
 
 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వము 
రాష్్టర ఆ ిటు ాఖ 

 

                                           

 

 

 
 

-  సంవత్సరప్ు   
ప్ంచాయితీరాజ్ సంసథల, ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టనుల,  

 ముని ిపాలిటీ / నగర పంచాయితీల 

వయవసాయ మారకెటు క టీల,  
జిలాా  గ్రం ాలయ సంసల   ఖాతాల ప ై 

 ఏకీకృత్ ఆ ిటు మరియు స క్షా ని ే ిక 

 

 

 

 

 

 

 

సంచాలకులు, రాష్్టర ఆ ిట్ ాఖ, 
తెలంగాణ,  ైదరాబాదు 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

రాష్్టర ఆ ిటు ాఖ 

ఆంధ్రప్ర ేశ్,  దైరాబాదు 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వము, 
రాష్్టర ఆ ిట్ ాఖ 

 

 
 

-  సంవత్సరప్ు   
ప్ంచాయితీరాజ్ సంసథల, ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టనుల, 

ముని పిాలిటీ / నగర పంచాయితీల 

వయవసాయ మారకెట్ క టీల,  

జిలాా  గ్రం ాలయ సంసల ఖాతాల ప ై 
 ఏకీకృత్ ఆ ిటు మరియు స క్షా ని ే ిక 

 

 

సంచాలకులు, రాష్్టర ఆ ిట్ ాఖ,  
తెలంగాణ,  ై ారాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ము౦దుమాట 

 

-  సంవత్సరానికి సంబం  ంచిన ఏకీకృత్ ఆడిటు, స క్షా ని ే  కను ఐదు 
ాగములలో సంకలనము చేయడ  ైన   

 

వ - ాగముుః  పంచాయ రాజ్ సంసలు,  
వ - ాగముుః  ముని ిపల్ కారపోరేషనులు,  
వ - ాగముుః  ముని ిపామటీలు  నగర పంచాయి లు,  
 వ - ాగముుః వయవసాయ మారకెట్ క టీలు, 
 వ - ాగముుః జిలాా  గరం ాలయ సంసలు, 

            
 అనిి ాగములు సవత్ంత్రంగా, మపులంగా రూప ం  ంచడమయిం    
 

వ ాగములో పంచాయ రాజ్ సంసల కొనిి ఎం ిక చే ిన ఆడిటు అభ్యంత్రముల 
మవరాలు మరియు సంబం  త్ అక ంట ంగ్ టేట్  ంటుా  ప ందుపరచడ  ైన    

 

వ ాగములో ముని ిపల్ కారపోరేషన్ ల కొనిి ఎం ిక చే ిన ఆడిటు అభ్యంత్రముల 
మవరాలు మరియు సంబం  త్ అక ంట ంగ్ టేట్  ంటుా  ప ందుపరచడ  ైన    

 

వ ాగములో ముని ిపామటీల కొనిి ఎం ిక చే ిన ఆడిటు అభ్యంత్రముల మవరాలు 
మరియు సంబం  త్ అక ంట ంగ్ టేట్  ంటుా  ప ందుపరచడ  ైన    

 

వ ాగములో వయవసాయ మారకెట్ క టీల కొనిి ఎం ిక చే ిన ఆడిటు 
అభ్యంత్రముల మవరాలు మరియు సంబం  త్ అక ంట ంగ్ టేట్  ంటుా  ప ందుపరచడ  ైన    
 

వ ాగములో జిలాా  గరం ాలయ సంసల కొనిి ఎం ిక చే ిన ఆడిటు అభ్యంత్రముల 
మవరాలు మరియు సంబం  త్ అక ంట ంగ్ టేట్  ంటుా  ప ందుపరచడ  ైన    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ాసన సభ్ ఆమో  ంచిన రాషేర ఆడటి్ చటేం  పరకారం, పంచాయ రాజ్ సంసలు, 
ముని ిపల్ కారపోరషేనులు, ముని ిపామటలీు, వయవసాయ మారకెటు క టలీు మరియు జిలాా  
గరం ాలయ సంసధల ఖాతాల ఆడటి్ నిరవ  ంచడానికి రాషేర ఆడటి్ సంచాలకుల ారకిి అ  కార చిచం    
పరభ్ుత్వ ఉత్రవవల పరకారం ఇంత్కు మునుపు కూడా   ై ఆడిటాను నిరవ  ంచే ారవ  రాషేర ఆడటి్ 
సంచాలకులు త్దుపర ిఆరకి సంవత్సరంలో   ైసంసల పో సే్ట ఆడటి్ ను నిరవ  సారవ   

 
 

 ఈ ాఖకు  జోనల్ కారాయలయాలు అందులో  జోనల్ కారాయలయాలు తెలంగాణ రాషేరంలో 
ఉన్ాియి  మరయిు అనిి జిలాా ల లోనూ, జిలాా  కారాయలయాలు ఉన్ాియి  పరా ం య ఉప సంచాలకులు 
జోనల్ కారాయలయములకు మరియ జిలాా లకు జిలాా  ఆడటి్ అ  కారి, కారాయలయ అ  ప గా ఉంటారవ   
 

 

   జిలాా  పరషిత్త ఆడటిు ని ే  కను మరియు ముని పిల్ కారపోరషేనుల ఆడటిు ని ే  కలను 
సంబం  త్ పరా ం య ఉపసంచాలకులు ఆమో  సారవ  మండల పరషిత్తలు, గార మ పంచాయ లు, 
ముని ిపామటలీు, వయవసాయ మారకెటు క టలీు మరియు జిలాా  గరం ాలయ సంసధల ఆడటి్ 
ని ే  కలను జిలాా  ఆడిట్ అ  కారి ఆమో  సారవ  

 

 సంసల ారగీా మమధ ఆడటి్ అభ్యంత్రములతో కూడని ఆడిట్ ని ే  కలను త్దనంత్ర చరయల 
ని త్ం సంబం  త్ కారయ నిరవహణ అ  కారవలకు పం ించబడును  ఆడటి్ ని ే  కలలో లేవన్ె  
లోపాలను సరి   ి , సంబం  త్ సరవ సభ్ుయల సంస  ఆమోదం ప ం   సమా ాన్ాలతో కూడని ని ే  కలను 
జిలాా  ఆడిట్ అ  కారవలకు సమరిోసారవ   
 

, రాషేర ఆడటి్ చటేం కిరంద, సంచాలకులు, ాసన్ానిక ి మరవదింగా చే ిన పర  ఖరవచను 
అనుమ ంచకుండా ఉండ ే అ  కారానిి, అట ే  వయయానిి చే ని వయక ి   ై లే ా చయేడానిక ి అనుమ  
యిచిచన వయక ి  ై సదరవ మొతానిి సర్ చారీీ చే ట అ  కారానిి కమగ ియున్ాిరవ   

 

 , రాషేర ఆడిట్ చటేం లోని  వ మ ాగం కిరంద రాషేర ఆడటి్ సంచాలకులు సానిక సంసల 
ఖాతాల  ై పర  ఏడా   ఒక ఏకీకృత్ ఆడటి్ స క్షా ని ే  కను పరభ్ుతావనికి సమరిో ంచామసన ఆవశ్యకత్ 
వుం    అట ే  ని ే  కను ాసన సభ్  ాసన మండమ సమక్షంలో వుంచామ  

 

 త్దనుగుణంగా -  సంవత్సరానిక ి సంబం  ంచిన ఏకీకృత్ ఆడిట్ స క్షా ని ే  కను 
తెలంగాణ ాసనసభ్  ాసన మండమలో ఉంచన్ెనై   
 

చటేంలోని నిబంధనలననుసరంిచి -  సంవత్సరపు ఖాతాల ఆడిట్ లను -  లో 
నిరవ  ంచన్ెనై   మట లో పంచాయ  రాజ్ సంసలు అనగా జిలాా  పరషిత్,  మండల పరషిత్తలు, గార మ 
పంచాయ లు మరియు వయవసాయ మారకెట్ క టలీు, జిలాా  గరం ాలయ సంసలు ముని పిల్ 
కారపోరషేనులు, ముని ిపామటలీు మరయిు నగర పంచాయి లు కలవు  మట క ి సంబం  ంచిన ఏకీకృత్ 
ఆడటి్ స క్షా ని ే  కను ఇందు ెంట సమరిోంచన్ెైన   

పీ ిక 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 ని ే  క సంవత్సరంలో, సంచాలకుల ారవ పరసుత్ సంవత్సరం ఆడిటాను ఈ కిరంద టరకెనిన 
మధంగా నిరవ  ంచారవ  

 

# సంసథ  పేరు ిమాండ్ ప్ూరిి చే ినవి గ్ులు 
 జిలాా  పరిషత్తలు 9 7 2 

 మండల పరషిత్తలు 443 436 7 

 గార మ పంచాయ లు 8840 8660 180 

 ముని ిపల్ కారపోరషేనులు 6 6 0 

 ముని ిపామటలీు 37 30 7 

 వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 135 134 1 

 జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 10 10 0 

 మొతి్ం 9480 9283 197 

 
ఆ ిట్ చే ిన మొతాి లు 
 

 -  సంవత్సరానికి  నై చూ ించిన అనిి సంసల రాబడులు మరియు చమాెంపులు 
వరవసగా రూ. 11,21,526.63 లక్షలు  రూ. 11,25,079.52 లక్షలు. 

రూ  లక్షలలో 
# సంసథ  పేరు రాబడులు చెలాింప్ులు 

 జిలాా  పరిషత్తలు 63994.13 54743.43 

 మండల పరషిత్తలు 28237.83 27476.97 

 గార మ పంచాయ లు 35187.60 30914.29 

 ముని ిపల్ కారపోరషేనులు 896318.61 
840953.86 

 ముని ిపామటలీు / నగర పంచాయితీలు 
63049.48 140676.75 

 వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 30442.16 26500.12 

 జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 4296.82 3814.10 

 మొతి్ం 1121526.63 1125079.52 

 

 
 
 

సధల ప్రిశీలన 



ఆ ిటు అభయంత్రములు 
 

 ఆడటి్ దృష్ిేక ివచిచన మమధ అభ్యంత్రములను, ాట  ై త్గిన చరయలు సుకొనుటకు మలుగా 
ాట ని ఈకిరంద మవరించిన మధంగా 9 కటేగరిలీుగా వరీీకరించడమయిన   

 

1. ఖాతాల అంకకలలో వయతాయసం  

2. అ  కంగా గార ంటుల మనిమ్గం 

3. గార ంటు నిధుల మళ్ళంపు 
4. మురగిిపో యిే తే ీకి ముందు గార ంటాను మనిమ్గించక పో వడం  

5. గార ంటుా   నిధుల దురివనిమ్గం 

6. పరతయేకించిన నిధులను మనిమ్గించక పో వడం  

7. బకాయిలను వసూలు చయేక పో వడం 

8. అడావనుసల సరవి బాటును  ండింగులో వుంచడం 

9. నియమావళ్ ఉలాంఘన 

10. ఓచరవా , ేత్న బిలుా లు  కంట ంజకంటు బిలుా లనుండ ిత్గిీంపులు వసూళ్ళను జమచయేక 
పో వడం  

11. రికారవు లను సమరిోంచక పో వడం 

12. దురివనిమ్గాలు 
13. అ  క చెమాంపులు 
14. వృ ా వయయం 

15. ఖాతాలలో టరకెనని నగదు  సోే ర్స  
16. మనిమయ ధృవపతరా ల సమరిోంచకపో వుట 

17. సరాచరీీ మొతాల  ండింగు రకివరీ 
18. ఇత్రములు 
19. డిడ ి  చకెుెలను వవకరించి, సకాలంలో  వసూలు చయేక పో వడం  

 

ఈ సంవత్సరంలో రూ.60,252.29 లక్షల పర యేం గల మొత్ం 99412 ఆడటి్ 
అభ్యంత్రములను లేవన్తె్డం జరిగిం    ఈ సంవత్సరంలో లేవన్ె న ఆడటి్ అభ్యంత్రముల సంఖయను 
కేటగిర ీ ారగీా, సంస ారీగా ని ే  కకు జత్ పరచిన పట ేకలలో చూపడ  నై   

 

 

 

 



-  సంవత్సరములో లేవన్ె న ఆడటిు అభ్యంత్రముల సంఖయ మరియు 
పర యేమునిమొత్ము ఈ  గువ పట ేకలో చూపడ  ైన   

                                                                                   రూ. లక్షలలో  
# సంసథ  పేరు అభయంత్రముల సంఖయ ప్ర ేయమున మొతి్ము 
 జిలాా  పరిషత్తలు 364 5981.62 

 మండల పరషిత్తలు 7196 2211.20 

 గార మ పంచాయ లు 87897 24459.08 

 ముని ిపల్ కారపోరషేనులు 718 9962.53 

 ముని ిపామటలీు / నగర పచాయితీలు 1684 7581.17 

 వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 1417 9536.31 

 జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 136 520.38 

 మొతి్ం 99412 60252.29 

 
 

 మునుపట  ని ే  కలలో లేవన్ె న లోపాలకు సమా ాన్ాలు సంబం  త్ రికారవు లతో అం  న 
దట సమా ాన్ాలు సంత్ృ కిరంగా వునిపుోడు ఆడిట్ అభ్యంత్రములను పరషిెరించడము 

జరవగుత్తం   సహాయ ఆడటిు అ  కారి, జిలాా  ఆడటిు అ  కారి, పరా ం య డపియయట ీ డెైరకకేరవా  ఆడిట్ 
అభ్యంత్రములను పరషిెరించ ేఅ  కారం కమగి వున్ాిరవ  ఆడటి్ ముగి టన్ాట కి పరిష్ాెరం కాకుండా 

 ండింగులో వుని ఆడటి్ అభ్యంత్రముల మవరాలను ఈ ని ే  క కమగి వుంటుం   
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

# ాగ్ము సంసథ  పేరు ప్ుట 
సంఖయ 

  వ ాగ్ము పంచాయి  రాజ్ సంసలు 1-110 

  వ ాగ్ము ముని ిపల్ కారపోరేషనులు 111-152 

  వ ాగ్ము ముని పిామటలీు  నగర పంచాయి లు 153-199 

  వ ాగ్ము వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 200-226 

  వ ాగ్ము జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 227-254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

విష్టయ సధచిక 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్ంచాయతీ రాజ్ సంసథలు 
 

 

 

 వ ాగ్ము 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ష్్టర ఆ ిటు ాఖ 

ఆంధ్రప్ర ేశ్,  దైరాబాదు 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వము, 
రాష్్టర ఆ ిట్ ాఖ 

 

 

 
 

-  సంవత్సరప్ు   
ప్ంచాయితీ రాజ్ సంసల  ఖాతాల ప  ై

 ఏకీకృత్ ఆ ిటు మరియు స క్షా ని ే ిక 

 

 

సంచాలకులు, రాష్్టర ఆ ిట్ ాఖ,  
తెలంగాణ,  ై ారాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



విష్టయ సధచిక 

 

1 వ విభాగము    
      

# వివరణ ప్ుట సంఖయ 
1 పరిచయము 1-17 

2 కొనిి ఎం ిక చే ిన ఆడిటు అభ్యంత్రాలు – కాయటగిరి ారిగా 18-66 

 

 వ విభాగము 
 

# 

ప్ంచాయతీరాజ్ సంసథల యొకె -  సంవత్సరానికి సంబం ించిన ప్టట్ కల 
వివరణ  

ప్ుట 
సంఖయ 

1 పంచాయ రాజ్ సంసల మౌకె -  సంవత్సరానికి  సంబం  ంచిన ఆడిట్ 
ి ని తెలుో పట ేక 

67 

1(1) జిలాా  పరిషత్తల ఆడిటు ి ని కరర డీకరించి తెలుపుత్తని పట ేక 68 

1(2) మండల పరిషత్తల ఆడిటు ి ని కరర డీకరించి తెలుపుత్తని పట ేక 69 

1(3) గార మ పంచాయ ల ఆడిటు ి ని కరర డీకరించి తెలుపుత్తని పట ేక 70 

2 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తల రాబడులు, చెమాంపుల పట ేక  
నిధుల ారిగా  

71 

2(1) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తల ారిగా  కరర డీకరించిన 
రాబడులు, పట ేక  నిధుల ారిగా   72 

2(2) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తల ారిగా  కరర డీకరించిన 
చెమాంపుల పట ేక నిధుల ారిగా  

73 

3 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచిమండల పరిషత్తల జిలాా ల ారిగా రాబడులు, 
చెమాంపుల పట ేక నిధుల ారిగా  

74 

3(1) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి మండల పరిషత్తల జిలాా ల ారిగా 
కరర డీకరించిన రాబడులు, పట ేక నిధుల ారిగా  

75 

3(2) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి మండలపరిషత్తల జిలాా ల ారిగా కరర డీకరించిన 
చెమాంపుల పట ేక 

 

76 



4 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పంచాయ ల జిలాా ల ారిగా రాబడులు, 
చెమాంపుల పట ేక నిధుల ారిగా  

77 

4(1) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పంచాయ ల జిలాా ల ారిగా 
కరర డీకరించిన రాబడులు, పట ేక నిధుల ారిగా  

78 

4(2) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పంచాయ ల  జిలాా ల ారిగా 
కరర డీకరించిన చెమాంపుల పట ేక నిధుల ారిగా  

79 

5 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తలలో  గార ంటా  మంజూరవ  
మరియు మనిమ్గం తెలేోపట ేక  గార ంటుల ారిగా  

80 

5(1) -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తల ారిగా గార ంటా  మంజూరవ  
తెలేోపట ేక  గార ంటుల ారిగా  

81 

5(2) -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తల ారిగా గార ంటా  మనిమ్గం 
తెలేోపట ేక  గార ంటుల ారిగా  

82 

6 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి మండల పరిషత్తలలో  గార ంటా  మంజూరవ  
మరియు మనిమ్గం తెలేోపట ేక గార ంటుల ారిగా  

83 

6(1) -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి మండల పరిషత్తలలో జిలాా ల ారిగా గార ంటా  
మంజూరవ  తెలేోపట ేక గార ంటుల ారిగా  

84 

6(2) -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి మండల పరిషత్తలలో జిలాా ల ారిగా 
గార ంటామనిమ్గం తెలేోపట ేక గార ంటుల ారిగా  

85 

7 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పచాయ లలో  గార ంటా  మంజూరవ  
మరియు మనిమ్గం తెలేోపట ేక గార ంటుల ారిగా   86 

7(1) -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పచాయ లలో   జిలాా ల ారిగా గార ంటా  
మంజూరవ   తెలేోపట ేక గార ంటుల ారిగా  

87 

7(2) -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పచాయ లలో జిలాా ల ారిగా గార ంటా 
మనిమ్గం తెలేోపట ేక   గార ంటుల ారిగా  

88 

8 - సంవత్సరములో పంచాయ రాజ్ సంసలలో లేవన్ే న ఆడిట  
అభ్యత్రముల కరర డీకరించిన పట ేక   సంసల ారిగా  

89 

9(జిలాా ) పంచాయ రాజ్ సంసల మౌకె - సంవత్సరానికి సంబం  ంచిన ఆడిట్ 
అభ్యంత్రములు కరర డీకరించిన పట ేక జిలాా ల ారిగా  

90 

9(కాట్) పంచాయ రాజ్ సంసల మౌకె - సంవత్సరానికి సంబం  ంచిన ఆడిట్ 
అభ్యంత్రములు జిలాా ల ారిగా  కరర డీకరించిన పట ేక కేటగరిీల ారిగా  

91 

9(1) ఖాతాల అంకకలలో వయతాయసం 92 



9(2) గార ంటుా నిధుల అ  క మనిమ్గం 93 

9(3) గార ంటుా నిధుల మళ్ళంపు 94 

9(4) గడువు తే  కి ముందు గార ంటాను మనిమ్గించకపో వడం 95 

9(5) గార ంటుా నిధుల దురివనిమ్గం 96 

9(6) పరతేయకించిన నిధులను ఉపమ్గించకపో వడం 97 

9(7) బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 98 

9(8)  ండింగ్ లో వుని అడావనుసల సరవి బాటు 99 

9(9) నిబంధనల ఉలాంఘన 100 

9(10) ఓచరవా   ట బిలుా లు  కంట ంజకంటు బిలుా ల నుండి వసూళ్ళను, రికవరీలను జమ 
చేయకపో వడం  

101 

9(11) రికారవు లను సమరిో ంచకపో వడం 102 

9(12) దురివనిమ్గాలు 103 

9(13) అ  క చెమాంపులు 104 

9(14) వృ ా వయయం 105 

9(15) లెకె చెపోని నగదు సోే రవల కేసుల సంఘటనలు 106 

9(16) మనిమ్గ ధృవపతరా ల  ండింగు 107 

9(17) సర్ చారిీ సరిే ికకటుా - రికవరీ  ండింగు 108 

9(18) ఇత్రములు 109 

9(19) అం  న డిమాండు డరా ఫ్ుే లు  చెకుెలు బాయంకరవ చెకుెలు వంట  ాట ని 
అందుకొని, సకాలంలో రియలెైజేషన్ కరసం సమరిోంచకపో వుట  

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్ంచాయతీ రాజ్ సంసథలు 
 

 

 

 వ వి ాగ్ము 



 



1 

 

-  సంవత్సరానికి పంచాయ  రాజ్ సంసథల ఖాతాల  ై ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు స క్షా ని ే ిక 

ఉ ో ాా త్ం 

 

   రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం క్రంద సదరు చట్్ం లో  రణీత ెడ్య లులో  ందు పర న మధం ా 
పం ాయ  రాజ్ సంసల ధుల ఆడటి్ కు ఇన్- ారణీ ా సం ాలకులను యమంచడ్  నై ి  

 

 రాష్్టరంలో  అ ి లలా లలో ఆడటి్ ాఖ తన కారా లయములను కమ వి ం ి  ఈ 
కారా లయములలో లలా  స్ాయిలో లలా  ఆడటి్ అ కిార ిఅ ిప ా వ ంట్ారు  

 

  ఈ ాఖ పం ాయ  రాజ్ సంసల ో స్్ట ఆడటి్ ను ర ిసుం ి   ఆడటి్ దృ ట్క్ వ ిన 
లో ాల ో కూడిన ఆడటి్ ే ికలను  అట్ట్  ఆడటి్ ే ికలో లేవ ె న లో ాలను 
సరి దిడా క్ చర  సుకో ేదుకు సంబం తి సంసల ముఖ  కార ర హణా ికారకి్ ఆడటి్ 

ే ిలను జారణ సేుం ి  
 

  రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ం క్రంద  చట్ా్ క్ మరుదం ా ే టన ఏ ే  వ య అం ా ి అనుమ ంచకుండా 
వ ండ్ట్ా క్  అట్ట్  ఖరుి ే టన లే ా ఖరుి ేయడా క్ అ ికారమ ిన వ క ్ ె ై అట్ట్  
మొ ా ి సర్ ారణీ యేడా క్  అవకాశం కలదు   

 

ఆడిట్ పరి  ి

 

 పరభుత  ాఖలలో ఒకట్ట ా ఉని రాష్్టర ఆడిట్ ాఖకు పం ాయి  రాజ్ సంసలు అంట్ ే లలా  
పరషి్టతతలు  మండ్ల పరిష్టతతలు  ార మ పం ాయి లు ఖల ాల ో స్్ట ఆడిట్ సందర ంలో ఈ 
క్రం ి అం ాలను పరిశీమంచడా క్ చట్్బదం ా అ కిారా ి అపప ించడ్  నై ి  

 
 

ఎ    పం ాయ  రాజ్ సంసల ే వసయలు యేబడని పనుిలు  ీ లు మొదలయిన 
ాట్ట  పూర ి మవరాల ో సంబం ిత సంస ఖల ా ప సకాలలో సకరమం ా 

నమోదు యేడ్ం జరి ని ా? 

 

బి   ట్రరజరణ లే ా బా ంకులో గల ధులను యతకామకం ా త ఖీ యేడా క ్ త ని 
జాగరతను సుకోవడ్  నై ా? 

 

ట    ఖరుి ే టన మొ ా క్ సంబం ిత పం ాయ  రాజ్ సంసల బడజీట్ లో సమకూరిడ్ం 
జరి ిం ా? చట్్ం  యమలవమ లే ా పరభుత ం జారణ ే టన ఏ ే  కార రా హక 
ఆ ే ాల క్రంద సంబం తి అ కిారి ే త ిన రణ లో మం రు ేయడ్ం జరి ిం ా? 
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డి   చట్్ం  యమలవమ క్రంద అనుమ ం నట్ట్  ఉ ే ా ల కోసం మలతర  ేఅట్ట్  ధులను 
మ మ్ ించడ్ం జరి ిం ా?  

 

ఇ   ఖరుి ేయడా క్  జమాంప లను యేడా క ్ పరభుత ం రీయిం న కార  
మ ా ా ి సకరమం ా ాట్టసయ  త ని మవరాల ో పం ాయ  రాజ్ సంస ఖల ా 
ప సకాలలో నమోదు యేడ్ం జరి ిం ా? 

 

ఎఫ్  ఖరుి ే టన మొ ా క్ ఓచరాను ర ించడ్ం జరి ిం ా? 

 

 మమధ వనరుల నుండి అం ని ార ంటా్ను సకరమం ా లెకకలో క్ సుకొ  ాట్ట  
రదశం న ఉ ే ాలకు మ మ్ ించడ్ం జరి ిం ా ? 

 

  -  సంవత రములో ఈ ాఖ బి ఆర్ ఎఫ్  పథకము ఆడటి్ులను కూడా 
ర ిం న ి  ఆ పథకమునకు సంబం ిం న రాబడ్ులు  జమాంప ల మవరములను ఆయల 

ఆడటి్ు ే ికలో చయపడ్  నై ి  
 

ఆడిట్ స్థథ  
 

 -   సంవత రం వరకు క్రం ి జలం ాణ పం ాయ  రాజ్ సంసల ఆడటి్ ను 2014-15 
సంవత రంలో ర ించడ్ం జరి ిన ి  

 

  పంచాయ  రాజ్ సంసధల ేరు                 ఆడిటు చేస్థన సంసథల సంఖయ 
 

i) లలా  పరిష్టతతలు    :        7 

ii) మండ్ల పరషి్టతతలు   :   436 

iii) ార మ పం ాయ లు   :           8  

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

                                                                                            

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

 

 2013-14 సంవత రా క ్ పం ాయ  రాజ్ సంసల ఆడటి్ ట  జతపరిి న మవరణలలో 
సమరిపంచడ్మయిన ి   ఆ మవరములు క్రం ి మధం ా వ ాియి  

సంసథ  ేరు మవరణ 

లలా  పరిష్టతతలు పట్ట్క– 1(1) 

మండ్ల పరషి్టతతలు పట్ట్క– 1(2) 

ార మ పం ాయ లు పట్ట్క– 1(3) 
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రాబడులు మరియు చెల్ంపులు ( - )  

 

.  రాబడ్ులు  జమాంప లలో పం ాయ  రాజ్ సంసలకు 2013-14 సంవత రంలో కదందర  రాష్్టర 
పరభు ా ల నుండి అం ని మమధ ార ంట్ుా  కూడా రేవి ాియి   ార ంట్ుా  జమాంప ల ో సహా 
మొతం రాబడ్ుల  మవరాలను లలా  పరిష్టతతలు  మండ్ల పరషి్టతతలు  ార మ పం ాయ లకు 
సంబం ిం  వరుస ా పట్ట్కలు  నుండి  వరకు గల మవరణలలో ేరకకనడ్మయిన ి   
పం ాయ  రాజ్ సంసలకు అం ిన మమధ ార ంటా్ను పర ే కం ా పట్ట్కలు  నుండి  వరకు గల 
మవరణలలో మవరించడ్మయిన ి   

 

ఈ సంవత రంలో రాష్్టరంలో  పం ాయ రాజ్ సంసల మొతం రాబడ్ులు  జమాంప లు 
వరుస ా రూ.1,27,419.56 లక్షలు మరియు రూ 1,13,134.69 లక్షలు ా వ ం ి  పం ాయ  
రాజ్ సంసల రాబడ్ులు  జమాంప లను పటము ,  నందు వృతాా కార పట్ము ా రా 
చయపడ్  నై ి   

 

  వ పటము  
 

2013-14  సంవత్సరానికి పంచాయి  రాజ్ సంసథల రాబడులను చూపు పటటీ క 

 

 

 

 

లలా  పరిష్టతతలు ; 
; 

% 
మండ్ల 

పరిష్టతతలు; 
; 

% 

ార మ 
పం ాయ లు; 

; 
% 
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  వ పటము  
 

-   సంవత్సరానికి పంచాయి  రాజ్ సంసథల చెల్ంపులను చూపు పటటీ క 

 

 
 

 

 

 

    -  సంవత రం ాను పం ాయ  రాజ్ సంసలు ఆ ాయ జమాంప లు వృతాా కార  
పట్ము  మరయిు  నందు  చయపడ్  నై ి   

రూ  లక్షలలో 

# 

పంచాయ  రాజ్ 
సంసధలు 

రాబడులు  
లక్షలో  

ాత్ం చెల్ంపులు లక్షలో  ాత్ం 

1 లలా  పరిష్టతతలు 63994.13 50.22 54743.43 48.39 

2 మండ్ల పరషి్టతతలు 28237.83 22.16 27476.97 24.29 

3 ార మ పం ాయ లు 35187.60 27.62 30914.29 27.33 

  మొతా్ం 127419.56 100.00 113134.69 100.00 

 

లలా  పరిష్టతతలు ; 
; 

% 

మండ్ల 
పరిష్టతతలు; 

; 
% 

ార మ 
పం ాయ లు; 

; 
% 
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 వ పటము  
2012-13 మరయిు 2013-14 సంవత రాలలో పం ాయ  రాజ్ సంసల రాబడుల సరమ  జలుప బార్   

పట్ము 

 
 

 2012-13 మరయిు 2013-14 సంవత రాలలో పం ాయ  రాజ్ సంసల రాబడుల మ ా ా ి 
పట్ము  నందు బార్ ారు్ లో పరదరి ంచడ్  నై ి  

 

 వ పటము 
2012-13 మరయిు 2013-14 సంవత రాలలో పం ాయ  రాజ్ సంసల చెల్ంపుల సరమ  జలుప బార్  

పట్ము 

 
 

  2012-13,   2013-14 సంవత రాలకు పం ాయ రాజ్ సంసల చెల్ంపుల మ ా ా ి పట్ము  
నందు బార్  ారు్ లో చయపడ్  నై ి  

7
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లలా  పరిష్టతతలు  మండ్ల పరిష్టతతలు ార మ పం ాయ లు 

2012-13

2013-14
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లలా  పరిష్టతతలు  మండ్ల పరిష్టతతలు ార మ పం ాయ లు 

2012-13

2013-14
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జిలా పరిషత్తా ల నిధులు 
 

 లలా  పరిష్టతత ధుల క్రంద మమధ ఖల ాలలో రాబడ్ులు మరియు జమాంప ల మవరాలను  వ 
పట్ట్కలో సమకూరిి జతపరిడ్  నై ి  

 

 జిలా పరిషత్తా  మౌకక పటటీ క ేరు పటటీ క సంఖయ 
రాబడ్ులు మరియు జమాంప ల  ి లలా  ారణ ా  పట్ట్క -2 

రాబడ్ుల  ి( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క -2 (1) 

జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క -2 (2) 

 

 

 2013-14 సంవత రా క్ రాష్్టరంలో  లలా  పరిష్టతతల ధుల ారణ రాబడ్ులు మరియు 
జమాంప ల మవరాలను  వ బార్  పట్ములో రేకకనడ్  నై ి   

 

 వ పటము 
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జిలా పరిషత్తా ల నిధులు  

రూ  లక్షలలో 

ని ి ేరు 
రాబడులు  
(లక్షలో  

ాత్ం  (%) 
చెల్ంపులు 

(లక్షలో  
ాత్ం (%) 

జనరల్  ఫండ్  
13789.65 21.55 15794.22 28.85 

మ ా   ి
6.15 0.01 30.76 0.06 

స్ాం ిక సంక్షదమ  ి
240.96 0.38 179.29 0.33 

ని ట్ట ారుదల 
0.00 0.00 0.00 0.00 

రోడ్ుా  మరయిు భవ ాలు 
691.67 1.08 839.18 1.53 

ఆర్ డ్బుా ు యస్ట  ఏ ఆర్ డ్బుా ు  
3636.85 5.68 1867.57 3.41 

యస్ట  ఆర్ ె ై
6946.40 10.85 6744.44 12.32 

ఇతరములు  
17712.57 27.68 14340.37 26.20 

డి ా ట్ుా  
4899.86 7.66 132.18 0.24 

అడా ను లు 
554.61 0.87 3572.04 6.53 

రుణాలు 
7.06 0.01 2.45 0.00 

బి ఆర్  యఫ్ 
15508.35 24.23 11240.93 20.53 

టంచను ఫండ్ు 
0.00 0.00 0.00 0.00 

మొతా్ం 
63994.13 100.00 54743.43 100.00 

 

 ఈ ాఖ లలా  పరషి్టతతల ఆడటి్ ర ించ ా మొతం రాబడ్ులు రూ 63,994.13లక్షలు 
మరియు జమాంప లు రూ 54,743.43 లక్షలుగా గురంిచ ెనై ి  అట్ట్  మవరములను పటటీ క సంఖయ 
,   మరియు   నందు చయపడ్  ైన .ి 

 

మండల పరిషత్తా ల నిధులు  

 మండ్ల పరషి్టతత ధులకు సంబం ిం  మమధ ధుల రాబడ్ులు మరయిు జమాంప లను 
ిగువ పట్ట్కలలో చయపడ్  నై ి  

 

పటటీ క ేరు పటటీ క సంఖయ 
రాబడ్ులు మరియు జమాంప ల  ి లలా  ారణ ా  పట్ట్క -3 

రాబడ్ుల  ి( లలా   ారణ ా మరియు  పదు ారి ా) పట్ట్క  -3(1) 

జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా మరియు  పదు ారి ా) పట్ట్క -3 (2) 
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.      -  సంవత రా క్ రాష్్టరంలో  మండ్ల పరిష్టతతల ధుల ారణ ా రాబడ్ులు  జమాంప లు 
మవరాలను ఈ క్రం ి బార్ ారు్ లలో ేరకకనడ్మయిన ి   

 వ పటము 
-  సంవత్సరానికి మండల పరిషత్తా  రాబడులు, చెల్ంపులు తెలుు పటము 

 

 
                                                   

                                               మండల పరిషత్తా ల నిధులు                          రూ  లక్షలలో 
ని ి ేరు రాబడులు రాబడుల ాత్ము చెల్ంపులు చెల్ంపుల ాత్ము 

స్ా ారణ  ి
5771.54 20.44 5583.55 20.32 

మ ా   ి
4.96 0.02 6.04 0.02 

స్ాం ిక సంక్షదమ ఖల ా 
232.54 0.82 155.34 0.57 

నితరహా స్ాగు రు 
0 0.00 0.03 0.00 

రోడ్ుా  వం జనలు 
113.91 0.40 219.05 0.80 

ార మీణ ట్ట సరఫరా 
25.32 0.09 465.65 1.69 

ఇతర కార కరమలలు 
11878.7 42.07 11212.76 40.81 

యస్ట ఆర్ ె ై
9.32 0.03 0.40 0.00 

డి ా ట్ుా  
232.21 0.82 163.54 0.60 

అడా ను లు 
151.32 0.54 70.65 0.26 

రుణాలు 
16.12 0.06 9.29 0.03 

టంచను  ి
7278.15 25.77 7096.18 25.83 

బి ఆర్ ఎఫ్  
2523.74 8.94 2494.50 9.08 

మొతా్ం 
28237.83 100.00 27476.97 100.00 

 

 మండ్ల పరషి్టతతల ఆడటి్ ర ిం  ాట్ట రాబడ్ులు రూ  28,237.83  లక్షలుగా మరయిు 
జమాంప లు రూ  27,476.97లక్షలగా గురంి  అట్ట్  గల మవరములను పటటీ క సంఖయ ,    

మరియు   నందు చయపడ్  ైన ి  
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గాా మ పంచాయ ల   (నిధులు  

 

 ఈ ే ిక అనుబంధము ా వ ని పటటీక–  నందు ార మపం ాయ ల మౌకక -  
సంవత రా క ్సంబం ిం న ఆ ాయ జమాంప లను కోర డీకరంిచడ్  ైన ి  

 

గాా మపంచాయ ల ఆ ాయ చలె్ంపుల మవరములను ిగువ పటటీ కలలో ఇవవడ  ైన  ి

 

గాా మ పంచాయ ల పటటీ కల రేు పటటీ క సంఖయ 
రాబడ్ులు మరియు జమాంప ల  ి లలా  ారణ ా  పట్ట్క -  

రాబడ్ుల  ి( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క -  

జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క -  

 

పటము-   మరియు  

 -  సంవత రా క్ ాను ార మ పం ాయ లలో రాబడ్ులు  జమాంప లను జలుప వృతాా కార 
పట్ములు 

 

-  సంవత్సరానికి గాా మపంచాయ లలో రాబడులను తెలుు వృతాా కార  పటము 
 

 

 

పనుిలు; 
; % 

ప ేితరములు; 
; % 

ఇతర 
ఆ ాయములు; 

; % 

పరభుత  ార ంట్ుా ; 
; % 

అడా న్  లు; 
; % 

డి ా ట్ుా ; 
; % 

బి ఆర్  యఫ్; 
; % 

తముల ార ంట్ుా ; 
; % 
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-  సంవత్సరానికి గాా మ పంచాయ లలో చెల్ంపులను తెలుు వృతాా కార  పటము 
 

 

 

గాా మ పంచాయ ల నిధులు  

రూ  లక్షలలో 

ని ి ేరు రాబడులు 
లక్షలో  

రాబడుల 
ాత్ము పదుు  ఖాతా చెల్ంపులు 

లక్షలో  

చెల్ంపుల 
ాత్ము 

పనుిలు 7817.94 22.22 ాలు 4292.06 13.88 

ప ేి తరములు  6740.27 19.16 ఇతర పరి ాల ా ఖరుిలు 3164.98 10.24 

ఇతర ఆ ాయములు 3326.22 9.45 రా హణ ఖరుిలు 8305.74 26.87 

పరభుత  ార ంట్ు 15979.09 45.41 పనులు 11863.64 38.38 

అడా ను లు 3.00 0.01 అడా ను లు 15.28 0.05 

డి ా ట్ుా  169.93 0.48 డి ా ట్ుా  77.46 0.25 

బి ఆర్ ఎఫ్ 1064.74 3.03 బి ఆర్ ఎఫ్ 1088.13 3.52 

ాల రా ంట్ 86.408 0.25 ఇతరములు 2107.00 6.82 

మొతా్ము 35187.60 100.00 మొతా్ము 30914.29 100.00 

 

 ార మ పం ాయ ల ఆడటి్ ర ిం  ాట్ట రాబడ్ులు రూ 35,187.60 లక్షలుగా మరయిు 
జమాంప లు రూ  30,914.29లక్షలగా గురంి  అట్ట్  మవరములను పటటీ క సంఖయ ,   

మరియు   నందు చయపడ్  ైన .ి 

త భత ములు; 
; 

% 

ఇతర పరి ాల ా 
ఖరుిలు; 

; % 

ర హణా ఖరుిలు; 
; 

% 

పనులు; 
; 

% 

అడా నులు; ; 
% 

డి ా ట్ుా ; 
; % 

బిఆర్ యఫ్; 
; % 

ఇతరములు; 
; 

% 
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గాా ంటుల స్థధ   
 పం ాయ  రాజ్ సంసలకు కదందర  రాష్్టర పరభు ా లు ఆయల రా ం ాల అభివృ కి  ైమమధ రకాలెైన 

ార ంట్ులను మం రు ేస్ాయి  2013-14 సంవత రములో పం ాయ  రాజ్ సంసలకు 
మం ర ైన ార ంట్ుల మరియు జమాంప ల మవరాలను ఈ క్రంద చయపడ్  నై .ి 

                                                                                                         రూ  లక్షలలో 
గాా ంటు పదుు  జిలా పరిషత్తా  మండల పరిషత్తా  గాా మ పంచాయ  మొతా్ము 

రాబడ్ులు 63994.13 28237.83 35187.60 127419.56 

జమాంప లు 54743.43 27476.97 30914.29 
113134.69 

 
జిలా పరిషత్తా  గాా ంటు  పటటీ క సంఖయ 

రాబడ్ులు  జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా) పట్ట్క -  

రాబడ్ుల  ి( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క -  (1) 

జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క -  (2) 

 

  -  సంవత రములో లలా  పరషి్టతతలకు మం ర నై మరయిు ఖరుి టె్ట్న ార ంట్ుల 
మవరాలను ఈ క్రం ి  వ పటము  నందు చయపడ్  నై .ి 

 

-  సంవత్సరములో జిలా పరిషత్తా లకు మం ర నై మరియు ఖరుు  టటీన గాా ంటుల మవరాలను 
తెలుపు బార్ పటము -  
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జిలా పరిషత్తా ల  గాా ంటు  

రూ  లక్షలలో 

గాా ంట్ పదుు  రాబడులు రాబడుల ాత్ము చెల్ంపులు చెల్ంపుల 
ాత్ము 

ట్ట ంగ్ ార ంట్ు  
0.00 0.00 0.00 0.00 

ాన్ట్ట ంగ్ రా ంట్  
987.60 2.29 3832.74 9.76 

ెనన్ రా ంట్ుా  
0.00 0.00 12.56 0.03 

యస్ట ఆర్ ె ై
2832.89 6.58 2383.12 6.07 

కదందర  రాష్్టర ఆరకి కమీష్టన్ 
4703.16 10.92 2169.22 5.52 

ార మీణ రహ ారుల ర హణ  
పర ే క రా మీణ రహ ారుల ర హణ 

640.31 1.49 874.37 2.23 

సభు లకు, జైర్ పర నా మౌకక రవ 
ేతనము 

0.00 0.00 0.00 0.00 

అ ికారదతరులకు సంబం ిం న ట్ట ఎ  
మరియు డి ఎ  

7.15 0.02 32.47 0.08 

అ ికారులకు, టబ ం ిక్ 
సంబం ిం న ట్ట ఎ  డి ఎ  

1.27 0.00 7.26 0.02 

ార మీణ ట్ట ారుదల  ార ంట్ు 
3636.85 8.44 1869.57 4.76 

లోక్ సభ  ాసన సభ సభు ల 
మ్జక వరగ ార ంట్ు 

1364.12 3.17 666.92 1.70 

ాబారుు  
4008.82 9.31 3464.99 8.82 

కంట్టంజ ంట్ 
0.00 0.00 2.62 0.01 

కంట్టంజ ంట్ చె్  యస్ట  
6.15 0.01 13.21 0.03 

బి.ఆర్. .ఎఫ్. 
18672.30 43.35 22101.37 56.25 

ఇతర రా ంట్ుా  
6214.59 14.43 1857.61 4.73 

మొతా్ము 
43075.21 100.00 39288.03 100.00 

 

మండల పరిషత్తా ల గాా ంటు  పటటీ క సంఖయ 
రాబడ్ులు  జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా) పట్ట్క -  

రాబడ్ుల  ి( లలా   ారణ ా మరియు  పదు ారి ా) పట్ట్క  - (1) 

జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా మరియు  పదు ారి ా) పట్ట్క -  (2) 
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 -  సంవత రములో మండ్ల పరషి్టతత ార ంటా్ రాబడి  ఖరుిలను పటము – నందు 
చయపడ్  నై ి   

పటము-  
 

-  సంవత్సరములో మండల పరిషత్తా  గాా ంట రాబడిఖరుులను తెలుు పటము , 
 

 

మండల పరిషత్తా ల గాా ంటు  

రూ  లక్షలలో 

గాా ంట్ పదుు  రాబడులు రాబడుల 
ాత్ము చెల్ంపులు చెల్ంపుల 

ాత్ము 
బో ధన ార ంట్ు 

5478.38 16.95 2275.53 9.68 

బో ధ తేర ార ట్ు 
3222.62 9.97 2618.34 11.14 

యస్ట  ఆర్ ె ై
298.82 0.92 217.78 0.93 

కదందర ఆరకి కమీష్టన్ 
4454.00 13.78 2808.38 11.95 

రాష్్టర ఆరకి కమీష్టన్  
790.71 2.45 127.92 0.54 

ార మీణ రహ ారుల ర హణ  
0.00 0.00 58.20 0.25 

జైర్ పర న్ రవ భృ  
3.52 0.01 6.42 0.03 

అన ికారుల ట్టఏ డి ఏ 
22.92 0.07 21.71 0.09 

అ ికారుల ట్ట ఎ  మరయిు డి ఎ   
19.09 0.06 19.84 0.08 

ని ట్ట ారుదల రా జ కు్  
0.66 0.00 0.00 0.00 

5
4

7
8

.3
8

 

3
2

2
2

.6
2

 

2
9

8
.8

2
 

4
4

5
4

.0
0

 

7
9

0
.7

1
 

0
.0

0
 

3
.5

2
 

2
2

.9
2

 

1
9

.0
9

 

0
.6

6
 

4
2

4
3

.6
5

 

1
8

4
.4

2
 

6
.1

6
 

3
.6

3
 

1
8

.5
0

 

2
4

2
0

.4
7

 

2
5

0
.6

3
 

1
0

9
0

5
.9

1
 

2
2

7
5

.5
3

 

2
6

1
8

.3
4

 

2
1

7
.7

8
 

2
8

0
8

.3
8

 

1
2

7
.9

2
 

5
8

.2
0

 

6
.4

2
 

2
1

.7
1

 

1
9

.8
4

 

0
.0

0
 

3
7

2
8

.0
9

 

2
1

.6
7

 

0
.0

0
 

3
.2

5
 

4
1

.8
6

 

2
2

9
6

.3
2

 

1
4

8
.4

9
 

9
1

1
4

.4
4

 

రాబడ్ులు జమాంప లు 



14 

 

బి ఆర్  యఫ్ 
4243.65 13.13 3728.09 15.86 

 పరకృ  ెపైరణత  మమోచన 
184.42 0.57 21.67 0.09 

భవ ాల ార ంట్ు 
6.16 0.02 0.00 0.00 

ార మీణ ట్ట ారుదల  
3.63 0.01 3.25 0.01 

ఎ ికల ార ంట్ు 
18.50 0.06 41.86 0.18 

లోక్ సభ  ాసన సభ మ్జక అభివృ  ి 
2420.47 7.49 2296.32 9.77 

ాబారుు   
250.63 0.78 148.49 0.63 

ఇతర  ార ంట్ుా  
10905.91 33.74 9114.44 38.77 

మొతా్ము 
32324.10 100.00 23508.23 100.00 

     

గాా మ పంచాయ ల గాా ంటు  పటటీ క సంఖయ 
రాబడ్ులు  జమాంప ల  ి( లలా   ారణ ా) పట్ట్క –  7  

రాబడ్ుల ి ( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క –  7  

జమాంప ల ి ( లలా   ారణ ా మరియు & పదు ారి ా) పట్ట్క   7  

                                         

 -  సంవత రములో ార మ పం ాయి  ార ంటా్ రాబడ్ులు మరియు జమాంప లను పటము 
 నందు చయపడ్  నై ి  

పటము-  

-  సం,, గాా మ పంచాయి  గాా ంట రాబడులు మరియు చెల్ంపులను తెలుపు పటము 
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గాా మ పంచాయ ల గాా ంటు  

 

రూ  లక్షలలో 

గాా ంట్ పదుు  రాబడులు 
రాబడుల 

ాత్ము 
చెల్ంపులు 

చెల్ంపుల 
ాత్ము 

తముల రా ంట్ు 2899.48 11.67 2974.37 15.41 

జ ఆర్ ెై   
ఎస్ట ఆర్ ెై 458.35 1.84 341.54 1.77 

11 ఆరకి సంఘం 5988.67 24.10 4555.62 23.61 

రాష్్టర ఆరకి సంఘం 2300.89 9.26 1451.39 7.52 

బి.ఆర్. .ఎఫ్. 6940.14 27.92 4888.33 25.33 

ఇతర రా ంట్ుా  6266.09 25.21 5086.34 26.36 

మొతా్ము 24853.62 100.00 19297.59 100.00 

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 

 

 -  సంవత రం పం ాయ  రాజ్ సంసల ఆడిట్ునందు లేవ ెతబడిన ఆడిట్ 
అభ ంతరములను సంబం ిత ఆడిట్ు ే ికల యందు ఆడిట్ అభ ంతరములు ా  ందు 
పరచబడి రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ము   లో  యమ బంధనలకు లోబడి చర లు 

సుకోవల టన ి ా సయ సయ సంబం ిత కార ర హణ అ ికారులకు పంపడ్  ైన ి  
 

 -  సవత రములో పం ాయ  రాజ్ సంసలలో రూ.32651.89 లక్షల మలువగల 
95451 ఆడిట్ు అభ ంతరములను లేవ ెతడ్  ైన ి  

 

 -  సవత రములో పం ాయ  రాజ్ సంసలలో లేవ ెతబడిన ఆడిట్ు 
అభ ంతరములను ఈ క్రం ి పట్ట్కల యందు కదట్ ిరి ారణ ా కోర డికరిం  చయపడ్  ైన ి  
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 కేటగిరి ారిగా ఆడిట్ అభ్యంత్రముల వరగీకరణః 
 ఆడటి్ అభ ంతరములను  కదట్ ిరణలు ా వరణగకరిం  అట్ట్  వరణగకరణలను అనుబంధంలో పట్ట్క 

ెం   నుండ ి   లలో చయప ెనై ి  
 

కా ట్ రిి ారి ా ఆడటి్ అభ ంతరములు  పట్ట్క– 9 

అ ి అభ ంతరములు లలా  ారి ా మరయిు పదు ారి ా పట్ట్క– 9 

అ ి అభ ంతరములు కా ట్ రిి ారి ా మరయిు పదు ారి ా పట్ట్క– 9 

ఖల ాల అంక లలో వ ా సం  పట్ట్క– 9 (1) 

అ కిం ా ార ంట్ుల మ మ్గం పట్ట్క– 9 (2) 

ార ంట్ుా   ధుల మమళంప  పట్ట్క– 9 (3) 

గడ్ువ  ే ి ము ింప  ాట్టక్ ముందు ార ంటా్ను మ మ్ ించక ో వడ్ం  పట్ట్క– 9 (4) 

ార ంట్ుా   ధుల దురి మ్గం పట్ట్క– 9 (5) 

పర ే క్ం న ధులను మ మ్ ించక ో వడ్ం  పట్ట్క– 9 (6) 

బకాయిలను వసయలు యేక ో వడ్ం పట్ట్క– 9 (7) 

అడా ను ల సరుబాట్ును ెండింగులో వ ంచడ్ం పట్ట్క– 9 (8) 

యమలవమ ఉలాంఘన పట్ట్క– 9 (9) 

ఓచరుా తేన బిలుా లు ట్టంజ ంట్ు బిలుా లనుండి త ిగంప లు వసయళ్ళను 
జమ ేయక ో వడ్ం 

పట్ట్క– 9 (10) 

రికారుు లను సమరిపంచక ో వడ్ం పట్ట్క– 9 (11) 

దురి మ్ ాలు పట్ట్క– 9 (12) 

అ కి జమాంప లు పట్ట్క– 9 (13) 

వృ ా వ యము పట్ట్క– 9 (14) 

ఖల ాలలో ేరకకన  నగదు  స్ో్ ర్  పట్ట్క– 9 (15) 

మ మయ ధృవప రా ల ెండజ  పట్ట్క– 9 (16) 

సరాిరణీ మొ ాల ెండింగు రకివరణ పట్ట్క– 9 (17) 

ఇతరములు పట్ట్క– 9 (18) 

డిడ ి జకుకలను ీ కరిం  సకాలంలో  వసయలు యేక ో వడ్ం  పట్ట్క– 9 (19) 

 

 

 

 



17 

 

-  సంవత్సరానికి పంచాయ  రాజ్ సంసధల ఆడటి్ అభ్యంత్రములను చూపు పటటీ క 
ాత్ములలో  

రూ  లక్షలలో 

# కేటగిరి రేు మొతా్ం 

సంఖయ % మొతా్ం % 

1 అ ికం ా ార ంట్ుల మ మ్గం 352 0.37 18878.19 57.82 

2 యమలవమ ఉలాంఘన 30342 31.79 5708.68 17.48 

3 రికారుు లను సమరిపంచక ో వడ్ం 15481 16.22 3455.66 10.58 

4 

ఓచరుా , తేన బిలుా లు  కంట్టంజ ంట్ు బిలుా లనుండి 
త ిగంప లు వసయళ్ళను జమ యేక ో వడ్ం 

5970 6.25 992.93 

3.04 

5 మ మయ ధృవప ార ల ెండజ  1477 1.55 921.08 2.82 

6 పర ే క్ం న ధులను మ మ్ ంిచక ో వడ్ం  342 0.36 892.77 2.73 

7 ఇతరములు 30828 32.30 526.66 1.61 

8 బకాయిలను వసయలు యేక ో వడ్ం 4883 5.12 300.01 0.92 

9 రా ంట్ు ధుల మమళంప  250 0.26 267.57 0.82 

10 
దురి మ్ ాలు 

402 0.42 205.64 
0.63 

11 అడా ను ల సరుబాట్ును ెండంిగులో వ ంచడ్ం 221 0.23 156.58 0.48 

12 

గడ్ువ  ే ి ము ింప  ాట్టక్ ముందు ార ంటా్ను 
మ మ్ ించక ో వడ్ం  

3549 3.72 130.90 

0.40 

13 అ ిక జమాంప లు 348 0.36 94.91 0.29 

14 రా ంట్ుా  / ధుల దురి మ్గం 285 0.30 76.10 0.23 

15 ఖల ాల అంక లలో వ ా సం  443 0.46 37.55 0.11 

16 ఖల ాలలో ేరకకన  నగదు  స్ో్ ర్  21 0.02 4.26 0.01 

17 వృ ా వ యము 21 0.02 2.20 0.01 

18 సరాిరణీ మొ ాల ెండింగు రికవరణ 236 0.25 0.20 0.00 

19 

డిడ ి / జకుకలను ీ కరిం , సకాలంలో  వసయలు యేక 
ో వడ్ం  

6 0.01 0.00 

0.00 

       మొతా్ం 95457 100.00 32651.89 100.00 

 

అభ ంతరాలసంఖ  మరయిు పర యేముని మొ ా ి వరణగకరించ ా 57.82% అభ ంతరాలు 
అ ికం ా ార ంట్ుల మ మ్గం కు సంబం ిం నమ కా ా  17.48% అభ ంతరములు యమలవమ 

ఉలాంఘనకు సంబం ిం నమ కలవ    
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ఆడిటు ేరాలు 
 201 -1  ఆడటి్ు సంవత రా క ్ సంబం ిం  ఎం టక ేయబడని కొ ి ఆడిట్ు 
అభ ంతరములను ఈ గిువ జమయ ేయడ్  నై ి   
 

1 ఖాతాల అంక లలో వయతాయమౙాలు 
  

పరభుత   మో ెం 4657/చట్్ం.I/70-I పం ాయ  రాజ్ డి ారు్  ంట్ ే .ి16-12-1970, 

పరభుత   మో ెం. 1360/ చట్్ం.VII/71-1 పం ాయ రాజ్ డి ారు్  ంట్ ే .ి 01.09.1971 మరయిు 
పరభుత   మో ెం.1986/ చట్్ం.VI/71-3 పం ాయ  రాజ్ డి ారు్  ంట్ ే .ి02.11.1977 పరకారము 
పర  లెలో నగదు ప సకం ల లను ట్రరజరణ ాస్ట బుక్ ల ల ో సమన యపర  చయపబడ్వల ట 
ఉంట్ుం ి  

 

ట్రరజరణ మరయిు నగదు ప సకప  అక ంట్ు అంక లలో డేాలను ఆడటి్ పరిశీలనలో 
గమ ంచడ్  నై ి  ఉ ాహరణకుుః 

 నగదు ప సకములో  ఒక అక ంట్ుకు సంబం ిం  పరసుత సంవత రప  రా రంభ 
ల  ఆ అక ంట్ుకు సంబం ిం న గత సంవత రప  ము ింప  ల ో 

సరి ో క ో వడ్ం  

 మలరిి  ాట్టక ్ నగదు ప సకము పరకారము ఉండ్వల టన ట్రరజరణ ల లు  ట్రరజరణ 
ాసు ప సకప  ల ల ో సరి ో క ో వడ్ం  

 ట్రరజరణ అ కిారులు ట్రరజరణ ాసు ప సకములో  రాబడ్ులు నమోదు ేయక ో వడ్ం 

 చలల ాల ా రా నగదు ప సకములో జమ యేబడని రాబడ్ులు ట్రరజరణ అ కిారుల  ే
ట్రరజరణ ాసు ప సకమునందు జమ యేక ో వడ్ం  

 ఒక డరా యింగ్ మరయిు డిస రి ంగు అ ికార ియి ిన జకుకలను ట్రరజరణ అ కిారుల  ే
మరకక డరా యింగ్ మరియు డిస రి ంగు అ ికారి నుండి ఖరుి రా యడ్ం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రి ంగు అ ికారి సరి ో మినప డ్ు చెుితగుగ ల 
వ ా సములకు గల కారణాలు రి ి సమన య పర న పట్ట్కలో 
మవరించలేక ో వడ్ం వలన సబ్ ట్రరజరణ ాసు ప సకమునందు సరియి నై ము ింప  

ల లను గురంిచలేక ో వడ్ం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రి ంగు అ కిారి ట్రరజరణలో ా  జమ ఖరుిల కూడకిలలో  
తప పలు ా  ట్రరజరణ అ కిారుల ే సబ్ ట్రరజరణ ాసు ప సకమునందు జమ ఖరుిలను 
సవరించక ో వట్ం మొదలగు లో ాలను గురంిచ ెనై ి  
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ఆడటి్ు ే ికలలో ఖల ాల అంక లలో డేాలకు సంబం ిం న అభ ంతరములను కోర డికరిం న  
సమల ారము మవరణ పటటీక 9(1) ే ికకు జతపరచడ్  నై .ి ా లో రూ. .  లక్షలు 
సమన యపరచక ో వ ట్కు సంబం ిం   ఆడటి్ు అభ ంతరములు లేవ తెడ్  నై ి  
 

 మండల పరిషత్తా  – హత్నూరు –  దక్ జిలా –టరెజరగ ాసు పుసాకము నందు లో ాలు –
సరి దిువలస్థన అవసరం –రూ 70000 - 

13 వ అరకి సంఘం ధుల నుండ ి జకుక నం.00674 ే .ి21.01.2014 ా రా రు.70000/- 

రూ ాయలు నగదు ా మలరిబడనిమ. కా  ెనై రేోకని రూ.70000/- రూ ాయలకు 13 వ అరకి 

సంఘం ధుల నుండ ికాక మండ్ల పరషి్టతత స్ా ారణ ధుల నుండ ిఖరుి ే టనట్ుా  ాసు ప సకము 
నందు నమోదుకాబడనిట్ుా  గమ ంచడ్  నై .ి ఈ లోపములు కారణాము ా ెై ర ండ్ు ఖల ాలలో 
అంక లు తప ప ా నమోదు కాబడి ాయి. కావ న సమన య పర  ాస ాలను అడటి్ు అ కిారులుకు  

జమయజదయగలరు. 
( ేరా నం.4 మండ్ల పరషి్టతత, హతనిరు  దక్ జిలా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 మండల పరిషత్తా  - సంగార డిి -  దక్ జిలా- మౙా ారణ నిధుల నుండ ిఖరుు కాబడిన మొతా్ం –
కారణాలు నమోదు చేయబడక ో వుట- సరచిేయవల్సన అవసరము –రూ.19548/-. 

ఆడటి్ సమయములో మండ్ల పరషి్టతత, సం ార డిు  ఖల ాల పరిశీలనలో ట్రరజరణ అ కిారులు 
రూ.19548 - మొతమును స్ా ారణ ధుల నుండ ి ఖరుి అయినట్ుా ా కారణములు నమోదు 

ేయకుండా ే  చయ టం యు ాిరు. ఆడిట్ు ము ింప  సమయము వరకు కార ర హక అ కిారులు 
ఈ మష్టయమును గమ ం  సరి ేయుట్కు ఎట్ువంట్ట చర  సుకోనలేదు. కావ న అ ికారులు 
స్ా ారణ ధుల ాసు ప సకమును ట్ేరజరణ ాసు ప సకము ో సమన య పరుచుట్కు ెంట్  ేచర లు 

సుకోనగలరు. లే  ో సమన య పరచు సమయము వరకు ఈ మొతం ఆడటి్ు అభ ంతరము ా  ే

పరగిణ ంపబడ్ును. 
( ేరా నం.2 of మండ్ల పరషి్టతత  సం ార డిు   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 గాా ంట అ ిక మనిమ్గము 
 పరభుత ము పం ాయి  రాజ్ సంసలకు పలు అభివృ  ి కార కరమలలు మరియు అత వసర 
ఖరుిలు  ర ాణా భత ము  ే్ష్టనరణ  రవ తేనము మొదలెైన ా  మతము ార ంటా్ రూపంలో 

ధులు మం రు ేయుచుని ి  ఈ స్ా క సంసలు ాము  ం ిన ార ంటా్ స్ ము  కంట్ర అ కిము ా 
ఖరుి ే టన ాలల కదసులు ఆడిట్ు దృ ట్క్ వ ినమ   సదరు అ కివ యము స్ా ారణపదు నుండి లే ా 
ఇతర ార ంటా్ నందు రుపమ్గముగనుని స్ ము  నుండి లే ా పరభుత ము మరల ార ంట్ు మం రు 

ేసుంద ే ఉ ేశ ం ో ే టనట్ుా ా గర ించవచుిను  
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ార ంట్ు మం రు కంట్ ే అ కిం ా జరి ని మ మ్గముల ియు ే ికకు అనుబంధం ా 
ఉని మవరణ పటటీ క. 9(2) నందు చయ టన మధం ా రూ  లక్షల పె ేయమునూ  
అభ ంతరములు లేవ ెతడ్  నై ి  
 

 జిలా పరిషత్తా  – నలగ ండ- బడెెట్ కేటాయింపు కంట ే అ ిక మనిమ్గం- సరచిేయవల్సన 

అవసరం రూ.3 4609 - 

2013-14 వ సంత రప  ారకి ఖల ాల పరిశీలనలో లలా  పరషి్టతత నందు టె్రర లు, కం జనల 

(lubricants), కొరకు రూ.33368 - ను బడజీట్ కదట్ాయింప ల కంట్ ే అ కిము ా మ మ్ ిం నట్ుా  

గమ ంచడ్  నై .ి మరియు ఆయల అ  ిగృహ రి రాే కొరకు బడజీట్ నందు కదట్ాయింప లు లేనపపట్టక ీ

రూ.31241 - ఖరుి ేయడ్  ైన .ి ె ై మ్గమునకు సంబం తి అ కిారుల ఆమోదం తపప సర.ి 

మొతం రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

ఖల ా పదు బడజీట్ 
అనుమ   

ాసవ వ యం  బడజీట్ కదట్ాయింప ెై 
అదనప  వ యం  

1 ెట్రర ల్  ఆయిల్ & కం జనలు  5,26,000 5,59,368 33,368 

2 అ ి గృహ మరమ తతలు ల్ 3,31,241 3,31,241 

మొతా్ము 5,26,000 8.90,609 3,64,609 

 

( ేరా నం.20 లలా  పరషి్టతత  నల కండ్ 2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

 మండల  పరిషత్తా - మరాి  డ – వరంగల్ జిలా –గాా ంటుల అ ిక మనిమ్గం -రూ.118042 - 

-  సంవత రప  ఆడటి్ు సమయంలో మరిర డె్ మండ్ల  పరషి్టతతకు పర ే క పరమ్జనం 

కొరకు ార ంట్ుల రూపంలో సరుబాట్ు జరి ని .ి వ యముల పరశిీలలో, కార ర హక అ కిారులు 
మడ్ుదల అయిన ార ంట్ుల కంట్ ే అ కిం ా మ మ్ ించడ్ం గమ ంచడ్  నై .ి 

 .మో.నం.6 /P2/L.A(S.IV) ే .ి27.01.1960  మరియు G.O.Ms.No.1679/P2/LA(S&P) 

Dept., ే .ి14.12.1961 నందు గల సయచనల పరకారము పరభుత ము ా రా పర ే క పరమ్జనం కొరకు 
మడ్ుదల కాబడని ార ంట్ులు ఆ రష్ి్ట  పరమ్జనం కొరకు మలతర  ే మ మ్ ించబడామ మరియు 
వ యము బడజీట్ పరధిులను మంచరాదు. కావ న ఎం ట డి ఓ, మరిర డె్ అ కి వ యమును రి  ి

రాబట్ు్ ట్కు త ని చర లు సుకొనవలెను. 
మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

ార ంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ేరు సరుబాట్ు యేబడని 
ార ంట్ ఇన్ ఎయిడ్ మొతం 

రూ  

వ యం  
రూ. 

అ కిం ా వ యం  
 రూ. 

1 అత వసర ఖరుిలు 1100 28961 27861 
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2 ో ే్  మరయిు ట్రమ ో న్ 1100 20720 19620 

3 ే్ష్టనరణ 1100 24361 23261 

4 ప  ర హణ                   0 47300 47300 

 మొతం 3300 121342 118042 

 

( ేరా నం.2 మండ్ల పరషి్టతత  మరిర డె్  వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే కిలో )ి 

 అ  ేమధం ా 2013-14 ఆడిట్ు నందు గూడ్యరు యం ట డి ొ, వరంగల్ లలా  కారా లయము 
నందు కూడా బడజీట్ కదట్ాయింప ల కంట్ర అ కిం ా  వ యము జరి ియుని .ి 

మొతం రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

ార ంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ేరు సరుబాట్ు 
ేయబడిన ార ంట్ 

ఇన్ ఎయిడ్ మొతం 
రూ  

వ యం  
రూ. 

అ కిం ా 
వ యం  

 రూ. 

1 అత వసర ఖరుిలు 1100 149890 148790 

2 ో ే్  మరయిు ట్రమ ో న్ 1100 24350 23250 

3 ే్ష్టనరణ 1100 28927 27827 

 మొతం 3300 203167 199867 

( ేరా నం.2 మండ్ల పరషి్టతత- గూడ్యరు – వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

మరకక సందర ములో మండ్ల పరషి్టతత, ాపని ేట్ ,  దక్ లలా  రికారుు ల పరిశీలలో 
ఎ ికల మరియు ట్ట ఎ  మరయిు డి ఎ  పదుల ా రా రూ.118305 - మ మ్ ిం యు ాిరు  కా  

ాట్టకొరకు రూ.12841 - మలతర  ే సరుబాట్ు ే టనట్ుా ా గమ ంచడ్  నై .ి క్రంద మవరిం న 

మధము ా అ కి మ మ్గం G.O.Ms.No.704 (PR&RD) Dept., ే .ి05.11.1994 లో  ఆ ే ాలకు 
మరుదము  కావ న వ యపర న అ ిక ార ంట్ును రాబట్్వలయును   

మొతం రూ లలో 
కరమ 
సంఖ  

ార ంట్ు రేు ార ంట్ు సరుబాట్ు వ యం రూ  అ కి వ యం 

1 ట్ట ఎ & డి ఎ  12841 19190 6349 

2 ఎ ికల వ యం 0 111956 111956 

 మొతం 12841 131146 118305 

 

( ేరా నం.3 of మండ్ల పరషి్టతత, ాపని ేట్,  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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 మండల  పరిషత్తా  గూడురు – వరంగల్ జిలా – బడెెట్ కేటాయింపు కంట ే అ ిక మనిమ్గం-

నియమ మరుదుము - రూ.10,50,703. 

 

ెక్షన్  పం ాయి  రాజ్ చట్్ం  మండ్ల పం ాయి  చట్్ం  మరయిు ొ  
యం ఎస్ట  ెం  ే ి  పరకారం క్రంద జమ టన మధము ా మండ్ల పరషి్టతత మౌకక 
స్ా ారణ ధుల మొతమును మమధ పదులకు పర ే కం ా కదట్ాయించవలెను  

 

కామ 
సంఖయ 

ఖల ా పదు ాత్ము 

1 ార మీణ ట్ట సరఫరా 9% 

2 ఎస్ట ట  ల సంక్షదమం   15% 

3 ఎస్ట ట్ట  ల సంక్షదమం   6% 

4 ీ ీమరియు శశు ల సంక్షదమం  15% 

5 రోడ్ుా  మరయిు భవ ాలు 35% 

6 ఇతరములు  20% 

మొతం 100% 

 

 2013-14 ఆడటి్ు సందర ము ా మండ్ల పరిష్టతత గూడ్ురు నందు గమ ం న పరకారము 
క్రంద చయ టన మధము ా పర ే కం ా కదట్ాయిం న మొతముల కంట్ే  అ కిము ా ఖరుి ేయడ్  నై .ి 

ఇట్ట్  వ యము  ెనై జమ టన ొ లో   బంధనలకు మరుదము  కావ న ఈ అ కి ార ంట్ు 
మ మ్గమునకు సంబం తి అ కిార ిఆమోదం తపప సర.ి 

మొతం రూ లలో 
కరమ 
సంఖ  

పదు కదట్ాయిం న 
మొతం 

వ యం అ కి వ యం 

1 ార మీణా ట్ట సరఫరా 9% 69868 438039 368171 

2 ఎస్ట ట  ల సంక్షదమం  15%` 30824 10375 0 

3 ఎస్ట ట్ట  ల సంక్షదమం  6%  12330 4210 0 

4 ీ ీమరియు శశు ల సంక్షదమం 15% 30824 0 0 

5 రోడ్ుా  మరయిు భవ ాలు 20549 542697 522148 

6 ఇతరములు 20% 41098 201482 160384 

మొతం 205493 1196803 1050703 

( ేరా నం.4 of మండ్ల పరషి్టతత గూడ్ురు  వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 
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 గాా ంటు నిధుల మళ్ ంపు 
 

 

 

 

 

 కదందర  రాష్్టర పరభు ా ల ార ంట్ుా  కదందర  రాష్్టర పరభు ా లు వసయలు ే టన పనుిలు  సె్ట లలో 
స్ా క సంసలకు రారిం న ాట్ాలు  ఇంకా స్ా క సంసలు వసయలు ే టన పనుిలు అ ియూ 
కమ ట స్ా ారణ ిలో ాగం అవ ాయి   
 

 

 

 

 

 

 

 

  పరభుత  ార ంటా్ను రారిం న పరమ్జ ాలకు తపప ఇతర పరమ్జ ాలకు  యేు ఖరుి 
ధుల మమళంప ా ామంచబడ్ును  ీ క్ పరభుత  అనుమ  తపప సరి  ార ంట్ుా  ఏ రిష్్ట  ైన 

పరమ్జనం కొరకు మడ్ుదల యేబడని  అట్ట్  ార ంటా్ మౌకక మమళంప  అనుమ ంపబడ్దు    
 ార ంట్ -ఇన్-ఎయిడ్ ధులు రిష్్ట పరమ్జ ాల కొరకు ఇవ బడ్ ాయి  సదరు ార ంట్ుా  

ఓ యమ్ యస్ట ెం  229  ట ఆర్ మరయిు ఆర్ డ ిమరయిు రణమఫ్ (యలకు్ .I) ాఖ ే .ి 17.06.1997 
ా రా జారణ కాబడని  వ బంధన పరకారం మమాంచుట్కు మలులేదు  

        

 ధుల మమాంప  అను శీరకి క్రంద ేరకకనబడని అభ ంతరములు ఏకకీృత పటటీ క.9(3) లో 
చయ టన మధం ా మొతం రూ  లక్షలు పర యేముని  అభ ంతరములు ా లేవ ేతడ్  ైన .ి 

 

3.1. మండల పరిషత్తా  – హత్నూరు –  దక్ జిలా - నిధుల మళ్ ంపు – సరికాదు రూ.320000 - 

 మండ్ల పరషి్టతత  హతనిరు  ఖల ాల పరశిీలనలో రూ.320000 - బి.ఆర్. .ఎఫ్ ార ంట్ుల 

నుండ ి డరా  ే ట మండ్ల పరషి్టతత హతనిరు ఎ ికల ఖరుిలకు మ మ్ ిం నట్ుా  ేమన .ి  ఇ  ి

సరయిి ైన  ికాదు మరియు ఈ మొతము ఎ ికల  ినుండ ి రి  ిరాబట్్వలయును. తదుపర ిక్రంద 

చయపబడని మధము ా ఎ ికల ఖరుిల మతము మరల రూ.100000 -  స్ా ారణ నిుండ ిడరా  
ేయబడిన .ి ఇట్ట్  ధుల మమళంప లు యమ మరుదము   

మొతం రూ లలో 
1 జక్ ెం  

005866/11.11.2013 – 
రూ. 2,20,000/- 

i) ఎ ికల వ యం కొరకు 180000 

  ii) ట్రంట్ మరియు ఇతరతర ఖరుిలు 40000 

   మొతం 2,20,000 

2 జక్ ెం  

005867/25.11.2013 – 
రూ. 1,00,000/- 

i) ఎ ికల వ యం కొరకు 50000 

  ii) ోజనములు మరయిు ఇతరతర 
ఖరుిలు 

50000 

   మొతం 1,00,000 
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మండ్ల పరజా పరషి్టతత స్ా ారణ ఎ ికలు ర ించడా క ్ మ మ్ ించబడని మొతము 
రూ.320000 - మండ్ల పరషి్టతత స్ా ారణ ధులకు రి  ి జమాంచవలెను. 

 

( ేరా నం.5 మండ్ల పరషి్టతత  హతనిరు   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే కిలో )ి 

 

 అ  ే మధం ా ఎం ట డి ఓ, ఎలురి  దక్ లలా  జకుక నంబరు.00251/13.02.2014 ా రా 
స్ా ారణ  ి నుండ ి రూ.100000 - డరా  ే ట ఎ ికలు ర ించుట్కు మ మ్ ించడ్  నై .ి అ  ి

సరకిాదు మరయిు ఆ మొతము ఆడటి్ు సమయము ము ి  ేవరకు రి  ిరాబట్్లేదు. ఆ మొతము 
రి  ి జమాంచుట్కు త ని చర లు ెంట్  ే సుకొ ామ. 

 

( ేరా నం.5 మండ్ల పరషి్టతత  యి లురి   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

మండ్ల పరషి్టతత ప లకల్  దక్ లలా  2013-14 వ యముల పరిశీలలో రూ.299940 -  

మండ్ల పరషి్టతత  స్ా ారణ  ినుండ ిఎ ికల వ యము ా మ మ్ ించడ్  నై .ి ఈ మొతమును 
ఎ ికల ధుల నుండి మండ్ల పరషి్టతత స్ా ారణ లిో క ్ రి  ి జమాంప లు ేయవలెను. 

 

( ేరా నం.4 మండ్ల పరషి్టతత  ప లకల్ –  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

మండ్ల పరిష్టతత క డపిమా,  దక్ లలా  ఆడటి్ పరిశీలనలో రూ.4 76 - మొతమును 
స్ా ారణ  ి నుండ ి చర్ నంబరు.81/14-11-2013 మరియు 97/23-01-2014 ా రా ఎ ికల 

ర హణకు ఖరుి ేయబడని .ి ఇ  ి ధుల మమళంప  కావ న తగు చర లు అవసరము. 
 

( ేరా నం.  మండ్ల పరషి్టతత క డిపమా,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

 సరపంచ్ ఎ ికల  సమయంలో పట్ాన్ జరు  మండ్ల పరషి్టతత,  దక్ లలా  నందు 
రూ.800000 - డరా  ే ట ఎ ికల  ర హణ కొరకు ఖరుి ేయడ్  నై .ి 

చర్ నం.241, ే .ి04.01.2014 for  Rs.450000 - 

చర్ నం.326, ే .ి24.02.2014 for  Rs.350000 - 

  

ఆడటి్ు ము ింప  సమయము వరకు రికారుు  పరిశీలనలో డరా  ే టన యేబడని మొతములను 
ఎ ికల అ ికారుల ా రా రి  ిరాబట్్లేదు. ఈ మష్టయ   ై ెంట్  ేత ని చర లు సుకొనవలెను. 

