ്യാധവയ, പ്രവര്ത്തന ചെടക്കൂടുമുണധ്യായഡി. ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്

വകുപഡിമന്റെ  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിലവധ്യാരങ്ങള  ഗുണപരമധ്യായഡി  മമച്ചമപടുത്തുക,  ഓഡഡിറണ്ട്  നടെപടെഡിക്രമങ്ങളമടെ

കധ്യാരധക്ഷമത  വര്ധഡിപഡിക്കുക,  ഓഡഡിറഡിലലര്മപടുന  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ  കധ്യാരധപ്രധ്യാപഡി  ഉയര്ത്തുക  എനപീ

ലക്ഷധങ്ങള മുന്നഡിര്ത്തഡി അഞ്ചു വധ്യാലധങ്ങള വപീതമുള്ള ഓഡഡിറണ്ട് മധ്യാനന്വലഡിമന്റെ ഇയഗപീഷണ്ട് പതഡിപഡിനണ്ട് 2017 ലയ,

മലയധ്യാളയ പതഡിപഡിനണ്ട് 2018 ലയ സര്ക്കധ്യാര് അയഗപീകധ്യാരയ നല്കുകയണധ്യായഡി.

1994  മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിയമത്തഡിമന്റെ പടഡികയഡിലള്ള തലദ്ദേശസന്വയയഭരണ

സധ്യാപനങ്ങള  ഉളമപമടെ  മുഴുവന്  സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ,  സര്ക്കധ്യാര്  ധനസഹെധ്യായലത്തധ്യാമടെ

പ്രവര്ത്തഡിക്കുന  സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ,  കധ്യാലധ്യാകധ്യാലങ്ങളഡില്  സര്ക്കധ്യാര്  ഉത്തരവഡിലൂമടെ

ചുമതലമപടുത്തയഡിടള്ള  സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ,  ലകധ്യാടെതഡി  ഉത്തരവകളഡിലൂമടെ  ചുമതലമപടുത്തഡിയഡിടള്ള

സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിര്വഹെഡിക്കുക  എനതധ്യാണണ്ട്  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  ചുമതല.

ഇപ്രകധ്യാരയ  2020-21  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷത്തഡില്  6901  സധ്യാപനങ്ങളമടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  ചുമതലയധ്യാണണ്ട്

സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്  നഡിക്ഷഡിപമധ്യായഡിരഡിക്കുനതണ്ട്.  ഇവയഡില്  1200  തലദ്ദേശസന്വയയഭരണ

സധ്യാപനങ്ങളയ,  12  സര്വകലധ്യാശധ്യാലകളയ,  1372  ലദവസന്വങ്ങളയ,  23  ലക്ഷമനഡിധഡി  ലബധ്യാര്ഡുകളയ,
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772 അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങളയ, 3184 ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡികള/ആശുപതഡി മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികളയ,

90 കലബ്രറഡി കസൗണസഡിലകളയ, 54 സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങളയ, മറഡിനങ്ങളഡിലധ്യായഡി 194 സധ്യാപനങ്ങളയ

ഉളമപടുന.   

 ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിമന്റെ അധധക്ഷന് ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെഡിമന്റെ ട്രഷറര്

കൂടെഡിയധ്യാണണ്ട്.  2020-21 ല് 1251 ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റുകളധ്യാണണ്ട് നഡിലവഡിലള്ളതണ്ട്. 

       ഓഡഡിറണ്ട് സധ്യാപനത്തഡില് ലനരഡിമടത്തഡിയയ, കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറഡിലൂമടെയമധ്യാണണ്ട് വകുപഡിമന്റെ ഓഡഡിറണ്ട്

പരഡിധഡിയഡിലള്ള സധ്യാപനങ്ങളമടെ ഓഡഡിറണ്ട് നഡിര്വഹെഡിക്കുനതണ്ട്. 

      1.2 വകുപഡിമന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തഡിനധ്യാധധ്യാരമധ്യായ നഡിയമങ്ങളയ, ചെടങ്ങളയ

1.2.1.  ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമയ   - 1994

    ലകരള നഡിയമസഭ 1994 ല് ആകണ്ട് - 14 ആയഡി പധ്യാസധ്യാക്കഡിയ ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമയ

10.01.1996 മല ജഡി.ഒ.(പഡി)77/96 ഉത്തരവ പ്രകധ്യാരയ 15.01.1996 ല് നഡിലവഡില് വന. ആമക 30 വകുപ്പുകളധ്യാണണ്ട്

ഈ നഡിയമത്തഡിനുള്ളതണ്ട്.  ഓഡഡിറണ്ട്  പ്രക്രഡിയയമധ്യായഡി  ബന്ധമപടള്ള നഡിയമത്തഡിമല പ്രധധ്യാന വകുപ്പുകള

ചുവമടെ ലചെര്ക്കുന 

• സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ അവസധ്യാനഡിച്ചണ്ട് നധ്യാലമധ്യാസത്തഡിനകയ ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിമന്റെ

പരഡിധഡിയഡില്  വരുന  സധ്യാപനങ്ങള  മുന്വര്ഷമത്ത  വധ്യാര്ഷഡികകണക്കുകള  ഓഡഡിറഡിനു

സമര്പഡിലക്കണതധ്യാണണ്ട് - വകുപണ്ട് -9

• വധ്യാര്ഷഡിക കണക്കുകള ലഭഡിച്ചണ്ട് ആറു മധ്യാസത്തഡിനകയ ആ സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തണയ

- വകുപണ്ട് -10

• ഓഡഡിറണ്ട് പൂര്ത്തഡിയധ്യായഡി മൂന മധ്യാസത്തഡിനകയ ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടകള പുറമപടുവഡിലക്കണതധ്യാണണ്ട്  -

വകുപണ്ട് - 13

• ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടഡിനണ്ട്  സധ്യാപനയ  നല്കുന  കുറഡിപ്പുകളഡില്  രണണ്ട്  മധ്യാസത്തഡിനുള്ളഡില്

പുനരഭഡിപ്രധ്യായക്കുറഡിപ്പുയ,  ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് ശുപധ്യാര്ശയയ നല്കണയ - വകുപണ്ട് - 15

• ഓഡഡിറഡില്  കമണത്തഡിയ  നഷയ  ഈടെധ്യാക്കുനതഡിനണ്ട്  ഉത്തരവധ്യാദഡികളധ്യായവര്മക്കതഡിമര

ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്  നടെപടെഡികള സന്വപീകരഡിക്കധ്യാനുള്ള ഉത്തരവധ്യാദഡിതന്വയ  ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്

വകുപണ്ട് ഡയറകറഡില് നഡിക്ഷഡിപമധ്യായഡിരഡിക്കുന - വകുപണ്ട് - 16
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• ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകര് എലധ്യാ വര്ഷവയ സപയബര് - 30 നകയ സമധ്യാഹൃത

ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് തയധ്യാറധ്യാക്കഡി സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട് സമര്പഡിലക്കണതധ്യാണണ്ട് - വകുപണ്ട് - 23.

1.2.2. ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ചെടയ

    1996 മഫബ്രുവരഡി - 9 മല ജഡി.ഒ.പഡി.നയ. 180/96/ഫഡിന് ഉത്തരവഡിലൂമടെയധ്യാണണ്ട് ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്

ചെടങ്ങള നഡിലവഡില് വനതണ്ട്. 25  ചെടങ്ങളധ്യാണണ്ട് ഇതഡിലള്ളതണ്ട്.  ഓഡഡിറ്റുമധ്യായഡി ബന്ധമപട നടെപടെഡിക്രമങ്ങള

വഡിശദപീകരഡിക്കുനതഡിമനധ്യാപയ നടെപടെഡികള കകമക്കധ്യാള്ളുവധ്യാന് ആവശധമധ്യായ വഡിവഡിധ തരയ ലഫധ്യാറങ്ങളയ

ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ചെടങ്ങളഡില് ഉളമപടുത്തഡിയഡിരഡിക്കുന. 

1.2.3. ഓഡഡിറണ്ട് മധ്യാനന്വല്

   ഓഡഡിറണ്ട്  സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ  നഡിലവഡിമല  ഓഡഡിറണ്ട്  നയങ്ങള,  രപീതഡികള,  മധ്യാര്ഗ്ഗനഡിര്ലദ്ദേശങ്ങള

എനഡിവയമടെ  സമധ്യാഹെധ്യാരമധ്യാണണ്ട്  ഒരു  ഓഡഡിറണ്ട്  മധ്യാനന്വല്.  ഓഡഡിറര്മധ്യാരുമടെ  മതധ്യാഴഡില്കനപുണധയ

അഭഡിവ  ൃദഡിമപടുത്തധ്യാനുയ,  ഓഡഡിറണ്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഡിലയഡിരുത്തധ്യാനുയ,  ഓഡഡിറണ്ട്  തന്ത്രങ്ങള

ആവഡിഷ്ക്കരഡിക്കധ്യാനമുള്ള മധ്യാര്ഗ്ഗനഡിര്ലദ്ദേശങ്ങള നല്കധ്യാനുള്ളതധ്യാണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് മധ്യാനന്വല്. നധ്യാലധ്യായ സയസധ്യാന

ധനകധ്യാരധകമപീഷമന്റെ  ശുപധ്യാര്ശ  പ്രകധ്യാരമധ്യാണണ്ട്  ലകരള  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  പരഡിധഡിയഡില്

വരുന എലധ്യാ ലമഖലകമളയയ ഉളമപടുത്തഡി ഓഡഡിറണ്ട്  മധ്യാനന്വല് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന്  16/07/2014  മല സ.ഉ.

(സധ്യാധധ്യാ)നയ.86307/എസധ്യാ.ഡഡി.1/13/ഫഡിന് ഉത്തരവഡിലൂമടെ  സര്ക്കധ്യാര് അനുമതഡി  നല്കഡിയതണ്ട്.  29/12/2017

മല  സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ)നയ.9674/2017/ധന  ഉത്തരവഡിലൂമടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  മധ്യാനന്വലഡിമന്റെ  ഇയഗപീഷണ്ട്  പതഡിപഡിനുയ,

25/03/2018  മല  സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ)നയ.2563/2018/ധന  ഉത്തരവഡിലൂമടെ  മലയധ്യാളയ  പതഡിപഡിനുയ  സര്ക്കധ്യാര്

അനുമതഡി  നല്കഡി.  രണ്ടു  ഭധ്യാഷകളഡിമലയയ  പതഡിപ്പുകള  2  ഭധ്യാഗങ്ങളഡിലധ്യായഡി  5  വധ്യാലധങ്ങള

വപീതമുള്ളവയധ്യാണണ്ട്.  ഓഡഡിറണ്ട്  മധ്യാനന്വലഡിമല  വഡിവഡിധ  ഭധ്യാഗങ്ങളഡിമല  പ്രധധ്യാന  പ്രതഡിപധ്യാദധങ്ങള  ചുവമടെ

ലചെര്ക്കുന ;

• ഭധ്യാഗയ  -  1  -  അധഡികധ്യാരപതയ  -  സധ്യാപന  സയബന്ധഡിയധ്യായ  ക്രമപീകരണങ്ങള,  ഓഡഡിറണ്ട്
പ്രവര്ത്തന   സമ്പ്രദധ്യായയ, ഓഡഡിറണ്ട് നടെപടെഡിക്രമങ്ങള.

• ഭധ്യാഗയ  -  2  -  വധ്യാലധയ  -  1  -  മറ്റു  സധ്യാപനങ്ങളമടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  നടെപടെഡിക്രമങ്ങള  (ലദവസന്വയ
ലബധ്യാര്ഡുകള,  മവല്ഫയര്  ഫണ്ടുകള,  തലദ്ദേശസന്വയയഭരണസധ്യാപനങ്ങള  എനഡിവ
ഒഴഡിമകയള്ളവ)

• ഭധ്യാഗയ - 2 - വധ്യാലധയ -2 - ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡുകളമടെ ഓഡഡിറണ്ട് നടെപടെഡിക്രമങ്ങള
• ഭധ്യാഗയ - 2 - വധ്യാലധയ - 3 -  മവല്ഫയര് ഫണ്ടുകളമടെ ഓഡഡിറണ്ട് നടെപടെഡിക്രമങ്ങള
• ഭധ്യാഗയ - 2 -  വധ്യാലധയ -4 - തലദ്ദേശസന്വയയഭരണസധ്യാപനങ്ങളഡിമല ഓഡഡിറണ്ട് നടെപടെഡിക്രമങ്ങള

                                                                                                                                                            3
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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

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

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി
റജല്ലായജിനറ ഡയറക്ടര

സസീനജിയര ഡഡപപ്യൂടജി
 ഡയറക്ടര

 

ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര
ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി

 1. ഭധ്യാ ഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്
 2. കധ്യാര് ഷഡിക ലകധ്യാലളജണ്ട്,

 മവളളധ്യായണഡി
 3. ടൂറഡിസയ ഒധ്യാഡഡിറണ്ട്

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-
 സസീനജിയര ഡഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടര

1. ലകരള  സര്വകലധ്യാശധ്യാല & 
2. എ.പഡി.മജ.അബ്ദുളകലധ്യായ 
സധ്യാലങ്കേതഡിക ശധ്യാസ്ത്ര  സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 
3. മഹെധ്യാതധ്യാ ഗധ്യാന്ധഡി സര്വകലധ്യാശധ്യാല 
4. കുസധ്യാറണ്ട്
5. ശപീ ശങ്കേരധ്യാചെധ്യാരധ സയസ്കൃത 
    സര്വകലധ്യാശധ്യാല 
6. ലകരള കധ്യാര്ഷഡിക സര്വകലധ്യാശധ്യാല 
7. കധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സര്വകലധ്യാശധ്യാല &
8. മലയധ്യാളയ സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല
9. കണ്ണൂര് സര്വകലധ്യാശധ്യാല
10. ലകരള ഫഡി ഷറപീസണ്ട് സമുദ്ര പഠന
 സര്വകലധ്യാശധ്യാല

11. ലകരള  ആലരധ്യാഗധ സര്വകലധ്യാശധ്യാല
12.ലകരള മവററഡിനറഡി സര്വകലധ്യാശധ്യാല

                          റദേവസസങ്ങള

ഡഡപപ്യൂടജി
 ഡയറക്ടര

ഒല്ലാഫസീസറ റമേധല്ലാവജി -
സസീ.ഡഡ. ഡയറക്ടര

ഡക.എചറ.ആര.

ഡബബ.എസറ

ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാ൪ഡണ്ട്

ജഡിലധ്യാ പ      ഞധ്യായത്തണ്ട്&
കുടുയബ ശപീ 

ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ

 
1തഡിരുവനന്തപുരയ

2.മകധ്യാലയ
3.എറണധ്യാകുളയ

4.തൃശ്ശൂ൪
5.മലപ്പുറയ

6.ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്
7.കണ്ണൂര്

ലകരള 
ഭവന 

നഡി൪മധ്യാണ 
ലബധ്യാ൪ഡണ്ട് 

ലസധ്യാ൪ടെണ്ട്സണ്ട് 
കസൗണസഡില്

ഓഡഡിറണ്ട് 



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

ആസധ്യാന കധ്യാരധധ്യാലയത്തഡിമല ഭരണ നഡിര്വ്വഹെണ ക്രമപീകരണയ

  ഡയറകര്

      ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് 1                              ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് 2                          ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് 3                        ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് 4                    സപീനഡിയര് മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര്            
                                                                  

മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട് മസന്റെര്

                                                                                                                                                                               

      സപീനഡിയര് 
മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര്
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അധധധ്യായയ - 2

2.1   വകുപഡിമന്റെ സയഘധ്യാടെനയ

തഡിരുവനന്തപുരത്തണ്ട്  വഡികധ്യാസണ്ട്  ഭവനഡിലള്ള   ആസധ്യാന   കധ്യാരധധ്യാലയവയ  മറണ്ട്  68

ഉപകധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളയ ഉളമപടുനതധ്യാണണ്ട് ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്.  വകുപഡിനു കപീഴഡില് ഏറവയ

കൂടുതല്  കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള  ഉള്ളതണ്ട്  തഡിരുവനന്തപുരയ  ജഡിലയഡിലധ്യാണണ്ട്  (17  കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള).   ഇടുക്കഡി

ജഡിലയഡിലധ്യാണണ്ട്  കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള ഏറവയ കുറവണ്ട് (1 കധ്യാരധധ്യാലയയ).  2020-21 ല്  വകുപഡിനു കപീഴഡില് പുതഡിയ 11

കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള സധ്യാപഡിച.  എനധ്യാല്  നഡിലവഡിലള്ളവമയധ്യാനയ തമന നഡിര്ത്തലധ്യാക്കഡിയഡിടഡില.  വഡിവഡിധ

ജഡിലകളഡില്   സഡിതഡി  മചെയ്യുന  വകുപഡിനു  കപീഴഡിലള്ള  കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളമടെ  വഡിശദധ്യായശങ്ങള  ചുവമടെ

നല്കുന. 

ക്രമ
നമ്പര്

ജഡില കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളമടെ എണയ

1 തഡിരുവനന്തപുരയ 17

2 മകധ്യാലയ 04

3 പത്തനയതഡിട 02

4 ആലപ്പുഴ 02

5 ലകധ്യാടയയ 04

6 ഇടുക്കഡി 01

7 എറണധ്യാകുളയ 09

8 തൃശ്ശൂര് 07

9 പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് 03

10 മലപ്പുറയ 05

11 ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് 05

12 വയനധ്യാടെണ്ട് 02

13 കണ്ണൂര് 06

14 കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട് 02

                                ആമക 69

                                                                                                                                                            7



  2.1.1  ആസധ്യാന കധ്യാരധധ്യാലയത്തഡിമന്റെയയ ഉപകധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളമടെയയ വഡിലധ്യാസയ

ലകരള  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  ആസധ്യാന  കധ്യാരധധ്യാലയയ,  ഉപകധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

എനഡിവയമടെ ലമല്വഡിലധ്യാസയ, ലഫധ്യാണ നമ്പറുകള, ഇ-മമയഡില് വഡിലധ്യാസയ, മവബണ്ട്മമസറണ്ട് എനഡിവയമടെ

വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ ലചെര്ക്കുന.

തഡിരുവനന്തപുരയ ജഡില

1 ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് ഡയറകറുമടെ കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
വഡികധ്യാസണ്ട് ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 033

director.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0471-2303640,
0471-2304038  
www.ksad.kerala.gov.in

2 ജഡിലധ്യാ  ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ഹെസൗസഡിയഗണ്ട്  ലബധ്യാര്ഡണ്ട് ബഡില്ഡഡിങ്ങണ്ട്
ശധ്യാന്തഡി നഗര്, തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 001

dotvm.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0471-2331231

3 ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകധ്യാര്പലറഷന് കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവനന്തപുരയ-695 033

corptvm.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0471-2320821

4 ലകരള സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്  കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകരള യൂണഡിലവഴഡിറഡി.പഡി.ഒ
തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 034

keralauty.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0471-2305864

5 ലകരള സയസധ്യാന ഭവനനഡിര്മധ്യാണ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ഹെസൗസഡിയഗണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് ബഡില്ഡഡിയഗണ്ട്
ശധ്യാന്തഡി നഗര്, തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 001

kshbaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0471-2330001

6 കധ്യാര്ഷഡിക ലകധ്യാലളജണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
കധ്യാര്ഷഡിക ലകധ്യാലളജണ്ട്, മവളളധ്യായണഡി
തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 522

agricollege.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ..0471-2381915

7 സയസധ്യാന ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, നളന, തഡിരുവനന്തപുരയ -695 003

silaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0471-2317238

8 മക.എച്ചണ്ട്.ആര്.ഡബബ.എസണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മറ ഡണ്ട് ലക്രധ്യാസണ്ട് ലറധ്യാഡണ്ട്
വഞഡിയൂര് പഡി.ഒ, തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 037

khrwsaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0471-2306623

9 എസണ്ട്.ഐ.ഇ.പഡി ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ജവഹെര് സഹെകരണ ഭവന് 10-ാധ്യായ നഡില
ഡഡി.പഡി.ഐ ജയഗണ്ട്ഷന്, കതക്കധ്യാടെണ്ട് പഡി.ഒ, 
തഡിരുവനന്തപുരയ- 695 004

siepaudit.ksad@kerala.gov.in
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10 തഡിരുവഡിതധ്യായകൂര് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ടെഡി.സഡി. 11/1624, നനന്ലകധ്യാടെണ്ട്, 
തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 003

tdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0471-2313860

11 തഡിരുവനന്തപുരയ വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, ജയ മനഡിരയ, വഴുതക്കധ്യാടെണ്ട്
തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 010

tridaaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0471-2722748

12 ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് 
പരഡിശപീലന ലകനയ, ഗുലധ്യാത്തഡി ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് ഓഫണ്ട് 
ഫഡിനധ്യാന്സണ്ട് & ടെധ്യാലക്സേഷന് കധധ്യായപസണ്ട്, ചെധ്യാവടെഡിമുക്കണ്ട്, 
ശപീകധ്യാരധയ, തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 017

training.ksad@kerala.gov.in

13 ടൂറഡിസയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
തഡിരുവനന്തപുരയ ഗവ.എയലപധ്യായപീസണ്ട് സഹെകരണ 
സയഘയ ബഡില്ഡഡിയഗണ്ട്, സണ്ട് റധ്യാചെറ്റ്യൂ, പുളഡിമൂടെണ്ട്
തഡിരുവനന്തപുരയ - 695 001

twcaudit.ksad@kerala.gov.in

14 ലകരള സധ്യാലങ്കേതഡിക സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ, ഗവ.എഞഡിനപീയറഡിയഗണ്ട് ലകധ്യാലളജണ്ട് കധധ്യാമ്പസണ്ട്,
തഡിരുവനന്തപുരയ

15 കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവനന്തപുരയ

16 സണ്ട് ലപധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട് കസൗണസഡില് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
തഡിരുവനന്തപുരയ

17 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവനന്തപുരയ

മകധ്യാലയ ജഡില

18 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
പഴയ മുനഡിസഡിപല് മകടഡിടെയ, 
ഓവര് ബ്രഡിഡണ്ട്ജഡിനു സമപീപയ, ചെഡിനക്കടെ
മകധ്യാലയ-691 001

doklm  audit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0474-2740141

19 ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകധ്യാര്പലറഷന് കധ്യാരധധ്യാലയയ, മകധ്യാലയ

corpklm  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0474-2748602

20 ലക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
പഴയ മുനഡിസഡിപല് മകടഡിടെയ, ചെഡിനക്കടെ
മകധ്യാലയ - 691 001

wfundit  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0474-2766175

21 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ,  മകധ്യാലയ
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പത്തനയതഡിട ജഡില

22 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മഡിനഡി സഡിവഡില് ലസഷന്, 
പത്തനയതഡിട – 689 645

dopta.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0468-2223691

23 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ,  തഡിരുവല, 
പത്തനയതഡിട - 689 101

mltvla  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0469-2700599

ആലപ്പുഴ ജഡില

24 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മക.എസണ്ട്.ആര്.ടെഡി.സഡി ബസണ്ട് സധ്യാന്റെഡിനു സമപീപയ
അയണ ബ്രഡിഡണ്ട്ജണ്ട് പഡി.ഒ., ആലപ്പുഴ – 688 001

doalp.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0477-2252753

25 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
നഗരസഭധ്യാ  കധ്യാരധധ്യാലയയ, ആലപ്പുഴ – 688 001

mlalp.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0477-2251913

ലകധ്യാടയയ ജഡില 

26 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
കളകലററണ്ട് പഡി.ഒ., ലകധ്യാടയയ – 686 001

doktm.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0481-2564886

27 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ, ലകധ്യാടയയ - 686 001

 mlktm.ksad@kerala.gov.in
 ലഫധ്യാണ നയ.0481 – 2566665

28 മഹെധ്യാതധ്യാഗധ്യാന്ധഡി സര്വകലധ്യാശധ്യാലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ, പ്രഡിയദര്ശഡിനഡി ഹെഡില്സണ്ട് പഡി.ഒ
അതഡിരമ്പുഴ, ലകധ്യാടയയ - 686 560

mguty.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0481-2730242

29 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ, ചെങ്ങനധ്യാലശ്ശേരഡി – 686 101

mlcsry  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0481-2420044

ഇടുക്കഡി ജഡില

30 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
മഡിനഡി സഡിവഡില് ലസഷന്
മതധ്യാടുപുഴ ഈസണ്ട് പഡി.ഒ,  ഇടുക്കഡി - 685 584

doidk  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0486-2227332

എറണധ്യാകുളയ ജഡില

31 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
സഡിവഡില് ലസഷന്, കധ്യാക്കനധ്യാടെണ്ട് പഡി.ഒ.
എറണധ്യാകുളയ - 682 030

doekm.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0484-2422271

32 ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ലകധ്യാര്പലറഷന്  കധ്യാരധധ്യാലയയ,
മകധ്യാച്ചഡി - 682 011

corpkochi.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.. 0484-2383994
0484-2576097 (Ext.264)
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33 മകധ്യാച്ചഡി ശധ്യാസ്ത്ര സധ്യാലങ്കേതഡിക സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ (CUSAT Audit), മകധ്യാച്ചഡി ശധ്യാസ്ത്ര 
സധ്യാലങ്കേതഡിക സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല - 682 822

cusatuty.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0484-2953994

34 വഡിശധ്യാല മകധ്യാച്ചഡി വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ (GCDA Audit), വഡിശധ്യാല മകധ്യാച്ചഡി വഡികസന 
അലതധ്യാറഡിറഡി കധ്യാരധധ്യാലയയ, മകധ്യാച്ചഡി - 682 020

gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0484- 2623767

35 സയസ്കൃത സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, കധ്യാലടെഡി ശപീ ശങ്കേരധ്യാചെധ്യാരധ  സയസ്കൃത
സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല, കധ്യാലടെഡി പഡി.ഒ. -  683 574

ssusuty.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.. 0484 2463975

36 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മപരുമ്പധ്യാവൂര് നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ
മപരുമ്പധ്യാവൂര് പഡി.ഒ. - 683 543

mlpbvr.  ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0484-2522230
(Ext.35),  0484 -270067

