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പാമാടാ
ബ്ലോക്പഞ്ലോയത്തിികാ
ഓഡിറ്റിബപലോര്്

2011-12 
 (1994 കെബെരളപഞ്ലോയത്തി്രലോജ് ്നിയിയമം നിയമം215(4)
വെുപ്, 1994 കെബെരളബെലോകലഫണ്്ഓഡിറ്

നിയിയമം നിയമംപതിമം ിമൂനലോനിയമംവെുപ് , 1996 കെബെരളബെലോകല
ഫണ്്ഓഡിറ്ച്ങ്ങളികെച്നിയമം18 എനിവപ്രെലോരനിയമം

പുറകപടുവുവികുനത് . )
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ഓഡിറ് നിയടുവത്തിുനതിനിയ് ചുമം തെകപ്
ഉബട ലോഗസ്ഥന്

ശീമം തി .  കെറിസ് മം ലോനിയുവല,  സീനിയിയര
കഡപ ു്ി ഡയറക്ടര

അകകകൌണ്്സ് സര്ിഫിബകഷന് നിയടുവത്തിി
സര്ിഫികറ് നിയലെിയതികാ വിവരനിയമം

എല.എഫ്.കെ.പി. 14/ബി.പി.8/2012/30.10.12

ഓഡിറിനിയ് വിബേയമം ലോകിയ െണകുെള്
പലോമലോടുവി  ബ്ലോക്  പഞ്ലോയത്തിികാ 2011-12   സലോമത്തിിെ വരഷകത്തി വരവ്

കചെവ്   െണകുെള് ഓഡിറിനിയ് വിബേയമം ലോകുെയുണ്ലോയി .  അേിെലോര
വിബെനീെര ണത്തിികാ  ഭാഗലോഗമം ലോയി അനിയുവടിച്ചു െി്ിയ പദ്ധതി വിഹിതം, മെയിതനിയമം ,  കമം യിാനിയന്സ്
ഗലോാ് ,  ബെനവിഷ്കരവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം, മെയിതനിയമം ,  സനിയമംസ്ഥലോനിയലോവിഷ്കരവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം, മെയിതനിയമം ,  മം റ്
ഏജ് ന്സിെളില നിയിനുള്ള േനിയസഹിതം, മെയലോയനിയമം ,  വിവിേ വെുപുെളിെിമൂകടുവ െഭാഗ മം ലോയ
അനിയമംശടലോനിയങ്ങള് എനിവയുനിയമം പരിബശലോേനിയക് വിബേയമം ലോകി .

പലോമലോടുവി ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ  16.10.11 മം ുതല 31.3.13 വകര വിവിേ
ഇനിയങ്ങളിെലോയി നിയടുവത്തിിയ പണനിയമം പിരിവ് ,  അവയുകടുവ ഒടുവുക് ,  വിവിേ അകകകൌണ്ുെളില
നിയിനുള്ള പണനിയമംപിന്വെികെുെള് എനിവയുനിയമംപരിബശലോേിച്ചു .

ഓഡിറ് നിയടുവത്തിിയതികാ വിവരനിയമം
ഓഡിറിനിയ് വിനിയിബയലോഗിച്ച സമം യനിയമം ഓഡിറ് നിയടുവത്തിിയ ഉബട ലോഗസ്ഥരുകടുവ ബപരുനിയമം

തസ്ിെയുനിയമം

2013 ഓഗസ് 19 മം ുതല 30 വകര ശീമം തി . ആര. ബരഖ- ഓഡിറ് ഓഫീസര
ശീമം തി . ആര.ബി.  ശീെത ,
ശീ. സി. ഉണിെരവിഷ്കൃഷ്ണന് - ഓഡിറരമം ലോര

നിയിരവഹിതം, മെയണലോേിെലോരിെള്
പ്രസിഡാ് 1.  ശീമം തി സിമൂസമ്മ െുര ന് (2011  ഏപ്രില 1

മം ുതല 2011 ഡിസനിയമംബര 3 വകര.)
2.  ശീമം തി സിനു വിശ വിശ്വന് (2011  ഡിസനിയമംബര
4 മം ുതല 2012 മം ലോരച്ച് 31 വകര

കസക്ര്റി 1.  ശീ.  സി.വി.  വിജ് യന് (2011  ഏപ്രില 1
മം ുതലഓഗസ് 24 പിമൂരവലോഹനിയമം വകര.)
2.  ശീ ഇ.വി.  ചനന് (2011  ഓഗസ് 24
അപരലോഹനിയമം മം ുതല 2012 മം ലോരച്ച് 31 വകര.)
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സലോന്ഡിങ് 	ക് െമ്മിറി കചയരമം ലോന്മം ലോര
ആബരലോഗ നിയമം ശീമം തി കബറി ബറലോയി

വിെസനിയനിയമം ശീമം തിഎ.എന്.സിനുബമം ലോള്

ബ്ഷേമം നിയമം ശീെുഞ്പുതുബുതുശ്ശേരി

േനിയെലോര നിയമം ശീസലോബുകചറിയലോന്

നിയിരവഹിതം, മെയബണലോബട ലോഗസ്ഥര
ബപര് തസ്ിെ

ഡയറിഎകസന്ഷന് ഓഫീസര

സി.ഡി.പി.ഒ.

കസക്ര്റി , പലോമലോടുവിബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി്

അസിസാ് എക്സികിെ ിമൂ്ീവ് എഞ്ിനിയീയര ,
എലഎസ്ജ് ിഡി

 റിബപലോര്ികാ ഉള്ളടുവകനിയമം
ഈ റിബപലോര്ില നിയലോെു ഭാഗലോഗങ്ങള് ഉള്കകലോള്ളിച്ചി്ുള്ളതുനിയമം ഓബരലോ ഭാഗലോഗത്തിിെുനിയമം

തലോകാഴെകെലോടുവുത്തിി്ുള്ള വിവരങ്ങള് ബചരത്തിി്ുള്ളതുമം ലോണ്

ഭാഗലോഗനിയമം1 : കപലോതുഅവബെലോെനിയനിയമം
ഓഡിറി കാ  ശദ്ധയിലകപ് കപലോതുവലോയ വിവരങ്ങളുകടുവ അവബെലോെനിയവുനിയമം
നിയിരബടശങ്ങളുനിയമം

ഭാഗലോഗനിയമം2 : വരവ്െണകുെളുകടുവഓഡിറ്നിയിരീ്ഷേണങ്ങള്
രസീത് പരിബശലോേനിയയിെുനിയമം പഞ്ലോയത്തിി കാ  വരവിനിയങ്ങളുകടുവ ഓഡിറിെുനിയമം

െകണ്ത്തിിയ അപലോെതെള് , ക്രമം ബകടുവുെള് , മം റ് ഓഡിറ് നിയിരീ്ഷേണങ്ങള് , ഓഡിറ്
ശുപലോരശെള്

ഭാഗലോഗനിയമം3 : കചെവ് െണകുെളിബിന്മേെുള്ള ഓഡിറ്നിയിരീ്ഷേണങ്ങള്
പഞ്ലോയത്തിി കാ കചെവ് െണകുെളുകടുവ ഓഡിറില െകണ്ത്തിിയ ക്രമം ബകടുവുെള് ,
മം റ്ഓഡിറ് നിയിരീ്ഷേണങ്ങള് , ഓഡിറ് ശുപലോരശെള് .

ഭാഗലോഗനിയമം4 : േനിയസ്ഥിതിവിവരണവുനിയമം ഓഡിറ് പ്രത വബെലോെനിയവുനിയമം
സലോമത്തിിെ നിയിെ, ഓഡിറ്പ്രത വബെലോെനിയനിയമം എനിവ .

അനിയുബനപതിെെള് ഓഡിറ്സര്ിഫികറ്
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ഭാഗലോഗനിയമംഭാഗലോഗനിയമം            1 : 1 :             കപലോതുഅവബെലോെനിയനിയമംകപലോതുഅവബെലോെനിയനിയമം

ബജ് റ്
നിയിയമം സഭാഗ ഇെെ്ഷനിയുമം ലോയി ബനകപ്ു കപരുമം ലോറച്ച്നിയമം നിയിെവില വനതിനിയലോല 2010-11
വരഷകത്തിബജ് റ്തകനബഭാഗടഗതിെിമൂടുവലോകതഅവതരിപിച്ചു . പുതുകിയബജ് റ് 25.8.11 കെ
ഒനലോനിയമംനിയമരതീരുമം ലോനിയപ്രെലോരനിയമം അനിയമംഗീെരിചി്ുണ്് .

വരവ് 217627000

കചെവ് 216050000

നിയീകിയിരിപ് 157000

രജ് ിസറുെളുകടുവ സിമൂ്ഷേിപ്
ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ അടുവിസ്ഥലോനിയ രജ് ിസറലോയ െലോഷ് ബുകില ടിനിയലോന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് നട 
ബയലോസിനിയമംഗ് നിയടുവത്തിി കസക്ര്റി സ്ഷേ കപടുവുത്തിുനില .  മം ലോസലോന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് നട ,  വരഷലോന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് നട  ബയലോസിനിയമംഗ്
നിയടുവത്തിിയി്ുകണ്ങ്കിിെുനിയമം കകിലും ട്രെഷറി /ബലോങ്കി് അകകൌണ്ുെളുമം ലോയി കപലോരുത്തികപടുവുത്തിി
കസക്ര്റി സലോ്ഷേ കപടുവുത്തിിയി്ില .  ഇന്കവസ്കമം ാ് രജ് ിസര ,  കഡബപലോസിറ് രജ് ിസര ,
മം ുന്െിമൂര രജ് ിസര എനിവ എാഴെുതി സിമൂ്ഷേിച്ചി്ില .  രജ് ിസറുെള് െരവിഷ്കൃത മം ലോയി എാഴെുതി
സിമൂ്ഷേികലോന് ശദ്ധിബകണ്തലോണ് .

വലോരഷിെപദ്ധതി
ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ വലോരഷിെ പദ്ധതി രിമൂപീെരണഘ്ങ്ങള് ചുവകടുവബചരകുനു .

രിമൂപീെരണഘ്നിയമം തീയതി

വരകിനിയമംഗ് ഗിമൂപ് ബയലോഗങ്ങള് 1.12.10

പദ്ധതിആസിമൂതണ ബ്ലോക് ഗലോമം സഭാഗ 28.1.11

വിെസനിയകസമം ിനിയലോര 19.02.11

ഭാഗരണ/ സലോമത്തിിെഅനിയുമം തിനിയമര 1/4.6.11

ജ് ിലആസിമൂതണസമം ിതിഅനിയമംഗീെലോരനിയമം 15/11/ഡിപിഓ/കെടുവിഎനിയമം /27.3.12 
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വലോരഷിെ പദ്ധതിയില ഉള്കപടുവുത്തിുനതിനിയ് ആവിഷ്കരിച്ചതുനിയമം
നിയടുവപലോകിയതുമം ലോയ ബപ്രലോജ് ക്ടുെളുകടുവഎണനിയമം.

വിഭാഗലോഗനിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ബപ്രലോജ് ക്ടുെള് നിയടുവപലോകിയവ

ജ് നിയറല 112 90

എസ്.സി.പി. 15 8

ടുവി.എസ്.പി. 3 2

ആകെ 130 100

വലോരഷിെ പദ്ധതികുബവണ്ി വെയിരുത്തിിയ തുെയുകടുവ ബ ലോതസ്സ് അടിസ്്
അടുവിസ്ഥലോനിയത്തിിെുള്ള വരവുകചെവു വിശടലോനിയമംശങ്ങള് ചുവകടുവ ബചരകുനു .  (ഐ.കെ.എനിയമം.
സുബെഖബസലോഫ്റ്കവയറില തയ്യലോറലോകിയ െണകുെള് പ്രെലോരനിയമം . )

ഫണ്് ബ ലോതസ്സ് അടിസ്് വെയിരുത്തിിയ തുെ കചെവാഴെിച്ച തുെ

വിെസനിയഫണ്് (പ്രബത െ ബറലോഡ് പുനിയരുദ്ധലോരണ
പദ്ധതിവിഹിതം, മെയിതനിയമം ഉള്കപകടുവ )

29401126 23172208

ആസ്ിപരിപലോെനിയ ഗലോാ് - ബറലോഡിതരനിയമം 2451232 1880248

ബെനലോവിഷ്കരവിഷ്കൃത പരിപലോടുവി 11058000 -

തനിയതുഫണ്് 2590157 1458188

ഗുണബഫലോക്രവിഷ്കൃവിഹിതം, മെയിതനിയമം -  സ്ഥലോപനിയത്തിില
അടുവയ്കുനത് .