 

( ేరా నం.  మండ్ల పరషి్టతత పట్ాన్ జరు ,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 
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  గడువు తే ి లోపల   గాా ంటను మనిమ్గించుకొనక ో వుట 

 

కొ ి రష్ి్ట  నై పథకాలను అమలుపరిడ్ం కొరకు పరభుత ం కొ ి పర ే క ార ంట్ులను 
పం ాయి  రాజ్ సంసలకు మడ్ుదల సేుం ి ఈ పర ే క ార ంట్ులను సయచనల  పరధిుల ేరకు 
కదట్ాయిం న పరమ్జ ాల కొరక ై రణీత కాలపరమి  లోపల వ య పరచవలెను  లే  పక్షంలో ఆ 
పరభుత  ార ంట్ుా  కాల ోష్టం జందును  

 

 ొ యం ఎస్ట  ెం  అక ంట్ -I) ాఖ  ే  ీ  నందు పరభుత ము తే ేతర 
ార ంట్ులను ముఖ ం ా పం ాయి  రాజ్ సంసల ార ంట్ులను ఆరకి సంవత రము ము ి  ే లోపల 

మ మ్ ించవల టన అవసరం లేకుండా త ినంత సమయము లభించుట్ కొరకు మ మ్ ా క్ కాల 
పరమి   ెలల వరకు  డి ిం న ి  ెై ఉతరు ల పరకారము  ఒక ఆరకి సంవత రములో  మొదట్ట 
అర సంవత రములో మడ్ుదలెైన అ ి పరమ్జ ాత క ార ంట్ులను తదుపర ి ఆరిక సంవత రము 

ె ె్ ంబరు  వ ే  ి లోపల మ మ్ ించవల ట ఉంట్ుం ి  కొ ి స్ా క సంసల ర హణా ికారులు 
మడ్ుదలెైన ార ంట్ులను రణీత కాల పరమి  లోపల కదట్ాయిం న పరమ్జ ాల కొరక  ైమ మ్ ించలేదు  
త ా రా ాలల ెద మొతములలో ార ంట్ుా  మ మ్ ించకుండా  ఉండి ో యినమ  ఇంకా  ఈ రణీత కాల 
పరమి  ెంచడా క్ ార ంట్ుా  మడ్ుదల ే టన అ ికారిక ్మనిమంచడ్ం జరుగుట్లేదు  ీ  వలా ార ంట్ు 
మడ్ుదల ే టన పరణామకలు సమరవంతం ా మరియు సంపూరీం ా అమలు జరగడ్ము లేదు  
మ మ్ ించకుండా  మ మి ో యిన ార ంట్ులను రి ి ార ంట్ు మడ్ుదల ేయు అ ికారిక ్ జమ 

ేయడ్ము కూడా జరగలేదు  

 

ార మీణాభివృ ి మం ర  ారత పరభుత ము ారు డి ఓ ెం  మ- ఎన్ ఇ ఎఫ్ 
డ్బుా ు ట ఎన్ ఆర్ ఇ  ఎ ట  ే ి  లో జారణ ే టన సయచనల పరకారం  ఖరుి ేయ  
మొతములు  గడ్ువ  ే  ీలోప  రాష్్టర ధులకు జమ యేవలెను  ాలల పం ాయి  రాజ్ సంసలలో 
ఖరుి యే  ధులు  ఖరుి యేకుండానయ  సంబం తి ధులకు జమ యేకుండానయ 

రుపమ్గం ా పకకన ెట్ే్ టనట్ుా  ఆడిట్ పరిశీలనలో గమ ంచడ్  నై ి  
 

 పం ాయి  రాజ్ సంసలలో మ మ్ ించ  ార ంట్ుా  మొతం రూ    లక్షలు మరియు 
 అభ ంతరములు సదరు వరణగకరణ క్రంద పటటీ క   ( )  నందు  ందుపరచబడనిమ  

 

4.1. మండల పరిషత్తా  మరాి  డ - 13 వ ఆరిథక సంఘం నిధులు - మనిమ్గించక ో వటం 

రూ.569672 -  

 -  ఆరకి సంవత రములో మండ్ల పరషి్టతతనకు రూ - మొతము  వ 
ఆరకి సంఘం నుండి మడ్ుదల యేబడ ిట్రరజర ి ట.డి ఖల ాలో క ్సరుబాట్ు కాబడని .ి 01.04.2013 

ాట్టక ్ రా రంభప  మండ్ల పరషి్టతత ల  రూ.170800 -  కావ న ార ంట్ు మొతం మలువ 
రూ.571380 -. ఇందులో రూ.206856 - మొతము వ యపరచడ్  ైన .ి అ  ిమొతం ార ంట్ులో 36 
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ాతం మలతర ే  సమలయల క ్సరి ా మ మ్ ించక ో వట్ం మూలం ా ఆ ార ంట్ు కాల వ వ ి ము ి ట 
ో యిన .ి కావ న పరభుత ం ార ంట్ులను కాల వ వ లిోప  మ మ్గమునకు సరయిి ైన చర లు 
సుకోన వలెను. 

 

( ేరా నం.4 మండ్ల పరషి్టతత మరిర డె్ మండ్లము, వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

5 గాా ంట ను సకమాముగా మనిమ్గించక ో వడం 

  

 రిష్్ట  నై పరమ్జనములకు ఉ శేంపబడిన లేక పర ే క్ంపబడని ార ంటా్ను మరియు ధులను 
ఇతర పరమ్జనములకు మ మ్ ించరాదు  ార ంట్ు మ మ్గమునకు సంబం ిం న కంట్టంజ ంట్ు 
వ యము అనుమ ంపబడని రేకు స్ా ారణ  ి నుండి యేవచుిను  కా  రష్ి్ట  నై 
పరమ్జనములకు ఉ శేంపబడని ధులు కంట్టంజ ంట్ు ఖరుికు మ మ్ ింపబడ్డ్ం సకరమ 
అక కంట్టంగు పద  కాదు  అందుకుని ార ంట్ు ఎయిడ్ కంట్ర అ కిం ా ఖరుి ేయడ్మ మరియు ఇన్-

బడజీట్ రారిం న ా కంట్ ే అ ికం ా మ మ్గం అ మే లలా  పరిష్టతత ఆడటి్ పరణశీలనలో 
గురించ ెైన ి  సదరు అ కి మ య మ మి ఉని రేకక ార ంట్ుల నుండి మ మ్ ించడ్ము 
జరుగుచుని ి  ఇట్ువంట్ట ఆరకి కరమశక్షణారా తి ం ొల ించుట్కు మరయిు ఇట్ట్  ార ంటా్ను సరి ాగ  
మ మ్ ించుట్కు అవసర  నై చర లు ెంట్ ే సుకోవలెను  ార ంట్ు మడ్ుదల కంట్ే అ ికం ా ఖరుి 

ేయడ్ం వంట్టమ ార ంట్ు మడ్ుదల ేయు అ కిారిక ్ జలుప తన ఆ అ ిక  ైన మ మ్గ మొతములను 
పరభుత ం నుండి రాబట్ు్ కొనవల టన ఆవశ కత ఉం ి  
 

 పం ాయి  రాజ్ సంసల ధులు పరి ాల ాపర  నై మరయిు ా క్ సంబం ిం న ఖరుిలు 
ే కొరకు యేవ ోి   వ బంధనలో మరయిు యం ఎస్ట   ెం  ార మీణాభివృ ి  

పం ాయి  రాజ్ ాఖ ే  ి  నందు రష్ి్టము ా జమయజదయబడిం ి  
  
 పరభుత  ఉతరు లకు మరుదం ా మరియు ట  ఆర్ యలకు్  మరియు రూల్  లో జలుపబడిన 
పరమ్జ ాలకు కాకుండా  ఖరుి యేడ్ం వలన రూ  లక్షల ధులు సకరమం ా 
మ మ్ ింపబడ్లేదు  సదరు అభ ంతరముల సంఖ  పటటీక  ( ) లో ేరకకనిట్ుా ా  ఆడటి్ు 
అభ ంతరములు లేవ తెడ్  నై ి  ార ంట్ుా ధులు సకరమం ా మ మ్ ించ ో వడా క్ సంబం ిం న 
అభ ంతరములు కొ ి ఇకకడ్ చయపబడినమ  

 

5.1 గాా మ పంచాయి  పు ాుల గూడ, రంగార డిి  జిలా - పనుూల స్ేకరణ- పెత్యక్షయ వయయము -  –
అభ్యంత్రమును రూ.324623 -. 

 -  ఆరిక సంవత రములో ప ాపల గూడ్ ార మ పం ాయి  నందు  బిల్ కలెక్రుా  రశీదు 
ప సకం ా రా ేకరిం న మొతము రూ - ను ట్రరజరణ నందు జమ ేయకుండా  పరత క్షం ా 



27 

 

ఖరుి ే టయు ాిరు  .ఓ యం ఎస్ట  ెం  ట ఆర్  ే  ీ  ా రా ఇవ బడని 

ఆ శేములకు ఇ ి మరుదము . 

మొతం రూ లలో 
చర్ ెం  

మరియు ే  ి

మొతం  
రూ  

వ య మవరములు 

115/30.4.2013 35000/- యు డి  మల న్ హో ల్ కవర్  కొను ోళ్ళళ 
116/30.04.2013 35000/- యు డి  మల న్ హో ల్ కవర్  కొను ోళ్ళళ 
678/25.03.14 47680/- సయా యిస్ట ాల్ ్ మరియు ెపై్ లెైన్ మరమ తతలు 
679/26.03.14 45800/- ట్ట గ ి మరియు ెైప్ లెైన్ మరమ తతలు  
679/26.03.14 21200/- బాల  నగర్ లో ెపై్ లెైన్ మరమ తతలు 
681/29.03.14 38650/- మల న్ హో ల్ కవర్  కొను ోళ్ళళ 
682/29.03.14 47985/- ెంట్రల్ లెైట్టంగ్ మరమ తతలు 
184/12.05.13 25850/- బా్ల ంగ్ ౌడ్ర్ కొను ోళ్ళళ 
185/12.05.13 27458/- మదు త్ స్ామల ిర కొను ోళ్ళళ                                                                        

మొతం 3,24,623/-  

  

( ేరా నం.11 ార మ పం ాయి  ప ాపల గూడ్, రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

5.2. గాా మ పంచాయి  పు ాుల గూడ, రంగార డిి  జిలా ఘన వయరధ ప ారాథ ల నిరవహణ- ర ాణా –
M.O.U మరియు త్నకపు రశీదులు లేవు – గాా ంటను సకామంగా మనిమ్గించకుండుట 

రూ.299889 - 

 

ప ుః   పంచవట్ట కాల లో  జతను ట ేయుట్, ఎ  ార యేుట్- 3 ా ాలు 
యంబి.నం. 180/AH/08-09 P.No.26 to 30 

కాంట్రా క్ర్ ేరుుః  శీర స్ాయి ఎంట్ర్ ెరజ స్ట 

పరి ాలన మం రుుః  ెపష్టల్ ఆ సీర్ , ార మ పం ాయి  ప ాపల గూడ్ , R.No.6.5.13 

స్ాంకద క అనుమ  -10.5.13 

అ ిర  ంట్ ే ిుఃGP/RWS/13-14 dt.29.05.2013 

3 అంచ ాలు మొతం రూ.3.00 లక్షలు 
చర్ నం.365 to 367 ే .ి20.07.2013 రూ.299889 - 
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ె ై ప మౌకక  కొలతల ప సకము మరయిు ెలై్  పరశిీలనలో క్రం  ి లో ాలను 
గమ ంచడ్  నై .ి 

- ప  మమధ మ ా ాలు ా మభ ంచడ్ం ా రా అ కిారుల మం రును త టపం ారు  

- తనకప  రశీదులను డ్ంప్ యలర్ు  సంసల నుండ ికాక ెర ేట్ు తనకప  సంసల నుండ ి  ందట్ం 
జరి ిం .ి 

- పరభుత  ర ాణా ెబ్ ెైట్ ను పరశిీమంచ ా AP 09 X 1938  నంబరు గల ాహనం  25 ట్రనర్  
(TARUS)  ా చయపబడని ి  కా  పరభుత  ర ాణా బె్ ెైట్ నందు అ ి TATA ట్టపపర్ ా 
గురంిచబడని ి  

- బాడ్ుగ జమాంప ల మవరాలు మౌకక బిలుా లను జతపరచక ో వడ్ం  

- జత మరియు ఎ  ేయబడిన జత మౌకక తర పట్ాలను జతపరచక ో వడ్ం  

 

ెై లో ాల కారణము ా  ఖరుి కాబడని అట్ట్  మొతమును ఆడటి్ నందు అమో ించక ఆడటి్ 
నందు అభ ంతరము ా ఉంచడ్  ైన ి  

 

( ేరా నం.19 ార మ పం ాయి  ప ాపల గూడ్, రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

6 పెతేయకించబడని నిధులను మనిమ్గించక ో వడం 

 

 పరభుత  ఉతరు ల ెం  మరయిు  పం ాయి  రాజ్ మరయిు ార మీణాభివృ  ి
కార కరమము-  ాఖ ే  ి  మరియు పరభుత  ఉతరు ల ెం  ీ ీ మరియు శశు 

సంక్షదమ ాఖ ే  ి  మరయిు పరభుత  ఉతరు ల ెం  పం ాయి  రాజ్ మరయిు 
ార మీణాభివృ ి ాఖ ే ి  మరయిు పం ాయి  రాజ్ చట్్ము  పరకారం పర  స్ా క 

సంస ధుల నుం  క్రంద చయ టన మధం ా ధులను కదట్ాయిం  పర ే కపరి  ఎస్ట ట  ఎస్ట ట్ట  మరయిు 
ీ ీమరయిు శశు సంక్షదమ అభివృ ి పధకాల కొరకు ఈ ిగువ జమయజద టన పరకారం మ మ్ ించవల ట 

ఉంట్ుం ి    
1 ఎస్ట ట ల కొరకు  15% 

2  ఎస్ట ట్ట ల కొరకు   6% 

3  ీ ీశశు సంక్షదమం కొరకు  15% 

  

అం ే ాక ెై మధం ా పర ే కం ా కదట్ాయిం న ధులలో  వ వంతత ా ా ి సంవత రము 
మొదట్రా  సంబం తి కో-ఆపరదట్టవ్ ెై ాన్  కారకపరదష్టనాకు అంద ేయవలెను  మ మిన  వవంతత 

ధులను ఆయల లలా  పరిష్టతత  మండ్ల పరిష్టతత పరి లిో  ఎ స్ట ట  ఎస్ట ట్ట  ీ ీ శశు 
పరమ్జ ారము మ మ్ ించ వలెను  ఈ  వ వంతత ధులలో ఆరకి సంవత రాం ా క ్
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మ మ్ ించ ా మగులు ల లు ఉని పక్షంలో  ఆ మొతము సంబం ిత కారోపరదష్టనుకు జమ 
ేయవల ట ఉంట్ుం ి  ాలల సందరా లలో పరభుత  ఉతరు ల పరకారం  ధులు పర ే క్ంచబడి  

సంబం తి బడజీట్ అంచ ాలలో  ందుపరచబడనిమ  కా  సంవత ర రా రంభంలో సదరు ధులు 
సంబం తి కారకపరదష్టనాకు ఇవ డ్ం ా  లలా  పరిష్టతతల  ేపూరి ా మ మ్ ించబడ్డ్ం ా  జరగలేదు  
ఇట్ట్  టరి యల పరత ం ధుల పర ే క్ంచడ్ం మౌకక ఉ ే ా ి ష్టపలం ే టం ి  

 

పర ే క్ంచబడని ధులు మ మ్ ించక ో వడ్ం కు సంబం ిం న మొతం రూ.   లక్షలు 
పర యేము ఉని  ఆభ ంతరములు ే కికు అనుబంధ పటటీ క ( ) లో  ందుపరచ ెైన ి  
 

6.1 జిలా పరిషత్ –  దక్ – యస్ స్థ, యస్ టట లకు కేటాయించబడిన నిధులు 
మనిమ్గించక ో వుట – చరయ సుకొనవలస్థన అవసరం  

  

పరభుత ము పర ే క్ంపబడని ధుల మ మ్గమునకు సంబం ిం  కొ ి యమలలను 
G.O.Ms.No.764 PR & RD dept, Dt: 5.11.   ా రా జారణ ే టన ి  యమము 3(1)  

పరకారము స్ా ారణ లిో 15% ెడ్య ల్ కులలల ార ి పథకాల పరమ్జ ాలకు  మలతర  ే
కదట్ాయించవలెను  

 

 రూలు 3(2) పరకారము  అట్ట్  కదట్ాయింప లో 1/3 వ ాగము  డె్య ల్ కులలల సంక్షదమ 
కార కరమలల కొరకు   సంబం ిత ఆరకి సహకార సమలఖ  ెదైరబాద్ ారిక ్ బ మి ేయవలెను  
మ మిన 2 3 వ ాగము లలా  పరిష్టతతలో   డె్య ల్ కులలల సంక్షదమ కార కరమలలకు 
మ మ్ ించవలెను  

 

 అ  ేమధం ా  రూలు 4 పరకారము  స్ా ారణ  ినుండ ి6%  డె్య ల్  జగల కొరకు పర ే క్ంచ 
బడని ి మరయిు రూలు 5 పరకారము 15% ధులు ీ ీమరయిు శశు సంక్షదమల క్ మ మ్ ించడా క ్
మలరగదర కాలు ఇవ బడాు యి  

 

-  ఆరకి సంవత రములో ఈ క్రంద సయ ం న మొ ాలు స్ా ారణ ిలో ాగం ా 
ఉ ాియి  

మొతం రూ లలో 
కరమ సంఖ  ఖల ా పదు మొతం 

1 స్ా్ ంప్ డ్యట్ ీ 60890608 

2 తలసరి ార ంట్ు 6859719 

3 ీనర  ారణీలు 4707000 

4 అ జలు 1168296 

 మొతం 73625623 
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క్రంద చయపబడని మొతములు 2013-14 వ సంవత రం లలా  పరషి్టత్   దక్ లలా  మౌకక 
స్ా ారణ  ి నుండి ఎస్ట ట  ఎస్ట ట్ట  మరయిు ీ ీ మరియు శశు సంక్షదమము కొరకు 
కదట్ాయించవల టయుని ి  

మొతం రూ లలో 
కరమ
సం
ఖ  

పర ే క్ం న 
కదట్ాయింప  
స ావము 

మొతం 

రూ  

2/3 వంతత  
ాట్ా 

2/3 వంతత 
మ మ్ ిం

న ాట్ా 

1/3 వంతత 
ాట్ా 

1/3 వంతత 

బ మి అయిన 
ాట్ా 

1 15%  ఎస్ట ట  11043843 7362562 ఏమలేదు 3681281 ఏమలేదు 
2 6%  ఎస్ట ట్ట  4417537 2945024 ఏమలేదు 1472512 ఏమలేదు 
3 15% ీ ీ& శశు 11043843 7362562 ఏమలేదు 3681281 ఏమలేదు 

మొతం 26505223 17670148  8835074  

 

 రికారుు ల పరిశీలనలో  పర ే క్ంచబడని ధులలో 1/3 వ ాగము సంబం ిత కారోపరదష్టనులకు 
బ మికాబడ్లేదు  తదుపరి  కార  రా హక అ కిారులు పర ే క్ంచబడిన ధుల మ మ్గము ె ై
ఎట్ువంట్ట ారకి పదులను టదము యేలేదు  ఈ రకిారుు లు అందుబాట్ులో లేక ో వడ్ం వలన సంసల 
మౌకక పర ే క్ంచబడిన ధుల వ యము ెై ఎట్ువంట్ట అంచ ా ేయలేము  

 

( ేరా నం.6 లలా  పరిష్టతత   దక్ 2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

 అ ే మదం ా  వరంగల్ లలా  కదసముదరము మండ్ల పరషి్టతత  నందు రికారుు ల పరిశీలనలో 
పర ే క్ంచబడని ధులను కదట్ాయించబడని ఉ శే ములకు మ మ్ ించకుండా ఉండ్ట్ ే కాక 
సంబం తి కారకపరదష్టన్ లకు కూడా బ ిమ ేయక ో వడ్ం అభ ంతరకరము  ఈ మష్టయ  ై ఎం ట డి ఓ  

ెంట్ ే త ిన చర లు ోసుకోనవలెను  

మొతం రూ లలో 
 

( ేరా నం.5 మండ్ల పరషి్టతత, కదసముదరము వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

కరమ 
సంఖ  

పర ే క్ం న 
ధుల కదట్ ిర ి

ఆ సం   
పర ే క్ం న 

ధుల 
మొతం 

కాలమ్ 
ెం  నుండి 
2/3వంతత 

ాట్ా 

మ మ్ ిం
న మొతం 

కాలమ్ ెం  
నుండ ి
/3వంతత 

ాట్ా 

బ మి 
అయిన 
మొతం 

1 15%  ఎస్ట ట  548848 365899 ఏమలేదు 182949 ఏమలేదు 
2 6%  ఎస్ట ట్ట  219539 146359 ఏమలేదు 73180 ఏమలేదు 
3 15% ీ ీ& శశు 548848 365899 ఏమలేదు 182949 ఏమలేదు 

 మొతం 1317235 878157  439078  
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 బకాయిలు వసూలు చేయక ో వడం 

  

 

పం ాయి  రాజ్ సంసల ఆ ాయ వసయళ్ళను పరిశీమంచ ా  ాలల కాలం ా వసయలు యే  
ెద మొ ాలు ెండింగులో ఉనిందున కాల పరమి  ము ి ట కాల ోష్టము పట్ట్నట్ుా ా ఆడటి్ు నందు 

గమ ంచ ెనై ి   ె ైబకాయిలు కాలల తము కాక మును ే  వసయలు ేయుట్క ై ఆయల కార ర హణ  
అ కిారులు తగు తక్షణ చర లు అన ా జప  యేడ్ం చట్్ రణ ా  చర లు సుకొనడ్ం రా టకూ ష్టన్ 
లే ా కోరు్ లో కదసులు మొదలెైన పలు మధములెైన బకాయిలు వసయలు యేుట్క  ై చట్్ పర  నై 

బంధనలునిపపట్టక్  ఈ బకాయిలు కాల ోష్టం పట్్కమును  ే వసయలు ేయుట్క  ై తగు చర లు 
సుకొనలేదు ఈ కాల ోష్టం పట్ట్న బకాయిలను చట్్ రణ ా  ఇప పడ్ు వసయలు ేయలేము  కాబట్ట్   
ా  వలన పం ాయి  రాజ్ సంసలకు ాశ తము ా నష్్టము ాట్టలుా తతం ి. 2012-13 సంబం ిం న 

కాల ోష్టము  ేవసయలు కా  మొతములు కొ ి క్రంద ేరకకనబడనిమ  

 
 

 ఈ మధం ా త ని చర  సుకొన  కారణం ా మొతం వసయళా్ బకాయిలు రూ   లక్షలు 
గల అభ ంతరములు  ా అనుబంధ పటటీ క  ( ) లో  ందుపరచబడినమ  

 

7.1 జిలా పరిషత్-  దక్ – మౘా థంగ్ కాం  క్స అ ెు  –  దు  మొతా్ంలో బకాయిలు – త్దుపరి చరయలు 
అవసరం - రూ.15,70,625/-. 

  

2013-14 వ సంవత రం పరకారం లలా  పరషి్టత్  షా టంగ్ కాం ెా క్    దక్  అ జ  రి  ష్్టర్ ను 
పరశిీమంచ ా 31.03.2014 వరకు  ాలల కాలం ా  ాలల ెద మొతంలో రూ.15,70,625/- అ జ 
బకాయి పడినట్ు్  గమ ంచడ్  ైన ి  కార  రా హక అ కిారులు ెంట్ ే పర ే క చర ల ా రా అ జ 
బకాయిలను క్రాయి ారుల నుండ ివసయలు యేవలెను  లే  ోఅ జలు  కాలల తము జం ి ఇతర 
చట్్ పర  నై సమస లు ఉతపనిం అయియ  పరమలదం కలదు  

మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

దయకా
ణం 
ెం   

క్రాయి ారు  ేరు ెల ారణ 
అ జ కాలము 

వసయలు 
ేయలమ
న అ జ  

వసయలు 
ే టన అ జ 

వసయలు 
ేయలమ న 
మగులు 

ెలల 
బాక ీ 

1 1 ఎ  పరమణ్ కుమలర్  7300 
12/2008 to 

3/2014 
467200 424200 43000 6 

2 2 ఎస్ట  రాజ్ కుమలర్  7295 
12/2008 to 

3/2014 
466880 357455 109425 15 

3 4 

ఎస్ట  
సత ారాయణ 

8500 
4/2009 to 

3/2014 
501500 397500 104000 12 

4 5 

ఎస్ట  ెంకట్శే ర్ 
రావ  8100 

12/2005 to 

3/2014 
1198800 855400 343400 42 
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5 6  మరక  రావ  7250 
12/2004 to 

3/2014 
1160000 738200 421800 58 

6 3 క  రమ కుమలర్  3000 
01/2012 to 

03/2014 
108000 0 108000 36 

7 7 

యు మ  ాగవన్ 
ారాయణ 

3000 
06/2009 to 

03/2014 
495000 54000 441000 147 

    మొతం     4397380 2826755 1570625   

 

( ేరా నం.7 లలా  పరిష్టత్-  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

7.2. మండల పరిషత్తా  మహబూబాబాద్- వరంగల్ జిలా – త్లసరి గాా ంటు – త్కుకవగా ో ందుట – 
చరయలు అవసరం  

 పం ాయ  రాజ్ చట్్ం 1994, ెక్షన్ 172(2) పరకారము పరభుత ము పర  ఒకకరకి ్ తలసర ి
ార ంట్ు క్రంద రూ.8/- గత ె ె స్ట పరకారము జ ా ా ఆ ారము ా మడ్ుదల ేయవలెను  2001 జ ా ా 

లెకకల పరకారము  మహబూబాబాద్ మండ్ల జ ా ా 1,01,019. కనుక ఈ మండ్లము 
రూ 8,08,152/-  తలసరి ార ంట్ు ా పర  సంవత రము  ందవలెను  

 

 ారకి పదుల పరిశీలనలో, గత 3 సమవత రములనుండ ి తలసర ి ార ంట్ు క్రం  ి మధం ా 
తకుకవ ా మడ్ుదల కావడ్ం గమ ంచడ్ం జరి ిం .ి మండ్ల పరషి్టతత కు రావమ న బకాయి ార ంట్ు 
కోరకు ఎం ట డి ఓ   ఎట్ువంట్ట చర లు సుకొనలేదు. 

మొతం రూ లలో 
సంవత రం రావల టన తలసరి ార ంట్ు మడ్ుదలెైన మొతం  తలసరి ార ంట్ు బకాయిలు  
2010-11           808152           333312 474840 

2011-12           808152           333312 474840 

2013-14           808152           374088 434064 

మొతం 2424456 1040712 1383744 

 

( ేరా నం.8 మండ్ల పరషి్టతత మహబూబాబాద్  వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
 

7.3 మండల పరిషత్తా  పటాన్ చెరువ-  దక్ జిలా- దుకాణముల అ ెులు- స్ేకరించక ో వుట-  ంట ే 
త్గిన చరయలు సుకొనుత్ అవసరం రూ.1,33,000.00 

 మండ్ల పరషి్టతత పట్ాన్ జరు  ఆడటి్ సమయంలో, అ జ వసయలు ప సకము పరిశీలనలో 
మండ్ల పరిష్టతత షాప లను కర్ాయి ారులకు కదట్ాయిం నట్ుా ా గమ ంచ ెనై .ి తదుపర ి

పరశిీలనలో, 4 సంవత రముల కంట్ ేముందు నుండ ిఅ జ బకాయిలు రూ.133000 - ఉనిట్ు్  ఆడిట్ు 
అ కిారులు లెకక కట్్డ్  నై .ి కార  రా హక అ కిారులు ఈ బకాయిలకు ఎట్ువంట్ట వడిు 
మ ించలేదు. మవరాలు ఈ క్రం  ిఉనిమ. 
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మొతం రూ లలో 
దుకాణం 

ెం  

క్రాయి ారు రేు అ జ బకాయిల కాలము బాక ీఉని 
మొతం 

1 మజర్ టంగ్ ాంగ్ బకెరణ  పట్ాన్ ేరు 08/2011 to 02/2015 

@ 1000/- 

41,000 

2 శీర మ  బి సు త  
శీర శక ్కార ఫ్్ట ెంట్ర్  పట్ాన్ రేు  

02/2011 to 02/2015 

@ 1000/- 

47,000 

3 బి  శీర ాస్ట  ఓం స్ాయి కమూ కదష్టన్  
మరియు రాక్  ెంట్ర్  పట్ాన్ ేరు 

04/2011 to 02/2015 

@ 1000/- 

45,000 

 మొతం  1,33,000 

 

క్రాయి ారుల నుండ ి అ జ వసయలుకు ెంట్  ే త ని చర లు సుకొ  మండ్ల పరషి్టతత 
ధులలో జమ ేయవలెను. 

 

( ేరా నం.8 మండ్ల పరషి్టతత పట్ాన్ జరు   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

7.4 గాా మ పంచాయి  శంమౘాబాద్ - రంగార డిి  జిలా –మౘా థంగ్ భ్వ ాల సము ాయం మౘాపులకు అ ెు  
నిరణయించక ో వుట - సంబం ించిన రిజిషీరులను ఆడిటుకు ఇవవక ో వుట-  త్గిన చరయలు 

 ంట  ేఅవసరం. 

  

2013-14 ార మ పం ాయి  శంషాబాద్ ఖల ాల ఆడటి్ సమయంలో ార మపం ాయి  మూడ్ు 
షా టంగ్ కాం ెా క్  మరయిు ఒక కమూ ట్టహాలు కమ  ి ఉని .ి మట్ట అ జసరి ా రీయించక ో ా 
సంబం తి రికారుు లను కూడా ఆడటి్ుకు అందజదయలేదు. ె ై షాప లకు ఒక రణీత అ జను రీయిం  

కరమం ా అ జ వసయలు ేయవలెను. 
 

 అయిననయ, కమూ ట్ ీ హాలు మౌకక అ జ సంవత రం మొతంనకు రూ.7500.00 మలతర  ే

వసయలు యేడ్  ైన .ి ెంట్  ే త ని చర లు సుకొ  ఒక రణీత అ జను రీయిం  క్రాయి ారుల 

నుండ ికరమం ా అ జ వసయలు ేయవలెను. 
 

( ేరా నం.9 ార మ పం ాయి  శంషాబాద్  రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

7.5 గాా మ పంచాయి , ారాయణ్ ఖేడ్ –  దక్ జిలా- మౘా థంగ కాం కే్స మరియు మార కట్  డ్స 

మౌకక అ ెు - బకాయిలు వసూలు చేయవలెను. రూ.101900 - 

 2013-14 వ సంవత రప  ార మ పం ాయి  ారాయణ్ ఖదడ్ అ జ రి ష్్టరు పరిశీలనలో ార మ 

పం ాయి  షా టంగ్ కాం ేా క్  నుండ ిరూ 101900 - బకాయి ఉనిట్ుా  గమ ంచడ్  నై  ిబకాయిలను 
వసయలు సరియి నై సమయంలో ేయక ో వ ట్ అ ే  ి సంస మౌకక ఆరకి ట  ె ై పర ావం చయ  ే
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అవకాశం కలదు  ాలలకాలం ా బకాయిలు వసయలు యేక ో వట్ం వలన వసయలు కా  బాకలీు ా 
మలరు ాయి. ఈ వసయలు కా  బాకలీు చట్్ పర  నై సమస లకు ార ి స్ాయి  

 

అ ెు  బకాయిల మవరములు 
 మొతం రూ లలో 

దుకాణం 
ెం  

క్రాయి ారు  ేరు రీయిం న 
ెల ారణ 
అ జ 

బాకాయిల 
కాలము 

బాక ీ
మొతం 
రూ  

3 యం ఎ  ర దీ్ తండిర రేు పసల్ రహమలన్ 
350 2/13 & 3/13 700 

7 
యం డి  ఇబర  ం ఆమ  తండిర ేరు స ద్ ఆమ 

350 
 - ెై -ే 

700 

9 
ెంకట్ేశం 

350  03/13 350 

10 
మంగమ సత  ారాయణ తండిర రేు కష్్్టయ  

350 1/13  to 3/13 1050 

11 
యం డ.ి సమద్ తండిర రేు అబుల్ 

350 2/12 to 3/13 4900 

12 
యం డి  అ ా క్ హు నే్ తండిర ేరు ెక్ పరది్ 

350 4/12 to 3/13 7700 

13 

మర్-సుజాద్ ఆమ ఆమ తండిర ేరు మర్-

అహమ ద్ ఆమ 
350 

 - ెై -ే 
15750 

14 
యం ఎ  స ద్ తండిర ేరు యం ఎ  స ార్ 

350 
 - ెై -ే 

4200 

16 
 ముడ్ ా దశం తండిర రేు కష్్్టయ  

350 
 - ెై -ే 

6300 

17 

సయ ద్ మహబూబ్ ఆమ తండిర రేు మున ర్ 

ఆమ 
350 

 - ెై -ే 
13600 

19 

హ జీ్ అబుల్ హొగూ్ ర ితండిర ేరు యం డి  
సయర ి

350  1/13 to 3/13 1050 

20 
యం డి  ముబ్లమ్ తండిర రేు యం డి  కరణం 

350  1/13 350 

21 
ఆర్  రమ కుమలర్  తండిర రేు ఈశ రపప 

350  7/12 to 3/13 3150 

22 
యం డి  బాబా తండిర రేు ఖలజమీయ 

350  4/12 to  3/13 21000 

23 
యం ఎ  ఖమల్ తండిర ేరు జమల్ 

350 
 - ెై -ే 

13400 

24 
మో  సుబాష్  తండిర ేరు నరి ంగ్ 

350  6/12 to 3/13 3500 

26 
బకక ెలైు తండిర ేరు లక్షీ  

350  1/13 to 3/13 1050 

27 
యం  చందర ఖేర్ తండిర ేరు రాములు 

350  7/12 to 3/13 3150 

 
సయల మొతం 

  1,01,900 

 

( ేరా నం.11 ార మ పం ాయి , ారాయణ్ ఖదడ్ –  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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7.6. గాా మ పంచాయి , ారాయణ్ ఖేడ్ –  దక్ జిలా – మతెైమ బాజారు/ పశువులు మరియు ేకల 

మార కటుీ  – ేలం మొతా్ం పూరాిగా స్ేకరించక ో వుట – బకాయిలు వసూలు చేయవలెను 
రూ.3,20,700 -  

ార మ పం ాయి , ారాయణ్ ఖదడ్   దక్ లలా  ఖల ాల ఆడిట్ పరిశీలనలో, మ జైమ బజారు, 
పశువ లు మరియు ేకల మలర కట్ నకు బ రింగ ేలం ా రా బిడ్  ర ించబడనిట్ు్  
గమ ంచడ్  నై .ి మజయవంత  నై బిడ్ురుా  (క్రంద చయపబడిన మధము ా) ార మ పం ాయి  

లిో క్ రష్ి్ట మొతములను జమ ేయవలెను. కా , పరశిీలనలో బిడ్ురుా  పూర ి మొతములను 
బదులు ా కొంత మొతము  ే ార మ పం ాయి   ిలో క ్ జమ ేయడ్  నై ి  కార  రా హక 

అ కిారులు ెంట్  ేత ిన చర లు సుకో  బిడ్ు రా నుండ ిబకాయిలను వసయలు ే ట ార మ పం ాయి  

అభివృ  ికార కరమలలకు మ మ్ ించవలెను. 
మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

బిడ్ుర్ రేు ేలం 
స ావము 

ేలం మొతం ేకరిం న 
మొతం  

మగులు 

1  కల జాా శే ర్ జై బజార్ 621700 415000 206700 

2 యం డి  ెజైల్ 
ఖురిశ 

పశు మలర కట్ 89000 39000 50000 

3 పట్ట్  ెలైు  కల మలర కట్ 521500 457500 64000 

మొతం 320700 

 

( ేరా నం.14 ార మ పం ాయి , ారాయణ్ ఖదడ్   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
 

8 సరుథ బాటుకాక  ండింగులో ఉనూ అడావనుసలు 
  

 ెై ా యల్ కోడ్ లో  ఆరి్కల్ 99 పరకారము రష్ి్ట పరమ్జ ాలక  ై సుకుని ా కమక 
అడా ను లను స్ాధ  నైంత త ర ా పూర ి బిలుా లు ఓచరుా  ాఖలు ే ట అడా ను లను సరుబాట్ు 

ేయవల ట యునిపపట్టకీ కొ ి అడా ను లు ాలల కాలం వరకు సరుబాట్ు ేయకుండా ెండింగులో 
ఉండ్ట్ం ఆడటి్ు లో గమ ంచడ్  నై ి   అడా ను లను సరుబాట్ు ేయక ో వడ్ం వలన సుకుని 
అడా ను లను దురి మ్గము యేడ్ం లే ా మ మ్ ంిచకుండా మ మిన అడా ను లను ాపసు 

ేయకుండా వ ండ్ుట్కు  ార ి సుం ి  కార  ర హణఅ కిారులు   డరా యింగు మరియు డసి రి ంగ్ 
అ కిారులు ఆడా ను లను సరుబాట్ు ేయడ్ములో మఫల  నై మష్టయల ి సంబం ిత  ఆడటి్ు 

ే ికలందు అభ ంతరపరచడ్  నై ి   
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 డరా యింగు అ ికారులు తగు చర  సుకొన  కారణం ా దె మొతములో పర నల్ 
అడా ను లు కూడా ాలల కాలం ాట్ు బకాయి పడి ో వడ్ం ఆడటి్ు నందు గమ ంచడ్  నై ి  ఈ 
అభ ంతరములు పరభుత  ఉ ో గులు వ క ్గత అవసరముల క ై సుకుని అడా ను లు  ట్ట ఎ  పండ్ుగ 
అడా ను  యల్ ట్ట ట  మ ాహ  మోట్ార్ ెైకల్్  వసువ లు మరియు ేవల కొను ోలుకు 
సంబం ిం నమ  ఈ వ కగ్త అడా ను ల ియు తేనము  ట్ట ఎ బిలుా ల నుండి రకివరణ యేవల ట 
ఉని ి  మరయిు వసువ లు వేల కొరకు సుకుని అడా ను లు  ఆ పరమ్జనం పూరకిా ా  ే
సరుబాట్ు ేయలమ  సంవత రాల తరబడి ఇలల ేయక ో వడ్ము ాలల దె తప ప అట్ట్  బకాయిలు  
రికవరణ యే  అ కిారులను బాధు లు ా యేవలెను  లలా  పరిష్టత్ అభివృ  ి అ ికారులు ెలసర ి
సమల ే ాలలో అడా ను ల రికవర ి ప రోగ  సమీక్షిం  సదరు మొతములను రాబట్ు్ ట్క ై చర లు 

సుకొనవల టన అవసరముని ి  
 

 సదరు కదట్ ిర ి క్రంద మొతం రూ.  లక్షలు గల  అభ ంతరములు సరుబాట్ు 
ెండింగులో ఉని అడా ను లు ా అనుబంధ ఏకకీృత పటటీ క  ( ) లో  ందు పరచబడనిమ  

 

8.1  జిలా పరిషత్తా  - కరగంనగర్ – గృహ నిరాాణ అడావనుస – లోను మం రు – లోను సుకొనూ 

వయకుా ల నుండ ి ాయి ాలను రిగి స్ేకరించక ో వుట అభ్యత్రకరము – చరయ అవసరము – 

రు.13,79,000/-. 

 లలా  పరషి్టతత, కరణంనగర్ ఖల ాల ఆడిట్ సమయంలో, ఉ ో గులు క్రంద చయపబడినట్ు్ ా 
రూ.13,79,000/- ను గృహ రా ణం కొరకు అడా ను   ం ి యు ాిరు. కా , మొదట్ట మడ్త నగదు 

 ం ిన 18 ెలల తరు ాత కూడా రికవరణ రా రంభించలేదు. మవరములు క్రంద ఇవ బడనిమ  

మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

శీర  శీరమ  హో ా ప  సలం 
లోన్ 

మొతం 

ఎల్
ఎఫ్

ెం  

రుణ 
మం రు 

ే ీ 

1 యం  సురదష్ 
యర్ 

అ ట ె్ంట్  

జ డ్ ట ఎస్ట ఎస్ట  
జకకలపమా  

500000 224 15-4-02 

2 క  ఉ ెందర్ ర డిు  యర్ 
అ ట ె్ంట్   

ఇ ఇ ట ఆర్  (డ్బుా ు బి) 

కరణంనగర్ 
50000 269 18-4-07 

3 

రామ్ ెంకట్ ర డిు  సయపరిం
ట్రండజంట్  

యం ట  బో యిన్ పమా 70000 

294 

6-2-03 

4 

యం డి  అన ర్ 
హు ె న్ 

ీ యర్ 
అ ట ె్ంట్  

  70000 298 15-4-02 

5 ఎస్ట  మద  స్ాగర్  యర్ 
అ ట ె్ంట్  

డిపూ టీ్. ఇ ఇ ట ఆర్   

కరణంనగర్ 
55000 323 15-4-02 
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6 ఖలజ అబ్లబు ిన్  అట్రండ్ర్ 
ఆర్  డ్బుా ు ఎస్ట  సబ్ 
డిమజన్ హస్ాిబాద్ 

65000 346 15-4-02 

7 

గులలమ్ గులలమ్ 
ష్టరణఫ్ హు ే న్   ట్రై టస్్ట యం ట  కపపదండి  50000 354 15-4-02 

8 మ  రమందర్  యర్ 
అ ట ె్ంట్  

యం ట  ఇబర  ం 50000 356 15-4-02 

  
మొతం     1379000   

 

 

కనుక, మం రు ేయు అ కిారులు, అ ి డరా యింగ్ మరియు పం టణీ అ కిారులకు గృహ 
రా ణ అడా ను  మడ్తలను వడీు ో సహా యమముల పరకారం వసయలు యేవలెను లే ా 

సంబం తి వ కుల ె ైసరియి నై చర లు సుకొనవలెను.  
 

( ేరా నం.  లలా  పరిష్టతత  కరణంనగర్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

8.2 మండల పరిషత్తా  - చింత్పల్ – నల్ీ ండ జిలా –  ండింగ్ అడావనుసల సరుు బాటు – చరయ అవసరం 
–రూ. 1,50,000/-  

  

2013-14 వ సంవత రప  ఆడిట్ు సమయంలో రశీదుల పరిశీలనలో రశీదు ెం 69/22-01-

2014 ా రా రూ.1,50,000/-యం. ట. ట కారా లయ భవన పర ే క రి రాే కొరకు డరా  ే ట పం ాయ  
రాజ్ సహాయ ఇంజ రుకు అడా ను ా జమాంచడ్ం జరి ిం ి. రి ి పరిశీమం నప పడ్ు, ఆడిట్ ము ింప  
సమయ వరకు సరియి నై బిలుా లు, రశీదుల ా ర ెనై జపపబడని మొతం సరుబాట్ు కాక ో వడ్ం 
గమ ంచడ్  నై .ి ెై మష్టయంను దృ ట్లో టె్ు్ కొ  అడా ను ా  ం ని మొతము రూ ాయలను 
సరయిి ైన రకిారుు లు ఆడటి్ కు సమరిపం ే వరకు ఆభ ంతరం ా ఉంచడ్ం జరి ిం ి. 

 

( ేరా నం.  మండ్ల పరిష్టతత  నల్గ ండ్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే కిలో )ి 

 

9. నియమాల ఉలంఘన 

 

 ఆడటి్ లో గమ ం న ేమన ా కొ ి కదసులలో రాక్ష ము ే ా  లేక అవ ాహన లోపము  ే
ా  పం ాయ రాజ్ సంసల  ధులను ె ించుట్కు జారణ ేయబడిన బంధనలను మరియు 

పరభుత  ఆ శేములను ఉలాం ిం ారు  కొ ి కదసులలో సదరు ధులు రదశం న పరమ్జనములకు 
ాక ఇతర  పరమ్జనములకు ె ించబడినమ  మరకిొ ి కదసులలో పరభుత  ఆ శేములను తప ప ా 

అరం సేుకొనుట్ వంట్మ ఆడటి్ులో గమ ంచడ్  నై ి  ఆక్షద టం న సదరు ఖరుిలను ఆడటి్ు 
ే ికలో  ందుపరచబడనిమ  
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అకరమ  ైన ఖరుిలకు సంబం ిం న అభ ంతరములు  మరయిు ా క ్
పర యేముని మొతం రూ  లక్షలు  ే కికు జతపరచబడిన మవరణ పటటీ క.9 (9)లో 
చయపబడనిమ. 

 

9.1 జిలా పరిషత్తా  –  దక్ – మమధ ఏజ న్ససల నుండి నిధులు  ందుట – ాడుక మవరాలు – 

 ందుపరచలేదు రూ.53,34,600/- 

  

2013-14 వ సంవత రప  లలా  పరషి్టతత ఖల ాల ఆడటి్ పరశిీలనలో పంచయ రాజ్ సంసల 
అ కిారాల మభజన మరియు మధులు క్రంద వ వస్ాయ ాఖ, బి. ట సంక్షదమ ాఖ, మత ు ాఖ, స్ాం ిక 
సంక్షదమ ాఖ మరయిు పశు సంవరక ాఖల మమధ పరమ్జ ాల కొరకు ార ంట్ –ఇన్-ఎయిడ్   ందడ్ం 
జరి ిన ి  అట్ట్  మవరాలు క్రంద ఇవ బడాు యి. అయి  ే బ మికాబడని ధుల మౌకక సరయిి నై 
మ మ్గం జ ాబు ారణ తనం , త ఖీ మరియు సమన యం ేయడ్ం  లలా  పరిష్టతత మౌకక ాద త. 

కా  కొ ి కదసులలో  దక్, లలా  పరిష్టతత అ కిారులు తమ రికారుు లను ఆడటి్ు అ కిారుల 
పరశిీలనకు ఇవ క ో వడ్ం వలన బ మీకాబడని మొతములు మ మ్ ిం ారా లే ా అ ే  ి

రారించలేము  

మొతం రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

మవరములు రశీదు మొతం 

1   పే మత ాల సరఫరా కోసం 50 % రాయి  3225000 

2 ఎన్ ఇ డి డ్బుా ు ట  క్ంద ధుల బ మి – ఎ డి  అ ిరకలిర్  సం ా ర డిు  904800 

3 ఎన్ ఇ డి డ్బుా ు ట   క్ంద ధుల బ మి – ఎ డి  అ ిరకలిర్  సం ా ర డిు  904800 

4 ేపలు పట్ే్  సలలల కో-ఆపరదట్టవ్  కోసం 50 % రాయి  300000 

మొతం 5334600 

 

 ఇట్ట్  మష్టయమును హాఫ్ మలరిీన్ లెట్ర్ ెం.80/AAO-SA/2014, ే .ి07.03.2015, 

No.Spl.92/AAO-SA/2014 ే .ి13.03.2015, ెం.99/AAO-SA/2014, ే .ి06.04.2015, 

ెం.100/AAO-SA/2014, ే .ి07.03.2015, ెం.2/AAO-SA/2014, ే .ి29.04.2015 ా రా 
సంబం తి లలా  పరషి్టతత అ కిారుల దృ ట్క్  సుక మళనపపట్టకీ, కార రా హక అ కిారులు ఎట్ువంట్ట 
సమల ానం ఇవ లేదు మరయిు రకిారుు లను  కూడ్ సమరిపంచలేదు. కనుక, ెంట్ ే త ని చర లు 

సుకొ  రికారుు లను మరయిు సరియి నై మ మ్గం మవరములను ఆడటి్ునకు సమరపించవలెను. 
 

( ేరా నం.7 లలా  పరిష్టతత   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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9.2 జిలా పరిషత్తా ,  దక్ - బి.అర్.జి.ఎఫ్. గాా ంటు గణన్సయ  ైన సమయం వరకు థ.డి పదుు లో 
నిలుపుదల –వడడి  నషీం-  ంట ే బ ిల్ చేయాల్సన అవసరం రూ.1830000 - 

 

 బి.అర్. .ఎఫ్. ార ంట్ుల రశీదులు మరయిు వ యముల ారకి పదుల పరశిీలనలో 
మండ్లలలకు పం టణీ ే టన తరు ాత మ మిన రూ.1830000 -, ఫ్ ఎగూీ కూట్టవ్  ఆ సీర్, లలా  
పరషి్టతత ారి ట.డి ఖల ాలో లుప దల యేడ్  ైన ి. ఈ లుప దలకు కారణం ఆడటి్ుకు 

జమయపరచలేదు.  
మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

ఆ సం  లో మడ్ుదలెైన 
ార ంట్ 

పం టణ  ట డ ిఖల ాలో 
లుప దల  

1 274930000 273100000 1830000 

 

 కార రా హక అ ికారులు సరయిి ైన సమయంలో చర లు సుకొనక ో వడ్ం వలన అట్ట్ 
మొతమును ఖరుి ేయుక ో వడ్ం లే ా బ ిమ ేయకుండా రూ.18.30 లక్షలు ట.డ ి పదు నందు 

మ ో వడ్మ వలా వడిు  నష్్టం జరి ిం ి. సమయలనుస్ారం ా ఈ ధులు బ మి యేడా క్ త ిన 
చర లు సుకొనవలెను. 
 

( ేరా నం.12 లలా  పరషి్టతత,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

9.3. జిలా పరిషత్తా ,  దక్ – ాన్ ాెమనిియలెైజి్ స్థబబం ికి  నిన చెల్ంపు – పెభ్ుత్వము నుండ ి
రిగి రాబటీవలయును – రూ , , - 

  

లలా  పరషి్టతత,  దక్ ఆడటి్ు సమయంలో, సంస మౌకక స్ా ారణ  ి నుండ ి ాన్ 
రా మ యలెైజ్ు  టబ ం ిక ్రూ.1286737 - నెన్ ా జమాం ారు. ెప్ంబర్ 2002 లో పరభుత  ఆ ే ాల 

పరకారము, ాన్- ో ర మన్  లెైజ్ు  టబ ం  ి మౌకక ెనను ాట్ా ే బిలుా ల నుండ ి ార ి మౌకక ట్రైమ్-

ేకలును అనుసరిం  గరష్ి్టం ా ాతం 9.5 ాతం  మరయిు 11.5 ాతం మొతములలో త ిగం  , ఆ 

మొతంను నెను జమాంప ల మతం లలా  పరషి్టతత స్ా ారణ లిో క ్బ మి ేయవలెను. 
 

 సరయిి ైన రికారుు లు లేక ో వడ్ం వలా, ఆడటి్ు క్రం  ిమష్టయలలను రారించలేక ో యిన ి. 
- ెనను ారుల నుండ ి ాట్ా  కేరిం  స్ా ారణ లిో  జమ ేయబడని ా? లే ా? 

- పరభుత ము నుండ ిఏ జై ా ార ంట్ు  ం ి ారా? 
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- 01.04.2009 ాట్ట నుండ ి ర గు లర ైజ్ కా  ెనను ారుల తములు ట్రరజరణ నుండ ి డరా  
ేయబడ్ును ( త భ త ములు, ట్రరజరణ నుండ ిడరా  ేయునప డ్ు ఏ ఇతర జమాంప లు స్ా ారణ 

 ినుండ ి జమాంపబడ్వ . 

 

ఆందువలన, 2/1994, చట్్ం పరకారం ాన్- ో ర మన్  లెైజ్ు  టబ ం కి ్స్ా ారణ నిుండ ి జమాంప ల 

వలన సంసకు ారణ ా ఆరకి ారమును భరించవల ట వసుం .ి 

 

( ేరా నం.16 లలా  పరషి్టతత,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

9.4. మండల పరిషత్తా  పటాన్ చెరువ -  దక్ జిలా - పనుల అమలు - పరి  ి ాటట పరి ాల ా 
అనుమ  మం రు  నియమ మరుదుము -  ిదుు బాటు అవసరం - రూ.1,61,29,953 - 

  

ఆడటి్ సమయంలో పనుల దస్ా ే లను పరశిీమంచ ా మండ్ల పరషి్టతత ప  మలువ రూ 5.00 

లక్షల వరకు పరి ాల ా సంబంధ మం రు జారణ ేయడ్ం గమ ంచడ్  నై .ి G.o.Ms.No.311 PR 

dt.29.09.2016 పరకారము పరి ాల ా మం రు పరి  ిఈ క్రం  ిమధం ా ఉంట్ుం .ి  

 

మండ్ల పరషి్టతత – రూ.3.00 లక్షల వరకు 
లలా  పరిష్టతత స్ా్ ండింగ్ కమీట్ట -5.00  లక్షల వరకు 
లలా  పరిష్టతత- 10.00 లక్షల వరకు 

రాష్్టర పరభుత ము: 10.00 లక్షలకు మం  

  

ప  దస్ా ే ల పరశిలనలో, మండ్ల పరషి్టతత అ ేక స్ారుా  రూ.5.00 లక్షల వరకు పరి ాల ా 
మం రు ేయడ్  నై .ి కొ ి మం రులు క్రంద ఇవ బడి ాయి. 

మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  
మరియు ే  ి

ప  రేు మొతం 

మండ్ల్ పరషి్టత్ 
ఆమో ిం న 

అంచ ా 

1 19/16.6.2013 

ఆర్ మరియు బి రోడ్ుు  నుండ ి ారి ార మక 
ార్క ఎ ఎల్ ఇ ఎ ట  నం ి ామ వరకు 

రహ ారి అభివృ  ి 
4,91,357 5.00 

2 22/18.5.2013 

ఆర్ ఎఫ్ మం రా రోడ్ుు  నుండ ి
శ ాలయం గుడి వరకు రహ ార ి
ఏరాపట్ు  

4,88,253 5.00 
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3 23/18.5.2013 
ార ం  పం ాయి  భవనము  బానుర్ లో 

మొదట్ట అంతసు రా ణం  2,91,661 5.00 

4 24/18.5.2013 బానుర్ నుండ ి కదసరం వరకు జరి ట 
వ ం న బావ ను పూడ్ిడ్ం  

4,96,702 5.00 

5 25/18.5.2013 ార ం  పం ాయి  బానుర్ లో ట ట రోడ్ుు  4,98,837 5.00 

 

 ఈ మష్టయమును కార  ర హణా అ ికారుల దృ ట్క ్హఫ్ మలరిీన్ లెట్ర్ నం.3/2014-15 ే ి 
25.02.2015 ా రా సుక మళ కారణాలను అడ్గట్ం జరి ిం .ి కా  అ కిారుల నుండ ి ఎట్ువంట్ట 
సమల ానం రాలేదు. 
 

 ె ై మష్టయలలను అనుసరిం , మండ్ల పరషి్టతత మౌకక చర లు త ిన మధం ా లేక ో వ ట్ 

వలన ెంట్  ేతగు చర లు సుకొ  సంబం తి అ కిార ిమౌకక ఆమోదం సుకొనవలెను. 
 

( ేరా నం.10 of మండ్ల పరషి్టతత పట్ాన్ జరు   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

9.5 మండల పరిషత్తా  పటాన్ చెరువ,  దక్ జిలా- మండల పెజా పరిషత్తా  / పెతయేక అ ికార ిఆమోదం 

లేకుండా పనుల అమలు - అభ్యంత్రకరము- రూ.9179526 -. 

  

2013-14 వ సంవత రముప  అడటి్ు లో మండ్ల పరషి్టతత పట్ాన్ జరు ,  దక్ లలా  అ కే 
పనులను అమలు పరచడ్ం గమ ంచడ్  ైన ి  ప  దస్ా ే ల పరిశీలనలో రూ  మలువ 
కమ ిన పనులు మండ్ల పరజా పరషి్టతత / పర ే క అ ికారి ఆమోదం లేకుండా అమలు యేడ్ం జరి ిం ి  
ఈ మష్టయం ఎం ట డి ఓ   దృ ట్క్ హఫ్ మలరిీన్ లెట్ర్ నం.Sమl Nమ /2014-15 ే ి  

ా రా సుక మళ ా ఏట్ువంట్ట సం ానం కా  ప  ఆమో ా క్ సంబం ిం న రు వ లు కా  ఆడిట్ుకు 
ఇవ బడ్లేదు  ెంట్  ే త ిన చర లు సుకో  సంబం తి అ కిారుల ా రా ఆమోదం లే ా ీ క ్
సంబం ిం న వ క్ వ కులను ాదు లను ే ట రకివరణ ేయిం  ఆడిట్ుకు జమయజదయవలెను  కొ ి 
పనులు క్రంద ఇవ బడాు యి   

మొతం రూ లలో 
కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  
మరియు ే  ి

సయల 
కర 

రూ  
ప  రేు యం బి  

ెం  

ే  
ెం  

కాంట్రా క్ర్ ేరు 

1 
83  

28.06.2013 
300000 253560 

ఘనపూర్ నందు ట డి 
ప క ్ ోడ్ రా ణం  315/AM 12 

ట  ప రుషో తమ్ 
ర డిు  

2 
84  

28.06.2013 
334517 291845 

మండ్ల పరషి్టతత 
భవనమునకు నమకరణ 
పనులు  

44/AM 50 

ట  ప రుషో తమ్ 
ర డిు  
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3 
94  

12.07.2013 
171175 148476 

మండ్ల పరషి్టతత  
కాం ౌడ్ ోడ్ ఎతత 

ేంచుట్  
772/AM 9 డి  హనుమంతత  

4 
97  

23.07.2013 
196203 165195 

నరదందర నగర్ లో 
భూగర  మురుగు ట్ట 
కాలువ రా ణం  

179/AM 85 ట  రతిం 

 

( ేరా నం.1  మండ్ల పరషి్టతత పట్ాన్ జరు  -  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

 మండల పరిషత్తా  కొండా పూర్,  దక్ జిలా- చినూ అలు పనుల అమలు - కొలత్ల పుసాకము 
నందు రికారుి  చేయక ో వుట- అభ్యంత్రకరము - రూ  

  

జమాంచబడని రశీదుల పరశిీలనలో  క్రంద చయపబడని ని పనుల అమలు  ఇంజ రంిగు 
మ ాగము ారి  ే అంచ ాలు యేించ ో వట్ం మరియు స్ాంకద క మం రు లేకుండా జమాంప లు 
జరుపబడాు యి  కనుక ఈ వ యుము ే  ేపద  సరయిి ైన ి కాదు   

మొతం రూ లలో 
కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  మరియు 
ే  ి

ప  రేు జమాం న మొతం 
రూ  

1 67/11.11.2013 కారా లయంకు నయతన దట్ అమరిడ్ం 41,000 

2 68/11.11.2013 నయతన దట్ కు రంగులు 13,500 

  మొతా్ం 54,500 

( ేరా నం.  మండ్ల పరషి్టతత కొండా పూర్,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

 గాా మ పంచాయి  - పుపులగూడ, రంగార డిి  జిలా- మ ి ీ ాల మౙామాగాి వయయము -

అమౙా ారణము-రూ - 

 2013-14 ఆడిట్ు సమయంలో, ార మ పం ాయి  ప పపలగూడ్ అ కిారులు మ  ి ీ ాల 

స్ామల ిర కొను ోలు కొరకు ారణ ా వ యము అన ా రూ.5958891 - జరి ిం .ి రికారుు ల పరిశీలనలో ఈ 

క్రం  ిలో ాలు గమ ంచబడాు యి. 

 సంవత రా క ్సరిపడా అంచ ాలు యేకుండ్ కొను ోళ్ళళ జరపడ్ం 

 G.O.Ms.No.441 PR&RD , dt.10.12.2002  పరకారము ల  ాడ్కం మరయిు 
మ మిన   

 స్ామలను మవరాలు నమోదు ేయబడ్లేదు. 
 ఎట్ువంట్ట బిలుా లు, రశీదుల అం ించలేదు. 
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 15000 జ ా ా కమ ని ార మల క ్రూ.5958891 - ారణ ా ఖరుి యేడ్ం అసహజం. 

 స్ ంత జకుకలు/అన ికార వ కుల ా రా డరా  ేయబడ్ుట్ వర అభ ంతరకరము. 
 

ెై లో ాల కారణాం ా, ఈ మష్టయంలో దరా ప జరి ట జాలు ేలలిమ  ఉం .ి కనుక, ఈ మొతం 
వ యము ఆడిట్ అభ ంతరము ా ఉంచబడని .ి 

 

( ేరా నం.12 ార మ పం ాయి -ప పపలగూడ్  రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

9.8 గాా మ పంచాయి -పుపులగూడ, రంగార డిి  జిలా- మౙాంకే క అ ికారుల స్థ ారుసలు మరయిు 
జ ాబు ారగ కాలము మవరాలు లేకుండా ఇ.యమ్.డ ి లను ాపసు ఇచిు ేయుట 

రూ.839500 - 

  

చర్ నం.559/10.01.2014 నందు, రూ.852500 - ను ఇ.యమ్.డి మడ్ుదల కొరకు 
శీర.మ  ందర్ ర డిు  క ్ జమాంచుట్కు డరా  ే ారు. కా  రూ.852500 - కు బదులు ా రూ.839500 - 

జమాం నట్ుా  రారణ అయిన  ిఇ  ిఅభ ంతరము. 
 

 G.O.Ms.No.94 I&CAD (PWD Code) ే .ి01.07.2003 లో  పరభుత  ఆ ే ాల పరకారం 

ఇ.యమ్.డి లను జ ాబు ారణ కాలము అన ా ఒక సంవత రము ర హణ ప క ్మరియు  ర ండ్ు 
సంవత రములు అసలు ప  ము ి టన తరు ాత ాపసు యేవలెను. ఇ.యమ్.డ ి ాపసు 

జమాంచుట్కు ెైన ేరోకని చర్ ా రా జ ాబు ారణ కాలము ము యిక ముం  ే కాంట్రా క్రుకు 
జమాం ారు. అం కేాక ఇ.యమ్.డ ి ాపసుకు స్ాంకద క అ కిారుల ట ారు ను కూడా ఆడటి్ుకు 

ఇవ లేదు. కనుక జమాంచబడని రూ.839500 - ఆడిట్ు అభ ంతరము ా ఉంచబడని .ి 

 

( ేరా నం.20 ార మ పం ాయి  ప పపలగూడ్  రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

10  ఓచరు , ేత్న బిలులు ,కంటటంజ ంటు బిలుల నుండి త్గీింపులు 
నహాయింపులు సంబం ిత్ అక ంటకు జమ చయేక ో వడం  

  

పనుల బిలుా లు  తేన బిలుా లు మొదలెైన ాట్ట నుండి ే టన త ిగంప లు సంబం తి పరభుత  
ఖల ాలకు పూరి ా జమ యేక ో వడ్ం లే ా కొంత ేరకు జమ యేడ్ం వంట్టమ ఆడిట్ులో 
గమ ంచబడని ి   కొ ి త ిగంప లు సదరు పరభుత  ఖల ాలకు రణీత సమయములో జమ ేయ  
పక్షంలో అపరాధరుసుము ో ాట్ు కరమ శక్షణా చర  సుకోగల యమలలు ఉనిపపట్టకీ అట్ట్  
త ిగంప లు సంబం తి పరభుత  ఖల ాలకు జమ యేడ్ము లేదు  
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స్ా ారణం ా పనుల బిలుా లు  ేతన బిలుా ల నుండి ఈ క్రం ి త ిగంప లు  పరభుత  ఖల ాలకు 
జమ యేవల ట ఉంట్ుం ి  

పనుల బిలులు 
1. ఆ ాయ పనుి 

2. అమ కప  పనుి 

3. ీనర జ్ ీ  

 

ేత్న బిలులు 
1. ఆ ాయము పనుి 

2. వృ  పనుి 

3. స్ా ారణ భమష్ట   ి

4. రుణాల వసయళ్ళళ 

 

జమ ేయక ఉనిట్ువంట్ట గమ ం న అవకతల సంఖ   మరియు ాట్ట మొతము 
రూ  లక్షలు ా ఆడటి్ ే ికలో పట్ట్క  లో జతపరచడ్  ైన ి  
 

10.1 మండల పరిషత్తా  కేసముదెం – వరంగల్ జిలా - పని బిలులు - మలువ ఆ ారిత్ పనుూ త్గీింపు- 
సంబం ిత్ పదుు లో జమ చేయక ో వడం రూ.29437.00. 

  

మండ్ల పరషి్టతత కదసముదరం వరంగల్ లలా  పనుల బిలుా ల పరిశీలనలో రూ.29437 - 

స్ా ారణ  ిమౌకక ప  బిలుా ల నుండ ిమలువ ఆ ారిత పనుి ా త ిగం నట్ుా  గమ ంచడ్ం జరి ిం .ి 

కా  త ిగంప బడిన మొతం జమ యేట్ం కా  ాణజీ పనుిల ాఖకు బ మి ేయట్ం కా  

జరుగలేదు. త ిగంపబడని మొతమ క్రం  ి పదులలో జమ యేడా క ్ ెంట్  ే త ని చర ల సుకొ  

ఆడటి్ుకు జమయజదయవలెను. 
ఖల ా పదులు 
0040-అమ కప  పనుి 

102-రాష్్టర  పనుిల జమలు 
 

 అ  ేమధం ా 2013-14 మండ్ల పరిష్టతత కదసముదరం  ప  బిలుా ల ఆడటి్ులో రూ.25267 - 

మొ ా ి నీరద  ారణీల క్రంద మనహయించట్ం జరి ిం .ి ఈ మొతమును ెంట్  ేగనుల మరయిు 
భూగర  ాఖ పదులకు జమ ే ట మవరాలను ఆడటి్  ాఖకు జమయజదయవలెను. 
ఖల ా పదులు 

0853- ాన్ రేరస్ట  ై ంగ్ మరియు  ట్లరిీకల్ ఇండ్ ీ్ రస్ట  
102- మనరల్ సుంకము  ీ లు మరయిు రాయమ్స్ట  
02- ని ఖ జాల ె ైరాయమ్ 

( ేరా నం.9 మండ్ల పరషి్టతత కదసముదరం  వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 



45 

 

10.2 మండల పరిషత్తా  చిటాయల - నలోీ ండ జిలా - పనుల అమలు – పనుల బిలుల నుండ ిత్గీింపులు- 
జమ చేయక ో వటం –రూ.183971.00 

 మండ్ల పరషి్టతత ట్ా ల  నలోగ ండ్ లలా  ప  బిలుా ల పరిశీలనలో రూ.183971 - ను 
ఆ ాయప  పనుి, మలువ ఆ ారతి పనుి, నీరద  ారణీలు మరయిు కు ట  క్రంద మనహయిం నట్ుా  

గమ ంచడ్ం జరి ిం .ి ెైన త ిగంచబడని మొతములను ఆడిట్ు ము ింప  సమయం వరకు సంబం తి 

పదులలో జమ యేలేదు. 
మొతం రూ లలో 

కరమ సంఖ  మవరములు మొతం  
1 ఆ ాయ పనుి 48852 

2 ా ట్  83189 

3 ీనరద  39740 

4 కు ట  12190 

 మొతం 183971 

 

( ేరా నం.4 మండ్ల పరషి్టతత ట్ా ల  నలోగ ండ్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

10.3 గాా మ పంచాయి , తెలాపూర్ –  దక్ జిలా- గాం ాలయపు పనుూ జమ చేయక ో వటం-  ంట  ే

త్గిన చరయలు సుకొవలెను రూ288406 - 

 ార మ పం ాయి  , జలలా పూర్ –  దక్ లలా  జమలు మరయిు ఖరుిల మవరాల పరిశీలనలో 
రూ.36 05 078 - మొ ా ి ఇంట్ట పనుి మతం వసయలు ేయడ్  ైన .ి కె్షన్ 20(1), ౌర 

గరం ాలయ చట్్ం 1960 పరకారం గరం ాలయ పనుిను కేరిం  లలా  గరం ాలయ సంస నందు జమ 

ేయవలెను. 
 ఈ సంవత రప  గరం ాలయ పనుి 

- మొతం ఇంట్టపనుి ేకరణ రూ3605078 - 

- 8% గరం ాలయప  పనుి రూ.288406 - 

- ఈ సంవత రము జమ ేయబడినమ ఏమలేవ  

- జమాంచవల టన మొతము రూ - 

 

అందువలన, గరం ాలయప  పనుిను లలా  గరం ాలయ సంస,  దక్ నందు జమ ేయడా క ్

తగన చర లు సుకొనవలెను. 
 

( ేరా నం.21 ార మ పం ాయి , జలలా పూర్   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 
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10.4 గాా మ పంచాయి , కం ి –  దక్ జిలా - పనుల అమలు చటీ బదు  నహయింపులు –
సంబం ిత్ పదుు కు జమ చేయలేదు- రూ.61,146 - 

  

2013-14 పనుల బిలుా లు పరిశీలనలో, కార రా హక అ ికారులు మమధ పనుల బిలుా లలో 
క్రంద జమ టన మధం ా చట్్ బద  ైన మనహయింప లు ే టనట్ుా  గమ ంచ ెనై .ి కా  మరోక 

పరశిీలనలో త ిగంపబడిన మొతం ఆడటి్ు ము ింప  సమయము వరకు సంబం తి పదులో 
జమకాబడ్లేదు. ెంట్  ేత ిగంపబడని మొతం జమ కాబడ్ట్ా క ్త ని చర లు సుకోవలెను   

మొతము రూ లలో 
కరమ 
సం
ఖ  

ప  ేరు యం
బి ెం  

సయల ా ట్ కు ట ఎస్ట ట 
మనహ
యింప  
మొతం 

కరం 

1 
పరహరణ ోడ్ రా ణం  1409 85823 3285 411 366 4062 

81761 

2 
రహ ారి రా ణం 1413 193150 9154 915 5940 16009 177141 

3 
రహ ారి రా ణం 1413 82701 3919 392 2970 7281 75420 

4 
జరువ లు ంపడ్ం 1413 64965 3079 308 4759 8146 56819 

5 

మరుగు ొడ్ుా  
మరమ తతలు 1413 23829 1129 113 430 1672 

22157 

6 
ెైప్ లెనై్ యేడ్ం 1410 116863 5515 551 1040 7106 109757 

7 
ెై మలస్్ట లెైట్ుా  టక్ ంగ్ 1411 93217 4418 442 0 4860 

88357 

8 
రహ ారి రా ణం 633 13774 750 75 1267 2092 11682 

9 

ాత ట భవనం 
కూమి తే 

1410 19686 1000 100 0 1100 

18586 

10 
ఓ ె ె ల్ ంపడ్ం 1410 9974 550 0 1342 1892 8082 

11 
సబె రి బుల్ పంప్ టె్ుా  1415 63186 1288 0 2420 3966 

59220 

12 
ెైప్ లెనై్ యేడ్ం 1415 52177 2460 0 0 2960 49217 

 

మొతం 
 

819345 36547 3307 20534 61146 758199 

 

( ేరా నం.29 ార మ పం ాయి , కం ి   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 
 

 అ  ేమధం ా, ార మపం ాయి , యి లుర,ి  దక్ లలా లో, కొలతల ప సకము నం.1731 ే  

నంబరు 6 to 10 పరకారము రూ.4625 - ీనరద  ారణీల ేరటి్ త ిగంప  జరి ని .ి కా  ఆడిట్ు 
సమయల క ్ సంబం తి పదులో జమకాబడ్లేదు. ఈ కారణము ా , కార  రా హణ అ కిారులు ె ై
మొతం సంబం ిత ఖల ాలో జమ యేవలెను. 
 

( ేరా నం.34 of ార మపం ాయి , యి లుర,ి  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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11. రికారుి లను సమరిుంచక ో వడం 

  

పం ాయి రాజ్ సంసలు  స్ామలన  పరజలకు అవసర  ైన రోడ్ుా   మ ి ీ ాలు   ట్ట సరఫరా 
లభ త మరియు వ ర ప ారాలను యంతరంచడ్ం వంట్ట సదు ాయములు కమపస్ాయి  ఇమ కొ ి 

ాద ాయుత  నై మధులు ర రసి్ాయి  ఆరకిాభివృ  ి మరియు స్ాం  క ా యము కమపంచుట్క  ై
పధకములు తయలరు ేస్ాయి  ఆరకిావసరముల కొరకు పర  సంవత రము ఆ ాయల ి 

ెం  ం ించుకొంట్ాయి  ిన ి ాభివృ  ి  ం ే వేల ఆవశ కతను గురంి  ాలక వరగం ఆరకి  
అవసరములందు ెపై ణ ము ో కూడిన ాద ాయుత చర లు సుకొనవలయును కం ో్ ర లర్ మరియు 
ఆడటి్ర్ జనరల్ యమలలు మరయిు అక ంటా్ మ ానంలో  ేడాలకు సంబం ంి న స్ా క 
రూమంగుల ో కమ ట అక ంట్  కోడ్ పరకారము రకిారుు  ే టనప డ్ు ెై మవరములు అందులో 

ో తకమవ ాయి   ఈ రా థమక అక ంట్ుా  తయలరు ే ట పరిశీల ారము ఆడటి్ుకు 
సమరిపంచవలయును పరజాధ ా ి ె ిం ే మష్టయంలోను మరియు స్ా ారణ పరజా కా క ్
మ మ్ ిం ే మష్టయములో ారదర కత పరదరి ంచ వల ట ఉంట్ుం ి  రకిారుు లు సరి ా ర ించడ్ం   
పరశిీల ారము ఆడటి్ుకు సమరిపంచడ్ము వంట్ట ముఖ  ైన ప  డరా యింగు మరయిు డసి రి ంగు 
అ కిారులు సరి ా ర రంిచడ్ం లేదు   ీ  వలన  పరజాధనం ె ించడ్ంలో ారదర కతను 
స్ా ించుట్ స్ాధ ం కాదు   ఎ ి మలరగ దర కాలు  సయచనలు ఉనిపపట్టక్   స్ా క సంసల  డరా యింగ్ 
మరియు డిస రి ంగు అ ికారులు అట్ట్  రకిారుు లను ఆడటి్ుకు సమరపించుట్లో మఫలమగుచు ాిరు   
ఈ రికారుు లు చయపక ో వడ్ం అ ే అంశం క్రంద ముఖ ం ా  పనులు మరియు తత ంబంధ కొలతల 
ప సకాలు   అంచ ాల ెళై్ళళ   ట్రండ్రుా  మొదలెైనమ కలవ  మ మినమ ఓచరుా  సంబం ిత ెైళ్ళళ   
రి ష్్టరు చయపక ో వడ్ం  ీ క ్గల కారణాలను సంస అ ికారులు మవరించలేదు  

 

 సంస ఆరకి ప రోగ   సంసలో జరి ద ఆరకి లల ా మేల జ ాబు ారణత ా ి చయ ంేచట్ం 
అ ే ి  ఆయల సంసలు ర ిసుని రికారుు ల ాణ త ె ైఆ ారపడి వ ంట్ుం ి   ఆడటి్ుకు రకిారుు లను 
సమరిపం ే బాధ త సంసలో  అ కిారి ెై ఉనిద  రాష్్టర ఆడటి్ు యమలవమలో  6 వ యమంలో గల 

బంధనలు సపష్్టం సేునిపపట్టకీ   ఆడిట్ుకు మమధ రికారుు లను సమరిపంచడ్ంలో 
మఫలమవడ్ ే ాకుండా ఈ క్రం ి ేరకకని కదసులలో సదరు యమలవమ  ాట్టంచలేదు   రికారుు లకు 
సంబం ిం న అట్ట్  అలభ త ఫమతం ా   సంబం ిత సంసలలో  మమధ ఆడటి్ు ే కిలలో అ కే ఆడటి్ు 
అభ ంతరములను రేకకనడ్మయిం ి  మమధ ాఖలకు ే టన జమాంప లు  ాట్టక ్ సంబం ిం న 
ర దీులు ా  లే ా ఏ ే  స్ాక్ష ం ా  సమరిపంచక ో వడ్ం ఈ కదట్ రిణలో ఒక ాగం ా ఉం ి  
అవసర  ైన రకిారుు ను సమరపించడ్ం కోసం పలు హాఫ్ మలరిీన్ ప రా లను జారణ ే టనపపట్టకీ ఎ ిీకూ ట్టవ్ 
అ కిారులు ాట్ట  హాజరుపరుచలేదు  తదనుగుణం ా -  సంవత రా క ్ ఆడిట్ు ే ికలలో  

ాట్ట  పరస్ామంచడ్  నై ి  
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రికారుు లను సమరిపంచక ో వడ్ంకు సంబం ిం    ఆడటి్ ేరాలు  రూ  లక్షల ో 
కూడని అభ ంతరాలు ఈ ే ికకు అనుబంధం ా ఉని పట్ీ్క   లో చయపబడాు యి  సంబం ిత 
ఆడటి్ ే ికల నుండి ఎం టక ే టన కొ ి రేాలను ిగువ ఇవ డ్ం జరి ిం ి  
 

11.1  గాా మ పంచాయి   దక్ – సూపరింటరండింగ్ ఇంజన్సరు (గాా ణా న్సటట సరఫరా) కి మొతా్ం 

బ ిలీ-సంబం ిత్ రికారుి లు మరియు మనిమ్గ సరీి థకటే్ సమరిుంచలేదు-అభ్యంత్రకరము 
రూ.34144180 - 

 రికారుు ల పరశిీలనలో రూ.34144180 - మొ ా ి సయపరింట్రండ్ు ఇంజ రు కారా లయం, 

సం ార డిు  ారకి ్ రి  ి జమాం  ేపద లో బ మి కాబడి ాయి. కొ ి మవరాలు క్రంద ఇవ బడాు యి. 

మొతం రూ లలో 

కామ సంఖయ ోచర్  ం  తే  ీ
మొతా్ం  
రూ  

1 17/25.4.13 5144180 

2 18/26.4.13 10000000 

3 70/25.6.13 4000000 

4 100/11.8.13 10000000 

5 140/27.9.13 2000000 

6 147/18.10.13 3000000 

మొతా్ం 34144180 

  

బ మికాబడని మొతం టే్టకొరకు ఉ శేంపబడని  మవరింపబడ్లేదు మరియు మ మ్గ ధృవ 
పతరము సంబం తి రికారుు లు ఆడటి్ు పరిశీలను ఇవ లేదు. ఈ మష్టయము హాఫ్ మలరిీన్ లెట్ర్ 

నం.81/AAO-SA/2014 ే .ీ07.03.2015, No.Spl. 92/AAO-SA/2014 ే .ీ13.03.2015, 

No.99/AAO-SA/2014 ే .ీ06.04.2015, No.100/AAO-SA/2014 ే .ీ07.03.2015, 

No.2/AAO-SA/2014 ే .ీ29.04.2015 ా రా కార రా హక అ ికారుల దృ ట్క ్ సుక ళ్ళడ్ం 

జరి ిం .ి కా  అ కిారుల నుండ ిఎట్ువంట్ట సమల ానం రాలేదు మరియు సంబం ిత రికారుు లు కూడా 
ఆడటి్ుకు ఇవ బడ్లేదు. కనుక ెంట్  ే త ని చర లు సుకో  సంబం తి రికారుు లను ఆడటి్ు 
పరశిీలనకు ఇవ వలెను. 