37 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, നഗരസഭധ്യാ 
കധ്യാരധധ്യാലയയ, ആലവ – 683101

m  lalv.ksad@kerala.gov.in 
ലഫധ്യാണ നയ. 0484-2623756

38 ഫഡിഷറപീസണ്ട് സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
പനങ്ങധ്യാടെണ്ട്  പഡി.ഒ - 682 506

fisheriesuty.ksad@kerala.gov.in

39 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ,  എറണധ്യാകുളയ

തൃശൂര് ജഡില

40 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, മചെമ്പൂകധ്യാവണ്ട്.പഡി.ഒ
തൃശ്ശൂര് - 680 020

dotsr.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0487-2331249

41 ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകധ്യാര്പലറഷന് കധ്യാരധധ്യാലയയ, തൃശ്ശൂര് - 680 001

co  rptsr.ksa  d  @  kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0487-2443619

42 കധ്യാര്ഷഡിക സര്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മവളളധ്യാനഡിക്കര.പഡി.ഒ , തൃശ്ശൂര് -680 654

agriuty.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ..0487-2370788

43 മകധ്യാച്ചഡിന് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മകധ്യാച്ചഡിന് ലദവസന്വയ കധ്യാരധധ്യാലയയ
തൃശ്ശൂര് - 680 001

cdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0487- 2322609

44 ആലരധ്യാഗധ സര്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മമ ഡഡിക്കല് ലകധ്യാലളജണ്ട് പഡി.ഒ . തൃശ്ശൂര് - 680 596

healthuty.ksad@kerala.gov.in

45 ഗുരുവധ്യായൂര് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ഗുരുവധ്യായൂര് പഡി.ഒ., തൃശ്ശൂര് - 680 101

gdbaudit.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0487-2551715
0487-2556346
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46 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ,  തൃശ്ശൂര്

പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡില

47 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മുനഡിസഡിപല് ടെസൗണ ഹെധ്യാളഡിനു സമപീപയ
പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് - 678 001

dopkd.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.. 0491-2520145

48 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ
പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് - 678 001

mlpkd.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.. 0491-2534634

49 മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട് ലമഖലധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ
മുനഡിസഡിപല് ടെസൗണ ഹെധ്യാളഡിനു സമപീപയ
പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് - 678 001

hrepalakkad@gmail.com
ലഫധ്യാണ നയ.. 0491- 2527448

മലപ്പുറയ ജഡില

50 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
സഡിവഡില് ലസഷന് നറ്റ്യൂ ലബധ്യാക്കണ്ട്
മലപ്പുറയ - 676 505

dompm.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0483-2734951

51 കധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സര്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
(മലയധ്യാളയ സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല - അധഡികചുമതല),
കധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സര്വകലധ്യാശധ്യാല പഡി.ഒ., ലതഞഡിപധ്യാലയ,
മലപ്പുറയ - 673 635

calicututy.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0494- 2400264

52 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
തഡിരൂര്.പഡി.ഒ., മലപ്പുറയ - 676101

mltir.ksad@kerala.gov.in

53 മലയധ്യാളയ സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
തഡിരൂര്

54 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ,  മലപ്പുറയ

ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡില

55 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
സഡിവഡില് ലസഷന്, ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്- 673 020

dokkd.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0495-2371012

56 ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകധ്യാര്പലറഷന് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്  - 673 002

corpkkd  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0495-2365040

57 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ m  lvdkr  .ksad@kerala.gov.in

                                                                                                                                                            12

mailto:mltirksad@kerala.gov.in
mailto:mltirksad@kerala.gov.in
mailto:mltirksad@kerala.gov.in
mailto:corpkkd.ksad@kerala.gov.in
mailto:corpkkd.ksad@kerala.gov.in
mailto:calicututy.ksad@kerala.gov.in
mailto:mltir.ksad@kerala.gov.in
mailto:calicututy.ksad@kerala.gov.in
mailto:dompm.ksad@kerala.gov.in
mailto:hrepalakkad@gmail.com
mailto:mlpkd.ksad@kerala.gov.in
mailto:dopkd.ksad@kerala.gov.in


മുനഡിസഡിപല് കധ്യാരധധ്യാലയയ
വടെകര, ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് - 673 101

ലഫധ്യാണ നയ. 0496-2516999

58 മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് സഡിവഡില് ലസഷന്
നറ്റ്യൂ ലബധ്യാക്കണ്ട്, ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്- 20

mdbaudit  .ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.0495- 2374568

59 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ,  ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്

വയനധ്യാടെണ്ട് ജഡില

60 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
മുനഡിസഡിപല് മകടഡിടെയ
കല്പറ, വയനധ്യാടെണ്ട് - 673 121

dowyd.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ.. 04936-203672

61 ലകരള മവററഡിനറഡി സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, പൂലക്കധ്യാടെണ്ട്, ലക്കഡിടെഡി പഡി.ഒ.,
വയനധ്യാടെണ്ട് - 673 576

kvasuuty.ksad@kerala.gov.in

കണ്ണൂര് ജഡില

62 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
മക.എയ.ലകധ്യായപക്സേണ്ട്, 
മുനഡിസഡിപല് ബസണ്ട് സധ്യാന്റെഡിനു സമപീപയ, കണ്ണൂര് -670 001

doknr.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0497- 2707698

63 ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
ലകധ്യാര്പലറഷന് കധ്യാരധധ്യാലയയ
കണ്ണൂര് - 670 001

m  unicipalauditkannur@  gmail.com
ലഫധ്യാണ നയ. 0497-2700581, 82

64 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 
തലലശ്ശേരഡി നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ, തലലശ്ശേരഡി -670 101

mltlsry.ksad@kerala.gov.in 
ലഫധ്യാണ നയ. 0490- 2344071

65 മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട്  ലമഖലധ്യാ  കധ്യാരധധ്യാലയയ
തഡിരുവങ്ങധ്യാടെണ്ട് ശപീരധ്യാമസന്വധ്യാമഡി ലക്ഷതയ
തലലശ്ശേരഡി -670 103

hreaudittly@gmail.com
ലഫധ്യാണ നയ. 0490-2320270

66 കണ്ണൂര് സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
കണ്ണൂര് സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല, മങ്ങധ്യാടപറമ്പണ്ട്, 
കണ്ണൂര് - 670567

kannuruty.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 0497- 2782353

67 ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് & ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ,  കണ്ണൂര്

കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട് ജഡില

68 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
ഇ - ലബധ്യാക്കണ്ട്, വഡിദധധ്യാ നഗര്.പഡി.ഒ., കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട് -671123

doksd.ksad@kerala.gov.in
ലഫധ്യാണ നയ. 04994- 256690

                                                                                                                                                            13

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


69 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ
കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട് നഗരസഭധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ
കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട് - 671 121

mlksd.ksad@kerala.gov.in 
ലഫധ്യാണ നയ.04994- 230051

2.1.2 ഓഡഡിറണ്ട് പരഡിധഡിയഡില് വരുന സധ്യാപനങ്ങള

1994  മല  ലകരള  ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ആകണ്ട്  വകുപണ്ട്  4(1),  4(2)  പ്രകധ്യാരയ  പടഡികയഡില്

ഉളമപടുത്തഡിയഡിടളള  തലദ്ദേശ  സന്വയയഭരണ  സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ  തലദ്ദേശ  നഡിധഡികളമടെയയ  ഓഡഡിറണ്ട്

അധഡികധ്യാരഡി ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകറധ്യാണണ്ട്. വകുപഡിമന്റെ ഓഡഡിറണ്ട് പരഡിധഡിയഡില് വരുന

സധ്യാപനങ്ങളമടെ വഡിവരങ്ങള ചുവമടെ ലചെര്ക്കുന. 

I. 1994-മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ആകണ്ട് പ്രകധ്യാരമുള്ള സധ്യാപനങ്ങള

A. തലദ്ദേശ സന്വയയഭരണ സധ്യാപനങ്ങള 

നയ വഡിഭധ്യാഗയ ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്യുന
ഓഫപീസുകളമടെ വഡിവരയ

1
മുനഡിസഡിപല്

ലകധ്യാര്പലറഷനുകള
(6)

തഡിരുവനന്തപുരയ

കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

മകധ്യാലയ

മകധ്യാച്ചഡി

തൃശ്ശൂര്

ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്

കണ്ണൂര്

2
ജഡിലധ്യാ

പഞധ്യായത്തുകള
 (14)

14 എണയ 7 എണയ കണകറന്റെണ്ട്
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

3
മുനഡിസഡിപധ്യാലഡിറഡികള

(87)

11 എണയ കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

76 എണയ

ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

4
ലബധ്യാക്കണ്ട്

പഞധ്യായത്തുകള  
(152)

152  എണയ

5
ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തുകള

(941 എണയ) 941 എണയ
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 B. സര്വകലധ്യാശധ്യാലകള

6
സര്വകലധ്യാശധ്യാലകള

ലകരള സര്വകലധ്യാശധ്യാല

കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

മഹെധ്യാതധ്യാഗധ്യാന്ധഡി സര്വകലധ്യാശധ്യാല

മകധ്യാച്ചഡി ശധ്യാസ്ത്ര 
സധ്യാലങ്കേതഡികസര്വകലധ്യാശധ്യാല

ലകരള ഫഡിഷറപീസണ്ട് - സമുദ്ര പഠന 
സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല

ശപീ ശങ്കേരധ്യാചെധ്യാരധ സയസ്കൃത 
സര്വകലധ്യാശധ്യാല

ലകരള കധ്യാര്ഷഡിക സര്വകലധ്യാശധ്യാല

ലകരള ആലരധ്യാഗധ സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 

കധ്യാലഡിക്കറണ്ട് സര്വകലധ്യാശധ്യാല

ലകരള മവററഡിനറഡി സര്വകലധ്യാശധ്യാല

കണ്ണൂര് സര്വകലധ്യാശധ്യാല

മലയധ്യാളയ സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്

ലകരള സധ്യാലങ്കേതഡിക  സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്

C. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

7 മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ
ഹെഡിന്ദു റഡിലപീജഡിയസണ്ട് ചെധ്യാരഡിറബഡിള 
എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെഡിനണ്ട് കപീഴഡിലള്ള 
ലക്ഷതങ്ങള 

മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ
ഓഡഡിറണ്ട് മുഖധ

കധ്യാരധധ്യാലയവയ തലലശ്ശേരഡി,
പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട്

ഉപകധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളയ

D. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

8 ലകരള ചുമടണ്ട് മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

ലക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ 

9 ലകരള ഖധ്യാദഡി മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

10 ലകരള അബണ്ട്കധ്യാരഡി വര്ലക്കഴണ്ട് മവല്മഫയര് ഫണണ്ട്

11 ലകരള കള്ളണ്ട് മചെത്തണ്ട് മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

12 ലലബര് മവല്മഫയര് ഫണണ്ട്

13 ലകരള കകത്തറഡി മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

14 ലകരള ലമധ്യാലടധ്യാര് ട്രധ്യാന്ലസധ്യാര്ടണ്ട് വര്ലക്കഴണ്ട് മവല്മഫയര് ഫണണ്ട്

15 ലകരള കയര് മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി മവല്മഫയര് ഫണണ്ട് 
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16 ലകരള കണസക്ഷന് വര്ലക്കഴണ്ട് മവല്മഫയര് ഫണണ്ട്

17 കര്ഷക മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

18 ലകരള തയ്യല് മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

19 ലകരള കശുവണഡി മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ആശന്വധ്യാസ  മവല്മഫയര് ഫണണ്ട്

20 ലകരള നഡിര്മഡിതഡി ലകനയ

E. മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള

ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്യുന സധ്യാപനങ്ങള ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തുന
ഓഫപീസുകളമടെ വഡിവരയ

21 ലകരള ഭവന നഡിര്മധ്യാണ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് മക.എസണ്ട്.എച്ചണ്ട്.ബഡി
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ 

22 ട്രഡിഡ (വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡി) ട്രഡിഡ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

23 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ. (വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡി) ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ. ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

24 ലഗധ്യാശപീ മഎലന്റെണ്ട് മഡവലപണ്ട്മമന്റെണ്ട് അലതധ്യാറഡിറഡി  എറണധ്യാകുളയ ജഡിലധ്യാ
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ

25 ലകരള ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ

26 സയസധ്യാന സര്വവഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് എസണ്ട്.മഎ.ഇ.പഡി ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

27 ലകരള മഹെല്ത്തണ്ട് റഡിസര്ച്ചണ്ട് ആന്റെണ്ട് മവല്മഫയര് മസധ്യാകസറഡി
മക.എച്ചണ്ട്.ആര്.

ഡബബ.എസണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

28 ലകരള സണ്ട് ലപധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട് കസൗണസഡില്
സണ്ട് ലപധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട്

കസൗണസഡില് ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ

29 ഓര്ഫലനജുകളയ അഗതഡിമനഡിരങ്ങളയ

ജഡിലധ്യാ ഒധ്യാഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

30 ലകരള സയസധ്യാന ജവഹെര് ബധ്യാലഭവനുയ ജഡിലധ്യാ ബധ്യാലഭവനുകളയ 

31 ഹെരഡിജന് ലഹെധ്യാസലകള

32 വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

33 ലകരള ലളഡിതകലധ്യാ അക്കധ്യാദമഡി
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ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

34 ലകരള സയഗപീത നധ്യാടെക അക്കധ്യാദമഡി

35 ലകരള സധ്യാഹെഡിതധ അക്കധ്യാദമഡി

36
ലകരള കലധ്യാമണ്ഡലയ

37
കധ്യാന്മഫഡണ്ട് (ലകരള അലസധ്യാസഡിലയഷന് ലഫധ്യാര് ലനധ്യാണ 
ലഫധ്യാര്മല് എഡറ്റ്യൂലക്കഷന് & മഡവലപണ്ട്മമന്റെണ്ട്)

38 ലകരള ബധ്യാല സധ്യാഹെഡിതധ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്

39 ലകരള പ്രലദശണ്ട് ഭധ്യാരതണ്ട് ലസവകണ്ട് സമധ്യാജണ്ട്

40 ഭധ്യാരതണ്ട് സസൗടണ്ട്സണ്ട് & കഗഡണ്ട്സണ്ട്

41
സയസധ്യാന കലബ്രറഡി കസൗണസഡില്, ജഡിലധ്യാ, തധ്യാലൂക്കണ്ട് കലബ്രറഡി 
കസൗണസഡിലകള, സയസധ്യാന കലബ്രറഡി കസൗണസഡിലഡിനണ്ട് 
കപീഴഡിലള്ള കലബ്രറഡികളയ

42 ലകരള റഡി.ബഡി അലസധ്യാസഡിലയഷന്

43
എസണ്ട്.പഡി.സഡി.എ(മസധ്യാകസറഡി ലഫധ്യാര് പ്രഡിവന്ഷന് ഓഫണ്ട് ക്രുവല്റഡി
ടു ആനഡിമല്സണ്ട്)

44 ട്രധ്യാവന്കൂര് -മകധ്യാച്ചഡിന് മമഡഡിക്കല് കസൗണസഡില്

45 ലകരള നഴണ്ട് സ സണ്ട് & മഡിഡണ്ട്-കവഫണ്ട് കസൗണസഡില്

46 ലകരള ഫധ്യാര്മസഡി കസൗണസഡില്

47 ലകരള മഡന്റെല് കസൗണസഡില്

48 ലകരള അര്ബന് മഡവലപണ്ട്മമന്റെണ്ട് ഫഡിനധ്യാന്സണ്ട് ലകധ്യാര്പലറഷന്

49 ലകരള ലപധ്യാലപീസണ്ട് മവല്മഫയര് അമഡിനഡിറഡി ഫണണ്ട്

50 ലകരള ലപധ്യാലപീസണ്ട് ലസധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട് ഫണണ്ട്

51
ലകരള മഡിലഡിടറഡി മബനമവലന്റെണ്ട് ഫണണ്ട്, ഡഡിസഡികണ്ട് മബനമവലന്റെണ്ട് 
ഫണണ്ട്, ഫധ്യാഗണ്ട് ലഡ ഫണണ്ട്

52
ലസറണ്ട് കമഡിറഡി ലഫധ്യാര് സയന്സണ്ട് ആന്റെണ്ട് മടെക്കണ്ട്ലനധ്യാളജഡിയണ്ട് 
കപീഴഡിലള്ള സയന്റെഡിഫഡിക്കണ്ട് റഡിസര്ച്ചണ്ട് ഫണണ്ട്

53 ലകരള പഞധ്യായത്തണ്ട് അലസധ്യാസഡിലയഷന് ഫണണ്ട്
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I I. സര്ക്കധ്യാര് ഉത്തരവകള പ്രകധ്യാരയ ചുമതലമപടുത്തഡിയ സധ്യാപനങ്ങള

1
ഭൂഗര്ഭ ജല അലതധ്യാറഡിറഡി (ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയയ)

(ലകരള ഗസൗണണ്ട് വധ്യാടര് (കണലട്രധ്യാള &
മറഗുലലഷന്) ആകണ്ട് 2002, മസക്ഷന് 25)

2 മട്രയഡിലഡഴണ്ട് മവല്മഫയര് ലബധ്യാര്ഡണ്ട്  സ.ഉ(പഡി) 16/92/റഡി.ഡഡി തപീയതഡി 27/1/1992

3
മസധ്യാകസറഡി ലഫധ്യാര് ദ കണസക്ഷന്, 
മമയഡിന്റെനന്സണ്ട് & അഡഡിനഡിലസഷന് ഓഫണ്ട് മളടഡി 
പര്പസണ്ട് കളച്ചറല് ലകധ്യായപക്സേണ്ട്  

ജഡി.ഒ.(എയ.എസണ്ട്) നയ.56/98/സഡി.എ.ഡഡി. 
തപീയതഡി 26.11.1998 

4 ഇന്റെലഗറഡണ്ട് ടൂറഡിസയ ഫണണ്ട് 

സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ.3076/2001/ധന തപീയതഡി
20/04/2004 ടൂറഡിസയ വപീക്കണ്ട്

മസലഡിലബ്രഷന്സണ്ട് ആന്റെണ്ട് ഡഡിസഡികണ്ട് ടൂറഡിസയ
മപ്രധ്യാലമധ്യാഷന് കസൗണസഡില് 

[സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ. 6179/2002/ധന 
തപീയതഡി 12.11.2002]

5 ലകരള സയസധ്യാന ചെലച്ചഡിത അക്കധ്യാദമഡി 
സ.ഉ.(എയ.എസണ്ട്).നയ.30/2004/സഡി.എ.ഡഡി 

തഡിയതഡി 29/09/2004

6
ലഹെധ്യാസഡിറല് മഡവലപണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡി/ലഹെധ്യാസഡിറല് 
മഡവലപണ്ട്മമന്റെണ്ട് മസധ്യാകസറഡി 

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

7 ലകരള സയസധ്യാന മവററഡിനറഡി കസൗണസഡില് 
കത്തണ്ട് നയ.133189/എസധ്യാ.ഡഡി.1/04/ഫഡിന്, 

തപീയതഡി 04/01/2005, പ്രഡിന്സഡിപല്
മസക്രടറഡി, ഫഡിനധ്യാന്സണ്ട് ഡഡിപധ്യാര്ടണ്ട്മമന്റെണ്ട്

8 ലകരള ബുക്കണ്ട് മധ്യാര്ക്കറഡിയഗണ്ട് മസധ്യാകസറഡി 
സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ.1901/05//ധന 

തപീയതഡി 17/03/2005

9
ലകരള ലസറണ്ട് ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് ഓഫണ്ട് കവലറധ്യാളജഡി ആന്റെണ്ട്
ഇന്മഫക്ഷധസണ്ട് ഡഡിസപീസണ്ട് മസധ്യാകസറഡി.  റഡി.ഡഡി 
മമഡഡിക്കല് ലകധ്യാലളജണ്ട്, ആലപ്പുഴ 

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

10 ലകരള ബപീഡഡി മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 
സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ.2078/2001/

എല്.ബഡി.ആര് തപീയതഡി 11.07.2001

11
ലകരള ഈറ, കധ്യാടവള്ളഡി 
മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 

സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ.2078/2001/
എല്.ബഡി.ആര് തപീയതഡി 11.07.2001

12 ലകരള ക്ഷപീരകര്ഷക ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 
സ.ഉ(എയ.എസണ്ട്)നയ.63/2012/എഡഡി 

തപീയതഡി  21.03.2012

13 മസന്റെര് ലഫധ്യാര് കണഡിനറ്റ്യൂയഡിയഗണ്ട് എഡറ്റ്യൂലക്കഷന്, 
ലകരള 

സ.ഉ(എയ.എസണ്ട്)നയ.67/09/ഉ.വഡി  
തപീയതഡി 24.06.2009
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14
സപീ.മധ്യാറണ്ട് ഡയറലക്ട്രേറ്റുയ അതഡിനണ്ട് കപീഴഡിലള്ള 6 ലനഴഡിയഗണ്ട്
ലകധ്യാലളജുകളയ 

സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ.1427/2013/എച്ചണ്ട് &
എഫണ്ട്.ഡബബ.ഡഡി  തപീയതഡി . 23.04.13

15
ലകരള സയസധ്യാന ലലധ്യാടറഡി ഏജന്റെണ്ട് & 
മസയഡില്സധ്യാന് മവല്മഫയര് ഫണണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 

സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ)നയ..1012/2013 നഡികുതഡി 
തപീയതഡി 28.12.13

16
ലകരള ഫയര്ലഫധ്യാഴണ്ട് മവല്മഫയര് & 
അമഡിനഡിറഡി ഫണണ്ട് 

സ.ഉ (എയ.എസണ്ട്)നയ.139/82/ലഹെധ്യായ,  
തപീയതഡി 20/11/1982 &

 സ.ഉ. (എയ.എസണ്ട്)നയ.149/83/ലഹെധ്യായ  
തപീയതഡി 07.11.1983

17
ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫണ്ട് അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട് ഓഫണ്ട് ലനധ്യാണ - 
ബധ്യാങ്കേഡിയഗണ്ട് കമ്പനപീസണ്ട് (ഇന് ലഡികന്വഡിലഡഷന്) 1959 മല കമ്പനഡി (ഗവ:) ചെടങ്ങള-ചെടയ 302

18 ലകരള ലസറണ്ട് ഹെജണ്ട് കമഡിറഡി 
സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാ)നയ.2274/15/ധന 

തപീയതഡി 18.03.2015

19 വധ്യാസ്തുവഡിദധധ്യാ ഗുരുകുലയ, ആറന്മുള സ.ഉ(പഡി)നയ.83/15/ധന തപീയതഡി 06.01.15

20 ലകരള പ്രസണ്ട് അക്കധ്യാദമഡി സ.ഉ(പഡി)14/79/നയ.ആര് തപീയതഡി 14.12.1979

21 ലകരള ആഭരണ മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡണ്ട്
സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാ)നയ.530/18/ധന 

തപീയതഡി 22.01.2018

22
ലസറണ്ട് ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് ഓഫണ്ട് എഡറ്റ്യൂലക്കഷണല് 
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് ആന്റെണ്ട് മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട്  (SIEMAT)

സ.ഉ.(എയ.എസണ്ട്)നയ.10000/15/ധന 
തപീയതഡി 18/11/15

23 ലസറണ്ട് മമഡഡിക്കല് സര്വ്വപീസസണ്ട് ലകധ്യാര്പലറഷന് 
സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാ)നയ.1024/2016/

എച്ചണ്ട്&എഫണ്ട്.ഡബറ്റ്യൂ.ഡഡി  തഡിയതഡി 30.03.16

24
ലസറണ്ട് കസൗണസഡില് ഓഫണ്ട് എഡറ്റ്യൂലക്കഷണല് 
റഡിസര്ച്ചണ്ട് ആന്റെണ്ട് മട്രയഡിനഡിങണ്ട് (SCERT)

ജഡി.ഒ.(എയ.എസണ്ട്) 11/96/ജഡി.എ.ഡഡി 
തപീയതഡിതിഃ 06.11.1996

25 ഐ.എച്ചണ്ട്.ആര്.ഡഡി & എല്.ബഡി.എസണ്ട് 
സ.ഉ(എയ.എസണ്ട്)നയ.10306/15/ധന 

തപീയതഡി 17.11.15

26 ഫ്രണണ്ട്സണ്ട് 
സ.ഉ(സധ്യാധധ്യാ)നയ.9956/16/ധന 

തപീയതഡി 24.12.2016

27
ലകരള അലക്കണ്ട് മതധ്യാഴഡിലധ്യാളഡി ലക്ഷമ പദതഡി
 

സ.ഉ (സധ്യാധധ്യാ)നയ.3823/16/ധന 
തപീയതഡി 25/04/16

28
ലകരള ബധ്യാര്ബര് ബറ്റ്യൂടപീഷധന്സണ്ട് മവല്മഫയര് 
ഫണണ്ട് 

സ.ഉ (സധ്യാധധ്യാ)നയ.3823/16/ധന 
തപീയതഡി 25/04/16

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

സ.ഉ (സധ്യാധധ്യാ)നയ.4980/2016/ധന 
തപീയതഡി 4.6.16

30 ക ുടെ ുയബശപീ മഡിഷന്
സ.ഉ (സധ്യാധധ്യാ)നയ.4221/2017/ധന

 തപീയതഡി 19.05.2017
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II I. ലകരള കഹെലക്കധ്യാടെതഡി ഉത്തരവകള പ്രകധ്യാരയ ഓഡഡിറണ്ട്
മചെയ്യുന സധ്യാപനങ്ങള