153408 36852

ഗുണബഫലോക്രവിഷ്കൃ വിഹിതം, മെയിതനിയമം -  ബനിയരി്്
കചെവാഴെികുനത്

1139148 471552

ജ് ിലപഞ്ലോയത്തി് വിഹിതം, മെയിതനിയമം 2859125 385000

ഗലോമം പഞ്ലോയത്തി് വിഹിതം, മെയിതനിയമം 4430550 335000

മം റുള്ളവ 311375 -

ആകെ 54394121 27739048

ആകെകചെവുശതമം ലോനിയനിയമം : 51 %
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സരകലോരില നിയിന് െഭാഗ മം ലോയ വിവിേ ഗലോാുെളുകടുവ
തന്വരഷവരവ്കചെവുസനിയമം്ഷേിപ്തംനിയമം
വിഭാഗലോഗനിയമം മം ുനിരിപ് വരവ് ആകെ കചെവ് നിയീകിയിരിപ്

പ്

ജ് നിയറല 5243667 14304000 19547667 16212042 3335625

എസ്.സി.പി. 1106270 3819000 4925270 2190401 2734869

ടുവിഎസ്പി 76250 346000 422250 326500 95750

പ്രബത െ ബറലോഡ് നിയവീെരണ പദ്ധതി
വിഹിതം, മെയിതനിയമം

- 4506000 4506000 4443582 62418

ആകെ 6426187 22975000 29401187 23172525 6228662

കചെവുശതമം ലോനിയനിയമം : 98.80 %

കമം യിാനിയന്സ്ഗലോാ്
വിഭാഗലോഗനിയമം മം ുനിരിപ് വരവ് ആകെ കചെവ് നിയീകിയിരിപ്

ബറലോഡിതരനിയമം 1161232 1290000 2451232 1880248 570984

ആകെ 1161232 1290000 2451232 1880248 570984

കചെവുശതമം ലോനിയനിയമം : 76.7%

വലോരഷിെപദ്ധതിനിയിരവഹിതം, മെയണനിയമം/ ബമം ലോണി്റിങ് 	ക്
വലോരഷിെ പദ്ധതിയിെിമൂകടുവ കൈവെവരിച്ച ബനിയ്ങ്ങള് ,  ആരജ് ികലോനിയലോവലോകത ബപലോയ

െ്ഷേ ങ്ങള് , പരലോജ് യെലോരണങ്ങള് എനിവ ഒറബനിയലോ്ത്തിില

വലോരഷിെപദ്ധതി: ബനിയ്ങ്ങള്
•  െലോരഷിെ ബമം ഖെയില വിവിേ മം ണ് സനിയമംര്ഷേണ ജ് െബസചനിയ ബപ്രലോജ് ക്ടുെള്
ആവിഷ്കരിച്ചു നിയടുവപലോകി .

• വനിയിതലോകതലോാഴെിലപരിശീെനിയ ബെനനിയമം നിയിരമം ിച്ചു പ്രവരത്തിനിയസജ്ജമം ലോകി .
• 15 െുടുവികവള്ള പദ്ധതിെളുകടുവ വിവിേനിയിരമം ലോണഘ്ങ്ങള് പിമൂരത്തിീെരിച്ചു .
• െഭാഗ മം ലോയസരകലോര ഗലോാുെളുകടുവ നിയിശ്ചിത ശതമാിത ശതമം ലോനിയനിയമം കചെവാഴെികലോനിയലോയതിനിയലോല
ബഷലോര്് ബഫലോള്ഒാഴെിവലോകലോന് ൊഴെിഞു . 

• സദഭാഗരണനിയമം ഉറപലോകുനതിനിയ് ബ്ലോക് ഓഫീസ് പിമൂരണമം ലോയി
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െമ ിമൂ്രവത്കരിെരികുന കപ്രലോജ് കറ് നിയടുവപലോകി .
•  ഐ.എ.കൈവവ. പദ്ധതിപ്രെലോരനിയമം ഭാഗവനിയനിയിരമ്മലോണത്തിിനിയു േനിയസഹിതം, മെയലോയനിയമംഅനിയുവടിച്ചു . 
• പ്രബത െ ബറലോഡ് നിയവീെരണ പദ്ധതി വിഹിതം, മെയിതനിയമം വിനിയിബയലോഗിച്ചു 12  ബറലോഡുെളുകടുവ
പുനിയരുദ്ധലോരണനിയമം നിയടുവത്തിി . 

ബെലോ്ങ്ങള്
➢ വലോരഷിെ പദ്ധതി അടുവങ്കിെികാ 51  ശതമം ലോനിയനിയമം മം ലോതമം ലോണ് വിനിയിബയലോഗികലോന്
ൊഴെിഞത് . 
➢ ആവിഷ്കരിച്ച 32 ബപ്രലോജ് ക്ടുെള് നിയടുവപലോകലോകത ഉബപ്ഷേിച്ചു .
➢ വലോരഷിെ പദ്ധതി െണകുെള് െരവിഷ്കൃത മം ലോയി ബക്രലോഡീെരിച്ചില .  ഐ.എ.കൈവവ. ബെന
വിഹിതം, മെയിതത്തിില തുെകയലോനുനിയമം കചെവില എനലോണ് െണകുെളില
ബരഖകപടുവുത്തിിയി്ുള്ളത് .
➢ ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ അനിയിവലോര  ചുമം തെയിലകപടുവലോത്തി പ്രവരവിഷ്കൃത്തിിെള്
ഏകറടുവുത്തി് നിയടുവപലോകി .
➢ ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തിിനിയ് ഏകറടുവുത്തി് നിയടുവപലോകലോവുന പ്രവരവിഷ്കൃത്തിിെളുകടുവ െുറഞ
അടുവങ്കില തുെ അഞ്ു െ്ഷേനിയമം രിമൂപയലോകണനിരികക ഇതിെുനിയമം െുറവ് അടുവങ്കില
വെയിരുതിയലോണ് ഭാഗിമൂരിഭാഗലോഗനിയമം ബപ്രലോജ് ക്ടുെളുനിയമം തയ്യലോറലോകിയി്ുള്ളത് . 
➢ നിയിബ്ഷേപഫണ്് കൈവെമം ലോറല പ്രവരവിഷ്കൃത്തിിെള്ക് ഗണ മം ലോയ തുെെള്
കചെവാഴെികച്ചങ്കിിെുനിയമം വിനിയിബയലോഗ / പിമൂരത്തിീെരണ വിവരങ്ങള് െഭാഗ മം ല . 

ഐ.കെ.എനിയമം.  തയ്യലോറലോകിയ വലോരഷിെ പദ്ധതികണകുെളികെ വിെസനിയ ഫണ്്
വെയിരുത്തില കചെവുെള് ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തി് ബരഖെള് പ്രെലോരമം ുള്ള വരവ് കചെവു
െണകുെളുമം ലോയി കപലോരുത്തികപടുവുനില . വിശടലോനിയമംശങ്ങള് ചുവകടുവ ബചരകുനു .

ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തി് െണകുെള് പ്രെലോരനിയമം ഐ.കെ.എനിയമം. തയ്യലോറലോകിയ െണകുെള്
പ്രെലോരനിയമം

െഭാഗ മം ലോയിരുന തുെ കചെവ് വെയിരുത്തിിയ തുെ കചെവ്

29401187 23172525 29401126 23172208

െണകുെളികെ കപലോരുത്തിബകടുവ് പരിഹിതം, മെയരിബകണ്തലോണ് .

നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥകര പദ്ധതി നിയിരവഹിതം, മെയണ ചുമം തെ
എലപിച്ചില

ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തി് 2011-12  സലോമത്തിിെ വരഷനിയമം െരവിഷ്കൃഷി അസിസാ് ഡയറക്ടര ,
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പ്ിെജ് ലോതി വിെസനിയ ഓഫീസര,  വ വസലോയ വിെസനിയ ഓഫീസര,  തലോെിമൂക് ആശുപതി
സിമൂപ്രണ്് എനീ ഉബട ലോഗസ്ഥകര പദ്ധതി നിയിരവഹിതം, മെയണ ചുമം തെ ഏലപിച്ചി്ില .  അതലോതു
ബമം ഖെെളില കൈവവടഗേ വുനിയമം പ്രവരത്തിനിയ പരിചയവുമം ുള്ള നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥരുകടുവ
ബസവനിയനിയമം പ്രബയലോജ് നിയകപടുവുത്തിി പദ്ധതി നിയിരവഹിതം, മെയണനിയമം െലോര ്ഷേമം മം ലോബകണ്തലോണ് .  വരകിനിയമംഗ്
ഗിമൂപുെള് , ഭാഗരണസമം ിതിഎനിവയുകടുവ സജ് ീവശദ്ധഇകലോര ത്തിിബെക് ്ഷേണികുനു .

ഭാഗലോഗനിയമംഭാഗലോഗനിയമം    2 : 2 :     വരവ്െണകുെളുകടുവവരവ്െണകുെളുകടുവ
ഓഡിറ്നിയിരീ്ഷേണങ്ങള്ഓഡിറ്നിയിരീ്ഷേണങ്ങള്

2.1  സലോനിയമംഖ  ബസലോഫ്റ്കവയര ഉപബയലോഗിച്ചുള്ള അകകകൌണ്ിനിയമംഗ്
സമ്പ്രടലോയനിയമംഅനിയുവരത്തിികുനതികെ അപലോെതെള്
1.1.2013  മം ുതല ഡബിള് എന്കിലും ട്രെി സമ്പ്രടലോയത്തിിെുള്ള െമ ിമൂ്രവത്കരിെരവിഷ്കൃത സലോനിയമംഖ 

ബസലോഫ്റ്കവയറിെലോണ് ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തി് എലലോ വരവുകചെവുെളുനിയമം അകകകൌണ്്
കചയ്യുനത് .  എനലോല 2011  കെ ബെരള പഞ്ലോയത്തി് രലോജ് ് അകകകൌണ്ിങ് 	ക് ച്ങ്ങളികെ
ച്നിയമം 58(1)  ല പരമം രശികുന പ്രതിടിനിയ ബയലോസിനിയമംഗ് നിയടുവപടുവിെള് നിയടുവത്തിുെബയലോ ജ് ി.ഓ.
(എനിയമം.എസ്)  245/2011/തസ വിശ്വഭാഗവ/13.10.11  ല നിയിരബടശിച്ചി്ുള്ള പ്രതിടിനിയ ബയലോസിനിയമംഗ്
റിബപലോര്ുെളലോയ െലോഷ് ബുക് സമ്മറി ,  ബലോങ്കി് ബുക് സമ്മറി എനിവയുകടുവ പ്രിാ്
ഔ്ുെള് അകകകൌണ്ാ് /  കഹിതം, മെയഡ് അകകകൌണ്ാുനിയമം കസക്ര്റിയുനിയമം ഒപി്ു ഫയല
കചയ്യുെബയലോ ഉണ്ലോയി്ില .
സലോനിയമംഖ യില കചെവ് ബരഖകപടുവുത്തിുബമലോള് െഭാഗികുന ബപകമം ാ് ഓരഡറുെള്
ബിലുെള്കകലോപനിയമം സിമൂ്ഷേികുനില .  യഥലോര്ത്ഥ കപയ്മകമം ാിനിയ് ബശഷനിയമം മം ലോതമം ലോണു
വിവരങ്ങള്  സലോനിയമംഖ യില ബരഖകപടുവുത്തിുനത് .  സലോനിയമംഖ  ബപകമം ാ് ഓരഡര ബിലില
ബരഖകപടുവുത്തിലോകത കസക്ര്റി ബിലില ഒപ് വയ്കരുത് എന നിയിഷ്കരഷ ഇതിനിയലോല
പലോെികകപടുവുനില . ബപലോരലോയ്മമം െള് പരിഹിതം, മെയരികലോന് നിയടുവപടുവിെള്സ വിശ്വീെരിബകണ്തലോണ് . 