 

( ేరా నం.23 ార మ పం ాయి   దక్ 2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

 లలా  పరషి్టతత  దక్ నందు మరికొ ి రికారుు లు సమరపించ  కదసులు గమ ంచ ెనై .ి క్రంద 

చయపబడని చరా ా రా మొతములను సం ార డిు  సయపరింట్రండింగ్ ఇంజ రు (RWS) నకు బ ిమ 

ే టన రికారుు లను ఆడటి్ుకు ఇవ బడ్లేదు. 
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కామ సంఖయ ోచర్  ం  తే  ీ మొతా్ం రూ  

1 248/5.2.14 5000000 

2 261/28.2.14 7325000 

3 2430/22.11.13 30000000 

4 2430/26.11.13 10000000 

మొతం 52325000 

 

( ేరా నం.23&24 లలా  పరషి్టతత  దక్ 2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

11.2 మండల పరిషత్తా  మరాి  డ - వరంగల్ జిలా - 13వ ఆరిథక  సంఘం నిధుల -  బో ర్  ల్ మడ ి
ాగముల కోనుగోలు – మౙాీ కు  మరియు మనిమ్గ మవరాలు లేవు - అభ్యంత్రకరము 

 

చర్ ెమ.01 ే .ీ16.12.2013 రూ.181256 - 

 2013-14 ఆడటి్ు సమయంలోరూ.181256 - మొ ా ి 13వ ఆరకి సంఘం ధుల ా రా 
డరా  ే ట బో ర్ లె్ మౌకక మడి ా ాలు కోను ోలు ేయబడనిట్ు్  గమ ంచడ్  ైన .ి మట్ట మౌకక 
రశీదులు, రికారుు ల పరిశీలనలో క్రం  ిలో ాలు గురంిచ ెనై ి  
 

1. కోను ోలుకు కొట్ేష్టనుా  టలవక ో వడ్ం 

2. ( ార మ సభ ా రా) సరపంచ్ ేత దృమకరించబడని రా తపూర క  నై అవసరాలకు ార మ సభ 

ా రా  ందలేదు. 
3. కొను ోలు ేయబడిన వసువ ల ాణ త ార మీణా ట్ట సరఫరా  అ కిారుల ే 

ధృమకరించబడ్లేదు. 
4. కొను ోలు, స్ా్ కు మరియు జారణ ే టన ప సకము ఆడటి్ుకు చయపలేదు. 
5. సరణ సు అవసరం లే  వసువ ల స్ానంలో ఉంచబడని కొర త వసువ ల స్ా్ కు, మ మ్గ 

ధృమకరణ కూడా ఆడిట్ుకు చయపలేదు. 
ె ైలోపముల కారణము ా, ఖరుి ేయబడిన వ యము అభ ంతరము ా ఉంచబడని .ి 

 

( ేరా నం.13 మండ్ల పరషి్టతత మరిర డె్-వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే కిలో )ి 

 

 అ మేధం ా, కార  రా హక అ కిారులు, మండ్ల పరషి్టతత, కదసముదరం, వరంగల్ లలా  
రూ.220930 - మొతమును 13వ ఆరకి  సంఘం ధుల ా రా బో ర్ లె్ మడి ా ాల కోను ోలుకు 
వ యపరి ారు. కా , సంబం తి బిలుా లు మరియు దస్ా ే లు ఆడటి్ుకు సమరపించలేదు. 
 

( ేరా నం.11 మండ్ల పరషి్టతత, కదసముదరం, వరంగల్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో ి  
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11.3 మండల పరిషత్తా  చిటాయల - నలోీ ండ జిలా - రికారుి లు కొలత్ల పుసాకములు సమరుించక ో వడం 

రూ.1463336 - 

 మండ్ల పరషి్టతత ట్ా ల  నలోగ ండ్ లలా  ఆడటి్ు సమయంలో రూ.1463336 - డరా  యేబడ ి

క్రంద చయపబడని చరా ా రా జమాంప లు ేయబడాు యి. కా  ా  సంబం తి కొలతల ప సకము, 
ఇతర రికారుు లు అడటి్ుకు ఇవ లేదు. ా  ఫమతం ా జమాంప ల మౌకక సవ త ఆడటి్ు నందు 
ధృమకరించబడ్లేదు. సంబం ిత రికారుు లను ెంట్  ే ఆడటి్ుకు ఇవ డా క ్ త ని చర లు 

సుకోనవలెను. 
మొతము రూ లలో 

కమా 
సంఖయ ోచర్  ం  తే ీ  

వ యముల మవరములు యం బి  ెం  మొతం 

1 20/20-05-13 ట ట  రోడ్ుా  ేయడ్ం B/47/20-12-13 180652 

2 21/20-05-13 ట ట  రోడ్ుా  ేయడ్ం B/47/20-12-13 180423 

3 36/10-07-13 ెైప్ లెైన్ A/627/03-04 59878 

4 48/30-07-2013 ట ట  రోడ్ుా  B/405/12-13 218589 

5 54/23-08-13 అంగన్ ాడీ భవన రా ణం B/456/11-12 137147 

6 64/04-09-13 ట ట  రోడ్ుా  ేయడ్ం B/411/12-13 180791 

7 65/04-09-13 ట ట  రోడ్ుా  ేయడ్ం B/412/12-13 271259 

8 67/12-02-13 అంగన్ ాడీ భవన రా ణం B/408/12-13 98084 

9 135/25-02-14 అంగన్ ాడీ భవన రా ణం B/408/12-13 136513 

  మొతం  14,63,336 

 

( ేరా నం.5(అ) మండ్ల పరషి్టతత ట్ా ల-నలోగ ండ్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

. దురివనిమ్గములు 
  

 ధుల దురి మ్గమునకు సంబం ిం న ఆడిట్ అభ ంతరములను ఆయల ఆడటి్ ే ికల 
యందు  ందుపరచడ్  ైన ి  
 

 ఆడటి్ులో దురి మ్ ాలు క్రంద గమ ం న ఆడటి్ు అభ ంతరములు ఏకకీృత పటటీ క 9(12) 

లో రూ  లక్షలు ా మరియు అట్ట్  అభ ంతరముల సంఖ   ా సంబం ిత ఆడటి్ు 
ే ికలో  ందుపరచబడనిమ   అట్ట్  కొ ి అభ ంతరములను క్రంద ఉదహరించడ్  ైన ి   
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12.1 మండల పరిషత్తా  ఎలుు రాి,  దక్ జిలా – చెకుకల ావరా డాె  చేయబడని మవరాలు ఇవవబడలేదు 
– అంత్య నిలవ ఖాళ్గా ఉంచబడిన -ి దురివనిమ్గము – రికవరగ అవసరము రూ.103367 -. 

 

మండ్ల పరషి్టతత యి లుర,ి  దక్ లలా  మౌకక కార రా హక అ కిారులు స్ ంత జకుకల 

ా రా రూ.103367/- క్రం  ి మధం ా డరా  యేడ్ం జరి ిం .ి కా  ఖరుికాబడని వ యము మౌకక 
మవరాలు ఆడటి్ుకు ఇవ బడ్లేదు. మరయిు నగదు ప సకము లో  వ యముకు సంబం ిం  

ఎట్ువంట్ట మవరాలు నమోదు ేయకుండా ఖలమ ా ఉంచబడిన .ి ఇ  ి ఖల ాల ర హణలో 
కార రా హక అ ికారుల రాక్ష  ర హణను చయ టసుం  ి మరయిు ధుల ిరి మ్గంనకు ార ి

 ేఅవకాశం ఉం .ి మవరాలు నమోదు ేయక ో వట్ం అ ే  ి ధుల ిరి మ్గం ా ామంచవచుి  

కనుక, డరా  ేయబడని మొతం రికవరణ ే ట మండ్ల పరషి్టతత స్ా ారణ లిో క ్జమ యేవలెను. 
 

కరమ సంఖ  జక్ ెం  మరయిు ే  ి మొతం 

1 003444/5.7.13 33130 

2 003445/27.9.13 16021 

3 003446/19.11.13 21593 

4 00253/25.2.14 32623 

మొతం 103367 

 

( ేరా నం.4 మండ్ల పరషి్టతత ఎలుర,ి  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

అ  ేమధం ా రూ.20235/- క డపిమా ఎం ట డి ఓ ా రా స్ా ారణ  ినుండ ి జకుక నం.1426 

ా రా డరా ేయబడ ి మవరాలు నగదు ప సకము నందు నమోదు ేయక ో వడ్ం అ ే  ి ధుల 

దురి మ్గం క్రం కి ్వసుం .ి కనుక ెంట్  ేరికవర ి ే ట మండ్ల పరిష్టతత స్ా ారణ లిో క ్జమ 

ేయవలెను. 
 

( ేరా నం.  మండ్ల పరషి్టతత క డిపమా,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

12.2 మండల పరిషత్తా  పులకల్ -  దక్ జిలా- ాహన అ ెు  చారగెలు ర ండు మౙారు డాె  చేయబడినమ -

రికవర ిఅవసరం-రూ.20330/-. 

  

మండ్ల పరషి్టతత ప లకల్   దక్ లలా  ఖల ాల ఆడటి్ు సమయంలో, జమాంచబడని రశీదుల 

ా రా నగదు ప సకము పరశిీలనలో క్రంద చయపబడిన మధం ా ాహనము అ జ జమాంప లు ారణీలు 
ర ండ్ు స్ారుా  డరా  ే టనట్ుా  గమ ంచడ్ం జరి ని .ి అ  ిఅభ ంతరకరము ెంట్  ేరికవర ి యేవలెను. 
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కరమ 
సం
ఖ  

చర్ ెం  
మరియు ే  ి

ెల మొతం రిమలర్క ర ండ్ు 
స్ారుా  డరా  

ే టనమ 

1 16/9.5.2013 4/2013 4,330   

2 26/1.6.2013 5/2013 4,330   

3 55/7.10.2013 6/13 to 9/13 

@ 8000/- 

p.m. 

32,000 పరభుత  మో మో  .No.10783-

డి ట యం.II/2010, ే .ీ13.06.2012 

అనుసరిం  ఎం ట డి ఓ పర  ెల   డరా  
ే టన ి 8000/-. 

 

4 99/24.3.2014 1/2013 to 

6/2013 @ 

Rs.4000/- 

20,000 4/13 నకు, చర్ ెం.26/1.6.13, 5/13 
నకు చర్ ెం.55/7.10.2013, 6/13 
నకు చర్ ెం.16/9.5.13 ా రా డరా  

ేయబడినమ  కాబట్ట్  ర ండ్ు స్ారుా  డరా  
అయినమ 

12,000 

5 59/10.10.2013 9/2013 4,330 9/13 నకు చర్ ెం .55/7.10.2013 

ా రా డరా  యేబడని ి కాబట్ట్  ర ండ్ు 
స్ారుా  డరా  అయినమ 

4,330 

6 74/21.10.2013 10/2013 8,000   

7 98/24.3.2013 10/13 to 

2/14 @ 

Rs.4000/- 

p.m. 

20,000 10/13 నకు చర్ ెం 59/10.10.2013  
ా రా డరా  యేబడని ి కాబట్ట్  ర ండ్ు 

స్ారుా  డరా  అయినమ 

4,000 

    ర ండ్ు స్ారుా  డరా  ే టన మొతం 20,330 

 

 ె ై కదసునందు, పరభుత  ధుల దురి మ్గము, కార  ర హక అ ికారుల రాుక్ష ెైఖర ి

సపష్్టము ా క టంచుచుని .ి 

 

12.3 మండల పరిషత్తా  కొండాపూర్ -  దక్ జిలా - మదుయత్ మనిమ్గ బిలు మరియు టరల్ ో న్ 

చారగెలు- అ ికంగా డాె  చయేుట – గిల్ మొతా్ం జమ చేయబడక ో వటం-నిధుల 

దురివనిమ్గము - రూ.28386/- 

ఆడటి్ు సమయము నందు జమాంచబడని చరా పరిశీలనలో ఆక ట్రన్  రి ష్్టరు మరయిు 
రశీదులను త ఖీ ేయ ా క్రం  ి కదసులలో ఎకుకవ మొతం మదు త్ మ మ్గ ారణీల కోసము డరా  

ేయబడ ి మ ిమన మొతం మండ్ల పరషి్టతత స్ా ారణ దులలో క ్ రి  ి జమ యేబడ్లేదు. ఇ  ి

వర అభ ంతరము. 
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మొతము రూ  లలో 
కరమ 

సంఖ  

చర్ ెం  
మరియు ే  ి

మవరములు డరా  ే టన 
మొతం 

జమ 
ే టన  ి

మగులు 
మొతం 

1 6/9.5.2013 మదు త్ మ మ్గ ారణీలు 7858 - 7858 

2 27/19.6.2013   - ెై -ే 14739 5000 9739 

3 42/16.8.2013   - ెై -ే 8180 4008 4172 

4 59/11.11.2013   - ెై -ే 5265 - 5265 

5 61/11.11.2013 బి ఎస్ట ఎన్ ఎల్ ట్రమ ో న్ 
ారణీలు 

1352 - 1352 

    మొతం 28,386 

 

 ె ైమష్టయముల ా రా రూ.28386/- సంబం తి వ క ్/వ కుల నుండ ి రి  ిరాబట్ట్ స్ా ారణ 
లిో క ్జమ ేయవలెను  

 

( ేరా నం.17 మండ్ల పరషి్టతత కొండాపూర్   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

12.4 మండల పరిషత్తా  కొండాపూర్ -  దక్ జిలా - చెకుకల ావరా డాె  చేయుట- డాె  చేయడానిక ిత్గిన 

కారణము నగదు పుసాకము నందు నమోదు చేయక ో వుట- నిధుల దురివనిమ్గము-రికవరగ 
అవసరము రూ.340637/- 

  

ఆడటి్ు సమయమునందు, నగదు ప సకప  పరిశీలనలో క్రం  ిమొతం స్ా ారణ  ినుండ ిడరా  
ేయబడ,ి ా క ్ సరియి నై కారణము నగదు ప సకము నందు నమోదు యేబడ్లేదు మరయిు 

సంబం తి రశీదులు, కొలతల ప సకములు ఆడటి్ు పరశిీలనకు ఇవ బడ్లేదు. 
మొతము రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  మరియు 
ే  ి

మవరములు మొతం రూ  

1 107/3.12.2013 నగదు ప సకములో మవరములు లేవ  1,90,000 

2 110/6.1.2014 నగదు ప సకములో మవరములు లేవ  55,637 

3 111/9.1.2014 నగదు ప సకములో మవరములు లేవ  95,000 

  మొతం 3,40,637 
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 హాఫ్ మలరిీన్ లెట్రు ా రా Lr.No.Spl1/2014-15, ే .ీ20.02.2015 ఎం ట డి ఓ   కు 
మష్టయం జమయజద టనపపట్టక ్ఎట్ువంట్ట సమల ానం ఇవ లేదు మరయిు ఖరుి ేయబడని వ యము 
మవరాలు ఆడటి్ుకు సమరపించలేదు. కనుక మొతం రూ ాయిలు ఆడటి్ు నందు అభ ంతరము ా 
ఉంచబ ిన .ి సంబం తి వ క ్ లే ా వ కుల నుండ ి రికవరణ ే ట ారి ె ై చట్్పర  ైన చర లు 

సుకొనవలెను   

 

( ేరా నం.19 మండ్ల పరషి్టతత కొండాపూర్,  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 

 

12.5. గాా మ పంచాయి  - శంమౘాబాద్, రంగార డిి  జిలా - స్ేకరించబడని మొతా్ం చిటాీ  లోక ి సుకోని 

జమచేయచేయలేదు- దురివనిమ్గము రూ.102367/- 

 

ార మ పం ాయి  ఆడటి్ రశీదుల పరిశీలనలో, బిల్ కలెక్రులు  రిష్్ట మొ ాలను వసయలు 
ే టయు ాిరు  కా  అట్ట్  మొ ాలను ట్ా్ లోక ్ సుకొ  ార మ పం ాయి  ధులలో క ్ జమ 

ేయలేదు. క్రంద ేరోకని మొతములను బిల్ కలెక్రుల నుండ ి రికవరణ ే ట ార మ పం ాయి  

ధులలో క ్జమ ేయవలెను. 
మొతము రూ లలో 

బిల్ కలెక్ర్ ేరు రశీదు ెం  మొతం కాలము 
నుండ ి వరకు 

యం  నట్రాజ్  జ ఎ  2301 2307 6203 7.1.14 to 29.3.14 

ఆర్  ఈశ ర్  3549 3554 3912 I.R No. 09 dt.27.2.14 

ఆర్  ఈశ ర్  3555 3584 14262 31.03.14 

ఎ  శీర ాస్ట 138 140 9951 10.12.13 and 28.03.14 

1969 1981 

స్ాయి రాజ్ 48 49 23603 27.8.13 

ఒ  శీరకాంత్ ర డిు  2775 2778 4377 31.3.14 

డి  రమందర్ ర డిు  2617 2639 3342 13.3.14 

డి  రమందర్ ర డిు  2014 2057 3557 27.1.14 

కరుణాకర్ ర డిు  1516 1519 24036 7.11.13 

కరుణాకర్ ర డిు  1520 1525 8703 8.11.13 

ఎ  శీర ాస్ట 1934 - 421 22.1.14 

బి  శవ కుమలర్  516 517 1896 18.12.13 

మొతం   102367  

 

( ేరా నం.10 ార మ పం ాయి  శంషాబాద్, రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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అ మేధం ా, కో రి్ ార మ పం ాయి ,  దక్ లలా  నందు బిల్ కలెక్రులు నగదు ప సము  
నుండ ి ఇర్ సల్ ామల లో క్ రూ.2048/- తకుకవ మొతం ా సుకొ  దురి మ్గ పరి నట్ుా  

గమ ంచడ్  నై .ి 

 

( ేరా నం.34 ార మ పం ాయి  కో రి్,  దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

12.6. గాా మ పంచాయి  ఎలుు రాి -  దక్ జిలా - ఇంటట పనుూ స్ేకరణ – కొ ిుమొతా్ంలో చెల్ంపు –
దురివనిమ్గము రూ.69337/- 

ార మ పం ాయి  ఎలురి   దక్ లలా  ఖల ాల ఆడిట్ు నందు పరిశీమంచ ా రూ.657190/- 

ఇంట్ట పనుి ా వసయలు యేడ్  ైన .ి కా , రికారుు ల  పరశిీలనలో కదవలం రూ.587853/- మలతర  ే

ార మ పం ాయి  ధుల లో క్ జమాంచడ్ం జరి ని .ి ఇ ి ధుల ిరి మ్గము. ఈ మష్టయం 

పం ాయి  కెరట్రణ దృ ట్క ్ హాఫ్ మలరిీన్ లెట్రు నం.5/SA/94, ే .ీ18.03.2015 ా రా 
జమయ ే టనపపట్టక ్ఆడటి్ు ము ింప  వరకు ఎట్ువంట్ట చర  సుకోనబడ్లేదు. 

 

 కనుక, కార  రా హక అ ికారులు మ ిమ మొతం రూ.69337/- ార మ పం ాయి  స్ా ారణ 

లిో క ్ ెంట్  ే జమాంచబడ్ునట్ుా  ే ట సంబం తి వ క్ ె ై కరమశక్షణా చర లు సుకోనవలెను. 
 

12.7. గాా మ పంచాయి  కలకల్ -  దక్ జిలా – గృహ నిరాాణ అనుమ  ీ  - గాా మ పంచాయి  

నిధులలోనిక ిచెల్ంచబడలేదు - దురివనిమ్గము-  ంట  ేరికవరగ అవసరమ రూ.76200/- 

 

జమలు మరియు జమాంప ల రికారుు ల పరిశీలనలో, ార మ పం ాయి  కలాకల్ యి కక జమల 

మవరాల పరకారం రూ.201387 మొ ా ిరశీదు నం.1324/31.10.2013 ా రా  ఇంట్టపనుి, 

గరం ాలయప  పనుి మరయిు భవన రా ణ అనుమ  ీ ల క్రంద ేకరించట్ం జరి ిం .ి కా  

జమాంప ల రికారుు ల పరిశీలనలో, ఇంట్టపనుి, గరం ాలయప  పనుి ార మ పం ాయి  ధులలోక ్

జమాం ారు. మ ిమన భవన రా ణ అనుమ  ీ  రూ.76200/- జమాంపబడ్లేదు. ఇ  ి ధుల 
దురి మ్గము  కావ న రి ి రాబట్ు్ ట్కు త ిన చర లు ెంట్  ే సుకొ  కరమశక్షణా చర  కూడా 

సుకోనవలెను. 
ఇంట్ట పనుి లెైబరరణ ెస్ట భవన అనుమ  రుసుము మొతం 

రూ. 115914/- రూ  9,273/- రూ 76,200/- రూ 2,01,387/- 

 

( ేరా నం.33 ార మ పం ాయి  కలాకల్,  దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
 

 అ మేధం ా 2013-14 సంవత రము ార మ పం ాయి  ట్ా ల , నలోా ండ్ లలా  ఖల ాల ఆడిట్ు 
సమయంలో రూ.2407427/- క్రంద మవరించబడని ార మ పం ాయి   ఉ ో గుల ా రా ేకరించడ్ం 

జరి ిం ి  కా  ఈ మొతము ార మ పం ాయి  లిో క ్ జమాంచబడ్లేదు. కనుక ఇ ి అభ ంతరకరము 
మరియు ధుల దురి మ్గము. రి  ి ఇట్ువంట్ట దురి మ్గము జరుగకుండా సంబం తి 

వ కుల ె ైకరమశక్షణా చర లు సుకొ  ె ైమొతము రికవరణక ్చర లు సుకొనవలెను. 
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మొతము రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  
బిల్ కలెక్ర్ ేరు జమ యేబడ్  వసయలెైన మొతం 

1 జయ  6,28,859 

2 లక్షి  పరసని 5,30,822 

3 శీర ాస్ట ర డిు  4,45,314 

4 స్ా మ 5,41,504 

5 ెంకట్రష్టం 2,07,728 

6 ఇతరములు 53,200 

మొతం 24,07,427 

  

( ేరా నం.3 ార మ పం ాయి  ట్ా ల, నలోా ండ్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

అ మేధం ా 2013-14 సంవత రము ార మ పం ాయి  వరిి , జామలబాద్ లలా  ఖల ాల 

ఆడటి్ు సమయంలో, కార  రా హక అ కిారి రూ.32280/- జకుకనం.1540 ే .ి14.07.2013 ా రా 
డరా  ే టనట్ుా  పరిశీలనలో మేం .ి రికారుు లను పరిశీమంచ ా డరా  ేయబడిన మొతం వ య పట్ట్కలో 
నమోదుకాలేదు. డరా  ేయబడని మొతం ఎట్ువంట్ట పరమ్జనం కొరకు కదట్ాయించబడ్క ో వడ్ం 

దురి మ్గము  కావ న సంబం తి వ క ్నుండ ిరికవరణ యేవలెను. 
 

( ేరా నం.11 ార మ పం ాయి  వరిి , జామలబాద్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో ి  
 

 అ  ేమధం ా, మరకక సందర ంలో ార మ పం ాయి  సత ారాయణప రం, జామలబాద్ లలా  
నగదు ప సకము పరిశీలనలో క్రం  ిమొతములు ేకరిం  నమలదు ేయబడి ాయి. 

నగదు ప సకం ే  ెం.1 రూ 86922/- ే .ీ01.04.2013 

అంత  ల  ే  ెం.22 రూ 61305/-   ే .ీ26.06.2013 

అంత  ల లో డేా  రూ 8379/- 

మొతం   రూ 156606/- 

 

 వసయలు ే టన అట్ట్ మొతములు బా ంకు నందు జమాంప లు ేయవలెను, కా  బా ంకు ాసు 
ప సకము పరిశీలనలో, ెనై చయపబడని మొతములకు సంబం ిం  ఎట్ువంట్ట నమోదు ేయబడ్లేదు. 
హాఫ్ మలరిీన్ లెట్ర్ నం.Spl-1/AAO/MP ే .ి09.03.2015 ా రా కా ర  రా హక అ ికార ిదృ ట్క ్

సుకు ళె్ళబడిం  ి . కా  ఆడిట్ు ము ి  ేసమయం వరకు ఎట్ువంట్ట చర  సుకోనబడ్లేదు. కనుక 

దురి మ్గం జరి నిట్ు్  రారించబడిం .ి 

 

( ేరా నం.17 సత ారాయణప రం, జామలబాద్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 
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13 అ ిక చెల్ంపులు 
  

 క్రంద చయపబడని కదట్ ిరలిు అ కి జమాంప  క్రంద రాష్్టరంలో  పం ాయి  రాజ్ సంసల ఆడటి్ు 
ే ికలందు  ందు పరచబడ ిఉనిమ  

  

1. కూడకిలు ట ేతలలో ోషాలు. 
2. బిలుా లను ఎకుకవ ా మ ింప  యేుట్ 

3. అనుమ ంప  బిలుా లను అనుమ ంచుట్. 

4. పరభుత  ఉతరు లను సరి ా అరం సేుకోనక ో వ ట్. 

          

 అం ణకరించడా క్ మలుకా  అ ిక జమాంప లను ాద త గల  వ కుల నుండి రి ి రాబట్్ వల ట 
ఉంట్ుం ి   
 

 ఈ కదట్ ిరి క్ర      అభ ంతరాలు 3  మరియు మొతము రూ. .  లక్షలు ఈ సంవత రప  
ే ికలో  పటటీ క 9(13) లో  ందు పరచబడియునిమ   

 

13.1 జిలా పరిషత్తా  రంగార డిి  – ాహన మరమత్తా  చారగెలు – గరిషీ పరి క ి ంచి అ ిక చెల్ంపులు 
– సకామం కాదు-రికవరగ అవసరం రూ.37616/- 

  

పరభుత ఆ ే ాలు G.O.Ms.No.148 (FW.Adm.-TFR), ే .ీ21.10.2000 పరకారము పర  

ాహన మరమ తతకు గరష్ి్ట పరమి  స్ామ ా రూ.20000/- ా రీయించబడని .ి లలా  పరషి్టతత 
ాహనము మౌకక ర హణ రి ష్్టరును పరశిీమంచ ా మరమతత ారణీలు ా రూ -, జమాంచడ్ం 

జరి ిన ి  ఇట్ట్  వ యము G.O. లో  గరష్ి్ట పరమి  కంట్ ే అ కిము కావ న ఇ  ి అభ ంతరము 
మరియు రికవర ిఅవసరం  

మొతం రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  మరియు 
ే  ీ

వ యం 
ే టన  ి

రూ  

అనుమ ంచబడని 
వ యం రూ  

పరమి క్ మం  
వ యం ే టన ి రూ  

1 55/11.06.2013 5150 

20000 37616 2 156/18.10.2013 46433 

3 219/6.01.2014 6033 

 మొతము 57616 20000 37616 

 

( ేరా నం.27 లలా  పరిష్టతత రం ార డిు  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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13.2 జిలా పరిషత్తా  కరగంనగర్-  ను చారగెలు అ ికంగా చెల్ంపు - సరికాదు రూ.6441.42/- 

  

G.O.Rt.No.234 (IT&C) Dept., ే .ీ25.07.09 లో  మలరగ దర కాల పరకారం లలా  
పరషి్టతత, ఫ్ ఎగూీ కూట్టవ్ ఆ సీర్ మరియు డిపూ ట్ట ఫ్ ఎగూీ కూట్టవ్ ఆ ీసర్ లు లెకు రష్ి్ట 

ారణీలు రూ.625/- మంచకుండా ో ను ాడ ే స్ౌకర ం ఇవ బడిన  ి మరియు ఈ పరి  ి మం  ే

సంబం తి వ కులు భరించవల ట వసుం .ి లలా  పరషి్టతత అ కిారులు గరష్ి్ట పరిమ క ్ మం  

రూ.6441.42/- ఖరుి యేడ్ం జరి ిం .ి పరిమ క ్ మం  ాడ్బడని ారణీలు సంబంధత వ క/్ 

వ కుల నుండ ిరికవరణ ే ట లలా  పరషి్టతత ధులకు జమాంచవలెను  

 

కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  
మరియు ే  ీ

ెల్ ెం  మ మ్గ కాలం 

అనుమ 

ం న 
ారణీలు 

ారణీలు 
ె ిం నమ 

అ కి 
మొతము 

ేడా 
1 1/4.13 9849900092 23.02.13 to 22.03.13 625 837.54 212.54 

2 
26/05.13 

9849900092 

23.03.13 to 22.04.13 

625 1137 512 

9849900093 625 1084 459 

3 
66/6.13 

9849900092 

23.04.13 to 22.05.13 

625 845.22 220.22 

9849900093 625 714.78 89.78 

4 
101/7.13 

9849900092 

23.05.13 to 22.06.13 

625 796.44 171.44 

9849900093 625 808.84 183.84 

5 
123/08.13 

9849900092 

23.06.13 to 22.07.13 

625 836.02 211.02 

9849900093 625 1105.66 480.66 

6 
159/09.13 

9849900092 

23.07.13 to 22.07.13 

625 881 256 

9849900093 625 1003 378 

7 
191/10.13 

9849900092 

23.08.13 to 22.09.13 

625 876 251 

9849900093 625 1053 428 

8 
280/12.13 

9849900092 

23.10.13 to 22.11.13 

625 1020 395 

9849900093 625 730 105 

9 303/8.01.14 9849900092 23.11.13 to 22.12.13 625 1251 626 

10 
352/11.02.14 

9849900092 

23.12.13 to 22.01.14 

625 1555.44 930.44 

9849900093 625 1067.48 442.48 

11 373/03.14 9849900092 23.01.14 to 22.02.14 625 714 89 

మొతము 
11875 18316.42 6441.42 

 

( ేరా నం.5 లలా  పరిష్టతత కరణంనగర్ 2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 
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13.3 మండల పరిషత్తా  పటాన్ చెరువ –  దక్ జిలా –పనుల అమలు-మండలము పరి ిలోలేనిమ  –
సరికాదు- రూ.2,99,116/- 

  

కొలతల ప సకములు మరియు సంబం తి రికారుు ల పరిశీలనలో క్రం  ి చరా ా రా మొతము 
రూ - డరా  ేయబడ ి శీర. ట.రతిం , కాంట్రా క్రుకు ెట్రిరణ హాసపట్ల్ ట్కకల్ బిముంగు 
రి రాేకు జమాంచడ్ం జరి ిం .ి 

 

 G.O.Ms.No.447 PR&RD dept., ే .ీ29.10.99 లో  మలరగదర కాల పరకారం మండ్ల 

పరషి్టతత పరి లిో ఉని ఆసుల ర హణ , నమకరణ మరయిు  ప నుః స్ాా పన ే  ేఅ ికారం ఉండ ికా  

ఈ సందర ంలో, ట్కకల్ టె్రిరణ ఆసుప ర పట్ాన్ జరు  మండ్లం మౌకక  పరి లిో  ి కాదు. 
కనుక మండ్ల పరషి్టతత  ే ఖరుి ేయబడిన వ యమునకు ఆమోదం తపప సరి ా  ందట్ా క ్

చర లు సుకో ామ. 

కరమ 
సంఖ  

చర్ ెం  
మరియు ే  ీ

జమాం న 
మొతము 

యం బి  ెం  
మరియు ె  

ెం  

ప  రేు 

1 48/24.5.2013 40,744 692/AM P.32 ెట్రనిరణ హ టపట్ల్  ట్ుకల్ కు పర ే క 
మరమ తతలు  

2 316/24.2.2014 1,92,619 102/AM P.10 ెట్రనిరణ హ టపట్ల్ కా ంపస్ట  ట్ుకల్ కు 
ేల స్ాయి  ెంచడ్ం  

3 319/24.2.2014 65,753 455/AM P. 

10 
ెట్రనిరణ హ టపట్ల్  ట్కకల్ కు  

మరమ తతలు 
 మొతము 2,99,116   

 

( ేరా నం.22 మండ్ల పరిష్టతత పట్ాన్ జరు   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

13.4.  మండల పరిషత్తా  పటాన్ చెరువ –  దక్ జిలా - పనుల అమలు – థ డబుు డ ి రోడుి  నుండ ి

ఐలాపూర్ త్ండావరకు  టల్ ర డుి  – అంచ ాలలో లేని అం ాలకు చెల్ంపులు - రూ.93651/- 

 

చర్.నం.136/25.09.2013 

కొలతల ప సకం నం.423/A/PR(P.13) 

కాంట్రా క్ర్ ట.ప రు ోతం ర డిు  
  

కొలతల ప సకము పరిశీలనలో, క్రంద చయపబడని అంశములు అంచ ాలలో ఇవ బడ్లేదు. 
కా  ప  అమలు జరి  ి జమాంప లు కాంట్రా క్రుకు ేయబడాు యి. అంచ ాలలో లే  అంశముల కొరకు 

జమాం న మొతము ఆడటి్ు అభ ంతరము ా ఉంచబడని .ి 
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ప  మౌకక అంశం పరమిలణం ధర మొతము 
 నుండి  మీ మీ  వరకు ాత 

కంకర ోల ింప  
2025 4624.78/10 sq.M 93,651 

 

( ేరా నం.24 మండ్ల పరిష్టతత పట్ాన్ జరు   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

13.5 గాా మ పంచాయి  –పుపులగూడ –రంగార డిి  జిలా- కాంటాె కీరుకు అ ిక చెల్ంపులు – స్ీనరజేి 
చారగెల త్కుకవ నహయింపు -  రూ.10000/- 

  

ప  రేు  హ ీ హో మ్  వద గుంతలు పూడ్ుిట్ –  ా ాలు 
 కొలతల ప సకము ెం  ఎ చె్ -  ే  ెం  

 కాంట్రా క్ర్ ేరు   క  మ  ందర్ ర డిు  
పరి ాలన అనుమ   ే  ీ  

స్ాంకద క అనుమ  ే  ీ  

 

కొలతల ప సకము పరశిీలనలో, ెైన జపపబడని ప మౌకక అంచ ాలకు సంబం ిం , 

పరభు ా క ్ జమాంచవల టన ీనరద  ారణీలను ఒక అంక ను మలరిి ే ట కాంట్రా క్రుకు అ కి మొతము 
రూ.10000/- జమాంప  ేయడ్ం గమ ంచడ్  ైన .ి ఆ మవరాలు 

 

 బిట్  ఇ డ్బుా ు పరిమలణం  కు మ X రూ - =   
-  త ిగం ామ  = - 

 బిట్  ఇ డ్బుా ు పరిమలణం  కు మ X రూ - =  

                                                              -  త ిగం ామ  = - 

                                                                           మొతము   =  

 కావ న అట్ట్  మొతమును రికవరణ యేవలెను   
( ేరా నం.1  ార మ పం ాయి  ప పపలగూడ్ రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో ి) 

 

 ప ాపలగూడ్ ార మ పం ాయి , రం ార డిు  లలా  చర్ నం.271/14.06.2013 నందు 
రూ 3000/- వరుక బిలుా లో తకుకవ ా మనహయించట్ం జరి ిం .ి కావ న సంబం తి కాంట్రా క్రు 
నుండ ిరికవరణ యేవల టన అవసరం ఉం .ి 

 

( ేరా నం.18 ార మ పం ాయి  ప పపలగూడ్ రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
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13.6 గాా మ పంచాయి  – పుపులగూడ – రంగార డిి  జిలా-బో ర్  ల్స డిెల్ంగ్ – బిలుల నుండ ి

ఆ ాయపు పనుూ నహయించలేదు - కాంటాె కీరుకు అ ిక చలె్ంపులు రూ.77,978/- 

 

బో ర్ లె్  డిరమాంగ్ మరియు ఇతర పనుల అమలుకు M/s JJ బో ర్ ెల్  కు ఆ ాయప  పనుి 

త ిగంచక కుండా జమాంప లు ే టయు ాిరు. ెక్షన్ 194 ట ో ర మజన్  పరకారం ఆ ాయప  పనుి ప  

మలువలో 2 ాతం బిలుా  మనహయిం ామ. ఆ ాయప  పనుి త ిగంచకుండా జమాంప లు యేడ్ం 

సరకిాదు. కనుక రూ.77978/- మొ ా ి రి  ిరికవరణ యేలమ. 

 

( ేరా నం.20 ార మ పం ాయి  ప పపలగూడ్  రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో ి  
 

14 వృ ా వయయము 
  

ెై ా యల్ కొడ్ లో స్ా క ్సంసల ధులను ఖరుి ేయడ్ం ె ైపరభుత ం మమధ ఆ ే ాలను  
జారణ ే టనపపట్టక్ ఆడటి్ులో ఈ క్రం ి అభ ంతరములు కొ ి గురంిచడ్  నై ి  పబాిక్ ధుల నుండ ి
ఏ జైన ఖరుి ే టే్ప పడ్ు లే ా యేడా క ్అ ికారము మ ేి ట్పపడ్ు పర  పరభుత  ఉ ో ి ఆరకి త 
భత  సయ రా లను ఉలాం ించకుండా చయడామ  స ంత డ్బు  ఖరుి యేడ్ంలో ాట్టం ే స్ా ారణ 
కుశలత ే తన యంతరణలో గల పరభుత  ధులను ఖరుి ేయడ్ంలో పర  పరభుత  ఉ ో ి ాట్టం ామ  
అయి ే స్ా క సంసల ధులను కొ ి సమయలలలో సదరు సయ రా లను ాట్టంచకుండ్ 
మ మ్ ించడ్ం వలా వృ ా వ యము జరుగుతతం ి  సంబం తి స్ా క సంసలలో -  

సంవత రప   అడిట్ు ే కిలలో యం రంపత ని  అస్ా ారణ  సర ైన పద   పరకారము ఖరుి 
ేయ  కొ ి కదసులను ఈ క్రంద మవరించడ్  ైన ి  

 

వృ ా వ యము అంశము ె ై సంకలనం ే టన మొతము రూ. .  లక్షలు మరియు  

అభ ంతరములు అనుసం ాన పటటీ క   నందు చయపబడనిమ  

 

14.1 గాా మ పంచాయి  కలకల్ -  దక్ జిలా - ారాా  ప ెకల యందు పెకటనలు - వృ ా వయయము 
రూ.10000/- 

 

ఆడటి్ు సమయంలో ార మపం ాయి  కలాకల్,  దక్ లలా  రూ.10000/- మొ ా ి ారా 
సంసలకు కో ి పర ే క  నై రో లలో శు ాకాంక్షలు జమయజదయడా క్  డరా  ే ట జమాం నట్ుా  

గమ ంచడ్ం జరి ిం .ిఇట్ువంట్ట ాట్ట వలా ఏమధ  నై పరమ్జనం పరజలకు లేనందువలా కార రా హక 

అ కిారులు ఈ వృ ా వ యము త ిగం  ార మ పం ాయి  అభివృ కి ్ ాడ్వలెను. 
 



62 

 

కరమ 
సంఖ  

జక్ ెం  మరయిు ే  ి మొతము జమాం న  ి

1 5972/6.6.13 5000 స్ాక్షి ని ప రక  
2 7225/9.12.13 5000 ఆంధర జయ  ని ప రక 

 మొతము 10000  

 

( ేరా నం.30 ార మ పం ాయి  కలాకల్   దక్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

  లెకక చెపుని నగదు మౙోీ ర్స మవరములు 
  

లెకక చయప  నగదు స్ ్ ర్  మవరములకు సంబం ిం న కోర డికరిం న పటటీ క.9 (15) లో 
మొతము రూ. .  లక్షలు మరియు  అభ ంతరములు ా మవరించడ్  నై ి  

 

 మనిమ్గ ధృమకరణ పతె్ముల  ండింగు 
 

 ెై ా యల్ కోడ్ ాలూ ం-  లో  ఆరి్కల్ -ఎ మరయిు  మో ెం ఎ 
మరియు ఎల్  ే ి  లో  ఆ ే ాల  కమ ట చదవ ా  రదశం న నమూ ాలో ఆడటి్ 
అ కిారి  ే ధృమకరింపబడని మ మ్గ ధృమకరణ పతరములను సమరిపంచడ్ం  ార ంట్ు అందుకుని 
అ కిారి ాద త  కా  కొ ి లలా లలో పలు పం ాయి  రాజ్ సంసల నుండి మ మ్గ ధృమకరణ 
పతరములు ెండింగు ఉనిట్ుా ా ఆడిట్ు నందు గమ ంచబడని ి  మ మ్గ ధృమకరణ పతరములను 
సమరిపంచక ో వడ్ం అ ే  ి సంబం తి సంసలకు తదుపరి ార ంట్ు మం రు మష్టయంలో ఆవరోధం 
అవ తతం ి  అట్ట్  కొ ి కదసులు క్రంద జలుపబడనిమ  

 

ఇంకా .ఒ.యం.యస్ట. ెం 507 ఆరకి ట్ట.యఫ్.ఆర్ ాఖ ే ి 10.04.2002 లో  ేరా ెం 12 
నందు ఏ టరల్ 2002 నుండి స్ా క సంసలు   పబాిక్ కెా్ రు పరశిరమలు స యం పర  ప  గల సంసలు 
మరియు ఇతర ార ంట్ుా  సదు ాయము  ందు సంసలు తదుపరి ార ంట్ుా   ందుట్కు చట్్ పరకారము 

యమంపబడని ఆడటి్రు ే అంతకు ముందు మడ్ుదల ే టన మొతము ధులు పూరి ాను మరియు 
సరి ాగ నయ ే కోసం మడ్ుల ే ట ారో ా కద ఖరుి ే ట ారు అని మ మ్గ ధృమకరణ పతరం 
సమరిపంచవలెను   ెై ా యల్ కోడ్  ాలూ ం-  లో  ఆరి్కల్ -211-ఎ(ఎ) పరకారం ార ంట్ు అందుకొని 
అ కిారులు రదశంచబడని నమూ ా  లలా  ఆడటి్ు అ ికారి ే ధృమకరింపబడిన మ మ్గ ధృవ 
పతరము సమరిపంచవల టన ాద త ఉం ి   

 

ఇట్ట్  అభ ంతరములను సంబం ిం   అభ ంతరములను రూ  లక్షలు ా ఏకీకృత 
పట్ట్క   చయపడ్  ైన ి  
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1 .1.  మండల పరిషత్తా  మహేశవరం – రంగార డిి  జిలా -మనిమయ దృవపతె్ము - చరయ అవసరం 

 

ఆరి్కల్ 211 ఎ(2) ెై ా యల్ కొడ్ .Vol.I మరియు G.O.Ms.No. 46828/A&L/75, 

ే .ీ06.01.1996, పరకారం, ార ంట్ు సుకో  ేఅ ికారులు ే్ట్ ఆడటి్ ాఖ  ేధృమకరించబడిన మ మ్గ 
ధృవ పతరమును రణీత నము ాలో సమరపించవలెను. కా  ఎం ట డి ఓ మ  శ రం  క్రంద సయ ం న 
ార ంట్ుల మొ ాలకు ఆడిట్ ము ింప  సమయము వరకు కూడా ఎట్ువంట్ట మ మ్గ ధృవ పతరములు 

సమరిపచలేదు  

మొతము రూ  లలో 
కరమ 
సంఖ  

ఉ శే ము మడ్ుదలెైన 
మొతము 

మ మ్ ిం న 
మొతము 

మగులు 

1. ట్ట ఎ  మరయిు కంట్టంజ ంట్  6600 491403 (-) 484803 

2. స్ా ారణ ిక్ ఎ ికల ార ంట్ు సరుబాట్ు  661200 992185 (-)330985 

3 రాష్్టర ఆరకి సంఘం 245998 29916 216082 

4 13 వ  ఆరకి సంఘం 641678 3600 638078 

 

( ేరా నం.  మండ్ల పరషి్టతత మ  శ రం రం ార డిు  లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

 సర్ చారెి ధృవపతె్ములు – సర్ చారెి చేయబడిన మొతా్ము రాబటీలేదు 
 

 రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం 1989  మరియు జారణ యేబడని యమలల పరకారము పం ాయి  రాజ్ 
సంసల ఆడిట్ు యేబడ ిమరయిు ఆడిట్ులో గమ ంపబడని లో ాలను పర  సంవత రము సంబం తి 
ఆడటి్ు ే కిలో మవరింపబడ్ుచుని ి  వర  నై అభ ంతరముల మష్టయములో ముఖ  
కార ర హాణా ికారులకు సంబం తి ధులకు జమ యేట్ కొరకు ెపష్టల్ లెట్రుా  జారణ సేుం ి  

ెపష్టల్ లేట్ర్  జారణ ే టన తరా త రాష్్టర ఆడిట్ు చట్్ం 1989 లో  ెక్షను  పరకారము సపష్్ట  నై 
నష్్టము  దురి మ్గము  వృ ా వ యము అకరమ  అ కి జమాంప ల రకివరణ కొరకు  సర్ ారిీ చర  

రా రంబించబడ్ుతతం ి   
 

 రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం  లో   కె్షను  సబ్ కె్షన్  మరియు  యం ఎస్ట  ెం  130, 

ఆరకి మరయిు పరణామక ఆరకిా మ ాగము పరి ాలన  ాఖ ే ి  8-9-2000 నందు జారణ యేబడని 
రాష్్ట ఆడిట్ రూలు  నందమ సబ్ రూలు  పరకారం సదరు సర్ ారిీ మొతమును ర నెయ  రికవరణ చట్్ం 
పరకారము రాబట్ు్ కొనవలయును  కా  కొ ి కదసులలో అట్ట్  రకివరణ ెండింగులో ఉం ి  ఆడటి్  చట్్ం 
1989 లో  రూలు 1  మరియు రాష్్టర ఆడటి్ు 2000, రూలు 9 లో  సబ్ రూలు 1 (బి) పరభుత  ఉతరు లు 

ఓ యం స్ట ెం 130 ఆరకి మరియ పరణామక ే ి:08-09-2000, పరకారం రాష్్టర ఆడటి్ సం ాలకులు 
మమధ స్ా క సంసల ధులకు నష్్టం కమగం ే వ కుల ెై సర్ ారిీ మ ించుట్కు అ కిారం కమగ ఉ ాిరు  

ీ  పరకారం రాష్్టర ఆడిట్ సం ాలకులు ారి ే సర్ ారిీ సరి్ టక ట్ుా  జారణ యేబడ్ు ాయి  
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 సర్ ారిీ సరి్ టకదట్ జారణ తరా త సర్ ారిీ ేయబడని వ క ్సరి్ టకదట్ అం ని 60 రో లలో ఆ 
మొతములను జమ ేయవలెను  లే ా సదరు సర్ ారిీ ధృవ పతరమునకు వ రదకం ా  పరభు ా క ్
మజా ట సేుకొ ామ  ఒక ళే్ సర్ ారిీ యేబడని వ క ్ గడ్ువ లోపల  మొ ా ి జమ ేయలేక 

ో వడ్  ేకాకుండా పరభు ా క్ మజా ట కూడ్ ేయ  పక్షంలో సదరు సర్ ారిీ మొతమును ర నెయ  
రికవరణ బకాయిలు ా రాబట్ు్ ట్కు తగు చర  సుకొనుట్కు సర్ ారిీ ే టన అ ికారి  సదరు సర్ ారిీ 
ధృవపతరముల కా ీలను సంబం తి లలా  కలెక్రుకు పంపవలెను  సదరు లలా  కలెక్రు రకివరణ 
మవరాలను సర్  ారిీ ే టన అ కిారకి ్పంపవలెను  ఈ చర  సుకొన  కారణం ా  సర్ ారిీ రకివరణ 

ేయక ో వడ్  ే కాకుండా సర్ ారిీ జారణ ే టన పరమ్జనము టదంచ లేద  ఆడిట్ు పరిశీలనలో 
గమ ంచడ్  నై ి  త ని సమయంలో రకివరణ యే  ారి నుండ ిసర్ ారిీ మొ ా ి జమ యేట్కు 
త ని చర లు సుకోనందున ఖరుిలు యేడ్ంలో దురి మ్గము మరియ మోసపూరతి ఖరుిలకు 
అవకాశమ ిన ారు అవ తత ాిరు  

 

 201 -1  ఆడటి్ు లో గమ ం న రాబట్ు్ కొన  సర్ ారిీ ధృవ పతరముల మొతములు- 
రూ.0.  లక్షలు అభ ంతరములు  లో అనుబంధ పటటీ క  ం.9 (17) లో జతపరిబడనిమ   

 

18 ఇత్రములు 
  

ెైన జమ టన 17 వరాగ లలోక్ రా  ఆడటి్  అభ ంతరములు ఈ వరగం క్రంద మవరించడ్ం జరి ంి ి  
ఈ ే కిలో అనుబంధము ానుని ఏకీకృత మవరణ పటటీ క  ం.9(18) నందు ఇతరములకు 
సంబం ిం న రూ.  లక్షల పర ేయం ో గల   అభ ంతరములలో మవరింపబడినమ.  

 

 

 జిలా పరిషత్ – కరగంనగర్ – లేం ాట - ఇసుక ేలం ాట డమిాండ్ తెల్యదు - అసలెైన జమల 
మవరాలు సమరిుంచలేదు-చరయ అవసరం 

లలా  పరిష్టత్ స్ా ారణ ధుల పరశిీలన ె,ై లలా  స్ాయి కమట్ ీ ర ిం న ఇసుక లేం 
నుండ ిఇసుక ెస్ట కు ఎట్ువంట్ట మొతము జమ ేయలేద  గమ ంచబడిం ి   ైనర్ క ే ష్టన్ రూల్ , 

 మరయిు G.O.Ms.No.  పరశిరమలు మరియు  కామర్  MI)మ ాగం, ే ీ  - -  
పరకారం ఇసుక లేం మరయిు ేస్ట కేరణ ెై క్ం  ిసయచనలను ేయ ెనై  ి  

1.  యమం  బి  పరకారం లలా  స్ాయి కమట్ ీక్రం ి అ కిారులను కమ ి ఉంట్ుం ి  
     ఎ  జాయింట్ కలెక్ర్ - జరై న్ 

     బి  డజరై క్ర్ ఆఫ్  నై్  & యలల  - సభు డ్ు 
     c) లలా  పం ాయి  ఆ ీసర్ - సభు డ్ు 
     డి  డజైర క్ర్, ర ండ్  ాట్ర్ మ ాగం- సభు డ్ు 
     ఇ  ఎ ిీకూ ట్టవ్ ఇంజ ర్, ఇరి దష్టన్ - సభు డ్ు 
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        ఎఫ్) అ ట ె్ ంట్ డజైర క్ర్ ఆఫ్  నై్  & యలల  సంబం తి  – సభు డ్ు 
2. యమం -I  పరకారం  మజయవంత  నై బిడ్ుర్ లలా  పరిష్టతతకు  ాతం మొ ా ి 

జమాం ామ  ఉంట్ుం ి  ఆ మొ ా ి ర ండ్ు ప  ి ాలలో  నై్  మరయిు యలల  
అ ట ె్ ంట్ సహయ డజరై క్ర్ క్ సమరిపం ామ    

3. యమం -I  పరకారం  మజయవంత  నై బిడ్ుర్ రారణ తరా త  ాతం మొ ా ి 
లలా  పరిష్టతతకు జమాం  మ ిమన  ాతం మొ ా ి చలలన్ ా రా సంబం తి  ైన్  

మరియు యలల  అ ట ె్ ంట్ డజైర క్ర్ క్ సమరపిం ామ  

4. మజయవంత  ైన  డ్ుర్ ర ండ్ు ప  ి ాలోాబి 25% మొ ా ి జమాంప  యేట్ం లో 
మఫల  ై  ేలే ా రారణ కరమంలో ేరకకనిట్ుా  ేరకకని సమయల క ్మ మిన మొతము 

జమాంచ  యి డ్ల యమం 9-I (4) పరకారం అట్ట్  మొ ాలను కోలోపవ ను  

5. యమం 9J పరకారం గనుల ాఖ సహయ సం ాలకులు ఇసుక లేంకు సంబం ిం న 
రి స్ర్ లను ర ిం ామ  

 

లలా  పరషి్టత్ మౌకక ఖల ాల పరశిీలన ెై ఇసుక సే్ట మౌకక అసలు డిమలండ్ ను తయలరు 
ేయలేద  గురంిచబడిం ి  ె ై బంధనల పరకారం -I (  & (  % ఇసుక ేలం మొ ా ి లలా   

పరషి్టత్ ఖల ాకు జమాంప  యేలమ  ఇసుక లేం సంబం ిం న రకిారుు లను సంబం తి డజరై క్ర్ ఆఫ్ 
 ైన్  & యలల  యమం -J) ర ిం ామ  మరియు ముఖ  కార రా హక అ ికార ి లలా  

స్ాయి కమట్ీ యమం -B (  లో సభు డ్ు కాదు కాబట్ట్ , లలా  పరిష్టత్ % పర ాన ాట్ాను 
 ం ినపపట్టక,ీ ఇసుక ేస్ట ఖల ా కు  మొతము జమాంప  అంచ ా ేయడా క్ మలు కాలేదు  

 

జరి ిన మొతము పరక్రయ తరా త, జమాంప  ారు, మధ వర ి మరయిు లలా  పరషి్టత్ మధ  
అంతరం ఉంద  గురంిచ ెనై ి  ఇ ి డిమలండ్ మరయిు ేకరణల అకరమ రారణకు అవకా ా ి 
ఇసుం ి  

 

అందువలా, ెైన రేకకని సమస ను ారించడా క్ క్రంద సయచనలు ఇవ బడాు యి  

 

1. ల్ పరషి్టత్ ముఖ  కార రా హక అ ికారి అత కి బిడ్ మొతము మౌకక ే్ట్  ంట్  
సమల ారం   ం ామ, ఇసుక ేలం  మౌకక సంఖ  మరియు జమాంప  మవరాలు  ం ామ  

2. లలా  పరిష్టత్ ఇసుక సె్ట మౌకక పర ాన ాట్ాను అందుకుంట్ుం ి మరియు మండ్ల్ పరిష్టత్ 
మరియు ార మ పం ాయ  వంట్ట ఇతర స్ా క సంసలకు పం టణీ సంస ా ఉం ,ి అందువలా 
ముఖ  కార రా హక అ కిార ి లలా  స్ాయి కమట్ీ సభు డి ా ఉండామ  

లలా  పరషి్టత్ కరణంనగర్  ముఖ  కార రా హక అ కిారి స్ా క సంసలు ఆ ాయల ి 
ెంచడా క్ ఎలలంట్ట  చర లు సుకునిట్ుా ా క టంచుట్లేదు  

( ేరా నం.  లలా  పరషి్టతత కరణంనగర్ లలా  2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 
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18.2 గాా మ పంచాయి  కం ి –  దక్ జిలా – ఎకుకవ మొతా్ములో నగదు ఉంచుకోవడం – సరికాదు – 
మలెైనంత్ త్వరగా జమ చయేించవలెను – రూ , , - 

  

ార మ పం ాయి  కం ి    దక్ లలా  నగదు ప సకము పరశిీమంచ ా దె మొతములో నగదు 
రూ  - ే  ి  వరకు బిల్ కలెక్రా  వ  ేఉంచుకోవడ్ం జరి ిం ి  మవరాలు ఈ క్రం ి 
మధం ా ఉ ాియి  

ే  ల ా చయ టం న మొ ాలు 
స్ా ారణ  ి   రూ -  

 వ ఆరకి సంఘం  రూ - 

రాష్్టర ఆరకి సంఘం  రూ   - 

మొతము  రూ - 

 

 పరభుత     ెం ట ట్ట ఎస్ట-I మరియు పరభుత     ెం  ట ట్ట ఎస్ట-

VI -  ే ీ - -  ల యందు పరభుత  సయచనల పరకారం ార మ పం ాయి  కేరిం న 
మొతములను పర  రో  ట్రరజరణ నందు జమ ేయవలెను  లే  ో తరా  రో  ేయవలెను  ార ంటా్ 
నుండ ిడరా  ేయబడిన మొతములు కూడా సంబం ిం న ారకి్ జమాంచవలెను కా  ఆ నగదును తమ 
వద ఉంచుకొనకూడ్దు  కావ న ెైన సయ ం న మ ానం పరకారం ఆ మొతములను సంబం ిత వ క ్  
వ కుల నుండ ి రి ి రాబట్్వలయును  

 

( ేరా నం.  ార మ పం ాయి  కం ి   దక్ లలా  2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

 

 

19. డిడి  చెకుకలను స్వీకరించి ,సకాలంలో వసూలు చేయక ో వడం  

 

201 -1  సంవత రా క ్ సంబం ిం  ఈ క్రం ి కదట్ ిరలిో  ఆడటి్ అభ ంతరములు 
లేవ ేతడ్ము జర ిం ి   

 

        
                              సంచాలకులు 
హ ైదరాబాదు                      స్ేీట్ ఆడిట్, 
తే ిః -0 -201                                       తెలంగాణ, హ ైదరాబాదు  
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# జిల్లా  పేరు 1-4-2014 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2015 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2015 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 జిల్లా  పరిషత్తు ల్ు 9 7 2

2
మండల్ 

పరిషత్తు ల్ు 443 436 7

3
గ్రామ 

పంచాయతీల్ు 8840 8660 180

మొతి్ాం 9292 9103 189

పటిి క 1

 2013-14 సాంవత్సరముల్ో పాంచాయ  ర్ాజ్ సాంసథల్  యొకక ఆడిటల స్థథ ని 

తెల్పు పటిి క
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# జిల్లా  పేరు 1-4-2014 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2015 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2015 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 ఆదిల్లబాదు 1 1 0

2 వరంగల్ 1 1 0

3 కర ంనగర్ 1 1 0

4 ఖమమం 1 1 0

5 మహబూబ్ నగర్ 1 0 1

6 మెదక్ 1 1 0

7 నిజామలబాదు 1 1 0

8 నలా్గ్ ండ 1 1 0

9 రంగ్రరెడ్డి 1 0 1

మొతి్ాం 9 7 2

పటిి క 1 (1)

 2013-14 సాంవత్సరముల్ో జిల్లా  పర్తషత్తి ల్   యొకక ఆడిటల స్థథ ని తెల్పు పటిి క

Page 68



# జిల్లా  పేరు 1-4-2014 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2015 నాటికి పూర్తి 
ఐన ఆడిటలా

31-3-2015 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 ఆదిల్లబాదు 52 51 1

2 వరంగల్ 50 50 0

3 కర ంనగర్ 57 57 0

4 ఖమమం 46 46 0

5 మహబూబ్ నగర్ 64 58 6

6 మెదక్ 46 46 0

7 నిజామలబాదు 36 36 0

8 నలా్గ్ ండ 59 59 0

9 రంగ్రరెడ్డి 33 33 0

మొతి్ాం 443 436 7

పటిి క 1(2)

 2013-14 సాంవత్సరముల్ో మాండల్ పర్తషత్తి ల్ యొకక ఆడిటల స్థథ ని తెల్పు పటిి క
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# జిల్లా  పేరు 1-4-2014 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2015 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2015 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 ఆదిల్లబాదు 866 866 0

2 వరంగల్ 1014 980 34

3 కర ంనగర్ 1189 1189 0

4 ఖమమం 771 771 0

5 మహబూబ్ నగర్ 1348 1304 44

6 మెదక్ 1055 1043 12

7 నిజామలబాదు 718 690 28

8 నలా్గ్ ండ 1174 1137 37

9 రంగ్రరెడ్డి 705 680 25

మొతి్ాం 8840 8660 180

పటిి క 1(3)

 2013-14 సాంవత్సరముల్ో గ్ాా మపాంచాయ ల్  యొకక ఆడిటల స్థథ ని తెల్పు పటిి క
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# జిల్లా పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 1237.49 639.05

2 వరంగల్ 24454.28 19736.61

3 కర ంనగర్ 10801.25 8393.47

4 ఖమ్మం 4569.78 4926.35

5 మ్హబూబ్ నగర్ 6004.23 5333.93

6 మెదక్ 3700.31 3858.35

7 నిజామ్ాబాదు 8374.91 6370.28

8 నలల గ ండ 4851.88 5485.39

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00

మొత్తిం 63994.13 54743.43

పట్టి క- 2

2013-14 సింవత్సరము ాట్ట జిల్లా పరిషత్తత ల్ రాబడి మరియు  చెలా్ింపుల్ు  పట్టి క

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు
జనరల్  

ఫండ్
విద్యా ి

స ంఘిక 
సంక్షేమ ి

చినన టి 
ప రుదల్

రోడ్లా  మరియు 
భవ యల్ు

ఆర్ డ్బ్లుా ు యస్ / 
ఏ ఆర్ డ్బ్లుా ు

యస్ జి 
ఆర్ వ ై

ఇతరముల్ు డిప జిటలా అడయానసుల్ు రుణయల్ు
బి ఆర్ జి 

యఫ్
ప ంచనస 
ఫండ్ల

మొతతం

1 ఆదిలాబాదు 358.64 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666.82 203.13 0.00 2.75 0.00 0.00 1237.49

2 వరంగల్ 528.81 0.00 0.00 0.00 640.03 3636.85 2832.79 16212.55 60.99 542.26 0.00 0.00 0.00 24454.28

3 కర ంనగర్ 1341.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.57 4635.74 0.00 4.31 4172.67 0.00 10801.25

4 ఖమ్మం 163.57 0.00 240.96 0.00 51.64 0.00 4113.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4569.78

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1071.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.63 0.00 11.09 4735.13 0.00 6004.23

6 మెదక్ 949.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 2749.30 0.00 3700.31

7 నిజామ్ాబాదు 8374.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8374.91

8 నలల గ ండ 1000.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3851.25 0.00 4851.88

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్తిం 13789.65 6.15 240.96 0.00 691.67 3636.85 6946.40 17712.57 4899.86 554.61 7.06 15508.35 0.00 63994.13

2013-14 సింవత్సరము ాట్ట జిల్లా పరిషత్తత ల్ రాబడుల్ు తెల్ుు పట్టి క
పట్టి క 2(1)

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు జనరల్  

ఫిండ్ విద్ాా ి
సాింఘిక 

సింక్షేమ 

ి
చినన ట్ట 
పారుదల్

రోడుా  

మరియు 
భవ ాల్ు

ఆర్ డబుా ు యస్ 

/ ఏ ఆర్ డబుా ు
యస్ జి 

ఆర్ వ ై ఇత్రముల్ు డిపాజిట్లా అడాానససల్ు రుణాల్ు బి ఆర్ జి 

యఫ్
ప ించనస 
ఫిండు మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 288.10 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.06 113.23 0.00 2.45 0.00 0.00 639.05

2 వరంగల్ 528.81 0.00 0.00 0.00 685.03 1867.57 2383.12 14045.97 18.95 207.16 0.00 0.00 0.00 19736.61

3 కర ంనగర్ 4891.24 17.55 11.46 0.00 58.54 0.00 0.00 58.38 0.00 3356.29 0.00 0.00 0.00 8393.47

4 ఖమ్మం 300.89 0.00 167.83 0.00 95.61 0.00 4361.32 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 4926.35

5 మ్హబూబ్ నగర్ 581.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.96 0.00 3.28 0.00 4735.13 0.00 5333.93

6 మెదక్ 1122.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 0.00 2731.00 0.00 3858.35

7 నిజామ్ాబాదు 6370.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6370.28

8 నలల గ ండ 1710.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3774.80 0.00 5485.39

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్తిం 15794.22 30.76 179.29 0.00 839.18 1867.57 6744.44 14340.37 132.18 3572.04 2.45 11240.93 0.00 54743.43

పట్టి క 2(2)

2013-14 సింవత్సరము ాట్ట జిల్లా పరిషత్తత ల్ చెలా్ింపుల్ు తెల్ుు పట్టి క
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 1490.11 1753.56

2 వరంగల్ 16862.70 16658.57

3 కర ంనగర్ 1851.85 1482.75

4 ఖమ్మం 2378.49 2265.33

5 మ్హబూబ్ నగర్ 649.99 750.12

6 మెదక్ 1428.94 1567.44

7 నిజామ్ాబాదు 1502.37 877.75

8 నలల గ ండ 1743.12 1485.79

9 రంగారెడ్డి 330.26 635.66

మొత్తిం 28237.83 27476.97

పట్టి క-3

2013-14 సింవత్సరము నాట్ట మిండల్ పరిషత్తత ల్ రాబడి మరియు చెలా్ింపుల్ 

పట్టి క
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు జనరల్ 

ఫిండు
విద్ాా 
ఫిండు

సాింఘిక 

సింక్షేమ 

ఫిండు

 

చినననీట్టపా
రుదల్

రోడుా  

భవనాల్ు
ఆర్ డబుా ు 
యస్/ ఏ 

ఆర్ డబుా ు
ఇత్రముల్ు యస్ జి 

ఆర్ వ ై డిపాజిట్లా అడాానసస
ల్ు రుణాల్ు ప ించనస 

ఫిండు
బి ఆర్ జి 

యఫ్ మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 431.38 0.00 0.64 0.00 0.00 16.92 823.46 0.00 7.87 13.26 0.00 0.00 196.58 1490.11

2 వరంగల్ 969.82 0.00 95.82 0.00 108.73 1.90 7926.61 0.00 45.66 12.65 0.00 7184.56 516.95 16862.70

3 కర ంనగర్ 907.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.80 1851.85

4 ఖమ్మం 690.14 4.96 7.19 0.00 0.00 1.54 1485.29 9.32 73 100.12 7.13 0.00 0.00 2378.49

5 మ్హబూబ్ నగర్ 370.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.59 18.64 8.99 0.00 215.64 649.99

6 మెదక్ 691.29 0.00 2.36 0.00 5.18 1.33 119.22 0.00 15.14 1.24 0.00 0.00 593.18 1428.94

7 నిజామ్ాబాదు 546.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1502.37

8 నలల గ ండ 943.81 0.00 126.53 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 54.15 5.41 0.00 0.00 609.59 1743.12

9 రంగారెడ్డి 221.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.64 0.00 0.00 0.00 93.59 0.00 330.26

మొత్తిం 5771.54 4.96 232.54 0.00 113.91 25.32 11878.70 9.32 232.21 151.32 16.12 7278.15 2523.74 28237.83

పట్టి క నిం.3 (1)

2013-14 సింవత్సరము నాట్ట మిండల్ పరిషత్తత ల్ రాబడుల్నస తెల్ుు పట్టి క
రూ.  ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు జనరల్ 

ఫిండు
విద్ాా 
ఫిండు

సాింఘిక 

సింక్షేమ 

ఫిండు
 చినన నీట్ట 
పారుదల్

రోడుా  

భవనాల్ు
ఆర్ డబుా ు 
యస్/ఏ 

ఆర్ డబుా ు
ఇత్రముల్ు యస్ జి 

ఆర్ వ ై డిపాజిట్లా అడాానసస
ల్ు రుణాల్ు ప ించనస 

ఫిండు
బి ఆర్ జి 

యఫ్ మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 432.19 0.00 0.65 0.00 0.00 21.60 755.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.33 1753.56

2 వరంగల్ 810.61 0.00 125.00 0.00 148.47 418.98 7717.22 0.00 31.14 11.35 0.00 7002.09 393.71 16658.57

3 కర ంనగర్ 733.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.12 1482.75

4 ఖమ్మం 614.57 6.04 5.14 0.03 0.00 0.00 1588.4 0.4 0 43.02 7.73 0.00 0.00 2265.33

5 మ్హబూబ్ నగర్ 390.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.43 4.22 1.56 0.00 267.51 750.12

6 మెదక్ 914.40 0.00 1.65 0.00 70.58 21.82 13.17 0.00 10.47 6.86 0.00 0.00 528.49 1567.44

7 నిజామ్ాబాదు 411.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 877.75

8 నలల గ ండ 912.60 0.00 22.90 0.00 0.00 3.25 0.00 0.00 35.50 5.20 0.00 0.00 506.34 1485.79

9 రంగారెడ్డి 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.07 0.00 0.00 0.00 0.00 93.59 0.00 635.66

మొత్తిం 5583.55 6.04 155.34 0.03 219.05 465.65 11212.76 0.40 163.54 70.65 9.29 7096.18 2494.50 27476.97

2013-14 సింవత్సరము నాట్ట మిండల్ పరిషత్తత ల్ రాబడుల్నస తెల్ుు పట్టి క
పట్టి క నిం.3 (2)

రూ.  ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 849.68 824.98

2 వరంగల్ 1248.16 987.51

3 కర ంనగర్ 6180.26 4620.15

4 ఖమ్మం 2147.90 2893.80

5 మ్హబూబ్ నగర్ 5740.15 4136.41

6 మెదక్ 7839.28 6785.06

7 నిజామ్ాబాదు 4861.44 4429.70

8 నలల గ ండ 2273.98 2190.30

9 రంగారెడ్డి 4046.75 4046.38

మొత్తిం 35187.60 30914.29

పట్టి క 4

2013-14 సింవత్సరము నాట్ట మిండల్ గ్ాా మ పించాయతీల్ రాబడి మరియు చెలా్ింపుల్ు 
పట్టి క

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా పేరు పన్నుల్ు పననుత్రముల్ు ఇత్ర 

ఆదాయముల్ు పరభుత్వ గ్ాా ింట్లా అడావన్సస ల్ు డిపా ట్లా బి ఆర్  

యఫ్
త్ముల్ 

గ్ాా ింట్లా మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 298.66 110.78 203.81 236.43 0.00 0.00 0.00 0.00 849.68

2 వరంగల్ 138.55 145.04 71.74 453.60 0.00 21.69 417.53 0.01 1248.16

3 కర ంనగర్ 1234.86 1066.29 257.21 3517.03 0.00 18.47 0.00 86.40 6180.26

4 ఖమ్మం 871.91 457.02 143.62 545.58 0.00 129.77 0.00 0.00 2147.90

5 మ్హబూబ్ నగర్ 811.57 36.44 961.54 3280.49 3.00 0.00 647.11 0.00 5740.15

6 మెదక్ 1559.25 399.14 504.90 5375.99 0.00 0.00 0.00 0.00 7839.28

7 నిజామ్ాబాదు 1498.10 832.11 134.65 2396.48 0.00 0.00 0.10 0.00 4861.44

8 నలల గ ండ 793.31 554.91 925.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2273.98

9 రంగారెడ్డి 611.73 3138.54 122.99 173.49 0.00 0.00 0.00 0.00 4046.75

మొత్తిం 7817.94 6740.27 3326.22 15979.09 3.00 169.93 1064.74 86.41 35187.60

పట్టి క. 4(1)

2013-14 సింవత్సరము నాట్ట  గ్ాామ పించాయతీల్ రాబడుల్ు తెల్ుు  పట్టి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  పేరు త్ 

భత్యముల్ు
ఇత్ర పరిపాల్నా 

ఖరుుల్ు
నిరవహణా 
ఖరుుల్ు పన్నల్ు అడావన్నలు డిపా ట్లా బిఆర్. .

యఫ్ ఇత్రముల్ు మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 214.85 85.77 298.02 185.36 0.00 0.00 40.98 0.00 824.98

2 వరంగల్ 150.78 78.51 236.26 263.10 0.00 1.38 257.48 0.00 987.51

3 కర ంనగర్ 774.69 219.49 1019.59 695.74 0.09 30.26 0.00 1880.29 4620.15

4 ఖమ్మం 360.81 239.02 1639.48 585.18 7.24 45.82 0.00 16.25 2893.80

5 మ్హబూబ్ నగర్ 861.99 533.71 966.35 992.73 3.24 0.00 729.22 49.17 4136.41

6 మెదక్ 948.79 245.29 542.72 5048.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6785.06

7 నిజామ్ాబాదు 295.15 1100.05 1461.55 1385.54 1.29 0.00 60.45 125.67 4429.70

8 నలల గ ండ 239.66 619.28 1256.94 73.39 1.03 0.00 0.00 0.00 2190.30

9 రంగారెడ్డి 445.34 43.86 884.83 2634.34 2.39 0.00 0.00 35.62 4046.38

మొత్తిం 4292.06 3164.98 8305.74 11863.64 15.28 77.46 1088.13 2107.00 30914.29

పట్టి క - 4 ( 2)

                        రూ. ల్క్షల్ల్ో             
2013-14  సింవత్సరము నాట్ట గ్ాా మ పించాయతీల్  చెలా్ింపుల్ు తెల్ుు  పట్టి క
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# జిల్లా  పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 751.41 601.56

2 వరంగల్ 19230.20 16930.70

3 కర ంనగర్ 5790.56 4301.07

4 ఖమ్మం 3669.82 3859.89

5 మ్హబూబ్ నగర్ 5208.91 4988.23

6 మెదక్ 2749.42 2731.19

7 నిజామ్ాబాదు 823.00 390.00

8 నలల గ ండ 4851.88 5485.39

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00

మొత్తం 43075.21 39288.03

పట్టి క  ిం. 5

2013-14 సింవత్ రిం జిల్లా  పరిషత్తు ల్కు మింజూరయిన జిల్లా ల్ ారిగా రాబడుల్ు 
మరియు చెలా్ింపుల్ క్రోడీకరణ పట్టి క

           రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు
ట్ీచింగ్ 
గాోింట్ు

ాన్ 
ట్ీచింగ్ 
గాో ింట్ు

పెనన్ 
గాోింట్ు

సింపూరణ 
గాోమీణ 
రోజ్ గార్ 
మ్జన

క్ ింద్ర / రాషిర 
ఆరిిక 

కమీషన్

గాోమీణ 
రహ ారుల్ 

రవహణ / 
పరత్యేక గాోమీణ 
రహ ారుల్ 

రవహణ

సభ్ుేల్కు, 
చెైర్ పర నా 

మౌకక 
గౌరవ 
ేత్నము

అ ిక్ార త్రుల్కు 
సింబిం ిించన 
ట్ట.ఎ. మరియు 

డి.ఎ.

అ ిక్ారుల్కు, 
ిబబిం ికి్ 

సింబిం ిించన 
ట్ట.ఎ. డి.ఎ.

గాోమీణ ట్ట 
పారుద్ల్  

గాోింట్ు

ల్ోక్ సభ్ / 
ాసన సభ్ 
సభ్ుేల్ 
మ్జక 

వరగ  గాోింట్ు

ాబారుు కింట్టింజె
కింట్టింజె  

ెచ్.ఎస్.ల్ు
బి ర్ జి యఫ్

ఇత్ర 
గాోింట్ు

మొత్ుిం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 622.12 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 6.15 0.00 122.89 751.41

2 వరంగల్ 0.00 987.60 0.00 2832.89 1123.53 640.31 0.00 0.00 0.28 3636.85 1364.12 4008.82 0.00 0.00 0.00 4635.80 19230.20

3 కర ంనగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 793.03 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4172.67 824.60 5790.56

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 0.00 0.00 505.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3163.95 0.00 3669.82

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 186.32 0.00 0.00 4.34 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4735.13 282.83 5208.91

6 మెదక్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2749.30 0.00 2749.42

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823.00

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 0.00 0.00 649.29 0.00 0.00 2.69 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3851.25 348.47 4851.88

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్తం 0.00 987.60 0.00 2832.89 4703.16 640.31 0.00 7.15 1.27 3636.85 1364.12 4008.82 0.00 6.15 18672.30 6214.59 43075.21

పట్టి క 5  (ఎ)

                                    2013-14 సంవత్సరం జిల్లా  పరిషత్తత ల్కు మంజూరయిన గర్ ంటుల్ వ్రిగ్ ర్బడుల్  క్రర డీకరణ పటటి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు
ట్ీచింగ్ 
గాో ింట్ు

ాన్ ట్ీచింగ్ 
గాోింట్ు

పెనన్ గాోింట్ు
సింపూరణ 

గాోమీణ రోజ్ 
గార్ మ్జన

క్ ింద్ర / రాషిర 
ఆరిిక కమీషన్

గాోమీణ 
రహ ారుల్ 

రవహణ / 
పరత్యేక గాోమీణ 
రహ ారుల్ 

రవహణ

సభ్ుేల్కు, 
చెైర్ పర నా 

మౌకక 
గౌరవ 
ేత్నము

అ ిక్ార త్రుల్
కు 

సింబిం ిించన 
ట్ట.ఎ. 

మరియు 
డి.ఎ.

అ ిక్ారుల్కు,
 ిబబిం ికి్ 

సింబిం ిించన 
ట్ట.ఎ. డి.ఎ.

గాోమీణ ట్ట 
పారుద్ల్  

గాోింట్ు

ల్ోక్ సభ్ / 
ాసన సభ్ 
సభ్ుేల్ 
మ్జక 

వరగ  గాోింట్ు

ాబారుు కింట్టింజె
కింట్టింజె  

ెచ్.ఎస్.ల్ు
బి ర్ జి యఫ్

ఇత్ర 
గాోింట్ు

మొత్ుిం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 0.00 12.56 0.00 209.10 109.33 0.00 0.00 0.92 2.00 0.00 0.00 0.00 13.21 0.00 254.44 601.56

2 వరంగల్ 0.00 3832.74 0.00 2383.12 297.81 685.03 0.00 0.00 0.55 1867.57 666.92 3464.99 0.00 0.00 3456.41 275.56 16930.70

3 కర ంనగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 58.38 80.01 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 4162.25 0.00 4301.07

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 0.00 0.00 541.64 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3241.77 76.23 3859.89

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 7.48 0.00 0.00 4.38 2.14 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 4735.13 236.64 4988.23

6 మెదక్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2731.00 0.00 2731.19

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 0.00 0.00 664.81 0.00 0.00 28.09 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3774.81 1014.74 5485.39

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్తం 0.00 3832.74 12.56 2383.12 2169.22 874.37 0.00 32.47 7.26 1869.57 666.92 3464.99 2.62 13.21 22101.37 1857.61 39288.03

పట్టి క 5 (బి)

2013-14 సంవత్సరం జిల్లా  పరిషత్తత ల్కు మంజూరయిన గ్ర ంటుల్ వ్రిగ్  చెలా్ంపుల్ క్రర డీకరణ పటటి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 3049.77 2723.84

2 వరంగల్ 11390.79 10576.34

3 కర ంనగర్ 1853.93 530.14

4 ఖమ్మం 6126.55 5820.55

5 మ్హబూబ్ నగర్ 418.72 503.04

6 మెదక్ 1066.51 628.62

7 నిజామ్ాబాదు 1536.96 179.27

8 నలల గ ండ 5913.33 1536.11

9 రంగారెడ్డి 967.54 1010.32

మొత్తిం 32324.10 23508.23

పట్టి క 6 

2013-14 సింవత్సరముల్ో మిండల్ పరిషత్తత ల్ గార ింట్ుల్ రాబడుల్ను మరియు 
చెలా్ింపుల్ను తెల్ుు పట్టి క

                                   రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా పేరు ట్ీచింగ్ 

గార ింట్ు
ాన్ ట్ీచింగ్ 

గార ట్ు
యస్ జి 

ఆర్  ై
క ింద్ర ఆరిిక 

కమీషన్
స్ేిట్ు 
ఆరిిక 

కమీషన్

గరా మీణ 

రహ ారుల్ 

రవహణ
చెైర్ పరసన్ 

గౌరవ బృతి
అన ికారు
 ట్టఏ డి ఏ

అ ికారుల్ 

ట్ట.ఎ. 