ഉത്തരവണ്ട് നയ. & തപീയതഡി

1 തഡിരുവഡിതധ്യായകൂര് ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് കത്തണ്ട് നയ.219/സഡി.എയ.പഡി/140 
 തപീയതഡിതിഃ 01.02.1974

2 മകധ്യാച്ചഡിന് ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് കത്തണ്ട് നയ.എ 1-2006/52  
തപീയതഡിതിഃ 30.10.1958

IV. അതധ്യാതണ്ട് നഡിയമങ്ങളഡില്  വധവസ മചെയ്ത പ്രകധ്യാരയ  ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്യുന  സധ്യാപനങ്ങള

1 ഗുരുവധ്യായൂര് ലദവസന്വയ നയ.എയ.എസണ്ട്.296/80/ആര്.ഡഡി  
തപീയതഡിതിഃ 21.03.1980 (ചെടയ-17)

2 കൂടെല്മധ്യാണഡികധയ ലദവസന്വയ കൂടെല്മധ്യാണഡികധയ ലദവസന്വയ ആകണ്ട് 2005, വകുപണ്ട് 23

3 ലകരള ലറഷന് വധധ്യാപധ്യാരഡി ലക്ഷമനഡിധഡി 
ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

10.8.1998 മല 10277/മലഗണ്ട്/ബഡി2/98, 
വകുപണ്ട് 27 (ആകണ്ട്)

4 ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് 
അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട് 

സ.ഉ.(സധ്യാധധ്യാ).നയ.450/66/ധന 
തപീയതഡി 10/10/1966 1996 മല ചെധ്യാരഡിറബഡിള 
എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് (ലകരള) ചെടങ്ങള, ചെടയ 18

5 അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് ജഡി.ഒ.(പഡി)നയ.88/77/ജഡി.എ.ഡഡി  തപീയതഡിതിഃ 10.03.1977 
ഉത്തരവഡിമന്റെ അടെഡിസധ്യാനത്തഡില് അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് 
ഫണണ്ട് ലസറണ്ട് മധ്യാലനജഡിയഗണ്ട് കമറഡിയമടെ മമബലലധ്യാ & 
സബണ്ട്സഡിഡഡിയറഡി റൂളസണ്ട് ഖണ്ഡഡിക 17, 18

6 സധ്യായസധ്യാരഡിക  സധ്യാപനങ്ങളഡില്  നഡിനയ
വഡിരമഡിച്ച  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ  മപന്ഷന്
ഫണണ്ട് അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട്

സ.ഉ.(മമക)നയ.43/04/സധ്യായ.ക.വ.  
തപീയതഡിതിഃ  04.12.2004
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2.1.3 മഡിസലലനഡിയസണ്ട് സധ്യാപനങ്ങളമടെ ജഡില തഡിരഡിചള്ള വഡിവരങ്ങള

1. തഡിരുവനന്തപുരയ ജഡില                                          

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 47

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

203

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 8

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 18

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 35

2. മകധ്യാലയ ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 30

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

215

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 07

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 04

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 8

3. പത്തനയതഡിട ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 21

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

148

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 07

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 03

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 06
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4. ആലപ്പുഴ ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 33

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

235

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 07

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 06

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 06

5. ലകധ്യാടയയ ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 72

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

207

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 06

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 02

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 06

6. ഇടുക്കഡി ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 87

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

190

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 06

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 0

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 11
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7. എറണധ്യാകുളയ ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 56

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

311

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 08

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 06

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 20

8. തൃശ്ശുര് ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 123

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

266

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 07

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 06

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 12

9. പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 55

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

250

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 07

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 03

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 09

                                                                                                                                                            23



10. മലപ്പുറയ ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 68

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

323

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 08

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 04

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 14

11. ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 33

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

267

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 05

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള -

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 11

12. വയനധ്യാടെണ്ട് ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 36

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

108

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 04

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള --

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 04
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13. കണ്ണൂര് ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 91

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

258

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 05

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 01

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 13

14. കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട് ജഡില

ക്രമ 
നയ.

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട് എണയ

1. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 20

2. ആശുപതഡി വഡികസന സമഡിതഡി/
മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികള

121

3. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 05

4. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 01

5. മറ്റു സധ്യാപനങ്ങള 06
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 അധധധ്യായയ - 3

3.1  മനുഷധവഡിഭവലശഷഡി

3.1.1  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ വഡിവരയ 

വഡിവഡിധ  തസഡികകളഡിലധ്യായഡി  1193  ജപീവനക്കധ്യാരധ്യാണണ്ട്  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്  ലജധ്യാലഡി

മചെയ്യുനതണ്ട്.   2020-21  ല് ഈ  വകുപഡില് പുതഡിയതധ്യായഡി  38  തസഡികകള സൃഷഡിച.    സൂപര്നറ്റ്യൂമററഡി

തസഡികകളഡില്  ഈ  കധ്യാലയളവഡില്   വകുപഡില്  നഡിയമനയ  നടെത്തഡിയഡിടഡില.   2020-21  ല്  ഒരു

ജപീവനക്കധ്യാരമനതഡിമര  അച്ചടെക്ക  നടെപടെഡി  സന്വപീകരഡിക്കുകയയ,  വകുപഡില്  നഡിനയ  പഡിരഡിച  വഡിടുകയയ

മചെയ്തഡിടണണ്ട്.   ഈ  കധ്യാലയളവഡില്  സണ്ട് മപഷധല്   റഡിക്രൂടണ്ട്മമന്റെണ്ട്  വഴഡിയള്ള  നഡിയമനങ്ങളയ  വകുപഡില്

നടെത്തഡിയഡിടഡില.

2020-21  ല്  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  അധധക്ഷ  പദവഡി  വഹെഡിച  ലപധ്യാരുനതണ്ട്

ശപീ.ഡഡി.സധ്യാങ്കേഡിയധ്യാണണ്ട്.   സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്  വഡിവഡിധ  തസഡികകളഡില്  ലജധ്യാലഡി  മചെയ്യുന

ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ നല്കുന;

ക്രമ നയ തസഡികയമടെ ലപരണ്ട് തസഡികകളമടെ
എണയ

ശമ്പള മസയഡില്

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

1 ഡയറകര് 1 123700-166800

2 ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട്  ഡയറകര് 22 118100-163400

3 സപീനഡിയര് മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് 33 107800-160000

4 ലലധ്യാ ഓഫപീസര് 1 107800-160000

5 മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് (ഹെ.ലഗ) 12 95600-153200

6 മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് 23 63700-123700

7 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് (ഹെ.ലഗ) 103 56500-118100

8 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 104 51400-110300

9 അസഡിസന്റെണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 218 45600-95600

10 സപീനഡിയര് ലഗഡണ്ട് ഓഡഡിറര് 218 43400-91200

11 ഓഡഡിറര് 219 39300-83000

12 ഓഫപീസണ്ട് സൂപ്രണണ്ട്(ഹെ.ലഗ) 3 56500-118100
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13 ഓഫപീസണ്ട് സൂപ്രണണ്ട് 3 51400-110300

14
കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട് 
(മസലക്ഷന് ലഗഡണ്ട്) 24 45600-95600

15
കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട് (സപീനഡിയര് 
ലഗഡണ്ട്) 24 43400-91200

16 കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട് (ഫസണ്ട് ലഗഡണ്ട്) 24 39300-83000

17
കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട് (മസക്കന്റെണ്ട്  
ലഗഡണ്ട്) 25 27900-63700

18
ലകധ്യാണഫഡിഡന്ഷധല് അസഡിസന്റെണ്ട്
 (സപീനഡിയര് ലഗഡണ്ട്) 1 43400-91200

19
ലകധ്യാണഫഡിഡന്ഷധല് അസഡിസന്റെണ്ട് 
(ലഗഡണ്ട് - I) 1 39300-83000

20
ലകധ്യാണഫഡിഡന്ഷധല് അസഡിസന്റെണ്ട് 
 (ലഗഡണ്ട് II) 1 27900-63700

21 ക്ലറഡിക്കല് അസഡിസന്റെണ്ട് (ലഗഡണ്ട് - I) 5 27900-63700

22 ക്ലറഡിക്കല് അസഡിസന്റെണ്ട് (ലഗഡണ്ട് II) 6 24400-55200

23 അറന്ഡര് 23 23700-52600

24 ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട് (ഹെ.ലഗ) 32 23700-52600

25
ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട്/
കനറണ്ട് വധ്യാച്ചണ്ട്മധ്യാന് 64 23000-50200

26 കഡ്രൈവര് 1 25100-57900

27 കബന്ഡര് 1 24400-55200

28 ലറധ്യാണഡിലയധ്യാ ഓപലററര് 1 24400-55200

ആമക 1193

3.1.2 പുതഡിയ തസഡികകള സൃഷഡിച്ചതഡിമന്റെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള

   ലകരള  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്   38  പുതഡിയ  തസഡികകള  11.02.2021  മല

സ.ഉ(കക)നയ.22/2021/ധന ഉത്തരവഡിലൂമടെ സൃഷഡിക്കുകയണധ്യായഡി. 

കൂടെധ്യാമത കണ്ണൂര് ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയത്തഡിമല ഒരു മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് തസഡിക

സപീനഡിയര്  മഡപറ്റ്യൂടഡി  ഡയറകര് തസഡികയധ്യായഡി  പ്രസ്തുത   ഉത്തരവഡിലൂമടെ  ഉയര്ത്തുകയയ  മചെയ്തഡിടണണ്ട്.
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പുതഡിയതധ്യായഡി സൃഷഡിച്ച തസഡികകളമടെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ നല്കുന.

ക്രമ നയ. തസഡികയമടെ ലപരണ്ട് തസഡികകളമടെ എണയ

തഡിരുവനന്തപുരയ, മകധ്യാലയ, എറണധ്യാകുളയ, തൃശ്ശൂര്, ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്, കണ്ണൂര്, മലപ്പുറയ എനപീ 7 ജഡിലധ്യാ
പഞധ്യായത്തുകളമടെയയ ജഡിലധ്യാ കുടുയബശപീയമടെയയ കണകറന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് 

1 സപീനഡിയര് മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് ഉത്തരവണ്ട് നയ. & തപീയതഡി

കുടുയബശപീ

1 സപീനഡിയര് മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് 1

2 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 2

3 ഓഡഡിറര് 6

കണ്ണൂര് ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട് 

1 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 2

2 ഓഡഡിറര് 5

ലകരള സധ്യാലങ്കേതഡിക/മലയധ്യാള സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസുകള

1 ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് 2

2 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 2

3 ഓഡഡിറര് 6

ലസധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട് കസൗണസഡില് ഓഡഡിറണ്ട്

1 സപീനഡിയര് മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് 1

2 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 1

3 ഓഡഡിറര് 3

ആമക 38

 3.1.3  നഡിയമന വഡിവരങ്ങള

2020-21 ല് സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡില് നടെനഡിടളള നഡിയമനങ്ങളമടെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ

ലചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നയ

തസഡിക എണയ

1 ഓഡഡിറര് 12

2 കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട് (ലഗഡണ്ട് - II) 1

ആമക 13
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3.1.4  ആശഡിത നഡിയമനയ  ,   അന്തര്വകുപണ്ട് സലയമധ്യാറ നഡിയമനയ

2020-21 ല് ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില് ഓഡഡിറര് തസഡികയഡില് ഒരധ്യാളക്കണ്ട്  ആശഡിത

നഡിയമനയ നല്കഡിയഡിടണണ്ട്.

ഇലത  കധ്യാലയളവഡില്  ഓഡഡിറര്  തസഡികയഡില്   2  ഉയ,   ഓഫപീസണ്ട്  അറന്ഡന്റെണ്ട്  ലഗഡണ്ട്  -  II

തസഡികയഡില് 2 ഉയ ജപീവനക്കധ്യാര്ക്കണ്ട് ഈ വകുപഡില് അന്തര്വകുപണ്ട് സലയമധ്യാറയ അനുവദഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  

ആശഡിത നഡിയമനയ അന്തര്വകുപണ്ട് സലയമധ്യാറയ

ഓഡഡിറര് - 1 ഓഡഡിറര് - 2

ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട് (ലഗഡണ്ട്  II ) - 2

3.1.5  വഡിരമഡിച്ച ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ വഡിവരങ്ങള

തന്വര്ഷയ വഡിവഡിധ തസഡികകളഡിലധ്യായഡി 23 ജപീവനക്കധ്യാര് ഇസൗ വകുപഡില് നഡിനയ വഡിരമഡിച്ചഡിടണണ്ട്.

ക്രമ 
നയ

      തസഡിക എണയ

1 ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് 6

2 മഡപറ്റ്യൂടഡി ഡയറകര് 1

3 ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 3

4 അസഡിസന്റെണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര് 1

5 സപീനഡിയര് ലഗഡണ്ട് ഓഡഡിറര് 3

6 ഓഫപീസണ്ട് സൂപ്രണണ്ട് 2

7 സപീനഡിയര് ലഗഡണ്ട് കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട് 1

8 ക്ലറഡിക്കല് അസഡിസന്റെണ്ട് 2

ആമക 19

3.1.6  ദഡിവസലവതനധ്യാടെഡിസധ്യാനത്തഡില് ലജധ്യാലഡി മചെയ്തവര്

ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിമന്റെ വഡിവഡിധ കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളഡിലധ്യായഡി  2020-21  കധ്യാലയളവഡില്

23  ജപീവനക്കധ്യാരധ്യാണണ്ട്  ദഡിവസലവതനധ്യാടെഡിസധ്യാനത്തഡില്  ലജധ്യാലഡി  ലനധ്യാക്കഡിയഡിടള്ളതണ്ട്.  ഇവരുമടെ

വഡിശദധ്യായശങ്ങള  ചുവമടെ ലചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

ദഡിവസലവതനധ്യാടെഡി
സധ്യാനത്തഡില്

ലജധ്യാലഡി
ലനധ്യാക്കഡിയവരുമടെ

എണയ

തസഡിക കധ്യാരധധ്യാലയയ

1 16 കഡ്രൈവര് വയനധ്യാടെണ്ട്  ഒഴഡിമകയള്ള   ജഡിലധ്യാ
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളഡില്  ഒധ്യാലരധ്യാന
വപീതയ, ഡയറകലററഡില് - 3

2 1 ലകധ്യാണഫഡിഡന്ഷധല്
അസഡിസന്റെണ്ട്

ഡയറകലററണ്ട്

3 4 ഓഫപീസണ്ട് അറന്ഡന്റെണ്ട്

4 1 മനറണ്ട് വധ്യാച്ചണ്ട്മധ്യാന്

5 1 കബന്ഡര്

3.1.7  മഡപറ്റ്യൂലടഷന് വധവസയഡില് ലസവനമനുഷഡിക്കുന ജപീവനക്കധ്യാര്

ക്രമ
നമ്പര്

ജപീവനക്കധ്യാരമന്റെ ലപരണ്ട്, തസഡിക മഡപറ്റ്യൂലടഷന് മചെയ്യുന കധ്യാരധധ്യാലയയ

1 ശപീ.എസണ്ട്.മുരളപീദധ്യാസണ്ട്, 
ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര്

ചെപീഫണ്ട് ഓഡഡിറര്, KIIFB

2 സന്വരധ്യാജണ്ട്.പഡി
കമ്പറ്റ്യൂടര് അസഡിസന്റെണ്ട്  (സപീനഡിയര് ലഗഡണ്ട്)

ശപീമതഡി.കധ്യാനത്തഡില് ജമപീല  MLA യമടെ 
ലപഴണല് അസഡിസന്റെണ്ട്

3 ലരഷണ്ട് മ.പഡി
ലകധ്യാണഫഡിഡന്ഷധല് അസഡിസന്റെണ്ട് 

ലകധ്യാണഫഡിഡന്ഷധല് അസഡിസന്റെണ്ട്
കണ്ണൂര് ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട്

4 ശപീ.സജപീവന്.എ.പഡി, 
കബന്റെര് (ലഗഡണ്ട് - II)

L.D ക്ലധ്യാര്ക്കണ്ട്, ലകരള ബഡില്ഡഡിയഗണ്ട് ആന്റെണ്ട്
അദര്  കണസക്ഷന്  വര്ലക്കഴണ്ട്
മവല്ഫയര് ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

3.1.8  വഡിജഡിലന്സണ്ട് ലജധ്യാലഡികളഡില് സഹെധ്യായഡിക്കധ്യാന് നഡിലയധ്യാഗഡിക്കമപട ജപീവനക്കധ്യാര്

വഡിജഡിലന്സണ്ട്/കക്രയബ്രധ്യാഞണ്ട്/സഡി.ബഡി.ഐ  തുടെങ്ങഡിയ  ലകന/സയസധ്യാന  അലനന്വഷണ

ഏജന്സഡികമള  സഹെധ്യായഡിക്കധ്യാനധ്യായഡി  ഈ  വകുപഡിമല  ഓഡഡിറണ്ട്  വഡിഭധ്യാഗയ  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ  സഹെധ്യായയ

ആവശധമപടെധ്യാറുണണ്ട്.   2020-21  ല് ഇത്തരത്തഡില്  26  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ സഹെധ്യായയ വഡിവഡിധ വഡിജഡിലന്സണ്ട്

അലനന്വഷണങ്ങളഡില് സഹെധ്യായഡിക്കധ്യാനധ്യായഡി വഡിട നല്കഡിയഡിടണണ്ട്.  ഒടധ്യാമക  81  മനുഷധ ദഡിനങ്ങളധ്യാണണ്ട് ഈ
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വകുപഡില്  നഡിനയ  അലനന്വഷണ  ഏജന്സഡികമള  സഹെധ്യായഡിക്കധ്യാനധ്യായഡി  2020-21 ല്  വഡിട

നല്കഡിയഡിരഡിക്കുനതണ്ട്.

3.2  വകുപഡില് നടെത്തഡിയഡിടള്ള പരഡിശപീലന പരഡിപധ്യാടെഡികള

3.2.1  സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി പരഡിശപീലനയ

ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡില് പുതഡിയതധ്യായഡി ലജധ്യാലഡിയഡില് പ്രലവശഡിക്കുന ഓഡഡിറര്മധ്യാര്ക്കണ്ട്

നധ്യാലമധ്യാസമത്ത സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി പരഡിശപീലനമുണണ്ട്.  നഡിലവഡില്, തഡിരുവനന്തപുരമത്ത ശപീകധ്യാരധത്തുള്ള ഗുലധ്യാത്തഡി

ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് ഓഫണ്ട് ഫഡിനധ്യാന്സണ്ട് & ടെധ്യാലക്സേഷന് കധധ്യാമ്പസഡിലധ്യാണണ്ട്   പരഡിശപീലന ലകനയ പ്രവര്ത്തഡിക്കുനതണ്ട്.

2020-21  വര്ഷത്തഡില്  1  ബധ്യാച്ചഡിനുള്ള  സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി  പരഡിശപീലന  പരഡിപധ്യാടെഡിയധ്യാണണ്ട്  പൂര്ത്തഡിയധ്യാക്കഡിയതണ്ട്.

20/01/2020  -  ല് ആരയഭഡിച്ച പരഡിശപീലനയ   ലകധ്യാവഡിഡണ്ട്-19  മന്റെ സധ്യാഹെചെരധത്തഡില്  2020  മധ്യാര്ച്ചണ്ട്  മുതല്

തധ്യാല്ക്കധ്യാലഡികമധ്യായഡി നഡിര്ത്തഡിമവച്ചഡിരുന.  ഇതധ്യാണണ്ട്  2021 മധ്യാര്ച്ചണ്ട് 31 പ്രകധ്യാരയ  പൂര്ത്തഡിയധ്യാക്കഡിയതണ്ട്.

3.2.2  മറ്റു പരഡിശപീലന പരഡിപധ്യാടെഡികള

ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമല ഓഡഡിറര്മധ്യാര്ക്കുയ,  ഓഡഡിറണ്ട്  ഓഫപീസര്മധ്യാര്ക്കുയ  ലസറണ്ട്

മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട്  ലപധ്യാളഡിസഡിയമടെ ഭധ്യാഗമധ്യായഡി  ഐ.എയ.ജഡി  യമടെ ആഭഡിമുഖധത്തഡില് പരഡിശപീലനങ്ങള നല്കഡി

വരുന. 2020-21  വര്ഷത്തഡില് വകുപഡിമല ജപീവനക്കധ്യാര്ക്കുലവണഡി,  State  Training  Policy  അനുസരഡിച്ചണ്ട്,

തഡിരുവനന്തപുരയ IMG യഡില് 06.01.2021 മുതല് 08.01.2021 വമര ഓണകലനധ്യായഡി കപധ്യാസഡിറഡി ബഡില്ഡഡിയഗണ്ട്

ലപ്രധ്യാഗധ്യാമഡില് പരഡിശപീലനയ നല്കഡി.  20 ജപീവനക്കധ്യാര് പമങ്കേടുത്തു.

3.2.3  മസമഡിനധ്യാര്  ,   ലകധ്യാണഫറന്സണ്ട്  ,    വര്ക്കണ്ട്ലഷധ്യാപണ്ട്

ലകധ്യാവഡിഡണ്ട്  -  19  ലലധ്യാക്കണ്ട്ഡസൗണ  സധ്യാഹെചെരധത്തഡില്  വകുപഡില്  മസമഡിനധ്യാര്,  ലകധ്യാണഫറന്സണ്ട്

വര്ക്കലഷധ്യാപണ്ട് എനഡിവമയധ്യാനയ നടെത്തധ്യാന് കഴഡിഞഡിടഡില.

3.2.4 മടെകഡിക്കല് കഗഡന്സണ്ട്   &   സൂപര്വഡിഷന്   (  ടെഡി  .  ജഡി  .  എസണ്ട്  )
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട് കയപണ്ട് ലട്രധ്യാളര് ആന്റെണ്ട് ഓഡഡിറര് ജനറല് ഓഫണ്ട് ഇന്തധയഡില്

നഡിനയ മടെകഡിക്കല് കഗഡന്സണ്ട് ആന്റെണ്ട്  സൂപര്വഡിഷന്  (ടെഡി.ജഡി.എസണ്ട്)  സന്വപീകരഡിക്കണമമനണ്ട്  17/10/2002

മല ജഡി.ഒ(പഡി)നയ.631/2002/ഫഡിന് ഉത്തരവഡിലൂമടെ സര്ക്കധ്യാര് നഡിര്ലദ്ദേശഡിക്കുകയണധ്യായഡി.   2003-04  മുതല്

അഞ്ചുവര്ഷലത്തയണ്ട് ടെഡി.ജഡി.എസണ്ട് സന്വപീകരഡിക്കണമമനധ്യാണണ്ട് നഡിര്ലദ്ദേശഡിക്കമപടതണ്ട്.  എനധ്യാല്, 01/04/2008,

01/04/2013, 01/04/2018 തപീയതഡികളഡിലയ അഞണ്ട് വര്ഷയ വപീതയ മടെകഡിക്കല് കഗഡന്സണ്ട് സന്വപീകരഡിക്കുനതണ്ട്

നപീടഡി നല്കഡി.
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 ഓഡഡിറണ്ട്  പധ്യാനഡിയഗണ്ട്,  സയസധ്യാനമത്ത  10%  തലദ്ദേശസന്വയയഭരണ  സധ്യാപനങ്ങളമടെ  വധ്യാര്ഷഡിക

ട്രധ്യാന്സധ്യാക്ഷന്  ഓഡഡിറണ്ട്  സഡി&എജഡി  വപീണ്ടുയ  ഓഡഡിറണ്ട്  നടെത്തുക  എനഡിവയധ്യാണണ്ട്  ടെഡി.ജഡി.എസഡിമന്റെ

ഭധ്യാഗമധ്യായള്ള പ്രധധ്യാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  2023  ഒധ്യാമടെ മടെകഡിക്കല് കഗഡന്സണ്ട് അവസധ്യാനഡിപഡിക്കധ്യാന്

സഡി&എ ജഡി പദതഡിയഡിടഡിടള്ളതധ്യായഡി അറഡിയഡിച്ചഡിടണണ്ട്. 