സബറഷനിയറി/ കെകൌണ്രബഫലോയിെുെളുകടുവസിമൂ്ഷേീപ്
സലോനിയമംഖ  ബസലോഫ്കറ വിശ്വയര മം ുഖലോന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് നടിരനിയമം  പണനിയമം സ വിശ്വീെരികുബമലോള് രസീതുെളുകടുവയുനിയമം

(സബറഷനിയറി ) കെകൌണ്ര ബഫലോയിെുെളുകടുവയുനിയമം സിമൂ്ഷേിപിനിയ് തലോകാഴെപറയുന നിയിര്ദേശങ്ബടശങ്ങള്
പലോെിബകണ്തലോണ് .
1. െമ ിമൂ്രവത്കരിെരവിഷ്കൃത രസീതുെളുകടുവ കെകൌണ്രബഫലോയില നിയിമൂകറണത്തിികാ
കെ്ുെളലോയി (ക്രമം നിയനിയമംബരഅനിയുസരിച്ചു ) സിമൂ്ഷേികുെ .

2. റദ് കചയ്യുന രസീതുെളുകടുവ അസ്സ് അടിസ്െുനിയമം കെകൌണ്ര ബഫലോയിെുനിയമം െലോന്സബെഷന്
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റിബപലോര്് സഹിതം, മെയിതനിയമംപ്രബത െനിയമം സിമൂ്ഷേികുെ .
3. അച്ചടുവിതെരലോര മം ിമൂെനിയമംറദ് കചയ്യുന രസീത്സബറഷനിയറി പ്രബത െനിയമം സിമൂ്ഷേികുെ . 

2.2 വലോടുവെവരുമം ലോനിയനിയമം : െരവിഷ്കൃത മം ലോയെണകുെള്സിമൂ്ഷേികുനില
എസ്ജ് ിഎസ്കൈവവ വിപണനിയബെനങ്ങളിലനിയിന് വലോടുവെയിനിയത്തിില 3164 രിമൂപവരവുണ്് .
എനലോല ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ അേീനിയതയില ആകെയുള്ള ഇത്തിരനിയമം
ബെനങ്ങകളകുറിച്ചുനിയമം വിഇഓ െ വിശ്വലോരബ്ഴ്സുകളസുെകളകുറിച്ചുനിയമം െരലോറിലലോകത ഇവ
ഉപബയലോഗികുനവകരകുറിച്ചുനിയമം െരവിഷ്കൃത മം ലോയ ബരഖെള് സിമൂ്ഷേികലോത്തിതിനിയലോല
പഞ്ലോയത്തിിനിയ് ഈയിനിയത്തിിെുണ്ലോെുന വരുമം ലോനിയത്തിികാ െരവിഷ്കൃത ത നിയിരണയികുവലോന്
ൊഴെിയുനില .  മം ുാഴെുവന് എസ്ജ് ിഎസ്കൈവവ വിപണനിയബെനങ്ങളുകടുവയുനിയമം വി .ഇ.ഓ.
െ വിശ്വലോരബ്രസുെളുകടുവയുനിയമം വിവരബശഖരണനിയമം നിയടുവത്തിി നിയിെവില അതുപബയലോഗികുനവരുമം ലോയി
െരലോറില ഏരകപ്ു വലോടുവെ ഈടുവലോകുനതിനിയുനിയമം ഒാഴെിഞുെിടുവകുനവ ബെെനിയമം കചയ്മതു
വലോടുവെയ്ക് നിയലെുനതിനിയുനിയമം നിയടുവപടുവിെള്സ വിശ്വീെരിബകണ്തലോണ് .

2.3  സഞ്ിത നിയിേിയിബെക് തിരിച്ചടുവയ്മബകണ് ത്തിുെ ബബളലോക്
പഞ്ലോയത്തി്അകകകൌണ്ിലനിയിെനിയിരത്തിിയിരികുനു . 
മം ുന് വരഷങ്ങളില വിവിേ ആവശ ങ്ങള്ക് പിന്വെിച്ച് പിമൂരണമം ലോയി
വിനിയിബയലോഗികലോകത തിരിച്ചടുവച്ചതുനിയമം ശി്ഷേനിയടുവപടുവിെളിെിമൂകടുവ ഈടുവലോകിയതുമം ലോയ
വിെസനിയഫണ്് തുെെള് മം ിസലോ ബെനിയിയസ്അകകകൌണ്ില (എസ്ബിടുവി അകകകൌണ്് നിയമര്
57050836555)  നിയിെനിയിരത്തിിയിരികുനതലോയി െലോണുനു .  വിശടവിവരനിയമം ചുവകടുവ
ബചരകുനു .
ഇനിയനിയമം തീയതി തുെ

വിവിേ നിയിബ്ഷേപ പ്രവരവിഷ്കൃത്തിിെളുകടുവ വിനിയിബയലോഗികലോത്തി തുെ
കെഡ് ുഎ യിലനിയിനുതിരികെെഭാഗിച്ചതു .

10.6.11 9987 

'' 25.7.11 43119 

വിബലജ് ് ഓഫീസര , മം ീനിയടുവനിയമംറവനിയ ിമൂ റികവറി തുെ 31.8.11 10800 

'' 9.1.12 8640 

െിമൂബരലോപടുവഗലോമം പഞ്ലോയത്തി് വിഹിതം, മെയിതനിയമം
ആനിയിവയല െുടുവികവള്ള പദ്ധതി (ജ് െനിയിേി പദ്ധതിയുമം ലോയി െിങ്കി്
കചയ്മതി്ുള്ളതിനിയലോല ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് ടുവിബപ്രലോജ് കറ് റദലോകി . 

21.2.2012 110000

ആകെ 182546 
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ടാ തകകള മാസാല�നായസ� അക��ണാല നാ�നാര�ാന  വ വസ്ഥയിലലോത്തിതിനിയലോല
3604-00-911-deduct  recoveries  of  over  payment  എന ശ#ര$ക�ാല സര�ാരാല���
അടവാല�ണതാണ� .  (ധനകാര് വകപാകപ 12.4.06  ക� ജാ .  ഓ.  (പാ)  177/2006  ഖണാക
കാണക.)

ഭാഗലോഗനിയമംഭാഗലോഗനിയമം    3 : 3 :     കചെവ്െണകുെളിബിന്മേെുള്ളകചെവ്െണകുെളിബിന്മേെുള്ള
ഓഡിറ്നിയിരീ്ഷേണങ്ങള്ഓഡിറ്നിയിരീ്ഷേണങ്ങള്

3.1  ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് െമ ിമൂ്രവത്കരിെരണനിയമം :  ബപ്രലോജ് കറ്
നിയിരവഹിതം, മെയണത്തിികെഅപലോെതെള്

കപ്രലോകജ് ക്ടികാ ബപര് ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് ഓഫീസ്സനിയമംപിമൂരണെമ ിമൂ്രവത്കരിെരണനിയമം

ബപ്രലോജ് കറ് നിയനിയമംബര എസ്083/12 

അടുവങ്കില 500000 (തനിയത്ഫണ്് ) 

കചെവ് 476250 (ഡി.ഡി. നിയനിയമംബര 531305/തീയതിെഭാഗ മം ല )

23000 ( ഡി.ഡി. നിയനിയമംബര 531386/30.1.12) 

ആകെ 499250 

നിയിരവഹിതം, മെയണനിയമം കസകക്ര്റി , ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി്

ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് ഓഫീസ് െമ ിമൂ്ര വത്കരിെരികുനതിനിയുബവണ്ി വിഭാഗലോവനിയനിയമം
കചയ്മതിരുന ബപ്രലോജ് കറില 10  െമ ിമൂ്റുെള് ,  മം ിമൂനു പ്രിാ്ററുെള് ,  യു പി എസ്
എനിവ ഡിജ് ിഎസ് &ഡീ ബററ് ബെലോണകിലും ട്രെലോകറ് പ്രെലോരനിയമം വലോങ്ങുനതിനിയുനിയമം അനിയുബനമം ലോയ
ഇെക്ികല വയറിങ് 	ക് ,  കനിയറ് വരകിങ് 	ക് ബജ് ലോെിെള് കചയ്യുനതിനിയുനിയമം തുെ
വെയിരുത്തിിയിരുനു .  ബപ്രലോജ് കറ് ഫയല ,  െമ ിമൂ്ര -  െമ ിമൂ്ര അനിയുബന
ഉപെരണങ്ങളുകടുവ സബറലോക് റജ് ിസര എനിവയില തലോകാഴെപറയുന അപലോെതെള്
െലോണുനു .
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1. ഇനബസ്പേയര ബിസികനിയസ് ബെലോരപബറഷന് ബെലോ്യനിയമം എന സ്ഥലോപനിയത്തിില
നിയിനലോണ് പ്രസ്ുത ഉപെരണങ്ങള് വലോങ്ങിയത് .  എനലോല െമ ിമൂ്ര അനിയുബന
ഉപെരണങ്ങളുകടുവ സബറലോക് റജ് ിസറില ഡിവിഡി റീകൈവററര മം ലോതനിയമം െഭാഗിച്ചതലോയലോണ്
ബരഖകപടുവുത്തിിയി്ുള്ളത് .  ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തിിനിയ് െഭാഗികലോത്തി അനിയുബന
ഉപെരണങ്ങളുകടുവ പ്ിെയുനിയമം വിെയുനിയമംചുവകടുവ ബചരകുനു .

ഇനിയനിയമം നിയിരക് എണനിയമം ആകെത്തിുെ

കഹിതം, മെയഡകസറ് വിത്തി്കൈവമം ക് 180 10 1800 

സ്പേീകറുെള് 250 10 2500 

ആകെ 4300 

പഞ്ലോയത്തിിനിയ് െഭാഗികലോത്തി ഉപെരണങ്ങളുകടുവ വിെയലോയ 4300  രിമൂപ ഇന്സ്പേയര
ബിസിനിയസ് ബെലോരപബറഷന് എന സ്ഥലോപനിയത്തിില നിയിബനലോ അലലോത്തിപ്ഷേനിയമം
നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥനിയലോയ ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് കസക്ര്റിയില നിയിബനലോ
ഈടുവലോബകണ്തലോണ് .

2. െനിയമംപ ിമൂ്കൈവറസഷനിയു ബവണ്ിയുള്ള ഇെക്ികല ബജ് ലോെിെള് മം ലോകീല ഇെക്ികലസ്
പലോമലോടുവി ,  കനിയറ് വരകിങ് 	ക് ബജ് ലോെിെള് ഇന്കൈവസ്പേര ബിസികനിയസ് ബെലോരപബറഷന്
ബെലോ്യനിയമം എനീ സ്ഥലോപനിയങ്ങളലോണ് കചയ്മതിരികുനത് .  ബമം ല ബസവനിയങ്ങള്
െഭാഗ മം ലോകുനതിനിയ് െുറഞത് മം ിമൂനു െ വിശ്വബ്ഷനിയുെള് എങ്കിിെുനിയമം സ വിശ്വീെരിച്ച്
നിയിരകുെള് തലോരതമം  നിയമം കചയ്മതു പഞ്ലോയത്തിിനിയു  പരമം ലോവേി ബനിയ്മം ുണ്ലോകുന
തരത്തിില പ്രവരവിഷ്കൃത്തിി നിയടുവത്തിിയി്ില .
തബദശ സ വിശ്വയനിയമം ഭാഗരണ സ്ഥലോപനിയങ്ങളുകടുവ െനിയമംപ ിമൂ്കൈവറസഷനിയു ആവശ മം ലോയ
ഇകെക്ികല കനിയറ് വരകിങ് 	ക്  ബജ് ലോെിെള്കലോയി ബെലോ്യനിയമം ജ് ിലയില സ്പേീഡ്
എകാരകൈവപ്രകസസ് പലോെകലോടുവ് എന സ്ഥലോപനിയകത്തി സരകലോര
ചുമം തെകപടുവുത്തിിയിരുനു .  എനലോല ഈസ്ഥലോപനിയത്തിികാ ബസവനിയനിയമം ബതടുവിയതലോയി
െലോണുനില .  സരകലോര  നിയിരബടശങ്ങള് പലോെികലോതിരുനതിനിയ് സരകലോരില
നിയിനുസലോേിമൂെരണനിയമം വലോബങ്ങണ്തലോണ് . 