మరియు 
డి.ఎ.

చనన 

ట్టపారుద్ల్ 

పరా జెకుి
బి ఆర్ జి 

యఫ్
 పరకృతి 

 ైపరీత్య 
విమోచన

 పరకృతి 

 ైపరీత్య 
విమోచన

గరా మీణ 

ట్ట 
పారుద్ల్

ఎ నకల్ 

గరా ింట్ు

ల్ోక్ సభ/ 

ాశన సభ 

యోజక 

అభివృ ిి
ాబారుు ఇత్ర  గరా ింట్ుా మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 412.99 85.15 99.93 16.97 0.00 2.92 0.34 0.60 0.00 393.11 0.00 0.00 0.00 0.00 659.08 0.00 1378.68 3049.77

2 వరంగల్ 316.08 781.49 213.67 243.98 54.64 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1027.24 184.42 0.00 0.00 18.50 1087.00 0.00 7462.77 11390.79

3 కర ంనగర్ 0.00 116.30 0.00 366.26 27.56 0.00 0.00 0.05 0.59 0.00 414.75 0.00 0.00 0.00 0.00 19.86 250.63 657.92 1853.93

4 ఖమ్మం 1662.20 963.57 0.00 2195.51 36.69 0.00 0.60 0.20 1.14 0.00 638.91 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77 0.00 591.96 6126.55

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 43.67 12.36 0.00 0.00 8.94 1.69 0.00 215.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.42 418.72

6 మెదక్ 0.00 0.00 0.00 159.17 57.65 0.00 0.00 0.73 1.14 0.00 725.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.02 1066.51

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 997.30 521.96 0.00 0.00 1.09 9.79 0.66 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1536.96

8 నలల గ ండ 3260.12 749.01 0.00 294.48 48.62 0.00 0.00 0.07 3.14 0.00 556.14 0.00 0.00 3.63 0.00 441.98 0.00 556.14 5913.33

9 రంగారెడ్డి 239.98 199.26 0.00 53.70 14.26 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 272.06 0.00 0.00 0.00 0.00 176.78 0.00 0.00 967.54

మొత్తిం 5478.38 3222.62 298.82 4454.00 790.71 0.00 3.52 22.92 19.09 0.66 4243.65 184.42 6.16 3.63 18.50 2420.47 250.63 10905.91 32324.10

పట్టి క 6 (1)

2013-14 సింవత్సరముల్ో మిండల్పరిషత్తత ల్ గార ింట్ుల్ రాబడుల్ను తెల్ుు పట్టి క
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు ట్ీచింగ్ 

గరా ింట్ు
ాన్ 

ట్ీచింగ్ 

గార ట్ు
యస్ జి 

ఆర్  ై
క ింద్ర 
ఆరిిక 

కమీషన్

సిే్ట్ు 
ఆరిిక 

కమీషన్

గార మీణ 

రహ ారు
ల్ 

రవహణ

చెైర్ 

పరసన్ 

గౌరవ 

బృతి

అన ికా
రు ట్టఏ 

డిఏ

అ ికారు
ల్ ట్ట.ఎ. 

మరియు
 డి.ఎ.

చనన ట్ట 
పారుద్ల్ 

పరా జెకుి
బి ఆర్ జి 

యఫ్
 పరకృతి 

 ైపరీత్య 
విమోచన

భవనముల్
 గార ింట్ు

గార మీణ 

ట్ట 
పారుద్ల్

ఎ నకల్ 

గార ింట్ు

ల్ోక్ సభ / 

ాశన సభ 

యోజక 

అభివృ ిి
ాబారుు ఇత్ర  

గార ింట్ుా మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 528.94 86.12 73.20 10.82 0.00 4.68 1.86 3.14 0.00 655.24 0.00 0.00 0.00 0.00 663.24 0.00 696.60 2723.84

2 వరంగల్ 316.08 781.49 131.66 133.27 12.35 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 944.08 20.81 0.00 0.00 18.50 1002.47 0.00 7212.55 10576.34

3 కర ంనగర్ 0.00 141.26 0.00 60.98 4.24 0.00 0.02 0.28 0.48 0.00 156.25 0.00 0.00 0.00 0.00 17.89 148.49 0.26 530.14

4 ఖమ్మం 1662.29 963.57 0.00 2113.77 22.66 58.20 0.22 0.92 1.01 0.00 507.35 0.00 0.00 0.00 0.00 23.10 0.00 467.46 5820.55

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 83.14 33.49 0.00 0.66 6.27 2.63 0.00 267.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.34 503.04

6 మెదక్ 0.00 0.00 0.00 56.01 19.09 0.00 0.00 0.52 1.31 0.00 416.25 0.86 0.00 0.00 17.20 0.00 0.00 117.38 628.62

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 157.16 4.41 0.00 0.84 9.79 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 179.27

8 నలల గ ండ 57.18 3.82 0.00 96.29 19.36 0.00 0.00 2.01 7.28 0.00 466.89 0.00 0.00 3.25 0.00 413.14 0.00 466.89 1536.11

9 రంగారెడ్డి 239.98 199.26 0.00 34.56 1.50 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 314.52 0.00 0.00 0.00 0.00 176.48 0.00 43.96 1010.32

మొత్తిం 2275.53 2618.34 217.78 2808.38 127.92 58.20 6.42 21.71 19.84 0.00 3728.09 21.67 0.00 3.25 41.86 2296.32 148.49 9114.44 23508.23

పట్టి క 6 (2)

2013-14 సింవత్సరముల్ో మిండల్పరిషత్తత ల్ గరా ింట్ుల్ చెలా్ింపుల్ను తెల్ుు పట్టి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  ేరు రాబడుల్ు ఖరుుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 277.53 287.55

2 వరంగల్ 808.19 517.00

3 కర ంనగర్ 4085.69 3135.39

4 ఖమ్మం 3978.80 1964.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 4430.55 3845.81

6 మెదక్ 7839.29 6785.07

7 నిజామ్ాబాదు 1998.77 1603.39

8 నలల గ ండ 1261.31 1007.09

9 రంగారెడ్డి 173.49 152.29

మొత్తం 24853.62 19297.59

పట్టి క 7

2013-14 సంవత్సరముల్ో గ్ాా మ పంచాయతీల్  గ్ాా ంట్ుల్ రాబడుల్ను మరియు 
ఖరుుల్ను  తెల్ుు పట్టి క

                            రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  ేరు త్ముల్ గ్ాాంట్ు జె.ఆర్.వ ై/
యస్. .ఆర్.వ ై 11  ైనాన్సస స్ేిట్ు  ైనాన్సస బి.ఆర్. .యఫ్ ఇత్ర గ్ాాంట్ుా మొత్తం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 38.20 194.14 45.19 0.00 0.00 277.53

2 వరంగల్ 0.00 294.70 0.00 95.96 417.53 0.00 808.19

3 కర ంనగర్ 202.29 0.00 1479.19 616.71 0.00 1787.50 4085.69

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 1053.21 315.75 2460.45 149.39 3978.80

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 346.57 156.38 647.11 3280.49 4430.55

6 మెదక్ 2697.19 0.00 1208 519.05 3415.05 0.00 7839.29

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 743.37 244.13 0.00 1011.27 1998.77

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 956.81 304.50 0.00 0.00 1261.31

9 రంగారెడ్డి 0.00 125.45 7.38 3.22 0.00 37.44 173.49

మొత్తం 2899.48 458.35 5988.67 2300.89 6940.14 6266.09 24853.62

2013-14 సంవత్సరములో గ్రామ పంచాయతీల  గ్రా ంటుల రరబడులను తెలపు పటటి క      
పట్టి క  7(1)

        రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  ేరు త్ము గ్ాాంట్ు జె ఆర్ వ ై/
యస్  ఆర్ వ ై 11  ైనాన్సస స్ేిట్ు  ైనాన్సస బి ఆర్  యఫ్ ఇత్ర గ్ాాంట్ుా మొత్తం

1 ఆదిలాబాదు 74.87 40.98 114.74 56.96 0.00 0.00 287.55

2 వరంగల్ 0.00 186.65 0.00 72.87 257.48 0.00 517.00

3 కర ంనగర్ 498.77 0.00 803.21 281.80 0.00 1551.61 3135.39

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 841.88 245.47 868.63 8.02 1964.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 364.94 154.38 729.22 2597.27 3845.81

6 మెదక్ 2400.73 0.00 1132.94 218.40 3033.00 0.00 6785.07

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 535.43 155.02 0.00 912.94 1603.39

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 748.03 259.06 0.00 0.00 1007.09

9 రంగారెడ్డి 0.00 113.91 14.45 7.43 0.00 16.50 152.29

మొత్తం 2974.37 341.54 4555.62 1451.39 4888.33 5086.34 19297.59

2013-14 సంవత్సరములో గ్రామ పంచాయతీల  గ్రా ంటుల  ఖరచులను తెలపు పటటి క
పట్టి క  7(2)

      రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# సంస పేరు అభ్యంతరముల 

సంఖ్య మొతం

1 జిల్లా  పరిషత్తు ల్ు 364 5981.62

2 మండల్ పరిషత్తు ల్ు 7196 2211.20

3 గ్రామపంచాతీల్ు 87897 24459.08

మొతం 95457 32651.89

పట్టి క-8

2013-14 సంవతసరములో పంచాయతీ రాజ్ సంసలలో లేవనెత్తన ఆడిట్ు 
అభ్యంతరములు

రూ. లక్షలలో
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 55 251.87 137 32.71 5223 79.11 5415 363.69

2 వరంగల్ 42 96.50 3512 88.56 5063 18105.76 8617 18290.82

3 కర ంనగర్ 25 11.57 461 94.84 11934 275.94 12420 382.35

4 ఖమ్ ం 83 1308.49 645 262.22 10612 832.69 11340 2403.40

5 మ్హబూబ్ నగర్ 17 374.09 476 79.17 11086 442.46 11579 895.72

6 మెదక్ 84 3070.06 664 639.22 16481 1858.37 17229 5567.65

7 నిజామ్ాబాదు 22 44.61 463 342.73 10119 831.51 10604 1218.85

8 నలగ ండ 36 824.43 666 500.43 12737 1020.98 13439 2345.84

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 172 171.32 4642 1012.26 4814 1183.58

మొత్ం 364 5981.62 7196 2211.20 87897 24459.08 95457 32651.89

పట్టి క - 9 (జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య (సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

# జిల్లా  పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మ పంచాతీల్ు మొత్ం
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఖాతాల అంకెలలో వ తా సం. 9 0.00 45 18.70 389 18.85 443 37.55

2 అ ికంగా గరా ంటుల వినియోగం 5 634.75 169 203.25 178 18040.19 352 18878.19

3 గరా ంటు/నిధుల మ్ళ్ ంపు 5 52.77 183 205.06 62 9.74 250 267.57

4 గడువు తే  ిమ్ుగ ంపు ాటికి మ్ుందు గరా ంటను వినియోగ ంచక పో వడం. 6 14.10 180 42.53 3363 74.27 3549 130.90

5 గరా ంటు / నిధుల దుర ినియోగం 1 43.84 25 1.99 259 30.27 285 76.10

6 పరతే కించిన నిధులను వినియోగ ంచక పో వడం. 11 369.47 307 523.30 24 0.00 342 892.77

7 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 13 28.85 232 16.98 4638 254.18 4883 300.01

8 అడ్ాినుుల సరదు బాటును ప ండ్డంగులో వుంచడం 13 76.10 32 20.47 176 60.01 221 156.58

9 నియమ్ావళ్ ఉలంఘన 88 2222.88 1667 520.13 28587 2965.67 30342 5708.68

10
ఓచరద, వేతన బిలులు / కంటింజెంటు బిలులనుండ్డ 
తగ గంపులు/వసూళ్ ను జమ్చేయక పో వడం 28 63.60 789 198.96 5153 730.36 5970 992.93

11 ర కారది లను సమ్ర పంచక పో వడం 59 1544.53 633 374.82 14789 1536.31 15481 3455.66

12 దుర ినియోగాలు 0 0.00 13 7.24 389 198.40 402 205.64

13 అ ిక చెల్ంపులు 6 1.31 64 23.17 278 70.44 348 94.91

14 వృ ా వ యమ్ు 0 0.00 2 0.59 19 1.61 21 2.20

15 ఖాతాలలో పేర ొనని నగదు / సోో్ ర్ు 0 0.00 0 0.00 21 4.26 21 4.26

16 వినిమ్య ధృవపతరా ల ప ండ్ెన్సు 36 907.22 217 13.86 1224 0.00 1477 921.08

17 సరాార ీ మొతాా ల ప ండ్డంగు ర కవర 0 0.00 2 0.00 234 0.20 236 0.20

18 ఇతరమ్ులు 82 22.19 2636 40.15 28110 464.32 30828 526.66

19 డ్డడ్డ / చెకుొలను స్వికర ంచి, సకాలంలో  వసూలు చేయక పో వడం. 2 0.00 0 0.00 4 0.00 6 0.00

       మొత్ం 364 5981.62 7196 2211.20 87897 24459.08 95457 32651.89

పట్టి క -9 (కాట్గిరీల్ వారిగా) 
2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య ( సంస వారిగా, కాట్గిరీల్ వారిగా)

జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామపంచాతీల్ు
రూ. ల్క్షల్ల్ో  

మొత్ం
# కేట్గిర ిపేరు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం

1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 2 0.96 1 0.00 3 0.96

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 1 0.00 1 1.18 4 1.23 6 2.41

4 ఖమ్ ం 0 0.00 4 1.30 31 2.74 35 4.04

5 మ్హబూబ్ నగర్ 3 0.00 3 0.10 15 0.07 21 0.17

6 మెదక్ 2 0.00 16 0.59 274 1.10 292 1.69

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 8 8.96
36 3.42

44 12.38

8 నలగ ండ 3 0.00 8 5.61 15 1.96 26 7.57

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 3 0.00 13 8.33 16 8.33

మొత్ం 9 0.00 45 18.70 389 18.85 443 37.55

మండల్ పరిషత్తల్ు గాామపంచాతీల్ు

పట్టి క -9 (1)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఖ్లతాల్ అంకెల్ల్ో వయతాయసం.ల్ో ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
( సంస వారిగా జిల్లా ల్వారిగా)

మొత్ం
# జిల్లా పేరు

జిల్లా  పరిషత్తల్ు
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 2 0.00 13 1.92 3 0.09 18 2.01

2 వరంగల్ 2 39.02 1 0.00 6 18000.00 9 18039.02

3 కర ంనగర్ 0 0 12 5.08 0 0 12 5.08

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 18 0.00 1 0.00 19 0.00

6 మెదక్ 0 0.00 24 35.13 2 0.01 26 35.14

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 39 85.92 157 5.99 196 91.91

8 నలగ ండ 1 595.73 49 74.33 6 1.84 56 671.90

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 13 0.87 2 32.26 15 33.13

మొత్ం 5 634.75 169 203.25 178 18040.19 352 18878.19

పట్టి క - 9 (2)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఅ ికంగా గాా ంట్ుల్ వినియోగం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ 

సంఖ్య ( సంస వారిగా, జిల్లా ల్వారిగా)

మొత్ం
రూ. ల్క్షల్ల్ో  

# జిల్లా పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మపంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 2 0.40 3 0.08 0 0.00 5 0.48

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 4 0 1 0 5 0.00

4 ఖమ్ ం 0 0.00 42 24.31 8 0.93 50 25.24

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 24 0.00 0 0.00 24 0.00

6 మెదక్ 2 52.37 39 85.52 18 0.00 59 137.89

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 38 48.49 30 5.96 68 54.45

8 నలగ ండ 1 0.00 26 46.58 5 2.85 32 49.43

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 7 0.08 0 0.00 7 0.08

మొత్ం 5 52.77 183 205.06 62 9.74 250 267.57065

పట్టి క -9 (3)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోగాా ంట్ు/నిధుల్ మళ్ళంపు ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
( సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

మొత్ం
రూ. ల్క్షల్ల్ో  

# జిల్లా పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామపంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 1 0.00 20 1.97 454 0.28 475 2.25

2 వరంగల్ 0 0.00 63 0.00 459 0.00 522 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 517 0 517 0.00

4 ఖమ్ ం 1 0.00 42 0.95 418 2.97 461 3.92

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 0 0.00 98 0.00 98 0.00

6 మెదక్ 4 14.10 23 0 821 7.58 848 21.68

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 98 5.09 98 5.09

8 నలగ ండ 0 0.00 29 39.61 498 58.35 527 97.96

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 3 0.00 0 0.00 3 0.00

మొత్ం 6 14.10 180 42.53 3363 74.27 3549 130.90

పట్టి క - 9 (4)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోగడువు తే ి ముగింపు ాట్టకి ముందు గాాంటా్ను వినియోగించక 

పో వడం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య ( సంస వారిగా, జిల్లా ల్వారిగా)

మొత్ం
రూ. ల్క్షల్ల్ో  

# జిల్లా  పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0 18 0.00 18 0.00

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 4 0.75 4 0.75

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 43.84 0 0.00 175 2.45 176 46.29

6 మెదక్ 0 0.00 0 0.00 2 2.23 2 2.23

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 4 0.26 4 0.26

8 నలగ ండ 0 0.00 24 0.00 47 22.42 71 22.42

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 1 1.99 9 2.16 10 4.15

మొత్ం 1 43.84 25 1.99 259 30.27 285 76.10

పట్టి క -9 (5)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోగాా ంట్ుా  / నిధుల్ దురిినియోగం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

మొత్ం
రూ. ల్క్షల్ల్ో  

# జిల్లా  పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామపంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 2 3.51 12 2.03 0 0.00 14 5.54

2 వరంగల్ 3 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 23 0 0 0.00 23 0.00

4 ఖమ్ ం 2 0.00 72 64.55 0 0.00 74 64.55

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2 58.78 48 27.57 0 0.00 50 86.35

6 మెదక్ 1 88.35 35 76.93 2 0.00 38 165.28

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 69 146.61 0 0.00 69 146.61

8 నలగ ండ 1 218.83 34 87.88 0 0.00 35 306.71

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 14 117.73 22 0.00 36 117.73

మొత్ం 11 369.47 307 523.30 24 0.00 342 892.77

పట్టి క -9 (6)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోపరతేయకించిన నిధుల్ను వినియోగించక పో వడం ప  ైల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య  (సంస వారిగా, 
జిల్లా ల్వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా  పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 2 0.00 242 0.00 244 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 159 0.00 214 0.00 373 0.00

3 కర ంనగర్ 1 4.60 7 0 891 0.00 899 4.60

4 ఖమ్ ం 3 8.55 5 0.00 587 198.39 595 206.94

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 40 1.02 778 1.55 819 2.57

6 మెదక్ 4 15.71 8 6.19 915 4.15 927 26.05

7 నిజామ్ాబాదు 2 0.00 0 0.00 155 46.59 157 46.59

8 నలగ ండ 2 0.00 9 4.47 527 0.24 538 4.71

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 2 5.30 329 3.26 331 8.56

మొత్ం 13 28.85 232 16.98 4638 254.18 4883 300.01

పట్టి క -9 (7)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోబకాయిల్ను వసూల్ు చేయక పో వడం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్వారిగా)

మొత్ం
# జిల్లా  పేరు

జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 1 0.60 2 1.51 1 0.00 4 2.11

2 వరంగల్ 3 36.31 0 0.00 0 0.00 3 36.31

3 కర ంనగర్ 4 3.08 7 5.52 1 0.1 12 8.70

4 ఖమ్ ం 4 35.51 8 4.86 12 0.00 24 40.37

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.60 3 1.16 67 20.30 71 22.06

6 మెదక్ 0 0.00 5 3.22 51 14.19 56 17.41

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 4 2.77 23 21.03 27 23.80

8 నలగ ండ 0 0.00 3 1.43 16 3.40 19 4.83

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 5 0.99 5 0.99

మొత్ం 13 76.10 32 20.47 176 60.01 221 156.58

పట్టి క -9 (8)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఅడాినుసల్ సరుు బాట్ును ప ండింగుల్ో వుంచడం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య  ( 
సంస వారిగా, జిల్లా ల్వారిగా)

మొత్ం
# జిల్లా  పేరు

జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 10 9.98 7 4.31 1393 19.41 1410 33.70

2 వరంగల్ 15 0.49 1083 36.11 1176 50.36 2274 86.96

3 కర ంనగర్ 5 3.20 166 4.85 2132 20.09 2303 28.14

4 ఖమ్ ం 15 374.59 47 15.71 4418 204.68 4480 594.98

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 56 18.98 3616 105.69 3673 124.67

6 మెదక్ 31 1786.37 154 282.52 5406 1153.65 5591 3222.54

7 నిజామ్ాబాదు 7 44.61 17 17.20 3771 378.60 3795 440.41

8 నలగ ండ 4 3.64 80 128.99 4941 464.31 5025 596.94

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 57 11.46 1734 568.88 1791 580.34

మొత్ం 88 2222.88 1667 520.13 28587 2965.67 30342 5708.68

పట్టి క -9 (9)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోనియమలవళ్ ఉలా్ంఘన ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

మొత్ం
# జిల్లా  పేరు

జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 7 6.62 210 17.25 217 23.87

2 వరంగల్ 4 1.24 307 13.76 272 10.49 583 25.49

3 కర ంనగర్ 2 0.06 134 57.27 857 85.97 993 143.31

4 ఖమ్ ం 20 37.48 103 19.56 1006 142.20 1129 199.24

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 30 7.90 85 4.97 115 12.87

6 మెదక్ 2 24.82 65 33.70 713 240.99 780 299.51

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 85 17.11 1261 127.50 1346 144.61

8 నలగ ండ 0 0.00 49 16.09 331 19.52 380 35.61

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 9 26.95 418 81.47 427 108.42

మొత్ం 28 63.60 789.00 198.96 5153 730.36 5970 992.93

పట్టి క - 9 (10)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఓచరుా , వేత్న బిల్ుా ల్ు / కంట్టంజెంట్ు బిల్ుా ల్నుండి త్గిగంపుల్ు/వసూళ్ళను జమచేయక పో వడం ప ై 
ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య ( సంస వారిగా, జిల్లా ల్వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

# జిల్లా  పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు మొత్ం
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం

1 ఆ ిలాబాదు 8 10.36 19 7.87 623 34.27 650 52.50

2 వరంగల్ 6 0.53 313 38.53 666 29.56 985 68.62

3 కర ంనగర్ 1 0.56 8 8.58 1960 89.60 1969 98.74

4 ఖమ్ ం 7 182.77 75 122.17 1494 209.51 1576 514.45

5 మ్హబూబ్ నగర్ 3 259.78 52 17.03 3105 237.54 3160 514.35

6 మెదక్ 21 1087.64 71 89.55 2328 306.33 2420 1483.52

7 నిజామ్ాబాదు 1 0.00 25 12.11
1433 148.49

1459 160.60

8 నలగ ండ 12 2.88 68 74.38 2563 281.63 2643 358.89

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 2 4.60 617 199.38 619 203.98

మొత్ం 59 1544.53 633 374.82 14789 1536.31 15481 3455.66

పట్టి క -9 (11)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో రికారుు ల్ను సమరిపంచక పో వడం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 6 1.39 6 1.39

2 వరంగల్ 0 0.00 1 0.16 0 0.00 1 0.16

3 కర ంనగర్ 0 0.00 1 0.02 27 76.02 28 76.04

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 90 27.81 90 27.81

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 1 0.00 8 4.17 9 4.17

6 మెదక్ 0 0.00 9 5.56 49 33.51 58 39.07

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 1 0.03 141 29.97 142 30.00

8 నలగ ండ 0 0.00 0 1.47 63 24.24 63 25.71

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 5 1.29 5 1.29

మొత్ం 0 0.00 13 7.24 389 198.40 402 205.64

పట్టి క - 9 (12)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో దురిినియోగాల్ప  ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 3 0.06 3 0.06

2 వరంగల్ 1 0.04 0 0.00 0 0.00 1 0.04

3 కర ంనగర్ 1 0.06 1 0.04 2 0.03 4 0.13

4 ఖమ్ ం 1 0.05 15 0.56 88 18.80 104 19.41

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 18 0.37 21 3.96 39 4.33

6 మెదక్ 2 0.44 18 20.09 35 10.73 55 31.26

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 5 0.72 108 32.74 113 33.46

8 నలగ ండ 1 0.71 2 0.66 4 0.59 7 1.96

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 5 0.73 17 3.53 22 4.26

మొత్ం 6 1.31 64 23.17 278 70.44 348 94.91

పట్టి క -9 (13)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఅ ిక చెలా్ంపుల్ ప ై  ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య
 ( సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా పేరు జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0 2 0.06 2 0.06

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 1 0.43 9 1.08 10 1.51

6 మెదక్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 5 0.29 5 0.29

8 నలగ ండ 0 0.00 0 0.00 1 0.05 1 0.05

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 1 0.16 2 0.13 3 0.29

మొత్ం 0 0.00 2 0.59 19 1.61 21 2.20

పట్టి క -9 (14)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోవృ ా వయయము ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 మెదక్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00

8 నలగ ండ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 20 4.26 20 4.26

మొత్ం 0 0.00 0 0.00 21 4.26 21 4.26

పట్టి క - 9 (15)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఖ్లతాల్ల్ో పేరకొనని నగదు / సిో్ రేలే ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో  
మొత్ం

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 4 218.56 8 0.00 1 0.00 13 218.56

2 వరంగల్ 1 18.87 0 0.00 236 0.00 237 18.87

3 కర ంనగర్ 8 0 17 12 489 0 514 12.00

4 ఖమ్ ం 13 669.54 61 1.70 95 0.00 169 671.24

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 22 0.00 29 0.00 52 0.00

6 మెదక్ 6 0.25 42 0 0 0.00 48 0.25

7 నిజామ్ాబాదు 2 0.00 29 0.00 360 0.00 391 0.00

8 నలగ ండ 1 0.00 25 0.00 0 0.00 26 0.00

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 13 0.16 14 0.00 27 0.16

మొత్ం 36 907.22 217 13.86 1224 0.00 1477 921.08

పట్టి క - 9 (16)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో వినిమయ ధృవపతార ల్ ప ండెన్ససప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 224 0.00 224 0.00

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00

6 మెదక్ 0 0.00 0 0.00 8 0.20 8 0.20

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00

8 నలగ ండ 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 0 0.00 2 0.00 234 0.20 236 0.20

పట్టి క -9 (17)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోసరాారీీ మొతాల్ ప ండింగు రికవరీప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో  
మొత్ం

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 25 8.46 42 5.44 2285 6.36 2352 20.26

2 వరంగల్ 7 0.00 1585 0.00 2034 15.35 3626 15.35

3 కర ంనగర్ 2 0.00 80 0.3 4809 2.84 4891 3.14

4 ఖమ్ ం 17 0.00 171 6.55 2360 23.91 2548 30.46

5 మ్హబూబ్ నగర్ 4 11.09 159 4.61 3079 60.68 3242 76.38

6 మెదక్ 8 0.00 155 0.22 5857 83.70 6020 83.92

7 నిజామ్ాబాదు 10 0.00 143 2.81
2531 25.58

2684 28.39

8 నలగ ండ 9 2.64 259 18.93 3720 139.58 3988 161.15

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 42 1.29 1435 106.32 1477 107.61

మొత్ం 82 22.19 2636 40.15 28110 464.32 30828 526.66

పట్టి క -9 (18)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో ఇత్రముల్ు ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య 
(సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 
మొత్ం

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాా మ పంచాతీల్ు
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 మెదక్ 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 4 0.00 4 0.00

8 నలగ ండ 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 2 0.00 0 0.00 4 0.00 6 0.00

పట్టి క - 9 (19)

2013-14 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ో డిడి / చెకుొల్ను స్వికరించి, సకాల్ంల్ో  వసూల్ు చేయక పో వడం ప ై ల్ేవ ెత్తన ఆడిట్ు 
అభ్యంత్రముల్ సంఖ్య (సంస వారిగా, జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో  

# జిల్లా పేరు
జిల్లా  పరిషత్తల్ు మండల్ పరిషత్తల్ు గాామ పంచాతీల్ు మొత్ం
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2013-14 సంవత్సరా కి ము ిపల్ కారపోరేషన్ ఖాతాలప ై ఏకీకృత్ ఆడటి్ 
మరియు స క్షా వే కి 

పరిచయం 
.       రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం  ప్రకారం, స్ానిక సంసల మరియు సదరు చట్్ంలోని నిరష్ి్ట 

అనుసూచిలో  ందు ప్రచిన ఇతర సంసల నిధులను ఆడటి్ చే  ే అ ికారం రాష్్టర ఆడటి్ 
సంచాలకుల ారకిి ఉం ి  ఈ చట్్ం దృష్టా్ ా, రాష్్టరం లోని ముని పి్ల్ కారపోరేష్టన ఖా ాల   ైరాష్్టర 
ఆడటి్ సంచాలకులు ఆడిట్ర్ ా ఉంట్ారు  2013-14 సంవత రానికి లెం ాణ రాష్్టరం లోని 
ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన సంఖ   

 

.  ఈ ాఖకు  జోనల్ కారా లయాలు అందులో  జోనల్ కారా లయాలు ెలం ాణ రాష్్టరంలో 
ఉన్ాాయి  మరయిు అనిా లాల లోనూ, లా కారా లయాలు ఉన్ాాయి  రా ం య ఉప్ 
సంచాలకులు జోనల్ కారా లయములకు మరియ లాలకు లా ఆడటి్ అ ికారి, కారా లయ 
అ పి్ ా ఉంట్ారు   

 

.  ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన ఖా ాల   ై ఈ ాఖ ో స్్ట ఆడటి్ ను నిర సిుత ం ి  అం  ే కాక, 
ఎ ాా నర్ ఆఫ్ అక ంట్స  మరియు అ ి  ్ ంట్ ఎ ాా నర్ ఆఫ్ అక ంట్స  ా రా ఖరుుల   ై
ముందసుత  ఆడటి్ నిర సిుత ం ి  ఆడటి్ లో కను ొనా లో ాలను ెమ ే ఆడటి్ ని ే ికలను 
సంబం తి ముని పి్ల్ కారపోరేష్టన క ష్టనరకు జారీ చేసుత ం ి  ారు ఆడిట్ ని ే కిలో  ందు 
ప్రచిన లో ాలను సరిచయేడానికి తగు  చర లు ఆడిట్ చట్్ం  క్షన్   ప్రకారం  
న్ెలలలోప్ు సుకోవల  ిఉంట్సం ి   

 

.       రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం  క్షన్  ప్రకారం, చట్్మునకు వ రేకం ా చే ని వ యప్ు ప్ర  
అం ానిా నిరాకరించే అ కిారం సంచాలకుల ారికి ఉం ి  వ యం చే ని లే ా అట్ట్  వ యానిా 
చేయడానికి అ కిార చిున వ కిత  ై సర్ చారిా చేయడం ో ాట్స, ానికి బాధు ల ైన వ కితక ి
వ రకేం ా సర్ చారిా చేయవచుు   

 ఆడిట్ పరి  ి

  రాష్్టర ఆడిట్ ాఖ ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన ో స్్ట ఆడటి్ సమయంలో ఈ కిరం ి మష్టయాలను 
ప్రశిీమసుత ం ి   

 ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టను వసూలు చే ని ప్నుాలు, రుసుములు మొదల ైనమ  
సరయిి ైన మధం ా సంబం ిత ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన ఖా ాల ప్ుసతకాలలో ప్ూరిత 
మవరాల ో నమోదు చే ారా? లే ా 

 ట్రరజరీ బా ంకు ో నిధులను నియతకామక తనిఖీని త ినంత శ్రదధ ో చపే్ట్ా్ రా? 
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 చే ని వ యం ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన బడెాట్ కిరంద కటే్ాయించబడిం ా, ానిని 
సంబం తి నియమాలు, ప్రభుత ముచే జార ీ చయేబడని కార నిర హణ సూచనల 
కిరంద సంబం తి అ ికారి సరయిి ైన మధం ా మం రు చే ారా? 

 నిధులను ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టన చట్్ం  నిబంధన్ావమ కిరంద అనుమ ంచిన 
ప్రమ్జనం కోసం ఉప్మ్ ించారా? 

 ఖరుు చయేుట్ చమెంప్ులు చేయుట్లో ప్రభుత ంచే నిరీీత కార  మ ాన్ానిా 
అనుసరించి చయేబడిం ా మరియు సదరు ఖరుు ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన ఖా ాలలో 
సముచిత వరీీకరణ చేయబడిం ా?  

 ఖరుు చే ిన మొతతమునకు ోచరు ఉనా ా? 

 ేరే రు వనరుల ా రా వచిున ార ంట్స సరి ా ల కక ే ారా మరియు ఉ శేంచిన 
ప్రమ్జన్ానిక ేఉప్మ్ ించారా? 

 

 క ష్టనర్ మరియు సంచాలకులు నగర ప్రి ాలన ారు రజీనల్ చార్ర్ అక ంట్రంట్స ల ా రా 
మరియూ  ంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనా న్  ారు రూ  ం ించిన స్ాఫ్్ట రే్ ా రా ప్రభుత ఉతతరు లు 
నం  యమ్ ఏ మరియూ యు డి  ాఖ, ే ి - -  ఉతతరు లలో అనుమ ంచిన 
ప్రకారము ఒకక  ైదరాబాదు ముని ిప్ల్ కారపో రేష్టన్ నహా ిమన ప్ట్్ణ స్ానిక సంసలలో  
తమ అక ంట్ను డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బేస్ట అక ంట్ ప్ద లోక ి 2013-14 సంవత రము 
నుండ ి నుండ ి మారుోచే ియున్ాారు  ేరట్ర్  దైరాబాదు ముని పి్ల్ కారపో రేష్టన్ ారు 
మాతరము -  సంవత రము నుండే మారుో చే ియున్ాారు   

 

 డబుల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ ప్ద లో ఈ ాఖ  ఆడిట్స నిర ించి, రా రంభ నిల ల 
ప్ట్ట్కలను, రాబడులు మరయిు చమెంప్ులను, ఆ ాయ మరియు వ యాల ప్ట్ట్కలను 
మరియు  న్ాట్టకి బా ల ను  టీ్ను ప్రిశీమంచడం జరి ిం ి   

 

ఆడిట్ ిి  

 

   2013-14  సంవత రంలో ఉనా 6 ముని పి్ల్ కారపోరషే్టనకు ాను, 6 ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టన 
అక ంట్ , ఆడటి్ డబుల్ ఎంట్టర అకరర వల్ బస్ే్ట అక ంట్ ప్దధ లో -  సంవత రంలో ప్ూరిత 
అయినమ  అట్ట్  ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన్ ల ఆడటి్ లను చేప్ట్్డం జరి ని ి    

 

డిమాండు పూరిిచే ని్వి గులు 
6 6 0 
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రాబడులు మరియు చెల్ంపులుుః 
 

 ఈ ాఖ పట్టి క  ం   మరయిు  లో కారపోరషే్టన్ ారీ ా చూ ని మధం ా, రాబడుల మొతతం 
రూ 8,96,318.61లక్షలు మరియు చెమంప్ుల మొతతం రూ 8,40,953.86 లక్షల  ై ఆడటి్ 
నిర ించిం ి  

 

 రనమనూ  & కా టి్ల్ రాబడులు మరియు చమెంప్ులలో, 2013-14 సంవత రంలో, కేందర, రాష్్టర 
ప్రభు ా ల నుండ ి ముని పి్ల్ కారపోరషే్టనకు అం ిన మమధ ార ంట్స కరడా ఉన్ాాయి  6 
ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టన ప్దు ార ీ రనమనూ  & కా టి్ల్ రాబడులు మరియు చెమంప్ులు 
వరుస ా ప్ట్ట్క   ,   మరియు  ,   లలో చూప్బడినమ   

 

    2013-14 సంవత రములో ప్దు ారీ ా 6 ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన  రెవ న్యూ రాబడులు కిరం  ి
వృ ాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ                                              

 

 
 

 

45.79% 

19.18% 

0.46% 

27.69% 

0.06% 

1.48% 
0.03% 

4.93% 
0.37% 

ప్నుాల ా రా ఆ ాయం  .  

కేట్ాయించిన ఆ ాయం  నష్్ట 
ప్రిహరం  .  

ముని ప్ల్ ఆసుత ల నుండి అ  ె ా రా 
వచిున ఆ ాయం .  

ీ  మరియు యూజర్ చారీాలు   
.  

అమ కము మరియు అ లె 
ఆ ాయము    .  

రనమనూ  ార ంట్స చం ా  రాయి లు   
.  

 ట్స్ బడుల నుండి ఆ ాయం  .  

వడడ్  ా రా ఆ ాయం  .  

ఇతర ఆ ాయం  .  
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 2013-14 సంవత రములో ప్దు ారీ ా 6 ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన  కాూపిట్ల్  రాబడులు కిరం ి  
   వృ ాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ       

   

 
 

 

 

 

 

 

34.49% 

2.43% 

26.75% 

19.42% 

1.09% 

3.99% 
0.01% 

11.38% 

0.44% 

ముని ప్ల్ ని ి  .  

కేట్ాయించిన నిధులు   .  

నిల లు    .  

నిరేశంచిన ప్నుల గూరిు 
కేట్ాయించిన నిధులు    .  

అన్  కర ర్ డ్ లోను   .  

వచిున డి ా ట్స   .  

డి ా ట్ ప్నులు   .  

ఇతర అప్ుోలు  .  

కేట్ాయింప్ులు   .  
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  2013-14 సంవత రములో ప్దు ారీ ా 6 ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన రెవ న్యూ చెల్ంపులు కిరం  ి
వృ ాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

 
 

 

 

 

42.82% 

3.86% 

36.43% 

0.01% 

0.97% 

0.00% 

0.00% 0.02% 

15.75% 
0.11% 

0.02% 

వ వస్ాప్క ఖరుులు  .  

ాలన ఖరుులు  .  

ఆప్రేష్టను మరియు ెయిట్నె్న్   
.  

వడడ్  మరియు ఆరిక ఖరుులు    .  

ో ర ార మ్ ఖరుులు    .  

రనమనూ  ార ంట్ చం ా  రాయి లు   
.  

కేట్ాయింప్ులు మరియు మా ీలు   
.  

ఇతర ఖరుులు   .  

తరుగుదల   .  

ముందుకాలానికి సంబం ించినమ   
.  

రిజరు  ని ికి మమ ంప్ు   .  
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 2013-14 సంవత రములో ప్దు ారీ ా 6 ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన కాూపిట్ల్ చెల్ంపులు కిరం  ి
వృ ాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

 

 

72.92% 

4.18% 

0.19% 

0.15% 

0.02% 

0.16% 

2.20% 

0.00% 

17.79% 

2.22% 

0.00% 

0.09% 

0.07% 

రి ఆసులు    .  

నిరా ణంలోని ాశ్ త ప్నులు    .  

స్ా ారణ నిధులలో  ట్స్ బడులు   
.  

ఇతర నిధులలో  ట్స్ బడులు   .  

చే  నిల    .  

రుణగరసుత లు  .  

రాని బాకీలకు కేట్ాయింప్ులు   .  

ముందుసుత  ఖరుులు    .  

నగదు మరియు బా ంకు నిల   .  

అప్ుోలు , ముందుసుత  చెమంప్ులు, 
డి ా ట్స .  

లోను అడా ను లు మరియు డి ా ట్ 
కు ో నైన కేట్ాయింప్ులు   .  

ఇతర ఆసుత లు  .  

ఇతర మా ీ చేయదగు ఖరుులు   
.  
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ఆ ాయ వూయాలుుః 
 

 2013-14 సంవత రానికి ముని పి్ల్ కారపోరేష్టన ఆ ాయ వ యాలు ప్ట్ట్క న్ెం   మరయిు  
లలో చూ ని మధం ా, వరుస ా రూ  2,42,110.55 లక్షలు మరియు రూ  2,39,049.60 

లక్షలు ా ఉనామ   
 

సమత్ులూ పట్టి కుః 
 

 ప్ట్్ణ స్ానిక సంసల ఆరిధక ి ని మె ే ప్ట్ట్క, ఆసుత లు, అప్ుోలు, మూలధనం, రజిరు  
మరియు ఇతర ఖా ాల నిల లు సమతుల  ప్ట్ట్క లో చూప్బడనిమ  పట్టి క  ం   మరియు  
లలో చూ ని మధం ా ఆసుత లు మరయిు అప్ుోలు వరుస ా, రూ  6,99,587.48 లక్షలు 
మరియు రూ  7,15,806.77   

ఆడిట్ అభిప్ాాయముుః 
 

  ైన చపె్ోబడని ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టను సమరిోంచిన ఆరిధక ప్ట్ట్కలు ప్రశిీమంచినప్ుడు, 
చూ ించిన మతప్ుో వరీీకరణలనుమ సరి దిలేదు  ఖరుులను రాబడులు ాను, రాబడులను 
ఖరుులు ాను చూప్డం వలన, ాని వలన అక ంట్టంగ్ ప్ట్ట్కలలో ెనైస్ట నిల లు రావడం 
జరి ిం ి  కా ిట్ల్ ఖరుులను రనమనూ  ఖరుులు ా చూప్డం వలన తరుగుదల ద ఖరుు 
తప్ుో ా నిరీయించడం, త ా రా సమతుల  ప్ట్ట్కలో ఆసుత ల మలువ తప్ుో ా చూప్బడడం 
జరి ిం ి   ో అంత ెనై సంవత రానికి, అనిా మ ాలు ా ఆరిధక ప్ట్ట్కలు, 
ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టన ఆరిధక ప్రి ి , రజిల్్్ ఆఫ్ ఆప్రషే్టన్, మరియు నగదు ఫ్ో , సర రా  
ఆమోదం  ం ిన అక ంట్టంగ్ మూల సూతరములను అనుసరించి ఉనామ  

 
 

ఆడిట్ అభ్ూంత్రములు 
 

 2013-14 సంవత రానిక ి  నై ేరొకనా ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన ఆడటి్ సందర ం ా గమనించిన 
మమధ లోప్ములను, ే్ట్ ఆడటి్ చట్్ము,  లో రేొకనబడిన మ ాన్ాల ప్రకారం, 
సంబం తి ముని పి్ల్ క ష్టనరకు జారీ చేయబడని సంబం తి ఆడటి్ ని ే ికలలో 
సూచించడం జరి ిం ి   

 

 ఈ ని ే ికా సంవత రంలో, ముని ిప్ల్ కారపోరేష్టన ఆడటి్ సందర ం ా, రూ  9,962.53 లక్షల 
మొతతము ప్ర ేయం ఉనా 718 ఆడిట్ అభ ంతరములు లేవన్ెతతబడనిమ  

 

 లేవన్ె తన ఆడటి్ అభ ంతరముల సంఖ  మరయిు ప్ర ేయం ఉనా మొతతమును కటే్ రి ీ ారీ ా 
చూ ే ఏకీకృత ప్ట్ట్క - పట్టి క  ం  ా ఈ ని ే ికకు జతప్రచబడని ి   
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 ఆడిట్ అభ్ూంత్రముల వరగీకరణ 

  
మమధ ఆడటి్ అభ ంతరములు కిరంద రేొకనా మధం ా  కటే్ ిరలీు ా వరీీకరించడం జరి ిం ి  
 

1. ఖా ాల అంకనలలో వ ా సము          

2. ార ంట్ అ ిక మనిమ్గము 

3. నిధుల ార ంట్ మమ ంప్ు 

4. గడువు ే ీ న్ాట్టకి మనిమ్ ించని ార ంట్స  

5. నిధులు ార ంట్ దురి నిమ్గం   

6. ప్ర ే కించిన నిధులను మనిమ్ ించక ో వడం                

7. బకాయిలను వసూలు చయేక ో వడం            

8.  ండింగ్ అడా ను ల సరుబాట్స   

9. నిబంధనల ఉలంఘన       

10. ోచరు తం బిలులు కంట్టంజనంట్ బిలుల నుండ ిత ిీంచిన నహాయించిన 

మొతతములను జమ చయేక ో వుట్          

11. రికారు్ లను సమరిోంచక ో వుట్      

12. దురి నిమ్గము             

13. అ కి చెమంప్ులు        

14. వృ ా వ యం     

15. ల కక చెప్ోని నగదు స్ో్ రు ల సందరా లు               

16. మనిమ్గ దృవప్తరముల  ండింగ్    

17. సర్ చారిా దృవప్తరములు – వసూళ్   ండింగ్                                                                                                                 

18. ఇతరములు   

19. అందుకునా డి డలిు చెకుకలు సమయంలో నగదు ా మారుుకొనక ో వుట్    
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 ఆడటి్ ని ే ికలలో లేవన్ె తన అభ ంతరములు మరయిు ప్ర ేయం ఉనా మొతతమును కటే్ రి ీ
ారీ ా మరియు లా ారీ ా చూ  ేఏకకీృత ప్ట్ట్క – పట్టిక  ం    మరియు   ఈ 

ని ే ికకు జత ప్రచబడినమ   
రూ  లక్షలలో 

# కేట్గిరి పేరు అభ్ూంత్రములు మొతి్ం 
మొతి్ం 
(%) 

1 రికారు్ లను సమరిోంచక ో వడం 218 4829.86 48.48 

2 బకాయిలను వసూలు చయేక ో వడం 31 1538.81 15.45 

3 గడువు ే ికి ముందు మనిమ్ ించని ార ంట్స 19 816.30 8.19 

4 ఇతరములు 112 768.68 7.72 

5 నియమావమ ఉలంఘన 162 750.34 7.53 

6 
ఓచరు, ేతన బిలులు  కంట్టంజనంట్స బిలులనుండి 
త ిీంప్ులు వసూళ్ ను జమచేయక ో వడం 

63 290.73 2.92 

7 అడా ను ల సరుబాట్సను  ండింగులో వుంచడం 18 261.69 2.63 

8 ప్ర ే కించిన నిధులను మనిమ్ ించక ో వడం  9 221.13 2.22 

9 ార ంట్స నిధుల మమ ంప్ు 6 213.87 2.15 

10 అ కి చెమంప్ులు 40 155.47 1.56 

11 దురి నిమ్ ాలు 13 65.91 0.66 

12 ల కకలలో వ ా సం 15 44.80 0.45 

13 ార ంట్స  నిధుల అ కి మనిమ్గం 1 2.25 0.02 

14 మనిమయ ధృవప్ రా ల  ండెన్స  8 2.25 0.02 

15 వృ ా వ యము 2 0.43 0.00 

16 ార ంట్సల దురి నిమ్గం 1 0.00 0.00 

17 ఖా ాలలో ేరొకనని నగదు  స్ో్ ర్  0 0.00 0.00 

18 సరాురీా మొ ాత ల  ండింగు రకివరీ 0 0.00 0.00 

19 
డిడ ి  చకెుకలను ీ కరించి, సకాలంలో  వసూలు 
చేయక ో వడం  

0 0.00 

0.00 

  మొతి్ము 718 9962.53 100.00 
 
 

 లేవన్ె తన అభ ంతరములు మరియు ప్ర యేం ఉనా మొతతము మరయిు ాతములు 
కేట్ ిరీ ారీ ా  ై ప్ట్ట్కలో చూప్బడినమ  మరికారు్ లను సమరిోంచక ో వడంమ 48 48% ాను 
మరియు మబకాయిలను వసూలు చయేక ో వడంమ 15.45% ాను ఉనాట్స ా ానిని బట్ట్  

ెలుసుత నా ి  



120 

 

ఆడిట్ పేరాలు 
 

2013-14 సంవత రమునకు సంబం ించి కొనిా ఎనుాకునా ేరాల స్ారాంశ్ము కిరంద 
ఇవ బడిన ి   

1. ఖాతాల అంకెలలో వూతాూసము (కేట్గిరి  

 

 ఆడటి్ చే నిప్ుడు ట్రరజరీ ఖా ాలో చూ ని అంకనలు మరయిు నగదు ప్ుసతకములోని అంకనలలో 
ఈ కిరంద ేరొకనా ేడాలు గమనించడ ెనై ి  నగదు ప్ుసతకములోని ఈ సంవత రప్ు రా రంభ నిల  గత 
సంవత రప్ు ము ింప్ు నిల ో సరి ో క ో వుట్   మారుి న్ాట్ట నగదు ప్ుసతకం ప్రకారం నిల  ట్రరజర ీ

ాసు ప్ుసతకంలోని ము ింప్ు నిల ో సరి ో వక ో వుట్  ట్రరజరీ అ కిారులచే ట్రరజరీ ాసు ప్ుసతకంలో 
రాబడులు నమోదు చయేబడక ో వుట్  చలాన్ాల ా రా నగదు ప్ుసత కములో జమ చేయబడని 
రాబడులు ట్రరజర ీ అ ికారులచే ట్రరజర ీ ాసు ప్ుసతకమునందు జమ చేయక ో వుట్  ఒక డరా యింగ్ 
మరియు డసి రి ంగు అ కిారి ఇచిున చెకుకలను ట్రరజర ీ అ ికారులచే మరొక డరా యింగ్ మరియు 
డిస రి ంగు అ ికారి నుండి ఖరుు రా యడం, డరా యింగ్ మరియు డిస రి ంగ్ అ కిారి వ ా సములకు 
కారణములు మవరించకుండా రకిని మయిషే్టన్ ప్ట్ట్కలో  చుుతగుీ లు చే  ి సబ్ ట్రరజరీ ాసు 
ప్ుసతకమునందు గల ము ింప్ు నిల కు సమానం చేయుట్  డి డి ఓ లే ా ట్రరజరీ అ కిారులచే జమ, 
ఖరుులలోని కరడికలలో తప్ుోలు  ట్రరజరీ అ ికారులచ ే తదుప్రి ఆరిధక సంవత రములో గత 
సంవత రము నుండి సబ్ ట్రరజరీ ాసు ప్ుసతకములోని ప్స్ట లే ా ెనైస్ట ెమోలో సవరించుట్  అనిా 
నగదు ప్ుసతకముల కోర డడకరించిన ము ింప్ు నిల లు సదరు సంసల ారిిక ల కకల కోర డడకరించిన 
ము ింప్ు నిల ల ో సరి ో లుక ో వుట్ మొదలగునమ కలవు  

 

 

 ఖా ాల అంకనలలో ేడాలను చూ ించే అభ ంతరములను కోర డడకరించిన పట్టి క సంఖూ   ఈ 
ని ే ికకు జత చయేడ ెైన ి  ఈ కటే్ ిరకీి సంబం ించి రూ 44.80 లక్షల ప్ర ేయం గల 15 ఆడటి్ 

ేరాలు ప్రస్ాత మంచబడినమ   
 

1.1 వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి – ప్ాారంభ్ బకాయిలు ప్ాసు పుసికము మరియు DEABAS   
ఇ ఆర్ పి  లలో తేడాలు – సమన్వయం అవసరం  

 GOMs No.233 MA & UD, Dt: 22.05.2002 ప్రకారం స్ానిక సంసలు  ముని ప్ల్ 
కారొోరషే్టన్ ల ోసహా అకుర వల్ ఖా ా వ వసను ాట్టంచామ మరియు GOMs No.619 MA & UD, Dt: 

21.08.2007  ప్రకారం ముని ప్ల్ అక ంట్టంగ్ మాను వల్ లను  రాష్్టరం లోని అనిా ప్ స్ా సం  లలో 
అమలు చేయామ  ఈ ోల ఆ ారం ా ప్ స్ా సం లు అనిా తమ ప్దులను DEABAS   డబుల్ ఎంట్రర 
అకుర వల్ బేస్్ట  అక ంట్టంగ్ స్ిమ్  ారా ట్ లోన్ే నిర ించామ  అ ే మధం ా వరంగల్ మహా నగర ాలక 
సంస ప్దుల నిర హణకు మడబిాస్టమ ను అనుసరసిుత నా ి  
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 ాసు ప్ుసతకము ప్రిశీలనలో డబిాస్ట  ఇ ఆర్ ి  మౌకక రా రంభ నిల ల ప్ట్ట్క ో సర ి
ో మునప్ుడు  ప్దులలో ారీ డేాలు ఉనాట్స గమనించడ ెనై ి  మల ైనంత త ర ా ఈ ేడాలను 

సమన య ప్రచి ప్దు మౌకక ఆరకి లా ా ేమలు సోష్్టము ా ఉండునట్స చూడవల ను కొనిా ప్ర ాన 
ేడాలు కిరంద ఇవ బడా్ యి  

మొతతం రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

బా ంక్ ేరు అక ంట్ న్ెం  

రా రంభ నిల  (రూ.) 

ాస్ట బుక్ DEBAS 

1 

ే్ట్ బా ంక్ ఆఫ్  దైరాబాద్ 

యం యం  62021257134 
62021257134 422,63,301 243,62,674 

2 

ే్ట్ బా ంక్ ఆఫ్  దైరాబాద్ 

యం యం   52020352769 
52020352769 147,71,337 75,59,189 

3 

ే్ట్ బా ంక్ ఆఫ్  దైరాబాద్ 

S.B.H. ప్ర ాన బరా ంచ్ 

62026729136 

62026729136 4,40,101 20,90,134 

4 

ే్ట్ బా ంక్ ఆఫ్ ఇండయిా  
ఇండ ి్ రయల్ ఎ ే్ట్ బరా ంచ్ 

30814170442 

30814170442 7,66,085 14,462 

5 
ే్ట్ బా ంక్ ఆఫ్  దైరాబాద్ 

WMC Branch 62177934685 
62177934685 28,99,723 212,49,668 

 

ేరా న్ెం 1, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస సం 2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని )ి 

 

2. గార ంట్ అ ిక వి మ్గం(కేట్గిరి  

  

 రాష్్టర ప్రభుత ం అభివృ ిధ  ప్నుల   ైజరి ే వ యం మరియు ట్ట ఎ, ే్ష్టనరి, ఎనుాకోబడ్ సభు ల 
 రవ తేనము మొదల ైన కంట్టంజనన్స ల వ యం కొరకు ార ంట్స మడుదల చసేుత ం ి  ముని ిప్ల్ 

కారపోరషే్టన్ ల కార నిర హణా ికారులు ఎట్సవంట్ట ఉతతరు లు లేకుండాన్ే, ప్రభుత ం నుండి మరికొంత 
ార ంట్స వసుత ందని స్ా ారణ నిధుల నుండ ి డరా  చేయుట్ ా రా ప్రభుత ం నుండ ి వచిున ార ంట్ కంట్ర 

ఎకుకవ ఖరుు  ట్ట్నట్స గమనించడ ెనై ి   
 

 ఈ ని ే కికు పట్టి క సంఖూ   అనుబంధం ా ఇవ డ ెైన ి  ాని ప్రకారం ఈ కటే్ రిీక ి
సంబం ించి రూ 2.25 లక్షల ప్ర ేయం గల  ఆడిట్ రేా ప్రస్ాత మంచబడనిమ   
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2.1 వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి –  ల్ ఫో న్ చారగీలు – అన్ుమ ంచదగిన్ ా  క ాా ఎకుువ 
వూయ పరచిారు – రికవరగ అవసరం  రూ 2,25,216/-. 

  

 మోమో న్ెం.11136/CPR & RE/J3.2003of క ష్టనర్ (ఆర్ ఆర్ & ఆర్ ఇ),  ైదరాబాద్ మరయిు 
సరుకలర్ న్ెం 741/ఐట్ట & /ి2003, ే :ీ 13-11-2003 నందు, ిరని ప్ల్  కరట్రీ, ఐట్ట & ి మ ాగము 
ప్రకారము ముని ప్ల్ అ కిారులు మరియు ఉ య గులు కిరంద చూ ని మధము ా రి మొతతములను 
న్ెల ారీ ో ను చారీాల కొరకు వ య ప్రచవచుు  కాన్స ముని ప్ల్ అ కిారులు అనుమ ంచద ని 
మొతతము కంట్ే అ కిము ా కిరంద మవరించిన ప్రకారము వ యము చే ియున్ాారు  

మొతతము రూ లలో 
ోచర్ న్ెం  

మరియు ే  ీ

మవరములు 
అరత మొతతం 

రూ  
చెమంచిన మొతతం 

అ కిం ా 
చెమంచిన  ి

39/4/13 

ఉ య గులందర ి ో న్ 
బిలులు 

63350 74076 17528 

381/6/13 63350 76393 13043 

488/6/13 64050 79699 15649 

559/7/13 64200 80110 15910 

697/8/13 64200 85304 16689 

934/9/13 64200 86387 16352 

1110/11/13 64200 92073 19681 

1164/11/13 64200 85401 16689 

1326/12/13 64200 85417 13420 

1436/01/14 64200 92270 28070 

1526/2/14 64200 92145 27945 

1698/3/14 64200 88440 24240 

మొతతం 225216 

 

 

 కనుక, అ కిం ా మనిమ్ ించి రూ 2,25,216/- ను సంబం ిత వ కీత నుండి రకివరీ జరి  ి
స్ా ారణ ని ిలోనికి జమ చయేవల ను  

 

ేరా న్ెం 45, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస సం 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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3. గార ంట్ / ధుల మళ్ ంపు (కేట్గిరి  

           

 ఆ ిత  ప్నుా, ాణజి  ప్రకట్నల ప్నుా, ఖామ ా ఉనా సలం  ై ప్నుా, మొదల ైన ప్నుాలు 
మ ించి, వసూలు చయేుట్కు మరియు ఇళ్ కు  మరయిు ప్రిశ్రమలు ాణజి  సంసలకు న్సళ్ళ  సరఫరా 
చే నిందుకు ాట్ర్ చారీాలు వసూలు చేయుట్కు ముని పి్ల్ కారపోరషే్టనకు అ కిారం ఉం ి  
ముని ి ామట్ర ప్రి లిో ా ారులు ా ారం చసేుకున్ేందుకు అనుమ ంచినందుకు ాళ్  దగీర నుండ ి
బిమ్ంగ్ ల ై  న్  రుసుము వసూలు చేయుట్కు ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన్ లకు అనుమ  ఉం ి  కొనిా 
ముని ి ామట్రలు ాట్ట ఆసుత లను మ కు ఇచిు ఆ ాయము సమకరరుుకుంట్ాయి  ముని ిప్ల్ 
కారపోరషే్టన్ లకు  అం ని మొతతములనిాయు స్ా ారణ నిధులలో ాగం ా ఉంట్ాయి  ఆ నిధులను 
సంబం తి చట్్ము నిబంధన్ావమలో ెలుప్బడని ప్రమ్జన్ాలకు మనిమ్ ించుకోవచుును  

 ైదరాబాదు  ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన్  ఆక్్  నిభంధన  ననుసరించి  ముని పి్ల్ కారపోరేష్టన 
నిధులను ఏయిే ప్రమ్జన్ాలకు ాడవచపు చపె్ోబడని ి  సదరు నిబంధన ప్రకారం, చట్్ం లే ా 
నిబంధనల ా రా తప్ోనిసరి అని డికరే్ చయేబడని అనిా ప్రమ్జన్ాలు మరియు స్ా ారణం ా ప్రజల 
రక్షణ, ఆరపగ ం, మద  మరయిు స్ౌలభ ం కొరకు అవసర ెనైమ  లే ా సహాయప్డేమ లే ా ముని పి్ల్ 
కారపోరషే్టనలో స్ౌకరా ల కొరకు మరియు ప్రి ాలన్ా వ వసకు అవసర ెనైమ సమకరరుుకొనుట్కు 
సదరు ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన్ ప్రి లిో ఉప్మ్ ించవచుును  కాని, ార ంట్స నిధులు చెప్ోబడని 
ప్రమ్జన్ాలకు కాకుండా రేే ప్రమ్జన్ాలకు ఉప్మ్ ించిన సందరా లు చాలా ఉన్ాాయి   
 

           ప్రభుత ం ారు ఓ  ఎమ్ ఎస్ట నం  , ముని ిప్ల్ అడి ని ే్ రష్టన్, ే  ి  లో 
జారీ చే ిన ఉతతరు ల ప్రకారం, కిరంద ేరొకనా ప్ర ే కించిన నిధులను ముని పి్ల్ కారపోరషే్టను  ప్రభుత  
అనుమ  లేకుండా, ా ాకమకం ా న్ెైన్ా రేే ప్రమ్జన్ాలకు మమ ంచరాదు   
 

1. మంచిన్సరు మరయిు మురుగున్సరు ప్నుల నిధులు 

2. రా  మడెంట్ ఫండ ో సహా డి ా ట్స 

3. ల ైట్టంగ్ ట్ాక్  ఫండ్ 

4. లోన్ ఫండ్ 

5. ప్ర ే కించిన ప్రభుత  ార ంట్స 

6. రా ధ క మ ా  ని  ి

7. కా ిట్ల్ ఆసుత ల అమ కం వలన వచిున కా టి్ల్ రాబడులు మరియు  

8. ఎండయ ెంట్స. 

  

 ార ంట్ మమ ంప్ుకు సంబం ంిచిన మవరములు చూ ే ఏకీకృత పట్టి క   ఈ ని ే ికకు 
అనుబంధం ా ఇవ బడని ి  ఈ కటే్ రిీకి సంబం ించి రూ 213.87 లక్షల ప్ర ేయం గల 6 ఆడటి్ ేరాలు 
ప్రస్ాత మంచబడినమ  
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4. గడువుకు ముందు ఖరుు చేయ  గార ంట్ల(కేట్గిరి  

 

కొనిా నిరిష్్ట ెైన ప్ధకాలను అమలు ప్రచడం కోసం ప్రభుత ం కొనిా ప్ర ే క ార ంట్ను స్ానిక 
సంసలకు మడుదల చేసుత ం ి  ఈ ప్ర ే క ార ంట్ను సూచనల ప్రధిుల రేకు కటే్ాయించిన ప్రమ్జన్ాల 
కొరకనై నిరీీత కాలప్రి  లోప్ల వ యప్రచవల ను  లేని ప్క్షంలో ప్రభుత ం లే ా మడుదల చయేు 
అ కిార ి నిరేశంచిన కాల ప్రి ని  ంచక ో ే, ఆ ార ంట్స కాల యష్టం చెం ి, ప్రభు ా నిక ి రి  ి
చేరి ో తుం ి   

 

ఓ ఎమ్ ఎస్ట నం   అక ంట్ -I) ాఖ, ే  ి 13-6-1978 లో ప్రభుత ం తము కాని 
ార ంట్ను మనిమ్ ించుకొనుట్కు త నింత సమయం ఇచుుట్కు అట్ట్  కాలప్రి ని ఆరిధక సంవత రం 

ము ింప్ు వరకు కాకుండా,  న్ెలలకు  ంచుతూ ఉతతరు లు జార ీచే ిం ి  సదరు ఉతతరు ల ప్రకారం, 
ఒక ఆరిధక సంవత రంలో మడుదల కాబడని ార ంట్స తదుప్రి ఆరిధక సంవత రంలో   ్ ంబరు  వ ే ీన 
ాని ే  ివరకు మనిమ్ ించవచుును  స్ానిక సంసలు మడుదల అయిన ార ంట్ను గడువు ే ి లోప్ు 

మనిమ్ ించుకోలేదు కనుక చాలా మొతతములు నిరుప్మ్గం ా ఉండి ో యాయి  గడువు ే ీని 
 ంచుట్కు ార ంట్స మం రు చే ని అ ారటి్రని కోరలేదు  కనుక, సదరు ార ంట్స ఏ ీకము కొరకు 

మడుదల చయేబడని ో, ఆ ీకములు అరధవంతం ాను, ప్ూరిత ాను అమలు కాలేదు  మనిమ్ ించని 
ార ంట్స, సదరు ార ంట్స మం రు చే ని అ కిారకిి రి ి ప్ంప్లేదు   

 

గడువు ే ీక ి ముందు ార ంట్స నిధులను మనిమ్ ించక ో వడానికి సంబం ించి లేవన్ె తన 
అభ ంతరములను చూ ే ప్ట్ట్క   ఈ ని ే ికకు జత ప్రచడ ెనై ి  19 ేరాలలో రూ 816.30 లక్షల 
ప్ర యేం గల అభ ంతరములు లేవన్ెతతబడనిమ   

 

4.1. ము సపల్ కారపోరషేన్ – రామగుండం, కరగంన్గర్ లా – పథకము ధులు వాడకుండా ఉంచిన్ 
మెతి్ము  - గిల్న్ మొతి్ములు జమ చేయలేదు  రూ  63,76,596/-. 

 

 క ష్టనర్ మరియు సంచాలకులు, ముని ప్ల్ మ ాగం,  దైరాబాద్ సరుకలర్ ROC.No. PD 

Account/CDMA/2012 ా రా రాష్్టరంలోని అందరు ముని ప్ల్ క ష్టనరకు జారి చే ిన సూచనల 
ప్రకారం మనిమ్ ించని ప్దులు మరియు FDR లను మూ ి యేవల ను  మరయిు ఆ మొతతములను 

ిడ ి అక ంట్ మ001మ ను బ మి చేయవల ను  ఆడటి్ సమయంలో మమధ ప్థకాలకు సంబం ించిన 
మొతతములు కిరం ి మధము ా మనిమ్ ించకుండా బా ంకులో అలా ే ఉంచడం గమనించ బడిం  ి
మరియు ఆడిట్ సంవత రంలో ఎట్సవంట్ట లా ా ేమలు జరుప్కుండా అనవసరం ా కొనిా ప్దులకు 
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బా ంకు చారీాల రూప్ంలో కొంత మొతతమును కట్్వల  ివచిుం ి  కనుక, అ ికారులు  ైన చపె్ోబడని 
సరుకలర్ ఆ ారం ా చర  సుకొనవల ను  

కరమ 
సంఖ  

ప్ధకం ేరు బా ంక్ ేరు అక ంట్ న్ెం  ని ిరియ 
మొతతం రూ. 

1 ఇ ఎస్ట ఐ  ే్ట్ బా ంక్ ఆఫ్ 
 ైదరాబాద్ 

 

62164925586 4258 

2 ఇ ి ఎఫ్  -  ై -ే 62164802676 17823 

3 యు ి ఎ -  ై -ే 62134816185 656092 

4 యం ఇ ి యం ఎ -  ై -ే 62111049484 367915 

5 తములు -  ై -ే 62024707487 53746.43 

6 రా వ్ ప్ల  బాట్ా -  ై -ే 52116295453 55850 

7  -  ై -ే 30854133151 141219 

8 మురకిి కాలువల ార ంట్స -  ై -ే 52108765837 18188 

9 ఎన్ ట్ట ి ి నిధులు -  ై -ే 52108765917 6811 

10 డి ఎఫ్ ఐ డ ి -  ై -ే 62020834612 1529 

11 డి ఎఫ్ ఐ డ ి -  ై -ే 52118545436 6352 

12 న్సట్ట సరఫరా -  ై -ే 52118238038 13493 

13 ఎస్ట జన ఎస్ట ఆర్ ెై / 
యు ఎస్ట ఇ  ి

-  ై -ే 52118244019 43821.61 

14 ఎన్ ఎఫ్ బి ఎస్ట -  ై -ే 52118244031 784918.77 

15 ఆ ిత  ప్నుా ఇండయిన్ 
ఓవరీ స్ట బా ంక్  

808 7698.54 

16 వృదుల ించన్ -  ై -ే 10388 283835 

17 ఎస్ట జన ఎస్ట ఆర్ ెై / 
యు ఎస్ట ఇ  ి

-  ై -ే 23178 107347 

18 ఎనిాకల డి ా ట్ డి బి 79020498517 1652500 

19 12 వ ఆరిధక సంఘం యాకి స్ట బా ంక్ 911010003564181 220515 

20  ఆం రా  బా ంక్ 15701100855587 24020.60 
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21 ఎస్ట జన ఎస్ట ఆర్ ెై / 
యు ఎస్ట ఇ  ి

-  ై -ే 15710011039758 753853.50 

22 ఐ డి ఎస్ట యం ట్ట -  ై -ే 285 41344 

23 అ  ె -  ై -ే 291 43369.75 

24 12 వ ఆరిధక సంఘం -  ై -ే 386 50964 

25 డి ఎ ి యు డబుా ఎ -  ై -ే 102745 876291 

26 ప్రణామక ార ంట్ -  ై -ే 117811100000043 11297 

27 ఎస్ట జన ఎస్ట ఆర్ ెై / 
యు ఎస్ట ఇ  ి

-  ై -ే 015710011855887 131544 

 మొతతం 63,76,596.2 

 

ేరా న్ెం 4,  ముని ప్ల్ కారపోరషే్టన్, రామగుండం, కరీంనగర్ లా 2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని )ి 

 

 

   గార ంట్ దురివ మ్గం(కేట్గిరి  

 

-ఏ లేవు- 
6. పాతేూకించిన్ ధులన్ు వి మ్గించకప్ో వుట్(కేట్గిరి  

 

 ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టను తమ స్ా ారణ నిధుల నుండ ి ఈ కిరం ి రటే్ ప్రకారం, నిధులను 
ప్ర ే కించి, ాట్టని  డూ ల్్ కులాలు, గెల, ీత ,ీ శశువుల సంక్షమేం కొరకు చపే్ట్ట్న సంక్షేమ ప్థకాల   ై
ఖరుు చయేాలని ప్రభుత ం ఉతతరు ల సంఖ   ఎమ్ ఎ మరియు యు ఓ ే ి  ా రా 
ఆ ే ాలను జారీ చే ిం ి   

  డూ ల్్ కులాల కోసం   15%  

  డూ ల్్ ెగల కోసం   %  

 ీత ,ీ శశు సంక్షమేం కోసం      5%  

  

 అం  ే కాక, ఎస్ట ిలు, ఎస్ట ట్టలు మరయిు ీత లీు మరయిు శశువుల సంక్షేమం కొరకు 
ఉప్మ్ ించుట్కు, అట్ట్  ప్ర ే కించిన నిధుల నుండి  వ వంతు ఏడా ి మొదలులో సంబం తి 
సహకార ఆరిధక సంస లకు చమెంచామ  మిన  వ వంతు మొ ాత నిా,  డూ ల్్ కులాల  డూ ల్్ 

ెగల ీత  ీ శశువుల సంక్షేమం కోసం ముని ి ామట్రలు మనిమ్ ించామ  సదరు  వంతు నిధులలో 
సంవత రాంతం వరకు ఖరుు  ట్్ని మొ ాత నిా ఆయా కారపోరేష్టనకు జమ చేయామ   
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 అన్కే కసేులలో ప్రభుత  ఉతతరు ల ప్రకారం కేట్ాయించవల ిన నిధులను ల కక గట్ట్  ఆయా 
బడెాట్ అంచన్ాలలో చేరునట్స ఆడటి్ నందు గమనించడ ెనై ి  కావున, ఆరిధక సంవత రం రా రంభంలో, 
నిధులు సంబం తి కారపోరషే్టనకు అందుబాట్సలో ఉంచడం ాని, సదరు ముని ి ామట్ర ప్రి లిో ఈ 
వరాీ ల అభు నా  కొరకు మనిమ్ ించడం ాని జరగలేదు  అన్కే కసేులలో ఖరుు  ట్్ని మొ ాత లను 
ఆయా కారపోరషే్టనకు ఆరిధక సంవత రం చివరలో జమ చేయలేదు  ఈ వరాీ ల అభు నా  కోసం 
కేట్ాయించిన నిధుల ఉ శే్ ం ఇట్ట్  ని ిరియాప్రత ం వలన మ ి ో యిం ి   

 

ప్ర ే కించిన నిధులను మనిమ్ ించక ో వుట్కు సంబం ంిచిన అభ ంతరములు ఏకీకృత పట్టిక 
సంఖూ   పాకారం రూ 221.13 లక్షల ప్ర ేయం గల 9 అభ ంతరములు లేవన్తెతబడినమ  

 

7. బకాయిలన్ు వసయలు చయేకపో్ వుట్(కేట్గిరి  

 

 ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టనలోని రనమనూ  వసూళ్ ను ప్రశిీమంచినప్ుడు, ారీ మొ ాత లలో వసూలు 
 ండింగ్ లో ఉనాట్స లెుసో్త ం ి  సదరు బకాయిలను వసూలు చయేడానిక ి ఎట్సవంట్ట సముచిత 

చర ను సుకోలేదు  బకాయిలను వసూలు చేయక ో వుట్కు సంబం ించిన ఏకీకృత పట్టిక సంఖూ   
ఈ ని ే కికు జత ప్రచడ ెనై ి  31 ేరాలలో రూ 1538.81 లక్షల ప్ర యేం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతడం జరి ిం ి  ీనిక ిసంబం ించిన కొనిా ఉ ాహరణలు కిరంద ఇవ బడినమ  

 

.1. ము సపల్ కారపోరషేన్ – కరగంన్గర్ –  లవారగ అ ెె  ేకరించకపో్ వడం – ప దె మొతి్ంలో వసయలు 
కా  బకాయిలు  రూ  36,61,293/-. 

  

 ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్ కరీంనగర్, 2013-14 ఖా ాల ఆడిట్ సమయంలో రా వ్ ాం  ీ
ెమోరియల్ ష్టా ింగ్ కాం  క్  మరియు న్ాలుగు ఇతర ష్టా ింగ్ కాం  క్  లను రేే రు 

కిరాయి ారులకు అ ె రూప్ంలో ఇవ డం గమనించడ ెనై ి మరియు ఒక భవనమును కారొోరషే్టన్ 
ారు రజీనల్ ాసు ో ర్్ ఆ సీుకు మూడు సంవత రముల మ కు 31.03.2012 నుండి 12.03.2015 

వరకు ఇవ డం జరి ిం ి  కాన్స, 31.03.2014 వరకు మ కు సంబం ించిన ఎట్సవంట్ట మొతతమును 
ముని ప్ల్ అ కిారులు ేకరించలేదు  ష్టాప్ుల అ లెు కరడా ముని ప్ల్ అ కిారులు సకరమం ా 
వసూలు చయేట్దేు  ఆడటి్ ల కకల ప్రకారము అ  ెబకాయిలు వసూలు చేయవల ిన ారీ మొతతము 
రూ 36,61,293/- ఉనా ి  కారొోరేష్టన్ అ కిారులు ెంట్న్ే అ  ె బకాయిల ేకరణకు త ని చర  

సుకొని రనమనూ  వృ కి ిసహకరించి అభివృ ిధ  ప్నులకు మనిమ్ ించామ  

 

ేరా న్ెం 6(2), ముని ప్ల్ కారపోరషే్టన్ కరీంనగర్ 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని )ి 
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.2. ము సపల్ కారపోరేషన్, కరగంన్గర్ లా- త్లసరి గార ంట్ - కారపోరేషన్ ిలో కి సరుె బాట్ల 
కాలేదు – చరూ అవసరం  

  

ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్ యాక్్ 1994 ప్రకారం  తలసర ి ార ంట్ స్ానిక సంసలకు వ కితకి @ రూ  
చొప్ుోన మట్ట ప్రి లిో అభివృ ిధ  చర ల మనిమ్గం కొరకు మడుదల కాబడు ాయి  జన్ా ా ల కకల 
ప్రకారం  ముని ప్ల్ కారపోరషే్టన్,  కరీంనగర్ జన్ా ా 261185 మరియు కారొోరషే్టన్ కు రావల ని 
తలసరి ార ంట్ మొతతం రూ 20,89,480/-  కాని నగదు ప్ుసతకము, డటి్ట ో ాస్ట ప్ుసతకము ప్రిశీలనలో 
తలసరి ఆ ాయ ార ంట్ కిరంద ఎట్సవంట్ట మొతతము కారొోరషే్టన్ ని లిోనిక ిసరుబాట్స కానట్స గమనించడ 

ెైన ి  ప్లు అభివృ ిధ  కార కరమాలకు తలసరి ఆ ాయ ార ంట్ ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్ ఒక ముఖ ెనై 
వనరు మరయిు ఈ ార ంట్  ందక ో వడం కారొోరషే్టన్ అభివృ కి ిఆట్ంకము  కనుక సత ర  ేతలసర ి
ఆ ాయ ార ంట్  ందట్ానికి త ిన చర లు సుకొనవల ను  

 

ేరా న్ెం 6(4),   ముని ప్ల్ కారపోరేష్టన్ కరీంనగర్ 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని )ి 

 

8. సరుె బాట్ల కా  అడావన్ుసలు(కేట్గిరి  

 

  ైన్ానిియల్ కోడ్ లోని  వ ఆరి్కల్ ప్రకారం, ఒక నిరష్ి్ట ప్రమ్జనం కొరకు చమెంచిన 
ా ాకమక అడా ను లు మవరణాత క బిలులు మరయిు ోచర ా రా మల ైనంత త ర ా సరుబాట్స 

చేయామ  కాని, సదరు అడా ను లు చాలా సమయం నుండి సరుబాట్స కాకుండా ఉన్ాాయని ఆడిట్ 
సమయంలో గమనించడ ెనై ి  అలాంట్ట సరుబాట్స కాని అడా ను లు సరుబాట్స అయిే లా 
చూడడానిక ిత ని చర  సుకోవడంలో కార నిర హణా ికారుల ెైఫలా నిా సూచిసూత  సంబం తి ఆడటి్ 
ని ే ికలలో చాలా అభ ంతరములు లేవన్తెతడం జరి ిం ి   
 

 డరా యింగ్ అ కిారుల ని ిరియాప్రత ం వలన చాలా  ద మొతతములలో ప్ర నల్ అడా ను లు 
బకాయిలు ా ఉనాట్స ా కరడా గమనించడ ెనై ి   
 

 సరుబాట్స కాని అడా ను ల   ైలేవన్ె తన అభ ంతరములను చూ ించే ఏకకీృత ప్ట్ట్క న్ెం   
ఈ ని ే కికు జత ప్రచబడని ి  18 ేరాలలో రూ 261.69 లక్షల మొతి్ం ప్ర ేయం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతడం జరి ిం ి   
 

.1 వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి - అడావన్ుసల సరుె బాట్ల కాలేదు – సత్వర చరూ అవసరం – 
రూ 29,30,450/-. 