3.2.5 വകുപണ്ട് തലവന് പമങ്കേടുത്ത ലയധ്യാഗങ്ങളയ  ,   മറണ്ട് ഔലദധധ്യാഗഡിക പരഡിപധ്യാടെഡികളയ

ക്രമ
നമ്പര്

ലയധ്യാഗത്തഡിമന്റെ / ഔലദധധ്യാഗഡിക
പരഡിപധ്യാടെഡിയമടെ ലപരണ്ട്

ലയധ്യാഗയ /
ഔലദധധ്യാഗഡിക

പരഡിപധ്യാടെഡി
നടെന തപീയതഡി 

ലയധ്യാഗയ കൂടെഡിയ സലയ

1 Conditions to be met for the 
release of 15th FC Local body 
grant - Rural

17.08.2020 മസക്രടറഡിലയറണ്ട്

2 ആറധ്യായ ധനകധ്യാരധക്കമപീഷന് 29.09.2020 വപീഡഡിലയധ്യാ ലകധ്യാണഫറന്സണ്ട്

3 ആറധ്യായ ധനകധ്യാരധക്കമപീഷന് 11.12.2020 വപീഡഡിലയധ്യാ ലകധ്യാണഫറന്സണ്ട്

4 ലകധ്യാ-ഓര്ഡഡിലനഷന് കമഡിറഡി 
മപീറഡിയഗണ്ട്

07.01.2021 മസക്രടറഡിലയറണ്ട്

5 15th FC – ACS -LSGD 01.02.2021 മസക്രടറഡിലയറണ്ട്

6 ലകധ്യാ-ഓര്ഡഡിലനഷന് കമഡിറഡി 
മപീറഡിയഗണ്ട്

10.02.2021 മസക്രടറഡിലയറണ്ട്

7 ലകധ്യാ-ഓര്ഡഡിലനഷന് കമഡിറഡി 
മപീറഡിയഗണ്ട്

02.03.2021 മസക്രടറഡിലയറണ്ട്

8 ആറധ്യായ ധനകധ്യാരധക്കമപീഷന് 19.03.2021 വപീഡഡിലയധ്യാ ലകധ്യാണഫറന്സണ്ട്

9 ആറധ്യായ ധനകധ്യാരധ കമപീഷന് 
National Level Assessment of 
Audited Report data of GP of the
State for the year 2019-20 in 
MoPR Audit Online conducted by 
Js level MoPR

16.02.2021 മസക്രടറഡിലയറണ്ട്
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അധധധ്യായയ - 4
4.1  വകുപഡിമന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

    ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിയമപ്രകധ്യാരമുള്ള  മഷഡറ്റ്യൂളഡില്  ഉളമപടുത്തഡിയഡിരഡിക്കുന

സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ,  സര്ക്കധ്യാരഡിമന്റെയയ,  കഹെലക്കധ്യാടെതഡിയമടെയയ  ഉത്തരവകളഡിലൂമടെ

ചുമതലമപടുത്തമപട  സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ  സന്വതന്ത്രവയ  നഡിയമപരവമധ്യായ  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിര്വ്വഹെഡിക്കുക

എനതധ്യാണണ്ട്  ലകരള  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  പ്രധധ്യാന  ഉത്തരവധ്യാദഡിതന്വയ.  വകുപഡിമന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഡില് പ്രധധ്യാനമപടവ ചുവമടെ നല്കുന    

4.1.1.  അക്കസൗണ്ടുകളമടെ ഓഡഡിറണ്ട്

   2020-21  ല്  3532  വധ്യാര്ഷഡിക  അക്കസൗണ്ടുകളധ്യാണണ്ട്  ഒധ്യാഡഡിറഡിനണ്ട്  ലഭഡിച്ചതണ്ട്.  ഇവയഡില്  1896 വധ്യാര്ഷഡിക

അക്കസൗണ്ടുകളധ്യാണണ്ട് ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്തഡിടള്ളതണ്ട്.  2020-21 ല് ഒടധ്യാമക 865

ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടകളഡില്  തപീര്പ്പുകല്പഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  31.03.2021  പ്രകധ്യാരയ  തപീര്പധ്യാക്കധ്യാനുള്ള  ഓഡഡിറണ്ട്

റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെ  എണയ  29873  ആണണ്ട്.  ആമക   1814  എലഡിജഡിബഡിലഡിറഡി/യൂടഡികലലസഷന്/ഓഡഡിറണ്ട്

സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളധ്യാണണ്ട്  2020-21  ല്  പുറമപടുവഡിച്ചഡിടള്ളതണ്ട്.  ഒടധ്യാമക  1880.75 ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമടെ

അര്ഹെത/വഡിനഡിലയധ്യാഗ  ഓഡഡിറണ്ട്  സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള   ഈ  കധ്യാലയളവഡില്  നല്കഡി.   15256.836 ലകധ്യാടെഡി

രൂപയമടെ  വരവകളയ,  13418.36   ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമടെ  മചെലവകളയ  ഈ  കധ്യാലയളവഡില്  ഓഡഡിറണ്ട്

പരഡിലശധ്യാധനക്കു  വഡിലധയമധ്യാക്കഡി.  963.34  ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമടെ  മചെലവകള  തടെസ്സത്തഡില്  മവയ്ക്കുകയയ,

116.04 ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമടെ മചെലവകള നഡിരധ്യാകരഡിക്കുയയ മചെയ്തഡിടണണ്ട്.  നഡിരധ്യാകരഡിച്ച തുകയഡില്  0.581  ലകധ്യാടെഡി

രൂപ  തഡിരഡിമക ഈടെധ്യാക്കധ്യാനധ്യായഡിടണണ്ട്. 

4.1.2.  അക്കസൗണണ്ട് സര്ടഡിഫഡിലക്കഷന്

      സധ്യാപനങ്ങളമടെ  വധ്യാര്ഷഡിക  ധനകധ്യാരധലസറ്റുമമന്റുകള  പരഡിലശധ്യാധഡിച്ച  ലശഷയ  ഓഡഡിറര്

അവമയപറഡി  അഭഡിപ്രധ്യായവയ  റഡിലപധ്യാര്ടയ  തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുന.  ഇങ്ങമന  തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുന  ഓഡഡിററുമടെ

അഭഡിപ്രധ്യായമധ്യാണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  സര്ടഡിഫഡിക്കറധ്യായഡി  ബന്ധമപട  സധ്യാപനങ്ങളക്കു  നല്കുനതണ്ട്.  വധ്യാര്ഷഡിക

ധനകധ്യാരധലസറണ്ട്മമന്റെഡിമനധ്യാപയ ഓഡഡിറണ്ട്  സര്ടഡിഫക്കറണ്ട്  കൂടെഡി  ലചെരുലമ്പധ്യാഴധ്യാണണ്ട്  ഒരു അക്കസൗണണ്ട് ഓഡഡിറര്

സധ്യാക്ഷധമപടുത്തഡിയതധ്യായഡി  മധ്യാറുനതണ്ട്.  നധ്യാല  തരത്തഡിലള്ള  ഓഡഡിറണ്ട്  സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളധ്യാണണ്ട്  ഉള്ളതണ്ട്  -

വഡിലശഷണങ്ങളഡിലധ്യാത്ത സര്ടഡിഫക്കറണ്ട് (അണകന്വധ്യാളഡികഫഡണ്ട്  സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്), വഡിലശഷണലത്തധ്യാടു കൂടെഡിയ

സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട് (കന്വധ്യാളഡികഫഡണ്ട് സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്), നഡിരധ്യാകരണ സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട് (ഡഡിമസ സ്ക്ലെയ്മര് സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്),
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പ്രതഡികൂല സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട് (അലഡന്വഴണ്ട് ഒപപീനഡിയന്) എനഡിങ്ങമന. 

4.1.3.  ചെധ്യാര്ജണ്ട്  /  സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് നടെപടെഡികള

     1994 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമത്തഡിമല വകുപണ്ട് - 16, 1996 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല്

ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെടങ്ങളഡിമല  ചെടയ  -  20  എനഡിവ  പ്രകധ്യാരമധ്യാണണ്ട്  സധ്യാപനങ്ങളക്കുണധ്യാകുന  നഷയ

ഈടെധ്യാക്കധ്യാന്  ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് നടെപടെഡികള സന്വപീകരഡിക്കധ്യാന് സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകര്ക്കണ്ട്

അധഡികധ്യാരമുള്ളതണ്ട്.  

      ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  പുറമപടുവഡിച്ച  ലശഷയ  അധഡികധ്യാരമപട  ഉലദധധ്യാഗസന്  റഡിലപധ്യാര്ടഡിന്ലമല്

ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്  ചെടയ  - 23(2)  പ്രകധ്യാരമുള്ള ഫര്ദര് റഡിമധ്യാര്ക്കണ്ട്സണ്ട്,  23(3)  പ്രകധ്യാരമുള്ള ഫര്ദര്

റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  എനഡിവയഡില്  പ്രസക്തമധ്യായതണ്ട്  പുറമപടുവഡിക്കുനതഡിമനധ്യാപയ  പരഡിഹെരഡിക്കമപടെധ്യാമതയള്ള

ഓഡഡിറണ്ട്  ഖണ്ഡഡികയഡില്  ചൂണഡിക്കധ്യാണഡിച്ച  നഷയ  ഉത്തരവധ്യാദഡിയധ്യായവരഡില്  നഡിനയ  ഈടെധ്യാക്കധ്യാന്

ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്  ശുപധ്യാര്ശ  കൂടെഡി  ഡയറകര്ക്കണ്ട്  അയയ്ക്കുന.  ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്  ശുപധ്യാര്ശയമടെ

അടെഡിസധ്യാനത്തഡില്  ഉത്തരവധ്യാദഡികളധ്യായവര്മക്കതഡിലര  ചെടയ  20(2)  പ്രകധ്യാരയ  ഡയറകര്

ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്  ലനധ്യാടപീസണ്ട്  അയയ്ക്കുന.  ലനധ്യാടപീസണ്ട്  ലഭഡിച്ചണ്ട്  ആറുമധ്യാസത്തഡിനുള്ളഡില്

നലഷധ്യാത്തരവധ്യാദഡിയധ്യായ  വധക്തഡി  തനഡിമക്കതഡിലര  നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിരഡിക്കുന  നഷയ  അടെവധ്യാക്കഡിയ  വഡിവരലമധ്യാ,

സന്വപീകധ്യാരധമധ്യായ  വഡിശദപീകരണലമധ്യാ  നല്കണയ.  അലധ്യാത്തപക്ഷയ  ലകരള  ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്

നഡിയമത്തഡിമല  വകുപണ്ട്-  16  (1),  ചെടങ്ങളഡിമല  ചെടയ  -  20  (7)  എനഡിവ  പ്രകധ്യാരയ  ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്

സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട് ആ വധക്തഡിമക്കതഡിലര പ്രലയധ്യാഗഡിക്കുന. 

    2020-21 ല് 1.26 ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമടെ 61 ചെധ്യാര്ജണ്ട് ലനധ്യാടപീസുകളയ, 1.69 ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമടെ 198 സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്

ലനധ്യാടപീസുകളയ പുറമപടുവഡിച. കൂടെധ്യാമത, 1.34 ലക്ഷയ രൂപയമടെ 05 ചെധ്യാര്ജണ്ട് സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളയ 34.49 ലക്ഷയ

രൂപയമടെ 29 സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളയ പുറമപടുവഡിക്കുകയണധ്യായഡി (വഡിശദധ്യായശങ്ങള അനുബന്ധയ

-  VIII ല്).   ചെധ്യാര്ജണ്ട്  സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്  പുറമപടുവഡിച്ചവയഡില്  14,705  രൂപയയ  സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്  സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്

പുറമപടുവഡിച്ചവയഡില് 1.85 ലക്ഷയ രൂപയയ തഡിരഡിമക ഈടെധ്യാക്കഡിയഡിടണണ്ട്.

4.1.4.  ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട്

       സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറകറധ്യാണണ്ട് ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെഡിമന്റെ സയസധ്യാന

ട്രഷറര് പദവഡി വഹെഡിക്കുനതണ്ട്. ട്രഷററുമടെ ലപരഡില് ലഭഡിക്കുന എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് തുകകള ആദധയ പ്രലതധക

പഡി.ഡഡി.അക്കസൗണഡില് സൂക്ഷഡിക്കുകയയ സര്ക്കധ്യാരഡില് നഡിനയ മവസഡിങണ്ട് ഓര്ഡര് ലഭഡിക്കുനതഡിനനുസരഡിച്ചണ്ട്
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ബധ്യാങ്കുകളഡില്  സഡിരനഡിലക്ഷപമധ്യാക്കഡി  മധ്യാറ്റുകയയ  മചെയ്യുന.  ഓലരധ്യാ  വര്ഷവയ  ബന്ധമപട

അഡഡിനഡിലസറര്മധ്യാര് ഗുണലഭധ്യാക്തധ്യാക്കമള കമണത്തഡി ആവശധമപടുന മുറയണ്ട് പലഡിശത്തുക വഡിതരണയ

മചെയ്യുന.  ചെധ്യാരറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് ട്രഷററുമടെ ലപരഡില് ലഭഡിക്കുന ലകധ്യാര്പസണ്ട് തുകകള,  പലഡിശ

എനഡിവയമടെ കണക്കുകളമടെ സയക്ഷഡിപയ എലധ്യാ വര്ഷവയ മസപയബര്  - 30  നകയ ലകരള ഗസറഡില്

പ്രസഡിദപീകരഡിക്കുന. 

 31.03.2021  പ്രകധ്യാരയ ട്രഷററുമടെ ലപരഡില്  1251  എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റുകളഡിലധ്യായഡി ആമക  18.45  ലകധ്യാടെഡി

രൂപ ലകധ്യാര്പസണ്ട് തുകയധ്യായണണ്ട്  (ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് തുകകളമടെ വഡിശദധ്യായശയ അനുബന്ധയ

IX ല് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന). 

4.1.5.  സമധ്യാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്

     1994 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമത്തഡിമല വകുപണ്ട് - 23, 1996 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല്

ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെടങ്ങളഡിമല  ചെടയ  -  25  എനഡിവ  പ്രകധ്യാരമധ്യാണണ്ട്  സമധ്യാഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്

തയധ്യാറധ്യാക്കുനതണ്ട്.  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപധധക്ഷന്  സര്ക്കധ്യാരഡിമന്റെ  ശദയഡില്  മകധ്യാണ്ടുവരധ്യാന്

ആഗഹെഡിക്കന വഡിശദധ്യായശങ്ങളള്ള ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്ത അക്കസൗണ്ടുകളമടെ ഒരു സമധ്യാഹൃത റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് വര്ഷയ

ലതധ്യാറുയ സര്ക്കധ്യാരഡിലലക്കണ്ട് അയയണമമനധ്യാണണ്ട് വകുപണ്ട് -   23 അനുശധ്യാസഡിക്കുനതണ്ട്. സമധ്യാഹൃത റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്

ലഭഡിച്ചണ്ട് മൂനമധ്യാസത്തഡിനുള്ളഡില് സര്ക്കധ്യാര് അതണ്ട് നഡിയമസഭ മുന്പധ്യാമക മവലയണതുണണ്ട്. 

       2020-21 മല സമധ്യാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 30.09.2021 ല് സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട് സമര്പഡിച. 

4.1.6.  മപന്ഷന് ശുപധ്യാര്ശകള അയഗപീകരഡിക്കല്

      ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിര്വഹെഡിക്കുന സധ്യാപനങ്ങളഡിമല ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ

മപന്ഷന്  ശുപധ്യാര്ശകള  അയഗപീകരഡിക്കുനതണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  മമറധ്യാരു  പ്രധധ്യാന  പ്രവര്ത്തനമധ്യാണണ്ട്.

മുനഡിസഡിപധ്യാലഡിറഡികള,  മുനഡിസഡിപല്  ലകധ്യാര്പലറഷനുകള,  കലബ്രറഡി  കസൗണസഡില്,  ലസധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട്

കസൗണസഡില്, വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള എനഡിവഡിടെങ്ങളഡിമല ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ മപന്ഷന് ശുപധ്യാര്ശകള

അയഗപീകരഡിക്കുനതണ്ട്  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറകറധ്യാണണ്ട്.  ഗധ്യാമ/ലബധ്യാക്കണ്ട്/ജഡിലധ്യാ

പഞധ്യായത്തുകളഡിമല മപന്ഷന് ലപപറുകള ബന്ധമപട ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ ലമധധ്യാവഡികളധ്യാണണ്ട്

അയഗപീകരഡിക്കുനതണ്ട്.  ലദവസന്വയ  ലബധ്യാര്ഡുകളക്കു  കപീഴഡിമല  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ  മപന്ഷന്  ശുപധ്യാര്ശകള

അയഗപീകരഡിക്കുനതണ്ട്  ബന്ധമപട     ലദവസന്വയ  ലബധ്യാര്ഡണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  കധ്യാരധധ്യാലയയ  ലമധധ്യാവഡികളധ്യാണണ്ട്.

സര്വകലധ്യാശധ്യാലകളഡിമല  മപന്ഷന്  ലപപറുകള  യൂണഡിലവഴഡിറഡി  ഓഡഡിറണ്ട്  കധ്യാരധധ്യാലയയ  ലമധധ്യാവഡികള
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പരഡിലശധ്യാധഡിച്ചണ്ട് അയഗപീകരഡിക്കുന. 

സയസധ്യാനമത്ത ഒന്പതണ്ട് സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിനയ വഡിരമഡിക്കുന ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ

മപന്ഷന് ഫണഡിമന്റെ ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിര്വഹെഡിക്കുനതണ്ട്  ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  കധ്യാരധധ്യാലയയ മഡപറ്റ്യൂടഡി

ഡയറകറധ്യാണണ്ട്.  ലകരള  ഭധ്യാഷധ്യാ  ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്,  വഡിജധ്യാനമുദ്രണയ  പ്രസണ്ട്,  സര്വ്വവഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ

ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്, ബധ്യാലസധ്യാഹെഡിതധ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്, ലകരള സധ്യാഹെഡിതധ അക്കധ്യാദമഡി, സയസധ്യാന നധ്യാടെക അക്കധ്യാദമഡി,

ലകരള  ലളഡിതകലധ്യാ  അക്കധ്യാദമഡി,  ചെലച്ചഡിത  അക്കധ്യാദമഡി,  വധ്യാസ്തുവഡിദധധ്യാഗുരുകുലയ  എനഡിവയഡിമല

ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ മപന്ഷന് ശുപധ്യാര്ശകളധ്യാണണ്ട് ഇത്തരത്തഡില് സധ്യായസധ്യാരഡിക വകുപധധക്ഷനു നല്കുനതണ്ട്.

      സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപണ്ട്  ഡയറകലററഡില്  2020-21  ല്  238  ഫയലകളധ്യാണണ്ട്  മപന്ഷന്

ശുപധ്യാര്ശയ്ക്കു  ലഭഡിച്ചതണ്ട്.  ഇവയഡില്  216  എണയ തപീര്പധ്യാക്കഡി.   22  എണയ തപീര്പധ്യാക്കധ്യാനുണണ്ട്.   2020-21  ല്

വകുപഡില്  ലഭഡിച്ചതുയ,  തപീര്പധ്യാക്കഡിയതുമധ്യായ  മപന്ഷന്  ലപപറുകളമടെ  വഡിവരയ  അനുബന്ധയ-V ല്

നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന. 

4.1.7.  ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട് കമഡിറഡി

     1994 മല ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമത്തഡിമല വകുപണ്ട് - 23 പ്രകധ്യാരയ, ഡയറകര് വര്ഷയ ലതധ്യാറുയ

സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട് സമര്പഡിക്കുന സമധ്യാഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് സര്ക്കധ്യാര് നഡിയമസഭ മുന്പധ്യാമക മവയ്ക്കുന.

ഈ  റഡിലപധ്യാര്ട  പരഡിലശധ്യാധഡിക്കധ്യാനുയ  സര്ക്കധ്യാരഡിലലക്കു  ശുപധ്യാര്ശകള  നല്കധ്യാനുമുള്ള  നഡിയമസഭധ്യാ

സമഡിതഡിയധ്യാണണ്ട്  ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട്  കമഡിറഡി.  2016  –  17  വമരയള്ള  സമധ്യാഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്

റഡിലപധ്യാര്ടകളധ്യാണണ്ട് ഇതുവമരയധ്യായഡി നഡിയമസഭധ്യാ സമഡിതഡി ഭധ്യാഗഡികമധ്യായഡി പരഡിഗണഡിച്ചഡിടള്ളതണ്ട്. 2017-18, 2018-

19, 2019-20 റഡിലപധ്യാര്ടകള സമഡിതഡി ഇനഡി പരഡിഗണഡിക്കധ്യാനുണണ്ട്. 2019-21 മല ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട്

കമഡിറഡിയമടെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ നല്കുന. 

മചെയര്മധ്യാന്

1 ശപീ. മക.സുലരഷണ്ട് കുുറുപണ്ട്

അയഗങ്ങള

1 ശപീ.മക.വഡി.അബ്ദുളഖധ്യാദര്

2 ശപീ.അനഡില് അക്കര

3 ശപീമതഡി. ഇ.എസണ്ട്.ബഡിജഡിലമധ്യാള

4 ശപീ.വഡി.മക.സഡി.മമദണ്ട് ലകധ്യായ

5 ശപീ.എയ.മക.മുനപീര്
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6 ശപീ.പഡി.റഡി.ലതധ്യാമസണ്ട്

7 ശപീ.ടെഡി.എ.അഹെമദണ്ട് കബപീര് 

8 ശപീ.മക.വഡി.വഡിജയദധ്യാസണ്ട് (18/1/2021 ല് അന്തരഡിച)

9 ശപീ.എന്.വഡിജയന്പഡിള്ള (08/03/2020 ല് അന്തരഡിച)

01/04/2020    മുതല്    31/3/2021    വമര  കധ്യാലയളവഡില്  ലലധ്യാക്കല്  ഫണണ്ട്  അക്കസൗണണ്ട്സണ്ട്  കമഡിറഡി    27

റഡിലപധ്യാര്ടകള പുറമപടുവഡിച  .   അവയമടെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള 

ക്രമ നയ.     റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് നയ.   പുറമപടുവഡിച്ച തപീയതഡി

 1 53-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

2 54-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

3 55-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

4 56-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

5 57-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

6 58-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

7 59-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

8 60-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

9 61-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

10 62-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

11 63-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

12 64-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

13 65-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

14 66-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

15 67-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

16 68-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 13/01/2021

17 69-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

18 70-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

19 71-മതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

20 72-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021
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21 73-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

22 74-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

23 75-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

24 76-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

25 77-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

26 78-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

27 79-ാധ്യാമതണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് 21/01/2021

42,  43,  45,  46,  47  റഡിലപധ്യാര്ടകള  21/11/19  നുയ  44-ാധ്യാമതണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  21/9/2019  ലയ  48,  51,  52

റഡിലപധ്യാര്ടകള  12/2/2020  ലയ  2019-21  കധ്യാലയളവഡില് പുറമപടുവഡിച്ചഡിടമണങ്കേഡിലയ ആയവ ഈ വകുപഡിനണ്ട്

നഡിയമസഭ ലഭധമധ്യാക്കഡിയതണ്ട്  31/03/2020  നു ലശഷമധ്യായതഡിനധ്യാല് വകുപഡിമന്റെ  2019-20  ഭരണറഡിലപധ്യാര്ടഡില്

ഉളമപടഡിരുനഡില.

4.1.8.  മസഷധല് ഓഡഡിറ്റുകള

സര്ക്കധ്യാരഡിന്റെയയ,  മറണ്ട്  ജുഡപീഷധല്  അധഡികധ്യാരമുള്ള സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ  നഡിര്ലദ്ദേശധ്യാനുസരണയ

വഡിവഡിധ സധ്യാപനങ്ങളഡില് സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് മസഷധല് ഓഡഡിറ്റുകള നടെത്തഡി റഡിലപധ്യാര്ടകള

പുറമപടുവഡിക്കുനണണ്ട്.  2020-21 ല് ഈ വകുപണ്ട് നടെത്തഡിയ മസഷധല് ഓഡഡിറണ്ട് വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ;

1.   ലകരള സയസധ്യാന ഫധ്യാര്മസഡി കസൗണസഡില് 

ലകരള സയസധ്യാന ഫധ്യാര്മസഡി കസൗണസഡിലഡിനണ്ട് പുതഡിയ വധ്യാഹെനയ വധ്യാങ്ങഡിയതുമധ്യായഡി ബന്ധമപട

ക്രമലക്കടെണ്ട്  സയബന്ധഡിച്ച ആലരധ്യാപണയ പരഡിലശധ്യാധഡിച്ചണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്   മചെയ്യുവധ്യാന് ധനകധ്യാരധ  എസധ്യാ.(ഡഡി)

വകുപണ്ട്  പ്രന്സഡിപല് മസക്രടറഡി  20.10.2020  മല നയ.1349333/എസധ്യാ.ഡഡി/ധന.  നമ്പര് കത്തണ്ട്  പ്രകധ്യാരയ

ആവശധമപട.  തഡിരുവന്തപുരയ ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് ലഭധമധ്യാക്കഡിയ പ്രലതധക

ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  മക.എസണ്ട്.എ.റഡി.വഡി.എയ/മഡിസണ്ട്.2/541/2020  (തപീയതഡി  02.06.2020),

ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ.355/എസണ്ട്.എസണ്ട്.4 (തപീയതഡി 21.10.2020) നമ്പര് കത്തണ്ട് പ്രകധ്യാരയ സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട് നല്കഡി. 

2.   ശധ്യാന്തഡിഗഡിരഡി കണമവന്ഷന് മസന്റെര് ആശമയ

തഡിരുവനന്തപുരയ  ജഡിലയഡിമല  ലപധ്യാത്തന്ലകധ്യാടെണ്ട്  ശധ്യാന്തഡിഗഡിരഡി  കണമവന്ഷന്  മസന്റെര്

ആശമത്തഡിമല നഡിര്മധ്യാണ പ്രവര്ത്തനത്തഡില് അപധ്യാകതകള  എന പരധ്യാതഡിയഡിലന്മേല് പരഡിലശധ്യാധന

നടെത്തഡി  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  മചെയ്യുവധ്യാന്  സധ്യായസണ്ട് ക്കധ്യാരഡികകധ്യാരധ  (എ)  വകുപണ്ട്  അഡപീഷണല്  മസക്രടറഡി
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നയ.എ 2/28/20  സധ്യായ.ക.വ  (തപീയതഡി  25.03.2020)  നമ്പര് കത്തഡിലൂമടെ ആവശധമപട.  വഡിഷയത്തഡിലന്മേല്

പ്രലതധക ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തഡി തഡിരുവനന്തപുരയ ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് ലഭധമധ്യാക്കഡിയ പ്രലതധക

ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  മക.എസണ്ട്.എ.റഡി.വഡി.എയ/എഫണ്ട്.3/649/2020  (തപീയതഡി  17.07.2020)

ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ 848/എസണ്ട്.എസണ്ട്.4/20  (തപീയതഡി  24.08.2020)  നമ്പര്  കത്തണ്ട്  പ്രകധ്യാരയ  സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട്

നല്കഡി.