3.2 ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ അനിയിവലോര ചുമം തെെളില കപടുവലോത്തി
കപ്രലോകജ് ക്ടുെള്ക് തുെകചെവാഴെിച്ചു
അസിസാ് എക്സികിെ ിമൂ്ീവ് എന്ജ് ിനിയിയര നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥനിയലോയി 2011-12  ല
ബ്ലോക് പഞ്ലോയത്തിില രണ്ു ബസ് െലോത്തിിരിപ് ബെനങ്ങള് നിയിരമം ിച്ചതിനിയ് 96385 രിമൂപ
കചെവാഴെിച്ചു . വിശടവിവരനിയമം ചുവകടുവ ബചരകുനു .

LO
CAL F

UND
 A

UDIT
 D

EPARTM
ENT



12

കപ്രലോകജ് ക്ടുവികാ ബപര് കചെവാഴെിച്ചത്തിുെ

എസ്048/12 മം ിമൂനുപീടുവിെബസ്െലോത്തിിരിപ് ബെനനിയമം  26956 

എസ്051/12 കതങ്ങുനിയമംപള്ളി ബസ്െലോത്തിിരിപ് ബെനനിയമം 69429 

ആകെ 96385 

1994  കെ ബെരള പഞ്ലോയത്തി് രലോജ് ് നിയിയമം നിയമം 172(1  വെുപിന് െീാഴെിെുള്ള നിയലോെലോനിയമം
പ്ിെയില ഇനിയനിയമം തിരിച്ചുള്ള ചുമം തെെളില ചിെ ഗണങ്ങളിലകപടുവുന ബറലോഡുെളുകടുവ
പരിപലോെനിയകമം ലോാഴെികെ ബസ് െലോത്തിിരിപ് ബെനങ്ങളുകടുവ നിയിരമം ലോണനിയമം ഉള്കപ്ി്ില .
ആയതിനിയലോല അവയുകടുവ കചെവ് ഓഡിറില തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു .  കപ്രലോകജ് ക്ടുെള്
ഏകറടുവുത്തി് നിയടുവപലോകിയതിനിയ് സരകലോരില നിയിനുസലോേിമൂെരണനിയമം വലോബങ്ങണ്തലോണ് .

3.3  ബഫലോബ്ലോസലോറ് കമം ഷിന് വലോങ്ങല :  നിയടുവപടുവിക്രമം ങ്ങളില
അപലോെത
ബപ്രലോജ് കറ് നിയമരഎസ്044/12

ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് ഓഫീസിബെക് ബഫലോബ്ലോസലോറ് കമം ഷിന്
വലോങ്ങുനതിനിയലോയി തനിയതു ഫണ്ില നിയിനു 90817  രിമൂപ വെയിരുത്തിി നിയടുവപലോകിയ ബമം ല
നിയനിയമംബര ബപ്രലോജ് കറ് കൈവബ ബലോക് സമ്പ്രടലോയത്തിിെലോണ് നിയടുവപലോകിയത്.  ഇതിനിയലോയി ബററ്
ബെലോണകിലും ട്രെലോകറ് പ്രെലോരമം ുള്ള ബതലോഷിബ ഇ -സുഡിബയലോ 182  ബഫലോബടുവലോബെലോപി കമം ഷിന്
തിരകഞടുവുകുെയുനിയമം അതികാ വിെയില നിയിനു പഞ്ലോയത്തിില നിയിെവിെുണ്ലോയിരുന
കമം ഷീനിയികാ വിെയലോയി 6500  രിമൂപ െുറച്ചു 84317  രിമൂപ കമം ഷീനിയികാ വിതരണകലോരലോയ
ബെലോ്യകത്തി ആവബെലോണ സിസനിയമംസ് ആന്ഡ്  സരവീസസിനിയ് ഡിഡി നിയനിയമംബര
531447/7.2.12  പ്രെലോരനിയമം നിയലിയി്ുണ്് .  പ്രസ്ുത വലോങ്ങെു മം ലോയി ബനകപ്ു ഓഡിറില
െകണ്ത്തിിയ അപലോെതെള് ചുവകടുവ ബചരകുനു .

1. നിയിെവിെുണ്ലോയിരുന കസബറലോക്സിക് കമം ഷിന് ഉപബയലോഗബയലോഗ മം കലനുള്ള വിവരങ് 	കള്
സിമൂ്ഷേിച്ചി്ില .

2. ഉപബയലോഗബയലോഗ മം ലലോത്തി സലോേനിയത്തിികാ അപ്സെറ്കസറ് മം ിമൂെ നിയമം ്ഷേമം തയുള്ള
ഉബട ലോഗസ്ഥന് നിയിജ് കപടുവുത്തിിയി്ില . (ജ് ിഓ(എനിയമംഎസ് ( 3/2000/എസ്പിഡി /30.3.2000
പ്രെലോരനിയമം ) 
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3. കെലോബ്ഷന് വാഴെികൈവബബലോക് (ബററ് ബെലോണകിലും ട്രെലോകറ് കവണ്രമം ലോരില നിയിനു ) ഓഫര
അനിയമംഗീെരിച്ചു പഞ്ലോയത്തി് ഫണ്ികാ െുറഞ കചെവ് ഉറപലോകലോന് നിയടുവപടുവിെള്
കൈവെകകലോണ്ി്ില .
ടുവി അപലോെതെള് നിയിെനിയിലകുനതിനിയലോല ബഫലോബ്ലോബെലോപി കമം ഷിന് വലോങ്ങുനതിനിയ്
കചെവാഴെിച്ച 84317 രിമൂപഓഡിറില തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു . 

3.4  വിെെലോനിയമംഗരക് മം ുച്ചക്ര വലോഹിതം, മെയനിയ വിതരണനിയമം :  ബപ്രലോജ് കറ്
നിയടുവത്തിിപികെ അപലോെതെള്
ബപ്രലോജ് കറ് നിയനിയമംബര : എസ് 142/12
ബബലോബളലോക് പഞ്ലോയത്തിികെ വിവിേ ഡിവിഷനിയുെളികെ സ വിശ്വയനിയമം കതലോാഴെില കചയ്യലോന്
തലോത്കരിപര മം ുള്ള 40  ശതമം ലോനിയത്തിില െിമൂടുവുതല ശലോരീരിെ കൈവവെെ മം ുള്ള
ഗുണബഭാഗലോക്ലോകള്ക് അേിെ ചക്രങ്ങബളലോടുവുെിമൂടുവിയ സെിമൂ്ര് വലോങ്ങി നിയലെുനതിനിയലോയി
കസക്ര്റി  നിയിരവഹിതം, മെയബണലോ ബട ലോഗസ്ഥനിയലോയി വിഭാഗലോവനിയനിയമം കചയ്മത ബമം ല കപ്രലോകജ് കറിെിമൂകടുവ
ഭാഗിനബശഷിയുള്ള 34  കപരക് വിെസനിയഫണ്ില നിയിനു 2327402  രിമൂപ കചെവാഴെിച്ചു
സെിമൂ്ി (with  side  wheel  90  സി സി )വലോങ്ങി നിയലി .  ഭാഗിനബശഷിയുള്ളവകര
സമം ിമൂഹിതം, മെയത്തിികാ  മം ുഖ േലോരയിബെക് കെലോണ്ുവരുനതിനിയ് നിയടുവപലോകിയ ബമം ല
കപ്രലോകജ് ക്ടുെളുമം ലോയി ബനകപ് ഓഡിറ് നിയിരീ്ഷേണങ്ങള് ചുവകടുവ ബചരകുനു .
ഗലോമം സഭാഗ വാഴെി തിരകഞടുവുപു നിയടുവത്തിി അനിയമംഗീെരിച്ച ഗുനിയബഫലോക്രവിഷ്കൃ പ്ിെ പലോമലോടുവി
ഡിവിഷന് മം ലോതമം ലോണു സമം രപിച്ചത് . മം റ്ഡിവിഷനിയുെളില നിയിനു െഭാഗ മം ലോകിയ പ്ിെയില
ശലോരീരിെ കവലുവിളി ബനിയരിടുവുനവരകുള്ള കപന്ഷന് കൈവെപറുന ഗുണബഭാഗലോക്ലോകളുകടുവ
പ്ിെയുനിയമം ഡിവിഷന് അനിയമംഗങ്ങളുകടുവ ശുപലോരശ െത്തിുെളുമം ലോനിയുള്ളത് .  ബബളലോക്
പഞ്ലോയത്തിില ഗലോമം സഭാഗ വിളിച്ച് െിമൂ്ലോന് പ്രലോബയലോഗിെ ബുദ്ധിമം ു്് ഉള്ളതിനിയലോല അവര
ബനകപ് ഡിവിഷനിയുെളികെ ഗലോമം സഭാഗെള് വാഴെിയലോണ് ഗുണബഭാഗലോക്ലോകകള
തിരകഞടുവുബകണ്ത് .  ഗലോമം സഭാഗെള് വാഴെി അരഹിതം, മെയരലോയ ഗുണബഭാഗലോക്ലോകകള
തിരകഞടുവുകലോകത ബപ്രലോജ് കറ് ആനിയുെിമൂെ നിയമം വിവിേ ഡിവിഷനിയുെള്ക് വീതനിയമം കവച്ചബശഷനിയമം
കമം ഡിെല െ ലോമ് നിയടുവത്തിി ഗുണബഭാഗലോക്ലോകകള തിരകഞടുവുത്തി രീതി സുതലോര മം ല .
ഗുണബഭാഗലോക്ലോകകള തിരകഞടുവുകുന സനിയമംഗതിയില പഞ്ലോയത്തിുെള്
ഗുണബഭാഗലോക്ലോകകള തിരകഞടുവുകുന അേിെലോരസ്ഥലോനിയങ്ങള് അലമം റിച്ച് ഗുണബഭാഗലോക്രവിഷ്കൃ
പ്ിെെള് അനിയമംഗീെരികുനതിനിയുള്ള അേിെലോര സ്ഥലോനിയങ്ങള് മം ലോതമം ലോണ് .  തബദശ സ വിശ്വയനിയമം
ഭാഗരണ വെുപികാ 2.10.97  കെ ജ് ി.ഓ.(പി)  220/97  നിയു വിരുദ്ധമം ലോയി സുതലോര മം ലലോകത
ഗുണബഭാഗലോക്രവിഷ്കൃ തിരകഞടുവുപ് നിയടുവത്തിിയതിനിയ് സരകലോരില നിയിനു സലോേിമൂെരണനിയമം
വലോബങ്ങണ്തലോണ് .  സെിമൂ്റുെളുകടുവ റജ് ിസബകിലും ട്രെഷന് സര്ിഫികറുെള് മം ുാഴെുവന്
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പഞ്ലോയത്തിില സിമൂ്ഷേികുനതിനിയു തീരുമം ലോനിയിച്ചിരുനുകവങ്കിിെുനിയമം അപ്രെലോരനിയമം റജ് ിസബകിലും ട്രെഷന്
സര്ിഫികറുെള് മം ുാഴെുവന് സിമൂ്ഷേിച്ചി്ില .  െിമൂടുവലോകത ഗുണബഭാഗലോക്ലോകളുകടുവ കൈവെ ഡ്രൈവിങ് 	ക്
കൈവെകസന്സ് ബരഖെളുനിയമം സിമൂ്ഷേിച്ചി്ില .  പദ്ധതിയുകടുവ ബമം ലോണിററിങ് 	ക് നിയടുവത്തിിയി്ില .
ഗുണബഭാഗലോക്ലോകള്ക് ബപ്രലോജ് കറ് പ്രെലോരമം ുള്ള ബനിയ്ങ്ങള് കൈവെവരികലോന് സലോേിബച്ചലോ
എനുനിയമം വ ക്മം ല .  പദ്ധതി നിയിരവഹിതം, മെയണത്തിികെ ബമം ല  അപലോെതെളലോെുനിയമം പദ്ധതിയുകടുവ
െ്ഷേ പ്രലോപ്തംി സനിയമംബനിച്ച വിവരങ്ങളുകടുവ അഭാഗലോവത്തിിെുനിയമം 2327402  രിമൂപയുകടുവ കചെവ്
ഓഡിറില തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു .

3.5  കസെ ിമൂരിറി നിയിബ്ഷേപനിയമം വലോങ്ങലോകത പരബച്ചസ് ഓരഡര
നിയലി

ബപ്രലോജ് കറ് നിയമര എസ്116/12 

കചെവ്തുെ 99740 രിമൂപ(വിെസനിയഫണ്് )

വനിയിതലോ കതലോാഴെില പരിശീെനിയ ബെനത്തിിനിയ് ഫരണിച്ചര വലോങ്ങല എന ബപ്രലോജ് കറ്
കടുവന്ഡര മം ുബഖനിയയലോണ് നിയടുവപലോകിയത് .  ഒരു െ്ഷേനിയമം രിമൂപ അടുവങ്കില ഉണ്ലോയിരുനു .  ബമം ല
ബപ്രലോജ് കറ് നിയടുവപലോകുനതിനിയ് കൈവഫബര കെനിയമംെിമൂബരലോപടുവ, ബഗലോെുലഎന്ജ് ിനിയിയറിങ് 	ക് വരക്സിക്
എനീ സ്ഥലോപനിയങ്ങളലോണ് കടുവന്ഡര സമം രപിച്ചത് .  ഇതില െുറഞ നിയിരക് വലോഗടലോനിയനിയമം
കചയ്മത കൈവഫബര കെനിയമം െിമൂബരലോപടുവ എനസ്ഥലോപനിയത്തിില നിയിനു മം തിയലോയ കസെ ിമൂരിറി
കഡബപലോസിറ് വലോങ്ങലോകതയലോണ് സപ്ലയ് ഓരഡര നിയലിയത് .  വിതരണനിയമം കചയ്മത
സലോേനിയങ്ങളുകടുവ ഗുണനിയിെവലോരവുനിയമം വിലപനിയലോനിയന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് നടര ബസവനിയവുനിയമം ഉറപലോകുനതിനിയ്
നിയിയമം ലോനിയുസരവിഷ്കൃതമം ുള്ള കസെ ിമൂരിറി നിയിബ്ഷേപനിയമം ഈടുവലോബകണ്ത് അനിയിവലോര മം ലോയിരുനു .
ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ ഉത്തിമം തലോത്കരിപര ങ്ങള് ഹിതം, മെയനിയികുന ഇത്തിരനിയമം നിയടുവപടുവിെള്
ആവരത്തിികലോതിരികലോന് ശദ്ധിബകണ്തലോണ് .

3.6 കവകൌച്ചറുെള്ഹിതം, മെയലോജ് രലോകിയില
2011-12  സലോമത്തിിെ വരഷനിയമം  തനിയതുഫണ്ില  നിയിനു കചെവാഴെിച്ച 5872  രിമൂപയുകടുവ
കവകൌച്ചറുെള് പരിബശലോേനിയയ്ക് െഭാഗ മം ലോകിയില . വിശടലോനിയമംശങ്ങള് ചുവകടുവ ബചരകുനു .
വിവരണനിയമം കചക്നിയമര

/തീയതി
പിന്വെിച്ച
തുെ

കമം സകസരസ് സീല കടുവെ് ചിങ്ങവനിയനിയമം എന
സ്ഥലോപനിയത്തിികാ ഇഎനിയമംഡിതിരികെനിയലിയത്

136998/7.12.11 3322 

ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് പ്രസികഡാികാ 11/2011  കെ 1307404/16.12.11 1450

LO
CAL F

UND
 A

UDIT
 D

EPARTM
ENT



15

കടുവെിബഫലോണ അെകവന്സ് 15.12.11,  9.12.11  എനീ
ടിവസങ്ങളികെ ടുവലോക്സികിചലോരജ് ് . 

ടുവലോക്സികി ചലോരജ് ് ഇനിയത്തിില ശീ ബിജ് ു,  ശീ സുനിയില
എനിവരക് കെലോടുവുത്തിത്

1307401/8.12.11 1100

ആകെ 5872

കവ�ചറകള പരാലശാധനയ� �ഭ്മാ�ാ�താനാല 5872  ര4പയകട ക5�വ� ഓഡാറാല
തടസകപട�ന.

3.7 നിയിബ്ഷേപത്തിുെതിരികെനിയലിയത്തിികെഅപലോെതെള്
ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ കപ്രലോജ് ക്ടുെള് ഏകറടുവുത്തിു നിയടുവത്തിിയ വിവിേ
െരലോറുെലോരക് നിയിരതദ്രവ നിയമം ,  സുര്ഷേലോ നിയിബ്ഷേപനിയമം എനിവ തിരികയ നിയലിയത്
വ വസ്ഥലോപിത നിയടുവപടുവിക്രമം ങ്ങള് പലോെിച്ചല . നിയിബ്ഷേപനിയമം തിരികെ നിയലെുന് വിവരനിയമം നിയിബ്ഷേപ
റജ് ിസറില ബരഖകപടുവുത്തിുെബയലോ നിയിബ്ഷേപനിയമം സ വിശ്വീെരിച്ച രസീതികാ പെരപ് തിരികെ
വലോങ്ങി റദലോകുെബയലോ കചയ്യലോകതയലോണു തുെെള് തിരികെ നിയലിയത് .  പ്രസ്ുത നിയടുവപടുവി
ഋണബലോേ ത െണകുെളുകടുവ െരവിഷ്കൃത തയ്ക് ഭാഗനിയമംഗനിയമം വരുത്തിുനതുനിയമം ഗുരുതരമം ലോയ
ക്രമം ബകടുവുെള്ക് വാഴെി വയ്കുനതുമം ലോണ് .  നിയടുവപടുവി ക്രമം ങ്ങള് പലോെികലോകത തുെ തിരികെ
നിയലിയത്തിികാ വിശടലോനിയമംശങ്ങള് ചുവകടുവ ബചരകുനു .

െരലോറുെലോരന് /
സ്ഥലോപനിയനിയമം

തിരികെനിയലിയതുെ കചക് / ഡിഡി
നിയമര / തീയതി

അഭാഗിപ്രലോയകുറിപ്

ശീഎ. ആലകബരടുവ് 75000 ഡിഡിനിയമര്
5311110/1.12.11

ശീകെ. എനിയമം.
ബജ് ലോകസഫ്

3000 1307422/8.2.12

കൈവഫബര കെനിയമം
ബകിലും ട്രെബഡഴ്സുകളസ്

2700 അബപ്ഷേബപലോെുനിയമം
ഫയെില

സിമൂ്ഷേിച്ചി്ില

ഇ�രത അപാകതകള ആവര�ാ�ാതാരാ�ാന ശദാല�ണതാണ�.
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3.8  നിയടുവപലോെനിയമം നിയിരമം ലോണനിയമം :  സരകലോര
മം ലോരഗനിയിരബടശങ്ങള്ക് വിരുദ്ധനിയമം

ബപ്രലോജ് കറ് നിയമര എസ്121/12

നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥന് അസിസാ് എക്സികിെ ിമൂ്ീവ് എന്ജ് ിനിയിയര

െണവീനിയര  ശീബമം ലോഹിതം, മെയന് ബപലോള്

2011-12  വര്ദേശങ്ഷനിയമം വിെസനിയഫണ്് (കപലോതുവിഭാഗലോഗനിയമം )  വിനിയിബയലോഗിച്ച് നിയടുവപലോകിയതലോണ്
മം ുകലോെി -  വലോബാഴെപറമ് ഭാഗലോഗത്തി് നിയടുവപലോെനിയമം എന ബപ്രലോജ് കറ് .  തബദശ സ വിശ്വയനിയമം ഭാഗരണ
വെുപികാ 24.7.07  കെ ജ് ി.ഓ.(എനിയമം.എസ്.)  183/07  ഖണിെ 6.19  പ്രെലോരനിയമം ബബളലോക്
പഞ്ലോയത്തിുെളുനിയമം ജ് ില പഞ്ലോയത്തിുെളുനിയമം നിയടുവപലോെങ്ങളുകടുവ നിയിരമം ലോണത്തിിനിയുള്ള
കപ്രലോകജ് ക്ടുെള് കപലോതുവിഭാഗലോഗത്തിിബെലോ പ്രബത െ ഘടുവെപദ്ധതിയിബെലോ ഏകറടുവുകലോന് പലോടുവില
എനു നിയിഷ്കരശിച്ചി്ുണ്് .  സര കലോര  മം ലോരഗനിയിരബടശങ്ങള്ക് വിരുദ്ധമം ലോയി ബപ്രലോജ് കറ്
ഏകറടുവുത്തി് നിയടുവപലോകിയതിനിയ് വിശടീെരണനിയമം ആവശ കപ്ു നിയലിയ ഓഡിറ് എന്െ വിശ്വയറികു
(നിയമര 7/26.8.13) സമം രപിച്ച മം റുപടുവി തരവിഷ്കൃപ്തംിെരമം ല . ആയതിനിയലോല കപ്രലോകജ് ക്റിനിയുബവണ്ി
കചെവാഴെിച്ച 29581  രിമൂപ (004079/9.3.12)  ഓഡിറില തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു .  മം ലോരഗ
നിയിരബടശങ്ങള്ക് വിരുദ്ധമം ലോയി പദ്ധതി ഏകറടുവുത്തി് നിയടുവപലോകിയതിനിയ് സരകലോരില നിയിനു
സലോേിമൂെരണനിയമം വലോങ്ങിഓഡിറ്തടുവസ്സ് അടിസ്നിയമം ഒാഴെിവലോബകണ്തലോണ് .

3.9  ബമം ലോബികൈവെസഷന് അഡ വിശ്വലോന്സ് തുെ തിരികെ
ഈടുവലോകിയില

ബിലനിയമര : 20/07-08/28.2.08
തുെ : 30000 രിമൂപ
2007-08  വലോരഷിെ പദ്ധതിയില ഉള്കപടുവുത്തിിയ കെലോത്തിെ വിഇഓ ഓഫീസ്

ചുറുമം തില നിയിരമം ലോണനിയമം എന കപ്രലോകജ് കറിനിയുബവണ്ി 30000  രിമൂപ ബമം ലോബികൈവെസഷന്
അഡ വിശ്വലോന്സലോയി െണവീനിയര ശീമം തി െളിതലോമ്മലോള് പി.  എന്.  വെിയപറമില
എനലോയലോള്കു  നിയലെിയ്യി്ുണ്് .  യഥലോസമം യനിയമം പണി പിമൂരത്തിീെരികലോതിരുനതിനിയലോല
ടുവിയലോള് കൈവെപറിയ തുെ പിാഴെപെിശ സഹിതം, മെയിതനിയമം തിരികെ ഈടുവലോകലോന്
ബ്ലോക്പഞ്ലോയത്തി് നിയടുവപടുവിെള് സ വിശ്വീെരിച്ചതലോയി െലോണുനു .  (െത്തി് നിയമര ബി.പി.
1852/11/1.3.12)  എനലോല നിയലോളിതുവകര ടുവി തുെ തിരികെ ഈടുവലോകിയി്ില .  തുെ
ഈടുവലോകുനതിനിയു  റവനിയ ിമൂ റികവറി നിയടുവപടുവി സ വിശ്വീെരിച്ചു വരുനതലോയി ഇത്
സനിയമംബനിച്ചു നിയലിയ ഓഡിറ് എന്െ വിശ്വയറികു (നിയമര 8/26.8.13) മം റുപടുവി നിയലിയി്ുണ്് .
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എനലോല ഇത്തിരത്തിിെുള്ള നിയടുവപടുവിെള് സ വിശ്വീെരിച്ചതികാ യലോകതലോരു ബരഖെളുനിയമം ഫയെില
െലോണുനില . തുെപിാഴെപെിശ സഹിതം, മെയിതനിയമംഈടുവലോകി വിവരനിയമംഅറിയിബകണ്തലോണ് .