 2013-14, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస ప్దుల ఆడటి్ సమయంలో రూ 29,30,450/- లను 
మమధ ఏజనన్స లకు మరియు ఉ య గులకు చెమంచడం గమనించడ ెనై ి  కాన్స, రకిారు్ ల ప్రిశీలనలో, 
ఆడటి్ ము ి ే సమయం వరకు అడా ను లు సరుబాట్స కానట్స గురితంచారు  అడా ను ల రకివర ీ
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నమోదు ప్ుసతకము కరడా ఆడటి్ కు అం ించబడలేదు  కనుక, ెంట్న్ ే త ని చర లు సుకొని  
అడా ను  మొ ాత లను సంబం ిత వ కుత ల  ఏజనన్స ల నుండ ిసరుబాట్స చయేవల ను  

 

ోచర్ న్ెం  
మరియు ే  ీ

మవరములు మొతతం  
రూ  

205/5/13 ెస ర్  రాష్్టర వ వస్ాయ ప్రిశ్రమల అభివృ ిధ  సంస మ ట్రడ్, 

 ైదరాబాద్ 

892500 

204/5/13 ెస ర్  రాష్్టర వ వస్ాయ ప్రిశ్రమల అభివృ ిధ  సంస మ ట్రడ్, 

 ైదరాబాద్ 

944500 

510/7/13 ఎస్ట  సంధ  వ ాసత ీ ేతత  85000 

492/7/13 ఎస్ట  సంధ  వ ాసత ీ ేతత  50000 

1248/12/13 ఎస్ట  సంధ  వ ాసత ీ ేతత         30000  

214/5/13 డి  నరనందర్, ముని పి్ల్ అ ి  ్ ంట్ ఇంజన్సర్      204400 

200/4/13 కన  ెంకట్ రమణ, డి ి ఆర్ ఒ      204000 

215/5/13 డి  నరనందర్, ముని పి్ల్ అ ి  ్ ంట్ ఇంజన్సర్        40000 

1581/3/14 సూప్రింట్రండెంట్ ఇంజన్సరింగ్ బరా ంచ్ 300050 

519/7/13 యం  సదనందం  ఉ ా న అ కిార ి 50000 

515/7/13 జాయింట్ డెైరనక్ర్ ప్శు సంవరధక మ ాగం, వరంగల్ 130000 

 మొతతం 2930450 

 

ేరా న్ెం 27, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

.2 ము సపల్ కారపోరషేన్  రామగుండం - కరగంన్గర్ లా- ఉ య ూగుల న్ుండి వూకిిగత్ రుణాలు 
మరియు అడావన్ుసల రికవరగ చేయబడలేదు రూ 1,20,534/-. 

  

ముని ప్ల్ కారపోరేష్టన్  రామగుండం 2013-14 ఆడటి్ సమయంలో రుణాలు మరియు 
అడా ను ల రికవరీ కార  నిర హణ  అ ికారులచే సరి ా ప్రశిీమంచబడలేదు  ఫమతం ా ఉ య గుల నుండ ి
రికవరకీి అ ిక మొతతము  ండింగులో ఉనా ి  సత ర ే త ని చర  సుకొని  ండింగు మొతతములను 
ఉ య గుల నుండి రికవర ీచే  ిమవరాలు ఆడటి్ కు మెయ జయేవల ను   

మొతతము రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

ఉ య గుని ేరు  
శీర  శీరమ  

లోన్ 
ాయి ా 
రూ  

బకాయి 
మొతతం 

రిమార్క్ 

గృహ నిరా ణ అడా ను  

1 ఎ  వన్, .అ 200000 1042 12504 ిరబవరి  నుండ ిమరియు ప్రసుత త 
సంవత రము  న్లెలలు బకాయి 
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2 డ.ి స్ాంభశవ 
రావు, .అ 

125000 1760 61640 డి ేంబర్  నుండ ివసూలు 
చేయవల ని బకాయిలు 

3 ఖాజా 
మొయిను నీ్, 

.అ 

200000 955 11460   ్ ంబర్  నుండ ిమరయిు 
ప్రసుత త సంవత రము  న్లెలలు 
బకాయి 

4 ఐలయ , 

.ి  చ్.డబుా 
200000 1205 1205 ప్రసుత త సంవత రం 

మొతి్ం (ఎ) 86809  

వాహన్ రుణము 
5  రాజయ  30000 375 4500 మారిు  నుండి బకాయిలు  
6  చందర కేర్, 

J.A. 

40000 500 6000 మారిు  నుండ ిబకాయిలు  

7 ఎస్ట  అంజయ , 

J.A. 

40000 500 6000 అకో్ బర్  నుండి బకాయిలు  

8 ఎస్ట డి  బ రీు నీ్  40000 500 6000 న్  నుండ ిబకాయిలు  
మొతి్ం (బి) 22500  

వివహ అడావన్ుసలు 
9 ేరుక శ్ంకరయ  10000 125 1750 ఆమో ించబడని  ాయి ాలు 

ము ి నిమ  వడడ్  రికవర ీచేయవల ను   
10 కన  రాజ మలు 40000  9475 వడడ్  బకాయిలు రికవరీ చేయవల ను   

మొతి్ం  ( ి ) 11225  

మొతి్ం (ఎ+బి+ ి) 120534  

 

ేరా న్ెం 12, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్  రామగుండం, కరీంనగర్ లా 2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని )ి 

 

.3 ము సపల్ కారపోరషేన్  జామాబాద్ –అడావన్ుసల మంజూరు – సరుె బాట్ల జరుగలేదు – సత్వర 
సరుు బాట్లకెై  చరూలు అవసరం  

  

ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్  నిజామాబాద్ ఆడటి్ సమయంలో రూ 43,41,971/- లు కారొోరేష్టన్ 
ిబ ం  ి మరియు ఇతర ఉ య గులకు అడా ను ా మం రు అయినట్స మెయబడని ి  GOMs 

No.1201, P&L Dept, ే :ీ 11.10.1960 సవరణ ప్రకారం GOMs No.35591/Accts/710 P&A Dept, 

ే :ీ 27.07.1970 ప్రకారం అడా ను  డరా  చే ని 15 రప లలో ా సరుబాట్స జర ామ  

 

 కాన్స, రకిారు్ ల ప్రిశీలనలో కిరంద లెుప్బడిన అడా ను లు ఆడటి్ ము ింప్ు సమయం వరకు 
సరుబాట్స కాలేదు  ెంట్న్ ేత ిన చర లు కార  నిర హణ అ ికారులు సుకొనవల ను  
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కరమ 
సంఖ  

ఉ య  ి రేు అడా న్  ఉ శే్ ం అడా న్  ే  ీ మొతతం 

రూ  

1 ి  చ్  సుదర న్ రనడి్   రపడు్  నిరా ణం 06-09-2013 1500000 

2 ట్ట  లక్షి  న్ారాయణ, 
అ ి  ్ ంట్ ఇంజన్సర్  

రపడు్  నిరా ణం 06-09-2013 1000000 

3 ట్ట  లక్షి  న్ారాయణ, 
అ ి  ్ ంట్ ఇంజన్సర్  

రి  ర  ంట్ అలాోహారం మరయిు 
రి  పి్న్ క ంట్ర్ మౌకక ోజనం 
మరియు ిబ ం కిి రప లు 
ల కికంప్ు 

15-03-2014 95000 

4 అక ంట్  అ ికారి, 
ఎ ి ఎస్ట ఆర్ ట్ట ి , 
నిజామాబాద్  

మమధ స్ాన్ాలకు ో మంగ్ ిబ ం ి 
కోసం ప్ర ే క  ైర్ బసు లను 
అం ించడం 

 

15-03-2014 1120000 

5 అక ంట్  అ ికారి, 
బి ఎస్ట ఎన్ ఎల్ , 
నిజామాబాద్ 

లా ండ్ లేన్ ా రా ో మంగ్ 
ే్ష్టనలో ెబాక ి్ంగుా 

అం ించడం 

26-03-2014 626971 

  మొతతం  4341971 

 

ేరా న్ెం 9, ముని ప్ల్ కారొోరేష్టన్  నిజామాబాద్ లా 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని )ి 

 

9. బంధన్ల ఉలంఘన్(కేట్గిరి  

 

 నిరక్ష ం వలన ాని, ెమయక ో వుట్ వలన ాని ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన్ నిధులను ఖరుు 
చేయుట్లో, కొనిా కేసులలో నిబంధనలు ప్రభుత  సూచనలు ఉలం ించారని ఆడిట్ లో 
గమనించడ ెనై ి  కొనిా కేసులలో ముని ిప్ల్ క ష్టనరు నిధులను చట్్ము నిబంధనలలో 
అనుమ ంచిన ప్రమ్జన్ాలకు కాకుండా రేే ప్రమ్జన్ాలకు మనిమ్ ించారు  కొనిా కేసులలో, 
ప్రభుత  సూచనలు తప్ుో ా అరధం చేసుకోవడం లే ా తప్ుో ాష్ట ం చపె్ోడం కరడా గమనించడ ెనై ి  
అట్సవంట్ట కరమ ర తి ెైన ఖరుును సంబం ిత ఆడిట్ ని ే ికలలో అభ ంతరప్రచడ ెైన ి   
 

 నిబంధనల ఉలంఘనకు సంబం ించిన ఆడటి్ అభ ంతరములను చూ ే ఏకీకృత ప్ట్ట్క  ఈ 
ని ే ికకు జత ప్రచడ ెనై ి  ాని ప్రకారం, 162 ేరాలలో రూ 750.34 లక్షల మొతి్ం ప్ర ేయం ఉనా 
అభ ంతరములు లేవన్ె తనట్స గమనించవచుును  కొనిా కసేులు కిరంద ేరొకనడ ెనై ి   
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.1 వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి – ఇ పి ఎఫ్  కాంట్టాబయూషన్ సమయాన్ుసారంగా జమ 
చేయకప్ో వుట్ – ప ాలి్ మరియు వడడు  చెల్ంపు – రికవరగ అవసరం  

  

ఇ ి ఎఫ్ ప్థకము, 1952  క్షన్ 38 లో అం ించబడని సూచనల ేరకు 12% మరియు 
13.61%  చం ా ప్ర  ఉ య ి మరియు యజమాని నుండి నహయించి ఉ య గుల ఇ ి  ఎఫ్ ప్దులలో 

 రప ల లోప్ు ార ిరకివరీ ే  ినుండి  జమ చయేవల ను  

 

 కాంట్టరబూ ష్టన్ రికవరీని జనవరి, 2011 నుండి మమధ  క్షనలో ప్ని చసేుత నా అవుట్ స్ో రి ంగ్ 
ఉ య గుల నుండ ి చయేుచునా ి  అట్ట్  మొతతము రూ 8,92,57,815/- ఇ ి ఎఫ్ నిధులకు జమ చే  ి
యున్ాారు  కాన్స, ఆన్ ల ైన్ ప్రకరయలో జరి ిన ఆలస ం కారణం ా రూ  25,36,092/- లను అప్రాధ 
రుసుము ా చెమంచి యున్ాారు  ఆ  మధం ా రూ 9,17,93,907/- ఇ ి ఎఫ్ ని లిోనిక ి జమ 
చేయబడా్ యి  

 తరు ాత, అ ి  ్ ంట్ క ష్టనర్ ఇ ి ఎఫ్  క్షన్ 14 B ప్రకారం సమను జారి చే ి, కారొోరేష్టన్ 
అప్రాధ రుసుము ా వడడ్ ా చమెంచిన  రూ 2,80,09,360/- లను 8.1.2011 నుండి 13.03.2014 ే  ి

మధ  కాలంలో మొతతమును రి ి చెమంచాలని ఆ ేశంచారు  మవరాలు కిరం ి మధం ా  
 అప్రాధ రుసుము – రూ 1,86,32,378/- 

 వడడ్         - రూ   93,76,982/- 

 మొతతము          - రూ 2,80,09,360/- 

 అ ి  ్ ంట్ క ష్టనర్ ఇచిున సమన ఆ ే ాల ప్రకారం కారొోరషే్టన్ రూ 2,54,73,268/-ఇంతకు 
ముం  ేచమెంచిన రూ 25,36,092/- త ిీంచి జమచేయడం జరి ిం ి  
 

 ల ట్ర్ న్ెం REC/66100/2015-16/176, dt: 11.09.2015  ా రా రకివరీ ఆ ీసర్, SRO వరంగల్, 
కారొోరషే్టన్ ారనిి అప్రాధ రుసుము రూ 25,36,092/- లను రి ి చెమంచాలని కోరడ ెనై ి  
ఎందుకన ా ఎకుకవ చమెంచిన మొతతములు సరుబాట్స చయేడానికి స్ాఫ్్ట ేర్ నందు ఎట్సవంట్ట ో ర మజన్ 
లేదు  కావున రూ 25,36,092/- రనండవస్ార ిజమ చేయడ ెనై ి  
 

  ైన ేరొకనా ాట్టని బట్ట్  ఇ ిఎఫ్ చం ాను నిరశేత కాలంలో జమ చేయడంలో నిరక్ష ం ా 
ఉనాట్స నిరారించడ ెనై ి  ఫమతం ా కారొోరషే్టన్ ను రూ 3,05,45,452/- కిరం ి మధం ా నష్్టమును 
భరించవమ  వచిుం ి  
 

 అప్రాధ రుసుము మరియు వడడ్    -2,80,09,360/- 

 రనండవ స్ారి చమెంచిన అప్రాధ రుసుము -  25,36,092/-  
 మొతతము      -3,05,45,452/-. 

 

( ేరా న్ెం 58, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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  అ ే మధం ా ఇ యస్ట ఐ జమకు సంబం ించి వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస అ కిారులు 
రూ 1,08,19,210/- అప్రాధ రుసుము మరియు వడడ్  కిరంద చెమంచడం జరి ిం ి  ఇ ి కారొోరషే్టన్ కు వర 
నష్్టము  

ేరా న్ెం 57, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

9.2. ము సపల్ కారపోరషేన్ – రామగుండం, కరగంన్గర్ లా – ేకరించిన్ మొతి్ము – జమలో 
ఆలసూము – సరికాదు రూ 49,800/-. 

 ఇర ల్ న్ామా న్ెం 1779 ప్రిశీలనలో రశీదు న్ెం 012177836 నుండి 012177900 వరకు 
రూ 49800 లను 8.3.2013 నుండి 21.12.2013 వరకు ఇతరముల కిరంద ేకరించడం గమనించడ ెనై ి  
కాన్స, ఇ ే మొతతమును చిట్ా్  ే  న్ెం 141 నందు 18.12.2014న సుకోవడం జరి ిం ి ఈ మధం ా జమ 
చేయుట్లో జరి ని ఒక సంవత రం ఆలస ము కార  నిర హణ  అ కిారుల నిరక్ష మును సూచిసుత ం ి  
కార  నిర హణ  అ కిారులు సంబం తి వ కితని  చురించి చట్్ ప్ర ెనై చర లు సుకొనవల ను  

 

ేరా న్ెం 14, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్, రామగుండం, కరీంనగర్ లా సం 2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి  

 

.  ము సపల్ కారపోరషేన్ – రామగుండం, కరగంన్గర్ లా – ే ిత్ కాలము న్ందు ఫరిా చర్ 
కొన్ుగపళ్ళ  – ట్ ండరు లే ా కొటే్షన్ు పిలవక పో్ వడం – సరి కాదు రూ 1,78,790/-. 

  

GOMS No.152, Finance(DCM.1) dept, ే :ీ 12.06.2012 మరయిు GOMS No.175, 

Fin(DCM-1)Dept, ే :ీ 01.07.2013 లలోని సూచనల రేకు ఆరకి కరమ శక్షణా చర లలో ాగం ా 
కొనిా కొను పళ్  ద ని ేధం మ ించడ ెైన ి  అయినప్ోట్టకీ, ఫరిాచర్, కంప్ూట్రు మరియు మట్టక ి
సంబం ించిన వసుత వులను రూ 1,78,790/- మొ ాత నిక ి అ ికారులు కొను పలు చే నిట్స్  
గమనించడ ెనై ి  ఈ కొను పళ్ళ  ట్రండరు మరియు కొట్ేష్టను లివకుండా జరి ాయి  

మొతతం రూ లలో 
ోచర్ న్ెం  మరియు 

ే  ీ

మొతతం  అరి్కల్ చెమంచిన  ి

కంప్ూ ట్రు మరయిు  రి  రల్  

140/15-06-13 32000 లా ప్ ట్ాప్ డసె్టక ట్ాప్ మజన్ ట్రకాాల , ప ావరిఖని 

622/10-12-13 68145 డెస్టక ట్ాప్ కంప్ూ ట్రు కేం ీరయ బండార్,  దైరాబాదు 
623/10-12-13 19845 ట్ా బ్ -  ై -ే 

ఎ)    మొతతం 119990   

ఫరిా చర్ 

804/25-02-14 22800  అరమంద్ ల ైఫ్  ట్ల్, ప ావరిఖని 
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805/25-02-14 21200  -  ై -ే 

829/11-03-14 14800  ఎస్ట ఆర్ కన  ఎజనన్స స్ట,  ప ావరిఖని 

B)    Total Rs. 58800   

మొతి్ం (ఎ+బి) 178790   

 

 ఇంకా, కంప్ూ ట్ర్ అనుబంధ స్ామా ిర మరియు ఫరిాచర్ కొను పళ్ళ  వసుత   స్ామా ిర  
ప్ుసతకము నందు నమోదు చయేబడలేదు  కనుక వ య ప్రచిన మొతతం రూ 1,78,790/- ఆడటి్ నందు 
అభ ంతరము ా ఉంచబడని ి  
 

ేరా న్ెం 19, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం, కరీంనగర్ లా 2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
 

 ఓచరు, వేత్న్ బిలులు, కంట్టంజెంట్ల బిలుల న్ుండి త్గీింపులు  
న్హయింపులు సంబం ిత్ అక్ుంట్కు జమచేయకప్ో వడ(కేట్గిరి  

 

ప్నుల బిలులు, తేన బిలులు మొదల ైన ాట్ట నుండ ిచే ిన త ిీంప్ులు సంబం తి ప్రభుత  
ఖా ాలకు ప్ూరిత ా జమ చయేక ో వడం లే ా కొంత ేరకు జమ చయేడం ఆడటి్సలో గమనించబడని ి 
కొనిా త ిీంప్ులు సదరు ప్రభుత  ఖా ాలకు నిరీీత సమయములో జమ చేయని ప్క్షంలో అప్రాధ 
రుసుము ో ాట్స కరమ శక్షణా చర  సుకోగల నియమాలు ఉనాప్ోట్టక ీ   ై రేపకనా త ిీంప్ులు 
సంబం తి ప్రభుత  ఖా ాలకు జమ చయేడము లేదు   
 

స్ా ారణం ా ప్నుల బిలులు ేతన బిలుల నుండ ి త ిీంచి, ప్రభుత మునకు జమ 
చేయవల నిమ కిరంద రేొకనబడినమ  

 

పన్ుల బిలులు     త్ముల బిలులు 
 

1. ఆ ాయప్ుప్నుా    1. వృ తప్నుా 

2. ా ట్     2. స్ా ారణ భమష్ట ని  ి

3. ీనరజే్ చారీాలు    3. గూర ప్ు ఇనూ రనన్  

      4. కంట్టరబూ ట్రి ింఛను ీకము 

       5.  ైనిక సంక్షేమ ని ి  
 గమనించిన తప్ుోలను సంబం ిత ఆడటి్ ని ే ికలో చూప్డం జరి ిం ి  అందులో కొనిా కిరంద 
ఇవ బడినమ   
 

 ఓచరు , తేన బిలులు ,కంట్టంజనంట్స బిలుల నుండి త ిీంప్ులు నహాయింప్ులు సంబం ిత 
అక ంట్కు జమ చయేక ో వడమునకు సంబం ించి లేవన్ె తన ఆడటి్ అభ ంతరములు ఏకీకృత పట్టి క 

 నందు చూడవచుును  63 ేరాలలో రూ 290.73 లక్షల మొతతం ప్ర యేం ఉనా అభ ంతరాలను 
లేవన్ెతతడం జరి ిం ి  
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11. రికారుు లన్ు సమరిోంచకప్ో వడం(కేట్గిరి  

  

ముని ిప్ల్ సంసలు  స్ామాన  ప్రజలకు అవసర ెైన రపడు, మురుగున్సట్ట కాలువలు, మ ి 
ీ ాలు,  న్సట్ట సరఫరా, లభ త మరయిు వ ర ప్ ారాలను నియంతరంచడం వంట్ట మౌమక 

సదు ాయములు కమోస్ాత యి  ఇమ కొనిా ాద ాయుత ెైన మధులు నిర రితస్ాత యి  ఆరకిాభివృ ిధ  
మరియు స్ాం ీక న్ా యము కమోంచుట్కనై ప్థకములు తయారు చసే్ాత యి అనిా ప్నులు చేయుట్కు  
సంవత రము ఆ ాయానిా  ం  ం ించుకో ామ  ిన ని్ాభివృ ిధ   ం ే వేల అవశ్ కతను గురితంచి 

ాలక వరీం ఆరకి  అవసరములందు న్ెపై్ుణ ము ో కరడని ాద ాయుత చర లు 
సుకొనవలయును  

 

 కం ో్ ర లర్ మరయిు ఆడిట్ర్ జనరల్ నియమాలు మరయిు అక ంట్ మ ానం లోని డేాలకు 
సంబం ించిన స్ానిక రూమంగుల ో కమ  ిఅక ంట్  కోడ్ ప్రకారము రికారు్  చే నిప్ుడు  ై మవరములు 
అందులో య తకమవు ాయి ఈ రా థ క అక ంట్స తయారు చే  ిప్రిశీలన్ారము ఆడటి్సకు సమరిో ంచ 
వలయును  అప్ుోడే,  ప్రజా ధన్ానిా ెచిుంచ ే మష్టయంలోను మరయిు స్ా ారణ ప్రజాన్సకానిక ి
మనిమ్ ించ ేమష్టయములో ారదర కత ప్రసుుట్మౌతుం ి  
 

 రికారు్ లు సరి ా నిర ించడం ,ప్రశిీలన్ారము ఆడటి్సకు సమరిోంచడము వంట్ట ముఖ ెైన 
ప్నిని డరా యింగు మరయిు డసి రి ంగు అ ికారులు సరి ా నిర రితంచడం లేదు ీని వలన ,ప్రజాధనం 

ెచిుంచడంలో ారదర కత అన్ే ానిా స్ా ించుట్ స్ాధ ం కాదు  ఎనిా మారీ దర కాలు ,సూచనలు 
ఉనాప్ోట్టకిని ,స్ానిక సంసల  డరా యింగు మరయిు డసి రి ంగు అ ికారులు ఆడటి్సకు రకిారు్ లు 
సమరిోంచుట్లో మఫలమగుచున్ాారు ఈ రకిారు్ లు చూప్క ో వడం అన్ ే అంశ్ం కిరంద ముఖ ం ా  
ప్నులు మరియు తత ంబంధ ఎం.బుక్  ,అంచన్ా  ళై్ళ   , ట్రండరు మొదల ైనమ  ఉన్ాాయి  మినమ 
ఓచరు సంబం తి  ైళ్ళ  ,రి ష్్టరు చూప్క ో వడం రకిారు్ లు సమరిో ంచక ో వడం  ై ేరాలు సంబం తి 
ఆడటి్ ని ే కిలలో లేవన్తెతబడినమ   ఆడటి్ ారీ్లు మరయిు ఇతర ఏజన్స లు కారా లయమునకు 
వచిునప్ుడు సంబం ిత సంసల అ కిారులు రికారు్ లు నిర హణ చేయక ో వడానికి, ాట్టని ఆడటి్ కు 
సమరిోంచక ో వడనికి కారణాలను ెలప్లేక ో వడం ఆశ్ుర కరం  

 

 సంసధ  ఆరకి ప్ురపగ  ,సంసలో జరి ే ఆరకి లా ా ేమల జ ాబు ారతీన్ానిా చూ ేందుకు 
నిర సిుత నా రికారు్ ల న్ాణ త  ై ఆ ారప్డ ి వుంట్సం ి ఆడటి్సకు రకిారు్ లను సమరిో ంచే బాధ త 
సంసలోని అ కిారి   ైఉనాదని రాష్్టర ఆడటి్స నియమావమలోని 6 వ నియమంలో గల నిబంధనలు సోష్్టం 
చేసుత నాప్ోట్టకీ ,ఆడటి్సకు మమధ రకిారు్ లను సమరిో ంచడంలో మఫలమవడ ే ాకుండా ఈ కిరం ి 

ేరొకనా కసేులలో సదరు నియమావమని ాట్టంచలేదు    రికారు్ లకు సంబం ించిన అట్ట్  అలభ త 
ఫమతం ా ,సంబం ిత సంసలలోని మమధ ఆడటి్స ని ే ికలలో అన్ేక ఆడటి్స అభ ంతరములను 

ేరొకనడమయిం ి సమరిోంచని రకిారు్ లను కటే్ ిరలిో ఎం.ప్ుసతకాలు ,సంబం తి  ైళ్ళ ,అన్ేక 
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సంసలలో కోట్ా  ి రూ ాయల రేకు లా ా మేలు జరి నిట్ట్  ఓచరు వంట్ట రికారు్ లు ఆడటి్స 
అభ ంతరములలో ప్ర ాన ాతర వ ిసుత న్ాాయి  మమధ ఆగంతుక వసుత వులు ,సరుకులు ాట్ట 
కొను పళ్కు సంబం ించిన లా ా మేలను ,స్ా్ కు రి ష్్టరలో ప్దు రా యలేదు  ఆడిట్సకు 
సమరిోంచలేదు మమధ ాఖలు మొదల ైన ాట్టక ిచే ని చెమంప్ులు ాట్టకి ర దీులు ాన్స లే ా ఏ నేి 
స్ాక్ష ం ాన్స సమరిోంచక ో వడం ఈ కేట్ ిరలీో ఒక ాగం ా ఉం ి    అవసర ెనై రకిారు్ ను 
సమరిోంచడం కోసం ప్లు హాఫ్ మారిాన్ ప్ రా లను జారచీే నిప్ోట్టకీ ,ఎ ిాకర ట్టవ్ అ కిారులు ాట్టని 

ాట్టంచలేదు ఫమతం ా ఆ ేరకు రకిారు్ లు అందకుండా ో యాయి ఆ ేరకు రేాలను 
ప్రస్ాత మంచడమయిం ి  

 

 రికారు్ లను సమరిోంచక ో వడమునకు సంబం ించి లేవన్ె తన ఆడటి్ అభ ంతరములు ఏకీకృత 
ప్ట్ట్క  నందు చూడవచుును  218 ేరాలలో రూ 4829.86 లక్షల మొతతం ప్ర ేయం ఉనా 
అభ ంతరాలను లేవన్తెతడం జరి ిం ి  

 

.  ము సపల్ కారపోరేషన్ జామాబాద్ – రశీదు పుసికము మౌకు ఫాం 41  మరియు ఫాం 52 
ఆడిట్ కు అం ించలేదు – విచారణ అవసరము  

  

ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్ నిజామాబాద్ ఆడిట్ సమయంలో రశీదు ప్ుసతకములు ాం 41  
మరియు ాం 52  అన్కే స్ారు హాఫ్ మారిాన్ ల ట్ర్ ా రా కోరినప్ోట్టకీ ఆడిట్సకు సమరిో ంచలేదు  ాం  

 కు సంబం ించి  రశీదు ప్ుసతకములు మరయిు ాం  సంబం ించి  రశీదు ప్ుసతకములు 
ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు  109 రశీదు ప్ుసతకములు లేనందువల ఆ రశీదు ప్ుసతకముల ా రా 
జరుప్బడని కేరణ మరయిు జమ మవరాలు ఆడటి్ నందు ధృమకరింప్బడలేదు  మరియు ఈ 
మష్టయమునందు కారొోరషే్టన్ నిధుల దురి నిమ్గమునకు అవకాశ్ం ఉనాందువలన తక్షణ మచారాణ 
అవసరము  కార  నిర హణ అ ికారులు ఈ మష్టయ ెై ెంట్న్ే త ని చర లు సుకొనవల ను  

 

ేరా న్ెం 29, ఆడటి్ రి ో ర్్, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్, నిజామాబాద్ లా సం 2013-14  

 

12. దురివ మ్గములు (కేట్గిరి  

 
దురి నిమ్గముల  ై లేవన్ె తన ఆడటి్ అభ ంతరముల ఏకకీృత ప్ట్ట్క పట్టి క  ం   లో 

చూప్బడనిమ  13 కేసులు రూ 65.91 లక్షల మొతతం ప్ర యేంగల అభ ంతరములు సంబం తి ఆడటి్ 
ని ే ికలలో లేవన్తెతబడనిమ  

 దురి నిమ్గమునకు సంబం ించిన కొనిా కేసులు కిరంద ఇవ బడనిమ   
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.1 ము సపల్ కారపోరేషన్ – రామగుండం, కరగంన్గర్ లా – పన్ుాల వసయలు – ఇరసాల్ ామా 
న్ందు సుకోకపో్ వట్ం  - ధుల దురివ మ్గము రూ 3000/-.  

 

కారొోరషే్టన్ రామగుండం నందు రశీదు ప్ుసతకము ో ఇర ల్-న్ామాను ప్రిశీమంచ ా రశీదు 
ప్ుసతకము న్ెం 935 ను శీర ఓ  శ్ంకర్ రావు, నియర్ అ ి  ్ ంట్ కు జార ీ చే యిున్ాారు  అట్ట్  
ప్ుసతకములోని  రశీదు న్ెం 012193401 నుండి  012193500 వరకు కమ ి యునా ి  కిరం ి మధం ా 

ేకరించబడిన రూ 3000/- ఇర లన్ామా నందు నమోదుకాబడలేదు  కనుక దురి నిమ్గం 
అయినట్స ా ామంచడ ెైన ి  

మొతతము రూ లలో  
ే  ీ రశీదు న్ెం  చెమంప్ును ీ కరించ ే ారి రేు ప్నుా ేకరణ 

కాలం 

మొతతం 

1-4-2013 012193494 యం  స్ామ య , ఇంట్ట న్ెం 19-7-14 10/12 to 3/13 600 

1-4-2013 012193495 ఎస్ట  రాములు, ఇంట్ట న్ెం 13-3-360 4/13 100 

1-4-2013 012193496 డి  లక్షి  రాజమ్, ఇంట్ట న్ెం 18-3-11/1 12/12 100 

1-4-2013 012193497  స్ా , ఇంట్ట న్ెం 16-8-162 2/13 to 3/13 200 

1-4-2013 012193498 ఎస్ట కన  నజర్, ఇంట్ట న్ెం 16-9-118 8/09 to 5/10 1000 

1-4-2013 012193499 ఎస్ట  లక్షి  న్ారాయణ,  ఇంట్ట న్ెం 19-8-80 12/12 to 4/13 500 

1-4-2013 012193500 ఎస్ట  లక్షి  న్ారాయణ, ఇంట్ట న్ెం 19-2-72 12/12 to 4/13 500 

మొతి్ం 3000 

 

 అందువలన రూ 3000/- సంబం తి వ కిత నుండ ిరకివర ీజరి  ి కారొోరషే్టన్ నిదులలోనిక ిజమ 
చేయవల ను  

ేరా న్ెం 49, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్, రామగుండం, కరీంనగర్ లా 2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి  

 

.2 ము సపల్ కారపోరషేన్ – రామగుండం, కరగంన్గర్ లా –పన్ుాల వసయళ్ళ  – అసంబదె 
కూడికలు – రికవరగ అవసరం రూ 1625/-. 

 కిరంద ెమ ని రశీదు ప్ుసతకము నుండి ఇర లన్ామాను ప్రశిీమంచ ా కిరం ి మధం ా 
అసంబద కరడకిలు గమనించడ ెనై ి                                                  మొతతము రూ లలో 

కరమ 
సంఖ  

రశీదు ప్ుసతకం న్ెం / 
బుక్ న్ెం  

రశీదు ప్ుసతకం నుండ ి

సుకోవల ిన ాసతవ 
మొతతం  

ఇర ల్-న్ామాలో 
సుకునామొతతం  

వ ా సం 

1 013205969/260 2000 1000 1000 

ఉ య  ి రేు : ి  చ్  ఐలయ , ి  చ్ డబుా  
2 013420507/206 4363 4323 40 
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3 013420524/206 329 0 329 

4 013424432/245 256 0 256 

మొతతం 1625 

 

 కనుక, రూ 1625/- సంబం తి వ కిత  వ కు ల నుండ ిరకివర ీచే  ి ెంట్న్ే కారొోరషే్టన్ నిధులలో 
జమచేయవల ను  

 

ేరా న్ెం 50, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్, రామగుండం, కరీంనగర్  లా 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

13.  అ ిక చెల్ంపులు (కేట్గిరి  

 

 చాలా లా ా ేమలలో అ ిక చమెంప్ులు జరి ాయని, ఆడటి్ లో గమనించడ ెైన ి  ఈ అ కి 
చెమంప్ులు కిరం ి కారాణాల వలన జరి ాయి   
 
 

      ఎ  తప్ుో ల కకలు లే ా 
 బి  బిలుల కరడికలలో తప్ుోలు 

 ి  అనుమ ంప్రాని కనయిములను అనుమ ంచడం లే ా 
 డి  ప్రభుత  సూచనల గురించిన అవ ాహన లేక ో వడం  
 

  

అ కి చెమంప్ులను గురించిన అభ ంతరములకు సంబం ించిన ఏకీకృత ప్ట్ట్క న్ెం  ఈ 
రి ో రు్ కు జత ప్రచబడని ి  40 ేరాలలో రూ 155.47 లక్షల ప్ర యేం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతబడనిమ   
 

.  వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి – ల ైబారగ  స్ - 2013-14 వ సంవత్సరమున్కు లా 
గరం ాలయ సంసికు జమ చయేుట్ – కారపోరేషన్ ేకరణ చారగీలు 15% త్గీించక ప్ో వుట్ – 
న్షిము రూ 25,19,834/-. 

  

-  సంవత రమునకు కారొోరషే్టన్ ా రా ల ైబరర ీ  స్ట లా గరం ాలయ సంసకు 
రూ 1,67,98,895/- జమ చయేబడనిట్స ఆడిట్ నందు గమనించడ ెనై ి  GOMs No.37 MA dept,                            

ే :ీ 25.01.2000 ప్రకారము లా గరం ాలయ సంసక ిజమ చయేక ముందు 15% కేరణ చారీాల కిరంద 
త ిీంప్ు చయేవల ను  కాన్స, ల ైబరరీ రుసుము చెమంచటే్ప్ుోడు ేకరణ చారీాల కిరంద ఎట్సవంట్ట త ిీంప్ు 

చేయబడక ో వడం సరకిాదు  ీని వలన రూ 25,19,835/-, రూ 1,67,98,895/- లో 15%  కారొోరషే్టన్ 
కు నష్్టము జరి ిన ి  
 

ేరా న్ెం 22, వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస 2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని )ి 
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1 . ఇత్రములు (కేట్గిరి  

 

 

  ై కటే్ ిరలీకు చెందని ఆడటి్ అభ ంతరములకు సంబం ించిన ఏకీకృత పట్టి క  ం  ఈ 
రి ో రు్ కు జత ప్రచబడిన ి  112 ేరాలలో రూ 768.68 లక్షల మొతతం ప్ర ేయం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతబడా్ యి   
 

1 .1 ము సపల్ కారపోరషేన్ జామాబాద్ – ే ిత్ కాలములో ఫరిాచర్ కొన్ుగపలు – చరూ 
అవసరము రూ 2,09,166/-. 

               

ఆడటి్ ప్రశిీలనలో రూ 2,09,166/- లను డరా  చేయబడి కిరంద చూప్బడిన రశీదుల ా రా 
ఫరిా చర్ కొను పలు చయేట్ం జరి ిం ి మరియు సంబం తి దస్ాత ే లు మరియు రశీదులు ఆడిట్ 
ప్రశిీలనకు ఇవ బడలేదు  

మొతతము రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

ోచర్ 
న్ెం  

ే  ీ మవరములు మొతతం 
రూ  

నగదు ప్ుసతకం 
ేరు 

1 330 04.01.14 ఫరిాచర్ కోను ొళ్ళ          

75286  
ె ా  

2 131 26.04.13 కురీుల చారాీలు  5100   002 ఎఫ్ 

3 167 08.05.13  బిరు ాల సరఫరా     17700   002 ఎఫ్ 

4 208 10.05.13  ప ెరజ్ బిరు ాల  కోను ొళ్ళ  42000   002 ఎఫ్ 

5 210 10.05.13 3 ఓ  న్ రాక్  ల కోను పళ్ళ  27000   002 ఎఫ్ 

6 410 03.08.13  బిరు ాల సరఫరా 15600   002 ఎఫ్ 

7 683 05.12.13 ఫరిాచర్ సరఫరా  26480   002 ఎఫ్ 

మొతతం 209166 
 

 

 సరుకలర్ ెమో న్ెం  7172-ఎ/127/ట్ట ఎఫ్ ఆర్/2012, ే :ి12.04.2012లోని ఆ ే ాల 

ప్రకారము ప్రభుత  మ ా ాలు  ఆ సీులు ఎట్సవంట్ట ఫరిా చర్ కొను పళ్ళ  చయేరాదు  హా ిో ట్ల్ , 
హో ట్ల్ , రన డిెనిియల్ సూకల్ , రన డిెనిియల్ కాలే  లు మాతర ే కొను పళ్ళ  జరుప్వచుు  

 

 కనుక వ య ప్రచిన అట్ట్  మొతతమును ఆడిట్ అభ ంతరము ా ఉంచడ ెనై ి  
 

ేరా న్ెం 71, ముని ప్ల్ కారొోరషే్టన్ నిజామాబాద్ లా 2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని )ి 

 

 
                         సంచాలకులు 
 ైదరాబాదు          ేిట్ ఆడిట్,  

తే ిుః -0 -                     తెలంగాణ,  దైరాబాదు  



[�ǵĽgWȽ�ĥfĸĆťĸÃcVi_¡ D�Į�_పM�śC_¡

2 వ ȇĵ�E[�





CƘ[
d3DŪ

[�ǵĽgWȽ
ĥfĸôťĸÃcȴ ĳÐ] 

01.04.2014 Ĳ�M�
Ĭ�[�3O¦

31.03.2015 Ĳ�M�ĥ�
W®ĸ�Š ĨnĽgV 6Ĭ�M�ų

 31.03.2015 Ĳ�M�ĥ�
ǵ_ŵaVŤ 6Ĭ�M�ų

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 1 1 0

2 a]3EȽ 1 1 0

3 Cĸ�3VEȻ 1 1 0

4 ĸf[E�3O3 1 1 0

5 D[ũ3 1 1 0

6 ǵJ�[�Y�Ti 1 1 0

6 6 0

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_
6Ĭ�ȫ Ľgšǳǵ ĮmȃĳÐ WM�śC

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 1
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 

WViŤ_
İ�ŵĸf

6İ�\3
(110)

ĥÃM�ķ3ǩV
6İ�\3 & Vcś

Wĸ�e]3
(120)

[�ǵŸWȽ
6diŠ_ Vi3Ĭ�
5İmŢ İ�ŵĸf

aǩŖV
6İ�\3

(130)

Ĵhǯ
[ĸ�\�
\¢JȻ
Ĩ�ĸ�Ř_¡
(140)

5[ũC[�
[ĸ�\�
5İmŢ_

6İ�\[�
(150)

ĸ²ȇVjŪ ĦfƘ3M�ų
H3İ� & 
ĸfķǴ_¡

(160)

ĳ¿M�śYO¦_
Vi3Ĭ� 6İ�\3

(170)

aĬ�ŝ İ�ŵĸf
6İ�\3

(171)

ఇతర
6İ�\3

(180)

ǿRŠ3
(6İ�\[�)

1 ǭ.ľÁȦ..\ȹ.Ľg. 101426.10 41758.82 844.63 60980.82 133.34 2449.66 28.13 11456.34 204.18 219282.02

2 a]3EȽ 4872.06 2588.77 102.97 1476.04 7.27 1.49 0.43 26.62 388.82 9464.47

3 Cĸ�3VEȻ 1877.39 712.79 64.85 1870.07 0.21 0.00 13.51 9.29 72.66 4620.77

4 ĸf[E�3O3 203.18 215.67 13.84 333.93 0.21 0.00 3.78 3.57 71.13 845.31

5 D[ũ3 193.74 0.00 26.91 469.12 2.91 558.05 24.56 239.72 104.54 1619.55

6 ǵJ�[�Y�Ti 736.34 518.26 33.22 975.70 9.91 529.45 8.70 25.45 42.94 2879.96

109308.81 45794.31 1086.42 66105.68 153.85 3538.65 79.11 11760.99 884.27 238712.08

WM�śC Ĳ±3. 2 (1)

ǿRŠ3

]¤._ǖ__Đ

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ ȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ� ĸ²ȇVjŪ ĸfYO¦_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC

Page 141



#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
[�ǵŸWȽ

ǵı�
(310)

ĥÃM�ķ3ǩV
ǵUi_¡
(311)

ǵ_ŵ_¡
(312)

ǵĸÃšȋ3ǩV
పనుల E¢ĸ�Ŗ
ĥÃM�ķ3ǩV

ǵUi_¡
(320)

Ľ¿C¥ŪȻ ȭ
_ĐVių
(330)

5ȴ
Ľ¿C¥ŪȻ ȭ

_ĐVių
(331)

aǩŖV
Ĭ�ǷfǭM�ų

(340)

Ĭ�Ƿfǭȫ
WVi_¡
(341)

ఇతర
5Wť_¡

(350)

ĥÃM�ķ3W
_¡

(360)

ǿRŠ[�
(ĥfŪĳgMȽ)

ĺ±]ȋǿRŠ3
(ĸ²ȇVjŪ

+ĥfŪĳgMȽ)

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 207619.84 15743.54 175929.64 119767.06 0.00 6985.24 25065.03 7.85 71636.44 2922.18 625676.82 844958.84

2 a]3EȽ 2567.87 0.00 0.00 3572.10 -170.85 0.00 238.69 0.00 1620.53 0.00 7828.34 17292.81

3 Cĸ�3VEȻ 7649.82 483.28 0.00 1834.11 0.00 205.90 487.31 72.45 619.95 0.00 11352.82 15973.59

4 ĸf[E�3O3 0.00 78.56 0.00 255.55 0.00 0.00 21.15 0.00 62.89 0.00 418.15 1263.46

5 D[ũ3 9007.16 -305.03 0.00 1989.78 0.00 0.00 222.30 0.00 578.03 0.00 11492.24 13111.79

6 ǵJ�[�Y�Ti 0.00 0.00 0.00 316.01 0.00 0.00 201.74 0.00 320.42 0.00 838.16 3718.12

226844.69 16000.35 175929.64 127734.61 -170.85 7191.14 26236.22 80.30 74838.26 2922.18 657606.53 896318.61ǿRŠ3

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ ȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ� ĥfŪĳgMȽ ĸfYO¦_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC

WM�śC Ĳ±3 2 (2)

]¤._ǖ__Đ

Page 142



#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
aŪaȎfšWC
D] Ŗ_¡
(210)

Ƿf_V
D] Ŗ_¡
(220)

6WĸÃcVių
[ĸ�\�

Ķ¸ķMĲ±ȴŸ
(230)

aĬ�ŝ
[ĸ�\�

6ĸ�šC
D] Ŗ_¡
(240)

ǷčƔĦfƘȹ
D] Ŗ_¡
(250)

ĸ²ȇVjŪ ĦfƘ3Mų
H3İ� & 
ĸfķǴ_¡

(260)

ĥÃM�ķ3W_¡
[ĸ�\�
[�Ĵh_¡
(270)

ఇతర
D] Ŗ_¡
(271)

R] E�T_
(272)

[�3Tiĥf
_�ǵĥ�

d3Y3ı�3
ǩVȇ
(280)

ĸ�J] ŵ
ǵı�ĥ�

[ȅŴ3W
(290)

ǿRŠ3
(ĸ²ȇVjŪ)

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 71505.68 4369.09 59346.38 1.78 1474.23 0.00 0.00 0.00 26990.17 0.00 0.00 163687.33

2 a]3EȽ 2446.84 857.98 3255.71 4.87 16.25 0.00 0.00 26.96 831.32 158.04 31.25 7629.22

3 Cĸ�3VEȻ 1484.19 760.66 910.93 0.37 83.80 0.00 2.62 0.00 459.98 0.00 0.00 3702.55

4 ĸf[E�3O3 452.21 298.26 233.01 0.31 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1007.80

5 D[ũ3 435.48 529.77 355.80 4.60 58.42 0.00 0.40 3.01 8.22 22.08 0.00 1417.78

6 ǵJ�[�Y�Ti 604.00 126.81 1336.77 3.43 80.31 0.00 0.00 6.86 8.00 24.27 0.00 2190.45

76928.40 6942.57 65438.60 15.36 1737.02 0.00 3.02 36.83 28297.69 204.39 31.25 179635.13ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 3 (1)

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ ȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ� ĸ²ȇVjŪ Ĩmȃų3W_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC

]¤._ǖ__Đ
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
Ľgš] 6diš_¡

(410)

ǷčĦ²ÓV
R] E�T_

(411)

ǵĸfũQ3_Đ
ǵ ĻfbŵR
WVi_¡
(412)

Ȏfı�]Q
ǵUi__Đ

ĳ¿M�ś
YO¦_¡
(420)

ఇతర
ǵUi__Đ

ĳ¿M�ś
YO¦_¡
(421)

Ĩnǳ
ǵ_ŵ
(430)

] Q
EƘdiŠ_¡
(431)

ĸfǵ
Y�ĥ�_C¡
ĥÃM�ķ3
W_¡
(432)

[�3Ti
diŠ

D] Ŗ_¡
(440)

నగదు
[ĸ�\�
Y�Ū3C¡
ǵ_ŵ
(450)

5Wť_¡ , 
[�3TidiŠ
Ĩmȃų3W_¡, 
Ĭ�ǷfǭM�ų

(460)

_ĐVių
5Ĭ�ŵViŸ

_¡
[ĸ�\�

Ĭ�Ƿfǭȫ C¡
ǷčĦ²ÓV

ĥÃM�ķ3W
_¡

(461)

ఇతర
6diŠ_¡
 (470)

ఇతర
[�Ĵh

Ĩn\TE�
D] Ŗ_¡
(480)

ǿRŠ[�
(ĥfŪĳgMȽ)

ĺ±]ȋǿRŠ3
(ĸ²ȇVjŪ

+ĥfŪĳgMȽ)

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 606755.11 -211951.64 36767.01 212.50 0.00 171.89 0.00 20017.73 0.00 154735.15 19969.06 0.00 0.00 0.00 626676.81 790364.14

2 a]3EȽ 5644.37 -670.52 88.46 734.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1583.98 0.00 0.00 447.26 0.00 7828.35 15457.57

3 Cĸ�3VEȻ 34496.02 -28056.20 25.55 397.06 1301.14 9.39 1682.67 0.00 1.46 2010.92 64.40 0.50 170.24 0.00 12103.15 15805.70

4 ĸf[E�3O3 526.27 0.00 10.02 397.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.40 0.50 170.24 0.00 1168.49 2176.29

5 D[ũ3 13124.12 -6629.23 1092.92 0.00 83.46 1.52 -266.41 0.00 0.00 3354.07 110.30 0.00 7.19 615.96 11493.90 12911.68

6 ǵJ�[�Y�Ti 2026.68 0.00 21.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2048.02 4238.48

662572.57 -247307.59 38005.30 1741.42 1384.60 182.80 1416.26 20017.73 1.46 161684.12 20208.16 1.00 794.93 615.96 661318.72 840953.86

WM�śC Ĳ±3. 3 (2)

ǿRŠ3

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ ȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ� ĥfŪĳgMȽ Ĩmȃų3W_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC

]¤._ǖ__Đ
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
WViŤ_
6İ�\3

(110)

ĥÃM�ķ3ǩV
6İ�\3 & 
Vcś Wĸ�e]3

(120)

[�ǵŸWȽ
6diš_

Vi3Ĭ� 5İmŢ
İ�ŵĸf
aǩŖV

6İ�\3
(130)

Ĵhǯ
[ĸ�\�
\¢JȻ
Ĩ�ĸ�Ř_¡
(140)

5[ũC3
[ĸ�\�
5İmŢ_

6İ�\3
(150)

ĸ²ȇVjŪ
ĦfƘ3M�ų H3İ�
ĸfķǴ_¡

(160)

ĳ¿M�śYO¦_
Vi3İ�

6İ�\3
(170)

aĬ�ŝ İ�ŵĸf
6İ�\3

(171)

ఇతర
6İ�\3

(180)

ǿRŠ3
(ĸfYO¦_¡)

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 101426.10 41758.82 844.63 60980.82 133.34 2449.66 28.13 11456.34 204.18 219282.02

2 a]3EȽ 4893.29 2588.77 102.97 1482.64 7.27 30.34 0.43 53.78 1473.47 10632.96

3 Cĸ�3VEȻ 1877.39 712.79 64.85 1870.07 0.21 0.00 13.51 9.29 72.66 4620.77

4 ĸf[E�3O3 1038.67 215.67 11.33 459.75 0.21 377.18 7.71 42.10 69.05 2221.67

5 D[ũ3 193.56 0.00 26.91 469.13 2.92 558.05 24.56 169.72 94.54 1539.38

6 ǵJ�[�Y�Ti 1646.36 518.26 47.91 976.20 9.91 537.03 8.70 25.45 43.94 3813.75

111075.37 45794.31 1098.60 66238.61 153.85 3952.25 83.04 11756.68 1957.85 242110.55

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ WTiŢ_ ĺfĸ� 6İ�\�_Vi ĮmȃĳÐ WM�śC

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 4

]¤._ǖ__Đ
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
aŪaȎfšWC
D] Ŗ_¡
(210)

Ƿf_V
D] Ŗ_¡

(220)

6WĸÃcVių
[ĸ�\�

Ķ¸ķM½ViŸ
(230)

aĬ�ŝ
[ĸ�\�

6ĸ�šC
D] Ŗ_¡
(240)

ǷčĦfƘȹ
D] Ŗ_¡
(250)

ĸ²ȇVjŪ
ĦfƘ3M�ų
H3İ�

[ĸ�\�
ĸfķǴ_¡

(260)

ĥÃM�ķ3
W_¡

[ĸ�\�
[�Ĵh_¡
(270)

ఇతర
D] Ŗ_¡
(271)

R] E�T_
(272)

[�3Ti
ĥf_�ǵĥ�
Ĩm3İ�Vȇ

(280)

ĸ�J] ŵ
ǵı�ĥ�

[ȅŴ3W
(290)

ǿRŠ3

1 ǭ.ľÁȦ..\ȹ.Ľg. 71505.68 4369.09 59346.38 1.78 1474.23 0.00 0.00 0.00 26990.17 0.00 55594.68 219282.01

2 a]3EȽ 2525.46 896.26 3447.55 33.97 65.41 0.00 0.00 26.96 1095.81 301.53 48.79 8441.74

3 Cĸ�3VEȻ 1484.19 760.66 910.93 0.37 83.80 0.00 2.62 0.00 459.98 0.00 0.00 3702.55

4 ĸf[E�3O3 461.98 461.98 355.10 0.39 25.66 0.00 0.00 0.00 1049.92 0.00 0.00 2355.03

5 D[ũ3 435.48 529.78 355.80 4.60 58.42 0.00 0.40 3.01 8.21 2.08 0.00 1397.78

6 ǵJ�[�Y�Ti 609.14 126.49 1338.70 3.25 80.75 0.00 0.00 6.86 1681.12 24.17 0.00 3870.48

77021.93 7144.26 65754.46 44.36 1788.27 0.00 3.02 36.83 31285.22 327.78 55643.47 239049.60

2013-2014 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ ȁCŐ WTiŢ_ĺfĸ� aŪ\�_Vi ĮmȃĳÐ WM�śC

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 5

]¤._ǖ__Đ
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
ĻfbŵR 6diš_¡

(410)

ǷčĦ²ÓV R] E�T_
(411)

ǵĸfũQ3_Đǵ ĵ�ĸ�
WVi_¡
(412)

Ȏfı�]Q
ǵUi__Đ

ĳ¿M�śYO¦_¡
(420)

ఇతర ǵUi__Đ
ĳ¿M�śYO¦_¡

(421)

d]C¡ ǵ_ŵ
(430)

] QEƘdiŠ_¡
ĸfaȃŸVȇ

(431)

1 ǭ.ľÁȦ..\ȹ.Ľg. 605755.11 -211951.64 36767.01 212.5 0 171.89 20017.73

2 a]3EȽ 402032.62 -366606.62 194.68 999.45 0.00 33.13 2616.63

3 Cĸ�3VEȻ 34496.02 -28056.20 25.55 397.06 1301.14 9.39 1682.67

4 ĸf[E�3O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 D[ũ3 13124.11 -6629.24 1093.62 0.00 83.46 1.53 -266.41

6 ǵJ�[�Y�Ti 25491.86 -18968.11 51.03 96.60 0.00 5.81 1246.93

1080899.72 -632211.81 38131.90 1705.61 1384.60 221.75 25297.56ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 6 (1)

  2013-14  d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ WTiŢ_ĺfĸ� 6diŠ_ WM�śC

]¤._ǖ__Đ
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 

ĸfǵ Y�ĥ�_C¡
ĥÃM�ķ3W_¡

ĸfaȃŸVȇ
(432)

[�3TidiŠ
D] Ŗ_¡

(440)

నగదు
[ĸ�\�

Y�Ū3C¡ ǵ_ŵ
(450)

5Wť_¡ , 
[�3TidiŠ
Ĩmȃų3W_¡, 
Ĭ�ǷfǭM�ų

(460)

_ĐVių
5Ĭ�ŵViŸ_¡

[ĸ�\�
Ĭ�Ƿfǭȫ C¡

ǷčĦ²ÓV
ĥÃM�ķ3W_¡

(461)

ఇతర 6diŠ_¡
(470)

ఇతర [�Ĵh
Ĩn\TE� D] Ŗ_¡

(480)

ǿRŠ3

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 0.00 0.00 154735.15 19969.06 0.00 0.00 0.00 625676.81

2 a]3EȽ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39269.89

3 Cĸ�3VEȻ 0.00 1.46 2010.92 64.40 0.50 170.24 0.00 12103.15

4 ĸf[E�3O3 0.00 0.00 1564.66 125.65 6.89 0.00 0.00 1697.20

5 D[ũ3 0.00 0.00 3354.07 110.31 0.00 7.19 615.96 11494.60

6 ǵJ�[�Y�Ti 0.00 0.00 981.98 0.65 439.07 0.00 0.00 9345.83

0.00 1.46 162646.78 20270.07 446.46 177.43 615.96 699587.48ǿRŠ3

2013-14  d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ WTiŢ_ĺfĸ� 6diŠ_ WM�śC

WM�śC Ĳ±3. 6 (2)

]¤._ǖ__Đ
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#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 
[�ǵŸWȽ
ǵUi_¡
(310)

ĥÃM�ķ3ǩV
ǵUi_¡
(311)

ǵ_ŵ_¡
(312)

ǵĸÃšȋ3ǩV
పనుల E¢ĸ�Ŗ
ĥÃM�ķ3ǩV

ǵUi_¡
(320)

Ľ¿C¥Ūĸ�ȭ
5Wť_¡
(330)

Ľ¿C¥Ūĸ�ȭ
ĥfǵ 5Wť_¡

(331)

aǩŖV
Ĭ�ǷfǭM�ų

(340)

Ĭ�Ƿfǭȫ
WVi_¡
(341)

ఇతర
5Wť_¡
(350)

ĥÃM�ķ3W
_¡

(360)

ǿRŠ3

1 ǭ.ľÁȦ..\ȹ.Ľg. 207619.84 15743.54 175929.64 119767.06 0.00 6985.24 25065.03 7.85 71636.44 2922.18 625676.82

2 a]3EȽ 37389.25 892.92 -30.17 4412.04 1406.02 -50.00 521.06 9.53 6184.55 -8.97 50726.23

3 Cĸ�3VEȻ 7649.82 483.28 0.00 1834.11 0.00 205.90 487.31 72.45 619.95 0.00 11352.82

4 ĸf[E�3O3 4781.89 0.00 0.00 2154.69 0.00 0.00 271.95 0.16 984.12 0.00 8192.81

5 D[ũ3 9007.17 -305.03 0.00 1989.79 0.00 0.00 222.29 0.00 578.04 0.00 11492.26

6 ǵJ�[�Y�Ti 3435.65 0.18 109.56 2029.37 263.39 0.00 1316.47 0.00 1211.20 0.00 8365.83

269883.63 16814.89 176009.03 132187.06 1669.41 7141.14 27884.11 89.99 81214.30 2913.21 715806.77

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcVi_ WTiŢ_ ĺfĸ� 5Wť_¡ WM�śC

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 7

]¤._ǖ__Đ
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# ĥÃMĦ�ĸ� ĳÐ]  5ZŪ3R]
[�_¡ ǿRŠ3

1 _»CŐ__Đ aŪĮ�Ūd3 15 44.80

2 ĦfƘ3M�ų/ ǵUi_ 5ı�C ȇǵȂE3 1 2.25

3 ĦfƘ3M�ų/ǵUi_ [ȅŴ3W 6 213.87

4 EO¦a Įnİ�ĥ� [�3Ti ȇǵȂĦ�3Hǵ ĦfƘ3M�ų 19 816.30

5 ĦfƘ3M�_ Tiĸ�ŵǵȂE3 1 0.00

6 WƔĮnŪĥ�3ǩV ǵUi_Vi ȇǵȂĦ�3HC ǷčaO3 . 9 221.13

7 Yĥfķ_Vi adj_¡ Ĩn\C ǷčaO3 31 1538.81

8 5Ĭ�ŵViŸ_ d] ŢY�M�Vi ĳ¿3Ĭ�3E�_Đ a3HO3 18 261.69

9 ǵ\[�aȅ 9_ų3FV 162 750.34

10
AH] ų, ĺÂRV ǹ_¡ų_¡ / C3M�3J²3M� ǹ_¡ų_Vi3Ĭ�
RĦ�œ3W_¡/adj`ŴVi J[Ĩn\C ǷčaO3 63 290.73

11 ĸ�ĥf] ŝ_Vi d[ĸ�ť3HC ǷčaO3 218 4829.86

12 Tiĸ�ŵǵȂĦf_¡ 13 65.91

13 5ı�C Ĩmȃų3W_¡ 40 155.47

14 akı� aŪ\[� 2 0.43

15 D�Į�__Đ ĳÐĸôŐVǵ నగదు / ȎčśȻŸ 0 0.00

16 ȇǵ[\ UkaWĮ�Ɣ_ ĳ¿3ĬmǶŸ 8 2.25

17 dĸfŖĸ�Ř ǿĮ�Š_ ĳ¿3Ĭ�3E� ĸ�Caĸ� 0 0.00

18 7R][�_¡ 112 768.68

19
Ĭ�Ĭ� / ĨmC¡Ő_Vi ĽhŵCĸ�3ǩ, dĥf_3_Đ adj_¡ Ĩn\C
ǷčaO3 .

0 0.00

ǿRŠ[� 718 9962.53

WM�śC Ĳ±3.8

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcȴ 6Ĭ�ȫ _Đ E[ǵ3ǩV ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf
5ZŪ3R][�_Vi ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV WM�śC
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d3DŪ ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ
[�

సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[�

1 ǭ.ľÁȦ..\ȹ.Ľg. 0 0.00 0 0.00 1 100.13 3 0.00 0 0.00 2 118.97 9 102.19 1 0.08 34 87.44 8 34.69

2 a]3EȽ 4 0.00 1 2.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1200.92 0 0.00 17 447.99 2 0.00

3 Cĸ�3VEȻ 5 44.8 0 0.00 1 23.22 8 430.44 1 0.00 4 102.16 4 75.37 12 202.87 14 17.19 29 223.53

4 ĸf[E�3O3 2 0.00 0 0.00 0 0.00 7 385.86 0 0.00 0 0.00 3 1.21 1 0.07 8 6.21 1 12.33

5 D[ũ3 1 0.00 0 0.00 2 40.05 1 0.00 0 0.00 3 0.00 10 159.12 3 7.48 67 142.36 23 20.18

6 ǵJ�[�Y�Ti 3 0.00 0 0.00 2 50.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 51.19 22 49.15 0 0.00

15 44.80 1 2.25 6 213.87 19 816.30 1 0.00 9 221.13 31 1538.81 18 261.69 162 750.34 63 290.73ǿRŠ3

AH] ų, ĺÂRV
ǹ_¡ų_¡ / 

C3M�3J²3M�
ǹ_¡ų_Vi3Ĭ�

RĦ�œ3W_¡/వసూ
`ŴVi

J[Ĩn\C
ǷčaO3 (10)

ĦfƘ3M�/ǵUi_
[ȅŴ3W (3)

EO¦a Įnİ�
[�Ħ�3W Ĳ�M�ĥ�

[�3Ti
ĦfƘ3MųVi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3 . (4)

ĦfƘ3M�ų / 
ǵUi_

Tiĸ�ŵǵȂE3
 (5)

WƔĮnŪĥ�3ǩV
ǵUi_Vi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3 . (6)

#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 

WM�śC Ĳ±3. 8 (1)

D�Į�_ 53ĥ²__Đ
aŪĮ�Ūd3 . (1)

5ı�C3Ħf
ĦfƘ3M�_

ȇǵȂE3(2)

Yĥfķ_Vi
adj_¡ Ĩn\C

ǷčaO3 (7)

5Ĭ�ŵViŸ_
d] ŢY�M�Vi
ĳ¿3Ĭ�3E�_Đ
a3HO3 (8)

ǵ\[�aȅ
9_ų3FV

(9)

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcȴ 6Ĭ�ȫ _Đ E[ǵ3ǩV ĥfĸĆťĸÃcȴ ĺfĸ�Ħf ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf 5ZŪ3R][�_ d3DŪ [ĸ�\� ǿRŠ[� HjĳÐ WM�śC
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d3DŪ ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ
[�

సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� సం
DŪ

ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[�

1 ǭ.ľÁȦ.\ȹ.Ľg. 38 335.49 3 8.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 27 0.00 0 0.00 128 787.42

2 a]3EȽ 26 1970.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.25 0 0.00 12 765.30 0 0.00 68 4389.6

3 Cĸ�3VEȻ 49 605.19 4 11.49 35 38.38 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 4 0.00 0 0.00 171 1774.64

4 ĸf[E�3O3 26 568.35 3 1.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 4 0.00 0 0.00 56 975.59

5 D[ũ3 41 95.61 3 44.43 4 0.80 1 0.43 0 0.00 2 0.00 0 0.00 49 3.38 0 0.00 210 513.85

6 ǵJ�[�Y�Ti 38 1254.33 0 0.00 1 116.29 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 16 0.00 0 0.00 85 1521.43

218 4829.86 13 65.91 40 155.47 2 0.43 0 0.00 8 2.25 0 0 112 768.685 0 0.00 718 9962.53ǿRŠ3

ǿRŠ[�5ı�C Ĩmȃų3W_¡
(13)

akı� aŪ\[�
(14)

D�Į�__Đ
ĳÐĸôŐVǵ నగదు

/ ȎčśȻŸ
(15)

ȇǵ[\
UkaWĮ�Ɣ_

ĳ¿3ĬmǶŸ
(16)

#
[�ǵĽgWȽ

ĥfĸĆťĸÃcȴ ĳÐ] 

WM�śC Ĳ±3. 8 (2)

ĸ�ĥf] ŝ_Vi
d[ĸ�ť3HC
ǷčaO3 (11)

Tiĸ�ŵǵȂĦf
_¡

(12)

dĸfŖĸ�Ř
ǿĮ�Š_
ĳ¿3Ĭ�3E�
ĸ�Caĸ�
(17)

7R][�_¡
(18)

Ĭ�Ĭ� / 
ĨmC¡Ő_Vi
ĽhŵCĸ�3ǩ, 
dĥf_3_Đ

adj_¡ Ĩn\C
ǷčaO3 .

(19)

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥfĸĆťĸÃcȴ 6Ĭ�ȫ _Đ E[ǵ3ǩV ĥfĸĆťĸÃcȴ ĺfĸ�Ħf ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf 5ZŪ3R][�_ d3DŪ [ĸ�\� ǿRŠ[� HjĳÐ WM�śC
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మునిసిపాలిటలీు 

 

3 వ భాగము 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అం ాలు 
 

విభాగం-ఎ 

వరుస సంఖ్య వివరణ పేజి న ంబరు 
1 ఉపో ద్ఘా తం V 

2 స్థల పరిశీలన VII 

(i) పరిచయం 1-2 

(ii) ఆడిట్ స్థతి 2-7 

(iii) కొన్ని ఎంపథక చేస్థన ఆడిట్ 

ఆక్షేపణలు -కేటగిరి వారిగా 
8-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం, 

రాష్్టర ఆడిట్ ాఖ్ 

 

  

 

 

201 -201  సంవత్సరానికి  
ముని ిప్ల్ కౌనిసళ్  అకౌంట్ ప ై  
ఏకీకృత్ ఆడిట్, సమీక్షా ని ేదిక. 

 

 

 

సంచాలకులు, రాష్్టర ఆడిట్ ాఖ్  
తెలంగాణ,  ైదారాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 వ విభాగము    
# వివరణ ప్ుట్ సంఖ్య 
 పరచియము -  

2 కొన్ని ఎంపథక చసే్థన ఆడటిు అభ్యంతరాలు – కాయటగిర ివారిగా -  

 

 వ విభాగము 

 

ప్ట్ట్ క 

సంఖ్య 
201 -1  సంవత్సరానిక ి ముని ిపాలిటీ్ల ఆడిట్ అభయంత్రములు మరియు ప్ట్ట్ కల 

వివరణ 

ప్ుట్ 
సంఖ్య 

1 2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ ఆడటి్ స్థతిన్న తెలిపే పటటిక  

2 (1) 
2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ యొకక పద్దు ల వారీ రవెినథయ రాబడులు 
తెలిపే పటటిక 

 

2 (2) 
2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ యొకక పద్దు ల వారీ కాయపథటల్ 
రాబడులు తలెిపే పటటిక 

 

3 (1) 
2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ  యొకక పద్దు ల వారీ రవెినథయ 
చెలిలంపులు తలెిపే పటటిక 

 

3 (2) 
201 -1  స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ  యొకక పద్దు ల వారీ కాయపథటల్ 
చెలిలంపులు తలెిపే పటటిక 

 

4 2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ పద్దు ల వార ీఆద్ఘయాలనద తలెిప ేపటటిక  

5 

201 -1  స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ యొకక పద్దు లవార ీవయయాలనద తలెిపే 
పటటిక 

 

6 (1) 
2013-14  స్ంవతసరమునకు మున్నసపల్ కారపోరషేనదల పద్దు లవార ీఆస్దలనద తలేిపే 
పటటిక 

 

6 (2) 
2013-14  స్ంవతసరమునకు మున్నసపల్ కారపోరషేనదల పద్దు లవార ీఆస్దలనద తలేిపే 
పటటిక 

 

7 2013-14 స్ంవతసరమునకు  మున్నస్థపాలిటలీ పద్దు ల వార ీఅపుోలనద తలేిపే  పటటిక  

8 
2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ ఆడటి్ లో గమన్నంచిన 
అభ్యంతరములనద కేటగిర ివారగీా కొొ డికరించిన పటటిక 

 

8 

 (1)- ( ) 

2013-14 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ ఆడటి్ లో గమన్నంచిన అభ్యంతరముల 
స్ంఖ్య మరయిు మొతములనద కారపోరేషన్ వారీగా మరియు కటేగరిి వారగిా చథప ే
పటటిక 

-  

విష్టయ సూచిక  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

మునిసిపాలిటలీు 
 

 
 
 

1 వ విభాగము 



 
 
 



153 

 

2013-14 సంవత్సరా కి ము ిపల్ క సళ్ళ ఖాతాల  ై ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు 
స క్షా ే ిక 

పరిచయం 

      రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం  ెక్షన్   ప్రకారం, స్ానిక సంసల మరయిు సదరు చట్్ంలోని నిరష్ి్ట 
అనుసూ లో నిరష్ి్ట ప్ర న ఇతర సంసల నిధులను ఆడటి్ ే ే అ కిారం రాష్్టర ఆడటి్ 
సం ాలకుల ారకి ి కలి  ిఉం ి  ఈ చట్్ం దృష్టా్ ా, రాష్్టరం లోని ముని పి్ల్  క నిిళ్ళ ఖాతాల ె ై
రాష్్టర ఆడటి్ సం ాలకులు ఆడటి్ర్ ా ఉంట్ారు   

 

.  ఈ ాఖకు  జోనల్ కారాాలయాలు అందులో  జోనల్ కారాాలయాలు తెలం ాణ రాష్్టరంలో 
ఉన్ాాయి  మరయిు అనిా లాా ల లోనూ, లాా  కారాాలయాలు ఉన్ాాయి  రా ం య ఉప్ 
సం ాలకులు జోనల్ కారాాలయములకు మరయి లాా లకు లాా  ఆడటి్ అ కిారి, కారాాలయ 
అ పి్ ా ఉంట్ారు   

 
 

.  ముని ిప్ల్ క నిిల్ ల ఖాతాల ె ై ఈ ాఖ ో స్్ట ఆడటి్ ను నిర  ం , ఆడటి్ లో కను ొనా 
లో ాలను తలెి ే ఆడటి్ ని ే కిలను సంబం తి ముని ి ాలిట్ీ క ష్టనరాకు జార ీ సేుత ం ి  ారు 
ఆడటి్ ని ే కిలో  ందు ప్ర న లో ాలను సరి యేడానిక ి తగు  చరాలు సుకోవల  ి
ఉంట్ ం ి   

 

     రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం ప్రకారం, చట్్మునకు వా రకేం ా ే ని వాయప్ు ప్ర  అం ానిా నిరాకరిం  ే
అ కిారం సం ాలకుల ారకిి ఉం ి  వాయం ే ని లే ా అట్ట్  వాయానిా యేడానిక ి
అ కిార ిన వాకిత ె ై ెక్షన్  ప్రకారము సర్ ారిి ేయడంతో ాట్ , ానిక ి బాధుాల ైన 
వాకితకి వా రేకం ా సర్ ారిి యేవచుి   

  

ఆడిట్ పరి  ి

 

 రాష్్టర ఆడటి్ ాఖ ముని ి ాలిట్ీల ో స్్ట ఆడిట్ సమయంలో ఈ కిరం ి మష్టయాలను ప్రిశీలిసుత ం ి   
 

 ముని ిప్ల్ క నిిళ్ళళ వసూలు ే ని ప్నుాలు, రుసుములు మొదల ైనమ  సరయిి ైన 
మధం ా సంబం తి ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ ఖాతాల ప్ుసతకాలలో ప్ూరిత మవరాలతో నమోదు 

ే ారా? లే ా 
 ట్రరజరీ బాాంకుతో నిధులను నియతకాలిక తనిఖీని త ినంత శ్రదధతో పే్ట్ా్ రా? 
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 ే ని వాయం ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ బడెిట్ కిరంద కటే్ాయించబడిన ా, ానిని సంబం ిత 
నియమాలు, ప్రభుత ము ే జారీ యేబడని కారానిర హణ సూచనల కిరంద సమరధ అ కిారి 
సరయిి ైన మధం ా మం రు ే ారా? 

 నిధులను ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ చట్్ం  నిబంధన్ావమ కిరంద అనుమ ం న ప్రమ్జనం 
కోసం ఉప్మ్ ిం ారా? 

 ఖరుి యేుట్  లాెింప్ులు ేయుట్లో ప్రభుత ం ే నిరీీత కారా మ ాన్ానిా అనుసరిం  
ేయబడిం ా మరియు సదరు ఖరుి ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ ఖాతాలలో సము త వరీీకరణ 
ేయబడిం ా?  

 ఖరుి ే ిన మొతతమునకు చరుా  ఉనా ా? 

 ేరే రు వనరుల ా రా వ ిన ార ంట్ ా  సరి ా ల కక ే ారా మరియు ఉ శేం న 
ప్రమ్జన్ానిక ేఉప్మ్ ిం ారా? 

 

 ప్రభుత  ఉతతరు లు నం  యమ్ ఏ మరయిు యు డి  ాఖ , తే  ి - - , నందు 
అనిా ప్ుర ాలక సంసలు ారి ప్రి ిలో గల అక ంటా్ను డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ 
ప్ద లోక ి  ంట్న్ ే మారివలయునని ఆ శేం యున్ాారు  మరియు ప్రభుత ఉతతరు లు 
నం  యమ్ ఏ మరియు యు డి  ాఖ , తే  ి - -  నందు అనిా ప్ుర ాలక సంసలు 
తమ  అక ంటా్ను  ంట్న్ే  ెంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనాన్ి ార ిసహకారముతో తయారు ే ని డబల్   
ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ ప్ద  అమలు యేవల ని ి ా ఆ ేశం యున్ాారు  

 

 క ష్టనర్ మరియు సం ాలకులు నగర ప్రి ాలన ారు రజీనల్ ార్ర్ అక ంట్రంట్  ల ా రా 
మరియు ెంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనా న్ి ారు రూ  ం ిం న స్ాఫ్్ట రే్ ా రా ప్రభుత  ఉతతరు లు 
నం  యమ్ ఏ మరియు యు డి  ాఖ, తే ి - -  ఉతతరు లలో అనుమ ం న 
ప్రకారము ఒకక  దైరాబాదు ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన్ నహా లిిన ప్ుర ాలక సంసలలొ  
తమ అక ంటా్ను డబల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ ప్ద లోకి -  సంవతిరము నుండ ి 
మారుో ే యిున్ాారు   దైరాబాదు ముని పి్ల్ కారపో రేష్టన్ ారు మాతరము -  
సంవతిరము నుండే మారుో ే యిున్ాారు  కాని ె ై కరమములో ముని ిప్ల్ అడిినిష్టే్ రష్టన్ 
అక ంట్టంగ్ మానుావల్ ారు రూ  ం ిం న మ ాన్ాలను ప్ూరిత ా ాట్టం  యుండలేదని ఆడటి్  
నందు గమనించడ  నై ి  డబుల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బేస్ట అక ంట్ ప్ద లో ఆడటి్  ప్రశిీలనలో 
గమనిం న  లో ాలను ఆయాఆడటి్  ని ే కిలయందు  ందు ప్ర  సంభం ిత ప్ుర ాలక 
సంస క ష్టనరాకు తగు సవరణలకనై జార ీ యేడ  నై ి       
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 ఈ సంవత్సరంలో ము ిపల్ క సళ్ళకు అం ిన గరా ంట్లు  

 

3.1 రాష్్టర కేందర ప్రభుతా లు ముని పి్ల్ క నిిళ్ళకు ాట్టక ి అప్ో ె ిో న కకములను అమలు 
ప్రచుట్కు మరయిు ాట్ట ప్రి ిలో ఉనా రా ంత అభివృ ిధ  కొరకు ార ంట్ ా  మం రు ేస్ాత యి   

 

3.2 2013-14 సంవతిరంలో, ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ రాబడులు మరియు ెలాింప్ులలో కేందర, రాష్్టర 
ప్రభుతా ల నుండ ిఅం ని ార ంట్ ా  కరడా ఉనామ  ముని పి్ల్ క నిిళ్ళకు అం ని ార ంట్ ా  పట్టిక 
నం    మరియు  లో మవరింప్బడనిమ   

 

3.3 2013-14 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ రె నెయూ రాబడులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ        

 

 

 

 ెైన చూ ని మధము ా  ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ  రె నెయూ రాబడుల లో ప్నుాల ా రా వచుి 
ఆ ాయ  ేముఖా  నై ఆ ాయవనరు అని తలెియుచునా ి   

 

30.35% 

10.69% 

2.47% 16.04% 

0.29% 

20.22% 

2.61% 

4.34% 

13.00% 

ప్నుాల ా రా ఆ ాయం   .  

కేట్ాయిం న ఆ ాయం  నష్్ట ప్రిహరం  
.  

మునిిప్ల్ ఆసుత ల నుండి అ  ె ా రా 
వ ిన ఆ ాయం   .  

క  మరియు యూజర్ ారీిలు  
.  

అమికము మరియు అ లె ఆ ాయము 
.  

రనమనూా ార ంటా్ చం ా మరియు 
రాయి లు  .  

ెట్ ్ బడుల నుండి ఆ ాయం   .  

వడడీ  ా రా ఆ ాయం   .  

ఇతర ఆ ాయం  .  
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 2013-14 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ  కాూ ిట్ల్  రాబడులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ       

 

 

 2013-14 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని ిప్ల్ క నిిళ్ళ రె నెయూ చెల్ుంపులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

62.26% 

1.87% 

0.00% 

20.93% 

3.42% 

3.49% 

2.22% 

0.09% 
5.57% 0.15% 

మునిిప్ల్ ని ి .  

కేట్ాయిం న నిధులు   .  

నిల లు    .  

నిరశేం న ప్నుల గూరిి కేట్ాయిం న 
నిధులు   .  ెకరార్ డ్ లోనుా    .  

అన్ ెకరార్ డ్ లోనుా   .  

వ ిన డి ా ట్ ా    .  

డి ా ట్ ప్నులు   .  

ఇతర అప్ుోలు  .  

కేట్ాయింప్ులు  .  

30.59% 

26.97% 

24.24% 

0.47% 

2.01% 

0.76% 

0.11% 

2.87% 

11.79% 0.20% 0.00% వావస్ాప్క ఖరుిలు  .  

ాలన ఖరుిలు    .  

ఆప్రేష్టనుా  మరియు  యిట్న్ న్ి  .  

వడడీ  మరియు ఆరిక ఖరుిలు   .  

ో ర రా మ్ ఖరుిలు   .  

రనమనూా రా ంట్ ా  చం ా  రాయి లు   .  

కేట్ాయింప్ులు మరియు మా కలు .  

ఇతర ఖరుిలు  .  

తరుగుదల  .  

ముందు కాలానికి సంబం ిం నమ   .  