3.   ഫലറധ്യാക്കണ്ട് നഗരസഭ – ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് 

ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്  ജഡിലയഡിമല  ഫലറധ്യാക്കണ്ട്  നഗരസഭയഡിമല  2018-19  വര്ഷമത്ത  മരധ്യാമത്തണ്ട്

പ്രവര്ത്തഡികളഡില്  ഗുരുതര ക്രമലക്കടുകള കമണത്തഡിയതഡിമന തുടെര്നണ്ട്  ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്  ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്

ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട്  ഡയറകര് പ്രലതധക ഓഡഡിറഡിനധ്യായഡി  ഡയറകലറധ്യാടെണ്ട്  ആവശധമപടുകയയ  ലകരള ലലധ്യാക്കല്

ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ആകണ്ട് മസക്ഷന്  21  പ്രകധ്യാരയ പ്രലതധക  ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തുവധ്യാന് നഡിര്ലദ്ദേശയ നല്കുകയയ

മചെയ.  ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര് ലഭധമധ്യാക്കഡിയ  പ്രലതധക ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്

മക.എസണ്ട്.എ.മക.മക.ഡഡി/പഡി/20  (തപീയതഡി  03.07.2020)  നമ്പര്  ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ.461/20/എസണ്ട്.എസണ്ട്.4

(തപീയതഡി 25.09.2020) കത്തഡിലൂമടെ സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട് നല്കഡി.

4.   ലദവഡികുളയ ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട്

ഇടുക്കഡി  ജഡിലയഡിമല  ലദവഡികുളയ  ലബധ്യാക്കണ്ട്  പഞധ്യായത്തഡില്  2018-19  വര്ഷമത്ത  ഓഡഡിറഡില്

പടഡികജധ്യാതഡി  വഡിഭധ്യാഗത്തഡില്മപട  കുടഡികളക്കുള്ള  ഉനത  വഡിദധഭധധ്യാസ   ലസധ്യാളര്ഷഡിപണ്ട്  പദതഡിയഡില്

ഗുരുതരമധ്യായ ക്രമലക്കടെണ്ട്  കമണത്തഡിയതണ്ട്  ഇടുക്കഡി  ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്  സപീനഡിയ൪ മഡ.ഡയറക൪ ചെടയ  (12)

പ്രകധ്യാരയ ഡയറകമറ അറഡിയഡിക്കുകയയ, 1994 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമത്തഡിമല വകുപണ്ട്

21(2)  പ്രകധ്യാരയ  പ്രലതധക ഓഡഡിറണ്ട്  നടെത്തുവധ്യാന് ഡയറകര് നഡിര്ലദ്ദേശയ നല്കുകയയ മചെയ.  പ്രലതധക

ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  ഇടുക്കഡി  ജഡില  ഓഡഡിറണ്ട്  സപീനഡിയര്  മഡപറ്റ്യൂടഡി  ഡയറകര്  26.02.2021  മല

നയ.മക.എസണ്ട്.എ-ഐ.ഡഡി.മക.B-99/2021  നമ്പര് പ്രകധ്യാരയ  ലഭധമധ്യാക്കഡി.   പ്രലതധക ഓഡഡിറണ്ട്   റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്

നയ.ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ.1353/എസണ്ട്.എസണ്ട്.4/2020 (തപീയതഡി 09.04.2021) കത്തഡിലൂമടെ സര്ക്കധ്യാരഡിനണ്ട് നല്കഡി.  

5.   അഗളഡി കൃഷഡിഭവന്  പ്രലതധക ഓഡഡിറണ്ട്

പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡിലയഡിമല അടപധ്യാടെഡി ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തഡിമല അഗളഡി കൃഷഡിഭവനഡില് സയസധ്യാന

ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകറുമടെ ലനതൃതന്വത്തഡില് ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിയമത്തഡിമല വകുപണ്ട്

2(മജ),  6(3),  11(4)  പ്രകധ്യാരയ  മസഷധല്  ഓഡഡിറണ്ട്  നടെത്തഡി  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  പുറമപടുവഡിച

(ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ.1283/എസണ്ട്.എസണ്ട്.4/2020). പ്രസ്തുത റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ.1283/
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എസണ്ട്.എസണ്ട്.4/2020  (തപീയതഡി  25.09.2020)-നണ്ട്  സര്ക്കധ്യാരഡിലലയണ്ട്  നല്കഡി.   പ്രസ്തുത  ഓഡഡിറ്റുമധ്യായഡി

ബന്ധമപടണ്ട്  കൃഷഡിഭവനണ്ട്  നല്കഡിയ ഓഡഡിറണ്ട്  അലനന്വഷണങ്ങളക്കണ്ട് കൃഷഡി  ഓഫപീസര് നല്കഡിയ മറുപടെഡി

അറഡിയഡിചമകധ്യാണ്ടുയ  തുടെര്  നഡിര്ലദ്ദേശങ്ങളക്കുമധ്യായഡി  ധനകധ്യാരധ  വകുപണ്ട്  പ്രഡിന്സഡിപല്  മസക്രടറഡിക്കണ്ട്

ഡഡി.മക.എസണ്ട്.എ.1283/എസണ്ട്.എസണ്ട്.4/2020 (തപീയതഡി 21.10.2020) പ്രകധ്യാരയ കത്തണ്ട് നല്കഡി.
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അധധധ്യായയ - 5

5.1 -  സധ്യാമ്പത്തഡിക ക്രയവഡിക്രയങ്ങള

5.1.1  ബജറണ്ട് വകയഡിരുത്തലയ മചെലവയ

2020-21  ല് ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിനണ്ട് ബജറഡില് വകയഡിരുത്തഡിയ പദതഡി വഡിഹെഡിതയ

2.09 ലകധ്യാടെഡി രൂപയയ, പദതഡിലയതര വഡിഹെഡിതയ 84.33 ലകധ്യാടെഡി രൂപയമധ്യായഡിരുന.  ഓഡഡിറണ്ട് ഇന്ഫര്ലമഷന്

മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട്  സഡിസ(AIMS)ത്തഡിമന്റെ  തുടെര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുയ,    ഐ.ടെഡി.അസറ്റുകളമടെ  വധ്യാങ്ങല്

എനഡിവയണ്ട് ക്കുമധ്യാണണ്ട് പദതഡി വഡിഹെഡിതത്തഡില് നഡിനയ പ്രധധ്യാനമപട മചെലവഴഡിക്കലകള നടെത്തഡിയഡിടള്ളതണ്ട്.   

ശമ്പളയഡിനത്തഡിലധ്യാണണ്ട്  പദതഡിലയതര  വഡിഹെഡിതത്തഡിമന്റെ  പ്രധധ്യാന  വകയഡിരുത്തലയ,

മചെലവഴഡിക്കലയ.   ലബസഡിക്കണ്ട്  ലപ,  ഡഡി.എ,  എച്ചണ്ട്.ആര്.എ,  മമഡഡിക്കല്  റപീ-ഇലമ്പഴണ്ട്സണ്ട്മമന്റെണ്ട്,  മറണ്ട്

അലവന്സുകള എനഡിവയഡിലധ്യായഡി 69.36 ലകധ്യാടെഡി രൂപയമടെ മചെലവധ്യാണണ്ട് സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡില്

2020-21 ല് ഉണധ്യായഡിടള്ളതണ്ട്.  ടൂര് ടെഡി.എ ഇനത്തഡിമല മചെലവണ്ട് 2.81 ലകധ്യാടെഡി രൂപയധ്യാണണ്ട്.

                          വകുപഡിനണ്ട്   2020-21-  ല് ലഭഡിച്ച തുകകളയ  ,   മചെലവയ

Sl
No.

Head of Account Item Budget/
Received amount

Expenditure 
Amount

1 2054-00-098-88-
00-34-03-P-V

Plan 2,09,00,000 2,05,53,837

2 2054-00-098-99-
00-01-01-N-V

Basic Pay 61,15,53,000 55,05,95,922

3 2054-00-098-99-
00-01-02-N-V

DA 14,83,02,000 10,87,63,345

4 2054-00-098-99-
00-01-03-N-V

HRA 2,76,00,000 2,49,91,427

5 2054-00-098-99-
00-01-04-N-V

Medical
Re imbursement

21,17,000 21,12,715

6 2054-00-098-99-
00-01-05-N-V

 Other
allowances

75,65,000 71,15,500

7 2054-00-098-99-
00-02-01-N-V

P.T.S Pay 23,27,000 19,49,501
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8 2054-00-098–99-
00-02-02-N-V

P.T.S DA 4,65,000 3,82,661

9 2054-00-098-99-
00-02-03-N-V

P.T.S.other pay 8,000 65,801

10 2054-00-098-99-
00-02-04-N-V

Consolidated
Pay

73,000 73,000

11 2054-00-098-99-
00-02-05-N-V

Daily Wages 36,06,000 33,58,495

12 2054-00-098-99-
00-04-01-N-V

Tour TA 2,82,40,000 2,80,70,711

13 2054-00-098-99-
00-04-02-N-V

Transfer TA 2,40,000 1,92,911

14 2054-00-098-99-
00-04-04-N-V

LTC 2,25,000 62,714

15 2054-00-098-99-
00-05-01-N-V

Water 60,000 50,681

16 2054-00-098-99-
00-05-02-N-V

Electricity 7,40,000 6,11,740

17 2054-00-098-99-
00-05-03-N-V

Telephone 4,26,000 3,72,685

18 2054-00-098-99-
00-05-04-N-V

Other charges 23,00,000 21,99,164

19 2054-00-098-99-
00-06-00-N-V

RRT 67,09,000 67,02,666

20 2054-00-098-99-
00-17-00-N-V

Minor Works 1,000 0

21 2054-00-098-99-
00-21-02-N-V

Repair &
Maintainances

2,43,000 2,22,962

22 2054-00-098-99-
00-26-00-N-V

Implementation
of official
language

15,000 13,540

23 2054-00-098-99-
00-45-00-N-V

Petrol 4,80,000 3,09,778
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5.1.2  മുന്കൂറുകളയ  ,   ക്രമപീകരഡിക്കധ്യാനുള്ള തുകകളയ

ക്രമ
നയ.

പ്രവര്ത്തഡി നഡിര്വ്വഹെണ 
ഏജന്സഡി

മുന്കൂര് 
നഡിലക്ഷപഡിച്ച 
തുക

ക്രമപീകരഡിക്കധ്യാന് 
അവലശഷഡിക്കു
ന തുക

റഡിമധ്യാര്ക്സേണ്ട്

1 യ.പഡി.എസണ്ട് 
സയവഡിധധ്യാനയ 
ഡയറകലററണ്ട്

മപധ്യാതുമരധ്യാമത്തണ്ട് 
ഇലക്ട്രേഡിക്കല് വഡിഭധ്യാഗയ

8,52,459 1,40,745 UC No. EDT
A4/SP/216/
2020-21

2 ഡയറകലററണ്ട് - 
റൂയ നയ.413, 414 AC
സധ്യാപഡിക്കല്

മപധ്യാതുമരധ്യാമത്തണ്ട് 
ഇലക്ട്രേഡിക്കല് വഡിഭധ്യാഗയ

1,77,445 1,77,445 മടെണര് നടെപടെഡി 
പുലരധ്യാഗമഡിക്കുന

5.2  വകുപഡിമന്റെ വരവകള

5.2.1  ഒധ്യാഡഡിറണ്ട് ചെധ്യാര്ജണ്ട്
1994 മല ലകരള ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് നഡിയമത്തഡിമല വകുപണ്ട് - 19, ചെടങ്ങളഡിമല ചെടയ - 24(1)-

നണ്ട്  വരുത്തഡിയ 2009 - മല ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് (ലഭദഗതഡി) ചെടങ്ങള - SRO-813/2019  (28.02.2009

മല  ജഡി.ഒ.(പഡി)നയ.368/09/ധന  ഉത്തരവണ്ട്)  പ്രകധ്യാരയ  സധ്യാപനങ്ങള  അടെവധ്യാലക്കണ  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെധ്യാര്ജണ്ട്

അവയമടെ  വരുമധ്യാനത്തഡിമന്റെ   1  ശതമധ്യാനമധ്യായഡി  ഉയര്ത്തഡി.   10.05.2012  മല  സ.ഉ.(അച്ചടെഡി)നയ.

124/2012/തസന്വഭവ  ഉത്തരവഡിലൂമടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെധ്യാര്ജണ്ട്  നല്കുനതഡില്  നഡിനയ  തലദ്ദേശ  സന്വയയഭരണ

സധ്യാപനങ്ങമള  ഒഴഡിവധ്യാക്കഡി.  സര്ക്കധ്യാര്  ഗധ്യാന്റെണ്ട്  ലഭഡിക്കുന  അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള,  ജഡിലധ്യാ  -  തധ്യാലൂക്കണ്ട്

കലബ്രറഡി കസൗണസഡിലകള,  കസനഡിക മബനവലന്റെണ്ട്  ഫണണ്ട്,  ലകരള ലപധ്യാലപീസണ്ട്  മവല്ഫയര് ആന്റെണ്ട്

അമഡിനഡിറഡി  (മസന്ട്രല്)  ഫണണ്ട് എനഡിവമയ വഡിവഡിധ ഉത്തരവകളഡിലൂമടെ സര്ക്കധ്യാര് ഓഡഡിറണ്ട്  ചെധ്യാര്ജഡില്

നഡിനയ  ഒഴഡിവധ്യാക്കുകയണധ്യായഡി.  യൂണഡിലവഴഡിറഡികള,  ലദവസന്വയ  ലബധ്യാര്ഡുകള,  സധ്യായസധ്യാരഡിക

സധ്യാപനങ്ങള,  വഡികസന  അലതധ്യാറഡിറഡികള,  ലക്ഷമനഡിധഡി  ലബധ്യാര്ഡുകള  എനഡിവയധ്യാണണ്ട്  നഡിലവഡില്

ഓഡഡിറണ്ട് ചെധ്യാര്ജണ്ട് അടെയ്ക്കുന സധ്യാപനങ്ങള. 

2020-21  ല് ആമക  6.35  ലകധ്യാടെഡി  രൂപ ഓഡഡിറണ്ട്  ചെധ്യാര്ജധ്യായഡി  ലഭഡിച്ചഡിടണണ്ട്  (ഓഡഡിറണ്ട്  ചെധ്യാര്ജഡിമന്റെ

വഡിശദധ്യായശങ്ങള  അനുബന്ധയ  -  VII   ല്  നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന).  2021  മധ്യാര്ച്ചണ്ട്  വമര  വഡിവഡിധ  ഓഡഡിറണ്ട്

സധ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിനണ്ട്  ഓ ഡഡിറണ്ട്  ഫപീസഡിനത്തഡില് ലഭഡിക്കധ്യാനുള്ള കുടെഡിശ്ശേഡിക  89.18  ലകധ്യാടെഡി  രൂപയധ്യാണണ്ട്.

ഇതഡില്  വഡിവഡിധ സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാലകളഡില് നഡിനള്ള ഓഡഡിറണ്ട് കുടെഡിശ്ശേഡിക 27.13  ലകധ്യാടെഡി രൂപയയ,  ലദവസന്വയ
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ലബധ്യാര്ഡുകളഡില്  നഡിനള്ളതണ്ട് (മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ ഒഴഡിമക) 11.12 ലകധ്യാടെഡി രൂപയയ, മലബധ്യാര് ലദവസന്വത്തഡില്

നഡിനള്ളതണ്ട്   9.76  ലകധ്യാടെഡി രൂപയമധ്യാണണ്ട്.  വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള/ഹെസൗസഡിയഗണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട്/നഡിര്മഡിതഡി

ലകന  എനഡിവയഡില്  നഡിനള്ള  ഓഡഡിറണ്ട്  ചെധ്യാര്ജണ്ട്  കുടെഡിശ്ശേഡിക  22.04  ലകധ്യാടെഡി  രൂപയയ,  ലക്ഷമനഡിധഡി

ലബധ്യാര്ഡുകളഡിമല  കുടെഡിശ്ശേഡിക  12.43  ലകധ്യാടെഡി  രൂപയമധ്യാണണ്ട്.   ടൂറഡിസയ  മപ്രധ്യാലമധ്യാഷന്  കസൗണസഡിലകളഡില്

നഡിനള്ള  കുടെഡിശ്ശേഡിക  90.66  ലക്ഷയ  രൂപയയ,  സണ്ട് ലപധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട്  കസൗണസഡിലഡില്  നഡിനള്ളതണ്ട്  80.71  ലക്ഷയ

രൂപയമധ്യാണണ്ട്.
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 അധധധ്യായയ - 6

6.1  അടെഡിസധ്യാന സസൗകരധങ്ങള 

2020-21   ല്  ലകരള  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില്  50  ലക്ഷയ  രൂപലയധ്യാ,  അതഡിലധഡികലമധ്യാ

വഡിനഡിലയധ്യാഗഡിച്ചണ്ട്  സൃഷഡിച്ച  ആസഡികളമടെ  വഡിശദധ്യായശങ്ങള  ചുവമടെ  നല്കുന.   ഈ  കധ്യാലയളവഡില്

വകുപഡില് പുതുതധ്യായഡി വധ്യാഹെനങ്ങള വധ്യാങ്ങുകലയധ്യാ, ഉള്ളവ വഡില്പന നടെത്തുകലയധ്യാ മചെയ്തഡിടഡില.  

ക്രമ
നയ.

ആസഡിയമടെ വഡിശദധ്യായശയ കധ്യാരധധ്യാലയയ തുക

1 147 ലധ്യാലപധ്യാപ്പുകള 
(ഉബണ്ടു ഓപലററഡിയഗണ്ട് സഡിസയ)

14 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള 

40,36,620

2 21 ലധ്യാലപധ്യാപ്പുകള  
(ഉബണ്ടു ഓപലററഡിയഗണ്ട് സഡിസയ)

സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് 
സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി പരഡിശപീലന ലകനയ, 
ഗഡിഫണ്ട് കധധ്യാമ്പസണ്ട്, 
തഡിരുവനന്തപുരയ

5,71,809

3 56 മഡസണ്ട്ലടെധ്യാപണ്ട് കമ്പറ്റ്യൂടറുകള
(ഉബണ്ടു ഓപലററഡിയഗണ്ട് സഡിസയ)

14 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള, 
ഡയറകലററണ്ട്, യൂണഡിലവഴഡിറഡി 
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള, 
മുനഡിസഡിപല് ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

17,09,512

4 22 മഡസണ്ട്ലടെധ്യാപണ്ട് കമ്പറ്റ്യൂടറുകള
(വഡിന്ലഡധ്യാസണ്ട് ഓപലററഡിയഗണ്ട് 
സഡിസയ)

14 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള, 
ഡയറകലററണ്ട്, യൂണഡിലവഴഡിറഡി 
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള 

7,23,250

5 A3 മളടഡി ഫയഗണ്ട്ഷന്
ലഫധ്യാലടധ്യാലകധ്യാപഡിയര് - 3 എണയ

മകധ്യാലയ, പത്തനയതഡിട, 
ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

1,79,415

6 A3 മളടഡി ഫയഗണ്ട്ഷന്
ലഫധ്യാലടധ്യാലകധ്യാപഡിയര് - 8 എണയ

സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി പരഡിശപീലന ലകനയ, 
ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള, 
ഡയറകലററണ്ട്, യൂണഡിലവഴഡിറഡി 
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള, 
മുനഡിസഡിപല് ഓഡഡിറണ്ട് 
കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള 

4,78,440
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7 A4 മളടഡി ഫയഗണ്ട്ഷന് പ്രഡിന്റെര് - 16
എണയ

ഡയറകലററണ്ട്, സഡില്  ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, എസണ്ട്.ഐ.ഇ.പഡി 
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
മക.എച്ചണ്ട്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട്, 
ലകധ്യാര്പലറഷന് ഓഡഡിറണ്ട്  
കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവനന്തപുരയ,
ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് യൂണഡിലവഴഡിറഡി 
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
തഡിരുവനന്തപുരയ, കണ്ണൂര്, 
ടൂറഡിസയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, 
അഗഡികളച്ചറല് ലകധ്യാലളജണ്ട്, 
മവള്ളധ്യായണഡി

3,20,288

8 A4 ലമധ്യാലണധ്യാലക്രധ്യായ പ്രഡിന്റെര്  -9 
എണയ

ഡയറകലററണ്ട് 1,16,577

ആമക 81,35,911/-

6.1.1 വധ്യാടെക മകടഡിടെങ്ങളഡില് പ്രവര്ത്തഡിക്കുന കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

ലകരള  സയസധ്യാന  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിനു  കപീഴഡിലള്ള   9  ഉപകധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള  വധ്യാടെക

മകടഡിടെങ്ങളഡിലധ്യാണണ്ട് പ്രവര്ത്തഡിക്കുനതണ്ട്.  ഇവ ചുവമടെപറയന

ക്രമ 
നയ.

ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ

1 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവനന്തപുരയ

2 ടൂറഡിസയ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവനന്തപുരയ

3 മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട് മസന്റെര്, ഗഡിഫണ്ട്, ശപീകധ്യാരധയ

4 ലക്ഷമനഡിധഡി ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, മകധ്യാലയ

5 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, മകധ്യാലയ

6 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, ആലപ്പുഴ

7 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, കണ്ണൂര്

8 മലബധ്യാര് ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട് ലമഖലധ്യാ കധ്യാരധധ്യാലയയ, തലലശ്ശേരഡി

9 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ, വയനധ്യാടെണ്ട്

2020-21 ല് 67.02 ലക്ഷയ രൂപയധ്യാണണ്ട് വധ്യാടെകയഡിനത്തഡില് വകുപഡിനണ്ട് മചെലവധ്യായഡിടള്ളതണ്ട്.

                                                                                                                                                            46



6.1.2 വധ്യാഹെനങ്ങള

15  കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളഡിലധ്യായഡി  17  വധ്യാഹെനങ്ങളധ്യാണണ്ട്  വകുപഡിനണ്ട്  സന്വന്തമധ്യായള്ളതണ്ട്.   ഇതഡില്  3

വധ്യാഹെനങ്ങള ഡയറകലററഡിലധ്യാണുള്ളതണ്ട്.  വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ നല്കഡിയഡിരഡിക്കുന.

വധ്യാഹെനങ്ങളമടെ വഡിശദധ്യായശങ്ങള

ക്രമ നയ. കധ്യാരധധ്യാലയയ വധ്യാഹെന രജഡിസര് നമ്പര് 

1. ഡയറകലററണ്ട്, തഡിരുവനന്തപുരയ

KL 01 CB 9899
ഇലനധ്യാവ ക്രഡിസ

KL 01 AY 1294
മധ്യാരുതഡി SX4

KL 01 AA 9362
അയബധ്യാസഡിഡര്

2. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
തഡിരുവനന്തപുരയ

KL 01 BN 5720
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

3. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
മകധ്യാലയ

KL 01 BN 4196
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

4. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
പത്തനയതഡിട

KL 01 BN 4188
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

5. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ആലപ്പുഴ

KL 01 BN 5793
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

6. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ലകധ്യാടയയ

KL 01 BN 5685
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

7. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ഇടുക്കഡി

KL 01 BN 4159
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

8. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
എറണധ്യാകുളയ

KL 01 BN 4185
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

9. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
തൃശ്ശൂര്

KL 01 BN 5733
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

10. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട്

KL 01 BN 4248
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

11. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
മലപ്പുറയ

KL 01 BN 5905
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

12. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്

KL 01 BN 5843
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്
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13. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
വയനധ്യാടെണ്ട്

KL 01 BN 5804
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

14. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
കണ്ണൂര്

KL 01 BN 4184
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്

15. ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട്

KL 01 BN 5679
മധ്യാരുതഡി സന്വഡിഫണ്ട് ഡഡിസയര്
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                                                 അധധധ്യായയ - 7

7.1  ആഭധന്തര നഡിയന്ത്രണ സയവഡിധധ്യാനയ 

സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകലററഡിമല  ഒ &എയ  മസക്ഷനധ്യാണണ്ട് ആഭധന്തര നഡിയന്ത്രണ

സയവഡിധധ്യാനത്തഡിമന്റെ ചുമതല വഹെഡിക്കുനതണ്ട്.  വഡിവഡിധ കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളഡിമല ആഭധന്തര പരഡിലശധ്യാധനകള

നടെത്തുനതഡിലലക്കധ്യായഡി  ഡയറകലററഡിമല  മഡപറ്റ്യൂടഡി  ഡയറകറുമടെയയ,  ഓഡഡിറണ്ട്  ഓഫപീസര്മധ്യാരുമടെയയ

ലനതൃതന്വത്തഡിലധ്യാണണ്ട്  ടെപീമുകമള നഡിലയധ്യാഗഡിക്കുനതണ്ട്. 

2020-21 ല്  സയസധ്യാനത്തഡിമന്റെ  വഡിവഡിധ  ജഡിലകളഡിലള്ള  03  സധ്യാപനങ്ങളഡില്  ആഭധന്തര

പരഡിലശധ്യാധന നടെത്തുകയയ റഡിലപധ്യാര്ടകള പുറമപടുവഡിക്കുകയയ മചെയ.  ഇക്കധ്യാലയളവഡില്  22  ആഭധന്തര

പരഡിലശധ്യാധന റഡിലപധ്യാര്ടകള  തപീര്പധ്യാക്കുകയമുണധ്യായഡി.