3.10  വെിയപലോറ െുടുവികവള്ള പദ്ധതി :  തിരികെ െഭാഗിച്ച പാഴെയ
ബമം ലോബ്ലോരബെെനിയമംകചയ്മതില

ബപ്രലോജ് കറ് നിയമര : എസ് 102/12 
അസിസാ് എക്സികിെ ിമൂ്ീവ് എന്ജ് ിനിയിയര നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥനിയലോയി

നിയടുവപിെലോകിയ ടുവി കപ്രലോകജ് ക്ടിനിയ് ബവണ്ി 50000 രിമൂപ കചെവാഴെിച്ചു കൈവറഡബെലോയില നിയിനു
10  എച്ച്പി ബമം ലോബ്ലോറുനിയമം അനിയുബന സലോേനിയങ്ങളുനിയമം വലോങ്ങി നിയലെി .  പുതിയ ബമം ലോബ്ലോര
വലോങ്ങി സ്ഥലോപിച്ചതിനിയലോല പാഴെയ ബമം ലോബ്ലോര ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് കസക്ര്റിക്
ഗുണബഭാഗലോക്രവിഷ്കൃസമം ിതി കൈവെമം ലോറിയി്ുണ്് .  ആയത് ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് നിയലോളിതുവകര
ബെെനിയമം  കചയ്മതി്ില .  ടുവി ബമം ലോബ്ലോര ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് െമ്മിറിയുകടുവ
അനിയമംഗീെലോരബത്തിലോടുവുെിമൂടുവി ്ഷേമം തയുള്ള ഉബട ലോഗസ്ഥന് മം ുബഖനിയമം ിമൂെ നിയിരണയനിയമം നിയടുവത്തിി ബെെനിയമം
കചയ്മതുജ് നിയറലപരപസ് ഫണ്ിബെക് മം ുതലകിമൂബ്ണ്തലോണ് .

3.11  പഞ്ലോയത്തി് ബെലോണഫറണസ് ഹിതം, മെയലോള് ഫരണിഷിങ് 	ക് :
സുതലോര മം ലലോത്തിതുനിയമം നിയിരുത്തിരവലോടപരവുമം ലോയ നിയടുവപടുവിെള്

കപ്രലോകജ് ക്ടികാ ബപര് ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് ബെലോണഫറണസ് ഹിതം, മെയലോള്ഫരണിഷിങ് 	ക്

ബപ്രലോജ് കറ് നിയമര എസ്086/12

നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥന് ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് കസക്ര്റി

അടുവങ്കില 500000 രിമൂപ(തനിയതുഫണ്് ) 

കചെവു 459800 രിമൂപ

ഡിഡിനിയമര 532526/27.3.2012
459800 രിമൂപ(എസ്.ബി.ടുവി. പള്ളികബത്തിലോടുവ് ) 

കടുവന്ഡര ്ഷേണിച്ചു നിയടുവത്തിിയ ബമം ല കപ്രലോകജ് ക്റിെിമൂകടുവ പഞ്ലോയത്തി്
ബെലോണഫറന്സ് ഹിതം, മെയലോളില ഗ്ലാസ്ലോസ്സ് അടിസ്് ഉപരിതെബത്തിലോടുവു െിമൂടുവി ബതക് തടുവിയില നിയിരമം ിച്ച
ബെലോണഫറന്സ് ബടുവബിളുെളുനിയമം 30  െബസരെളുനിയമം െഭാഗ മം ലോകുനതിനിയലോണ് െ്ഷേ മം ി്ത് .
െുറഞ തുെ (459800  രിമൂപ )  ബെ വിശ്വലോ്് കചയ്മത കൈവഫബര കെനിയമം െിമൂബരലോപടുവ എന
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സ്ഥലോപനിയവുമം ലോയി 18.11.11  ല െരലോറില ഏരകപടുവുെയുനിയമം 5.1.12  ല സകൈവപപ്പ്ലൈ ഓരഡര
നിയലുെയുനിയമം കചയ്മതു .  ഇതിനിയ് ബശഷനിയമം കൈവഫബര കെനിയമം െിമൂബറലോപടുവ എന സ്ഥലോപനിയത്തിികാ
തീയതി ബരഖകപടുവുത്തിലോത്തി െത്തി് അനിയുസരിച്ചു 12.1.12  കെ പതികനിയ്ലോനിയമം നിയമര െമ്മിറി
തീരുമം ലോനിയപ്രെലോരനിയമം ബെലോണകഫറന്സ് ഹിതം, മെയലോള്ഫരണിഷിങ്ങിനിയുള്ള ബമം ശെള് ബതക്തടുവിയില
നിയിരമം ിച്ചു നിയലുബമലോള് അടുവങ്കില തുെ തിെയലോകത വരുകമം ന െരലോറുെലോരകാ വലോടഗതി
മം ുന് നിയിരത്തിി ഫരണീച്ചര മം ഹിതം, മെയലോഗണി തടുവിയില നിയിരമം ിച്ചു െഭാഗ മം ലോകുനതിനിയ് അനിയുവടിച്ചു
കടുവന്ഡര പ്രെലോരനിയമം ബെ വിശ്വലോ്് കചയ്മത 459800  രിമൂപ ഡിഡി നിയമര 532526  /27.3.12
പ്രെലോരനിയമം െരലോറുെലോരനിയ് നിയലുെയുനിയമം കചയ്മതു . 

കടുവണ്റില പകങ്കിടുവുത്തി രണ്ലോമം കത്തി സ്ഥലോപനിയനിയമം ഉടുവമം യലോയ സിബന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് നടലോള് ബതലോമം സ്
വടുവബക െലോഞിരത്തിിങ്കില ,  പിമൂവരണി എനയലോള് എസിബമം റില നിയിനു 3.8%  െുറഞ
നിയിരകലോയിരുനു ബെ വിശ്വലോ്് കചയ്മതത് .  െരലോറില ഏരകപ് കൈവഫബര കെനിയമംഎനസ്ഥലോപനിയനിയമം
െരലോറില നിയിനു പിനലോകനിയമം ബപലോയബപലോള് പ്രസ്ുത സ്ഥലോപനിയത്തിികാ
നിയഷബടുവലോത്തിരവലോടിത്തിത്തിില രണ്ലോമം കത്തി െുറഞ തുെ ബെ വിശ്വലോ്് കചയ്മത സ്ഥലോപനിയകത്തി
െരലോര ഏലപികുെബയലോ റീ കടുവന്ഡര നിയടുവത്തിുെബയലോ കചയ്യലോകത കടുവന്ഡര കഷഡ ിമൂളില
ഉള്കപ്ി്ിലലോത്തി തടുവികെലോണ്്നിയിരമം ിച്ച ഫരണിച്ചര വിതരണനിയമം കചയ്യലോന്അനിയുമം തിനിയലിയ
ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് െമ്മിറിയുനിയമം ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് കസക്ര്റിയുനിയമം സുതലോര മം ലലോത്തി
വാഴെിെളിെിമൂകടുവയലോണ് ബമം ല കപ്രലോകജ് ക്ടികാ നിയിരവഹിതം, മെയണത്തിില തങ്ങളുകടുവ അേിെലോരനിയമം
വിനിയിബയലോഗിച്ചത് .  ്ഷേമം തയുള്ള ഒരു ഉബട ലോഗസ്ഥകാ സഹിതം, മെയലോയത്തിലോല എസിബമം റ്
തയ്യലോറലോകലോകത ബപ്രലോജ് കറ് രിമൂപീെരിച്ചതുനിയമം നിയിരവഹിതം, മെയണത്തിിനിയ് ബശഷനിയമം വനിയനിയമം വെുപികെ
്ഷേമം തയുള്ള ഒരു ഉബട ലോഗസ്ഥന് മം ുബഖനിയ തടുവിയുകടുവ ഗുണബമം ന്മം  ഉറപ് വരുത്തിിയി്ിെലോ
എനതുനിയമം ഗുരുതരമം ലോയ വീഴ്സുകളചെളലോയി ഓഡിറ് നിയിരീ്ഷേികുനു . 
ബതക് തടുവിയില നിയിരമം ിച്ചു നിയലെുന ഫരണിച്ചറുെള്ക് ബെ വിശ്വലോ്് കചയ്മത 459800  രിമൂപ
തകന മം ഹിതം, മെയലോഗണി തടുവിയില നിയിരമം ിച്ച ഫരണിച്ചറുെള്ക് നിയലെിയതുമം ിമൂെനിയമം തിെച്ചുനിയമം
നിയിരുത്തിരവലോടപരമം ലോയി നിയടുവപലോകിയ ബമം ല കപ്രലോജ് ക്ടിെിമൂകടുവ പഞ്ലോയത്തി് ഫണ്ിനിയ് നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടനിയമം
സനിയമംഭാഗവിച്ചി്ുള്ളതിനിയലോല അത് െരവിഷ്കൃത മം ലോയി നിയിജ് കപടുവുത്തിുനതിനിയ് 459800  രിമൂപയുകടുവ
കചെവ് തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു .  ഇത്സനിയമംബനിച്ചു വിശടമം ലോയ അബനിയ വിശ്വഷണത്തിിനിയ് ശുപലോരശ
കചയ്യുനു . 

3.12  വിവിേ നിയിബ്ഷേപ ഫണ്് കൈവെമം ലോറല ബപ്രലോജ് ക്ടുെളുകടുവ
പിമൂരത്തിീെരണവിനിയിബയലോഗസലോ്ഷേ പതങ്ങളില

ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് കസകക്ര്റി നിയിരെട്ടറി നിര്വ്വഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥനിയലോയ തലോകാഴെപറയുന
ബപ്രലോജ് ക്ടുെള്ക് ബവണ്ി വിവിേ ഏകജ് ന്സിെലക് ഫണ്് കൈവെമം ലോറിയി്ുണ്് .  എനലോല
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ഇവ പിമൂരത്തിീെരിച്ചതികാബയലോ തുെ വിനിയിബയലോഗിച്ചതികാബയലോ വിശടലോനിയമംശങ്ങള്
െഭാഗ മം ലോകിയി്ില .  ആയതിനിയലോല ടുവി കപ്രലോകജ് ക്ടുെള്ക് കചെവാഴെിച്ചു തുെ
തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു . വിശടവിവരനിയമം ചുവകടുവ ബചരകുനു . 