రిజరు  ని ికి మమళంప్ు   .  
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  2013-14 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ కాూ ిట్ల్  చెల్ుంపులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

 

 

ఆడిట్ ిి  

 

   కారానిర హక అ కిారులు రకిారుీ లను సమరిోంచక ో వట్ం మరియు ప్ట్్ణ స్ానిక సంసల  
నుండి ారిిక ప్దులు ఇవ డంలో గల ఆలసాం కారణం ా కిరంద చూప్బడిన మధం ా -  
నకు సంబం ిం   ముని పి్ల్ క నిిల్ి ల ఆడటి్ ా  ప్ూరిత అయిన ి   

 

డిమాండు పూరిిచే నివి గులు 
37 30 7 

 

44.97% 

1.01% 

0.33% 

0.34% 0.07% 

4.10% 

0.00% 

0.01% 

38.13% 

0.30% 
0.02% 

10.26% 

0.47% 

రి ఆసులు  .  

నిరాిణంలోని ాశ్ త ప్నులు  .  

స్ా ారణ నిధులలో ెట్ ్ బడులు .  

ఇతర నిధులలో ెట్ ్ బడులు  .  

ే  నిల   .  

రుణ గరసుత లు   .  

రాని బాకీలకు కేట్ాయింప్ులు  .  

ముందుసుత  ఖరుిలు  .  

నగదు మరియు బాాంకు నిల   .  

అప్ుోలు , ముందుసుత  ెలాింప్ులు, 
డి ా ట్ ా  .  

లోనుా  అడా నుిలు మరియు డి ా ట్ 
కు ో నైన కేట్ాయింప్ులు  .  

ఇతర ఆసుత లు  .  

ఇతర మా క ేయదగు ఖరుిలు  
.  
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రాబడులు మరియు చెల్ుంపులు   
  
 ఈ రి ో రు్  పట్టి క ెం   మరియు  లో లాా ారీ ా చూ ని మధము ా  రూ  63,049.48లక్షల 

రాబడులు మరియు రూ  1,40,676.75 లక్షల లాెింప్ులకు ఆడటి్ నిర  ంచడ  నై ి  
 

ఆ ాయము మరియు ఖరచులు   
 

 ఈ రి ో రు్  పట్టి క ెం  మరియు  లో చూ నిమధము ా -  సంవతిరములొ  లాా ారీ ా 
చూ ని ప్రకారం ా, ఆ ాయ వాయముములు  వరుస ా రూ 20,340.36లక్షలు మరయిు రూ  

16,673.95 లక్షలు  ా వునామ  

 

ఆ ిి  అపుుల పట్టి క   
 

 -  సంవతిరమునకు  ాను లాా ల ారి ా గురితం న ఆసుత లు మరయిు అప్ుోల 
మవరములను పట్టికలు  మరియు  నందు మవరించడ  నై ి  -  సంవతిరంలో 
31.03.2014 న్ాట్టకి ఆసుత లు మరియు అప్ుోల మవరములు రూ  95,640.16 లక్షలు మరియు 
రూ  73,466.57 లక్షలు ా వునామ  

 

ఆడిట్ల అభిప్ాాయము 
 

 -  సంవతిరములో ప్ుర ాలక సంఘముల ఆరిధక ప్ట్ట్కలను ప్రిశీలించ ా రావల నిమ 
మరియు లాెింప్వల ని మవరాలను రికారుీ ల మరియు రి ష్్టరా ఆ ారం ా తయారు ే ినట్ ా  ా 
తెలియుచునా ి  

   అక ంట్ ల వరీీకరణ యందు తెలియప్ర న  లో ాలను సవరించకన్ ే ఖరుిలను ఆ ాయము 
 ైప్ునను ఆ ాయములను ఖరుిల  పై్ునను చూ ించుట్వలన -  నిల లు అక ంట్  ప్ట్ట్కల 

యందు కనిోంచుచునామ మరియు కాా టి్ల్ మరయిు రనమనూా ఖరుిలను ఒక ానిలో  ేరొకట్ట 
చూప్ుట్వలన  తరుగుదలయందు ప్ర ావము చూప్ుచునా ి, త ా రా ఆ  ి అప్ుోల ప్ట్ట్క 
యందలి ఆసుత ల ప్రకట్నలో తప్ుోలు జరుగుతునామ  

 ఆరకి ప్ట్ట్కలయందు  ందుప్రుచబడని అనిా మవరములు ప్ుర ాలక సంఘము మౌకక ఆరకి 
ప్రి ి ని మరియు 31.03.2014 న్ాట్టకి ప్ుర ాలక సంఘాలలో జరుగుతునా ఆరిధక 
కారాకలా ాలు మరయిు నగదు ప్ర ాహము మొదల ైనమ అక ంట్టంగ్ సూతరా లకు అనుగుణం ా  
వునావని తెలియుచునా ి  

ఆడిట్ అభ్ూంత్రములు 
 

 -  సంవతిరానికి ముని ి ాలిట్లీను ఆడటి్ ే  ే సమయంలో గురితం న లో ాలను 
సంబం తి ఆడటి్ ని ే ికలలో సూ ంచడ  నై ి   ఆడటి్ చట్్ం  మరయిు నిభంధనల కిరంద 
నిరష్ి్ట ప్ర న కారామ ానం ప్రకారం తు ి ా తదుప్రి చరాలు సుకొనడం కోసం సంబం తి 
ముని ిప్ల్ క ష్టనరాకు ని ే ికలను ప్ంప్డ  నై ి   
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  ఈ ని ే కి సంవతిరములో ముని ి ాలిట్లీ ఆడటి్ లో మొతతం రూ  7581.17 లక్షల ప్ర యేం 
గల 1684 ఆడిట్ అభాంతరములు సూ ంచడ  నై ి  

 

   లేవన్ తన అభాంతరముల సంఖా మరియు ప్ర యేం ఉనా మొతతములను కాాట్ రిీ ారీ ా 
చూ ే పట్టి క సంఖూ    మరియు  ఈ ని ే కికు అనుబంధం ా ఇవ బడని ి   

 

   ఆడిట్ అభ్ూంత్రముల వరగీకరణ  
 

ఆడటి్ లో కను ొనా మమధ అవకతవకలను కిరంద చూ ినట్ ా  సూలం ా  కాాట్ ిరలీు ా 
వరీీకరించడమయిం ి  

 

1. ఖాతాల అంకనలలో వాతాాసం 

2. ార ంట్ ా నిధుల అ ిక మనిమ్గం 

3. ార ంట్ ా నిధుల మమళంప్ు 
4. గడువు తే ికి ముందు ార ంటా్ను మనిమ్ ించక ో వడం 

5. ార ంట్ ా నిధుల దురి నిమ్గం 

6. ప్రతేా కిం న నిధులను ఉప్మ్ ించక ో వడం 

7. బకాయిలను వసూలు యేక ో వడం 

8. ెండింగ్ లో వునా అడా నుిల సరూబాట్  

9. నిబంధనల ఉలాంఘన 

10. ఓచరుా    ే బిలుా లు  కంట్టంజనంట్  బిలుా ల నుండ ి వసూళ్ళను, రకివరలీను జమ 
ేయక ో వడం  

11. రికారుీ లను సమరిోంచక ో వడం 

12. దురి నిమ్ ాలు 
13. అ కి ెలాింప్ులు 
14. వృ ా వాయం 

15. ల కక ెప్ోని నగదు స్ో్ రుల కేసుల సంఘట్నలు 

16. మనిమ్గ ధృవప్తరా ల ెండింగు 

17. సర్ ారిి సరి్ కినట్ ా - రకివరీ ంెడింగ్ 

18. ఇతరములు 
19. అం ని డమిాండు డరా ఫ్ు్ లు  కెుకలు బాాంకరు ెకుకలు వంట్ట ాట్టని అందుకొని, 

సకాలంలో రయిల ైజషే్టన్ కోసం సమరిోంచక ో వుట్ 

 

     లేవన్ తన అభాంతరముల సంఖా మరియు ప్ర యేం ఉనా మొతతములను కటే్ రిి ారీ ా చూ  ే
పట్టి క  సంఖ    నుండ ి   వరకు ఈ ని ే ికకు అనుబంధం ా ఇవ బడనిమ   
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 లేవన్ తన అభాంతరములు కిరంద మ లాష్టించబడనిమ  ాట్టని గమనిం నట్రతా తే, 43.64 ాత్ం 
అభాంతరములు రికారుీ లు సమరిోంచక ో వుట్ మరియు 22.28 ాత్ం అభాంతరములు  
నియమావమ ఉలాంఘన ెై ఉనాట్ ా ా తలెియుచునా ి   
 

మమధ కాాట్ రిిలలో లేవన్ తన ె ైఅభాంతరములను సంఖా మరియు ప్ర యేం ఉనా మొతతము 
ఈ కిరం ిప్ట్ట్కయందు మ లాష్టించడ  నై ి  అభాంతరప్ర న మొతతము రూ  3308.79 లక్షలు రికారుీ లు 
సమరిోంచక ో వుట్ ెై మరయిు ాని తరా  స్ానము రూ  1689.01 లక్షలు ా  నియమావమ ఉలాంఘన 

ెై  వునాట్ ా  ా మ లాష్టించడ  ైన  ి నీిని బట్ట్  ముని ి ాలిట్ీలు రకిారుీ లను సరి ా నిర  ంచలేదని 
తెలియుచునా ి   

 

-  సంవత్సరంలో లేవ ె ిన అభ్ూంత్రముల సంఖూను కేట్గిరి ారగగా  మరియు పా ేయం 
ఉనన మొతి్మును చయ ే పట్టిక 

                                                                                                                        రూ  లక్షలలో 

# కేట్గిరి ేరచ ెం  మొతి్ము % 
 మొతతము  

1 రికారుీ లను సమరిోంచక ో వడం 360 3308.79 43.64 

2 నియమావమ ఉలాంఘన 573 1689.01 22.28 

3 బకాయిలను వసూలు యేక ో వడం 91 1052.14 13.88 

4 
ఓచరుా , ేతన బిలుా లు  కంట్టంజనంట్  బిలుా లనుండి 
త ిీంప్ులు వసూళ్ళను జమ ేయక ో వడం 

122 519.19 6.85 

5 ఇతరములు 318 442.42 5.84 

6 ార ంట్ ా నిధుల మమళంప్ు 20 208.23 2.75 

7 దురి నిమ్ ాలు 40 189.22 2.50 

8 అడా నుిల సరుబాట్ ను ెండింగులో వుంచడం 25 102.40 1.35 

9 వృ ా వాయము 8 16.83 0.22 

10 అ కి ెలాింప్ులు 34 16.01 0.21 

11 ార ంట్ ల దురి నిమ్గం 1 15.65 0.21 

12 ార ంట్ ా  నిధుల అ కి మనిమ్గం 10 14.71 0.19 

13 ల కకలలో వాతాాసం 38 4.56 0.06 

14 ఖాతాలలో ేరొకనని నగదు  స్ో్ ర్ి 0 2.00 0.03 

15 గడువు తే ికి ముందు మనిమ్ ించని ార ంట్ ా  11 0.00 0.00 

16 ప్రతేా కిం న నిధులను మనిమ్ ించక ో వడం  18 0.00 0.00 

17 మనిమయ ధృవప్తరా ల ెండెన్సి 15 0.00 0.00 

18 సరాిరీి మొతాత ల ెండింగు రకివరీ 0 0.00 0.00 

19 డిడి  ెకుకలను క కరిం , సకాలంలో  వసూలు ేయక ో వడం  0 0.00 0.00 

  మొతి్ము 1684 7581.17 100.00 
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ఆడిట్ ేరాలు  
-  సంవతిరమునకు సంబం ిం  కొనిా ఎనుాకునా రేాల స్ారాంశ్ము కిరంద 

ఇవ బడిన ి   

1. ఖాతాల అంకెలలో వూతాూసము (కేట్గిర ి1) 

 

ఆడటి్ ే నిప్ుడు ట్రరజరీ ఖాతాలో చూ ని అంకనలకు మరయిు నగదు ప్ుసతకములోని అంకనలలో 
ఈ కిరంద ేరొకనా తడేాలు గమనించడ  నై ి   

 

 నగదు ప్ుసతకములోని ఒక అక ంట్ కు సంబం ిం  ప్రసుత త సంవతిరప్ు రా రంభ నిల  
ఆ అక ంట్ కు సంబం ిం న గత సంవతిరప్ు ము ింప్ు నిల తో సరి ో క ో వడం  

 మారిి  న్ాట్టకి నగదు ప్ుసతకము ప్రకారము ఉండవల ిన ట్రరజర ీ నిల లు, ట్రరజర ీ
ాసు ప్ుసతకప్ు నిల లతో సరి ో క ో వడం  

 ట్రరజరీ అ కిారులు ట్రరజరీ ాసు ప్ుసతకములో  రాబడులు నమోదు ేయక ో వడం 

 చలాన్ాల ా రా నగదు ప్ుసతకములో జమ యేబడని రాబడులు ట్రరజరీ అ కిారుల  ే
ట్రరజరీ ాసు ప్ుసతకమునందు జమ యేక ో వడం  

 ఒక డరా యింగ్ మరయిు డసి రిింగు అ కిారి యి ిన కెుకలను ట్రరజర ీఅ ికారుల  ే
మరొక డరా యింగ్ మరియు డిస రిింగు అ ికారి నుండి ఖరుి రా యడం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రిింగు అ ికార ి సరి ో లిినప్ుడు  చుితగుీ ల 
వాతాాసములకు గల కారణాలు రి ి సమన య ప్ర న ప్ట్ట్కలో మవరించలేక ో వడం 
వలన సబ్ ట్రరజర ీ ాసు ప్ుసతకమునందు సరయిి నై ము ింప్ు నిల లను 
గురితంచలేక ో వడం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రిి ంగు అ కిార ి లే ా ట్రరజరీలో ాని, జమ ఖరుిల 
కరడకిలలోని తప్ుోలు, ట్రరజరీ అ కిారుల ే సబ్ ట్రరజర ీ ాసు ప్ుసతకమునందు జమ 
ఖరుిలను సవరించక ో వట్ం మొదలగు అభాంతరములు గమనించడ  నై ి  

 

ఆడటి్ లో గురితం న ప్లు ముని పి్ల్  క నిిల్ ల ఈ కటే్ ిరీ అభాంతరములకు సంబం ిం న 
38 ఆడటి్  రేాలను అట్ట్  ప్ర ేయమునా రూ  4.56 లక్షలను పట్టి క   నందు మవరంిచడ  ైన ి  

 

1.1 ము పిల్ క సల్ – సంగారెడిి  - ెదక్ లాు  - ఆరిిక సంవత్సరం చివరిలో నగదు పుసిక లవలు 
రచణాత్మకంగా ఉ ానయి – నగదు అందుబాట్లలో లేకు ాన అ ిక మొతి్ం లో చెకుు లను జారగ 
చే ారచ – సర ిఅయిన ి కాదు. 

 2013-14 ఆరిధక సంవతిరానికి ాను ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  మౌకక నగదు ప్ుసతకములను 
ప్రశిీలిసుత ండ ా ఆ సంవతిరం వరి తే ీ లోని నిల లు రుణాతికం ా ఉనాట్ ్  గమనించబడిం .ి 



162 

 

కారానిరా హక అ ికార ి నిధుల నిల ల లభాత చూడకుండా కెుకలు జారీ ే నిట్ ్  గురితంచన్ ైన ి. ఇ  ి

ఖాతాల నిరాక్షా నిర హణను చూ సిుత ం ి మరయిు ఆరకి కరమశక్షణా రా  తాానికి ారి సుత ం ి. ప్రిశీలిం న 

రుణాతిక నిల లు కిరంద మధం ా ఉన్ాాయి. 

 

                                      P.D. ఖాతా II (-)       రూ. 2,96,16,736-00 

                                     మునిిప్ల్ ఫండ్ (-)   రూ. 47,359-37 

 

 అందువలన కారానిరా హక అ కిారి నిల లు, ఖాతాల నిర హణలో మరయిు భమష్టాతుత లో 
ెకుకలను జారి ే ే  సమయంలో జాగరతత  వ  ం ాలి. 

 

( రేా నం  ౩ ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ిక లోని ి) 
 

1.2 ము పిల్ క సల్ – జ ీరాబాద్ - ెదక్ లాు   – ధుల ారిగా లవలు – మDEABAS’ ఖాతా 
లో త్పుుగా చయ ించబడిం  ి– ిదుు బాట్ల అవసరం: 

  

2013-14 సంవతిరానికి ముని పి్ల్ క నిిల్ జ రీాబాద్ మౌకక మDEABASమ (Double Entry 

Account Based Accounting System) ఖాతా ప్రిశీలన సమయంలో, కిరంద చూ ని మధం ా కొనిా 
ఖాతాలలో ాసతవ ము ింప్ు నిల లకు ‘DEABAS’ ఖాతాలోని ము ింప్ు నిల లకు వాతాాసం 

గమనించబడిం .ి 

 మొతతము రూ  లలో  
వ. 

సం  
బాాంక్ రేు ఖాతా న్ ం  ాసతవ ము ింప్ు నిల  

మDEBASమ లో 
చూప్బడిం  ి

1 
ఆం రా  బాాంకు 

50785 17495 (-) 375491.50 

2 
.ిడి-001 ట్రరజర ీ

35358261 33079081 

3 
.ిడి -002 

-do- 146102 559915.49 

4 
ఎ. ి .మ.బి 

1078634485 1704304 303695 

5 
ిండకిేట్ బాాంక్ 

3401200099288 23546,80 24019.07 

 

 ెైన రేొకనా ాని ప్రకారం, 'DEABAS' లో ేరొకనా ఖాతాల మౌకక సవాతను ఆడటి్ 

ధృమకరించలేదు. అందువలన బాాంకు ఖాతాలలోని గణాంకాలు DEABAS ఖాతాలోకి సుకో ాలి  

మరియు ఆడటి్ ా రా ధృమకరణ  ంద వల ను         
   

( రేా నం  2(c) ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి) 
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1.3 నగర పంచాయ  - సత్తి పల్ు – ఖమమం లాు  - ఖజా ాకు నగదు చలాన్ ావరా జమ చే ారచ - ఆ 

మొతి్ం ఖజా ా లో సరచు బాట్ల చేయలేదు – సంసికు నషి్ం - రూ.1,52,113/- 

 

 2013-14  ఆరిధక సంవతిరానికి నగర ప్ం ాయి  సతుత ప్లాి  మౌకక ఖాతాల ెై ఆడటి్ నిర హణ 
సమయంలో, రూ.1,52,113 / - కిరంద చూ ిం న మధము ా చలాన్ ల  ా రా స్ా ారణ నిధులలో జమ 

ేయ బడాీ యి  కాని సంబ ంిత ఖజాన్ా ాసు ప్ుసతకమును ప్రిశీలించ ా, అట్ట్  మొతతములు ఆరిధక 
సంవతిరము వరి వరకు కరడా నగర ప్ం ాయి  మౌకక ాస్ట ప్ుసతకం లో నమోదు యేలేదు. 
 

వ.సo చలాన్ నo. & తే  ీ మొతతం రూ   
1 05876 / 16.07.2013 37634 

2 05877 / 16.07.2013 39727 

3 013979 / 09.12.2013 74752 

  మొతతం: 152113 

 

 కావున ె ై మొతతములను  ంట్న్ ే ఖజాన్ా గణాంకాలతో సమన య ప్రచడానికి తక్షణ చరా 
సుకోని స్ా ారణ నిధుల ఖాతాలోకి సరుబాట్  ేయాలి. 

 

( రేా నం 33. నగర ప్ం ాయ , సతుత ప్లాి ఖమిం లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ిక లోని ి) 
 

 గార ంట్లు  అ ిక వి మ్గము (కేట్గిర ి3) 

 

ప్రభుత ము, నిరీీత సమయంలో కొనిా ప్రతేాకిం న ప్రమ్జన్ాలకు ఖరుి ే ేందుకు ాను 
ముని ి ాలిట్ీ లకు ార ంట్ ా  అంద సేుత ం ి  ారు ార ంట్ లను మనిమ్ ిం నట్ ా ా మనిమ్గ 
ధృవప్తరా లను సమరిో స్ాత రు  ఆడటి్  సమయంలో, కొనిా సంసలు  ం ని ార ంటా్ కంట్ ేఅ కిం ా ఖరుి 

ే నిట్ వంట్ట కొనిా అం ాలు ఆడిట్ లో గమనించడ  నై ి  అంతే ాక అట్ట్  అదనప్ు ఖరుిను 
ేయడానికి సంబం ిం , కొనిా ఇతర ార ంట్ లలో ఖరుి ేయకుండా లిివునా నిల ల నుండ ిఅట్ట్  

వాయానిా భరించడ  నైదని తలెియవచుిచునా ి  ఈ మధ  ైన ఆరకి కరమరా  తాాల స్ాధా  నైంత 
త రలో ని ారిం ేందుకు అవసర  నై చరాలను సుకొనవల విుం ి  మం రననై ార ంట్ కు ం న 
అదనప్ు వాయం అని ారామయివుందనా ప్రి తిులను మవరసిూత , స్ాధామయినప్ుోడలాా , ఖరుి ే ని 
అదనప్ు వాయాన్సా, ార ంట్  మం రు అ ికారుల నుండి ఆ మొతాత లను రి ి  ం ాలి           

  
  

 ం ిన ార ంటా్కు ెైబడి అట్ట్  అదనప్ు వాయాల కసేుల అనిాంట్ట మవరాలను ని ే కిలో పట్టిక 
 లో  10 ఆడటి్  ేరాలను అట్ట్  ప్ర ేయమునా రూ  14.71 లక్షలను  ందుప్రచడ  నై ి  
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2.1 ము పిల్ క సల్ సంగారెడిి  – పథకాల వూయం కోసం సా ారణ ధుల మళ్ుంపు  – సంబం ిత్  
అ ికారి చే అనుమ  ప్ ందలేదు – రిగి రాబటి్ వలెను - రూ 35, 51,991/- 

 

 2013-14 సంవతిరంలో మమధ ప్ధకాల ా రా నిర  ం ే ప్నుల కొరకు మరయిు ఇతర 

ెలాింప్ులకు సంబం ిం  రూ.35,51,991/- మొతతమును కిరంద చూ ని మధం ా ముని పి్ల్ స్ా ారణ  
నిధుల నుండి డరా  ే ి ెలాిం  యున్ాారు  సంబ ింత అ కిారి ముందసుత  అనుమ  లేకుండా ఇట్ట్  

ెలాింప్ులు నియమ మరుదము   అ ే మధం ా ప్రభుత  ఆ ే ాలకు మరుదం ా BRGF నిధుల కంిద జరి ని 

ప్నులకు  కరడా స్ా ారణ నిధుల నుండి ెలాించబడాీ యి  ఇ ి కరమర  త  నై ి మరియు రి  ి

రాబట్్వల ని అవసరం ఉం ి. 
మొతతము రూ  లలో  

సా ారణ ధుల నుండి వచిున మొతాి లను ఇత్ర వి ాగాల  కోసం ెచిుంచిన  మొతి్ము 

వ.స 
చర్ నంబర్ & 

తే  ీ
చెల్ుంపు సవ ావం 

సా ారణ ధుల 

నుండ ి సుకునన 

మొతి్ం రూ. 

పథకంకు 
సంబం ించిన 

వూయం 

1 99 / 20.4.2013 మ ి ీ ాలు కలిోంచుట్  3,08,755 బి ఆర్ ఎఫ్  

2 223 / 20.7.2013 CC రపడ్ నిరాిణం  7,30,166 బి ఆర్ ఎఫ్  

3 226 / 1.8.2013 భూగర  మురుగు నిట్ట ారుదల 26.582 బి ఆర్ ఎఫ్  

4 226 / 1.8.2013 CC డెరయిన్ నిరాిణం 2,79,045  వ ఆరిధక సంఘం  
5 230 / 6.8.2013 ారీ్ No.21 వద CC డెరయిన్ 

నిరాిణం 

1,72,152 బి ఆర్ ఎఫ్  

6 300 / 13.8.2013 CC డెరయిన్ నిరాిణం 2,35,291 బి ఆర్ ఎఫ్  

7 306 / 18.9.2013 CC డెరయిన్ నిరాిణం 3,00,000 బి ఆర్ ఎఫ్  

8 470 / 22.3.2014 ఎనిాకల వాయం .4,00,000 ఎనిాకల ఫండ్ 

9 473 / 27.3.2014 ఎనిాకల వాయం 8,00,000 ఎనిాకల ఫండ్ 

10 117 / 26.3.2014 002 నుండి మమ ారీిలు లాెింప్ు  3,00,000 PD.I 

    మొతి్ం రూ. 35,51,991   

 

 కన్సస ఆరకి కరమశక్షణ లేకుండా దె స్ాయిలో నిధుల మమళంప్ు జరి ాయి. ఇ  ి నిధుల 

దురి నిమ్గం ా ామంచబడుతుం ి. ఈ మష్టయం కారా నిర హణ అ ికార ిదృష్టి్  కి HM lr.Spl.No.19 / 

2015-16, మವt.16.05.2015 ా రా సుకు  ళా్డం జరి ిం ి  కాన్స నీికి సంబం ిం  క ష్టనర్ ఎట్ వంట్ట 
సమా ానం ఇవ లేదు మరయిు నిధుల  మమాంప్ునకు గల కారణాలు ఆడిట్ కు మవరించలేదు. సంబం తి 

ప్థకం, ఫండ్ లే ా ఇతర నిధుల నుండి స్ా ారణ నిధులకు రి ి ెలాించట్ానికి తక్షణ చరా సుకో ాలి. 

( ేరా నం 8. ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
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2.2 ము పిల్ క సల్ – జ ీరాబాద్ - ఎ నకల వూయo -  సా ారణ ధుల నుండి వూయం – రగిి 

రాబటి్వల ని అవసరం: 
  

2013-14 ఆరిధక సంవతిరానిక ి ముని పి్ల్ క నిిల్ జ ీరాబాద్ ఖాతాల ె ై ఆడిట్ సమయంలో, 
రూ. 7,34,056/- ప్ుర ాలక స్ా ారణ నిధుల నుండి  సుకోబడనిట్ ్ ా గురితంచబడని ి.  మరియు 
అనుసం ాన బిలుా లను ప్రశిీలిసుత ండ ా ారం 58 ా రా ముందసుత ా నగదును ఎనిాకల వాయం కొరకు 

సుకోనబడినట్ ్ ా గురితంచబడిం ి.  అంతేకాక, ానికి సంబం ిం  ముని ి ాలిట్ీ బి ం ిక ిమం రననై  

అడా నుి నగదులను ఆడటి్ ము ింప్ు తే ీ వరకు కరడా సరుబాట్  యేలేదు   
మొతతము రూ  లలో 

వ  
నం  

చర్ నo./ తే  ీ
మొతతం 

రూ. 
వాయ మవరాలు 

ెలాింప్ు 
అందుకునా 

ారు 

బిలుా  

స ావము 
 

 

ాాఖాలు 

ని ి ేరు :001 

1 139 / 2.7.13 48490 

మం ర కారాకరమంలో 
ఇం రిమి కలలు 
కొరకు జరి ని ఖరుిలు 

శీర. మ ేశ్ రి 
ట్రంట్ హౌస్ట 

జ రీాబాద్  
- - 

2 281 / 13.8.13 91658 

ఎనిాకల వాయం కోసం 

ఎనిాకల రపల్ి ప్రచురణ 

శీర  ంకట్శే్ ర 
రాక్ి, 

జ రీాబాద్ 
- - 

3 828 / 11.3.14 200000 

4 వ స్ా ారణ 

ఎనిాకలకు ముందసుత  

ెలాింప్ు 

K. శీరని ాస్ట 

 
సహాయకులు  

అడా న్ి 

& డెైవరిన్ 

అడా న్ి 

సరుబాట్  
కాలేదు 

4 829 / 12.3.14 50000 
- ెై -ే 

శీరధర్ రనడిీ  
MAE 

- ెై -ే - ెై -ే 

5 830 / 22.3.14 65536 

లాాండ్ ల ైన్ & బరా డ్ 
బాాండ్ , మడిమ్,  
ఎనిాకలు మొదల ైనమ. 

AO నగదు 
BSNL 

సం ారనడిీ   - ెై -ే - ెై -ే 

6 831 / 22.3.14 53404 
- ెై -ే - ెై -ే - ెై -ే - ెై -ే 

7 832 / 22.3.14 160000 

ఎనిాకల - ట్ట ఏ  & 

డి ఏ  

రాజేందర్ 

నియర్ - ెై -ే - ెై -ే 

  W / s -50785           

8 33 / 9.1.14 64968 

రచిబండ కారాకరమం 

కారాకరమం 

జ రీాబాద్ 

సరఫరా కో. - ెై -ే - ెై -ే 

  
మొతతం 

734056         
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 ెద స్ాయిలో నిధుల మమాంప్ు అన ికారం ా  జరి ిం ి   ఇ ి ఆరిధక కరమశక్షణ  లోప్ము    
కావున ఎనిాకల ని ి నుండి స్ా ారణ ని ి ఖాతాకు మొతతం రి ి రాబట్ ్ ట్కు కోసం తక్షణ చరా 

సుకో ాలి. 

 

( రేా నం   ముని ిప్ల్ క నిిల్ జ ీరాబాద్,  దక్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి) 
 

3. బకాయిలను వసయలు చేయకప్ో వడం (కేట్గిర ి7) 

 

మమధ ముని పి్ల్ క నిిళ్ళలో రన  నూా వసూళ్ళళ తనిఖీ ే ినప్ుోడు, ీరఝకాలాల వరకు ార ీ
మొతాత లలో వసూలు ెండింగులో ఉనాట్ ా  ా గమనించడమయిన ి   కొనిా కేసులలో గడువు ప్రి  

రి ో యిం ి   జప్ుత , అభిమ్గం లే ా ా ాల నమోదులు లాంట్ట మమధ చట్్బదధత అం ాలు అమలులో 
ఉనాప్ోట్టకీ, బకాయిలు కాల ప్రి  రి ో వట్ానిక ి ముందు ఎ ీికరాట్టవ్ అ కిారులు ఎట్ వంట్ట 
సము త చరాను రా రంభించలేదని తలెుసుత నా ి  ఈ బకాయిల వసూలు కోసం ఎ ిికరాట్టవ్ అ ికారుల 

ా రా సమయానుకరల, సము త చరాను సుకుంట్ ే ప్రభుత  ార ంటా్ ెై ముని పి్ల్ క నిిళ్ళలో, 
ెలాించవల ని సంవతిర ారీ ా బకాయి మవరాలు రూ  ం ిం  ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు   కావున 

 ముని ి ాలిట్ీ ల చట్్ంలోని    మ ాగం కిరంద నిబంధన ప్రి లిోప్ు సంవతిర 
సమయంలో ఎంత ేరకు మొతాత లు కాలప్రి  రి ో వడం జరి ిం ో  నిరారించడానికి ఆడిట్ నందు  
స్ాధాంకాలేదు  

 

ముని ి ాలిట్ీ అ ికారుల నిరాక్షాం వలన నష్్టం ఏరోడతిే ,  ముని పి్ల్ చట్్ంలోని  
మ ాగంలోని  వ ఉప్ మ ాగం ఆ నష్టా్ నికి సంబం తి అ ికారులు బాధుాలగుదురు   ాలా కసేులలో, 
అట్ట్  బకాయిలు రాబట్ ్ ట్కోసం అనుమ ం న కాల ప్రి  ప్ూరిత కాక ముం ే ఎట్ వంట్ట చరాను 

సుకోక ో వడం వలన ప్నుాల, ప్న్ేాతర అం ాలు కాల ప్రి  రి ో యాయి  ఇందువలన 
ముని ిప్ల్ నిధులకు ాశ్ త నష్్టం ాట్టలాిం ి  ముని ిప్ల్ క నిిళ్ళలో అట్ట్  నిధుల నిరాక్ష్యానిక ి
కారణమయిన అ కిారుల ె ైఎట్ వంట్ట చరాను సుకోలేదని గమనించడ  నై ి   

 

వసూలు ేయవల ిన ప్నుాలు, ఇతర డిమాండాను సంవతిర రా రంభంలో నిరష్ి్టప్ర న నిరీీత 
కాల ప్రి లో వసూలు ేయవల ని వునా ి  ఈ వసూళ్ళళ ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ  స యం 

ో ష్టకతా నిక ి ోహద ప్డతాయి కనుక, మట్ట వసూలు కొరకనై సమరధవంత  నై చరాలు 
సుకొనవల విునా ి   మున ి ాలిట్లీ చట్్ం లోని  వ మ ాగము కిరంద లభా  ైన వసూళ్ళళ 
ేయడానికి సము త చరాలను అ కిారులు సుకొనవల ి వునాప్ోట్టకి, సంవతిరము వర ి న్ాట్టక ి

ప్నుాలు క లు మొదల ైనమ వసూలు కాకుండా  లిి ో యి కారాాచరణలో మఫలుల ైన్ారు  
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ప్లు ప్నుాలు, ఇతరములకు సంబం ిం  రూ 1052.14 లక్షలు ముని పి్ల్ అ కిారులు 
వసూలు యేకుండా ిలి ో యినమ  నీికి సంబం ిం  91 ఆడిట్  ేరాలను పట్టి క ెం    ా రా 
ని ే ికకు జత యేబడని ి  

 

3.1 ము పిల్ క సల్ –  ైంసా - ఆ ిలాబాద్ లాు  - అ ెులు వసయలు చయేలేదు - త్క్షణ  ేవసయలు 
చేయడం అవసరం రూ 3,04,120/- 

 

 ముని ిప్ల్ క నిిల్  ైంస్ా మౌకక ఖాతాల ెై ఆడిట్ సమయంలో, ముని పి్ల్ క నిిల్ 

నియంతరణలో ఉనా 14 దుకాణములు మరయిు 16 ిడీంగులను మమధ వాకుత లకు మరయిు ఏజనన్సిలకు 
అ కెు ఇ ినట్ ా  గురితంచన్ నై ి   న్ లసరి రా ప్ ికన ఇట్ట్   అ లెను ముని ిప్ల్ బి ం ి వసూలు 

ేయాలి. కాన్స రకిారుీ ల ప్రశిీలన ె,ై రూ.3,04,120/- మారిి 2014 న్ాట్టకి బకాయిలు ా ఉనాట్ ా  
గమనించబడిం ి   ఇట్ట్  బకాయిలు మునిిప్ల్ క నిిల్ మౌకక ఆ ాయానిా ప్ర కరలం ా ప్ర ామతం 

ేయుచునామ   
 

 అందువలన ముని పి్ల్ క ష్టనర్  ైంస్ా త రతి చరాలు సుకోని సంబం ిత  వాకుత ల నుండ ి
అ లెను వసూలు ే ి ముని ి ాలిట్ట స్ా ారణ నిధులకు జమ యేాలి . 

 

వ సo. ముని ిప్ల్ కాం ెా క్ి 
దుకాణములు  /
ిడీంగులు సంఖా   మొతతం బకాయి రూ   

1 

ఇ - ేవ దుకాణ 

సము ాయం  
14 290470 

2 ిడీంగులు 16 13650 

  మొతతం 30 304120 

  
( రేా నం  12 ముని ిప్ల్ క నిిల్  ైంస్ా, ఆ ిలాబాద్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కి లోని ి) 

 

3.2 ము పిల్ క సల్  - రాూలగూడ  -  నలు గ ండ లాు  -  దు  మొతి్ం లో అసా ారణ బకాయిలు - 
త్క్షణ వసయలు అవసరం - రూ  91,25,000/- 

 

 2013-14 సంవతిరానికి మునిిప్ల్ క నిిల్ రాాలగూడా ఖాతాల ెై ఆడిట్ లో,  డిమాండ్ 

కల క్షన్ మరయిు బాాల న్ి రి స్ర్ మౌకక ప్రిశీలన ె,ై గిువ చూ ిన మధం ా ప్నుా ెలాింప్ు ారులు 
మరియు సంసల నుండి బకాయిలు ారీ మొతతంలో ఉనాట్ ా  గురితంచబడిం ి: 
 

 వరచస.సo బకాయిల సవ ావం రూ. 

1 న్సట్ట మనిమ్గ ారీిలు 65,50,000 

2 ప్రకట్న ప్నుాలు 1,33,000 
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3 D & O ాణజిా ల ై నెుి రుసుము 5,76,000 

4 దుకాణాల అ లెు 17,02,000 

5 ఆకరమణ క లు  1,64,000 

మొతతం 91,25,000 

 

 ముని ి ాలిట్ ీ మౌకక ఆరకి ి ని బలో తేం ేయుట్కు ప్నుా ఎగ తే ారుల నుండి ార ీ

బకాయిలు వసూలు యేడానిక,ి రాాలగూడ  ముని పి్ల్ క నిిల్ క ష్టనర్ తక్షణ ప్రతేా క చరాలు 
సుకో ాలి. 

( రేాన్ ం  13, 14, 15, 16 & 17 ముని ిప్ల్ క నిిల్ రాాలగూడ, నలొీ ండ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే ిక లోని ి) 
 

 

4. అడావనుసల  ండింగు సరచు బాట్ల (కేట్గిరి 8) 

 

ెైన్ానిియల్ కోడ్ లోని  వ ఆరి్కల్ ప్రకారం, ఒక నిరష్ి్ట ప్రమ్జనం కొరకు ెలాిం న తాతాకలిక 
అడా నుిలు మవరణాతిక బిలుా లు మరయిు చరా ా రా మల ైనంత త ర ా సరుబాట్  ేయాలి  కాని, 
సదరు అడా నుిలు ాలా కాలము నుండి సరుబాట్  కాకుండా ఉన్ాాయని ఆడటి్ సమయంలో 
గమనించడ  నై ి  అడా నుిలు సరుబాట్  కాక ో వుట్, అడా నుిల దురి నిమ్గమునకు ాని సదరు 
అడా నుిలలో ఖరుి ట్ె్కుండా ఉనా మొతతము రి ి ెలాించకుండా ఉండడానికి ాని ారి సుత ం ి  
అలాంట్ట సరుబాట్  కాని అడా నుిలు సరుబాట్  అయియా లా చూడడానికి త ని చరా సుకోవడంలో 
కారానిర హణా ికారుల  ఫైలాానిా సూ సూత  సంబం తి ఆడటి్ ని ే ికలలో ాలా అభాంతరములు 
లేవన్ తతడం జరి ిం ి   

 

ఈ కటే్ రిి కి సంబం ిం న 25 అభాంతరములను సంబం తి మొతతము రూ 102.40 లక్షలను 
ఆడటి్  ని ే ికకు జతప్రిి న పట్టి క ెం   1  నందు నమోదు ేయడ  నై ి  

 

4.1 ము పిల్ క సల్ – స ాశివ ేట్ – ెదక్ లాు  – అడావనుసల చెల్ుంపు – సరచు బాట్ల వివరాలు 
సపరుించలేదు – త్క్షణ ే రికవరగ చేయల్ – రూ .6,80,000/- 

 

2013-14 సంవతిరానికి సంబం ిం  ముని ిప్ల్ క నిిల్ స ాశవ టే్ నగదు ప్ుసతకమును 
ప్రశిీలించ ా ిగువ తెలి ని మధం ా ముని పి్ల్ ిబ ం కిి మమధ ప్నుల కొరకు ముందసుత  ెలాింప్ులు 

ే  ియున్ాారు   కాన్స మరింత ప్రశిీలించ ా, అట్ట్  మొతతములను ఆడిట్ ము ింప్ు సమయము వరకు 
కరడా సరుబాట్  యేలేదు   ాట్ట మవరములను కరడా సమరిోంచలేదు  ఇ ి నియమ మరుదము   
అందువలన అట్ట్  వాయమును ఆడిట్ లో దుర మకరించ లేము   కావున, అట్ట్  మొతతములను  ంట్న్ ే
సంబం తి ిబ ం ి నుండి సరుబాట్  యేిం ాలి లే ా రి ి రాబట్ా్ లి    
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వ  
సం  

చర్ న్ ం  తే  ీ
మొతతము 

రూ  
అడా నుి సుకునా ారు ఉ శే్ాము 

1 846/5.2.2014 80,000 
శీర  భూ ేశ్ ర్, ము ఇం  

శలా ఫలకముల 
తయార ీకొరకు  

2 867/7.3.2014 1,00,000 
శీరమ  మ  సుమ  క  అ  ఎనిాకల వాయము  

3 924/27.3.2014 5,00,000 
శీర  భూ ేశ్ ర్, ము ఇం  ఎనిాకల వాయము  

 
మొతతము  

6,80,000   

 

 ేరా న్ ం  37 ముని పి్ల్ క నిిల్ స ాశవ టే్  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి  

 

4.2 ము పిల్ క సల్ – సంగారెడిి  - ెదక్ లాు  - ిబబం ిక ిముందసుి  చెల్ుంపులు - సరచు బాట్ల 
జరగలేదు - రిగి రాబాటి్వలేయును - రూ .2,72,250/-  

 2013-14 సంవతిరానికి ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  ఖాతాల ెై ఆడిట్ సమయంలో, ముని పి్ల్ 

క నిిల్ మౌకక మమధ నిధుల నుండ ి మమధ ప్రమ్జన్ాల కోసం మునిిప్ల్ క నిిల్ బి ం ికి కిరంద 

ేరొకనాట్ ా ా ముందసుత  ెలాింప్ులు జరి ినవని గురితంచబడిన ి  కాన్స ఆడటి్ ము ింప్ు దశ్కు వ ేింత 

వరకు కరడా అట్ట్  మొతతములు సరుబాట్  యేబడలేదు   ప్ర  ముందసుత  లాెింప్ు జరి ని 15 రప లలోప్ు 
సరుబాట్  ేయబడాలి.   కావున సంబం తి వాకుత ల నుండి సరుబాట్  ేయడానికి తక్షణ చరా సుకో ాలి. 

 

సరచు బాట్ల కా  అడావనుసలు చెల్ుంపులు  

వరచస 

సo 

చర్ ెం 

మరియు 
తే  ీ

ప  ేరచ మొతి్ం 

రూ. 
చెల్ుంచిన ారచ ి ేరచ 

1 
174  

28.05.13 

మఅర న్  డేమ ఏరాోటా్కు ముందసుత  

ెలాింప్ు 
5000 

ఎం డి స్ట PD-001 

2 175 

బిల్ కల క్ర్ కు  ముందసుత  

ెలాింప్ు 
1000 

ఎం డి స్ట PD-001 

3 
201  

15.06.13 

DCM ాాన్ ాా స్ట ాడెనైందుకు 
ముందసుత  బిలుా  

15000 

కే  కుమార్  PD-001 

4 
204  

27.06.13 

4 వ స్ా ారణ ఎనిాకల కోసం 

ఓట్రు జాబితా రాక్ి  కా కలు  
40000 

ి   ంకట్ రావు  PD-001 

5 
480  

31.03.14 

ట్రా క్ర్ మరమితుత  బిలుా కు 
అడా న్ి 

3000 

కే  కుమార్  PD-001 

6 
22  

04.03.14 
మునిిప్ల్ ఎనిాకల అడా న్ి  

15000 
ి   ంకట్ రావు ెోష్టల్ 
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ార ంట్  /

ఆకిిస్ట 

7 7 / 26.3.14 

ముని ిప్ల్ ఎనిాకలకు ల కికంప్ు 
ెంట్ర్ ఏరాోట్ ా    

55000 

అకరం ీప్క్ 

ల ైట్టంగ్ హౌస్ట, 

సం ారనడిీ   

ెనిన్ A / 

c 

8 9 / 26.3.14 

ముని ిప్ల్ ఎనిాకల ప్రా కే్షణ 

బృందం కొరకు  
30000 

ఎ  ఆర్   మ ేష్ 
ెనిన్ A / 

c 

9 1 / 13,14 ఎనిాకల ప్రమ్జనం 

23250 

ి   ంకట్ రావు ఎనిాకల A 

/ c 

  ''     
40000 

B. ర షే్,  
ఎనిాకల A 

/ c 

  ''     
5000 

శ్ర  లింగం  ఎనిాకలA 

/ c 

10 11 / 13.8.13 15 ఆగసు్ , 2013 వాయం 
20000 

బి  ర షే్,  RWH A / 

c 

11 
420 / 

25.1.14 
26 జనవరి 2014, వాయం 

20000 
B. ర షే్,  PD.I. 

    మొతి్ం రూ. 2 ,72 ,250     

 

 సరుబాట్  మవరాల కొరకు కారానిరా హక అ కిారి క ి హాఫ్ మారిిన్ Lr.No.13/2015-16, 

Dt.29.04.2015 ా రా న్ోట్సీుకు ఇ ినప్ోట్టక,ీ కారానిరా హక అ కిార ి ఏ సరుబాట్  మవరాలను 
సమరిోంచలేదు మరియు ప్రతుాతతరం ఇవ లేదు.  ఇ  ి  సంస ఆరకి నిర హణలో నిరాక్షా  ైఖరి ా 
కనబడుతుం ి. 
 

( రేా నం 18 ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి) 
 

5. బంధనల ఉలు ంఘన(కేట్గిర ి9) 

 

నిరాక్షాం వలన ాని, తలెియక ో వుట్ వలన ాని ముని ిప్ల్ క ష్టనరుా  నిధులను ఖరుి 
ేయుట్లో, కొనిా కసేులలో నిబంధనలు ప్రభుత  సూచనలు ఉలాం  ం ారని ఆడటి్ లో 

గమనించడ  నై ి  కొనిా కేసులలో మరు నిధులను చట్్ము  నిబంధనలలో అనుమ ం న 
ప్రమ్జన్ాలకు కాకుండా రే ే ప్రమ్జన్ాలకు మనిమ్ ిం ారు  కొనిా కేసులలో, ప్రభుత  సూచనలు 
తప్ుో ా అరధం ేసుకోవడం లే ా తప్ుో ాష్టాం పె్ోడం కరడా గమనించడ  ైన ి  అట్ వంట్ట కరమ 
ర  త  నై ఖరుిను సంబం తి ఆడటి్ ని ే ికలలో అభాంతరప్రచడ  ైన ి   
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నిబంధనల ఉలాంఘనకు సంబం ిం న ఆడటి్ అభాంతరములను చూ  ేఏకకీృత ప్ట్ట్క  1  ఈ 
ని ే ికకు జత ప్రచడ  ైన ి  ాని ప్రకారం, 573 ేరాలలో రూ 1689 01 లక్షల ప్ర యేం ఉనా 
అభాంతరములు లేవన్ తనట్ ా  గమనించవచుిను  

 

5.1 ము పిల్ క సల్ – స ాశివ ేట్ - ెదక్ లాు  - అమలు చే ని పనులు -  పనులు పూరిి కాక  

ముం ే ెకరారటి్ీ డి ా ట్ రి ి ఇవవడం – యమ విరచదుము - రూ 94,798/- 

 

 2013-14 సంవతిరానిక ి ము పిల్ క సల్  స ాశివ ేట్ ఖాతాల ె ై ఆడటి్ సమయంలో, 
అంతరీత రహ ారి నిరాిణము కొరకు రూ. 86.00 లక్షల వాయానికి ట్రండరాను ఆహా నిం యున్ాారు   

ీనికి సంబం ిం   సర్ి ఆర్  హనుమంతు అన్ే కాంట్రా క్ర్ అందరి కన్ాా 34.72 % తకుకవ మొతతముతో 
కోట్ ేయన్ నై ి   సంబ ింత ఆ ే ాలు 16.10.2010 న జారీ ే ారు. 
 

 కాంట్రా క్ర్ రూ. 94,798 /-  కెరారటి్ీ డి ా ట్ కిరంద జమ ేస్ారు  కాన్స ప్ని ఒప్ోందం ప్రకారం  

ప్నిని నిరష్ి్ట సమయంలో ప్ూరిత ేయక ో యిన్ా ెకరారటి్ీ డి ా ట్ ను మడుదల ే  ికాంట్రా క్ర్ కు లాెిం  
యున్ాారు   కెరారిట్ీ డి ా ట్ మౌకక లాెింప్ుల నియమ నిబంధనలనకు ఇ  ిమరుదము   సర ిఅయిన 
ప్రశిీలించన లేకుండా కారానిరా హక అ కిారి ే ని ఇట్ట్  చరా కరమర  తము  

 

వ సo చర్ నo/ తే  ీ మొతతం రూ  మవరములు 
1 2 / 20.6.2013 94798 IDSHT ప్థకం కింద అంతరీత రపడ్ ఏరాోట్  
 

( రేా న్ ం  21 ముని పి్ల్ క నిిల్ స ాశవ టే్  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
 

5.2 ము పిల్ క సల్  - సా ారణ ధుల చెకుులను ి.డ ిఖాతా నుండ ిమడాా మ చేయుట్ – ఖాతాలలో 
పరసుర త్ ుిదములు  -  ఋణాత్మక లవలు -  డాా యింగ్ అ ికార ిమౌకు రుక్షూం –  దు  
మొతి్ములలో సమనవయపరచాల్: 

 

 ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  ఖాతాల ెై ఆడిట్ సమయంలో, స్ా ారణ ని ి మరియు ి.డ.ి II 
ఖాతాల నగదు ప్ుసతకములు మరియు ట్రరజరీ ాస్ట ప్ుసతకములను ప్రశిీలించ ా, ాట్ట మవరముల మధా  
సమతులాత లేదు   ాలా వరకు కెుకలను స్ా ారణ నిధుల నుండి జారీ యే ా, ాట్టని ి డి  ఖాతా 
లో వాయము ా చూ ిం  యున్ాారు   అ ే మధం ా ి డి  ఖాతా నుండి జారీ ే ిన కొనిా కెుకలను 
స్ా ారణ నిధుల లో వాయము ా చూ ిం  యున్ాారు   ఇ ి కరమ ర  తము   అట్ట్  మవరములు  

 

ెలాిం న స ావం రూ. 

1) స్ా ారణ ని ి లో మడరా మ ే ిన  .ిడ.ి II ెకుకల మలువ    2,24,33,050 

2) ి.డ.ి  II  ఖాతా లో మడరా మ ే ిన స్ా ారణ నిధుల ెకుకల మలువ   34,83,919 
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 తప్ుోడు వరీీకరణ ా రా ఇతర ఖాతాలకు డెబిట్ ే ని తరు ాత కరడా, అట్ట్  లోప్ములను సర ి
ిదుట్కు ఎ ిికరాట్టవ్ అ కిార ిఎట్ వంట్ట చరాలను సుకోలేదు. డరా యింగ్ అ కిారి కెుకలను జారీ ే  ే

ముందు ట్రరజరీ రూల్ి అండ్ ెనై్ానిియల్ రూల్ి అనుసరించలేదు. ట్రరజరీ ాస్ట ప్ుసతకం  తో నగదు ప్ుసతకం  

సమన య ప్రచట్ానిక ి తక్షణ చరాలు సుకో ాలి మరయిు ెకుకలను జారీ ే ే ముందు నిల లను 
చూడాలి. 

( రేా నo 6 ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ిక లోని )ి 

 

5.3 ము పిల్ క సల్   - సంగారెడిి  – పనులు – మచెక్ ెజర్మ చయేలేదు – యమ విరచదుము – 
రూ  1,12,36,420 /- 

 

  ఇంజన్సరింగ్ మ ాగం మౌకక ఖాతాల ెై ఆడిట్ సమయంలో ప్నులకు సంబం ిం న బిలుా లను 
మరియు కొలతల ప్ుసతకములను ప్రిశీలించ ా, ఈ కిరంద తెలి ని ప్నుల నిర హణ జరి ి లాెింప్ులు 
కరడా ే నిట్ ా  ఆడటి్ లో తేలిన ి  ెైన్ానిియల్ కోడు మౌకక ఆరి్కల్ 176 ప్రకారం ిమల్ ప్నులను 
సంబం తి అ ికారి ే మ కె్  జర్మ ేయిం న తరు ాత న్ే ెలాింప్ులు ేయాలి  కాన్స ఈ కిరం ి ప్నులకు 
మ ెక్  జర్మ యేిం ాకుండాన్ే ెలాింప్ులు ే ి యున్ాారు  అందువలన, కాంట్రా క్రాకు లాెిం న  అట్ట్  
ముతతములు రూ. 1,12,36,420 / - ఆడిట్ లో అభాంతరప్రచ న్ ైన ి   

మొతతము రూ  లలో 
మ ెక్  జర్మ యేించకుండాన్ ే ే ిన లాెింప్ులు  

వ. 

నం 
చర్ ెం / తే  ీ ప  రేచ 

కొలత్ల 
పుసికము సంఖూ 

– ే  ెం  

మొతి్ం  
రూ   

ి 
ేరచ 

1 68 / 16.4.13 

ఇన్ ట్ేక్  ల్ & 10  MLD ాట్ర్ 

ిల్రేశ్న్ ాా ంట్ , రాజం టే్ నిర హణ 
మరియు అమలు  

8/2011 
P.No.85 

70,000 ి డ.ిI 

2 37 / 18.4.2013 
8/2011 

P.No.85 
2,85,030 ి డ.ిI 

3 428 / 15.2.2014 8/2011 3,00,000 ి డ.ిI 

4 462 / 26.2.2014 8/2011 44.792 ి డ.ిII 

5 463 / 26.2.2014 8/2011 3,24,792 ి డ.ిI. 

6 475 / 31.3.2015 8/2011 3,24,792 ి డ.ిI 

7 98 / 20.4.13 
CC రపడుీ  నిరాిణము  4-3-87/2 

నుండి మ కదు వరకు  
100/2009 P16 

9,62,114 
ి డ.ిI. 

8 123 / 15.5.2013 
మదుాతుత  ట్ార న్ాిారిర్  నుండి ఇం ిరా 
కాలన్స వరకు మమ రపడ్ నిరాిణము  

144/2009 ి.15 
9,15,473 

ి డ.ిI 

9 225 / 31.7.2013 

న్ారాయణ ఇంట్ట నుండ ి ి ి డెరయిన్ 

నిరాిణం కల కుంట్ రపడ్, W.No.19 

వద ఉనా కల ర్్ వరకు  

26/2010 ి.46 

8,12,271 

ి డ.ిI 

10 227 / 1.8.2013 
మమ రపడ్ నిరాిణము  రామ్ చందర రనడిీ  
కాలన్స, W.No.25 

  

3,05,841 

ి డ.ిI. 
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11 
335 / 26.10.2013 
& 370 / 4.12.13 

CC కాలువ నిరిించడానికి 

నరిింహులు ఇంట్ట నుండ ివ ర్ బేగ్ 
ఇంట్ట వరకు W.No.21 

06/2013 ి .7 3,98,560 

ి డ.ిI. 

12 

342 / 1.11.2013 

రిష్టి ప్బాిక్ సూకల్ H.No.4-7-25 /5/B 

బాలా  నగర్ వద CC డెరయిన్ 

నిరాిణం 
62/2010 1,87,533 

ి డ.ిI. 

13 

1 / 28.10.2013 

రన్తేర కాం ెా క్ి నుండి ెపై్ ల ైన్ 
నిరాిణము  

9/2013 21,65,858 

న్ాన్ 

ాా న్ 

ార ంట్ 

14 
1 / 21.05.2013 గంజ్  ై ాన్ వద దుకాణ 

సము ాయము నిరాిణము  
4/2013 32,81,128 

IDSMT 

15 
2 / 8.11.2013 4/2013 6,51,226 

IDSMT 

16 
296 / 13.8.2013 

15  చ్ ి  ప్ంప్ు ెట్ మం రా  నగర్, 

రాజం టే్ మరమితులు 

84/2010 20,000 

ి డ.ిI 

17 
297 / 13.8.2013 84/2010 20,000 

ి డ.ిI 

18 
298 / 13.8.2013 84/2010 32,000 

ి డ.ిI 

19 299 / 13.8.2013 84/2010 23,000 
ి డ.ిI 

20 416 / 23.1.2014 
50 HP మోట్ారా మరమితులు & 
ప్ునః  స్ాప్న  84/2010 33,000 ి డ.ిI. 

21 417 / 23.1.2014 
30 HP సబ్  రిి బుల్ ప్ంప్ టె్ 
మరమితుత లు  84/2010 32,000 

ి డ.ిI. 

22 418 / 23.1.2014 
ప్ంప్ హౌస్ట కు కొతత  న్సట్ట స్ాయి 
సూ ం ే జే్  84/2010 31,200 

ి డ.ిI. 

23 419 / 23.1.2014 నట్ి అండ్ బో ల్్్ సరఫరా  84/2010 15.810 ి డ.ిI. 

      మొతి్ం రూ 1,12,36,420   

 

( రేా  నo. 25 ముని పి్ల్ క నిిల్  సం ారనడిీ ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ిక లోని )ి 

 

6  ఓచరచు , ేత్న బిలుు లు, కంట్టంజెంట్ల బిలుు ల నుండి త్గీింపులు  
నహాయింపులు సంబం ిత్ అక ంట్ు కు జమ చయేకపో్ వడం  (కేట్గిరి 10) 

  

ప్నుల బిలుా లు, ేతన బిలుా లు మొదల ైన ాట్ట నుండ ి నహాయిం న త ిీంప్ులు సంబం తి 
ప్రభుత  ఖాతాలకు ప్ూరిత ా జమ ేయక ో వడం లే ా కొంత ేరకు జమ యేడం ఆడటి్ లో 
గమనించబడని ి  ఇట్ట్  త ిీంప్ులు సదరు ప్రభుత  ఖాతాలకు నిరీీత సమయములో జమ ేయని ప్క్షంలో 
అప్రాధ రుసుముతో ాట్  కరమ శక్షణా చరా సుకోగల నియమాలు ఉనాప్ోట్టకీ సంబం తి ప్రభుత  
ఖాతాలకు జమ యేడము లేదు  
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స్ా ారణం ా ప్నుల బిలుా లు మరయిు ేతన బిలుా ల నుండి ఈ కిరం  ి ాట్టని త ిీంచవలిి 
యుండును  

 

పనుల బిలుు లు 
ఆ ాయప్ుప్నుా 

 ాాట్  

 కనరేజ్ ారీిలు 
 

త్ముల బిలుు లు 
1. వృ తప్నుా 

2. స్ా ారణ భమష్టాని  ి

3. గూర ప్ు ఇనూిరనన్ి 

4. కంట్టరబూాట్రి ించను కకము 

5. ెైనిక సంక్ష్ేమ ని ి  
 

ెైన రేొకనా ాట్ట కిరంద లేవన్ తన అభాంతరముల మవరాలను ప్ట్ట్క న్ ం  1  లో 122 
కేసులలో  రూ  519.19 లక్షల ేరకు నమోదు ే ి ని ే ికకు జత యేడ  నై ి  

 

6.1 ము పిల్ క సల్ కామారెడిి   - జామాబాద్ లాు   -  బిలుు ల నుండి చటి్బది ెనై చెల్ుంపులు -  
జమ చేయబడలేదు - రూ.43,86,546 / - 

 

 2013-14 సంవతిరంలో కిరంద రేొకనా మధం ా రూ.43,86,546/- ప్ని బిలుా ల నుండ ి

నహాయిం నట్ ా  ఆడిట్ సమయంలో గురితంచడ  నై .ి కాన్స ెలాింప్ుల మవరాల ప్రశిీలన ె,ై ఈ 

త ిీంప్ులను సంబం తి మ ా ాలకు జమ ేయలేదు. ఆ ాయప్ు ప్నుా చట్్ం 1969 లోని కె్షన్ 194 ి 
ప్రకారం,  ప్ర  కారానిరా హక అ కిార ి ప్ని బిలుా ల ెై నహాయిం న మొతాత లను ఐ.ట్ట ాఖకు తదుప్ర ి

న్ లలో ఏడవ రప  లోప్ు లాెింప్ు ేయవల ను.  VAT చట్్ం 2005 ప్రకారం, VAT కింద నహాయిం న 
మొతాత లను అట్ట్  తే  ీనుండి 15 రప ల లోప్ల లాెిం ాలిి ఉంట్ ం  ిమరియు లేబర్ సె్ట కరడా ఒక ారం 

లోప్ల లాెిం ాలి. అందువలన క ష్టనర్ ముని పి్ల్ క నిిల్ కామారనడిీ  ఆయా మొతాత లను సంబం ిత 

మ ా ాలకు జమ యేుట్కు త ని చరాలు సుకో ాలి  

ెలాిం ాలిిన నహాయింప్ులు రూ. 

వ  న్ ం 
ఆ ాయ 

ప్నుా 
ాాట్ లేబర్ ెస్ట 

ినరేజ్ 
ారిీలు కుా ి  మొతతం 

రూ. 

1 977327 2091225 432344 646530 239120 4386546 

 

( రేా  నo 31 ముని పి్ల్ క నిిల్ .కామారనడిీ , నిజామాబాద్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
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 అ ే మధం ా 2013-14 సంవతిరానికి మునిిప్ల్ క నిిల్ బో దన్ ఖాతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో, 
కిం ి మొతాత లను ప్ని బిలుా ల నుండి నహాయిం ారు   అట్ట్  మొతతములను సంబం తి మ ా ాలకు 

ెలాిం ాలిిన అవసరం ఉం ి. 
ెలాిం ాలిిన నహాయింప్ులు రూ. 

వరుస 

సo 
ఆ ాయ ప్నుా ాాట్ ఎల్ ి  కనియరి్ 

ారీిలు కుా  ి
మొతతం 

రూ. 

1 115653 277622 51624 87020 6872 538792 

 

( రేా  నo  ముని ిప్ల్ క నిిల్ ోదన్ నిజామాబాద్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి) 
 

6.2 ము పిల్ క సల్ - రాూలగుడ - నల్ీ ండ లాు  - ప  బిలుు లు – ఆ ాయపు పనున మరియు 
ాూట్ నహాయించలేదు - రూ. 2,02,022 / - 

 

 2013-14 సంవతిరానికి మునిిప్ల్ క నిిల్ రాాలగుడ ఖాతాల ెై ఆడటి్ ప్రిశీలనలో ఈ కిరంద 
తెలి ని మొతతములలో ప్ని బిలుా ల నుండ ిఆ ాయప్ు నహాయించలేదు   అ  ేమధం ా ాాట్ తకుకవ ా 

నహాయిం  యున్ాారు   
 

 800 KL స్ామరాం కలీిన RCC ELSR  నిరాిణప్ు ప్ని మలువ రూ. 68,03, -  ఇట్ట్  
మొతతములో 2.24 %  సమాన  నై ఆ ాయప్ు ప్నుా మొతతము 1,39,670 - నహాయించ వల ను   
అ  ేమధం ా, ాాట్ 5%  కు బదులుగా  % మాతా్ ే నహాయించారచ  అట్టి  త్కుువ మొతి్ము రూ  

62,352/-  ంట్న్ ే నహాయిం ాలి   
 

 కావున ిగువ రేొకనా మధం ా గిువ ేరొకనా మధం ా IT మరియు VAT మొతతములను 
హాయిం  సంబం ిత   మ ా ాలకు  లాెిం ాలి   

  
ెలాిం ాలిిన నహాయింప్ులు రూ   

వ.నo ఆ ాయ ప్నుా ాాట్  మొతతం రూ. 

1 139670 62352 202022 

 

( రేా  నo 34  ముని పి్ల్ క నిిల్ రాాలగూడ , నలా ొండ  లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
 

6.3 ము పిల్ క సల్ - రాూలగూడ - ాహన చారగీలు - ఆ ాయ పనున నహాయించ లేదు -    
రూ. 11,040 / - 

 

 2013-2014 సంవతిరానికి ఆడిట్ కాలంలో, చరుా  ప్రిశీలిం నప్ుోడు ముని ి ాలిట్ీ అవసరాల 
కొరకు ఒక కారు అ కెు సుకునాట్ ా  మరియు ాని అ కెు ాను రూ  5,52,000 / - కారు యజమాని క ి 

ెలాించబడిందని గమనించబడంి ి. కాన్స అట్ట్  బిలుా  నుండ ిచట్్బద ఆ ాయప్ు ప్నుా నహాయించ లేదు  
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 అందువలా ఆ ాయప్ు ప్నుా @ 2% సమాన  నై మొతతము రూ 11,040/- సంబం తి వాకిత 
నుండ ి రి  ిరాబట్ట్  అట్ట్  మొతతమును  ఆ ాయప్ు ప్నుా ాఖకు లాెిం ాలి. 

 

వ  

సo 

చర్  సంఖా మవరములు  ఉప్మ్ ిం న 

అ కిార ి 
మొతతం 

రూ  

నహాయించ 
వల ని ఆ ాయ 

ప్నుా @ 2% 

1 16,17,40,41,205,206,265,26

6 ,358,359,570,609,612,717

,718,852,853,905,906,994, 
995 మరియు 1500 / 2013-14 

కారు అ ె 
ారీిలు  

క ష్టనర్ మరియు 
డిప్ూాట్ీ ఇంజన్సర్ 

5,52 ,000  11,040 

 

( రేా  నo 35 ముని పి్ల్ క నిిల్ రాాలగూడ , నలా ొండ  లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
 

7. రికారచి లను సమరిుంచకప్ో వడం (కేట్గిరి 11) 

  

ముని ిప్ల్ సంసలు  స్ామానా ప్రజలకు అవసర  నై రపడుా , మ  ి ీ ాలు, న్సట్ట సరఫరా లభాత 
మరియు వార ప్ ారాలను నియం రంచడం వంట్ట సదు ాయములు కలిోస్ాత యి  యిమ కొనిా 

ాదాతాయుత  నై మధులు నిర రితస్ాత యి  ఆరకిాభివృ ిధ  మరియు స్ాం  క న్ాాయము కలిోంచుట్కన ై
ప్ధకములు తయారు ేస్ాత యి  ఆరకిావసరముల కొరకు ప్ర  సంవతిరము ఆ ాయానిా 

ెం  ం ించుకొంట్ాయి  ిన ని్ాభివృ ిధ   ం  ే వేల అవశ్ాకతను గురితం  ాలక వరీం ఆరకి  
అవసరములందు న్ పై్ుణాముతో కరడని ాదాతాయుత చరాలు సుకొనవలయును  

 

 కం ో్ ర లర్ మరియు ఆడటి్ర్ జనరల్ నియమాలు మరయిు అక ంటా్ మ ానం లోని తడేాలకు 
సంబం ిం న స్ానిక రూలింగులతో కలి ి ఆందర ప్ర ేశ్ అక ంట్ి కోడ్ ప్రకారము రికారుీ  ే నిప్ుడు ె ై
మవరములు అందులో ో ాతకమవుతాయి  ఈ రా థ క అక ంట్ ా  తయారు ే ి ప్రిశీలన్ారము ఆడటి్ కు 
సమరిోంచ వలయును  ప్రజా ధన్ానిా  ిం ే మష్టయంలోను మరియు స్ా ారణ ప్రజాన్సకానిక ి
మనిమ్ ిం  ేమష్టయములో ారదర కత ప్రదరి ంచ వల  ిఉనా ి  
 

 రికారుీ లు సరి ా నిర  ంచడం, ప్రిశీలన్ారము ఆడటి్ కు సమరిోంచడము వంట్ట ముఖా  ైన 
ప్నిని డరా యింగు మరియు డిసోరిింగు అ ికారులు సరి ా నిర రితంచడం లేదు  నీి వలన, ప్రజాధనం 

 ించడంలో ాప్రికం లేక ో వడం అన్ే ానిా స్ా ించుట్ స్ాధాం కాదు                                       
ఎనిా మారీ దర కాలు, సూచనలు ఉనాప్ోట్టకిని, స్ానిక సంసల  డరా యింగ మరయిు డసి రిింగు 
అ కిారులు ఆడటి్ కు ప్రదరి ంచుట్లో మఫలమగుచున్ాారు  ఈ రకిారుీ లు చూప్క ో వడం అన్ ే అంశ్ం 
కిరంద ముఖాం ా  ప్నులు మరియు తతింబంధ ఎం.బుక్ి, అంచన్ా ెళై్ళళ , ట్రండరుా  మొదల ైనమ  

లిినమ ఓచరుా  సంబం తి ెైళ్ళళ, రి ష్్టరు చూప్క ో వడం ీనికి కారణాలను సంస అ ికారులు 
మవరించలేదు  
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సంసధ  ఆరకి ప్ురపగ , సంసలో జరి ే ఆరకి లా ా ేమల జ ాబు ారతీన్ానిా చూ ంేదుకు 
నిర  సుత నా రికారుీ ల న్ాణాత ెై ఆ ారప్డి వుంట్ ం ి  ఆడిట్ కు రకిారుీ లను సమరిోం ే బాధాత 
సంసలోని అ ికారి ెై ఉనాదని రాష్్టర ఆడిట్  నియమావమలోని 6 వ నియమంలో గల నిబంధనలు సోష్్టం 

ేసుత నాప్ోట్టకీ, ఆడటి్ కు మమధ రకిారుీ లను సమరిో ంచడంలో మఫలమవడ ే ాకుండా ఈ కిరం ి ేరొకనా 
కేసులలో సదరు నియమావమని ాట్టంచలేదు  రికారుీ లకు సంబం ిం న అట్ట్  అలభాత ఫలితం ా, 
సంబం తి సంసలలోని మమధ ఆడిట్  ని ే ికలలో అన్కే ఆడటి్  అభాంతరములను రేొకనడమయిం ి  
సమరిోంచని రకిారుీ లను కటే్ ిరలిో ఎం.ప్ుసతకాలు, సంబం తి ెళై్ళా , అన్ేక సంసలలో కోట్ాా  ిరూ ాయల 

ేరకు లా ా ేమలు జరి నిట్ట్  ఓచరుా  వంట్ట రికారుీ లు ఆడిట్  అభాంతరములలో ప్ర ాన ాతర 
వ  సుత న్ాాయి మమధ ఆగంతుక వసుత వులు, సరుకులు ాట్ట ాట్ట కొను పళా్కు సంబం ిం న 
లా ా మేలను, స్ా్ కు రి స్రాలో ప్దు రా యలేదు  ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు  మమధ ాఖలు మొదల ైన 

ాట్టకి ే ిన లాెింప్ులు ాట్టకి ఆడటి్  ర కదులు ాన్స లే ా ఏ ేని స్ాక్షాం ాన్స సమరిోంచక ో వడం ఈ 
కేట్ ిరలీో ఒక ాగం ా ఉం ి   అవసర  నై రకిారుీ ను సమరిోంచడం కోసం ప్లు హాఫ్ మారిిన్ ప్తరా లను 
జారీ ే నిప్ోట్టకీ, ఎ ిికరాట్టవ్ అ కిారులు ాట్టని ాట్టంచలేదు  ఫలితం ా, ఆ రేకు రికారుీ లకు 
అందకుండా ో యాయి  ఆ రేకు రేాలను ప్రస్ాత మంచడమయిం ి  తదనుస్ారం ా, 2013-14 
సంవతిరానిక ిఆడిట్  ని ే కిలలో గమనిం న ఈ లో ాలను ఆడిట్  ని దేకలో ప్రస్ాత మంచడమయిన ి  

 

రికారుీ లను సమరిో ంచక ో వడంకు సంబం ిం న మొతతం రూ 3308.79 లక్షల మలువగల 360  
ఆక్ష్పే్ణలు ా మవరణ పట్టి క   లో జతప్రచబడనిమ      

 

7.1 నగర పంచాయి  జ మకుంట్ – పనుల అమలు- కొలత్ల పుసికాలు సమరిుంచలేదు -             

రూ. 20, 59,043/- 

 

 నగర ప్ం ాయ  మౌకక ఖాతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో రూ. 20,59,043 / - మొతాత నిా మమధ 
ప్నుల అమలు కోసం ఖరుి ే ినట్ ్ , గమనించబడిం ి. కాన్స సంబం తి చరుా , అంచన్ాలు, ఒప్ోం ాలు, 
దస్ాత ే లు, కొలతల  ప్ుసతకములు మరియు ప్నుల  రి స్ర్ లను ఆడిట్ కు సమరిోంచలేదు. రకిారుీ లు 
లేని యి డల ప్నుల తేుబదతను ఆడటి్ లో సరి ా ప్రిశీలించలేము  అందువలన త రతిగ న రకిారుీ లు 
సమరిోంచడానికి  చరా సుకో ాలి. 

వరుస .సo కొలతల ప్ుసతకము  సంఖా ప్ని ేరు మొతతం రూ. 

1 27/2013 ి  ి  రహ ారి మరయిు ెైడ్ డెరయిన్  786909 

2 5 / JNP / 13FC / 12-13 మురకిి కాలువ నిరాిణము  609551 

3 26/2013 ెైడ్ డెరయిన్ నిరాిణము  612743 

4 26/2013 ెైడ్ డెరయిన్ నిరాిణము  49840 

మొతతం 2059043 

( రేా నo.8 (i) నగర ప్ం ాయ  జ ికుంట్, కరీంనగర్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
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7.2 నగర పంచాయ  - జ మకుంట్ – పటి్ణ పాణాళ్క వి ాగము - భ్వన రామణ దరఖాసుి లు – ఆడిట్ 
కు  సమరిుంచలేదు: 

  

2013-14 ఆడిట్ సమయంలో, భవన నిరాిణ దరఖాసుత ల రి స్ర్ ప్రిశీలించ ా 26 భవన నిరాిణ  
అనుమతుల దరఖాసుత లు ఆడిట్ ారకిి సమరిోంచలేదు.  అట్ట్  దరఖాసుత లు మరయిు ాట్ట మవరాలు 
లేనందువలన అనుమ  క  మ ింప్ు మలువను దుర మకరించలేము  అ మేధం ా అట్ట్  క  మ ింప్ు 
భవన నిరాిణ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణం ా మ ిం  యున్ాారా లే ా అన్ ే మష్టయము 
నిరారించలేము   అందువలన సంబం తి రకిారుీ లు సమరిోంచడానికి తక్షణ చరాలు సుకొనవల ను    
 

( రేా నం.8 (ii) నగర ప్ం ాయ  జ ికుంట్, కరీంనగర్ లాా   2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి) 
 

7.3 ము పిల్ క సల్ కామారెడిి  - జామాబాద్ లాు  -  ట్రా ల్ మరియు డీ ల్ బిలుు ల  ై వూయం – 

లాగ్ పుసికం సమరుించలేదు - రూ. 9,75,971 / - 

 

2013-14 సంవతిరానికి ముని పి్ల్ క నిిల్ కామారనడిీ  ఖాతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో రూ  

9,75,971 - మొతతమును ముని ిప్ల్ ాహన్ాల నిర హణ కోసం డడ ల్ మరియు ెట్రర ల్  కొను పలు 
ే నిట్ ా  గురితంచడ  నై ి   కాన్స సంబం తి ాహన్ాల మౌకక లాగ్ ప్ుసతకములు ఆడిట్ ప్రిశీలన కొరకు  

సమరిోంచలేదు. GOMs.No.381 PR & RD (Accts.I) Dept.Dt.10-5-1987 లో ఇ ిన సూచనలకు 
అనుగుణం ా ిలాింగ్ ే్ష్టనా నుండి కొను పలు ేయబడిన ెట్రర ల్ మరయిు డడ ల్ ప్రమిాణం మౌకక 

సరి్ ికటే్ సమరిోం ాలి.  లాగ్ ప్ుసతకాలు త ర ా సమరిోంచడం కోసం ఒక అభారనతో కరడని హాఫ్ మారీిన్ 

Lr.No.05/2015-16, 06-08-2015 తే నీ కారానిరా హక అ కిారి క ిజారీ ే ినప్ోట్టక ీసంబం తి రకిారుీ లు 
ఆడటి్ క ి సమరిో ంచలేదు.  అందువలా అట్ట్  వాయము అభాంతరం లో ఉంచబడిం ి.  మవరాలు ఇలా 
ఉన్ాాయి. 

ఖాతా కోడ్ ఖాతా వి ాగం-చెల్ుంపు మొతి్ం రూ   ి

2301004 ెద ాహన్ాలకు ఇంధనం. 504314 స్ా ారణ ని  ి

2301005 నా ాహన్ాలకు ఇంధనం 471657 స్ా ారణ ని  ి

   మొతతం 975971   

 

( రేా నం.34 ముని పి్ల్ క నిిల్ కామారనడిీ  నిజామాబాద్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి) 
 

  అ ే మధము ా ముని పి్ల్ క నిిల్, నలొీ ండ ఖాతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో, రూ.74,20,485/- 
మొతతమును ారశిుధాము మరియు న్సట్ట సరఫరా ాహన్ాల ఇంధన కొను పలు కొరకు ఖరుి ే  ి
యున్ాారు  కాన్స సంబం ిత లాగ్ ప్ుసతకములు మరియు వాయంతో సంబంధం ఉనా ఇతర ెళై్ళళ ఆడటి్ కు 
సమరిోంచలేదు. 

( రేా నం.47 ముని పి్ల్ క నిిల్ నలా ొండ, 2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి) 
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 అ మేధం ా, మునిిప్ల్ క నిిల్ ఆ లిాబాద్ మౌకక ఖాతాల ె ై ఆడటి్ సమయంలో, 2013-14 
ఆరిధక సంవతిరం నందు రూ .36,44,103/- ఇంధన ారీిల కొరకు  ిం  యున్ాారు  కాన్స  లాగ్ 

ప్ుసతకములు మరయిు ఇతర రికారుీ లు ఆడటి్ కు  సమరిో ంచలేదు  ాని ఫలితం ా ఇంధన మనిమ్గ 

సవాతను  ఆడిట్రా  ధృమకరించలేము  

 

( రేా నం.32  ముని పి్ల్ క నిిల్ ఆ ిలాబాద్  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
 

7.4 ము పిల్ క సల్ – కామారెడిి  - బిల్ కలెు కిరుకు ర ీదు పుసికముల జారగ – ఆడటి్ కు  
సమరుించలేదు - త్క్షణ చరూ అవసరం 

  

ఆడటి్ సమయంలో, మన్స ాలరా రి స్ర్ ప్రశిీలనలో ఆ ిత  ప్నుా మరయిు ఇతర ప్నుాల 

వసూళ్ళ కొరకు ముని పి్ల్ క నిిల్ బి ం ికి కిరం  ిర కదు ప్ుసతకాలు జారీ ేయబడాీ యి అని గురితంచడ 
 ైన ి.  అయిత ే2013-14 సంవతిరానికి ఈ కిరంద జారీ యేబడని రశీదు ప్ుసతకములు బి ం  ివదన్ ే

ఉండనిట్ ా  గురితంచబడని ి   అందువలన అట్ట్  రశీదు ప్ుసతకముల ా రా వసూలు ే ిన మొతాత లను 
ఆడటి్ నందు దుర మకరించ లేము   ఆ మష్టయం ఎ ిికరాట్టవ్ అ కిార ిదృష్టి్కి హాఫ్ మారిిన్ LR.No.07 / 

2015-16 తే ీ 19.09.2015 ా రా సుకనమళనప్ోట్టకీ, ఎట్ వంట్ట సమా ానము లబించలేదు   ఇట్ట్  చరా 
ముని పి్ల్ నిధుల మౌకక దురి నిమ్ ానికి ారి యవచుి   
 

వ. 