2020-21 ല് ആഭധന്തര പരഡിലശധ്യാധന നടെത്തഡിയ കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങള

ക്രമ നയ കധ്യാരധധ്യാലയയ ആഭധന്തര
പരഡിലശധ്യാധന

നടെത്തഡിയ തപീയതഡി

ആഭധന്തര
പരഡിലശധ്യാധന
കധ്യാലയളവണ്ട് 

റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്
പുറമപടുവഡിച്ച

തപീയതഡി

1 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, ആലപ്പുഴ

23/02/2021 01/04/2018 മുതല്
31/03/2020 വമര

16/03/2021

2 ലകരള മവററഡിനറഡി ആന്റെണ്ട്
അനഡിമല് സയന്സസണ്ട്

സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല
ഓഡഡിറണ്ട് കധ്യാരധധ്യാലയയ,
പൂലക്കധ്യാടെണ്ട്, വയനധ്യാടെണ്ട്

15/02/2021
01/04/2018 മുതല്
31/03/2020 വമര 

16/03/2021

3 നഗരസഭധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, തഡിരുവല

26/02/2021 01/04/2018 മുതല്
31/03/2020 വമര

20/03/2021

7.1.1.  അക്കസൗണന്റെണ്ട്  ജനറലഡിമന്റെ  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടഡില്  തപീര്പധ്യാക്കധ്യാന്  അവലശഷഡിക്കുന
ഖണ്ഡഡികകള
ക്രമ
നയ

സധ്യാപനത്തഡിമന്റെ
ലപരണ്ട്

റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് നമ്പര് &
പരഡിലശധ്യാധന കധ്യാലയളവണ്ട്

ആമക
ഖണ്ഡഡികകള
മടെ എണയ

തപീര്പധ്യാക്കഡിയ
ഖണ്ഡഡികകള
മടെ എണയ

തപീര്പധ്യാക്കധ്യാന്
അവലശഷഡി

ക്കുന
ഖണ്ഡഡികകള
മടെ എണയ

1  ഡയറകലററണ്ട് SGSIII(HQ)/II-3/12-204/
2019-20/604 Dated 04/12/19

9 0 9
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2 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

തഡിരുവനന്തപുരയ

SGSIII(HQ)/II-III/12-218/
2019-20/547  Dated 27/11/19

4 0 4

3 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

മകധ്യാലയ

SGSIII(HQ)/II-3/12-225/
2019-20/601  Dated 09/12/19

1 0 1

4 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,
പത്തനയതഡിട

SGSIII(HQ)/II-3/12-253/
2019-20/625  Dated 17/12/19

3 0 3

5 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

ലകധ്യാടയയ

SGSIII(HQ)/II-3/12-248/2019-
20/599  Dated 06/12/19

2 0 2

6 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

ഇടുക്കഡി

SGSIII(HQ)/II-3/12-234/2019-
20/609  Dated 10/12/19

1 0 1

7 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

ആലപ്പുഴ

SGSIII(HQ)/II-3/12-265/2019-
20/649  Dated 01/01/20

3 0 3

8 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,
എറണധ്യാകുളയ

SGSIII(HQ)/II-3/12-239/2019-
20/623  Dated 16/12/19

6 0 6

9 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ, തൃശ്ശൂര്

SGSIII(HQ)/II-III/12-202/2019-
20/520  Dated 20/11/19

6 0 6

10 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,
പധ്യാലക്കധ്യാടെണ്ട്

SGSIII(HQ)/II-3/12-210/2019-
20/578  Dated 03/12/19

5 0 5

11 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

മലപ്പുറയ

SGSIII(HQ)/II-III/12-209/2019-
20/518 Dated 20/11/19

4 0 4

12 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,
ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്

SGSIII(HQ)/II-III/12-229/2019-
20/576 Dated 02/12/19

5 0 5

13 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

വയനധ്യാടെണ്ട്

SGSIII(HQ)/II-3/12-257/2019-
20/645 Dated 27/12/19

2 0 2
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14 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

കണ്ണൂര്

SGSIII(HQ)/II-3/12-213/2019-
20/512  Dated 15/11/19

7 0 7

15 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,

കധ്യാസര്ലഗധ്യാഡണ്ട്

SGSIII(HQ)/II-3/12-216/2019-
20/604 Dated 10/12/19

5 0 5

16 ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്
കധ്യാരധധ്യാലയയ,
എറണധ്യാകുളയ

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

3 2 1

17 ജഡി സഡി ഡഡി എ
ഓഡഡിറണ്ട്,

എറണധ്യാകുളയ

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

3 2 1

18 ഗുരുവധ്യായൂര്
ലദവസന്വയ ഓഡഡിറണ്ട്

No.OA(HQ)II/II/12-64/15-
16/344 Dated 01.04.2015

2 1 1
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അധധധ്യായയ - 8

8.1  മറ്റുവഡിഷയങ്ങള

8.1. വകുപഡിമല പരധ്യാതഡി പരഡിഹെധ്യാര സയവഡിധധ്യാനയ

വകുപഡിമന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സയബന്ധഡിചയ,  വകുപണ്ട്  ഇടെമപടെല്  നടെലത്തണ

വഡിഷയങ്ങമളപറഡിയയ,  വകുപഡിമല  ജപീവനക്കധ്യാര്മക്കതഡിമരയയ  ഉള്ള  പരധ്യാതഡികള  രണ്ടു  രപീതഡിയഡിലധ്യാണണ്ട്

ആസധ്യാന  കധ്യാരധധ്യാലയത്തഡില്  ലഭഡിക്കുനതണ്ട്.   തപധ്യാല്  മധ്യാര്ഗ്ഗവയ,  ഔലദധധ്യാഗഡിക  മവബണ്ട്കസറധ്യായ

www.ksad.kerala.gov.in വഴഡിയയ.   പരധ്യാതഡികള  കകകധ്യാരധയ  മചെയ്യുനതഡിലലയധ്യായഡി  ഡയറകലററഡില്

പ്രലതധക മസക്ഷന് തമന പ്രവര്ത്തഡിക്കുനണണ്ട്.  പരധ്യാതഡികളമടെ ലമല് ലനധ്യാടത്തഡിനധ്യായഡി പരധ്യാതഡി രജഡിസര്

പരഡിപധ്യാലഡിക്കുകയയ  കൃതധമധ്യായ  ലമല്ലനധ്യാടയ  വഹെഡിക്കുകയയ  മചെയ്യുന.   പരധ്യാതഡികളഡില്  നടെപടെഡി

കകമക്കധ്യാലള്ളണവ  സബണ്ട് ഓഫപീസണ്ട്,  മഹെഡണ്ട് ഓഫപീസഡിമല മസക്ഷനുകള എനഡിവയണ്ട് കധ്യാലതധ്യാമസയ

കൂടെധ്യാമത  പരധ്യാതഡികള  കകമധ്യാറുന.   സമയബന്ധഡിതമധ്യായഡി  തമന  ഇവയഡില്  നടെപടെഡികള

കകമക്കധ്യാള്ളുന. 

8.2. ഔലദധധ്യാഗഡിക ഭധ്യാഷധ്യാ നഡിയമയ നടെപധ്യാക്കല്

ഫയല്  നപീക്കത്തഡില് 100 ശതമധ്യാനവയ ഭരണ ഭധ്യാഷയധ്യായ മലയധ്യാളയ നടെപധ്യാക്കഡിയഡിടള്ള വകുപധ്യാണണ്ട്

ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്.  ഭരണ ഭധ്യാഷധ്യാ നടെപധ്യാക്കലമധ്യായഡി ബന്ധമപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളമടെ

ലമല്ലനധ്യാടയ  വഹെഡിക്കുന  സയസധ്യാന  സമഡിതഡിയമടെ  തലവന്  വകുപണ്ട്  ഡയറകറുയ,  കണവപീനര്

ഡയറകലററഡിമല ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുമധ്യാണണ്ട്.   കൂടെധ്യാമത,  ഔലദധധ്യാഗഡികഭധ്യാഷധ്യാനഡിയമയ  നടെപധ്യാക്കലമധ്യായഡി

ബന്ധമപടണ്ട്  14 ജഡിലകളഡിലയ ജഡിലധ്യാതലസമഡിതഡികളക്കുയ രൂപയ നല്കഡിയഡിടണണ്ട്.  വകുപഡിമന്റെ ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട്

കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളഡിമല  ലമധധ്യാവഡികളധ്യാണണ്ട്  അതധ്യാതു  ജഡിലധ്യാതല  ലമല്ലനധ്യാട  സമഡിതഡികളമടെ  തലവന്മധ്യാര്.

ഇവരുയ  കൂടെഡി  ഉളമപടുനതധ്യാണണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ  ഔലദധധ്യാഗഡിക  ഭധ്യാഷധ്യാനഡിയമയ  നടെപധ്യാക്കലഡിമന്റെ

സയസധ്യാനസമഡിതഡി.

8.2.1 ഭരണഭധ്യാഷധ്യാ വധ്യാരധ്യാലഘധ്യാഷയ

ലകധ്യാവഡിഡണ്ട്  -  19  മന്റെ  സധ്യാഹെചെരധത്തഡില്  2020  മല  മലയധ്യാള  ഭധ്യാഷധ്യാദഡിനയ,  ഭരണഭധ്യാഷധ്യാ

വധ്യാരധ്യാചെരണയ  എനഡിവ  വഡിപുലമധ്യായഡി  നടെത്തധ്യാന്  കഴഡിഞഡില.   ഭരണഭധ്യാഷധ്യാ  വധ്യാരധ്യാചെരണത്തഡിമന്റെ

ഭധ്യാഗമധ്യായഡി  എലധ്യാ  കധ്യാരധധ്യാലയങ്ങളഡിലയ  മപധ്യാതുജനങ്ങളക്കണ്ട്  ദൃശധമധ്യായ  വഡിധത്തഡില്  ഭരണരയഗത്തണ്ട്
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വധധ്യാപകമധ്യായഡി  ഉപലയധ്യാഗഡിച  വരുന  5  ഇയഗപീഷണ്ട്  പദങ്ങളമടെ  വപീതയ  മലയധ്യാളയ  പരഡിഭധ്യാഷ  എഴുതഡിയ

ലബധ്യാര്ഡണ്ട് എലധ്യാ ദഡിവസവയ സധ്യാപഡിച. 

8.3 ഓഡഡിറണ്ട് ഇന്ഫര്ലമഷന് മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട് സഡിസയ   (  എയഡിയസണ്ട്  )

ലകരള സര്ക്കധ്യാരഡിമന്റെ ഐ.ടെഡി  നയത്തഡിമന്റെ  നഡിബന്ധനകളക്കണ്ട് വഡിലധയമധ്യായഡി  14.10.2008  മല

സര്ക്കധ്യാര് ഉത്തരവണ്ട്  (സധ്യാധധ്യാ)  നയ.  8191/ധന പ്രകധ്യാരയ ലലധ്യാക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ കമ്പറ്റ്യൂടര്

വല്ക്കരണത്തഡിനണ്ട് ലവണഡി സധ്യാലങ്കേതഡികസഹെധ്യായയ നല്കുനതഡിനണ്ട് രൂപപീകരഡിച്ച മടെകഡിക്കല് കമഡിറഡിയമടെ

ശുപധ്യാര്ശ പ്രകധ്യാരയ  വകുപഡിമന്റെ പ്രധധ്യാന ലജധ്യാലഡിയധ്യായ ഓഡഡിറണ്ട്  സയവഡിധധ്യാനയ  പൂര്ണമധ്യായയ  ഓലടധ്യാലമറണ്ട്

മചെയ്തണ്ട് 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

വഡികസഡിപഡിക്കധ്യാന് തപീരുമധ്യാനഡിച. മടെകഡിക്കല് കമഡിറഡിയമടെ നഡിര്ലദ്ദേശപ്രകധ്യാരയ മകല്ലട്രധ്യാണഡില് നഡിനയ ഈ

ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര്  വഡികസഡിപഡിച്ചണ്ട്  നല്കുനതഡിനണ്ട്  മപ്രധ്യാലപധ്യാസല്  ലഭഡിക്കുകയയ  അതഡിമന്റെ  എഫര്ടണ്ട്

കന്വധ്യാണഡിഫഡിലക്കഷന് വഡിശദമധ്യായഡി സര്ക്കധ്യാര് പരഡിലശധ്യാധഡിച്ചതഡിനുലശഷയ അയഗപീകധ്യാരയ നല്കുകയയ മചെയ.

പ്രസ്തുത  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര്  വകുപഡില്  3  ഘടമധ്യായഡി  വഡികസഡിപഡിച്ചണ്ട്    ജപീവനക്കധ്യാരുമടെയയ   ഓഡഡിറണ്ട്

സധ്യാപനങ്ങളഡിമല  ജപീവനക്കധ്യാരുമടെയയ ഉപലയധ്യാഗത്തഡിനധ്യായഡി cloud server ല് ഇന്റെലഗറണ്ട് മചെയ്തഡിടണണ്ട്.

8.3.1 ആദധ ഘടയ

ആദധ  ഘടയ  നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിനുലവണഡി  സര്ക്കധ്യാര്  24.2.2011  മല  ഉത്തരവണ്ട്  നയ.

GO(Rt)1366/2011/Fin  പ്രകധ്യാരയ  28,80,000  രൂപ  അനുവദഡിച.  പരപീക്ഷണധ്യാര്തയ  ആദധ  ഘടത്തഡില്

വഡികസഡിപഡിച്ച ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര് ലമധ്യാഡറ്റ്യൂള ധനകധ്യാരധ വകുപഡിമന്റെ  സര്വറഡില് ലപധ്യാസണ്ട് മചെയ്തണ്ട് ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട്

ജഡിലയഡില് പരപീക്ഷണധ്യാടെഡിസധ്യാനത്തഡില് നടെപധ്യാക്കഡി. തുടെര്നണ്ട് ഇതണ്ട് മറണ്ട് ജഡിലകളഡിമല ഗധ്യാമ, ലബധ്യാക്കണ്ട്, ജഡിലധ്യാ

പഞധ്യായത്തുകളഡിലയ,  മുനഡിസഡിപധ്യാലഡിറഡികളഡിലയ,  ലകധ്യാര്പലറഷനുകളഡിലയ  വകുപഡിമന്റെ  ജഡിലധ്യാ  ഓഫപീസുകള

മുലഖന  നടെപഡിലധ്യാക്കഡിയഡിടണണ്ട്.  ആദധ ഘടയ വഡികസഡിപഡിച്ച ലമധ്യാഡറ്റ്യൂളഡില് ഓഡഡിറഡിനണ്ട് മുന്പുള്ള നടെപടെഡികളയ

ഓഡഡിറണ്ട് നടെത്തഡിപഡിനണ്ട് ആവശധമധ്യായ സജപീകരണങ്ങളയ വഡികസഡിപഡിച്ചഡിടണണ്ട്. 

വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ മകധ്യാടുക്കുന.

• ഓഡഡിറണ്ട്  ലമധ്യാണഡിറര്  -  അക്കസൗണ്ടുകള  ലഭഡിച്ചതഡിമന്റെയയ  കുടെഡിശ്ശേഡിക  ഓഡഡിറ്റുയ  സയബന്ധഡിചളള

വഡിവരയ ലഭധമധ്യാക്കധ്യാനുള്ള സയരയഭയ
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• ഓണകലനധ്യായഡി ഓഡഡിറണ്ട് പധ്യാന് തയ്യധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുളള സയവഡിധധ്യാനയ

• ഓണകലനധ്യായഡി  പ്രതഡിമധ്യാസ  ലപ്രധ്യാഗധ്യായ,   പുതുക്കഡിയ  പ്രതഡിമധ്യാസ  ലപ്രധ്യാഗധ്യായ  എനഡിവ

തയ്യധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുളള സയവഡിധധ്യാനയ

• ഓണകലനധ്യായഡി ഓഡഡിറണ്ട് നടെക്കുന ലവളയഡില് ഓഡഡിറണ്ട് എന്കന്വയറഡി ഒബ്ജക്ഷന് സഡിപണ്ട്,  ഓഡഡിറണ്ട്

ലനധ്യാടകള തയ്യധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുളള സയവഡിധധ്യാനയ

• ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  ഓണകലനധ്യായഡി  തയ്യധ്യാറധ്യാക്കഡി  ഓഡഡിറണ്ട്  സധ്യാപനത്തഡിനണ്ട്  ഓ ണകലനധ്യായഡി

നല്കധ്യാനുളള സയവഡിധധ്യാനയ

8.3.2 രണധ്യായ ഘടയ

രണധ്യായ  ഘടയ  നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിനുലവണഡി  സര്ക്കധ്യാര്  16.06.2015 മല  GO(MS)  No.229/2015/Fin

പ്രകധ്യാരയ  21,00,000/-  രൂപ അനുവദഡിച.   പ്രസ്തുത ലമധ്യാഡറ്റ്യൂള  ഓഡഡിറണ്ട്  സധ്യാപനത്തഡിനണ്ട്  ഓണകലന്

സയവഡിധധ്യാനത്തഡിലൂമടെ വധ്യാര്ഷഡിക ധനകധ്യാരധ പതഡിക സമര്പഡിക്കുനതഡിനുലവണഡി തയ്യധ്യാറധ്യാക്കഡിയഡിടളളതധ്യാണണ്ട്.

ഐ.മക.എയ വഡികസഡിപഡിച്ച സധ്യായഖധ  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡില് നഡിനയ തലദ്ദേശ സന്വയയഭരണ സധ്യാപനങ്ങള

അവയമടെ വധ്യാര്ഷഡിക ധനകധ്യാരധ പതഡിക തയ്യധ്യാറധ്യാക്കഡിയലശഷയ എയഡിയസഡില് ലലധ്യാഗഡിന് മചെയ്തണ്ട് വധ്യാര്ഷഡിക

ധനകധ്യാരധ  പതഡിക  അപണ്ട് ലലധ്യാഡണ്ട്  മചെയ്യധ്യാനുളള  സയവഡിധധ്യാനമധ്യാണണ്ട്  ഈ  ലമധ്യാഡറ്റ്യൂള  മുലഖന

നടെപഡിലധ്യാക്കഡിയഡിടളളതണ്ട്.  തലദ്ദേശ  സന്വയയഭരണ  സധ്യാപനങ്ങള  സമര്പഡിക്കുന  വധ്യാര്ഷഡിക  ധനകധ്യാരധ

പതഡികകള  ഡഡിജഡിറല് സഡിലഗ്നേച്ചര് മുലഖന സധ്യാക്ഷധമപടുത്തുവധ്യാനുയ  സയവഡിധധ്യാനയ നടെപഡിലധ്യാക്കഡിയഡിടണണ്ട്.

ഓണകലന് വഴഡി ലഭഡിക്കുന വധ്യാര്ഷഡിക ധനകധ്യാരധ പതഡികകള അതധ്യാതണ്ട് ജഡിലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസുകളഡില്

ഓണകലന്  മുലഖന  പരഡിലശധ്യാധഡിക്കധ്യാനുയ,  വധ്യാര്ഷഡിക  ധനകധ്യാരധ  പതഡികയഡില്  കമണത്തുന

അപധ്യാകതകള പരഡിഹെരഡിക്കുനതഡിനുലവണഡി ഇവ തലദ്ദേശ സന്വയയഭരണ സധ്യാപനങ്ങളക്കണ്ട് ഓണകലന്

മുലഖന തഡിരഡിച്ചണ്ട് അയച നല്കധ്യാനുയ സജപീകരണങ്ങള ഈ ലമധ്യാഡറ്റ്യൂളഡില് ഉളമപടുത്തഡിയഡിടണണ്ട്. പ്രസ്തുത

ലമധ്യാഡറ്റ്യൂള 20.02.2016  ല് 1200 തലദ്ദേശ സന്വയയഭരണ സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ  ഉപലയധ്യാഗത്തഡിനധ്യായഡി ക്ലസൗഡണ്ട്

സര്വറഡില് ലഹെധ്യാസണ്ട് മചെയ്തഡിടണണ്ട്. പ്രസ്തുത ലമധ്യാഡറ്റ്യൂളഡിമന്റെ സഹെധ്യായലത്തധ്യാമടെ 2015-16 സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ

മുതല്  എലധ്യാ  തലദ്ദേശ  സന്വയയഭരണ  സധ്യാപനങ്ങളക്കുയ  സമയബന്ധഡിതമധ്യായഡി  വധ്യാര്ഷഡിക  ധനകധ്യാരധ

പതഡികകള ഓഡഡിറഡിനണ്ട് സമര്പഡിക്കുവധ്യാന് സധ്യാധഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  
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8.3.3 മൂനധ്യായ ഘടയ

ഓഡഡിറധ്യാനന്തര  നടെപടെഡിക്രമങ്ങള  ഓണകലന്  സയവഡിധധ്യാനത്തഡിലൂമടെ

നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിനുലവണഡി  സര്ക്കധ്യാര്  4.2.2016 മല  GO(MS)No.59/2016/Fin  പ്രകധ്യാരയ  26,24,000/-  രൂപ

അനുവദഡിച  .  18.02.2017  ല് ഇവ കലവണ്ട്  യൂലസജഡിനുലവണഡി ക്ലസൗ ഡണ്ട്  സര്വറഡില് ലഹെധ്യാസണ്ട് മചെയ്തഡിടണണ്ട്.

വകുപഡിമല  എലധ്യാ  ജപീവനക്കധ്യാര്ക്കുയ  എയഡിയസണ്ട്  അക്സേസണ്ട്  മചെയ്യുനതഡിനുലവണഡി  പ്രലതധകയ  പ്രലതധകയ

ലലധ്യാഗഡിന്  ഐഡഡിയയ പധ്യാസ്സണ്ട് ലവര്ഡുയ അനുവദഡിച നല്കഡിയഡിടണണ്ട്. പ്രസ്തുത ലമധ്യാഡറ്റ്യൂള പ്രകധ്യാരയ ഓഡഡിറണ്ട്

സധ്യാപനത്തഡിനണ്ട്   ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടഡിലന്മേലളള  മറകഡിഫഡിലക്കഷന്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  ഓണകലന്  മുലഖന

സമര്പഡിക്കുവധ്യാനുളള  സയവഡിധധ്യാനവയ  അതഡിലന്മേല്  വകുപഡിനണ്ട്  ഫര്ദര്  റഡിമധ്യാര്ക്സേണ്ട്   സമര്പഡിക്കധ്യാനുളള

സയവഡിധധ്യാനവയ  സജപീകരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  ഇതഡിനു  പുറമമ  ഓഡഡിറണ്ട്  സധ്യാപനയ  സമയബന്ധഡിതമധ്യായഡി

മറകഡിഫഡിലക്കഷന്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  സമര്പഡിക്കധ്യാത്ത  പക്ഷയ  ഓണകലന്  സയവഡിധധ്യാനത്തഡിലൂമടെ  ഫര്ദര്

റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട് പുറമപടുവഡിക്കുവധ്യാനുയ ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് നടെപടെഡിക്രമങ്ങള ഓണകലന് വഴഡി നടെപഡിലധ്യാക്കധ്യാനുയ

ലമധ്യാഡറ്റ്യൂളഡില് സസൗകരധങ്ങള ഏ൪മപടുത്തഡിയഡിടണണ്ട്.  പ്രസ്തുത ലമധ്യാഡറ്റ്യൂള നഡിലവഡില് വനലതധ്യാമടെ  2016-17

സധ്യാമ്പത്തഡികവര്ഷയ  മുതല്  ലകരളത്തഡിമല  സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാലകളഡിലയ  എയഡിയസണ്ട്  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര്

നടെപഡിലധ്യാക്കഡി.  2016-17  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷമത്ത  സര്വകലധ്യാശധ്യാലകളമടെ  ഓഡ ഡിറണ്ട്  പൂര്ണമധ്യായയ

(മവറഡിനറഡി  സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല  ഒഴഡിമക)  എയഡിയസഡിലൂമടെ  ആണണ്ട്  നഡിര്വ്വഹെഡിച്ചതണ്ട്.  21.03.2017 മല

GO(MS)197/2017/Fin  ഉത്തരവണ്ട്  പ്രകധ്യാരയ  എലധ്യാ  സര്വകലധ്യാശധ്യാലകളമടെയയ  വധ്യാര്ഷഡിക

ധനകധ്യാരധപതഡികകള  തയ്യധ്യാറധ്യാക്കുന  ലഫധ്യാര്മധ്യാറണ്ട്  ഏകപീകരഡിച്ചണ്ട്  എയഡിയസണ്ട്  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡില്  2017-18

സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ മുതല് അപണ്ട് ലലധ്യാഡണ്ട് മചെയ്യുവധ്യാന് ലവണഡിയളള സധ്യാലങ്കേതഡികധ്യാനുമതഡിയയ ലഭഡിച്ചഡിടണണ്ട്.