ബപ്രലോജ് കറ് നിയമര / ബപര് നിയിബ്ഷേപിച്ച തുെ,  ഡിഡി നിയമര,
തീയതി

നിയിരവഹിതം, മെയണ
ഏകജ് ന്സി /
ഉബട ലോഗസ്ഥലോന് 

എസ്062/12 
െു്ികലോ്ുപടുവി -  തെയ്കമം റനിയമം
ബറലോഡ്റീടുവലോറിങ് 	ക്

200000 
ഡിഡിനിയമര 531505/13.2.12 

ജ് ില പഞ്ലോയത്തി് ,
ബെലോ്യനിയമം

എസ്018/12 
െുനത്തിുമം െ -  ബതലോ്ുങ്കിലപടുവി
ജ് െബസചനിയപദ്ധതി

300000 
ഡിഡിനിയമര 531878/19.3.12 

മം ീനിയടുവനിയമംഗലോമം പഞ്ലോയത്തി്

എസ് 156/12 
പ്രിയടരശിനിയി കവമിെലോമം റനിയമം റീ
ടുവലോറിങ് 	ക്

100000
ഡിഡിനിയമര 532206/4.4.12 

പലോമലോടുവി
ഗലോമം പഞ്ലോയത്തി്

എസ് 126/12 
അരിമിമൂ മം െ െുടുവികവള്ള
പദ്ധതി -  ഇെക്ിെ്
െണ്ഷേന്

56000 
ഡിഡിനിയമര 531731/3.3.12 
7000
ഡിഡിനിയമര 531741/6.3.12 

അസിസാ്
എന്ജ് ിനിയിയര ,
ഇെക്ികല കസ്ഷേന്
പലോമലോടുവി

എസ്070/12
മം ലോളിെപടുവി -  െ്ലോനിയമംെുനു
ബറലോഡ്ബെലോണക്രീറിങ് 	ക്

100000 
ഡിഡിനിയമര 531504/13.2.12 

പലോമലോടുവി
ഗലോമം പഞ്ലോയത്തി്

എസ്050/12
ജ് ില ആസിമൂതണ സമം ിതികു
കെ്ിടുവനിയമം -  ബബളലോക്
പഞ്ലോയത്തി് വിഹിതം, മെയിതനിയമം . 

200000 
ഡിഡിനിയമര 532204/4.4.13 

ജ് ില ആസിമൂതണ
സമം ിതി ബെലോ്യനിയമം

എസ് 136/12 
െിമൂബരലോപടുവ ഡിവിഷനിയില

40068 ജ് ില ഓഫീസര ,
കഗകൌണ്് വലോ്ര
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െുാഴെലെിണരനിയിരമം ലോണനിയമം ഡിഡിനിയമര 532207/4.4.12 
4452 
ഡിഡിനിയമര 532100/31.3.12 

അബതലോറിറി

എസ്024/12
വിവിേ ഡിവിഷനിയുെളില
െുാഴെലകിണര നിയിരമം ലോണനിയമം

179630 
ഡിഡിനിയമര 532205/4.4.12 
10000 
ഡിഡിനിയമര 532176/31.3.12 

''

എസ്012/12 
ഓരവയല -  െുറികല
ബതലോ്ില മം െയമം റനിയമം ഭാഗലോഗത്തി്
തടുവയണ

100000 
ഡിഡിനിയമര 531503/13.2.12 

പലോമലോടുവി
ഗലോമം പഞ്ലോയത്തി്

എസ്042/12 
വലോ്ര അബതലോറിറി കൈവപപ്
കൈവെന്എകകസന്ഷന്

11200 
ഡിഡിനിയമര 531740/6.3.12 
100000 
ഡിഡിനിയമര 531810/12.03.12 

ബെരള വലോ്ര
അബതലോറിറി പി.  എച്ച് .
ഡിവിഷന് ബെലോ്യനിയമം

ആകെ 1408350 

തുെ വിനിയിബയലോഗിച്ചതികാ വിശടലോനിയമംശങ്ങള് െഭാഗ മം ലോകി ഓഡിറ് തടുവസ്സ് അടിസ്നിയമം
ഒാഴെിവലോബകണ്തലോണ് . 

3.13  അനിയുപിമൂരെ ബപലോഷെലോഹിതം, മെയലോര പരിപലോടുവി -  ബബളലോക്
വിഹിതം, മെയിതനിയമംനിയലിയത്തിികാവിനിയിബയലോഗവിവരനിയമംെഭാഗ മം ലോകിയി്ില

കപ്രലോജ് കറ് നിയമര : എസ്001/12
നിയിരവഹിതം, മെയണ ഉബട ലോഗസ്ഥന് : സിഡിപിഓ പലോമലോടുവിബബളലോക്
അനിയുപിമൂരെ കപലോ്ഷേലോെലോഹിതം, മെയലോര പരിപലോടുവിയുകടുവ ബബളലോക് വിഹിതം, മെയിതമം ലോയി മം ീനിയടുവനിയമം

ഗലോമം പഞ്ലോയത്തിിനിയ് 186700  രിമൂപ (ഡിഡി നിയമര 531054/22.11.11)
അനിയുവടിച്ചിരുകനങ്കിിെുനിയമം 159006  രിമൂപയുകടുവ വിനിയിബയലോഗ സലോ്ഷേ പതനിയമം മം ലോതമം ലോണു
െഭാഗ മം ലോകിയത് .  വിനിയിബയലോഗ വിവരനിയമം െഭാഗ മം ലോകലോത്തി 27694  രിമൂപയുകടുവ കചെവ് ഓഡിറില
തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിുനു .  വിനിയിബയലോഗ സലോ്ഷേ പതനിയമം ഹിതം, മെയലോജ് രലോകി ഓഡിറ് തടുവസ്സ് അടിസ്നിയമം
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ഒാഴെിവലോബകണ്തലോണ് . 

3.14 ഇനിരആവലോസ്ബയലോജ് നിയ
പലോമലോടുവി ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തി് 2011-12  സലോമത്തിിെ വരഷനിയമം ഐഎ കൈവവ

സെീമം ില ഉള്കപടുവുത്തിി 417  ഭാഗവനിയങ്ങളുകടുവ നിയിരമം ലോണനിയമം ഏകറടുവുത്തി് 297  എണനിയമം
പിമൂരത്തിിയലോകിയി്ുണ്് .  120  ഭാഗവനിയങ്ങളുകടുവ നിയിരമം ലോണനിയമം ഇനിയിയുനിയമം പിമൂരത്തിിയലോകലോനിയുണ്് .
2007-08  മം ുതല 2011-12  വകരഐഎകൈവവ പ്രെലോരനിയമം ഏകറടുവുത്തി് /  പിമൂരത്തിിയലോകിയ
ഭാഗവനിയങ്ങളുകടുവ വിവരനിയമംചുവകടുവ ബചരകുനു . 
വരഷനിയമം ഏകറടുവുത്തി ഭാഗവനിയങ്ങളുകടുവ എണനിയമം പിമൂരത്തിിയലോകിയ

ഭാഗവനിയങ്ങളുകടുവ എണനിയമം
പിമൂരത്തിിയലോകലോനിയുള്ളത്

07-08 112 110 2 

08-09 73 72 1 

09-10 83 82 1 

10-11 180 109 71 

11-12 417 297 120 

അവബശഷികുന ഭാഗവനിയങ്ങളുകടുവ നിയിരമം ലോണനിയമം പിമൂരത്തിീെരികുനതിനിയ് പഞ്ലോയത്തി്
തെത്തിില നിയടുവപടുവിസ വിശ്വീെരിച്ച് വിവരനിയമംഅറിയിബകണ്തലോണ് . 

ഐഎകൈവവ കു മം ിമൂനു ബലോങ്കി് അകകകൌണ്ുെള് നിയിെവിെുണ്് .  ഇതില
ബെനവിഹിതം, മെയിതനിയമം എസ്ബിടുവി പള്ളികബത്തിലോടുവ് ശലോഖയിെുള്ള എസ് ബി അകകകൌണ്് നിയമര
57050872628  െുനിയമം ഐഎകൈവവ അേിെ േനിയസഹിതം, മെയലോയനിയമം (ബബളലോക് /ഗലോമം  /  ജ് ില
പഞ്ലോയത്തിുെളുകടുവ വിഹിതം, മെയിതനിയമം )  എസ്ബിടുവി പള്ളികബത്തിലോടുവ് ശലോഖയിെുള്ള എസ് ബി
അകകകൌണ്് നിയമര 67169988433  െുനിയമം സനിയമംസ്ഥലോനിയ സരകലോര വിഹിതം, മെയിതനിയമം 5250000  രിമൂപ
െലോനിയറ ബലോങ്കി് മം ണരെലോടുവ് ശലോഖയികെ അകകകൌണ്് നിയമര 0779101018361  െുനിയമം
നിയിബ്ഷേപിച്ചി്ുണ്് . 

ഐഎകൈവവഅകകകൌണ്ുെളുകടുവ 31.3.12 കെനിയീകിയിരിപ് ചുവകടുവ ബചരകുനു . 
അകകകൌണ്് നിയമര പലോസ്സ് അടിസ്് ബുകുെള് പ്രെലോരനിയമം 31.3.12  കെ

നിയീകിയിരിപ്

എസ്ബിടുവി പള്ളികബത്തിലോടുവ് 67169988433 1082987
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െലോനിയറബലോങ്കി് മം ണരെലോടുവ് 0779101018361 1908629 

എസ്ബിടുവി പള്ളികബത്തിലോടുവ് 57050872628 4304344 

െഘുഅവബെലോെനിയനിയമംെഘുഅവബെലോെനിയനിയമം
എസ്സിപി/എസ്ടുവിപിഫണ്്വിനിയിബയലോഗനിയമം

സനിയമംസ്ഥലോനിയ സരകലോര വിെസനിയ ഫണ്ികാ ഭാഗലോഗമം ലോയി അനിയുവടികുന പ്രബത െ
ഘടുവെപദ്ധതി -  പ്ിെവരഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം, മെയിതങ്ങളുകടുവ വിനിയിബയലോഗത്തിില
മം ുന്വരഷങ്ങളില െലോര മം ലോയ പുബരലോഗതി ഉണ്ലോയിരുനികലന് െണകുെള്
സിമൂചിപികുനു .  ടുവി വിഭാഗലോഗങ്ങളുകടുവ ആവശ ങ്ങള് ഗലോമം സഭാഗെള് വാഴെിയുനിയമം ഊരുെിമൂ്ങ്ങള്
വാഴെിയുനിയമം വിശടമം ലോയി വിെയിരുത്തിി ആവശ േിഷ്ഠിതവിതവുനിയമം പ്രവരത്തിനിയ്ഷേമം തയുമം ുള്ളതുമം ലോയ
കപ്രലോജ് ക്ടുെള് ആസിമൂതണനിയമം കചയ്യലോതിരുനതുനിയമം വെയിരുത്തിിയ വിഹിതം, മെയിതങ്ങള്
സമം യബനിതമം ലോയുനിയമം െലോര ്ഷേമം മം ലോയുനിയമം കചെവാഴെികലോതിരുനതുനിയമം ഈബമം ഖെയികെ കചെവ്
ഗണ മം ലോയി െുറയുനതിനിയ് െലോരണമം ലോയി .  െ്ഷേ ത്തിിെിമൂനിയുള്ളചി്യലോയ
പ്രവരത്തിനിയങ്ങളുകടുവ അഭാഗലോവനിയമം മം ിമൂെനിയമം പെ ബപ്രലോജ് ക്ടുെളുനിയമം വിജ് യനിയമം കൈവെവരിച്ചില .  ൊഴെിഞ
മം ിമൂനു സലോമത്തിിെ വരഷങ്ങളില ഈ ബമം ഖെയില നിയടുവത്തിിയ ഫണ്് വിനിയിബയലോഗത്തിികാ
വിശടലോനിയമംശങ്ങള് ചുവകടുവ ബചരകുനു . 