సo 

రశీదు ప్ుసతకం సుకునా 
ారు 

రశీదు 
ప్ుసతకము 

న్ ం  

రశీదు న్ ం  

నుండ ి

 

రశీదు న్ ం  

వరకు 
 

జారీ ే ని తే  ి

1 శీర ఎస్ట. రుప్  బి ి  879 11087901 11087900 10.07.2013 

2 శీర .ట్ట.రా  ి  చ్ డబుా ా 894 11089301 11089400 09.10.2013 

 

( రేా నం.35 ముని పి్ల్ క నిిల్ కామారనడిీ  నిజామాబాదు లాా   2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి   
 

7.5 ము పిల్ క సల్ కామారెడిి  - పాజా ఆరోగూం కొరకు సామాగిర కొనుగోలు - సంబం ిత్ దసాి ే లు 
మరియు లవల  రి సిర్ సమరిుంచలేదు: 

  

బా్ల ంగ్ ౌడర్, ల ైమ్ ౌడర్, ప్ురులు మరయిు బుట్్లు వంట్ట ప్రజాఆరపగా  స్ామా ిర  కొను పలు 
కొరకు రూ.37,91,745/- మొతతమును స ష్టి్ ా డరా  ే  ి యున్ాారు  కాన్స ఆడిట్ ధృమకరణ కొరకు 
సంబం తి రికారుీ లు, అనుసం ాన  ైన ెళై్ళళ మరయిు స్ా్ క్ రి స్రుా  అందుబాట్ లో లేవు.  కావున 

ాట్టక ి సంబం ిం న కొట్షే్టన్ి మరయిు ట్రండరుా  ా రా స తేుక  నై  ం  ి యున్ాారా లే ా అన్ ే
మష్టయము ఆడటి్ నందు ధుర మకరించ లేము   స్ా్ క్ & ఇష్టయా రి స్ర్ లేక ో వడంతో మనిమ్గం మౌకక 
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మవరాలు కరడా గురితంచబడలేదు. ెైన రేొకనా లో ాల కారణం ా ఖరుి యేబడని వాయం ఆడిట్ నందు 
అభాంతర ప్రచన్ నై ి   
. 

ఖాతా కోడ్ మ ాగము  మొతి్ం (రూ).   ి

2302001 ారిశుధా స్ామా ిర  20,51,198 ఎం ఎఫ్ 

2305005 న్సట్ట సరఫరా ల ైనుా  4,20,803 ఎం ఎఫ్ 

2305011 న్సట్ట సరఫరా 11,05,867 ఎం ఎఫ్ 

2305302 నా  ాహన్ాలు 1,14,027 ఎం ఎఫ్ 

2308013 ారిశుధాం, ప్రరిక్షణ ఖరుిలు 99.850 ఎం ఎఫ్ 

    మొతి్ం 37,91, 745   

      
( రేా నం.36 ముని పి్ల్ క నిిల్ కామారనడిీ  నిజామాబాదు లాా   2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని )ి 

 

8  దురివ మ్గములు (కేట్గిరి 12) 

 

       నిధుల దురి నిమ్గమునకు సంబం ిం న రేాలను సంబం తి ఆడటి్  ని ే ికలయందు 
 ందు ప్రుచడ  నై ి  దురి నిమ్గములకు సంబం ిం న మొతతము రూ 189.22 లక్షల మలువగల 40 

ఆక్ష్పే్ణలు ా మవరణ పట్టిక   లో జతప్రచబడనిమ   
 

8.1  ము పిల్ క సల్ సంగారెడిి  - చిట్ాి  మొతి్ములు – జమచయే బడలేదు – యర్ అ ి  ి ంట్ 

మరియు ష్ాాఫ్ చే ధుల దురివ మ్గం - రూ.9,80,695/- 

 

 ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  మౌకక ఖాతాల ెై ఆడిట్ సమయంలో, ట్ా్ ను ప్రిశీలించ ా, 
ప్నుాలు ా వసూలు ే ని మొతతము రూ.9,80,695/- లను శీర  ప్రస్ాద్, నియర్ అ ి ె్ ంట్ మరియు 
ఇన్- ారి్ ష్టరా ఫ్ క నిిల్ నిధులకు జమ ేయ కుండా ారి వదన్ే ఉంచుకొని యున్ాారు   అట్ట్  
మొతతములను ఆడిట్ ము యిు వరకు అన ా న్, 2015 వరకు రి  ి ెలాించలేదు  అట్ట్  మష్టయమును 
క ష్టనర్ ారకిి హాఫ్ మారిిన్ లేఖలు VM HSPR.Spl.No.7/2015-16, తే .ి24.04.2015 మరియు HM 

LR.Spl.NO.14/2015-16, తే ీ 8.5.2015 మరియు HM Lr.Spl.No.19 / 2015-16, తే .ి16.05.2015 

ా రా తెలియ జే ి నప్ోట్టక ీ ఎట్ వంట్ట చరాలు సుకోలేదు మరయిు హాఫ్ మారిిన్ లేఖలకి ప్రతుాతతరం 

ఇవ లేదు. 
 

 అ  ేముని ి ాలిట్లీో మరొక ఉ ాహరణలో, వసూళ్ళ మవరములు ప్రశిీలించ ా, శీర ఎ. ాప్యా 
PH వరకర్ - కం - బిల్ కల క్ర్ (ఇన్- ారి్  రూ. 24,064/ - ప్నుాల రూప్ంలో వసూలు ే  ి ఆడటి్ 
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ము ింప్ు తే ీ వరకు కరడా ముని ిప్ల్ ని కిి లాెించ లేదు  ఇట్ట్  లోప్మును క ష్టనర్ ారిక ి
VMLr.Spl.No.16/2015-16, తే .ి12.05.2015 ా రా తలెియప్రచడం జరి ిం ి. 
 

 ెైన తలెి ని మొతతములను దురి నిమ్గం అయినట్ ా ా నిరాధ రించ న్ ైన ి   కావున ముని పి్ల్ 

నిధులకు ేకరిం న మొతాత నిా అప్రాధ రుసుముతో సహా రి ి రాబట్్ట్ానిక ి తక్షణ చరా సుకో ాలి 
ానితో ాట్ ా సంబం తి బి ం ి ె ైకరమశక్షణా చరాలు కరడా సుకో ాలి. 

 

( రేా నం .  &  ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ   దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి ) 
 

 అలా  ేనగర్ ప్ం ాయ  ఆం ోల్ (జో ి టె్),  దక్ లాా  నందు రూ. 34,741/- బిల్ కల క్ర్ ా రా 
ేకరించబడిం ి కాన్స ఇ ి  ట్ా్  లోకి సుకోబడలేదు మరయిు ముని పి్ల్ నిధులకు లాెించబడలేదు. 

కావున సంబం తి వాకుత ల నుండి రి ి రాబట్్వల ి ఉంట్ ం ి. 
 

( రే నo 29, నగర్ ప్ం ాయ  ఆం ోల్ (జో ి ేట్),  దక్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కి లోని ి) 
 

 నగర్ ప్ం ాయ  సతుత ప్లాి ఖమిం లాా  మరప కేసులో రూ. 5,30,539/- 31-03-2013 న్ాట్టక ి

నగదు నిల ా చూ ించబడిం ి. కాన్స అ ే మొతాత నిా 01-04-2014 న రా రంభ నిలువ ా  సుకోలేదు. 
నగదు ప్ుసతకంలో ఎకకడా ఇ ే మొతాత నిా ల కకలోకి సుకోలేదు   అంతేకాక ఆడటి్ ము యిు సమయము 
వరకు ఖజాన్ా క ికరడా ెలాించబడలేదు   ఇ ి ప్ూరిత ా కరమ ర  తము   
 

( రేా నo 40 నగర ప్ం ాయి  సతుత ప్లాి ఖమిం లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ిక లోని ి  

 

8.2  ము పిల్ క సల్ – సంగారెడిి  - పనునల వసయళ్ ు  – సంబం ిత్ ికి జమ చయేలేదు – ఆడటి్ 
లో గురిించ ెైన ి – త్దుపరి జమ చే ి యు ానరచ - రూ 2,32,717/- 

      

శీర ి. ప్రమణ్ కుమార్, ఇన్- ారి్ బిల్ కల క్ర్ మౌకక ఇరాిల్ న్ామాను ప్రిశీలించ ా రూ. 

2,32,717/- మొతతమును రశీదు ప్ుసత కము న్ ం.304 మరయిు 349 ా రా ేకరింఛి యున్ాారు  కాన్స అ  ే

మొతాత నిా ట్ా్  నందు సుకోలేదు. అంతేకాకుండా, కొనిా సందరా లోా  బిల్ కల క్ర్ అసల ైన ర కదుని జార ీ

ే ,ి నకలు రశీదు కా కని ఖామ ా ఉం  యున్ాారు   ఇ  ినిధుల దురి నిమ్గము ే ే ఉ శే్ాము ా 
ామంచ న్ నై ి   

 మొతతం రూ  లలో 
 ిగువ చయ ించిన విధంగా బిల్ కలెకిర్ -  ేకరించిన  మొతాి న జమ చయేలేదు  

వ నం బుక్ ెం. ర ీదు నం తే  ీ మొతి్ం రూ. ాూఖూలు 
1 304 12130368 31.8.2013 10000   

    369 31.8.2013 5000   

    370 31.8.2013 5000   

    371 31.8.2013 5000   
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    372 31.8.2013 5000   

    373 31.8.2013 150   

    375   14455 
తే ీ తలెియలేదు 

    385   10668 
తే ీ తలెియలేదు 

  349 12134865 28.12.2013 150   

    866 28.12.2013 150   

    867   900   

    868   58550 
తే ీ తలెియలేదు 

    869   300   

    870   1500   

    871     

అసలు ఉంచలేదు మరియు 
నకలు ఖామ ా ఉం ారు 

    872   3554 
తే ీ తలెియలేదు 

    873     

అసలు ఉంచలేదు మరియు 
నకలు ఖామ ా ఉం ారు 

    874 23.10.2013 150   

    875 23.10.2013 150   

    876 23.10.2013 150   

    877 23.10.2013 150   

    878 23.10.2013 150   

    879 23.10.2013 150   

    880 23.10.2013 150   

    881 23.10.2013 150   

    882     
మనిమ్ ించ లేదు 

    883     
మనిమ్ ించ లేదు 

    884     
మనిమ్ ించ లేదు 

    885     

అసలు ఉంచలేదు మరియు 
నకలు ఖామ ా ఉం ారు 

    886     
మనిమ్ ిం  ేలేదు 

    887     
మనిమ్ ిం  ేలేదు 

    888     
మనిమ్ ిం  ేలేదు 

    889 19.2.2014 150 
తే ీ తలెియలేదు 

    890     
మనిమ్ ించ లేదు 

    891     
మనిమ్ ించ లేదు 

    892     
మనిమ్ ించ లేదు 

    893   92920 
తే ీ తలెియలేదు 
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    894     
మనిమ్ ించ లేదు 

    895     
మనిమ్ ించ లేదు 

    896   8885 
తే ీ తలెియలేదు 

    897   150 
తే ీ తలెియలేదు 

    898   150 
తే ీ తలెియలేదు 

    899     

అసలు ఉంచలేదు మరియు 
నకలు ఖామ ా ఉం ారు 

    900   8885 
తే ీ తలెియలేదు 

      
మొతి్ం 

232717   

  

 ఈ మష్టయం ె ై కారానిరా హక అ కిారి క ి హాఫ్ మారిిన్ లేఖ Lr.Spl.No.11/2015-16, 

తే .ీ29.04.2015 ా రా  న్ోట్సీులు జారీ ేయన్ నై ి  ఆ తరు ాత దురి నిమ్గంలో సూ ం న మొతతం 
రూ .2,32,717/-  ఛలాన్ సంఖా 6488 తే .ీ21.05.2015 ా రా బిల్ కల క్ర్ లాెిం  సంబం ిత చలాన్ ను 
ఆడటి్ కు సమరిోం ారు.  ఈ  ైఖర ిబిలుా  ేకరిం ే ారు ార ిమౌకక అప్రాధ ఉ శే్ామును తలెియజయేు 
చునా ి   ఇ ి ప్ూరిత ా నియమ మరుదము  

 

 ెై దృష్టి్లో, అట్ట్  బి ం ి ెై త ని కరమశక్షణా చరా సుకోవట్ముతో ాట్  సదరు వాకిత నుండ ి

నిబంధనల ప్రకారము అప్రాధ రుసుమును వసూలు యేాలి   
 

( ేరా నo.  ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ ,  దక్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి) 
 

9  అ ిక చలె్ుంపులు (కేట్గిర ి13) 

 

 కిరంద మవరిం న కారణాల వలన ప్లు సందరా లలో అ కి మొతాత లను లాెించడము జరి ని ి  
 

ఎ  సరి ా గణించక ో వడం 

బి   బిలుా లలోని కరడకిలలోని  ర ాట్ ా  

ి   అనుమ ంప్రాని కనాములను అనుమ ంచము 

డి  ప్రభుత  ఆ ే ాలకు సంబం ిం న ప్రిజాా నము లేక ో వడము 

   

అ కి ెలాింప్ులకు సంబం ిం న మవరముల మొతతం రూ 16.01 లక్షల మలువగల 34 ఆక్ష్ేప్ణలు  
గురితం  మవరణ పట్టి క ెం   లో  ందుప్రచడ  నై ి  
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9.1 ము పిల్ క సల్ – స ాశివ ేట్ - గరిషి్ పరి  కి ంచి  ల్ ఫో న్ చారగీల చెల్ుంపు - రిగి 

రాబటి్వలయును – రూ  20,020/ - 

 

ప్రభుత   మో న్ ం 741/IT- ADC/2003, ఐ ట్ట &  ి ాఖ, తే  ి :13-11-2003 

మరియు GO  RT No.2 ఐ ట్ట. & ి, తే ి 4.1.2011 ప్రకారము కిరంద మవరిం న మధం ా ెల్ ో న్ ారీిల 
మనిమ్గమునకు అనుమ  కలదు. 

                                                                      రూ. ఒక న్ లక ి

కాట్ ిర ీI                              =                              రూ. 2000 / - 

కాట్ ిర ీII                              =                             రూ.1375 / - 

కాట్ ిర ీIII                             =                             రూ. 625 / - 

 

ముని ిప్ల్ బి ం ి కటే్ రిీ III కిరంద వస్ాత రు, ారకిీ న్ లకు రూ. 625/- వరకు లాెింప్ు అరహత 

ఉంట్ ం .ి అయితే అనుమ ం న మొతతముల కంట్ ేఅ ికం ా లె్ ో న్ ారిిల ెై మనిమ్గము జరి ని ి  
ఇ  ినియమాల ఉలాంఘన   అందువలా ఈ కిరంద ఉనా మవరాల ప్రకారం బి ం ి నుండి  అదనప్ు వాయం 

రాబట్్వల ని అవసరం ఉం ి. 
 

వరుస 

.నo 

చర్ నo/తే  ి కాలము  ెలాిం ెనై 
మొతతము 

రూ   

అ కి మొతతం లో 
ెలాింప్ు రూ   

1 05/12.4.13  13953 2372 

2 53/4.6.13 23.3.13 నుండ ి22.4.13 8487 3274 

3 92/17.6.13 23.4.13 నుండ ి22.5.13 7805 2899 

4 437/17.12.13 23.5.13 నుండ ి22.11.13 38657 8908 

5 842/4.2.14 23.11.13  నుండి 
22.12.13 

8621 2567 

మొతతం 20,020 

 

( రేా నo  31 ముని పి్ల్ క నిిల్ స ాశవ టే్  దక్ లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి) 
 

9.2 ము పిల్ క సల్ – సంగారెడిి  - ారి్ నo 19 లో ి ి  డెైైన్ రామణం - కాంట్ాా కి్ విలువకు 
పరి త్ం చేయలేడి - అ ిక చలె్ుంపులు   - రిగి రాబాటి్వలయును - రూ 2,02,163/- 

  

ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  మౌకక ఖాతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో,  కిరంద నిర  ం న ప్ని 

మౌకక ప్రిశీలన ె,ై  ప్రి ాలన మరియు స్ాంకే కo ా అనుమతులతో స్ా ారణ నిధుల నుండ ిమం రు 
ేయబడిం ి  
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              చర్ నo.                               :               225 / 31.7.2013 

              కొలతల ప్ుసతకము న్ ం            :               26/2010 P.No.46 

              అంచన్ా మలువ                       :               10.00 లక్షలు 
              కాంట్రా క్ర్                                :               శీర మొహాిద్. సరార్ 

              ట్రండర్ ాతం                          :               30.86% తకుకవ 

              కాంట్రా క్్ మలువ                       :               6,10,108 - 

 

 తదుప్రి కొలతల ప్ుసతకమును సంబం ిత అనుసం ాన ెలైును ప్రశిీలించ ా, కిరంద సూ ం న 
మధం ా  సూచన ా ప్ని మలువను నిరాధ రిం  యున్ాారు    
 

              ప్ూరతయిన ప్ని ప్ని                 :               రూ  8,80,676 

              తకుకవ :ట్రండర్ ాతం             :               రూ.   68,405 

                                                                     ------------------- 
              వ ిన మొతతం                       :               రూ  8,12,271 

              

             కాంట్రా క్్ మలువకు  ప్రి తం యేవల ని మొతతము   రూ  6,10,108 - 

                                                                                     ------------------- 
              అదనపు  లాెింప్ు                                   :             రూ  2,02,163 - 

  

కాంట్రా క్్ మలువకు ప్ని మలువను ప్రి తము ేయక ో వుట్ వలన రూ  2,02,163/-  మొతాత నిా 
కాంట్రా క్ర్ కు  అదనప్ు ెలాింప్ు యేడంతో సంసకు నష్్టము కలి ిన ి  సంబం తి వాకిత నుండి అట్ట్  
మొతతమును రి ి రాబట్ ్ ట్కు తక్షణ చరా సుకో ాలి. 

 

( రేా నం .57 ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ   దక్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి) 
 

 ముని ిప్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ  ఆడటి్ లో 2013-14 సంవతిరానిక,ి  ారుీ లో డెరయిన్ 
నిరాిణము కొరకు కాంట్రా కు్  మలువ కు ప్రి తము ేయక ో వుట్ వలన శీర ప్ర ాకర్ అన్ ేకాంట్రా క్ర్ కు 
రూ. 2,01,905/- చర్ సంఖా 220/12-07-2013 ా రా అదనప్ు ెలాింప్ు జరి ని ి 
 

( రేా నం .5  ముని పి్ల్ క నిిల్ సం ారనడిీ   దక్ లాా  2013-14 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి) 
 

 అ మేధం ా, 2013-14 సంవతిరానికి ముని పి్ల్ క నిిల్, ాల ంచ ఖమిం లాా  యందు మ  ి
ీప్ముల సరఫరా కొరకు చర్ న్ ం 122/ 4.12. 13, ా రా రూ.5,668/-  కాంట్రా కు్  మలువకు ం  

అ కిం ా లాెిం  యున్ాారు   
 

( రేా నం .01 ముని ిప్ల్ క నిిల్ ాల ంచ ఖమిం లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి) 
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10  ఇత్రములు (కేట్గిరి 18) 

 

 ఇతరములకు సంబం ిం న మొతతం రూ 442.42 లక్షలు మలువగల 318 ఆక్ష్పే్ణలు ా మవరణ 
ప్ట్ట్క   2  లో జతప్రచబడనిమ  

 

10.1  నగర పంచాయ  – హు రాబాద్ -  ికనిడు డి ా ట్ ్  కిరంద  దు  మొతి్ం లవలు - బంధనలకు 
విరచదుము - రిగి రాబటి్వలయును - రూ 3,58,29,498/- 

 

 నగర ప్ం ాయ  నగదు ప్ుసతకాలు మరియు ారిిక ఖాతాలను ప్రిశీలించ ా, 2013-14 ఆరిధక 
సంవతిరములో హు రాబాద్ నగర ప్ం ాయి  ఖాతా ల నందు  ెద మొతతములలో బాాంకుల నందు 

ికనిడు డి ా ట్ ్ లు ా నిల లు ఉన్ాాయి  ఫలితం ా కిరంద ేరొకనా ార ంట్ ల లక్షాములు న్రే ేరనిట్ ా ా 
కని ించుట్ లేదు  కావున అట్ట్  డి ా టా్ను  ంట్న్ ే మడుదల యేిం  సంబం తి ప్థకము ల కొరకన ై
మనిమ్ ించ వల ను    
 

వ  సo  ఫండ్ ార ంట్ రేు  మొతతం రూ   
01 ప్రణామక ార ంట్ లు  50,00,000 

02 ప్రణామక ార ంట్ లు 51,01,917 

03 ప్రణామకతేర ార ంట్ లు  32,00,000 

04 ప్రణామకతేర ార ంట్ లు  20,00,000 

05 న్సట్ట సరఫరా 10,00,000 

06 న్సట్ట సరఫరా 40,00,000 

07 రాష్్టర ఆరిధక సంఘము  1,55,27,581 

  మొతతం 3,58,29,498 

 

( రేా నం.10 (iv) నగర ప్ం ాయి  హు రాబాద్ కరీంనగర్  లాా  2013-14 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి) 
 

   

           

                        సంచాలకులు 
 ైదరాబాదు                 ేిట్ ఆడిట్,  

తే ిిః - -            తెలంగాణ,  దైరాబాదు  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

మునిసిపాలిటలీ ఖాతాల పటటి కలు 
 

 
 
 

2 వ విభాగము 



 
 
 



# ǭ_�ų ĳÐ]  01-04-2014 Ĳ�M�
Ĭ�[�3ȭ

31-3-2015 Ĳ�M�ĥ�
W®ĸ�Š ĨnĽgV 6Ĭ�M�ų

31-3-2015 Ĳ�M�
ǵ_ŵ

1 6İ�_�Y�Ti 7 6 1

2 a]3EȽ 1 1 0

3 Cĸ�3VEȻ 3 3 0

4 D[ũ3 4 4 0

5 [eY¢ȷ VEȻ 6 0 6

6 Ķ¸Tȡ 9 9 0

7 ǵJ�[�Y�Ti 2 2 0

8 V_ųĦô3O 3 3 0

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 2 2 0

37 30 7ǿRŠ3

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥĖǵŸ`Ŵ 6Ĭ�ȫ Ľgšǳǵ Įmȃĳ¿ WM�śC

WM�śC Ĳ±3.1
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
WViŤ_
İ�ŵĸf
6İ�\3

(110)

ĥÃM�ķ3ǩV
6İ�\3 & Vcś

Wĸ�e]3
(120)

[�ǵŸWȽ
6diŠ_ Vi3Ĭ�
5İmŢ İ�ŵĸf
aǩŖV
6İ�\3

(130)

Ĵhǯ
[ĸ�\�
\¢JȻ
Ĩ�ĸ�Ř_¡
(140)

5[ũC[�
[ĸ�\�
5İmŢ_
6İ�\
[�

(150)

ĸ²ȇVjŪ ĦfƘ3Mų
H3İ� [ĸ�\�
ĸfķǴ_¡

(160)

ĳ¿M�śYO¦_
Vi3Ĭ� 6İ�\3

(170)

aĬ�ŝ İ�ŵĸf
6İ�\3

(171)

ఇతర
6İ�\3

(180)

ǿRŠ3 (ĸ²ȇVjŪ)

1 6İ�_�Y�Ti 1331.31 585.21 121.72 773.43 27.16 1479.93 394.96 45.47 931.12 5690.31

2 a]3EȽ 301.370 128.640 2.420 31.860 0.000 3.350 0.000 30.340 284.300 782.28

3 Cĸ�3VEȻ 391.75 461.31 66.17 634.88 11.94 8.17 27.63 467.42 43.99 2937.37

4 D[ũ3 193.74 0.00 26.91 469.12 2.91 558.05 24.56 239.72 104.54 1619.55

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 1434.31 476.64 126.34 528.34 7.75 982.78 0.00 20.06 651.64 4227.86

7 ǵJ�[�Y�Ti 1018.53 70.32 38.08 363.03 1.21 783.11 49.99 3.87 170.95 2499.09

8 V_ųĦô3O 932.72 315.54 64.07 182.02 4.25 37.83 0.00 19.80 87.85 1644.08

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 179.79 0.10 24.24 74.90 0.11 0.00 0.00 0.66 202.74 482.54

5783.52 2037.76 469.95 3057.58 55.33 3853.22 497.14 827.34 2477.13 19883.08ǿRŠ3

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥĖǵŸ`ŴȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ�Ħf ĸ²ȇVjŪ ĸfYO¦_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC
WM�śC Ĳ±3 2  (1)
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
[�ǵŸWȽ

ǵı�
(310)

ĥÃM�ķ3ǩV
ǵUi_¡
(311)

ǵ_ŵ_¡
(312)

ǵĸÃšȋ3ǩV
పనుల E¢ĸ�Ŗ
ĥÃM�ķ3ǩV
ǵUi_¡
(320)

Ľ¿C¥ŪȻ ȭ
_ĐVių
(330)

5ȴ
Ľ¿C¥ŪȻ ȭ
_ĐVių
(331)

aǩŖV
Ĭ�ǷfǭM�ų

(340)

Ĭ�Ƿfǭȫ
WVi_¡
(341)

ఇతర
5Wť_¡

(350)

ĥÃM�ķ3W
_¡

(360)

ǿRŠ[�
(ĥfŪĳgMȽ)

ĺ±]ȋǿRŠ3
(ĸ²ȇVjŪ

+ĥfŪĳgMȽ)

1 6İ�_�Y�Ti 7603.35 280.25 0.00 2581.21 1359.40 0.00 239.26 0.00 372.92 0.00 12436.39 18126.70

2 a]3EȽ 632.770 -138.660 0.000 447.530 0.000 0.000 36.000 0.000 99.470 0.000 1077.11 1859.39

3 Cĸ�3VEȻ 0.00 944.28 0.00 2836.50 0.00 0.00 93.36 30.00 143.49 0.00 4047.63 6985.00

4 D[ũ3 9007.16 -305.03 0.00 1989.78 0.00 0.00 222.30 0.00 578.03 0.00 11492.24 13111.79

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 1.89 23.86 0.00 321.45 0.00 0.00 98.93 0.00 118.17 0.00 564.30 4792.16

7 ǵJ�[�Y�Ti 205.52 0.88 0.00 150.37 33.38 344.56 35.83 9.50 418.32 0.00 1198.36 3697.45

8 V_ųĦô3O 6417.06 0.01 0.00 493.64 0.00 1161.73 194.58 0.00 576.15 0.00 8843.17 10487.25

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 3008.63 0.00 0.00 215.97 82.73 0.00 38.81 0.00 97.95 63.11 3507.19 3989.73

26876.38 805.59 0.00 9036.45 1475.51 1506.29 959.07 39.50 2404.50 63.11 43166.39 63049.48ǿRŠ3

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵĽgWȽ ĥĖǵŸ`ŴȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ�Ħf ĥfŪĳgMȽ ĸfYO¦_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC
WM�śC Ĳ±3 2 (2)

]¤. _ǖ__Đ
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
aŪaȎfšWC
D] Ŗ_¡
(210)

Ƿf_V D] Ŗ_¡
(220)

6WĸÃcVių
[ĸ�\�

Ķ¸ķMĲ±ȴŸ
(230)

aĬ�ŝ
[ĸ�\�
6ĸ�šC
D] Ŗ_¡
(240)

ǷčƔĦfƘȹ
D] Ŗ_¡
(250)

ĸ²ȇVjŪ
ĦfƘ3M�ų H3İ�
& ĸfķǴ_¡

(260)

ĥÃM�ķ3W
_¡ [ĸ�\�
[�Ĵh_¡
(270)

ఇతర D] Ŗ_¡
(271)

R] E�T_
(272)

[�3Ti
ĥf_�ǵĥ�
d3Y3ı�3
ǩVȇ
(280)

ĸ�J] ŵ
ǵı�ĥ�

[ȅŴ3W
(290)

ǿRŠ3
(ĸ²ȇVjŪ)

1 6İ�_�Y�Ti 1409.32 1096.02 644.65 1.86 102.90 5.13 7.19 2.16 566.42 0.52 0.00 3836.17

2 a]3EȽ 135.11 92.21 137.23 31.41 0.58 0.00 -1.67 0.17 0.40 0.00 0.00 395.44

3 Cĸ�3VEȻ 634.46 409.79 471.50 10.80 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1534.42

4 D[ũ3 435.48 529.77 355.80 4.60 58.42 0.00 0.40 3.01 8.22 22.08 0.00 1417.78

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 751.26 881.50 1282.97 0.31 27.96 10.77 6.00 11.12 1.83 2.79 0.00 2976.51

7 ǵJ�[�Y�Ti 483.17 286.37 637.22 23.93 41.24 0.00 4.73 425.91 5.75 4.93 0.00 1913.25

8 V_ųĦô3O 760.80 724.89 154.58 0.06 75.30 103.77 0.00 0.86 1138.20 0.00 0.00 2958.46

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 176.58 198.93 108.69 0.01 0.00 0.00 0.00 5.89 123.39 1.45 0.00 614.94

4786.18 4219.48 3792.64 72.98 314.27 119.67 16.65 449.12 1844.21 31.77 0.00 15646.97

WM�śC Ĳ±3. 3  (1)

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥĖǵŸ`ŴȁCŐ WTiŢ_ ĺfĸ�Ħf ĸ²ȇVjŪ Ĩmȃų3W_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC
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# ǭ_�ų ĳÐ]  Ľgš] 6diš_¡
(410)

ǷčĦ²ÓV
R] E�T_

(411)

ǵĸfũQ3_Đ
ǵ ĻfbŵR
WVi_¡
(412)

Ȏfı�]Q
ǵUi__Đ
ĳ¿M�śYO¦
_¡

(420)

ఇతర
ǵUi__Đ
ĳ¿M�śYO¦_¡

(421)

Ĩnǳ
ǵ_ŵ
(430)

] Q
EƘdiŠ_¡
(431)

ĸfǵ
Y�ĥ�_C¡

 
ĥÃM�
ķ3W
_¡

(432)

[�3Ti
diŠ

D] Ŗ_¡
 

(440)

నగదు
[ĸ�\�
Y�Ū3C¡ ǵ_ŵ

(450)

5Wť_¡ , 
[�3TidiŠ
Ĩmȃų3W_¡,
Ĭ�ǷfǭM�ų
(460)

_ĐVių
5Ĭ�ŵViŸ_¡
[ĸ�\�
Ĭ�Ƿfǭȫ C¡
ǷčĦ²ÓV

ĥÃM�ķ3W
_¡

(461)

ఇతర
6diŠ_¡
 (470)

ఇతర
[�Ĵh

Ĩn\TE�
D] Ŗ_¡
(480)

ǿRŠ[�
(ĥfŪĳgMȽ)

ĺ±]ȋǿRŠ3
(ĸ²ȇVjŪ

+ĥfŪĳgMȽ)

1 6İ�_�Y�Ti 21210.44 12374.05 106.82 45.00 252.32 5.41 3595.44 0.00 4.97 42738.52 239.72 0.00 11849.34 0.00 92422.03 96258.21

2 a]3EȽ 696.43 -124.01 0.00 97.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.47 1.29 0.00 7.95 0.00 1077.11 1472.55

3 Cĸ�3VEȻ 1151.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 977.60 0.00 2133.67 3668.09

4 D[ũ3 13124.12 -6629.23 1092.92 0.00 83.46 1.52 -266.41 0.00 0.00 3354.07 110.30 0.00 7.19 615.96 11493.90 12911.68

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 1001.15 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.71 0.02 1367.93 4344.44

7 ǵJ�[�Y�Ti 2669.61 -441.55 12.32 7.12 0.00 7.63 716.32 0.00 1.60 1144.45 25.46 32.48 242.01 0.00 4417.45 6330.70

8 V_ųĦô3O 17144.84 ####### 0.00 171.11 0.00 69.63 661.56 0.00 0.00 1159.87 13.20 0.00 0.00 0.00 8843.06 11801.52

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 1914.86 -765.86 103.27 106.55 106.55 0.83 663.51 0.00 0.00 1148.60 1.28 0.00 -4.96 0.00 3274.63 3889.57

58913.22 -5963.75 1318.38 427.76 442.33 85.32 5370.42 0.00 6.57 49942.98 395.25 32.48 13442.84 615.98 125029.78 140676.75

]¤. _ǖ__Đ
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
WViŤ_
6İ�\3

(110)

ĥÃM�ķ3ǩV
6İ�\3 & Vcś

Wĸ�e]3
(120)

[�ǵŸWȽ
6diš_ Vi3Ĭ�
5İmŢ İ�ŵĸf
aǩŖV
6İ�\3

(130)

Ĵhǯ
[ĸ�\�
\¢JȻ
Ĩ�ĸ�Ř_¡
(140)

5[ũC3
[ĸ�\�
5İmŢ_

6İ�\3
(150)

ĸ²ȇVjŪ ĦfƘ3M�ų
H3İ� ĸfķǴ_¡

(160)

ĳ¿M�śYO¦_
Vi3İ�
6İ�\3

(170)

aĬ�ŝ İ�ŵĸf
6İ�\3

(171)

ఇతర
6İ�\3

(180)

ǿRŠ3
(ĸfYO¦_¡)

1 6İ�_�Y�Ti 1331.31 585.21 121.72 773.43 27.16 1479.93 394.96 45.47 931.12 5690.31

2 a]3EȽ 301.37 128.64 2.42 31.86 0.00 3.35 0.00 238.58 287.21 993.43

3 Cĸ�3VEȻ 391.75 461.31 66.17 634.88 11.94 8.17 27.63 467.42 43.99 2113.26

4 D[ũ3 193.56 0.00 26.91 469.13 2.92 558.05 24.56 169.72 94.54 1539.38

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 1434.31 476.64 126.34 528.34 7.75 982.78 0.00 20.06 651.64 4227.86

7 ǵJ�[�Y�Ti 1027.72 770.32 63.00 362.49 1.23 780.03 49.99 3.87 142.51 3201.16

8 V_ųĦô3O 932.72 315.54 64.07 182.02 4.25 37.83 0.00 19.80 87.85 1644.08

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 348.64 50.31 28.83 155.74 0.86 108.15 0.00 2.34 236.00 930.88

5961.38 2787.97 499.46 3137.89 56.11 3958.28 497.14 967.26 2474.87 20340.36ǿRŠ3

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥĖǵŸ`Ŵ WTiŢ_ ĺfĸ� ĸfYĬ� ĮmȃĳÐ WM�śC
WM�śC Ĳ±3. 4

]¤. _ǖ__Đ
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
aŪaȎfšWC
D] Ŗ_¡
(210)

Ƿf_V
D] Ŗ_¡

(220)

6WĸÃcVių
[ĸ�\�
Ķ¸ķM½ViŸ

(230)

aĬ�ŝ
[ĸ�\�
6ĸ�šC
D] Ŗ_¡
(240)

ǷčĦfƘȹ
D] Ŗ_¡
(250)

ĸ²ȇVjŪ
ĦfƘ3M�ų H3İ�
[ĸ�\�
ĸfķǴ_¡

(260)

ĥÃM�ķ3W
_¡ [ĸ�\�
[�Ĵh_¡
(270)

ఇతర
D] Ŗ_¡
(271)

R] E�T_
(272)

[�3Tiĥf
_�ǵĥ�
Ĩm3İ�Vȇ

(280)

ĸ�J] ŵ
ǵı�ĥ�

[ȅŴ3W
(290)

ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 1352.54 1018.95 561.66 0.88 68.22 57.23 6.74 1.94 1184.47 3.74 0.00 4256.36

2 a]3EȽ 135.11 92.29 144.64 31.41 0.58 0.00 -1.67 0.17 32.59 0.00 0.00 435.12

3 Cĸ�3VEȻ 634.46 409.79 471.50 10.80 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1534.42

4 D[ũ3 435.48 529.78 355.80 4.60 58.42 0.00 0.40 3.01 8.21 2.08 0.00 1397.78

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 814.71 1423.45 1285.57 0.30 27.93 10.76 6.02 3.50 0.71 2.79 0.00 3575.74

7 ǵJ�[�Y�Ti 485.17 299.59 649.25 23.88 26.70 0.00 4.73 6.26 0.50 2.78 0.00 1498.86

8 V_ųĦô3O 760.80 724.89 154.58 0.06 75.30 103.77 0.00 0.86 1138.20 0.00 0.00 2958.46

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 297.20 364.16 225.10 0.01 0.00 0.00 0.00 5.89 123.39 1.45 0.00 1017.20

4915.47 4862.90 3848.10 71.94 265.02 171.76 16.22 21.63 2488.07 12.84 0.00 16673.95

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥĖǵŸ`ŴȁCŐ WTiŢ_ĺfĸ� D] Ŗ_¡ ĮmȃĳÐ WM�śC

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 5

]¤. _ǖ__Đ
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# ǭ_�ų ĳÐ]  ĻfbŵR 6diš_¡
(410)

ǷčĦ²ÓV R] E�T_
(411)

ǵĸfũQ3_Đǵ
ĵ�ĸ� WVi_¡

(412)

Ȏfı�]Q ǵUi__Đ
ĳ¿M�śYO¦_¡

(420)

ఇతర ǵUi__Đ
ĳ¿M�śYO¦_¡

(421)

d]C¡ ǵ_ŵ
(430)

] QEƘdiŠ_¡
ĸfaȃŸVȇ

(431)

1 6İ�_�Y�Ti 21241.34 12374.05 106.82 45.00 252.32 5.41 669.44

2 a]3EȽ 1401.06 -173.21 0.00 172.56 0.00 2.08 434.19

3 Cĸ�3VEȻ 13247.65 -1961.86 0.00 77.69 179.84 3.55 874.05

4 D[ũ3 13124.11 -6629.24 1093.62 0.00 83.46 1.53 -266.41

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 8511.07 -2605.89 4.04 0.00 0.00 35.11 122.93

7 ǵJ�[�Y�Ti 7230.49 -2416.29 12.32 418.82 0.00 1.57 938.61

8 V_ųĦô3O 17144.84 -10377.15 0.00 171.11 0.00 69.63 661.56

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 3167.11 414.25 103.27 0.00 106.55 0.83 583.71

85067.67 -11375.34 1320.07 885.18 622.17 119.71 4018.08ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 6 (1)

]¤. _ǖ__Đ
 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų ĺfĸ� [ĸ�\� WTiŢ_ ĺfĸ� [�ǵĽgWȽ ĥĖǵ`ŴȁCŐ 6diŠ_(ǷfƔ]3Z ǵ_ŵ) WM�śC
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
ĸfǵ Y�ĥ�_C¡
ĥÃM�ķ3W_¡
ĸfaȃŸVȇ

(432)

[�3TidiŠ
D] Ŗ_¡

(440)

నగదు
[ĸ�\�

Y�Ū3C¡ ǵ_ŵ
(450)

5Wť_¡ , 
[�3TidiŠ
Ĩmȃų3W_¡, 
Ĭ�ǷfǭM�ų

(460)

_ĐVių 5Ĭ�ŵViŸ_¡
[ĸ�\� Ĭ�Ƿfǭȫ

C¡ ǷčĦ²ÓV
ĥÃM�ķ3W_¡

(461)

ఇతర
6diŠ_¡
(470)

ఇతర [�Ĵh
Ĩn\TE� D] Ŗ_¡

(480)

ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 0.00 1.80 1841.71 240.32 0.00 41.93 0.00 36820.14

2 a]3EȽ 0.00 0.00 1020.66 8.75 0.00 7.29 0.00 2873.38

3 Cĸ�3VEȻ 0.00 0.00 3413.83 2.61 0.00 -608.38 171.26 15400.24

4 D[ũ3 0.00 0.00 3354.07 110.31 0.00 7.19 615.96 11494.60

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 0.00 0.00 1049.80 17.07 0.00 75.01 0.02 7209.16

7 ǵJ�[�Y�Ti 0.00 1.60 1266.45 62.53 32.48 90.05 0.00 7638.63

8 V_ųĦô3O 0.00 0.00 1159.87 13.20 0.00 0.00 0.00 8843.06

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 0.00 0.00 983.64 4.25 0.00 -2.65 0.00 5360.95

0.00 3.40 14090.03 459.03 32.48 -389.56 787.24 95640.16ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 6 (2)

]¤. _ǖ__Đ
2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų ĺfĸ� [ĸ�\� WTiŢ_ ĺfĸ� [�ǵĽgWȽ ĥĖǵ`ŴȁCŐ 6diŠ_(ǷfƔ]3Z ǵ_ŵ) WM�śC
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
[�ǵŸWȽ
ǵUi_¡
(310)

ĥÃM�ķ3ǩV
ǵUi_¡
(311)

ǵ_ŵ_¡
(312)

ǵĸÃšȋ3ǩV
పనుల E¢ĸ�Ŗ
ĥÃM�ķ3ǩV
ǵUi_¡ (320)

Ľ¿C¥Ūĸ�ȭ
5Wť_¡
(330)

Ľ¿C¥Ūĸ�ȭ
ĥfǵ 5Wť_¡

(331)

aǩŖV
Ĭ�ǷfǭM�ų

(340)

Ĭ�Ƿfǭȫ
WVi_¡
(341)

ఇతర
5Wť_¡

(350)

ĥÃM�ķ3W_¡
(360)

ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 7748.02 266.10 0.00 2410.39 1359.40 0.00 184.86 0.00 507.40 0.00 12476.17

2 a]3EȽ 2203.98 -138.00 0.00 553.28 0.37 102.59 40.50 0.00 111.28 0.00 2874.00

3 Cĸ�3VEȻ 11217.74 126.84 0.00 6488.40 0.00 64.02 307.73 0.00 47.71 0.00 18252.44

4 D[ũ3 9007.17 -305.03 0.00 1989.79 0.00 0.00 222.29 0.00 578.04 0.00 11492.26

5 [eY¢ȷ VEȻ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Ķ¸Tȡ 3222.96 -48.25 0.00 1392.26 716.86 0.00 137.35 0.00 847.13 0.00 6268.31

7 ǵJ�[�Y�Ti 4049.51 0.88 0.00 1337.13 33.86 344.56 52.35 9.50 2658.75 0.00 8486.54

8 V_ųĦô3O 6417.06 0.01 0.00 493.64 0.00 1161.73 194.58 0.00 576.15 0.00 8843.17

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 2697.04 -143.06 654.16 1054.78 82.73 0.00 99.48 0.00 328.55 0.00 4773.68

46563.48 -240.51 654.16 15719.67 2193.22 1672.90 1239.14 9.50 5655.01 0.00 73466.57

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų ĺfĸ� [ĸ�\� WTiŢ_ ĺfĸ� [�ǵĽgWȽ ĥĖǵ`ŴȁCŐ 5Wť_¡(ǷfƔ]3Z ǵ_ŵ) WM�śC

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 7

]¤. _ǖ__Đ
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# ĥÃMĦ�ĸ� ĳÐ]  Ĳ±3. ǿRŠ[�

1 _»CŐ__Đ aŪĮ�Ūd3 38 4.56

2 ĦfƘ3M�ų/ ǵUi_ 5ı�C ȇǵȂE3 10 14.71

3 ĦfƘ3M�ų/ǵUi_ [ȅŴ3W 20 208.23

4 EO¦a Įnİ�ĥ� [�3Ti ȇǵȂĦ�3Hǵ ĦfƘ3M�ų 11 0.00

5 ĦfƘ3M�_ Tiĸ�ŵǵȂE3 1 15.65

6 WƔĮnŪĥ�3ǩV ǵUi_Vi ȇǵȂĦ�3HC ǷčaO3 . 18 0.00

7 Yĥfķ_Vi adj_¡ Ĩn\C ǷčaO3 91 1052.14

8 5Ĭ�ŵViŸ_ d] ŢY�M�Vi ĳ¿3Ĭ�3E�_Đ a3HO3 25 102.40

9 ǵ\[�aȅ 9_ų3FV 573 1689.01

10
AH] ų, ĺÂRV ǹ_¡ų_¡ / C3M�3J²3M� ǹ_¡ų_Vi3Ĭ�
RĦ�œ3W_¡/adj`ŴVi J[Ĩn\C ǷčaO3 122 519.19

11 ĸ�ĥf] ŝ_Vi d[ĸ�ť3HC ǷčaO3 360 3308.79

12 Tiĸ�ŵǵȂĦf_¡ 40 189.22

13 5ı�C Ĩmȃų3W_¡ 34 16.01

14 akı� aŪ\[� 8 16.83

15 D�Į�__Đ ĳÐĸôŐVǵ నగదు / ȎčśȻŸ 0 2.00

16 ȇǵ[\ UkaWĮ�Ɣ_ ĳ¿3ĬmǶŸ 15 0.00

17 dĸfŖĸ�Ř ǿĮ�Š_ ĳ¿3Ĭ�3E� ĸ�Caĸ� 0 0.00

18 7R][�_¡ 318 442.42

19
Ĭ�Ĭ� / ĨmC¡Ő_Vi ĽhŵCĸ�3ǩ, dĥf_3_Đ adj_¡ Ĩn\C
ǷčaO3 .

0 0.00

ǿRŠ[� 1684 7581.17

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥĖǵŸ`Ŵ 6Ĭ�ȫ _Đ E[ǵ3ǩV ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf
5ZŪ3R][�_Vi ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV WM�śC

WM�śC Ĳ±3. 8

]¤. _ǖ__Đ
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d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[�

1 6İ�_�Y�Ti 1 3.17 0 0.00 4 18.66 5 0.00 1 15.65 3 0.00 12 32.04 7 53.93 144 109.36 46 231.27

2 a]3EȽ 7 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.37 2 2.65 11 0.75 4 5.15

3 Cĸ�3VEȻ 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 3 0.00 5 33.68 1 0.3 117 27.34 8 7.16

4 D[ũ3 1 0.00 2 0.00 2 40.05 1 0.00 0.00 3 0.00 10 159.12 3 7.48 67 142.36 23 20.18

5 [eY¢ȷ VEȻ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 Ķ¸Tȡ 11 0.00 6 14.71 7 128.21 0 0.00 0 0.00 6 0.00 22 163.72 7 26.72 139 656.47 25 115.15

7 ǵJ�[�Y�Ti 13 0.00 0 0.00 5 21.31 2 0.00 0 0.00 0 0.00 20 4.87 1 5.27 48 5.03 5 49.25

8 V_ųĦô3O 2 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00 15 658.34 2 1.85 23 407.23 8 88.70

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 2 0.00 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00 2 4.20 24 340.47 3 2.33

38 4.56 10 14.71 20 208.23 11 0.00 1 15.65 18 0.00 91 1052.14 25 102.40 573 1689.01 122 519.19

AH] ų, ĺÂRV
ǹ_¡ų_¡ / 
C3M�3J²3M�
ǹ_¡ų_Vi3Ĭ�
RĦ�œ3W_¡/వసూ

`ŴVi
J[Ĩn\C
ǷčaO3 (10)

WƔĮnŪĥ�3ǩV
ǵUi_Vi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3 . (6)

Yĥfķ_Vi
adj_¡ Ĩn\C
ǷčaO3 (7)

5Ĭ�ŵViŸ_
d] ŢY�M�Vi
ĳ¿3Ĭ�3E�_Đ
a3HO3 (8)

ǵ\[�aȅ
9_ų3FV

(9)

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3.  8 (1)

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥĖǵŸ`Ŵ 6Ĭ�ȫ _Đ E[ǵ3ǩV ĥĖǵŸȽ ĺfĸ�Ħf ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf 5ZŪ3R][�_ d3DŪ [ĸ�\�ǿRŠ[� HjĳÐ WM�śC
]¤. _ǖ__Đ

# ǭ_�ų ĳÐ] 
D�Į�_
53ĥ²__Đ

aŪĮ�Ūd3 . (1)

5ı�C3Ħf
ĦfƘ3M�_

ȇǵȂE3(2)

ĦfƘ3M�/ǵUi_
[ȅŴ3W (3)

EO¦a Įnİ�
[�Ħ�3W

Ĳ�M�ĥ� [�3Ti
ĦfƘ3MųVi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3 . (4)

ĦfƘ3M�ų / 
ǵUi_

Tiĸ�ŵǵȂE3
 (5)
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d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[� d3DŪ ǿRŠ[�

1 6İ�_�Y�Ti 39 496.18 2 0.35 3 0.91 0 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 89 236.60 0 0.00 359 1198.12

2 a]3EȽ 28 95.48 1 3.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 7 0.00 0 0.00 63 107.71

3 Cĸ�3VEȻ 13 6.77 1 0.17 2 1.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 0.00 0 0.00 179 76.58

4 D[ũ3 41 95.61 3 44.43 4 0.80 1 0.43 0 0.00 2 0.00 0 0.00 49 3.38 0 0.00 212 513.85

5 [eY¢ȷ VEȻ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 Ķ¸Tȡ 139 1189.29 14 18.98 15 8.44 3 11.89 0 0.00 7 0.00 0 0.00 67 199.52 0 0.00 468 2533.10

7 ǵJ�[�Y�Ti 31 755.66 10 3.19 4 3.31 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 20 0.00 0 0.00 161 847.89

8 V_ųĦô3O 50 661.77 7 118.71 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 2.92 0 0.00 151 1941.01

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 19 8.03 2 0.08 5 1.29 4 4.51 0 2.00 0 0.00 0 0.00 20 0.00 0 0.00 91 362.91

360 3308.8 40 189.22 34 16.01 8 16.83 0 2.00 15 0.00 0 0.00 318 442.42 0 0.00 1684 7581.17

7R][�_¡
(18)

Ĭ�Ĭ� / ĨmC¡Ő_Vi
ĽhŵCĸ�3ǩ, 
dĥf_3_Đ

adj_¡ Ĩn\C
ǷčaO3 .

(19)

ǿRŠ[�
ȇǵ[\
UkaWĮ�Ɣ_
ĳ¿3ĬmǶŸ

(16)

dĸfŖĸ�Ř
ǿĮ�Š_
ĳ¿3Ĭ�3E�
ĸ�Caĸ�
(17)

ǿRŠ3

WM�śC Ĳ±3. 8 (2)

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ [�ǵŸWȽ ĥĖǵŸȽ 6Ĭ�ȫ _Đ E[ǵ3ǩV ĥĖǵŸ`Ŵ ĺfĸ�Ħf ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf 5ZŪ3R][�_ d3DŪ [ĸ�\�ǿRŠ[� HjĳÐ WM�śC

akı�
aŪ\[�

(14)

D�Į�__Đ
ĳÐĸôŐVǵ

నగదు / ȎčśȻŸ
(15)

Tiĸ�ŵǵȂĦf
_¡

(12)

5ı�C
Ĩmȃų3W_¡

(13)

ĸ�ĥf] ŝ_Vi
d[ĸ�ť3HC
ǷčaO3 (11)

]¤. _ǖ__Đ

# ǭ_�ų ĳÐ] 
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aŪaȎf\ [�ĸ²Őȫ�CǽM�_¡

4 వ ĵ�E[�





53Ļf_¡

ȇĵ�E3-ఎ
a] d�d3DŪ ȇa]Q ĳÐǭ�Ĳ±3Y] 
1 9Ƿčİ�ŔR3 V

2 djš_�Wĸ�Ȍ_V VII

(i) Wĸ�H\3 1-2

(ii) 6Ĭ�ȫ Ľgšǳ 2-7

(iii) ĥóǵŤ�=3ĳgC�ĨnĽgV�6Ĭ�ȫ�
6ǘÃWQ_¡�-ĥÃMĦ�ĸ��ĺfĸ�Ħf

8-52

Įm_3ĦfQ WƔZ�Rŵ3,

ĸfcśƿ�6Ĭ�ȫ�ĻfD

2013-2014 d3aRŸĸfǵĥ��
aŪaȎf\ [�ĸ²Őȫ�CǽM�_�5ĥĖ3Mų�ĳ¿u
>ĥ�CkR�6Ĭ�ȫ�[ĸ�\� dǾǘ��ǵĺÂİ�C.

d3Ĩ�_C¡_¡, ĸfcśƿ�6Ĭ�ȫ�ĻfD,

Įm_3ĦfQ, ľÁêİ�ĸfY�Ti





1 a�ȇĵ�E[�

# ȇa]Q WM�d3DŪ
1 Wĸ�H\[� 200-205
2 ĥóǵŤ�=3ĳgC�ĨnĽgV�6Ĭ�M��5ZŪ3Rĸf_¡�– ĥfŪMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf 206-219

2 a�ȇĵ�E[�

WM�śC�
d3DŪ

2013-14 d3aRŸĸfǵĥ��aŪaȎf\�[�ĸ²Őȫ�CǽM�_�6Ĭ�ȫ�
5ZŪ3R][�_¡�[ĸ�\� WM�śC_�ȇa]Q

WM�
d3DŪ
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2013-14 సంవత్ రపు వయవమౙాయ మార్కెట్ క టీల ఖాతాల  ై ఆడిట్ మర్ియు స క్షా ని ే ిక 

 

పర్ిచయం 

 

1.1 స్టేట్ ఆడటి్ చటే్ం,  ప్రకారం, స్ాా క సంసాలు మరియు సదరు చటే్మునకు అనుబంధం ా 
ఉన  ెడ్యూల్ లో టరకొనబడిన ఇతర సంసాల ధుల ఆడిట్ స్టేట్ ఆడటి్ సంచాలకుల ార ి
ప్రూ కే్షణలో ఉంట్ ం ి  ఈ చటే్ స్థా  దృష్టాే ా, రాషే్టరంలో  వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీల 
ఖాతాలకు స్టేట్ ఆడటి్ సంచాలకులు ఆడటి్ర్ ా ఉన్ా రు  2013-14 సంవ్త రమునకు ాను, 
తెలం ాణ రాషే్టరంలో 35 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీు ఉన్ా యి  

 

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీ ఖాతాల ె ై ఈ ాఖ పో సే్ట ఆడిట్ ను రవహ ంచి, ఆడటి్ లో 
కను కన  లోపాలను తమె ట ఆడటి్ ే ికలను సంబం తి వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీ 
స్ెకకెట్రరలీకు జార ీచసేుత ం .ి  స్కె్షన్  రాషే్టర ఆడిట్ చటే్ం ప్రకారము ారు రకండ్ు న్లెలలోప్ు 
ఆడటి్ ే ికలో ప ందు ప్రచిన లోపాలను సరచిేయడా కి తగు చరూలు సుకోవ్లస్థ 
ఉంట్ ం ి  ఈ డిపారుే ెంట్ ప్రభుతవ ెమో న్ెం ఎ అడి న్-  తే  ి

-2-2008 ననుసరించి -  సంవ్త రప్ు నందు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీలకు 
సంబం ించిన  చమెంప్ుల ెై రర ఆడటి్ ను రవహ ంచిన ి  

 

 స్ెక్షన్    రాషే్టర ఆడటి్ చటే్ం ప్రకారం ,చటే్మునకు వ్ూ రకేం ా చసే్థన వ్ూయప్ు ప్ర  
అం ా  రాకరించే అ ికారం సంచాలకుల ారకిి ఉం ి  వ్ూయం చేస్థన లే ా అట్టే  వ్ూయా  
చేయడా కి అ ికార చిిన వ్ూకిత ె ై సర్ చారిి చయేడ్ంతోపాట్ ,  ా క ి బాధుూల ైన వ్ూకితకి 
వ్ూ రకేం ా సర్ చారిి చేయవ్చుి  ఏ ే  లోట్  ,నషే్టం లే ా అట్టే  వ్ూకిత రక్షూం లే ా 
దుష్ట ర్వ్రతన వ్ల సంభవంచిన లాభ ాయకం కా   లే ా ల కొ చెప్పవ్లస్థనప్పట్టకీ   ల కొలోక ి
సుకురాకపో యినట్ వ్ంట్ట మొతాత క ిసంబం ించినట్టే  ప్ర  కసేులో అట్టే  వ్ూకిత నుండి బకాయి 
మొతాత లను దృవీకరించవ్లస్థ ఉంట్ ం ి  

ఆడిట్ పర్ి  ి

 

 రాషే్టర ఆడటి్ ాఖ, ప్రభుతవంలో ఆరిాక ాఖ కిెంద ప్  చసేుత ం ి  కారూ రావహణా ికారులు 
రో ార ీఆరిాక కారూకాలాపాలల ఆరిాక కెమ మౖక్షణ పాట్టంచారా లే ా అన  ిఈ కిెంద వధం ా 
ప్రమిమసుత ి  
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1. వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీు వ్సయలు చేస్థన మారకొట్ రుసుము, ల ైస్ెను  రుసుము 
మరియు మ  అ ెెలు వ్ంట్ట ఇతర మొతతములను సరియి నై వధం ా సంబం తి వ్ూవ్స్ాయ 
మారకొట్ క ట్లీ ల కొల ప్ుసతకాలలో ప్ూరిత వవ్రాలతో నమోదు చే ారా  ?  

 

2.  ట్రరజరబీాూంకు  లో ధులను యతకామక త ఖీ  త నింత శ్ెదతో చపే్ట్ాే రా   ?  

 

3. చేస్థన వ్ూయం వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీ బడెిట్ లో కటే్ాయించబడిం ా , మరయిు త ని  
ధులు ఉన ా అ  ట్రరజరీ లే ా బాూంకు ధులను ప్రిమమంచుట్   

 

4. ధులను మారకొట్ వ్ూవ్స్ామ్తప త  మరియు ప్శుగణం  చటే్ం బంధన్ావ్ళి కిెంద 
అనుమ ంచిన ప్రమ్జనం కోసం ఉప్మ్ ించారా ?  
 

5. ఖరుి చేయుట్ చెమంప్ులు చేయుట్లో ప్రభుతవంచే రీీత కారూ వ ాన్ా  అనుసరించి 
చేయబడిం ా మరియు సదరు ఖరుి వ్ూవ్స్ాయ క ట్లీ ఖాతాలలో సముచిత వ్రీీకరణ 
చేయబడిం ా ? 
 

6.  ఖరుి చసే్థన మొతతమునకు ోచరు ఉన యా అ  ప్రమిమంచుట్  

 

 

పరసతు త్ ఆడిట్ స్థితి 

 

3.1 2013-14 సంవ్త రమునకు లాలో  135 వ్ూవ్స్ాయ క ట్లీకు ాను 134 ఆడిట్ లు         
చేయడ్ ెనై ి   

 

3.2 ప్ట్టేక  మరియు  లో చయ థన వధం ా ఈ అ  వ్ూవ్స్ాయ క ట్లీ మొతతము 
రాబడ్ులు రూ  30,442.16లక్షలు మరయిు వ్ూయము  రూ  26,500.12 లక్షల ెై ఈ ాఖ 

ఆడటి్ రవహ ంచడ్ం జరి ిం ి  
 

3.3 2013-14 సంవ్త రా క ి ానయ, రాబడ్ులు మరయిు చెమంప్ుల ామాష్టా ాతము తెమ ట            
వ్ృతాత కార ప్ట్టేక కిెంద చయప్బడిన ి  
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2013-14 సంవత్ రములో వయవమౙాయ మార్కెట్ క టీ ల ర్ాబడుల పటటి కః  
 

 

 

 

 

 

 

 

89.87% 

0.71% 

0.01% 

1.12% 

0.07% 

0.04% 

0.69% 

1.48% 

1.56% 

1.99% 

2.44% 

మారకొట్ ర   . % 

ల ైస్ెను  ర   . % 

లేట్ ర     . % 

ఆస్థా  రకంట్ల్ ర   . % 

ెట్ ే బడ్ుల ె ైవ్డడీ    . % 

ేలం    . % 

స్థలే యస్ట వ్నరుల ావరా వ్చిిన 
ఆ ాయము   . % 

డిపా ట్    . % 

అప్ుపలు   . % 

అడావను లు   . % 

ాె ంట్-ఇన్-ఎయిడ్   . % 
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2013-14 సంవత్ రములో వయవమౙాయ మార్కెట్ క టీ ల చెల్లంపుల  ై పటటి కః 
 

 

       

 

 

 

 

 

22.66% 

13.76% 

0.04% 

4.65% 

21.85% 

0.26% 

10.98% 

2.87% 

1.56% 

3.81% 

1.97% 

15.59% 

ేతనములు   . % 

ఇతర ప్రిపాలాన్ా ఖరుిలు  
. % 

లా చారిీలు   . % 

ఆసుా ల కొను ోలు   . % 

అభివ్ృ  ిప్నులు   . % 

ఫరి చర్ మరియు ాహనములు 
మొ.వ   . % 

% కేందర మారకొట్టంగ్ ికి 
ధులు  . %  
అప్ుపల చెమంప్ు   . % 

ఇతరములు   . % 

అడావను లు   . % 

డిపా ట్    . % 

ఇతర ాె ంట్-ఇన్-ఎయిడ్  
. % 
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వయవమౙాయ మార్కెట్ క టీ ల ర్ాబడుల మర్ియు చెల్లంపుల ోరణ ి

          

 2012-13 మరయిు 2013-14 సంవ్త రములలో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీల రాబడ్ులు 
మరియు చెమంప్ులు ఈ కిెం  ివధము ా ఉన వ  

 

  
  

 ెైన సయచించిన చారే్ ను ప్రమిమంచినప్ుడ్ు 2012-13 సంవ్త రప్ు  రాబడ్ులు, 
చెమంప్ులను -  సంవ్త రప్ు  రాబడ్ులు, చమెంప్ులను పో మినప్ుపడ్ు, రాబడ్ులలో 
మరియు చమెంప్ులలో రెుగుదల ఉంద  తలెుస్ోత ం ి.   
 

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 
 

  2013-14 సంవ్త రా క ి వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీల ఆడటి్ సందరబం ా గమ ంచిన 
త థపదములు ఆయా ఆడటి్ ే ికలలో ప ందుప్రచి స్టేట్ ఆడటి్ చటే్ం  ప్రకారం సంబం ిత 
కారూదరుులకు    తదనంతర చరూల   కొరకు ప్ంప్డ్ ెైన ి  

 

 -  సంవ్త రములో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీ ఆడిట్ లో రూ 9536.31 లక్షల 
ప్ర యేం ఉన  1417 అభూంతరములు లేవ్న్తెతడ్ ెనై ి  

 

.    ఆడటి్ ే కిలలో లేవ్న్ె తన అభూంతరములను   కేట్ ిరి ారీ ా చయ ట ఏకీకృత పటటి క నం 3( )   
ఈ ే కికు జతప్రచబడని ి   
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2013-14 సంవత్ రంలో లేవ తెిున అభ్యంత్రముల సంఖయనత కేటగిరి్ ారీ్గా  మరి్యు  
పరమేయం ఉనన మొత్ుమునత చూ ే పటటి క ాత్ములలో  

రూ  లక్షలలో 

# కేటగిర్ీ ేరు ెం  మొత్ుం 
% 

(మొత్ుం  

1 ఖాతాల అంకకలలో వ్ూతాూసం 49 1985.19 20.82 

2 బకాయిలను వ్సయలు చేయకపో వ్డ్ం 121 1937.36 20.32 

3 రికారుీ లను సమరిపంచకపో వ్ుట్ 203 1665.93 17.47 

4 బంధనల ఉలంఘన 403 1578.42 16.55 

5 ాె ంట్ ధుల దురివ మ్గం 1 840.01 8.81 

6 ెండింగ్ లో ఉన  అడావను ల సరుె బాట్  23 543.23 5.70 

7 ఇతరములు 365 474.55 4.98 

8 

వ్రుొ బిలులు తం బిలులు కంట్టంజకంట్ బిలులు 
మొదల ైన ాట్టనుండి చసే్థన నహాయింప్ులు  
రికవ్రలీను జమ చయేకపో వ్ుట్  

100 172.74 1.81 

9 ాె ంట్ ధుల మళి ంప్ు 18 162.04 1.70 

10 ాె ంట్ ధుల అ ిక వ మ్గం 17 85.24 0.89 

11 అ కి చెమంప్ులు  61 48.50 0.51 

12 దురివ మ్ ాలు ఫ్రా డ్ 27 36.26 0.38 

13 సర్ చారిి దృవ్ప్తరములు - రికవ్ర ీ ెండింగ్  25 5.63 0.06 

14 వ్ృ ా వ్ూయం 2 1.21 0.01 

15 గడ్ువ్ు తే కీి ముందు ాె ంట్ను వ మ్ ించకపో వ్డ్ం  0 0.00 0.00 

16 ప్రతూేకించిన ధులను వ మ్ ించకపో వ్డ్ం 1 0.00 0.00 

17 ల కొ చెప్ప  నగదు స్ోే రు  కసేుల సంఘట్నలు 0 0.00 0.00 

18 వ మ్గ దృవ్ప్తరముల ెండంిగ్  1 0.00 0.00 

19 
అందుకున  చకెుొలు డి డలిు సకాలములో నగదు ా 
మారకపో వ్ుట్ 

0 0.00 0.00 

  మొత్ుం 1417 9536.31 100.00 

 

 

ెై ప్ట్టేకను గమ ంచినప్ుడ్ు, ఎకుొవ్ ాగం అభూంతరములు అన ా 20 82% మఖాతాల 

అంకకలలో వ్ూతాూసంమ మరియు  20.32% మబకాయిలను వ్సయలు చయేకపో వ్డ్ంమ ా చపె్పవ్చుిను   
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ఆడిట్ ేర్ాలు  
 

ఆడటి్  ే ిక సంవ్త రమునకు సంబం ించిన కొ  ఎను కొన  ఆడటి్ అభూంతరముల 
స్ారాంశ్ము కిెంద ఇవ్వబడిం ి  
 

 

1    గార ంటలల   నిధతల అ ిక వినిమ్గం కేటగిర్ ి  

 

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీను ప్రిమమంచ ా బడెిట్  లో కేట్ాయించిన ా కన్ా  అ కిం ా 
తగు అ కిారి మం రు లేకుండా వ మ్ ింప్బడనిట్ ా గమ ంచడ్ ెైన ి  ఈ ధులను 
వ్ూయములను సవ్రించి రి ి  ప్రభుతవం నుండి  అనుమతులను రాబటే్ వ్లస్థ ఉంట్ ం ి    

 

ాె ంట్ ధుల  అ కిం ా   వ మ్గము నకు సంబం ించిన అభూంతరములు ే ికకు 
అనుబంధం ా ఉన  వవ్రణ పటటి క ( )   ప్రకారం మొతతం.రూ 85 24 లక్షలు మరయిు అభూంతరములు 
17  ా గురితంచడ్ ెైన ి  

 

1.1 వయవమౙాయ మార్కెట్ క టీ – హాల్యా – నల్గ ండ లాల  – రి్ట ైర్్డ ఉ ో యగుల  ననతల  – తిర్ిగి 
ర్ాబటిలేదత రూ 12,51,018/-. 

 

ఆడటి్ సంవ్త రములో  రిట్రరీై్ ఉ య ూగుల ెనన్ చమెంప్ుల తతము రూ 2,99,317/- డరా  చసే్థ 
చెమంచడ్ ెనై ి  కా , మారకొ ట్టంగ్ సంచాలకులు , హ ైదరాబాద్ ావరా ఏకకీృత నెన్ ి నుండ ి
ఎట్ వ్ంట్ట మొతతము రి  ి రాబటే్లేదు ఇంకా ప్రమిమంచ ా నెన్ చెమంప్ునకు డరా  చేయబడ ి
చెమంప్బడని మొతతములు 2009-10 నుండ ి2012-13 కుడా రి ి చమెంచబడ్నట్  గమ ంచడ్ ెైన ి  
ెైన టరకొన  ాట్ట  బట్టే , మొతతము రూ 12,51,018/- రి ి రాబటే్డా క ి త ని చరూలు సుకొ  
రకైతుల ప్రమ్జన్ాలకు ఉప్మ్ ించవ్ల ను  

 

కరమ 
సంఖయ 

 ననర్డ ేరు సంవత్ రము 
2009-10 2010-11 2011-12 2013-14 2013-14 

1 ఇ  వ్రలక్ష్ి  24228 47244 43956 43956 43956 

2 కక  రామ చందరయూ 68439 93258 101802 112467 112467 

3 యం డి  లాల్ మహమ ద్  70955 105090 114297 126009 142894 

 మొతతం 163622 245592 260055 282432 299317 

 

( టరా న్ెం  4, వ్ూ మా క, హామయా, నలలీ ండ్ లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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2  బకాయిలు వసూలు చేయకపో వటం కేటగిర్ ి  
 

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ రకిారుీ లు ప్రిమమంచినప్ుడ్ు, మారకొట్  రుసుము, అ ెెలు, మ లు, 
ోడౌన్ అ ెెలు మొదల ైనవ బకాయిలు ఉన ట్ ా తెమయుచున ి  

  

బకాయిలు వ్సయలు చయేక పో వ్ుట్ను గురించిన అభూంతరాలను చయ థన  ఏకీకృత పటటి క 
ెం   ప్రకారం రూ 1937 36 లక్షల బకాయిలు 121 టరాలలో ఈ ే ికకు జతప్రుప్డ్ ెనై ి  
మచుికు కొ  కేసులు ఈ కిెం ి ప్ట్టేకలో చయప్న్ెనై ి  
 

2.1 వయ మా క – కరీ్ంనగర్డ – ాయపారుల నతండి మార్కెట్ ీ  లనత వసూలు చేయక పో వడం –    
స్ేకరణ అవసరం     రూ  1,66,020/-. 

  

2013-14 వ్ సం ప్ు ఆడటి్ నందు మారకొట్ క ట్ట డిమాండ్ స్టకరణ బకాయిల ప్ుసతకము 
ప్రమిమంచ ా2013-14 వ్ సంవ్త రా కి ాను స్టకరించవ్లస్థన డమిాండ్ును రారించలేరు  కొను ోలు 
రిట్ర్  లను సమరపించిన ాూపారుల నుండి మాతర  ే మారకొట్ ర  వ్సయలు చేయడ్ం  జరి ిం ి  
ఆడటి్ ారి ల కొల ప్రకారం రూ 1,66,020/- ాూపారుల నుండ ిస్టకరించవ్లస్థ ఉన ి  
 

 సంబం తి ాూపారుల నుండ ి మారకొట్ ర  ను లేట్  ర  తో కమ థ బంధనల ప్రకారం 
స్టకరించడా క ిఅవ్సర ెనై తగు చరూలు సుకొ  వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ ధుల లో కి జమ చేస్థ 
ఆడటి్ కు తమెయ జేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం  2(i) వ్ూ మా క, కరంీనగర్ లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

2.2 వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ  -కరీ్ంనగర్డ – గోడౌన్  మౘాప్ మర్యిు గోడౌన్ మౌకె అ ెె  బకాయిలు 
– అభ్యంత్రం రూ 55,029/-. 

  

2013-14 ఆడటి్ నందు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, కరీంనగర్ ోడౌన్ ష్టాప్ మరయిు ోడౌన్ 
మౌకొ డమిాండ్ స్టకరణ బకాయిల ప్ుసతకము ప్రిమమంచ ా వీట్టకి సంబం ించిన అ ెెలు రూ 55,029/- 

కిరాయి ారుల నుండి బకాయి ా ఉన ట్  గమ ంచడ్ ెైన ి  తక్షణ ే త ని చరూలు సుకొ  అ ెె  
బకాయిలు స్టకరించి మారకొట్ లిో  జమ చసే్థ ఆడటి్ కు తెమయజేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం 2(ii) వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, కరీంనగర్ లా 2013-14 ఆడిట్ ే కిలో )ి 

 

 అ  ే వధం ా వ్ూ మా క, ఆమన్ గల్, మహబూబ్ నగర్ ఆడిట్ సమయంలో రూ 1,86,315/- 

మారకొట్ క ట్టకి సంబం ించిన ష్టాప్ుల కిరాయి ారుల నుండి బకాయి ఉన ట్  గమ ంచడ్ ెైన ి  
అ ెె  బకాయిలను ెంట్న్ ేవ్సయలు చేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం  24, వ్ూ మా క, ఆమన్ గల్, మహబూబ్ నగర్ లా 2013-14 ఆడటి్ ే కిలో )ి 
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3.అడాానత ల సరుె బాటల చేయకపో వుట కేటగిర్ి  

 

ఆడటి్ చయేునప్ుడ్ు, రిెషే్ట ెైన ప్రమ్జన్ాల కొరకు చెమంచిన తాతాొమక అడావను లు,  
వవ్రణాత క బిలులు మరయిు ోచర ావరా సరుె బాట్  కావ్లస్థ ఉన నయ, చాలా కాలం నుండ ి
బకాయిలు ప్డనిట్ ా గమ ంచడ్ ెనై ి  ెైన్ా యల్ కోడ్ లో   వ్ ఆరిేకల్ ప్రకారం, సదరు 
అడావను లు ఎంత తవర ా వీల ైత ే అంత తవర ా సరుె బాట్  చయేామ  అడావసు లు సరుె బాట్  
కాకపో వ్డ్ం అన్ే  ిసదరు అడావను లు దురివ మ్గము కావ్డా క ిమరియు ఖరుి చయే  మొతతము 
రి ి జమ చేయకుండా ఉండ్ట్ా కి ారి సుత ం ి  అట్ వ్ంట్ట బకాయి ఉన  అడావను లకు సంబం ించి 
తగు చరూ సుకోవ్డ్ంలో కారూదరుులు వఫలమయాూర  సయచిసయత , లేవ్న్ె తన అభూంతరములు 
సంబం తి ఆడటి్ ే ికలలో సయచించడ్ ెనై ి     

 
 

సరుె బాట్  కా  అడావను లకు సంబం ించిన కోె డడకరించిన ఆడటి్ అభూంతరములు  పటటిక  
  ఈ ే కికు జత ప్రచడ్ ెనై ి  రూ 543.23 లక్షల ప్ర యేం గల 23 టరాలు అందులో ఉన వ  

ఉ ాహరణకు ాను కొ  ఈ కిెంద చయప్డ్ ెనై ి  
 

3.1. వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ, ార్ి ంగి - రంగార్కడి్  లాల  – వయకతుగత్ అడాానత లు - వడడ్  
బకాయిలు –కొనిన లోపాలు  

  

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్,ీ న్ారి ం ి ప్దుె ల ఆడటి్ సమయంలో కిెంద చయప్బడని వధం ా 
ఉ యూగుల తేన బిలులలో అడావను లకు సంబం ించి త ిీంప్ులు చేయడ్ం గమ ంచడ్ ెైన ి  ాట్ట  
ప్రమిమంచ ా కిెం ి లోపాలను గమ ంచడ్ ెనై ి  
  

కెమ 
సంఖూ 

టరు మరయిు హో ా  
మె  మెమ  

అడావను ల సవ ావ్ము ాయి ాల  
మొతతం  

రిమార్ొ్ 

1 బి  మాధవ్ రకడిీ , జక యం ఎస్ట  మోట్ర్ ాహనల రుణము 2000 ట బిల్ ప్రకారం 
9/30  

2 - ెై -ే గృహ రా ణ అడావను లు 2000 9/100 

3 - ెై -ే మరమ తుత ల కోసం గృహ 
రా ణ అడావను లు 

2500 నమోదు 
చేయలేదు 

4 ఆర్  ప్ర పీ్ స్థంగ్, డ్బుా యం    - ెై -ే 500 నమోదు 
చేయలేదు 

5 కక  మ ాసులు, 
సయప్రీంట్రండెంట్  

  - ెై -ే 1500 16/20 

6 - ెై -ే గృహ రా ణ అడావను లు 1302 నమోదు 
చేయలేదు 
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 అడావను  రకివ్ర ీప్ుసతకము రవహణ సరి ా లేకపో వ్డ్ం వ్లన ాయి ాలను గమ ంచ లేక 
పో యారు  

 కొ  సందరా లలో ాయి ాల సంఖూనునమోదు చయేలేదు  
ెైన టరకొన  ాట్ట  బట్టే  వ్ూ మా క  కారూదరిు అడావను  రికవ్ర ీ ప్ుసతకము నందు 

ాయి ాలను సరి ాీ  నమోదు అగునట్  చయస్థ ఎప్పట్టకప్ుపడ్ు నవీకరించవ్ల ను  

టరా న్ెం  9, వ్ూ మా క, న్ారి ం ి, రం ారకడిీ  లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

4. నిబంధనల ఉలల ంఘన కేటగిర్ి  

 

ఆడటి్ లో గమ ంచిన ేమన ా కొ  కసేులలో రక్షూముచ ే ా  లేక అవ్ ాహన్ా లోప్ముచ ే
ా  వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ  ధులను  ఖరి చయేుట్కు జారీ చేయబడని బంధనలను మరియు 
ప్రభుతవ ఆ శే్ములను ఉలం  ంచిన్ారు  కొ  కేసులలో సదరు ధులు రేామౖంచిన ప్రమ్జన్ాలకు 
ాక ఇతర ప్రమ్జనములకు ెచిింప్బడినవ  మరి కొ  కేసులలో ప్రభుతవ ఆ శే్ములను అపారాము 
చేసుకొనుట్ లేక తప్ుపడ్ు ాష్టూము చెప్ుపట్ వ్ంట్టవ ఆడటి్ లో గమ ంచడ్ ెనై ి   

 

అకెమ ెైన ఖరుిలకు సంబం ించిన అభూంతరములు ఆడటి్  ే ికలో చయ థంచబడని 
రూ 1578.42 లక్షల ేరకు గల 403 ఆడటి్  అభూంతరములు ఈ ే ికకు జతప్రచబడని వవ్రణ 
పటటి క    నందు చయప్బడినవ   
 

4.1 వయ మా క - ార్ాయణ్ ఖేడ్ – కేందర మార్కెట్ ని ి  - జమ చేయబడలేదత – ెంట ే జమ 
చేయవలస్థన అవసరం  రూ 75,375/-. 