എയഡിയസണ്ട്  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര്  വകുപഡില്  നടെപഡിലധ്യാക്കഡിയ  ലശഷയ  സയസധ്യാനമത്ത

1200 ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തുകളമടെയയ  153  ലബധ്യാക്കണ്ട്  പഞധ്യായത്തുകളമടെയയ  14  ജഡിലധ്യാപഞധ്യായത്തുകളമടെയയ

2016-17  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷമത്ത  ഓ ഡഡിറണ്ട്  പൂര്ത്തഡിയധ്യാക്കഡി  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  പുറമപടുവഡിക്കുവധ്യാന്  വകുപഡിനണ്ട്

സധ്യാധഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  തലദ്ദേശ സന്വയയഭരണ സധ്യാപനങ്ങളമടെ മുന് വര്ഷങ്ങളമടെ  കുടെഡിശ്ശേഡിക ഓഡഡിറ്റുയ  2017-18

സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷത്തഡില്  പൂര്ത്തഡിയധ്യാക്കഡി  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  പുറമപടുവഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  സയസധ്യാനമത്ത

വഡിവഡിധ ലഹെധ്യാസഡിറല് മഡപലപണ്ട്മമന്റെണ്ട് കമഡിറഡികളമടെയയ, അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങളമടെയയ, ഗധ്യാന്റെണ്ട് ഇന് എയണ്ട്ഡണ്ട്

സധ്യാപനങ്ങളമടെയയ  ഓഡഡിറണ്ട്  എയഡിയസഡിലൂമടെ നഡിര്വ്വഹെഡിച്ചണ്ട്  ഇത്തരയ സധ്യാപനങ്ങളക്കണ്ട് സര്ക്കധ്യാരഡില്

നഡിനയ യഥധ്യാസമയയ ഗധ്യാന്റെണ്ട്  ലഭധമധ്യാക്കധ്യാന് വകുപഡിനണ്ട് കഴഡിഞഡിടണണ്ട്. ഇതഡിനു പുറമമ സയസധ്യാനമത്ത 12

സയസധ്യാന  സര്വകലധ്യാശധ്യാലകളഡില്  നഡിനയ  11  എണത്തഡിമന്റെ  കുടെഡിശ്ശേഡിക  ഓഡഡിറ്റുകള  പൂര്ത്തപീകരഡിച്ചണ്ട്
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2016-17  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷമത്ത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടണ്ട്  എയഡിയസഡിലൂമടെ  പുറമപടുവഡിക്കധ്യാന്  വകുപഡിനണ്ട്

കഴഡിഞഡിടണണ്ട്.  2020-21  സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ  സയസധ്യാനത്തണ്ട്  CFC  ഗധ്യാന്റെണ്ട്  ലഭധമധ്യാക്കുനതഡിനു ലവണഡി

എയഡിയസഡില്  നഡിക്ഷഡിപമധ്യായഡിടള്ള  audited  report  data   MoPR  –  മന്റെ  ഓഡഡിറണ്ട്  ഓണകലന്

ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡിലലയണ്ട്  ഇന്റെലഗറണ്ട്  മചെയ്യുനതഡിനധ്യായഡി  audit  heads  വഡികസഡിപഡിച  എയഡിയസണ്ട്

ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡില്  ലമധ്യാഡഡിഫഡിലക്കഷനുകള  നടെപഡിലധ്യാക്കഡിയഡിടണണ്ട്.   പ്രസ്തുത  ഓഡഡിറണ്ട്  heads  നഡിലവഡില്

ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തുകളമടെ   ഓഡഡിറഡില് ഉപലയധ്യാഗഡിക്കത്തക്ക വഡിധമധ്യാണണ്ട് തയ്യധ്യാറധ്യാക്കഡിയഡിടള്ളതണ്ട്.  ഇവ 2021-

22 സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തുകളഡിലയ, ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തുകളഡിലയ മുനഡിസഡിപധ്യാലഡിറഡികളഡിലയ,

ലകധ്യാര്പലറഷനുകളഡിലയ  അലതധ്യാമടെധ്യാപയ  സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാലകളഡിലയ  നടെപഡിലധ്യാക്കധ്യാനുള്ള  നടെപടെഡികള

സന്വപീകരഡിച വരുന.  വകുപഡിമന്റെ കപീഴഡിലള്ള മറണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്   ഓഫപീസുകളഡിലയ എയഡിയസണ്ട്  നടെപഡിലധ്യാക്കുവധ്യാന്

ലവണഡിയള്ള നടെപടെഡികളയ വകുപണ്ട് സന്വപീകരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  

8.4 ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് ലസധ്യാഫ ണ്ട് മവയര്

      2017-18 സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ 220 ലക്ഷയ രൂപ സയസധ്യാന ബഡണ്ട്ജറഡില് 2054-00-098-88 ലലധ്യാക്കല്

ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമല  'കയപറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണയ  34  -മറണ്ട്  മചെലവകള'  എന  ശപീര്ഷകത്തഡില്

വകയഡിരുത്തഡി.  വകുപണ്ട് ഡയറകര്,  ഇ-ഗലവണണസണ്ട് ടെപീയ,  മകല്ലട്രധ്യാണ പ്രതഡിനഡിധഡികള,  വകുപഡിമല മറണ്ട്

ഉനത ഉലദധധ്യാഗസര് എനഡിവര്  14.11.2016  ല് ധനകധ്യാരധവകുപണ്ട്  അഡപീഷണല് ചെപീഫണ്ട്  മസക്രടറഡിയമടെ

ലചെമ്പറഡില്  നടെന  ലയധ്യാഗത്തഡില്  ചെധ്യാരഡിറബഡിള  എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെഡിമന്റെ  ഓലടധ്യാലമഷമന്റെ  ഭധ്യാഗമധ്യായഡി

എയഡിയസഡിമന്റെ  ലമധ്യാഡഡിഫഡിലക്കഷന്  &  എന്ഹെധ്യാന്മസന്റെണ്ട്  ലമധ്യാഡറ്റ്യൂളധ്യായഡി  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര്

വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനുളള  അയഗപീകധ്യാരയ  നല്കഡി.  ലമല്പറഞ  മടെകഡിക്കല്  കമഡിറഡി  അയഗപീകരഡിച്ച

ശുപധ്യാര്ശകളഡിലന്മേല്  വകുപഡിമന്റെ  കപീഴഡില്  സൂക്ഷഡിച്ചഡിടളള  ചെധ്യാരഡിറബഡിള  എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റുകള  ഓപണ

മവബണ്ട് ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര് മടെലകധ്യാളജഡി ഉപലയധ്യാഗഡിച്ചണ്ട് വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനണ്ട് ലകരള സര്ക്കധ്യാര്  6.2.2018  ല്

ഉത്തരവണ്ട്  നയ.  937/2018/ധന  പ്രകധ്യാരയ  വകുപഡിനണ്ട്  21,60,000/-  രൂപയമടെ  ഭരണധ്യാനുമതഡിയയ

സധ്യാമ്പത്തഡികധ്യാനുമതഡിയയ  ലഭധമധ്യായഡിടണണ്ട്.   2018-19  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷയ  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡിമന്റെ

റഡികന്വയര്മമന്റെണ്ട്  മസസഡിഫഡിലക്കഷന്  അയഗപീകരഡിച്ചലശഷയ  മകല്ലട്രധ്യാണ  എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട്

ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡിമന്റെ  ലപ്രധ്യാലടധ്യാകടെപണ്ട്  തയ്യധ്യാറധ്യാക്കഡി  നല്കുകയണധ്യായഡി.  തുടെര്നണ്ട്  ആവശധമധ്യായ

ലഭദഗതഡികള വരുത്തഡിയലശഷയ  2018-19  സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ തമന ഈ ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡിമന്റെ ബപീറധ്യാ

ലവര്ഷന്  വകുപഡിമന്റെ  പരഡിലശധ്യാധനയധ്യായഡി  മകല്ലട്രധ്യാണ തയ്യധ്യാറധ്യാക്കഡി  നല്കഡിയഡിടണണ്ട്.  അലതധ്യാമടെധ്യാപയ
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2019  മമയണ്ട്  മധ്യാസലത്തധ്യാമടെ  ഐ.ടെഡി  മസക്ഷനഡില് രൂപപീകരഡിച്ച  ആക്ഷന് പധ്യാന് പ്രകധ്യാരയ  ചെധ്യാരഡിറബഡിള

എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെഡിമന്റെ ലഡറ ലപധ്യാര്ടഡിയഗണ്ട് വഡിജയകരമധ്യായഡി ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡില് പൂര്ത്തപീകരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  ബഹ.

ധനകധ്യാരധവകുപണ്ട്  മന്ത്രഡി  2019  മസപയബര്  24-ാധ്യായ  തപീയതഡി   മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട്  മസന്റെറഡില്  വച്ചണ്ട്  പ്രസ്തുത

ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡിമന്റെ ഉദണ്ട്ഘധ്യാടെനയ മചെയ.  2020-21  സധ്യാമ്പത്തഡിക വര്ഷയ  Phase – II  ആയഡി വകുപ്പുതല

മടെകഡിക്കല്  കമഡിറഡിയമടെ  അയഗപീകധ്യാരലത്തധ്യാമടെയയ  സര്ക്കധ്യാര്  ഭരണധ്യാനുമതഡി  ലഭധമധ്യായ  ലശഷയ

ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര് പരഡിഷ്ക്കരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.   പ്രസ്തുത ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറഡിമന്റെ  മസകറ്റ്യൂരഡിറഡി   ഓഡഡിറണ്ട്  പൂര്ത്തഡിയധ്യായ

ലശഷയ  സയസധ്യാനമത്ത  ലഡറധ്യാ  മസന്റെറഡില്  മപധ്യാതുജനങ്ങളമടെ   real  time  use  നധ്യായഡി  ലപധ്യാസണ്ട്

മചെയ്യുനതഡിനു ലവണഡിയള്ള തുടെര്നടെപടെഡികള സന്വപീകരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.

8.5    IT assisted learning tools and platform including VC Solutions  

06.06.2019  മല സര്ക്കധ്യാര് ഉത്തരവണ്ട്  (സധ്യാധധ്യാ)  നയ.4260/2019/ധന പ്രകധ്യാരയ ലകരള സയസധ്യാന

ഓഡഡിറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി  പരഡിശപീലനലകനയ  Gulathi  Institute of Finance & Taxation,  ശപീകധ്യാരധയ

പ്രവര്ത്തഡിക്കുനതഡിനുലവണഡി  സര്ക്കധ്യാരഡില്  നഡിനയ  ഭരണധ്യാനുമതഡി  ലഭഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  ബഹ.  ധനകധ്യാരധവകുപണ്ട്

മന്ത്രഡി  2019  മസപയബര്  24-ാധ്യായ  തപീയതഡി  പ്രസ്തുത  മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട്  മസന്റെറഡില്  വച്ചണ്ട്  മസമഡിനധ്യാര്

നടെത്തുകയണധ്യായഡി.  പ്രസ്തുത ലവളയഡില് വകുപഡിമന്റെ സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി പരഡിശപീലന ലകനയ  IT assisted learning

tools  മന്റെ സഹെധ്യായലത്തധ്യാമടെ ആധുനഡികവല്ക്കരഡിച്ചണ്ട്  വകുപഡില് പുതുതധ്യായഡി  ലജധ്യാലഡിയഡില് പ്രലവശഡിക്കുന

ജപീവനക്കധ്യാര്ക്കുയ  നഡിലവഡിലളള  ജപീവനക്കധ്യാര്ക്കുയ  കധ്യാലധ്യാകധ്യാലങ്ങളഡില്  ഓഡഡിറണ്ട്  വഡിഷയങ്ങളഡിലയ

മധ്യാനദണ്ഡങ്ങളഡിലയ  ഉണധ്യാകുന  മധ്യാറങ്ങള  ഡഡിജഡിറകലസണ്ട്ഡണ്ട്  മധ്യാര്ലഗ്ഗണ  തല്സമയയ  തമന  മറണ്ട്

ലകനങ്ങളഡില് നഡിനയ പരഡിശപീലനധ്യാര്തഡികളക്കണ്ട്  ലഭധമധ്യാക്കണയ എനളള ആശയയ പ്രകടെമധ്യായഡി. GIFT ല്

പ്രവര്ത്തഡിക്കുന  മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട്  മസന്റെറഡില്  ഇത്തരത്തഡിലളള  IT  assisted  tools  സധ്യാപഡിച്ചണ്ട്

ആധുനഡികവല്ക്കരഡിച  കഴഡിഞധ്യാല്  വകുപഡിമന്റെ  പരഡിശപീലനലകനയ  ഒരു  അന്തധ്യാരധ്യാഷ്ട്ര  നഡിലവധ്യാരമുളള

ഓഡഡിറണ്ട്  റഡിസര്ച്ചണ്ട്  മസന്റെറധ്യായഡി  മധ്യാറഡിമയടുക്കുനലതധ്യാമടെധ്യാപയ  വകുപഡിമല  ജപീവനക്കധ്യാര്ക്കണ്ട്  ഓഡഡിറഡില്

ഉണധ്യാകുന മധ്യാറങ്ങള തല്സമയയ തമന ഡഡിജഡിറകലസണ്ട്ഡണ്ട് പധ്യാറണ്ട്ലഫധ്യാമഡില് ലഭധമധ്യാക്കധ്യാന് സധ്യാധഡിക്കുയ.

അതഡിലൂമടെ ഓഡഡിറണ്ട് ജപീവനക്കധ്യാരുമടെ കധ്യാരധപ്രധ്യാപഡിയയ കധ്യാരധലശഷഡിയയ വര്ദഡിപഡിക്കധ്യാന് സധ്യാധഡിക്കുയ.

GIFT  ല് പ്രവര്ത്തഡിക്കുന വകുപഡിമന്റെ മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട് മസന്റെറുയ,  മറ്റു ഓഫപീസുകളഡിലയ ലമല്പറഞ

പദതഡി നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിനു ലവണഡി total service provider ആയ ULCCS Ltd  - മന ചുമതലമപടുത്തഡി GO

(Rt)No.844/2020/fin തപീയതഡി 29.01.2020 ഉത്തരവണ്ട് പ്രകധ്യാരയ സയസധ്യാന സര്ക്കധ്യാര് 86 ലക്ഷയ രൂപയമടെ
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ഭരണധ്യാനുമതഡി  നല്കഡിയഡിടണണ്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവഡിമന്റെ  അടെഡിസധ്യാനത്തഡില്   ULCCS  മധ്യായഡി  കരധ്യാറഡില്

ഏര്മപടണ്ട്  തധ്യാമഴ  വഡിശദപീകരഡിച്ചഡിടള്ള  facilities  സജപീകരഡിച്ചണ്ട്  2020-21  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷയ  പദതഡി

പൂര്ത്തപീകരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.   മട്രയഡിനഡിയഗണ്ട്  മസന്റെറഡിമന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലനരഡിട  വഡിലയഡിരുത്തുനതഡിനുയ

ലമധ്യാണഡിറര് മചെയ്യുനതഡിനധ്യായഡി ഡയറകറുമടെ ലചെയബറഡിലയ ആവശധമധ്യായ സജപീകരണങ്ങള പദതഡിയമടെ

ഭധ്യാഗമധ്യായഡി നടെപഡിലധ്യാക്കഡിയഡിടണണ്ട്. 

• Full fledged Video Conferencing facility with infrastructure for training centre

• Full fledged Video conferencing audio video integration in Directors cabin.

• AV Solution at all sub offices.

• Webinar Solution provided

• Recording facility of training seminars

• Simultaneous messaging facility along with the conduct of seminars or otherwise.

• Recording of the messaging facility for the purpose of creating a file (manual)

• Conferencing facility anytime anywhere without location specified.

• Compactabiltiy of conferencing facility using mobiles,tabs etc.

• Third party conferencing participation upon invitation through e-mail links or sms links

• Simultaneous chating facility of various groups without overlaping during seminar or in the

absence of seminar. 

• Three year warranty provided. Warranty period inclusive of free webinar license. 

പദതഡി പൂര്ത്തപീകരഡിച്ചലശഷയ അന്തധ്യാരധ്യാഷ്ട്ര നഡിലവധ്യാരമുള്ള വകുപഡിമന്റെ പരഡിശപീലന ലകനത്തഡില്

വച്ചണ്ട്  സധ്യാററ്റ്യൂടറഡി   ഓഡഡിലറഴണ്ട് സഡിനുള്ള  പരഡിശപീലനയ  2020-21  സധ്യാമ്പത്തഡിക  വര്ഷയ  പുനരധ്യാരയഭഡിക്കധ്യാന്

കഴഡിഞഡിടണണ്ട്.

8.6  ഇ  -  ഓഫപീസണ്ട് നടെപധ്യാക്കല്

ഇ-ഓഫപീസണ്ട്   എനതണ്ട്  ലകന  സര്ക്കധ്യാരഡിമന്റെ  നധ്യാഷണല്  ഇ-ഗലവണന്സണ്ട്  പദതഡിയമടെ

(NeGP)ഭധ്യാഗമധ്യായഡി  നടെപധ്യാക്കഡി  വരുന ഒരു മഡിഷന്  ലമധ്യാഡണ്ട്  സയരയഭമധ്യാണണ്ട്.  ഈ പദതഡിയമടെ  പ്രധധ്യാന

ലക്ഷധയ  സര്ക്കധ്യാര്  ഓഫപീസുകളമടെ  പ്രവര്ത്തനവയ  ഫയലഡിയഗണ്ട്  സയവഡിധധ്യാനവയ  സുതധ്യാരധമധ്യാക്കുകയയ
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അതഡിലൂമടെ കധ്യാരധക്ഷമത വര്ദഡിപഡിക്കുയമധ്യാണണ്ട്.  

ഇ-ഓഫപീസണ്ട്  സയവഡിധധ്യാനയ ലകരള സയസധ്യാന ഓ ഡഡിറണ്ട്  വകുപഡില് നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിനു ലവണഡി

18.04.2015  മല  സര്ക്കധ്യാര്  ഉത്തരവണ്ട്  (സധ്യാധധ്യാ)4024/15/ധന  പ്രകധ്യാരയ  8,12,491/-  രൂപ  അനുവദഡിച്ചണ്ട്

നല്കഡിയഡിരുന.  ലകന സര്ക്കധ്യാരഡിമന്റെ കപീഴഡിലളള നധ്യാഷണല് ഇന്ഫര്മധ്യാറഡിക്സേണ്ട്  മസന്റെര്  (NIC)  എന

സധ്യാപനമധ്യാണണ്ട്   ഈ  സയവഡിധധ്യാനയ  നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിനുലവണഡി  സധ്യാലങ്കേതഡിക  സഹെധ്യായയ  നല്കുന

ഏജന്സഡി. ഈ സയരയഭത്തഡിമന്റെ പ്രധധ്യാന ലക്ഷധയ സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിമന്റെ ഫയല് മധ്യാലനജണ്ട്മമന്റെണ്ട്

സഡിസയ  പുന:ക്രമപീകരഡിക്കുക  എനളളതധ്യാണണ്ട്.  ഓഫപീസഡില്  ലഭഡിക്കുന  തപധ്യാലകള  സധ്യാന്  മചെയ്തണ്ട്

ഇലലക്ട്രേധ്യാണഡിക്കണ്ട്  ഫയലധ്യാക്കഡി  ലമല്  നടെപടെഡികള  സന്വപീകരഡിക്കുക.  ഈ  ഫയലകളമടെ  മൂവണ്ട്മമന്റെണ്ട്  ഈ

സയവഡിധധ്യാനയ വഴഡി പരഡിലശധ്യാധഡിക്കുക എനഡിവയധ്യാണണ്ട് ഇവഡിമടെ പ്രധ്യാവര്ത്തഡികമധ്യാക്കുനതണ്ട്.

ആദധ ഘടയ എനളള നഡിലയണ്ട് ഇ-ഓഫപീസണ്ട് സയവഡിധധ്യാനയ ലകരള സയസധ്യാന ഓ ഡഡിറണ്ട് വകുപഡിമന്റെ

 ഡയറകലററഡില്  06/2015  മുതല്  നടെപഡിലധ്യാക്കഡി.  ഡയറകലററഡിമല  81  യൂലസഴഡിനണ്ട്

ഉപലയധ്യാഗഡിക്കുനതഡിനുലവണഡി  NIC   യമടെ  സഹെധ്യായലത്തധ്യാമടെ  ഇ-ഓഫപീസണ്ട്  ലസധ്യാഫണ്ട് മവയര്

പരഡിഷ്കരഡിച്ചഡിടണണ്ട്.  ഇ-ഓഫപീസണ്ട് സയവഡിധധ്യാനയ സുഗമമധ്യായഡി  പ്രവര്ത്തഡിക്കുനതഡിനുലവണഡി ഡയറകലററഡിലയ

അനക്സേഡിലയ  structured  networking  ലജധ്യാലഡികള  പൂര്ത്തപീകരഡിച്ചണ്ട്  KSWAN  connectivity  എലധ്യാ

മസക്ഷനുകളഡിലയ  ലഭധമധ്യാക്കഡിയഡിടണണ്ട്.  തന്വര്ഷയ ഡയറകലററഡിമല  എലധ്യാ   ഫയലകളയ ഇ-ഓഫപീസണ്ട്

സയവഡിധധ്യാനത്തഡിലൂമടെ തുടെര് നടെപടെഡികള സന്വപീകരഡിച വരുന.  2021-22 വര്ഷധ്യാവസധ്യാനലത്തധ്യാമടെ  ലകരള

സയസധ്യാന വകുപഡിമല ഡയറകലററണ്ട്  പൂര്ണമധ്യായയ ലപപര്മലസണ്ട്  ഓഫപീസണ്ട്  ആക്കുവധ്യാനുളള ആക്ഷന്

പധ്യാന് ആണണ്ട് ഇ-ഓഫപീസണ്ട് സയവഡിധധ്യാനയ നടെപഡിലധ്യാക്കുനതഡിലൂമടെ ലക്ഷധമഡിടഡിടളളതണ്ട്. 

രണധ്യായ  ഘടമധ്യായഡി  തഡിരുവനന്തപുരയ  ജഡിലയഡിമല  KSWAN  connectivity  ഉളള  മറ്റു  സബണ്ട്

ഓഫപീസുകളഡിലയ,  പത്തനയതഡിട,  ഇടുക്കഡി,  ലകധ്യാടയയ,  എറണധ്യാകുളയ,  ലകധ്യാഴഡിലക്കധ്യാടെണ്ട് എനപീ ജഡിലകളഡിലയ ഇ-

ഓഫപീസണ്ട് സയവഡിധധ്യാനയ നടെപഡിലധ്യാക്കധ്യാനുളള നടെപടെഡികള സന്വപീകരഡിച വരുന.

8.7  പുതഡിയ മവബണ്ട്കസറണ്ട്

Content Management platform ല് സയസധ്യാന സര്ക്കധ്യാരഡിമന്റെ IT Policy guidelines  പ്രകധ്യാരയ word

press ല് വഡികസഡിപഡിച്ചതധ്യാണണ്ട് വകുപഡിമന്റെ പുതുക്കഡിയ മവബണ്ട്കസറണ്ട്. ലകരള സര്ക്കധ്യാര് സധ്യാപനമധ്യായ C-

Dit   ആണണ്ട് ഈ മവബണ്ട്കസറണ്ട്  വകുപഡിമന്റെ ആവശധപ്രകധ്യാരയ നഡിര്മഡിച നല്കഡിയഡിടളളതണ്ട്.  വകുപഡിമന്റെ

പുതഡിയ മവബണ്ട്കസറണ്ട് 2019 മസപയബറഡില് ഉദണ്ട്ഘധ്യാടെനയ മചെയ്തതണ്ട് ധനകധ്യാരധവകുപണ്ട് അഡപീഷണല് ചെപീഫണ്ട്

                                                                                                                                                            59



മസക്രടറഡി  ശപീ.മലനധ്യാജണ്ട്  ലജധ്യാഷഡിയധ്യാണണ്ട്.   ഈ  മവബണ്ട്കസറഡിമന്റെ  സവഡിലശഷത  ഭഡിനലശഷഡിയളള

(differently  abled)  വധക്തഡികളക്കുയ പരസഹെധ്യായയ കൂടെധ്യാമത ഉപലയധ്യാഗഡിക്കധ്യാന് സധ്യാധഡിക്കുയ എനതധ്യാണണ്ട്.

മവബണ്ട് കസറഡില് ലഭധമധ്യായ പ്രധധ്യാന വഡിവരങ്ങള ചുവമടെ ലചെര്ക്കുന.

• വകുപണ്ട് പുറമപടുവഡിക്കുന എലധ്യാ ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെയയ പകര്പ്പുകള ലഭഡിക്കുന.

• വകുപഡിമന്റെ വധ്യാര്ഷഡിക ഓഡഡിറണ്ട് പധ്യാന്, ഓ ഡഡിറണ്ട് പുലരധ്യാഗതഡി എനഡിവ . 

• വകുപണ്ട്  പുറമപടുവഡിക്കുന  സമധ്യാഹൃത  ഒധ്യാഡഡിറണ്ട്  റഡിലപധ്യാര്ടകള  അതഡിലന്മേല്  എല്.എഫണ്ട്.എ.സഡി

പുറമപടുവഡിക്കുന ആക്ഷന് ലടെക്കണ റഡിലപധ്യാര്ട കള .

• വകുപണ്ട്  പുറമപടുവഡിക്കുന  പ്രധധ്യാനമപട  ഉത്തരവകള,  മധ്യാനന്വലകള,  ഓഡഡിറഡിനധ്യായഡി

ഉപലയധ്യാഗഡിക്കുന വഡിവഡിധതരയ ലസധ്യാഫണ്ട് മവയറുകളമടെ home page കള.

• വകുപഡിമനപറഡിലയധ്യാ  വകുപഡിലളള  ജപീവനക്കധ്യാമരപറഡിലയധ്യാ  വകുപണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  മചെയ്യുന

സധ്യാപനമത്തപറഡിലയധ്യാ  അവഡിടെമത്ത  ജപീനവക്കധ്യാമര  സയബന്ധഡിലച്ചധ്യാ  പരധ്യാതഡികലളധ്യാ

ആലക്ഷപങ്ങലളധ്യാ ഉമണങ്കേഡില് മവബണ്ട്കസറഡിമല സഡിറഡിസണ ഓഡഡിറണ്ട്  എന ടെധ്യാബഡില് നഡിനയ

രഹെസധമധ്യായഡി  ഡയറകര്ക്കണ്ട്  അയച  നല്കുനതഡിമന്റെ  സയവഡിധധ്യാനവയ  മവബണ്ട്കസറഡില്

ലഭധമധ്യാണണ്ട്. 