പ്രബത െഘടുവെപദ്ധതി
സലോമത്തിിെവരഷനിയമം നിയടുവപലോകിയ

കപ്രലോജ് ക്ടുെള്
െഭാഗിച്ചതുെ വിനിയിബയലോഗിച്ച തുെ കചെവുശതമം ലോനിയനിയമം

2010-11 8 2731455 1625185 59.5 

2011-12 9 4925270 2190401 44

2012-13 11 7011869 7011869 100

പ്ിെവരഗഉപപദ്ധതി
സലോമത്തിിെവരഷനിയമം നിയടുവപലോകിയ

കപ്രലോജ് ക്ടുെള്
െഭാഗിച്ചതുെ വിനിയിബയലോഗിച്ച തുെ കചെവ്ശതമം ലോനിയനിയമം

2010-11 1 191000 114750 60
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2011-12 2 452250 326500 72

2012-13 1 483750 444950 91

സലോമം ിമൂഹിതം, മെയ മം ലോയുനിയമം സലോമത്തിിെമം ലോയുനിയമം പിനലോകനിയമം നിയിലകുന പ്രസ്ുത
ജ് നിയസമം ിമൂഹിതം, മെയത്തിിബെക് വിെസനിയനിയമം ഇനിയിയുനിയമം അരഹിതം, മെയമം ലോയ ബതലോതില എത്തിിയി്ികലന്
നിയടുവപലോകിയ ബപ്രലോജ് ക്ടുെളുകടുവ എണത്തിില നിയിനു വ ക്മം ലോണ് .  ഈ വിഭാഗലോഗങ്ങകള
സമം ിമൂഹിതം, മെയത്തിികാ മം ുഖ േലോരയിബെക് എത്തിികലോന് പര ലോപ്തംമം ലോയ കപ്രലോജ് ക്ടുെള്
സിമൂ്ഷേ്മം തബയലോകടുവ തയ്യലോറലോകി വരഷിെപദ്ധതിയില ഉള്കപടുവുത്തിി നിയടുവപലോകലോന്
ശദ്ധിബകണ്തലോണ് . 

ഭാഗലോഗനിയമംഭാഗലോഗനിയമം    4 : 4 :     േനിയസ്ഥിതിവിവരണവുനിയമംേനിയസ്ഥിതിവിവരണവുനിയമം
ഓഡിറ്പ്രത വബെലോെനിയവുനിയമംഓഡിറ്പ്രത വബെലോെനിയവുനിയമം

4.1 വലോരഷിെെണകുെളുകടുവഅവബെലോെനിയനിയമം
െലോഷ്ബുക്ശരിയലോയരീതിയിെല എാഴെുതിസിമൂ്ഷേികുനത് . പലോസ്സ് അടിസ്്ബുകികെ
നിയീകിയിരിപ് െലോഷ്ബുകില ബരഖകപടുവുത്തിി (31.3.12) വലോരഷിെെണക്
തയ്യലോറലോകുെയലോണ് കചയ്മതി്ുള്ളത് . വലോരഷിെ െണക്പ്രെലോരമം ുള്ള വരവ്കചെവ്
െണകുെളുകടുവ വിവരനിയമംചുവകടുവ ബചരകുനു .

മം ുനിരിപ് 17263406 

വരവ് 114481294

ആകെ 131744700

കചെവ് 106096968

നിയീകിയിരിപ് 25647732

4.2 നിയീകിയിരിപികാ വിശടലോനിയമംശനിയമം
ബലോങ്കി് / കകിലും ട്രെഷറി നിയീകിയിരിപ് തുെ

എഡിസിഫണ്് 8002074

ഐഎകൈവവ 4233844 176455658 
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ഐഎകൈവവ(പ്ലലോന്) 3003425

എനിയമംജ് ിഎന്ആരഇജ് ിഎസ് 7760085

മം ിസ്സ് അടിസ്ബെനിയിയസ് 709399

എസ്ജ് ിഎസ്കൈവവ 1935231

സലോ്ഷേരത 3674

ആകെ 25647732 

4.3 ഓഡിറ്പ്രത വബെലോെനിയനിയമം
എ) സനിയമം്ഷേിപ്തംവിവരനിയമം
ഓഡിറ് വരഷകത്തിആകെവരവ് 114481294

ഓഡിറ് വരഷകത്തിആകെകചെവ് 106096968

വരവിനിയങ്ങളിെുള്ള നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടനിയമം ഇല

കചെവിനിയങ്ങളിെുള്ള നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടനിയമം / ഓഡിറിലഅനിയമംഗീെരികലോത്തി തുെ 4300 

ഓഡിറില തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിിയ തുെ 4439401 

ബി)  പഞ്ലോയത്തി് ഫണ്ിനിയുണ്ലോയ വ ക്മം ലോയ നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടത്തിികാ
വിവരനിയമം
ഖണിെനിയമര നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടമം ലോയതുെ ഉത്തിരവലോടിയലോയ

ആളുകടുവ ബപരുനിയമം
ഉബട ലോഗബപരുനിയമം

ചലോരജ് ് കചയ്യലോവുനവ
  

സരചലോരജ് ്
കചയ്യലോവുനവ

3.1 4300 ശീ. ഇ.വി. ചനന് ,
കസകക്ര്റി

സി) തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിിയ തുെ
ഖണിെനിയമര തടുവസ്സ് അടിസ്കപടുവുത്തിിയ

തുെ
ഉത്തിരവലോടിയലോയ ആളുകടുവ ബപരുനിയമംഉബട ലോഗബപരുനിയമം

3.2 96385 ശീ.  പി.  സി.  ചലോബകലോ ,  അസി.  എക്സികിെ ിമൂ്ീവ്
എന്ജ് ിനിയിയര

3.3 84317 ശീ. ഇ.വി. ചനന് , കസകക്ര്റി
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3.4 232742 ശീ. ഇ.വി. ചനന് , കസകക്ര്റി

3.6 5872 ശീ. ഇ.വി. ചനന് , കസകക്ര്റി

3.8 29581 ശീ.  പി.  സി.  ചലോബകലോ ,  അസി.  എക്സികിെ ിമൂ്ീവ്
എന്ജ് ിനിയിയര

3.11 459800 ശീ. ഇ.വി. ചനന് , കസകക്ര്റി

3.12 1408350 ശീ. ഇ.വി. ചനന് , കസകക്ര്റി

3.13 27694 ശീമം തിസലോറലോമ്മഎബ്രഹിതം, മെയലോനിയമം , സിഡിപിഓ

ആകെ 4439401 

ഡി)  ബെന  സനിയമംസ്ഥലോനിയ സരകലോരുെള് – ,  മം റ് സ്ഥലോപനിയങ്ങള്
എനിവയ്കുണ്ലോയ നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടത്തിികാ വിവരനിയമം

ഇല

ഇ) നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടനിയമംനിയിജ് കപടുവുത്തിലോന് െിമൂടുവുതലഅബനിയ വിശ്വഷണനിയമംആവശ മം ലോയവ
ഖണിെനിയമര : 3.11 

എഫ്)  റിബപലോര്ില പ്രതിപലോടിച്ചിരികുന   നിയഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടത്തിിനിയ്
ഉത്തിരവലോടിെളലോയവരുകടുവസ്ഥിരനിയമംബമം ലവിെലോസങ്ങള്
ബപരുനിയമംഉബട ലോഗബപരുനിയമം ഇബപലോാഴെകത്തി (ഓഡിറ് നിയടുവന

സമം യനിയമം) ഔബട ലോഗിെ
വിെലോസനിയമം

സ്ഥിരനിയമംവിെലോസനിയമം

ശീ. ഇ.വി. ചനന് ,
കസകക്ര്റി

വിരമം ിച്ചു ഇളയിടുവത്തിുമം നിയ , ആമലിമൂര
പി.ഓ. , െലോഞിരമം റനിയമം ,
എരണലോെുളനിയമം ജ് ില

ജ് ി) ഓഡിറ്സനിയമംഗഹിതം, മെയനിയമം
17 ഓഡിറ്എന്െ വിശ്വയറി നിയലിയതില 14 എണത്തിിനിയ് മം റുപടുവി െഭാഗിച്ചു .

4.4) തീരപലോകലോന്അവബശഷികുനഓഡിറ്റിബപലോരടുവ്
ഓഡിറ് വരഷനിയമം ഈ വെുപില നിയിനു പുറകപടുവുവിച്ച ഏറവുനിയമം ഒടുവുവിെകത്തി

െത്തിിടുവപലോടുവികാ വിവരനിയമം

95-96, 96-97, 97-98 എലഎഫ്കെപി 1/403/99/28.1.99

98-99 എലഎഫ്കെപി 1/1002/2000/8.12.00
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99-00 എലഎഫ്കെപി 1/170/03/10.3.03

00-01, 01-02 എലഎഫ്കെപി 1/347/04/10.11.04

02-03 എലഎഫ്കെപി 1/113/05/12.5.06/15.6.06

03-04 എലഎഫ്കെപി 1/847/05/12.5.06/15.6.06

04-05 എലഎഫ്കെപി 1/1089/06/20.4.07/10.5.07

05-06 എലഎഫ്കെപി 1/710/07/17.12.07/16.1.08

06-07 എലഎഫ്കെപി 1/537/08/21.10.08/2.12.08

07-08 എലഎഫ്കെപി 12/898/12/10.8.12

08-09 എലഎഫ്കെപി 3/145/11/20.6.11/15.10.11

09-10 എലഎഫ്കെപി 3/146/11/20.6.11/31.10.11

10-11 എലഎഫ്കെപി 12/898/12/10.8.12

അവലശ$ാ�ന റാലപാര>കളാക� തടസങള ത#രപ�ാന അടായനാര നടപടാകള
സB#കരാല�ണതാണ�.

4.5)  ചലോരജ് ് /  സരചലോരജ് ് നിയടുവപടുവിെളിെിമൂകടുവ തുെഈടുവലോകിയതികാ
വിവരനിയമം
എ) ചലോരജ് ്/ സരചലോരജ് ് ബനിയലോ്ിസ്പുറകപടുവുവിച്ചതികാ
അടുവിസ്ഥലോനിയത്തിിലഅടുവവലോകിയതുെയുകടുവവിവരനിയമം

ഇല

ബി) ചലോരജ് ്/ സരചലോരജ് ്സര്ിഫികറ് പുറകപടുവുവിച്ചതികാ
അടുവിസ്ഥലോനിയത്തിിലഅടുവവലോകിയ/ ഈടുവലോകിയതുെയുകടുവവിവരനിയമം
ഇല

സീനിയിയര കഡപ ിമൂ്ിഡയറക്ടര

ല�ാ�ല ഫണ� ഓഡാറ� ജാല ഓഫ#സ�, ലകാ>യത

ജെ25102013
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ഓഡിറ്സലോ്ഷേ പതനിയമംഓഡിറ്സലോ്ഷേ പതനിയമം
1994 കെബെരള ബെലോകല ഫണ്്ഓഡിറ് നിയിയമം ത്തിികാ നിയലോെലോനിയമം വെുപുനിയമം 1994 കെ

ബെരള പഞ്ലോയത്തി് രലോജ് ് നിയിയമം ത്തിികാ 215  വെുപുനിയമം അനിയുസരിച്ചുനിയമം പഞ്ലോയത്തി് രലോജ് ്
സ്ഥലോപനിയങ്ങളുകടുവ ഓഡിറിനിയ് ബവണ്ി െനിയമംബകിലും ട്രെലോളര & ഓഡിറര ജ് നിയറലനിയിരബടശിച്ച ഓഡിറിങ് 	ക്
സലോന്ബഡരഡുെള് അവെനിയമംബിച്ചുനിയമം പലോമലോടുവി ബബളലോക് പഞ്ലോയത്തിികാ 2011-12  കെ
വലോരഷിെ േനിയെലോര  പതിെപരിബശലോേിച്ചതലോയി ഞാന്ലോന്സലോ്ഷേ കപടുവുത്തിുനു .

എകാ 30.10.2012  കെ എലഎഫ്കെപി 14/ബിപി 8/2012  നിയമര
സലോ്ഷേ പതത്തിില വിശടീെരിച്ചി്ുള്ള അപലോെതെള് ഇനിയിയുനിയമം
പരിഹിതം, മെയരിച്ചി്ിലലോത്തിതിനിയലോല വലോരഷിെ േനിയെലോര  സബററ്റ്മെന്റ് പാമകമം ാ് പലോമലോടുവി ബബളലോക്
പഞ്ലോയത്തിികാ 2011-12  കെ വരവ് കചെവ് െണകുെകള ശരിയലോയ രീതിയില
അവതരിപികുനു എനുഅഭാഗിപ്രലോയകപടുവലോന് സലോേ മം ല . 

സീനിയിയര കഡപ ിമൂ്ിഡയറക്ടര

ബെലോകലഫണ്്ഓഡിറ്ജ് ിലഓഫീസ് , ബെലോ്യനിയമം
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