• ഈ മവബണ്ട്കസറണ്ട് www.ksad.kerala.gov.in എന URL ല് ലഭധമധ്യാണണ്ട്.
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അധധധ്യായയ - 9

9.1  വഡിവരധ്യാവകധ്യാശ നഡിയമത്തഡിമന്റെ നടെപധ്യാക്കല് 

2020-21  ല്  വഡിവരധ്യാവകധ്യാശ  നഡിയമ  പ്രകധ്യാരയ  വകുപഡില്  ലഭഡിച്ചഡിടള്ള  അലപക്ഷകളഡില്

സമയബന്ധഡിതമധ്യായഡി  നടെപടെഡികള  കകമക്കധ്യാള്ളധ്യാന്  സധ്യാധഡിച്ചഡിടണണ്ട്.   2020-21 ല്  വഡിവരധ്യാവകധ്യാശ

നഡിയമപ്രകധ്യാരയ  ലഭഡിച്ച  അലപക്ഷകള  76  ആണണ്ട്.   2020-21  ല് വഡിവരധ്യാവകധ്യാശ നഡിയമ  പ്രകധ്യാരയ  ഈ

വകുപഡില് ലഭഡിച്ച അലപക്ഷകളമടെയയ,  തുടെര്നടെപടെഡികളമടെയയ വഡിശദധ്യായശങ്ങള ചുവമടെ നല്കുന. 

വഡിവരധ്യാവകധ്യാശ നഡിയമ പ്രകധ്യാരയ 2020-21 ല് ലഭഡിച്ച 
അലപക്ഷകളമടെ എണയ

76

31/03/2021 നുള്ളഡില് തപീര്പധ്യാക്കഡിയ അലപക്ഷകളമടെ എണയ 76

ലഭഡിച്ച അപപീല് അലപക്ഷകള 05

തപീര്പധ്യാക്കഡിയ അപപീല് അലപക്ഷകള 05

സയസധ്യാന വഡിവരധ്യാവകധ്യാശ കമപീഷമന്റെ പരഡിഗണനയഡിമല 
ലകസുകള

02

9.1.1 വഡിവരധ്യാവകധ്യാശനഡിയമയ നടെപധ്യാക്കുനതുമധ്യായഡി ബന്ധമപടഡിടള്ള പ്രധധ്യാന ഉലദധധ്യാഗസര്

ക്രമനയ ലപരുയ, ഔലദധധ്യാഗഡിക ലമല്വഡിലധ്യാസവയ

1.അപപീല് അധഡികധ്യാരഡി

ഡഡി. സധ്യാങ്കേഡി, ഡയറകര്
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
വഡികധ്യാസണ്ട് ഭവന്,  തഡിരുവനന്തപുരയ, 
പഡിന് - 695 033
ലഫധ്യാണ : 0471 – 2303640, 9447288241 
ഇ മമയഡില് : director.ksad@kerala.gov.in

2.ലസറണ്ട് പബഡിക്കണ്ട് ഇന്ഫര്ലമഷന് ഓഫപീസര്

ശപീ.എ.ജമധ്യാലദ്ദേപീന്
ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് ഡയറകര്
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകലററണ്ട് 
വഡികധ്യാസണ്ട് ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരയ, 
പഡിന് - 695033
ലഫധ്യാണ - 9497271750
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3.അസഡിസന്റെണ്ട് പബഡിക്കണ്ട് ഇന്ഫര്ലമഷന് ഓഫപീസര്

ശപീമതഡി.എസണ്ട്.ദപീപ
അസഡിസന്റെണ്ട് ഒധ്യാഡഡിറണ്ട് ഓഫപീസര്
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട് ഡയറകലററണ്ട്
വഡികധ്യാസണ്ട് ഭവന്, തഡിരുവനന്തപുരയ, 
പഡിന് - 695033
ലഫധ്യാണ നയ: 0471 -2303640

        ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
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അനുബന്ധയ  I

2020-21 ല് ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്ത വധ്യാര്ഷഡിക കണക്കുകള

ക്രമ
 നയ സധ്യാപനങ്ങളമടെ ലപരണ്ട്

ഒധ്യാഡഡിറണ്ട് മചെലയ്യണ
സധ്യാപനങ്ങളമടെ

എണയ

ഓഡഡിറഡിനണ്ട് ലഭഡിച്ച
വധ്യാര്ഷഡിക

കണക്കുകളമടെ
എണയ

ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്ത
വധ്യാര്ഷഡിക

കണക്കുകളമടെ
എണയ 

ഓഡഡിറണ്ട്
മചെയ്യധ്യാനുള്ള
വധ്യാര്ഷഡിക

കണക്കുകളമടെ
എണയ

1 2 3 4 5 6

1. ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തണ്ട് 941 940 219 721

2. ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട് 152 152 18 135*

3. ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് 14 15* 9 6

4. മുനഡിസഡിപല് കസൗണസഡില് 87 86 10 76

5. മുനഡിസഡിപല് ലകധ്യാര്പലറഷന് 6 6 4 2

6. സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 12 13* 9 12*

7. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 1372 515 229 2472*

8. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡുകള 23 12 11 34*

9. ലകരള സയസധ്യാന ഭവന  നഡിര്മധ്യാണ 
ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 1 1 1 0

10. സര്വ്വ വഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 1 1 1 0

11. വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള 2 2 1 2*

12. ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 1 1 0 1

13. മക.എച്ചണ്ട്.ആര്. ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 1 1 1 5*

14. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 772 573 566 35*

15 ആശൂപതഡി വഡികസന സമഡിതഡികള 3184 987 601 1291*

16. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 90 83 80 3

17. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 54 47 46 1

18. വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 1 1 1 0

19. ജഡിലധ്യാ ടൂറഡിസയ പ്രലമധ്യാഷന് കസൗണസഡില് 15 9 3 6

20. മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള 172 87 86 8*

ആമക 6901 3532 1896 4810

*  മുന് വര്ഷങ്ങളഡില് ലഭഡിച്ച വധ്യാര്ഷഡിക കണക്കുകള ഉളമപമടെ

                                                                                   
                                                                           ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)

ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്

                                                                                                                                                            63



അനുബന്ധയ  II

2020-21 ല്  തപീര്പധ്യാക്കഡിയ/തപീര്പധ്യാക്കധ്യാനവലശഷഡിക്കുന ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടകള

ക്രമ
 നയ സധ്യാപനങ്ങളമടെ ലപരണ്ട്

വര്ഷധ്യാരയഭയ
തപീര്പധ്യാക്കധ്യാനു
ള്ള ഓഡഡിറണ്ട്

റഡിലപധ്യാര്ടകള
മടെ എണയ

2019-20 ല് പുറമപടുവഡിച്ച
ഓഡഡിറണ്ട് റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെ

എണയ

തപീര്പധ്യാക്കഡിയ
ഓഡഡിറണ്ട്

റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെ
എണയ

31.03.2020 നണ്ട്
തപീര്പധ്യാക്കധ്യാനുള്ള

ഓഡഡിറണ്ട്
റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെ

എണയഎണയ ആമക

1 2 3 4 5 6 7

1. ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തണ്ട് 18485 476 18961 121 18840

2. ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട് 2460 58 2518 34 2484

3. ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് 319 12 331 1 330

4. മുനഡിസഡിപല് കസൗണസഡില് 2232 63 2295 17 2278

5. മുനഡിസഡിപല് ലകധ്യാര്പലറഷന് 243 5 248 0 248

6. സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 244 6 250 7 243

7. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 3327 94 3421 6 3415

8. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡുകള 189 9 198 0 198

9. ലകരള സയസധ്യാന ഭവന  
നഡിര്മധ്യാണ ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

40 1 41 0 41

10. സര്വ്വ വഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ 
ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 71 0 71 0 71

11. വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള 99 3 102 0 102

12. ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 35 0 35 0 35

13. മക.എച്ചണ്ട്.ആര്. ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 7 0 7 0 7

14. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 258 489 747 389 358

15 ആശൂപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

599 379 978 151 827

16. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 34 77 111 49 62

17. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 60 43 103 21 82

18. വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 22 1 23 0 23

19. ജഡിലധ്യാ ടൂറഡിസയ പ്രലമധ്യാഷന് 
കസൗണസഡില് 0 7 7 7 0

20. മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള 220 71 291 62 229

ആമക 28944 1794 30738 865 29873

                                                                                       

     ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
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അനുബന്ധയ  III

2020-21 ല് പുറമപടുവഡിച്ച അര്ഹെത/വഡിനഡിലയധ്യാഗ/ഓഡഡിറണ്ട് സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള

ക്രമ
 നയ

സധ്യാപനങ്ങളമടെ ലപരണ്ട് പുറമപടുവഡിച്ച സര്ടഡിഫഡിക്കറഡിറുകളമടെ
എണയ തുക (ലകധ്യാടെഡിയഡില്)

1 2 3 4

1. ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തണ്ട് 447 534.04

2. ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട് 58 64.5

3. ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് 9 81.04

4. മുനഡിസഡിപല് കസൗണസഡില് 53 314.17

5. മുനഡിസഡിപല് ലകധ്യാര്പലറഷന് 3 522.14

6. സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 162 66.95

7. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 0 0

8. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡുകള 0 0

9. ലകരള സയസധ്യാന ഭവന  നഡിര്മധ്യാണ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 1 47.87

10. സര്വ്വ വഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 1 3.46

11. വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള 1 0

12. ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 0 0

13. മക.എച്ചണ്ട്.ആര്. ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 0 0

14. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 510 55.91

15 ആശൂപതഡി വഡികസന സമഡിതഡികള 373 1.2

16. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 83 94.30

17. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 43 61.72

18. വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 1 11.87

19. ജഡിലധ്യാ ടൂറഡിസയ പ്രലമധ്യാഷന് കസൗണസഡില് 0 0

20. മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള 69 21.58

ആമക  1814 1880.75

                                                                                                       ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
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അനുബന്ധയ  IV

2020-21 ല് ഓഡഡിറഡിനണ്ട് വഡിലധയമധ്യാക്കഡിയ അലനന്വഷണ റഡിലപധ്യാര്ടകള
 (ഗുരുതരമധ്യായ ക്രമലക്കടുകളയ ധനദുര്വഡിനഡിലയധ്യാഗവയ സയബന്ധഡിച്ചണ്ട് 

ക്രമ
 നയ

സധ്യാപനങ്ങളമടെ
ലപരണ്ട്

വര്ഷധ്യാരയഭത്തഡില
ണധ്യായഡിരുന
അലനന്വഷണ

റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെ എണയ

തന്വര്ഷയ
പുറമപടുവഡിച്ച
അലനന്വഷണ
റഡിലപധ്യാര്ടകള

ധനധ്യാപഹെരണയ ധനദുര്വഡിനഡിലയധ്യാഗയ

തന്വര്ഷയ
തപീര്പധ്യാക്കഡിയ
അലനന്വഷണ
റഡിലപധ്യാര്ടകള

തപീര്പധ്യാക്കധ്യാന്
അവലശഷഡിക്കുന

അലനന്വഷണ
റഡിലപധ്യാര്ടകളമടെ എണയ

എണയ തുക
(ലകധ്യാടെഡി) എണയ തുക 

(ലകധ്യാടെഡി)
വരവണ്ട്

(ലകധ്യാടെഡി)
മചെലവണ്ട്
(ലകധ്യാടെഡി)

വരവണ്ട്
(ലകധ്യാടെഡി)

മചെലവണ്ട്
(ലകധ്യാടെഡി) എണയ തുക എണയ തുക

(ലകധ്യാടെഡി)

1. ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തണ്ട് 15 5.45 2 0.25 0 0 0 0.25 0 0 17 5.708
2. ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട് 0 0 1 0.124 0 0 0 0.12 0 0 1 0.124
3. ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

4.
മുനഡിസഡിപല് 
കസൗണസഡില്

1 0.056 1 0.26 0 0 0 0.26 0 0 2 0.32

5.
മുനഡിസഡിപല് 
ലകധ്യാര്പലറഷന്

0 0 1 0.045 0.045 0 0 0 1 0.0453 0 0

6. സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 31 40.32 5 0 0 0 0 0 1 0 35 47.17

8.
ലക്ഷമനഡിധഡി 
ലബധ്യാര്ഡുകള

- - - - - - - - - - - -

9.
ലകരള സയസധ്യാന 
ഭവന  നഡിര്മധ്യാണ 
ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

- - - - - - - - - - - -

10.
സര്വ്വ 
വഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ 
ഈന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്

- - - - - - - - - - - -

11.
വഡികസന 
അലതധ്യാറഡിറഡികള

- - - - - - - - - - - -

12. ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് - - - - - - - - - - - -

13.
മക.എച്ചണ്ട്.ആര്. 
ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട്

- - - - - - - - - - - -

14. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള - - - - - - - - - - - -

15
ആശൂപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

- - - - - - - - - - - -

16.
കലബ്രറഡി 
കസൗണസഡില്

- - - - - - - - - - - -

17.
സധ്യായസധ്യാരഡിക 
സധ്യാപനങ്ങള

- - - - - - - - - - - -

18. വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് - - - - - - - - - - - -

19.
ജഡിലധ്യാ ടൂറഡിസയ 
പ്രലമധ്യാഷന് 
കസൗണസഡില്

- - - - - - - - - - - -

20. മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള - - - - - - - - - - - -
ആമക 47 45.826 10 0.679 0.045 0 0 0.63 2 0.0453 55 53.322

                                                                       
                                                                                                                                               

                                                                                      ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
                ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
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അനുബന്ധയ  V

2020-21 ല് ലഭഡിച്ചതുയ തപീര്പധ്യാക്കഡിയതുമധ്യായ മപന്ഷന് ലപപറുകള

ക്രമ
 നയ സധ്യാപനങ്ങളമടെ ലപരണ്ട്

വര്ഷധ്യാരയഭയ
തപീര്പധ്യാക്കധ്യാനു
ള്ള മപന്ഷന്
ലകസുകളമടെ

എണയ

തന്വര്ഷയ
ലഭഡിച്ച

ലകസുകളമടെ
എണയ

ആമക 

തപീര്പധ്യാക്കഡിയ
മപന്ഷന്

ലകസുകളമടെ
എണയ

വര്ഷധ്യാവസധ്യാനയ
തപീര്പധ്യാക്കധ്യാന്

അവലശഷഡിക്കുന
മപന്ഷന്

ലകസുകളമടെ
എണയ

1 2 3 4 5 6 7

1. ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തണ്ട് 13 493 506 473 33

2. ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട് 0 0 0 0 0

3. ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് 0 0 0 0 0

4. മുനഡിസഡിപല് കസൗണസഡില് 22 339 361 338 23

5. മുനഡിസഡിപല് ലകധ്യാര്പലറഷന് 46 301 347 329 18

6. സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 54 428 482 435 47

7. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 26 278 304 283 21

8. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡുകള 0 0 0 0 0

9. ലകരള സയസധ്യാന ഭവന  
നഡിര്മധ്യാണ ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

2 220 222 204 18

10. സര്വ്വ വഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ 
ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 0 0 0 0 0

11. വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള 1 13 14 12 2

12. ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 0 11 11 10 1

13. മക.എച്ചണ്ട്.ആര്. ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 3 9 12 10 2

14. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള - - - - -

15 ആശൂപതഡി വഡികസന 
സമഡിതഡികള

0 0 0 0 0

16. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 0 1 1 0 1

17. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 0 28 28 19 9

18. വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് - - - - -

19. ജഡിലധ്യാ ടൂറഡിസയ മപ്രധ്യാലമധ്യാഷന് 
കസൗണസഡില് 0 0 0 0 0

20. മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള 9 76 85 78 7

ആമക 176 2197 2373 2191 182

 

                                                                                                       ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
ലകരള സയസധ്യാന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപണ്ട്
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അനുബന്ധയ  VI

2020-21 ല് ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്ത വധ്യാര്ഷഡിക കണക്കുകളഡില്  നഡിരധ്യാകരഡിച്ച തുക/തടെസ്സമപടുത്തഡിയ തുക/തഡിരഡിമക ഈടെധ്യാക്കഡിയ തുക 

ക്രമ
 നയ

സധ്യാപനങ്ങളമടെ ലപരണ്ട്

ഓഡഡിറണ്ട് മചെയ്ത
വധ്യാര്ഷഡിക

കണക്കുകളമടെ
എണയ

ആമക വരവണ്ട്
(തുക

ലകധ്യാടെഡിയഡില്)

ആമക മചെലവണ്ട്
(തുക

ലകധ്യാടെഡിയഡില്)

നഡിരധ്യാകരഡിച്ച
തുക (തുക

ലകധ്യാടെഡിയഡില്) 

തടെസ്സമപടുത്തഡിയ
തുക (തുക

ലകധ്യാടെഡിയഡില്)

നഡിരധ്യാകരഡിച്ചതുയ
തുക തഡിരഡിമക
ഈടെധ്യാക്കഡിയതു

മധ്യായ തുക (തുക
ലകധ്യാടെഡിയഡില്)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ഗധ്യാമപഞധ്യായത്തണ്ട് 457 4293.32 4054.88 15 257.13 0.47

2. ലബധ്യാക്കണ്ട് പഞധ്യായത്തണ്ട് 49 508.066 452.31 15.55 35.02 0

3. ജഡിലധ്യാ പഞധ്യായത്തണ്ട് 12 1218.10 1086.70 9.015 111.03 0.02

4. മുനഡിസഡിപല് കസൗണസഡില് 50 1746.52 1493.92 13.69 26.13 0.091

5. മുനഡിസഡിപല് ലകധ്യാര്പലറഷന് 5 1701.23 1501.61 2.215 491.56 0

6. സര്വ്വകലധ്യാശധ്യാല 5 1434.27 1232.36 0.8781 6.635 0

7. ലദവസന്വയ ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 314 1930.99 1679.37 0.9002 14.601 0

8. ലക്ഷമനഡിധഡി ലബധ്യാര്ഡുകള 10 1440.41 957.67 0.276 13.169 0

9.
ലകരള സയസധ്യാന ഭവന  
നഡിര്മധ്യാണ ലബധ്യാര്ഡണ്ട്

1 28.88 47.87 0.161 0.010 0

10.
സര്വ്വ വഡിജധ്യാനലകധ്യാശയ 
ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട്

1 5.48 5.1 0 0 0

11. വഡികസന അലതധ്യാറഡിറഡികള 2 23.2 17.49 0 3.37 0

12. ഭധ്യാഷധ്യാ ഇന്സഡിററ്റ്യൂടണ്ട് 0 0 0 0 0 0

13. മക.എച്ചണ്ട്.ആര്. ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 2 94.18 95.65 0.04 1.04 0

14. അനധ്യാഥധ്യാലയങ്ങള 512 127.9 122.326 58 0 0

15 ആശൂപതഡി വഡികസന സമഡിതഡികള 611 31.79 10.8311 0 0.815 0

16. കലബ്രറഡി കസൗണസഡില് 77 239.98 228.63 0 0.0327 0

17. സധ്യായസധ്യാരഡിക സധ്യാപനങ്ങള 45 88.09 66.11 0.041 0.49 0

18. വഖഫണ്ട് ലബധ്യാര്ഡണ്ട് 1 36.35 33.14 0 0.0186 0

19.
ജഡിലധ്യാ ടൂറഡിസയ പ്രലമധ്യാഷന് 
കസൗണസഡില്

6 26.3 18.64 0.00056 1.56 0

20 മറണ്ട് സധ്യാപനങ്ങള 85 281.78 313.75 0.27 0.739 0

ആമക 2245 15256.836 13418.36 116.04 963.34 0.581

                                                                                           

       ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
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അനുബന്ധയ  VII

ഓഡഡിറണ്ട് ചെധ്യാര്ജണ്ട് വരവയ കുടെഡിശ്ശേഡികയയ

ക്രമ
 നയ

സധ്യാപന
ത്തഡിമന്റെ ലപരണ്ട്

കുടെഡിശ്ശേഡിക
ഡഡിമധ്യാന്റെണ്ട്

തന്
വര്ഷ

ഡഡിമധ്യാന്റെണ്ട്
ആമക 

കുടെഡിശ്ശേഡി
ക 

വരവണ്ട്

തന്വര്
ഷ

വരവണ്ട് 
ആമക

കുടെഡിശ്ശേഡിക
നപീക്കഡി
യഡിരഡിപണ്ട്

(31.03.2020)

തന്വര്
ഷ

നപീക്കഡിയഡി
രഡിപണ്ട്

ആമക
നപീക്കഡിയഡിരഡി

പണ്ട്
(31.03.2020)

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

(6+7)
9

(3-6) 10 11

1. സര്വ്വകലധ്യാ
ശധ്യാല

266859380 50173285 317032665 41136412 4596638 45733050 225722968 45576647 271299615

2.

ലദവസന്വയ 
(മലബധ്യാര് 
ലദവസന്വയ 
ഒഴഡിമക)

79125715 32108536 111234251 0 0 0 79125715 32108536 111234251

3. മലബധ്യാര് 
ലദവസന്വയ

94208916 9526081 103734997 4899287 1220867 6120154 89309629 8305214 97614843

4.

വഡികസന 
അലതധ്യാറഡിറഡിക
ളയ ലകരള 
സയസധ്യാന 
ഹെസൗസഡിയഗണ്ട് 
ലബധ്യാര്ഡുയ

220077734 335293 220413027 0 0 0 220077734 335293 220413027

5.
ടൂറഡിസയ 
മപ്രധ്യാലമധ്യാഷന് 
കസൗണസഡില്

10538212 824725 11362937 2176174 120893 2297067 8362038 703832 9065870

6. ലസധ്യാര്ടെണ്ട്സണ്ട് 
കസൗണസഡില് 

7590328 768381 8358709 267560 19715 287275 7322768 748666 8071434

7. ലക്ഷമനഡിധഡി 123831540 647129 124478669 77556 115392 192948 123753984 531737 124285721

8.

ലകരള 
ലപധ്യാലപീസണ്ട് 
മവല്ഫയര് &
അമഡിനഡിറഡി 
ഫണണ്ട്

305226 37147 342373 152873 18523 171396 152353 18624 170977

9. സധ്യായസധ്യാരഡിക 
സധ്യാപനങ്ങള 13489525 760193 14249718 5244469 222915 5467384 8245056 537278 8782334

10.
മഡിസലലനഡിയ
സണ്ട് 
സധ്യാപനങ്ങള

34881076 9215302 44096378 1330 3214529 3215859 34879746 6000773 40880519

ആമക 850907652 104396072 955303724 53955661 9529472 63485133 796951991 94866600 891818591

   
                                                                             ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
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അനുബന്ധയ    VIII

2020-21 ല് പുറമപടുവഡിച്ച ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് ലനധ്യാടപീസുകളയ
സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകളയ

വഡിശദവഡിവരയ
ചെധ്യാര്ജണ്ട് ലനധ്യാടപീസുകള സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്

ലനധ്യാടപീസുകള
തഡിരഡിമക ഇസൗടെധ്യാക്കഡിയ തുക

ചെധ്യാര്ജണ്ട്
ലനധ്യാടപീസണ്ട്

സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്
ലനധ്യാടപീസണ്ട്

എണയ തുക എണയ തുക തുക തുക

പുറമപടുവഡിച്ച 
ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്
ലനധ്യാടപീസുകളമടെ 
എണയ

61 12593838 198 16859899 17192 59339

ചെധ്യാര്ജണ്ട് സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട് 
സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള

ചെധ്യാര്ജണ്ട്
സര്ടഡിഫഡിക്ക

റണ്ട്

സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്
സര്ടഡിഫഡിക്കറണ്ട്

എണയ തുക എണയ തുക തുക തുക

പുറമപടുവഡിച്ച 
ചെധ്യാര്ജണ്ട്/സര്ചെധ്യാര്ജണ്ട്
സര്ടഡിഫഡിക്കറ്റുകള
മടെ വഡിവരയ

5 134071 29 3449964 14705 184718

             
                                                                     ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
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അനുബന്ധയ  IX

2020-21 മല ചെധ്യാരഡിറബഡിള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റെണ്ട് തുകകള

31.03.2021 വമരയള്ള എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റുകളമടെ എണയ 1251

2020-21 വര്ഷയ പുതുതധ്യായഡി ആരയഭഡിച്ച എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റുകളമടെ 
എണയ

Nil

(എ) നഡിലക്ഷപത്തുകകളമടെ വഡിവരയ

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് 141858253

ജനറല് ലകധ്യാര്പസണ്ട് ഫണണ്ട് 42676625

ആമക 184534878

2020-21 ല് നഡിലക്ഷപത്തുകകളക്കണ്ട് ലഭഡിച്ച പലഡിശ

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് 11572751

ജനറല് ലകധ്യാര്പസണ്ട് ഫണണ്ട് 3556621

ആമക 15129372

മറണ്ട് വരവകള

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് (Augumentation of corpus) 3150000

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് (മറണ്ട് വരവണ്ട്) 42780

മചെലവകള

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട്
FD തുടെങ്ങഡിയതണ്ട്

3150000

ജനറല് ഫണണ്ട് എന്ലഡധ്യാവണ്ട്മമന്റുകളക്കണ്ട് പലഡിശ നല്കഡിയതണ്ട് 469833

വഡിനഡിലയധ്യാഗഡിക്കധ്യാത്ത ബധ്യാക്കഡി തുക

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് 11572751

മറണ്ട് വരവകള 42780

ജനറല് ഫണണ്ട് 3086788

ആമക 14702319

ആദധ്യായ നഡികുതഡി ഈടെധ്യാക്കഡിയതണ്ട് Nil

ക്രമവല്ക്കരഡിച്ച സപീമുകളമടെ വഡിവരയ Nil

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് തുകയമടെ മചെലവണ്ട് (മറ്റുള്ളവ) 

മുന്വര്ഷമത്ത വഡിനഡിലയധ്യാഗഡിക്കധ്യാത്ത ബധ്യാക്കഡി തുക ലകധ്യാര്പസഡിലനധ്യാടെണ്ട് 
കൂടഡിലച്ചര്ത്തതണ്ട്

9400000

അമധ്യാല്ഗലമറഡണ്ട് ഫണണ്ട് ലജധ്യായഡിന്റെണ്ട് അക്കസൗണഡിലലക്കണ്ട്  നല്കഡിയതണ്ട് 6372

ആമക 9406372

                  ഡയറകര് (ഇന്-ചെധ്യാര്ജണ്ട്)
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