 వ్ూవ్స్ాయ ఉతపతుత లు  మరయిు ప్శువ్ుల  మారకొట్ చటే్ంలో స్కె్షన్ 16 ప్రకారం, మునుప్ట్ట  
కావరేర్ నుండి వ్చిిన మారకొట్ క ట్ట ఆ ాయంలో 10%  కేందర మారకొట్ లిో కి జమ చయేవ్ల ను  
ఈ జమ తరు ాత కావరేర్ లో  మొదట్ట న్లె 10 వ్ తే  ీలో ా చయేవ్ల ను  లే చ  ో6%  స్ా ారణ వ్డడీ  
ెన్ామే ా చెమంచవ్లస్థ వ్సుత ం ి  

 

 రికారుీ ల ప్రిమలనలో 2013-14 సం కి 4 వ్ కావరేరో కేం ీరయ మారకొట్ ి మౌకొ ాట్ా 
సంబం తి ప్దుె లో కి జమ చేయబడ్లేదు  ఫమతం ా మారకొట్ క ట్ట సవలప వ్డడీ  నషే్టమును 
భరించవ్లస్థ వ్సుత ం ి  మారకొట్ క ట్ట 4 వ్ కావరేర్ ఆ ాయం ఆ ారం ా , CMF లో క ిజమ కా ామ న 
మొతతము రూ 75,375/- ిలో కి సంబం ిత వ్ూకీత నుండి రకివ్రీ చేస్థన వ్డడీతో సహా జమ చేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం  13 వ్ూ మా క, న్ారాయణ్ ఖడే్ లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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4.2. వయ మా క, ార్ి ంగి - రంగార్కడి్  లాల  – ేత్నం మరి్యు అనతమతించ బడని మొత్ుములు LPC 

జారి్ చసే్థన త్రు ాత్ చెల్లంచడం - సర్ి కాదత రూ 1,41,122/-. 

  

మెమ  నయరిహాన్ బగేం , ేెడ్ – II, కారూదరిు , వ్ూ మా క, న్ారి ం ి  వ్ూ మా క తాండ్యర్ కు 
బ మి చయేబడాీ రు LPC  - 01.02.2013  వ్రకు జార ిచయేబడిన ి  
 

 తరు ాత రూ 1,41,122/- ను సగము తేన స్లెవ్ు ా 12.02.2013 to 13.05.2013 

కాలమునకు ోచర్ న్ెం  54, dt: 01.08.2013 ావరా బ ిమ కాబడని నయరిహాన్ బగేం నకు చమెంచారు  
కావ్ున అట్టే  మొతతమును రి ి రాబట్ ే ట్కు చరూలు సుకోనవ్ల ను  

 

టరా న్ెం 17, వ్ూ మా క, న్ారి ం ి, రం ారకడిీ  లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

4.3  వయ మా క, ార్ి ంగి - రంగార్కడి్  లాల  ఆడిట్ ీ  చెల్లంచలేదత – చెల్లంపు అవసరం రూ 27,685/- 

 

 ొ యం ఎస్ట  న్ెం , ెనై్ాన్  బి  ాఖ, తే ీ  మరియు ప్రభుతవ మోమో 
న్ెం ఎ అడి న్ II  తే  ీ  ప్రకారము మరియు రాషే్టర ఆడిట్ ాఖ సచాలకుల ార ి
మోమో  ఆర్ ఒ స్థ  న్ెం కక -  తే ీ  ప్రకారము రాషే్టరంలో  అ  
వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీు  ాతం ఆడిట్ ర  ప్రభుతావ కి చమెంచామ  ీ లో స్థ యం ఎఫ్ కు 
నహయింప్ు ఉంట్ ం ి   

 

 కిెం  ి ల కొల ఆ ారం ా ఆడటి్ ర  చమెంచడా క ి ెంట్న్ ే త ని చరూలు సుకోన వ్ల ను  
చెమంప్  బకాయిలు ఏ ెైన్ా ఉన చ  ోజమ చసే్థ ఆడటి్ కు రపిో రే్ చయేవ్ల ను  

 

సంవ్త రములో మొతతం వ్ూయం  రూ  , , - 

 ాతం స్థ యం ఎఫ్ మరయిు 
              ఆడటి్ ర  త ిీంప్ు  రూ    , , - 

కర వ్ూయం    రూ  , , - 

ఆడటి్ ర     రూ    , - 

 

 

టరా న్ెం 19 వ్ూ మా క, న్ారి ం ి, రం ారకడిీ  లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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5. ోచరుల  ేత్న బిలుల లు  కంటటంజకంట్ బిలుల లనతండి త్గిగంపులు  నహాయింపులు 
సంబం ిత్ అక్ెంటల కు జమచేయకపో వడం (కేటగిర్ి ెం ) 

 

ప్ బిలు ేతనం బిలుల నుండి నహాయించిన వవధ త ిీంప్ులు వ్సయళ్ ను ప్ూరిత ా 
ప్రభుతావ కి జమ చేయకుండా అందులో కొంత మొతాత  మాతర  ేజమ  చయేడ్ం లే ా అసలు జమ 
చేయకపో వ్డ్ం  ఆడటి్ లో గమ ంచడ్ ెనై ి  వ్సయలు చేస్థన మొతాత  రిాషే్ట కాలంలో ప్రభుతవ 
ఖాతాకు జమచయేాలన్ ేచటే్ ప్ర ెైన  బంధన ఉన ి  ఈ బంధమ  పాట్టంచనట్యిత ేచటే్ ప్రకారం 
జరమిాన్ా, న్రే అభిమ్గం చయేవ్చుిను  

 

  ప్ బిలు ేతనం బిలుల నుండి నహాయించిన వవధ త ిీంప్ులు వ్సయళ్ ను 
ప్ూరిత ా కొ ిె ా ప్రభుతావ కి జమ చేయకుండా ఉన  కేసులకు సంబం ించిన అభూంతరములు  
ఆడటి్ టరాలలో రూ .  లక్షల ప్ర యేమున  వవ్రములను పటటి క    నందు 
చయప్డ్ ెనై ి     

 

స్ా ారణం ా వ్రుొ బిలులు  తం బిలుల నుండి నహాయించి ప్రభుతవ ఖాజాన్ాకు 
జమచేయునవ  

 

                పనతల బిలుల లు                                త్ం బిలుల లు 
ఆ ాయ ప్ను                                         వ్ృ త  ప్ను  

అమ కప్ు ప్ను ాూట్                              థ ఎఫ్ ప్రభుతవ ఉ య ూగులు  

స్రనరే  చారీిలు                                       ఐ ఎస్ట రర యం 
ఎన్ ఎ స్థ చారీిలు                                    థంఛను స్రొముకు కంట్టరబూూష్టన్ 

లేబర్ స్సె్ట                                             స్ెై క సంక్ష్మే  ి

 
 వయ మా క  – ర్ాయలగూడ – లేబర్డ సతంకం వర్డె బిలుల ల నతండి త్గిగంపు – జమచేయలేదత –  

రూ - 

   

2013-14 ఆడటి్ సమయంలో, రమదుల ప్రిమలనలో వ్ూ మా క ప్రి  ిలో కిెంద వవ్రించిన వవధ 
ప్నులు అమలు జరి థ కాంట్రా కేర్ కు నగదు చమెంప్ులు జరి నిట్ ే  గమ ంచడ్ం జరి ిం ి  GOMs. 

No.112, Labour Employment Training & Factories (Lab.II) Dept, Dt: 15.12.2009  ప్రకారం లేబర్ 
సుంకం వ్ర్ొ బిలుల నుండి త ిీంప్బడ ిగవ్ర ెంట్  ప్దుె నకు జమ చయేవ్ల ను బిలుల నుండ ిలేబర్ 
స్ెస్ట త ిీంచి నప్పట్టక ీ , సంబం ిత ప్దుె  లో కి జమచయేబడ్ట్లదు  కిెంద వవ్రించిన వధం ా త ిీంప్ 
బడని లేబర్ స్సె్ట జమ చయేడా కి ెంట్న్ే త ని చరూలు సుకొ  వవ్రాలు ఆడిట్ కు అంద 
జేయవ్ల ను  
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ోచర్ న్ెం  
మరియు తే  ీ

వవ్రములు నహయించిన ల బర్ 
స్ెస్ట మొతతం రూ  

6/2013-14 బండ్ రహ ారిక ిస్థం ెంట్టగ్ 20491 

29/2013-14 రకైతుల కొరకు ఓ ెన్ స్ాే ళ్ల రా ణం 8442 

44/2013-14 పారిొంగ్ సాల అభివ్ృ  ి 4645 

19/2013-14 భదరత గ ి స్థబబం  ిగ ి రా ణం 5241 

41/2013-14 మరుగు ొడిీ  రా ణం 1345 

42/2013-14 ాట్ర్ కూలర్  గదుల రా ణం 3801 

40/2013-14 రకైతు బజారులలో ఇంజ రింగ్ ప్నులు 1609 

మొతతం 45574 

 

టరా న్ెం 23, వ్ూ మా క, రాూలగూడ్, నలలీ ండ్ లా 2013-14 ఆడిట్ ే కిలో )ి 

 

5.1. వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ – హాల్య – నల్గ ండ లాల  – అ ెె  ాహనము – ఐటట ర్ికవర్ ీ
చేయబడలేదత  

  

2013-14 వ్ సం ప్ు ఆడటి్ సమయంలో చెరై న్ ఉప్మ్ ించడా కి కాంట్రా కుే  ప్దె న ఒక 
ాహనము అ ెెకు సుకున ట్  గమ ంచడ్ ెనై ి  ఒక సంవ్త రమునకు రూ 2,87,880/- M/s. 

కళ ంజమ ట్రా లె్  నకు ాహనప్ు అ ెె ా చమెంచ బడిన ి  IT చటే్ం, స్ెక్షన్ 194 ( C) ప్రకారం 2 ాతం. 
ఐ ట్ట ట్రా లె్  నుండ ిత ిీంప్ు చేయవ్ల ను  ఆ ప్రకారం రూ 5,758/-  సంబం తి వ్ూకిత నుండి రి  ిరాబట్టే  
ఐట్ట మొతతమును సంబం తి ప్దుె నకు జమ చేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం 16, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, హామయ – నలలీ ండ్ లా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

 అ ే వధం ా వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, వ్నప్రిత ట్ౌన్ నందు కూడా వ్ర్ొ బిలుల నుండ ి
కొ  చటే్ బదె ెనై త ిీంప్ులు జరి ాయి  కిెంద త ిీంప్ బడని మొతతములు సంబం తి ప్దుె లలో క ి
జమ చసే్థ ఆడటి్ కు తెమయజయేవ్ల ను  

కెమ 
సంఖూ 

ోచర్ న్ెం  
మరియు తే  ీ

ప్నుల వవ్రములు నహయించినవ మొతతం 
రూ  ాూట్ ఐట్ట  ఎల్ స్థ  ఎస్ట ట్ట 

1 16/6.5.13 

90/31.8.13 
ఎ ఎన్ థ మారకొట్  యారీ్ 
లో మట్టే  నమున్ా ప్రీక్ష 
కేందరం నవీకరణ  

8310 3723  1994 150 14177 

 

 

టరా న్ెం 17, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్,ీ వ్నప్రిత ట్ౌన్, 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 
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6  రి్కారు్ లు సమరి్పంచకపో వడం (కేటగిర్ి ెం ) 

 

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ లు న్ెైప్ుణూముతో కూడని ఆరకి లా ా వేీలను జ ాబు ారతీనంతో 
నడ్ప్వ్ల ను సదరు లా ా వేీల యు అక ంట్ కోడ్ లో టరకొన  బంధనల ప్రకారం రికారీ్ చసే్థనప్ుడ్ు 
సదరు ప్నులు జ ాబు ారీ తనంతో జరి ని ి, లే ీ తెమయును  పరా ధ క ఖాతాలు తయారు చసే్థ, 
ఆడటి్ ారిక ిప్రిమలన్ారం ఉంచవ్ల ను  అప్ుపడే, ప్రజల డ్బుబ ఖరుి ెటే్డ్ంలో పారదరుకత మరియు 
స్ామానూ ప్రజా కా క ి ా  మౌకొ ఉప్మ్గములను సహేతుకం ా చయడ్గలం  రికారుీ లు తయారు 
చేస్థ ఆడటి్ కు సమరిపంచడ్ం అన్ే ముఖూ ెైన ప్  డరా యింగ్ మరయిు డసిబరి ంగ్ ఆ రసరు 
చేయలేదు  ీ  వ్ల ప్రభుతవ ధనమును ఖరుి ెటే్డ్ంలల పారదరుకతను రూ థంచుకున్ ేఅవ్కాశ్ం 
పో యిం ి  అన్ేక ెైన బంధనలు, సయచనలు ఉన నయ, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ ల డి డి ఓ లు 
రికారుీ లు తయారు చయేడ్ంలో మరయిు ఆడటి్ కు సమరిపంచడ్ంలో వఫలమయాూరు  రికారుీ లు 
సమరిపంచకపో వ్డ్ం అన్ ేకటే్ ిరి కిెంద ఎకుొవ్ ాగం ప్నులకు సంబం ించిన రికారుీ లు, అన ా ఎ  
బుక్, అంచన్ా ెలై్, ట్రండ్రు మొదల ైనవ  గతావ – ోచరు మరయిు సంబం తి ెళై్ల , రి షే్టరు 
సమరిపంచకపో వ్డ్ం  ఈ కటే్ ిరకీి సంబం ించి వవధ ఆడిట్ ే కిలలో  చయ థన అభూంతరాలలో 
కొ ంట్ట  కిెంద చయప్డ్ ెనై ి  ఆడటి్ అ ికారులు ా , ఇతరులు ా  వ్చిినప్ుడ్ు రికారుీ లు 
అడ్ుగుచున నయ, రికారుీ లు తయారు చయేకపో వ్డా కి గల కారణాలను సదరు సంసాల అ ికారులు 
చెప్పలేక పో వ్డ్ం ఆశ్ిరాూ  కమ ిసుత న ి   

 

 రికారుీ లు సమరిపంచకపో వ్డ్ం అన్ే కటే్ రిి కిెంద రూ   లక్షల రేకు గల  
ఆడటి్  అభూంతరములు ఈ ే కి కు జతప్రచబడని వవ్రణ ప్ట్టేక  ( )  లో చయప్బడనివ   
 

6.1 వయవమౙాయ మార్కెటల క ట ీ – ార్ాయణ్ ఖడే్ – మెదక్ లాల   - పనతల అమలు – కొలత్ల 
పుసుకము మరి్యు సంబం ిత్ దమౙాు ే లు సమరి్పచ బడలేదత రూ 54,41,684/-. 

 కిెంద చయప్బడని ప్నులు ఈ సంవ్త రప్ు ఆడటి్ లో అమలు జరి ి సంబం తి కాంట్రా కుే రు కు 
చెమంప్ులు జరుప్ బడాీ యి  కా , కొలతల ప్ుసతకము మరియు సంబం ించిన దస్ాత  ే లు  ఆడిట్ 
ప్రమిలనకు ఇవ్వబడ్లేదు  ా  ఫమతం ా ప్నుల అమలు మరియు కాంట్రా కుే రుకు జరుప్బడని 
చెమంప్ుల మౌకొ సవ్ూతను ఆడటి్ ారు రారించలేకపోయారు  ీ  వ్లన ఏ ెనై్ా నషే్టం జరి తి ే
సంబం తి వ్ూకిత  వ్ూకుూల నుండి రకివ్ర ీచయేవ్ల ను  

కెమ 
సంఖూ 

ోచర్ న్ెం   చెక్ 
న్ెం మరియు తే  ీ 

ప్  టరు యం బి న్ెం  

కర మొతతం 
రూ  

1 87/2.7.2013 

 5000 ెట్ీరక్ ట్ను ల ోడౌన్ 
రా ణము  

 60-A/2010-

11 
9,40,617 
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2 128/20.09.2013 

మారకొట్ యారీ్ నందు ట్ట 
సరఫరా పాంట్ న్లెకొలుపట్ 

యం బి న్ెం  
నమోదు 
చేయలేదు 

1,66,443 

3 200/10.12.2013 - ెై -ే - ెై -ే 77,342 

4 203/14.12.2013 

జక బి  ఇంజ రింగ్ మరియు 
కాంట్రా కేర్  

- ెై -ే 27,04,013 

5 219/25.1.2014 

5000 ెట్ీరక్ ట్ను ల ోడౌన్ 
చుట్టే  స్థ స్థ రోడ్ రా ణం  

- ెై -ే 5,93,054 

6 263/29.3.2014 

మారకొట్ యారీ్, స ామౖవ్ టట్ వ్దె 
మకమాన్మ రా ణము  

- ెై -ే 5,60,215 

7 272/29.3.2014 

మారకొట్ యారీ్, స ామౖవ్ టట్ వ్దె 

రావహణ ప్నులు 
- ెై -ే 4,00,000 

   మొతతం 54,41,684 

 
 

టరా న్ెం 9 , వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, న్ారాయణ్ ఖేడ్ – ెదక్ లా  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

 అ  ే వధం ా వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, రాయికోడ్, దెక్ లా కారూదరిు కూడా 
రూ 32,22,407/- వలు ెైన ప్నుల మౌకొ కొలతల ప్ుసతకము మరయిు సంబం తి దస్ాత ే లు హాఫ్ 
మారిిన్ ల ట్ర్ న్ెం 2/2004,తే ి 27-09-2014 అందుకొన  తరావత కూడా ఆడిట్ కు సమరపించలేదు  

 

టరా న్ెం  10, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, రాయికోడ్, దెక్ లా 2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

6.2. వమౙాయ మార్కెటల క టీ - వనపరి్ు టౌన్ – అ ెె  ాహనం చారీీ్లు – లాగ్ పుసుకము మరి్యు 
సంబం ిత్ పుసుకములు ఇవాబడ లేదత  రూ 2,64,000/-  

  

2013-14 వ్ సం ప్ు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, వ్నప్రిత రికారుీ ల ప్రిమలనలో 
రూ 2,64,000/-   ను ాహన అ ెె  చారీిల కిెంద రమదు న్ెంబరు 6411,6413,6416,6419 మరియు ఇతర 
రమదులు మొతతం 11 న్లెలకు చమెంచినట్  గమ ంచడ్ ెైన ి  ీ క ి సంబం ించిన లాగ్ ప్ుసతకము 
మరియు అ ెె  ాహన్ా కి వ మ్ ా కి సంబం ించిన ఇతర దస్ాత  ే లు ఇవ్వబడ్లేదు  ముఖూ ెైన 
రికారుీ  లు సమరిపంచక పో వ్ట్ం వ్ల ఆడటి్ ారు అ ెె  ాహన చారీిలను ధృవీకరించలేరు  

 

టరా న్ెం 15 , వ్ూ మా  క ట్ీ, వ్నప్రిత ట్ౌన్ , మహబూబ్ నగర్ లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 



 215 

6.3. వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ  – హాల్యా – నల్గ ండ లాల  – వర్డె బిలుల లలో త్గిగంపులు – జమ 
చేస్థన రశీదతలు సమ ర్ిపంచలేదత రూ 1,93,067/-. 

  

2013-14 వ్ సం ప్ు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ ీహామయా ప్దుె ల ఆడటి్ సమయంలో వ్ర్ొ 
బిలుల నుండి చటే్ బదె ెనై త ిీంప్ులు జరి థ కొలతల ప్ుసతకము న్ెం 78/213-14 నందు టట్ న్ెం 31 
నందు రకిారుీ  చేయ బడాీ యి  కారూ రావహక అ కిారులు, త ిీంప్ బడని మొతతములు సంబం ిత 
ప్దుె లలో జమ చేయబడనిట్  ఆడటి్ కు తమెయ చే ారు  కా , ఎట్ వ్ంట్ట రు వ్ులు  రమదులు కా  
ఆడటి్ కు సమరపించ లేదు  ఈ కారణం ా, జమ చయే బడని మొతతము ఆడిట్ అభూంతరము ా 
ఉంచబడిన ి  త ిీంప్బడిన మొతతము మౌకొ వవ్రాలు ఈ కిెం ి వధం ా ఉన్ా యి  

 

కెమ సంఖూ చటే్బదె నహయింప్ులు మొతతం రూ  

1 ఆ ాయ ప్ను  31332 

2 ాూట్ 69938 

3 ఎఫ్ ఎస్ట డ ి 35819 

4 లేబర్ స్ెస్ట 13988 

5 ఇనయ రకన్  2797 

6 స్రనరే  39193 

మొతతం 193067 

 

టరా న్ెం 18, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, హామయా, నలలీ ండ్ లా 2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

7.నిధతల దతర్ిానిమ్గము (కేటగిర్ి ెం ) 

 

         ధుల దురివ మ్గమునకు సంబం ించి ఆడిట్ లో గమ ంచినవ సంబం తి ఆడిట్ ే కిలలో 
సయచించబడినవ  ధుల దురివ మ్గమునకు సంబం ించి రూ  లక్షల ప్ర యేం ఉన   
కేసులు సంబం తి ఆడిట్ ే కిలలో తలెుప్బడినవ  సదరు ధుల దురివ మ్గమునకు 
సంబం ించిన అభూంతరములు ఈ ే ిక కు జతప్రచబడని వవ్రణ ప్ట్టేక   ( )  లో చయప్బడినవ  
ధుల దురివ మ్గమునకు అనుసరించిన వవధ ప్దెతులు తెలుప్ుట్కు కొ  దృష్టాే ంతరములు కిెంద 
చయప్బడనివ  

 

7.1. వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ  ాగర్డ కరూనల్ – రశీదతల ాార్ా స్ేకరి్ంచబడని మొత్ుము – 
ర్ో ారీ్ ఆ ాయ పుసుకములో త్కుెవ మొత్ుము నమోదత – దతర్ిానిమ్గము – ర్ికవర్ ీ
అవసరం - రూ  1,50,833/-. 

  

రమదు ప్ుసతకముల ప్రిమలనలో కిెంద చెప్పబడని రమదుల ఆ ారం ా రూ 1,95,093/-  
స్టకరించడ్ం జరి ిం ి  కా , రో  ార ి ఆ ాయ ప్ుసతకంలో రూ 53,120/-  మాతర  ే నమోదు 
చేయబడిన ి  ఇ ి సపషే్ట ెైన తప్ుప మరియు రూ 1,41,973/- దురివ మ్గము  
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కెమ 
సంఖూ 

రమదు న్ెం రమదు ప్ుసతకం 
న్ెం  

రమదు మొతతం రూ  రో ార ీఆ ాయ 
రి షే్టర్ లో నమోదు 
చేస్థన మొతతము 

తకుొవ్ ా 
నమోదు చేస్థన 
మొతతము 

1 31352 628 195093 53120 141973
 

 మరకక సందర ములో స్టకరంిప్బడని రమదుల మౌకొ మొతతమును రో ారీ రమదుల 
ప్ుసతకములో తప్ుప ా నమోదు చసే్థ మారకొట్ ఫండ్ కు తకుొవ్ మొతతము జమ చే ారు   
కెమ 
సంఖూ 

రో ారీ ఆ ాయ రి షే్టర్ 
ట  న్ెం మరియు తే  ీ

ఎయం స్థ  స్థబబం  ి

కూడిక  చసే్థన 
మొతతం రూ  

ఆడటి్ స్థబబం  ిచసే్థన 
కూడిక ాసతవ్ మొతతం 

రూ . 

తకుొవ్ ా కూడిక 
చేస్థన మొతతము రూ 

1 4/19.4.2014 48060 48560 (-) 500 

2 5-6/24.4.2014 152759 153531 (-)722 

3 27-29/9.6.14 128089 127969 (-) 120 

4 11-13/16.5.13 177677 178777 (-) 1100 

5 67-72/20.10.13 402250 403577 (-) 1127 

6 73-78/22.10.13 393388 391388 (-) 2000 

7 79-88/28.10.13 702362 702562 (-) 200 

8 95-100/1.11.13 390855 389855 (-)1000 

9 111-114/12.11.13 251047 251097 (-)50 

10 127-130/22.11.13 274396 277696 (-)3300 

11 144-147/2.12.13 248800 249100 (-)300 

12 148-153/2.12.13 369785 369286 (-)499 

13 157-164/10.12.13 457214 458344 (-)1130 

 మొతతం   8860/- 

 

 ఈ లోప్ములు హాఫ్ మారిిన్ ావరా హ చ్ య ల ట్ర్ న్ెం Audit/02/14-15, తే :ీ 

27.08.2014 మరియు  హ చ్య ల ట్ర్ న్ెం Audit 03/14-15, తే :ీ 16.12.2014 ావరా కారూదరిు 
దృ థేక ి సుకేళ్ డ్ం జరి ిం ి  కా , కారూ రావహక అ కిారులు ఎట్ వ్ంట్ట చరూ సుకొనలేదు  

 

 ెై వష్టయాలనుసరించి, మొతతం రూ 1,50,833/- సంబం తి వ్ూకిత  వ్ూకుత ల నుండి వ్డడీతో సహా 
రి ి రాబట్టే  మారకొట్ ఫండ్ కు జమ చేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం , వ్ూ మా క ట్ీ, న్ాగర్ కరూ ల్, మహబూబ్ నగర్ లా 2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

8.అ ిక చెల్లంపులు (కేటగిర్ి ెం ) 

 

 చాలా కేసులలో సరి ా గుణ ంచకపో వ్డ్ం వ్లన, బిలుల కూడికలలో ప రపాట్  చేయుట్ వ్లన, 
అనుమ ంప్రా  బిలులను అనుమ ంచుట్ వ్లన, ప్రభుతవ ఆ ేశ్ములకు సంబం ించిన అవ్ ాహన్ా 
లోప్ం వ్లన అ ిక చెమంప్ులు జరి ాయ  ఆడిట్ నందు గమ ంచడ్ ెనై ి  
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 అ ిక చమెంప్ులకు సంబం ంిచి రూ  లక్షల ప్ర యేం కమ ిన  అభూంతరములు  
కోె డడకరించిన ప్ట్టేక నం     లో చయప్బడనివ  కొ  అభూంతరములు గిువ్ ఉదహరంిచడ్ ెనై ి  
 

8.1 వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ – నిజామాబాద్ – సంపా ిత్ స్ లవుల సర్కండరు – మధయంత్ర భ్ృతి 
చెల్లంపులు – ర్ికవర్ీ అవసరము  రూ 9,181/- 

  

ఆడటి్ సమయంలో రమదు న్ంె  677/01-02-2014 ావరా రూ 45,593/- డరా  చేస్థ సంపా ిత 
స్ెలవ్ుల సరకండ్రు తత ం  15 రో లు  మె  థ  రామారావ్ుకు 2013-14 వ్ సం క ి చెమంచినట్  
గమ ంచడ్ం జరి ిం ి  ెై ోచర్ ను ప్రిమమంచ ా రూ 45,593/- ఈ వధం ా ల కిొంచారు  ట రూ  
21815+DA 13,818+HRA 4000+CCA 70+IR 5890. 

 

 అ  ే వధం ా 734/04-03-2014 ోచర్ ప్రకారం రూ 25,761/- డరా  చసే్థ 30 రో ల సంపా తి 
స్ెలవ్ు సరకండ్ర్ తత ం మె థ పాల్, సయప్ర్ ెజైర్ కు చమెంచినట్  గమ ంచడ్ం జరి ంి ి  ె ై రమదు 
ప్రమిలలో రూ.25,761/- ఈ వధం ా ల కిొంచారు ( ట Rs.12190+DA7722+HRA 2438+CCA120+IR 

3291). 

 

 కా  GOMs.No.10, finance(PC-1) dept, dt: 06-01-2014 లో  టరా మ fమ ప్రకారం  మధూంతర 
భృ  స్ెలవ్ు నగ కీరణకు వ్రితంచదు  

 

 కావ్ున కారూ రావహక అ కిారులు మధూంతర భృ  చమెంచడ్ం యమ వరుదెము  కనుక 
ెంట్న్ే త ని చరూ సుకొ  సంబం తి ఉ య ూగుల నుండి రకివ్రీ చసే్థ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ  ి
లో క ిజమ చేస్థ ఆడటి్ కు తమెయ జయేవ్ల ను  

 

టరా న్ెం 28, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, జామాబాద్  2013-14 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

9.వృ ా వయయము (కేటగిర్ి ెం ) 

 

వ్ూవ్స్ాయ క ట్ీ మారకొట్ ధులను కొ  సమయాలలో సదరు సయతరా లను పాట్టంచకుండా 
వ మ్ ించడ్ం వ్ల, వ్ృ ావ్ూయము జరుగుచున ి  2013-14 సంవ్త రప్ు ఆడటి్  ే కిలలో 
యం రంప్ద ని, అస్ా ారణ, సరియి నై ప్ద  ప్రకారము ఖరుి చేయ  ప్దుె లను వవ్రించడ్ ెనై ి  
   

వ్ృ ాఖరుిలకు సంబం ించి కోె డడకరించిన పటటి క ెం  జతప్రచన్ెైన ి   ీ ంచి 
రూ  లక్షల మొతాత కి, వ్ృ ాఖరుిలకు సంబం ించిన  అభూంతరము సయచించుట్ 
గమ ంచగలరు  
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9.1 వయవమౙాయ మార్కెటల క టీ – ాగర్డ కరూనల్ – పరచారము మర్ియు పరజల మధయకు 
చేర యేుట – డబుులు డార  – వయయం వివర్ాలు సర్ికాదత – వృ ా వయయము  రూ 79,000/-. 

  

ఆడటి్ సమయంలో రూ 79,000/- ప్రచారము మరయిు ప్రజల మధూకు చరే ేయుట్ కొరకు డరా  
చేయబడిన వవ్రాలు ఈ కిెంద ఇవ్వ బడాీ యి  

 

కెమ 
సంఖూ 

ోచర్ న్ెం  
మరియు తే  ీ

వ్ూయ వవ్రములు మొతతం రూ  

1 000559/29.3.14 రకైతు అవ్ ాహన కొరకు కరప్తరములు, ెకైులు, 
మరియు ఆట్ో చారీిలు 

79000/-

 

 రూ 6600/-  కర ప్తరా ల ముదరణకు మరియు రూ 75,400/-  ఆట్ో చారీిలు మరయిు ెైకు 
తత ం డరా  చేయబడినట్  ఆడిట్ కు చయ థంచడ్ం జరి ిం ి  ఈ సంధరబంలో ఆడటి్ ఈ కిెం ి లోపాలను 

గురితంచడ్ ెనై ి  
- కర ప్తరమును ఆడిట్ కు చయప్బడని రికారుీ   లకు జత ప్రచలేదు  

- ెై అ కిారుల ఆమోదం సుకోన బడ్లేదు  

- న్ోట్ ెళై్ల  రవహ ంచబడ్ లేదు  

- ాె మ దెెల సంతకాలు వ్ంట్టవ రు వ్ు ా చయప్బడ్ లేదు  

- రూ 72,400/- తెల కా ితం ె ైసంతకంతో ఆట్ో డెైవై్ర్  కు చమెంచడ్ం  

 

ెై లోపాల కారణం ా ఖరుి చయేబడని వ్ూయమును ఆడటి్  ారు వ్ృ ా వ్ూయం ా అభిపరా య 
ప్డాీ రు  

టరా న్ెం , వ్ూ మా క ట్ీ, న్ాగర్ కరూ ల్, మహబూబ్ నగర్ లా 2013-14 ఆడిట్ ే ికలో )ి 

 

10.ఇత్రములు (కేటగిర్ి ెం ) 

 

ెైన టరకొన  కేట్ ిరలిలో చయప్లే  అభూంతరములను ఈ కేట్ ిరలిో చయప్డ్ ెనై ి  అట్టే   

అభూంతరములు రూ  లక్షలు ప్ర ేయము కలవ ఈ ే ికలో అనుబంధం ా ఉన  ( )  
ప్ట్టేకలో చయప్డ్ ెైన ి  
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10.1. వయవమౙాయ మార్కెటల క ట–ీ కరీ్ంనగర్డ   అ ిక మొత్ుంలో డబుు చతేిలో ఉంచత కోవడం – 
వివర్ాలు ఆడిట్ కు వివర్ింపబడలేదత రూ 1,58,415/-. 

  

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ   కరీంనగర్ 2013-14 వ్ సం  ారకి ప్దుె ల ప్రమిలనలో   
31.03.14 న్ాట్టకి రూ 1,58,415/- ల అ కి తెత ం ను డ్బుబ రూప్ంలో చే లో ఉంచుకోవ్డ్ం గమ ంచడ్ 
ెైన ి  కారూ రావహక అ కిారులు ఎట్ వ్ంట్ట కారణాలను వవ్రించ లేదు  ెై మొతతము తరు ాత 

తే లిలో ఏ ెనై్ా జమ చయేబడి ఉన చ  ోఆడటి్ కు ెంట్న్ే తమెయ జయేవ్ల ను   లే చ  ోకారూదరిు  
దురివ మ్గమునకు ాధుూలను చేయబడ్ును  

 

టరా న్ెం  (VII), వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, కరీంనగర్ -  ఆడటి్ ే ికలో ి  
 

 అ ే వధం ా వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క ట్ీ, జ  కుంట్  ,కరీంనగర్ లా ారకి ప్దుె లక  
ప్రమిలనలో రూ17,28,849/- డ్బుబ రూప్ంలో 31.03.2014 వ్రకు చే లో ఉంచుకోవ్డ్ం వ్ర 
అభూంతరకరము  

 

టరా నె్ం  (IX), వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  క టీ్, జ  కుంట్ కరీంనగర్ -  ఆడిట్ ే ికలో ి  
 

 

 

     
                                               సంచాలకులు 
హ ైదర్ాబాదత           స్ేిట్ ఆడిట్                                                                               
తే ిః - -                  తెలంగాణ  హ ైదర్ాబాదత 



aŪaȎf\ [�ĸ²Őȫ�CǽM�ల D�Į�_ WM�śC_¡

2 వ ȇĵ�E[�





# ǭ_�ų ĳÐ]   1-04-2014 Ĳ�O¦
9VŤĬ�[�3ȭ

 31-3-2015 Ĳ�M�ĥ�
[�Ħ�ĽgV 6Ĭ�M�ų

 31-3-2015 Ĳ�M�
ǵ_ŵ

1 6İ�_�Y�Ti 17 17 0

2 a]3EȽ 3 3 0

3 Cĸ�3VEȻ 25 25 0

4 D[ũ3 13 13 0

5 [eY¢ȷ VEȻ 18 17 1

6 Ķ¸Tȡ 17 17 0

7 ǵJ�[�Y�Ti 11 11 0

8 V_ųĦô3O 19 19 0

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 12 12 0

ǿRŠ3 135 134 1

WM�śC. 1

 2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ఎ.=ȹ.Ľg ల ǭ_�ų ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ ĽgšǳǵĮmȃ\ Ĩn\� WM�śC
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]¤. _ǖ__Đ

# ǭ_�ų ĳÐ]  ĸfYO¦_¡ Ĩmȃų3W_¡

1 6İ�_�Y�Ti 7726.56 2193.34

2 a]3EȽ 815.85 504.83

3 Cĸ�3VEȻ 3937.21 4231.00

4 D[ũ3 4035.05 6575.90

5 [eY¢ȷ VEȻ 3577.93 2030.07

6 Ķ¸Tȡ 1855.34 1690.49

7 ǵJ�[�Y�Ti 1557.20 2514.34

8 V_ųĦô3O 3788.58 3649.86

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 3148.44 3110.29

ǿRŠ3 30442.16 26500.12

WM�śC. 2 (1)

 2013-14 d3aRŸ]3_Đ aŪaȎf\[�ĸ²Őȫ CǾM�_ ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV ǭ_�ų ĺfĸ�Ħf
ĸfYO¦_¡ [ĸ�\� Ĩmȃų3W_¡ HjĳÐ WM�śC
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# ǭ_�ų ĳÐ]  [�ĸ²Őȫ
Ĵhǯ

_»uĽ¿ViŸ
Ĵhǯ

_Ìȫ
Ĵhǯ

6Ľgš
ĸ²3MȽ
Ĵhǯ

ĳ¿M�śYO¦_ĳ¿u
aĬ�ŝ ĺÂ_3

ǽĽg_Ìǵ\ɂ
aV] _ İ�ŵĸf

aǩŖV
6İ�\[�

Ĭ�ǷfǭM�ų 5Wť_¡ 5Ĭ�ŵViŸ_¡ ĦfƘ3ȫ-7ȴ-
=ķȭ ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 7367.54 18.89 0.10 29.86 0.00 1.09 98.08 16.32 0.54 34.08 160.06 7726.56

2 a]3EȽ 792.34 1.52 0.09 5.82 0.00 0.00 0.52 2.66 0.00 10.90 2.00 815.85

3 Cĸ�3VEȻ 3538.85 8.33 0.02 105.60 3.39 0.52 0.24 9.20 126.20 137.39 7.47 3937.21

4 D[ũ3 3714.68 7.74 0.50 59.00 10.84 0.86 3.62 6.67 16.85 214.29 0.00 4035.05

5 [eY¢ȷ VEȻ 2980.36 26.29 0.31 0.20 0.00 0.00 1.57 331.08 238.12 0.00 0.00 3577.93

6 Ķ¸Tȡ 1694.58 6.65 0.02 27.03 1.99 0.09 30.30 54.81 0.00 11.67 28.20 1855.34

7 ǵJ�[�Y�Ti 1037.76 113.09 0.10 68.63 0.00 6.89 1.42 20.50 88.26 27.55 193.00 1557.20

8 V_ųĦô3O 3248.52 7.04 2.22 28.98 6.60 0.84 74.70 10.76 0.41 121.12 287.39 3788.58

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 2985.05 26.02 1.01 15.42 0.00 2.40 0.00 0.00 5.12 50.13 63.29 3148.44

ǿRŠ3 27359.68 215.57 4.37 340.54 22.82 12.69 210.45 452.00 475.50 607.13 741.41 30442.16

WM�śC Ĳ±3. 2 (2)

2013-14 d3aRŸĸfǵĥ� ĦfVi aŪaȎf\[�ĸ²Őȫ CǽM�_ >ĥ�CkR ĸfYO¦_¡, Ĩmȃų3W_¡ HjĳÐ WM�śC
]¤. _ǖ__Đ
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# ǭ_�ų ĳÐ]  ĺÂRV[�_¡
ఇతర

Wĸ�Ƿf_�Ĳ�
D] Ŗ_¡

_� Ĩ�ĸ�Ř_¡ 6diš_
ĥóViĦĆ_¡

5ǻakİ�ţ
WVi_¡

Xĸ�ŤHȻ
[ĸ�\�

ĺfeV[�_¡
ǿ.ȇ

10% ĥÃ3TƔ
[�ĸ²ŐM�3ȣ
ǵı�ĥ� ǵUi_¡

5Wť_
Ĩmȃų3W

7R][�
_¡ 5Ĭ�ŵViŸ_¡ Ĭ�ǷfǭM�ų ఇతర ĦfƘ3ȫ-

7ȴ-=ķȭ ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 550.40 317.04 0.45 0.00 241.72 1.86 741.22 0.00 112.09 28.29 1.01 199.26 2193.34

2 a]3EȽ 110.53 92.77 0.05 0.00 183.80 5.78 78.16 2.45 5.00 11.03 9.90 5.36 504.83

3 Cĸ�3VEȻ 805.08 1279.48 1.58 287.30 1185.85 4.26 326.16 0.00 12.24 170.30 158.75 0.00 4231.00

4 D[ũ3 825.93 700.01 2.35 29.43 719.12 15.21 443.23 395.78 77.09 79.30 0.50 3287.95 6575.90

5 [eY¢ȷ VEȻ 431.46 318.37 0.96 878.40 0.00 0.00 325.19 12.38 0.00 29.84 33.47 0.00 2030.07

6 Ķ¸Tȡ 485.40 139.62 0.10 37.46 707.35 11.59 167.02 0.00 21.92 47.45 47.32 25.26 1690.49

7 ǵJ�[�Y�Ti 725.23 238.32 1.03 0.00 676.35 6.48 310.04 2.55 77.20 143.53 257.80 75.81 2514.34

8 V_ųĦô3O 866.33 439.77 0.36 0.00 651.81 9.58 367.89 311.64 5.10 447.61 12.72 537.05 3649.86

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 1203.33 121.12 5.02 0.00 1423.24 15.12 152.05 36.15 103.14 51.12 0.00 0.00 3110.29

ǿRŠ3 6003.69 3646.50 11.90 1232.59 5789.24 69.88 2910.96 760.95 413.78 1008.47 521.47 4130.69 26500.12

WM�śC Ĳ±3. 2 (3)

]¤. _ǖ__Đ
2013-14 d3aRŸĸfǵĥ� ĦfVi aŪaȎf\[�ĸ²Őȫ CǽM�_ >ĥ�CkR ĸfYO¦_¡, Ĩmȃų3W_¡ HjĳÐ WM�śC
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# ĥÃMĦ�ĸ� ĳÐ]  Ĳ±3. ǿRŠ3

1 D�Į�_ 53ĥ²__Đ aŪĮ�Ūd3 49 1985.19

2 ĦfƘ3M�ų/ǵUi_ 5ı�C ȇǵȂE3 17 85.24

3 ĦfƘ3M�ų/ǵUi_ [ȅŴ3W 18 162.04

4 EO¦a Įnİ�ĥ� [�3Ti ĦfƘ3MųVi ȇǵȂĦ�3HCǷčaO3 0 0.00

5 ĦfƘ3M�ų/ǵUi_ Tiĸ�ŵǵȂE3 1 840.01

6 WƔĮnŪĥ�3ǩV ǵUi_Vi ȇǵȂĦ�3HCǷčaO3 1 0.00

7 Yĥfķ_Vi adj_¡ Ĩn\CǷčaO3 121 1937.36

8 ĳ¿3Ĭ�3ȣ _Đ 9VŤ 5Ĭ�ŵViŸ_ d] ŢY�M� 23 543.23

9 ǵY3UV_ 9_ų3FV 403 1578.42

10
a] Ő ǹ_¡ų_¡/ǮR3 ǹ_¡ų_¡/C3M�3J²3ȫ ǹ_¡ų_¡ ǿT_»uV
ĺfM�Vi3Ĭ� ĨnĽgV ǽVȏķ3W_¡ / ĸ�Caĸ�_Vi జమ
Ĩn\CǷčaM

100 172.74

11 ĸ�ĥf] ŝ_Vi d[ĸ�ť3HCǷčaM 203 1665.93

12 Tiĸ�ŵǵȂĦf_¡/ǸfƔȭ 27 36.26

13 5ı�C Ĩmȃų3W_¡ 61 48.50

14 akı� aŪ\3 2 1.21

15 _»CŐ ĨmWťǵ నగదు/Ȏčś] Ÿ ĥÃdi_ d3FMV_¡ 0 0.00

16 ȇǵȂE TkaWRƔ[�_ ĳ¿3Ĭ�3ȣ
1 0.00

17 dȻ Ĩ�ĸ�Ř TkaWRƔ[�_¡ - ĸ�Caĸ� ĳ¿3Ĭ�3ȣ 25 5.63

18 7R][�_¡ 365 474.55

19
53TiC¡VŤ ĨmC¡Ő_¡/Ĭ�.Ĭ�_¡ dĥf_[�_Đ VETiĦf
[�]CǷčaM 0 0.00

ǿRŠ3 1417 9536.31

WM�śC Ĳ±3. 3 (1)

]¤. _ǖ__Đ

2013-14 d3aRŸ]3_Đ (ĥÃMĦ�ĸ�ĺfĸ�Ħf) _ÌaĲ±ǳŠV 5ZŪ3R][�_ d3DŪ [ĸ�\� WƔĶÉ\3
గల ǿRŠ[�Vi HjĳÐ WM�śC
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d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 0 0.00 1 0.00 1 2.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 86.10 3 0.00 72 29.60 8 3.07

2 a]3EȽ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 4 36.67 0 0.00

3 Cĸ�3VEȻ 7 145.84 0 0.00 1 8.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 116.88 1 0.00 22 47.54 1 0.06

4 D[ũ3 3 26.07 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 15 300.24 2 223.00 17 8.88 10 1.16

5 [eY¢ȷ VEȻ 0 0.00 5 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 1.04 0 0.00 35 38.01 8 2.53

6 Ķ¸Tȡ 7 0.20 3 6.08 3 34.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 98.72 3 0.10 73 12.01 27 45.56

7 ǵJ�[�Y�Ti 13 16.73 1 0.28 9 100.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 344.88 1 0.00 47 91.51 9 52.27

8 V_ųĦô3O 12 2.99 5 78.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 0.00 7 304.53 79 240.93 11 5.56

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 7 1793.36 0 0.00 2 15.72 0 0.00 1 840.01 0 0.00 31 989.50 6 15.60 54 1073.27 26 62.53

ǿRŠ3 49 1985.19 17 85.24 18 162.04 0 0.00 1 840.01 1 0.00 121 1937.36 23 543.23 403 1578.42 100 172.74

WM�śC 3 (2) 1

WƔĮnŪĥ�3ǩV
ǵUi_Vi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3

Yĥfķ_Vi
adj_¡

Ĩn\CǷčaO3

D�Į�_
53ĥ²__Đ
aŪĮ�Ūd3ǭ_�ų ĳÐ] 

2013-14 d3aRŸ]3_Đ ǭ_�ųĺfĸ� [ĸ�\� ĥÃMĦ�ĸ�ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ 5ZŪ3R][�_Vi HjĳÐ >ĥ�CkR WM�śC

ĳ¿3Ĭ�3ȣ _Đ
9VŤ

5Ĭ�ŵViŸ_
d] ŢY�M�

ǵY3UV_
9_ų3FV

a] Ő ǹ_¡ų_¡/ǮR3
ǹ_¡ų_¡/C3M�3J²3ȫ
ǹ_¡ų_¡ǿT_»uV
ĺfM�Vi3Ĭ� ĨnĽgV
ǽVȏķ3W_¡ / 
ĸ�Caĸ�_Vi జమ
Ĩn\CǷčaM

#

ĦfƘ3M�ų / 
ǵUi_ 5ı�C
ȇǵȂE3

ĦfƘ3M�ų / 
ǵUi_
[ȅŴ3W

]¤. _ǖ__Đ

EO¦a Įnİ�ĥ�
[�3Ti
ĦfƘ3MųVi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3

ĦfƘ3M�ų / 
ǵUi_

Tiĸ�ŵǵȂE3
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d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 6 127.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 158.05 0 0.00 147 406.52

2 a]3EȽ 7 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 0.00 0 0.00 41 36.81

3 Cĸ�3VEȻ 15 565.86 13 3.61 9 1.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 197.22 0 0.00 108 1087.14

4 D[ũ3 28 174.00 1 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 62.26 0 0.00 140 795.66

5 [eY¢ȷ VEȻ 35 65.95 2 1.71 0 0.00 1 0.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 0.00 0 0.00 121 110.03

6 Ķ¸Tȡ 38 275.18 5 21.05 0 0.00 1 0.42 0 0.00 1 0.00 0 0.00 54 0.46 0 0.00 227 494.68

7 ǵJ�[�Y�Ti 11 180.38 1 1.65 13 21.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 5.63 0 0.00 0 0.00 143 816.03

8 V_ųĦô3O 52 29.61 0 0.00 2 9.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 104 39.19 0 0.00 286 711.54

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 11 247.60 5 8.19 37 14.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 17.37 0 0.00 204 5077.90

ǿRŠ3 203 1665.93 27 36.26 61 48.50 2 1.21 0 0.00 1 0.00 25 5.63 365 474.55 0 0.00 1417 9536.31

WM�śC 3 (2) 2

2013-14 d3aRŸ]3_Đ ǭ_�ųĺfĸ� [ĸ�\� ĥÃMĦ�ĸ�ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ 5ZŪ3R][�_Vi HjĳÐ >ĥ�CkR WM�śC

#

ĸ�ĥf] ŝ_Vi
d[ĸ�ť3HC
ǷčaM

Tiĸ�ŵǵȂĦf
_¡ / ǸfƔȭ

5ı�C
Ĩmȃų3W_¡ǭ_�ų ĳÐ] 

]¤. _ǖ__Đ

akı� aŪ\3

53TiC¡VŤ
ĨmC¡Ő_¡ / 
Ĭ�.Ĭ�_¡

dĥf_[�_Đ
VETiĦf

[�]CǷčaM

ǿRŠ3
_»CŐ ĨmWťǵ

నగదు / Ȏčś] Ÿ
ĥÃdi_

d3FMV_¡

ȇǵȂE
TkaWRƔ[�_
ĳ¿3Ĭ�3ȣ

dȻ Ĩ�ĸ�Ř
TkaWRƔ[�_¡

- ĸ�Caĸ�
ĳ¿3Ĭ�3ȣ

7R][�_¡
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ǭ_�ų�EƘ3ı�_\�d3dš_¡

5 a�ĵ�E[�





.

63UƔ�WƔİnɀ�WƔZ�Rŵ3 ,

63UƔ�WƔİnɀ�WƔZ�Rŵ3,
ĸfcśƿ�6Ĭ�M��ĻfD

Įm_3ĦfQ WƔZ�Rŵ3,

ĸfcśƿ�6Ĭ�ȫ�ĻfD

2013-2014 d3aRŸĸfǵĥ��
ǭ_�ų�EƘ3ı�_\�d3dš_�5ĥĖ3Mų�ĳ¿u�
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d3Ĩ�_C¡_¡, ĸfcśƿ�6Ĭ�ȫ�ĻfD,

Įm_3ĦfQ, ľÁêİ�ĸfY�Ti





1 a�ȇĵ�E[����

# ȇa]Q WM�d3DŪ
1 Wĸ�H\[� 227-235

2 ĥóǵŤ�=3ĳgC�ĨnĽgV�6Ĭ�M��5ZŪ3Rĸf_¡�– ĥfŪMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf 236-247

2 a�ȇĵ�E[�

WM�śC

d3DŪ

2013-14 d3aRŸĸfǵĥ� ǭ_�ų�EƘ3ı�_\�d3dš_�(J²ȭ�ǭ�=ɂ) 6Ĭ�ȫ�

5ZŪ3R][�_¡ [ĸ�\� WM�śC_�ȇa]Q

WM�

d3DŪ

1
2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_\ d3dš_ ǭ_�ų ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ

Ľgšǳǵ Įmȃ\ Ĩn\� WM�śC
248

2 (1)
2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_\ d3dš_ ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV
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2 (2)
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2 (3)
2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_ d3dš_ ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV
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251

3 (1)
2013-14d3aRŸ][�_Đ ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf _ÌaĲ±M�śV 5ZŪ3R][�_
d3DŪ [ĸ�\� WƔĶÉ\3 9VŤ ǿRŠ[�Vi HjĳÐ WM�śC 252

3 (2)
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2013-14 సంవత్సరపు ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథల్ ఖల ాల్  ై ఏకీకృత్ మ యిు 
ఆడిటు సమీక్షా ే కి  

 

ప ిచయం 

 

 రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం,  కె్షన్  ప్రకారం, స్ాా నిక సంసాలకు రాష్్టర ఆడటి్ సంచాలకులు 
చట్్ప్ర  నై ఆడిట్ర్ గా ఉంట్ారు  ఈ ాఖకు అనిి లలా  ప్ర ాన కార స్ాా నములలో లలా  ఆడటి్  
కారా లయములు ఉన్ాియి  లలా  ఆడటి్ అ కిారి ఆ లలా లోని లలా  గ్రం ాలయ సంసాల 
ఖల ాల ెై ప్ర  ఆరిిక సంవత్ రంలో న్ న్లెలో పో స్్ట ఆడటి్ అయియ లల చూ ి, ఆడిట్ ని ే కిను 
ఆమో ించి, సదరు ని ే కి సంబం తి్ లలా  గ్రం ాలయ సంసా కార దరిికి జార ీ ేస్ాా రు  సదరు 
ఆడటి్ ని ే ికలలో ఈ కిరంద రేకొని అంశములు ఉంట్ాయి  

 

ఎ   చట్్మునకు వ రకేముగా ఉని ప్ర  ెలా్ంప్ు,    
 

బి  ఒక వ కిా త్న మ  ి నిరవహణలో చూ ని అలసత్వం లే ా దుష్ట ర్వరాన వలన జరిగని  
లోప్ము, వృ ా లే ా నష్్టము,  

 

ి  ఏ ేని వ కిా సంసా త్రఫున అందుకుని మొతా్ము ఖల ాలో జమ యేవల నిప్పట్ికీ, 
జమ యేని  మొతా్ము మరయిు 

 

డి   ఖరుులో గాని, రావల ని మొతా్మును రకివరీ ేయడంలో గాని  ఆడిట్ర్ గ్ురిాంచిన  
కరమ రా తి్ ం  

 

 ఈ లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఖల ాల ె ై ఆడిట్ు, సహాయ ఆడిట్ు అ ికార ి ార ి న్ేత్ృత్వములో 
స్ామూ ికముగా జరుగ్ును   సహాయ ఆడటి్ు అ ికారి ారు సమరపించిన సదరు ఆడటి్ు 
ని ే ికలను  మరయిూ స్ాంవత్ రిక ఖల ాలు లలా  ఆడటి్ు అ కిారి ారు ప్రిశీల్ంచి 
ని ే ికలను ఆమో ిస్ాా రు  ఆమో ించిన ఆడిట్ు ని ే ికలను  అ లలా కు సంభం ించిన లలా  
గ్రం ాలయ సంసా కార దరిి ారకిి ప్ంప్ుత్ూ ని ే కి అం ిన  రో నుండి  రో లలోగా 
అందులోని  ఆక్షేప్ణలకు సమల ానములను లలా  గ్రం ాలయ క ట్ీ ఆమోదమును 
ప ం ిన ిదప్ లలా ఆడటి్ు అ ికారి ారకిి  త్గ్ుచర  క ై ప్ంప్ప్వల ని ిగా కోరు ారు  ఆ 
సమల ానములను లలా  ఆడిట్ు అ కిారి ారు ప్రిశీల్ంచి సంత్ృ ిా కరముగా వుని ాట్ిని 
ప్రషి్టొరిస్ాా రు  సంత్ృ ిా కరముగా లేని సమల ానముల మష్టయములో త్గ్ు సూచనలను 

ేస్ాా రు  త్దుప్ర ి  రగి ి ప ం ని సమల ానములలో సంత్ృ ిా కరముగా వుని ాట్ిని 
ప్రషి్టొరిస్ాా రు  సర ి అయిన సమల ానములు అందక నిలవ ఉని ఆడటి్ు అభ ంత్రముల 
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మష్టయములో ాట్ి ెై లలా  గ్రం ాలయ సంసా కార దరిి ారనిి ాదు లుగా యేుచూ  సరాురిి 
చర  ని త్  ై సంభం తి్ పరా ం య ఉప్ సం ాలకుల ార ిఅమోదము ని తా్ము సంభం ిత్  

లలా  ఆడటి్ు అ ికారి ారు ప్ంప్ు ారు  ఆమో ింప్బడి, బట్ావడా యేబడని సరాురిి 
దృవప్త్రమునకు అ ి అం ని  ే  ినుండ ి  రో లలోగా సదరు  తా్మును సంసా నిధులకు 
జమ యేవల ని గిాను లేనియడల  ఆమొతా్మును  ర ెనూ  రకివర ిచట్్ము కిరంద వసులు 

ేయబడునని ెలపబడుత్ ం ి  ఏ ెైన్ా ఆక్షేప్ణలు వునియడల ఆప్రి ిలోని మిల్ 
కోరు్ నందు గాని, ప్రభుత్వ ఆరిాక ాఖ కార దరిి గారకిి అ పపలు సేుకొనవల ిన ిగా 
సూచిస్ాా రు  

 

సం ాలకులు లే ా అత్ని ే నియ ంప్బడని కిరం ి అ కిారి అయిన్ా  ే్ట్ు  ఆడిట్ు 
చట్్ం  ెక్షన్  ననుసరించి నియమమరుది  నై ఖరుులు, ఖల ాలలో చూప్ని 
మొతా్ములు, ిబబం  ి నిరాక్ష మువలాగాని  డెుప్రవరాన వలాగాని, లలభ ాయకముకాని 

ప్నులకు చెిుంచిన మొతా్ములను అందుకు ాదు లయిన ారి ెై  సరాురిి చర  సుకొన్ ే
అ కిారముకలదు                                     

 

ఆడిట్ ప ి  ి

 రాష్్టర ఆడటి్ ాఖ లలా  గ్రం ాలయ సంసాల పో స్్ట ఆడిట్ సమయంలో ఈ కిరం ి మష్టయలలను 
ప్రశిీల్సుా ం ి   
 

(i) రాష్్టరం లోని గార మ ప్ం ాయ ల  ేఇంట్ి ప్నుి ెై మ ించబడిన గ్రం ాలయ రుసుము 
మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాల ే ఆ ిా  ప్నుి ె ై మ ించబడని % గ్రం ాలయ 
రుసుము, (బి) గార మ ప్ం ాయ లు మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాల ే వసూలు 

ేయబడిన ా ( ి) అలల వసూలు ేయబడిన గ్రం ాలయ రుసుము సంబం తి్ లలా  
గ్రం ాలయ సంసా నిధులకు సరిగా జమ ేయబడిన ా ? 

 

(ii) ట్రరజర ీ మరియు బా ంకులలో ఉని నిధులను ప్రశిీల్ంచినప్ుడు, త్గ్ు జాగ్రతా్లు 
సుకున్ాిరా? 

 

iii)  వ యం ే ని మొతా్మునకు లలా  గ్రం ాలయ సంసా బడెిట్ అంచన్ాలలో చూ ని్ారా, 
ానిని త్గ్ు అ కిార ినిబంధనలు మరియు ప్రభుత్వము  ేజార ీకాబడని సూచనలకు 

అణుగ్ుణంగా మం రు ే ని్ారా ? 

 

(iv)  నిధులను ప్రజా గ్రం ాలయముల చట్్ం, నిబంధనలలో అనుమ ంచిన 
ప్రమ్జన్ాల కొరకే మనిమ్గిం ారా ? 
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(v)  ఖరుు యేుట్ లాె్ంప్ులు ేయుట్లో ప్రభుత్వం ే నిరీీత్ కార  మ ాన్ానిి 
అనుసరించి యేబడిం ా మరియు సదరు ఖరుు లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ఖల ాలలో 
సముచిత్ వరీీకరణ ేయబడిం ా ? 

 

(vi)  ఖరుు ే ిన మొతా్మునకు ోచరుా  ఉని ా ? 

 

(vii)  నిరవ ించవల ిన రి ష్్టరుా  అనిియూ నిరవ సిుా న్ాిరా ? 

 

(viii)  సంవత్ రాంత్ప్ు ఖల ాలు లలా  గ్రం ాలయ సంసాలో జరగిని కార కలలపాల ె ై
ఆ ారప్డ ిత్యలరు ే ని నే్ా మరియు అమ సదరు లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ 

ాసామక చి రా నిి ప్ర ఫల్సుా ని ా ? 

 
 

ఈ సంవత్సరంల్ో ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  ప ం ిన గర్ ంటుా  

 

 రాష్్టర ప్రభుత్వం లలా  గ్రం ాలయ సంసాలకు త్ములు, ించను కంట్ింజ ంట్ు మరయిు 
ప్ుసాకాలు, ఫరిిచర్ మొదల ైన ాట్ి ఖరుుల కొరకు గార ంట్ుా  ఇసుా ం ి  కాని చూప్బడిన 
రాబడులు మరయిు ఖరుులలో -  సంవత్ రములో సదరు లలా  గ్రం ాలయ సంసాలు 
ప ం ిన గార ంట్ుా  కూడా కల  ివునిమ  

 

 -  సంవత్ రమునకు లలా  గ్రం ాలయ సంసాల రాబడులు మరయిు ఖరుులకు 
సంబం ించిన ామలషా ా ాలను ఈ గి్ువ ారు్ నందు చూప్డ  నై ి  

 రాబడులలో అ ికంగా గ్రం ాలయ రుసుము ావరా 42.79% మరియు త్ముల గార ంట్ు 
40.10% ావరా వచిునమ    

 

  -  ఆర్ధిక సంవత్ రమునకు రూ.1838.62 ల్క్షల్ను స్థా నిక సంసాలు ల ైబరరీ రుసుముగా 
జమ యేడ  నై ి  ఇ ి గ్రం ాలయ ర్థబడులలో 42 79 ాత్ంగథ ఉని ి   
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-   సంవత్సరమునకు ్బడుల్ మవరముల్ు లెి ే వృ ాా క్ర పటటి క 
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2013-14 సంవత్సరపు గ్రం ాల్య సంసథ   చెలాింపుల్ పటటి క 

 

 

 
 

  ెలా్ంప్ులలో అ కింగా త్ములు 41.39%  మరియు ించనుల ెై 20.64%  ఖరుు టె్ా్ రు   
గ్రం ాలయ సంసాల అభివృ ిిక ి ప్ుసాకములు మరయిు పరయిలడికల్  5.61% ఖరుు టె్ా్ రు.  
గ్రం ాలయలల ముఖ  నై ఉ ేేశం ఆయల లలా లలో గ్రం ాలయలల అభివృ ిి   కాని ప్ుసాకాల ె ై
ఖరుు ఆ ాజనకంగా లేదు  సదరు ఖరుులను ెంచవల యిుని ి  గ్రం ాలయ  కొనుగోలు 
మరియు పరయిలడకిల్  కొనుగోలు ె ైప్ర ేరే క శరది చూపాల్   ఇత్ర ఖరుులు  త్గిీంచవల ి ఉం ి  
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  గ్త్ 5 సంవత్ రాలలో లలా గ్రం ాలయ సంసాల రాబడులు మరియు ెలా్ంప్ులు కిరంద 
మవరించబడనిమ  

మొతా్ము రూ ల్క్షల్ల్ో  

# సంవత్సరం ్బడుల్ు % 
సంవత్సరమున

కు మలరపు 

గ్రం ాల్
య 

రపసుము 

% 
సంవత్సరమున

కు మలరపు 

చెలాింపుల్ు %సంవత్సర
మునకు 
మలరపు 

 2009-10 3591.56 33.75 1098.16 29.39 2545.61 -6.54 

 2010-11 3358.59 -6.49 1099.11 0.09 3505.80 37.72 

 2011-12 4433.31 32.01 2409.36 119.21 3701.29 5.58 

 2012-13 11887.94 168.15 7753.37 221.83 5078.80 37.22 

5 2013-14 4296.82 -63.86 1838.62 -76.29 3814.10 -24.90 

  
       కొనిి సంధరాాలలో గ్రం ాలయ సెు ను నిరీయించకుండాన్ ే వసూల ైన సెు న్ ే డమిలండుగా 
ప్రగి్నలోక ి సుకొని యున్ాిరు   ఆమధముగా యేుట్ త్ప్ుప  డిమలండు, వసూలు, నిలువ 
ప్ట్ి్కలను త్యలరు ే ి మలత్ర ే గ్రం ాలయ ెసు ను నిరీయించవల ి యుంట్ుం ి  ఇందుని తా్   ై
త్గ్ుచర  సుకోవల ని ి  

ఆడిటు ిథ  
 

  -  సంవత్ రానికి సంబం ించిన 9 లలా  గ్రం ాలయ సంసాలు మరియు టి్ీ  నగ్ర  
గ్రం ాలయ సంసాల ఖల ాల ెై ఆడటి్ు ేయడం జరగిిం ి  

 

  నుండి  వరకు గ్ల ప్ట్ి్కలలో లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ారీగా మవరింప్బడనిట్ుా గా, 
ఈ ాఖ రూ 4296.82 ల్క్షల్ రాబడులు మరయిు రూ 3814.10 ల్క్షల్ ఖరుుల ె ై ఆడటి్ 
జరి ిం ి  

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రముల్ు 

 
 

 -  సంవత్ రమునకు లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ఖల ాల ె ైఆడటి్ ే నిప్ుడు గ్ురిాంచిన 
లోప్ములు సంబం ిత్ ఆడటి్ ని ే కిలలో చూ ించి, రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం రేకొనిన మధంగా 
త్దుప్రి చర  సుకొన్ేందుకు సంబం తి్ కార దరుిలకు ప్ంప్డం జరిగిం ి  

 
 

 లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ారీగా లేవన్ె ాన అభ ంత్రముల సంఖ  136  మరియు అందు 
ప్ర యేం గ్ల మొతా్ము రూ  520.38 లక్షలు  
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   ఈ సంవత్ రములో లేవన్ె ాన ఆడిట్ు అభ ంత్రములు  కోర డీకరించిన కటే్గిరలీ ారగిా  ప్ట్ి్క 
ఈ ని ే కికు అనుబంధంగా ప్ట్ి్క సంఖ      లో జత్ప్రచడ  నై ి  

 
 

ఆడిటు అభ్యంత్రముల్ వ గీకరణ 

 

మొతా్ం అభ ంత్రములు కిరంద మవరింప్బడని మధంగా  కటే్గిరలీలో వరీీకరించడ  నై ి    
1. ఖల ాల అంక లలో వ ా సం 

2. గార ంట్ుా నిధుల అ ిక మనిమ్గ్ం 

3. గార ంట్ుా నిధుల మళ్ళంప్ు 
4. గ్డువు ే ికి ముందు గార ంటా్ను మనిమ్గించకపో వడం 

5. గార ంట్ుా నిధుల దురివనిమ్గ్ం 

6. ప్ర ే కించిన నిధులను ఉప్మ్గించకపో వడం 

7. బకాయిలను వసూలు యేక పో వడం 

8. ెండింగ్ లో వుని అడావను ల సరూే బాట్ు 

9. నియమలలను అ కర ంచడం 

10. ఓచరుా   ే బిలుా లు  కంట్ింజ ంట్ు బిలుా ల నుండి వసూళ్ళను, రికవరలీను జమ     
           ేయకపో వడం  

11. రికారుు లను సమరిపంచకపో వడం 

12. దురివనిమ్గాలు 
13. అ కి ెలా్ంప్ులు 

14. వృ ా వ యం 

15. ల కొ ెప్పని నగ్దు స్ో్ రుల కేసుల సంఘట్నలు 

16. మనిమ్గ్ ధృవప్ రా ల ెండింగ్ు 

17. సర్ ారిి సరి్ కి ట్ుా - రకివరీ ంెడింగ్ 

18. ఇత్రములు 

19. అం ని డిమలండు డరా ఫ్ు్ లు  ెకుొలు బా ంకరు కెుొలు వంట్ ి ాట్నిి అందుకొని,    
          సకాలంలో రియల ైజషే్టన్ కోసం సమరిపంచకపో వుట్  

 

 ఈ సంవత్ రములో లేవన్ే ాన ఆడటి్ు అభ ంత్రముల కోర డకీరించిన కేట్గిరలీ ారగిా గ్ల ప్ట్ి్క 
ఈ ని ే కికు అనుబంధంగా పటటి క   నుండి    లో జత్ప్రచడ  ైన ి  
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 కొనిి ఎం ిక ే ని ఆడటి్ు అభ త్రములను ని ే కి యందు జత్ప్రుప్డ  నై ి  
 

-  సంవత్సరముల్ో కటేగి ి ్ ిగ్ ల్ేవ ెటటిన అభ్యంత్రముల్ సంఖయ మ ియు పర ేయం ఉనన 
మొతా్మును చూ ే పటటి క 

మొతా్ము రూ  ల్క్షల్ల్ో 

# కేటగి ి ేరప ే ్ల్ 
సంఖయ  మొతా్ము  %  

(మొతా్ం  

1 నియమలవళ్ ఉలాంఘన 38 185.42 35.63 

2 గార ంట్ు నిధుల మళ్ళంప్ు 4 128.04 24.61 

3 రికారుు లను సమరిపంచక పో వడం 17 107.45 20.65 

4 మనిమయ ధృవప్ రా ల ెండెన్స  6 40.34 7.75 

5 అ కింగా గార ంట్ుల మనిమ్గ్ం 3 29.26 5.62 

6 ఖల ాల అంక లలో వ ా సం  6 14.88 2.86 

7 అ కి ెలా్ంప్ులు 8 9.32 1.79 

8 దురివనిమ్గాలు 2 3.93 0.76 

9 
గ్డువు ే  ి ముగింప్ు న్ాట్ికి ముందు గార ంటా్ను మనిమ్గించక 
పో వడం  

2 1.00 0.19 

10 బకాయిలను వసూలు యేక పో వడం 6 0.36 0.07 

11 
ఓచరుా , ేత్న బిలుా లు  కంట్ంిజ ంట్ు బిలుా లనుండ ి
త్గిీంప్ులు వసూళ్ళను జమ ేయక పో వడం 

14 0.28 0.05 

12 ఇత్రములు 28 0.10 0.02 

13 గార ంట్ుా  / నిధుల దురివనిమ్గ్ం 0 0.00 0.00 

14 ప్ర ే కించిన నిధులను మనిమ్గించక పో వడం  1 0.00 0.00 

15 అడావను ల సరుే బాట్ును ెండింగ్ులో వుంచడం 1 0.00 0.00 

16 వృ ా వ యము 0 0.00 0.00 

17 ఖల ాలలో ేరకొనని నగ్దు  స్ో్ ర్  0 0.00 0.00 

18 సరాురీి మొ ాా ల ెండింగ్ు రకివర ీ 0 0.00 0.00 

19 
డిడ ి / ెకుొలను పవకరించి, సకాలంలో  వసూలు ేయక 
పో వడం 

0 0.00 0.00 

  మొతా్ం 136 520.38 100.00 
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ెై ప్ట్ి్కను ప్రిశీల్ంచగా, ఎకుొవ ాగ్ం మనియమలవళ్ ఉలాంఘనకుమ ెం ిన మొతా్ములు 
రూ 185.42 ల్క్షలు గా ఉనిమ  త్రు ాత్, రూ 128.04 ల్క్షలు గా మనిధుల మళ్ళంప్ుమ అన్ ే కటే్గరిిక ి

ెం ని  అభ ంత్రములు వునిమ  

 

 

ఈ కిరం  ిప్ట్ి్క ప్రకారం, లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఆ ాయములలో గ్రం ాలయ ప్నుి ాట్ాను 
ప్రశిీల్ంచగా, ఒక లలా కు, మరమిౌకొ లలా కు  రేుగా ఉం ి  సదరు ాత్ం   ఖమ ం లలా లో  
80.50% గా ఉని ,ి రంగార డిు  లలా లో 18.76% గా ఉని ి  ఇంత్ ెమైధ ం ఎందుకు ఉం ో  

ెలుసుకున్ేందుకు ీనిని గ్ురించి అధ యనం యేవల  ి ఉని ి  రాష్్టరమం ా ఒక ే రక  నై సరళ్ 
ఉండటే్ుా గా ప్రజా గ్రం ాలయలల సం ాలకుల ారు త్గ్ు చర లు సుకోవల ి ఉని ి  

రూ  లక్షలలో 

# ల్లా  ేరప గ్రం ాల్య పనున 
జమల్ు 

మొతా్ము ఆ ాయము 
(రూ  

ఆ ాయంల్ో 
గ్రం ాల్య పనున 

్త్ం (%) 

1 
ఆ ిలలబాదు 79.77 377.74 21.12 

2 
వరంగ్ల్ 229.56 546.78 41.98 

3 
కరీంనగ్ర్ 160.79 432.22 37.20 

4 
ఖమ ం 138.97 400.36 34.71 

5 
మహబూబ్ నగ్ర్ 310.74 490.85 63.31 

6 
 దక్ 97.79 325.08 30.08 

7 
నిజామలబాదు 112.07 480.58 23.32 

8 
నలాగకండ 88.68 472.67 18.76 

9 
రంగార డిు  620.25 770.54 80.50 

  మొతా్ం 1838.62 
4296.82 

42.79 
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ఆడిట్ ే ్ల్ు 

 

1. గ్ర ంటా అ ిక మ యోగ్ము కోడ్ -  

 

-  సంవత్ రానికి గాను, రాష్్టరంలోని లలా  గ్రం ాలయ సంసాలను ఆడటి్ ే నిప్ుడు 
బడెిట్ కేట్ాయింప్ులను ంచి ఖరుు ే ారని గ్మనించడ  నై ి  అట్ి్  ఖరుును నియం రంచవల  ి
ఉని ి  లలా  గ్రం ాలయ సంసాలు ప్రభుత్వం నుండి మరకిొంత్ గార ంట్ు వసుా ందని ఆశంచి స్ా ారణ 
నిధుల నుండ ి డరా  ేయుట్ ావరా, ప్రభుత్వం నుండ ి వచిున గార ంటా్ కంట్ర ఎకుొవ ఖరుు టె్ి్నట్ుా  
గ్మనించడ  నై ి   
 

          రూ 29.26 ల్క్షల్ు ప్ర ేయముగ్ల 3 ే ్ల్ు ఈ వరీీకరణ కిరంద ఏకకీృత్ పటటి క ెం  
ప్రకారం ఈ రిపో రు్ నకు జత్ప్రచన్ెనై ి    
 

1.1  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ , ఆ లి్లబాదు – బడెెట్ కేటా ంపుల్కు మంచి ఖరపు  టుి ట – 
్బటివల్ ని ఆవశ్యకత్ రూ 1,54,511/- 

 

2013-14 సంవత్ రమునకు లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఆ లిలబాద్ ఆడటి్ ప్రిశీలనలో 
రూ 1,54,511/- ఈ కిరంద ేరకొని ప్నులక  ై డెైరక్ర్ ప్బాిక్ ల ైబరరీ నుండి కటే్ాయింప్బడని బడెిట్ కంట్ ే
ఎకుొవ ఖరుు ేయబడినట్ు్  గ్మనించడ  ైన ి  కావున త్వరతి్గ్ న సవరణ చర  ేప్ట్్వల ని 
అవసరం ఉం ి  

మొతా్ము రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

ఖల ా ప్దుే  బడెిట్ అనుమ  ఖరుు ే ిన మొతా్ం అ కి ఖరుు 

1 లీగ్ల్ ారీిలు 10000 11000 1000 

2 న్సట్ి మరయిు మదు త్  200000 352104 152104 

3 ిరంట్ింగ్ మరియు ే్ష్టనర ీ 100000 101407 1407 

 మొతా్ం 310000 464511 154511 

 

ేరా న్ెం  లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాదు -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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1.2 ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  రంగ్ ెడిి  ల్లా  – త్భ్త్యముల్కు ంిచను బె ిట్స నకు ల్లా  గ్రం ాల్య 
సంసథ  దుల్  నుండి ఖరపు  టుి ట – ిగి ్బటివల్ ిన అవసరం –                  రూ  1,28,04,246/- 

 

2013-14 సంవత్ రము ఆడటి్ ప్రశిీలనలో రూ  1,28,04,246/- లలా  గ్రం ాలయ సంసా, రంగార డిు  
లలా  ిబబం ి మౌకొ త్ భత్ ములకు ించను మరయిు గార ట్ు ట్ీ లాె్ంప్ులకు లలా  గ్రం ాలయ 

సంసా ఫండ్స  నుండ ి ఖరుు ట్ె్డం జరిగని ి  కాన్స ె ై మొతా్ంలో రూ  1,20,00,000/-మలత్ర ే ఆడటి్ 
ప్ూరిా అయియ వరకు లలా  గ్రం ాలయ సంసా నిదులకు జమ యేడం జరిగని ి  గలి్న మొతా్ం రూ  
1,28,04,246/-  Go.Ms.No.  ఎడు కషే్టన్ ాఖ ే ీ  ప్రకారం ప్రభుత్వం నుండ ి రగి ి
రాబట్్వల యిుని ి  

 

ేరా న్ెం  లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాదు -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

గ్డువు ే ి ముగింపు ాటటకి ముందు గ్ర ంటాను మ యోగించక పో వడం 

కోడ్ - 4  

 
          రూ 1.00 ల్క్షల్ు ప్ర ేయముగ్ల 2 ే ్ల్ు ఈ వరీీకరణ కిరంద ఏకీకృత్ పటటి క ెం  
ప్రకారం ఈ రిపో రు్ నకు జత్ప్రచన్ెనై ి    

 
2.1.   ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  ఆ లి్లబాదు – మ యోగించ  ప రపగ్ు ేవల్ గ్ర ంటుస – ిగి 

చెలాించవల్ ిన అవసరం రూ  1,00,000/- 

 

2013-14 సంవత్ రము ఆడటి్ ప్రిశీలనలో గ్మనించిన  ి ఏమనగా లలా  గ్రం ాలయ సంసా 
ఆ లిలబాద్ నకు రూ  12,83,728/- ప రుగ్ు ేవల గార ంట్ుగా మం రు యేడ  నై ి  కాన్స ఆ మొతా్ం 
నుండ ిరూ 11,83,728/- మలత్ర ే ఖరుు ేయబడిన  ి గిల్న రూ  1,00,000/- మనిమ్గంిచబడలేదు  
కావున ఆ మొతా్ంను మం రు ే ని ారిక ి రిగ ి ెలా్ంచి ఆడిట్ ారకిి ెల్య ేయవల  ిఉని ి  

 

ేరా న్ెం  లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాదు -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 బక్ ల్ను వసూల్ు చేయక పో వడం కోడ్ -  

  

లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ర నెూ  వసూళ్ళను ప్రిశీల్ంచి నప్ుడు, దేెమొ ాా లలో బకాయి 
ఉనిట్ుా  ెల్యుచుని ి బకాయిలు వసూలు ేయక పో వుట్ను గ్ురించిన అభ ంత్రాలను చూ ని   
ఏకీకృత్ ప్ట్ి్క న్ెం   ప్రకారం రూ 0.36 ల్క్షల్ బకాయిలు 6 ే ్ల్ల్ో ఈ ని ే కికు 
జత్ప్రచడ  నై ి  
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3.1  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – క గంనగ్ర్ ల్లా  –ష్ ింగ్ క్ం  ా కుసల్ అ ెె  మ ియు కి ్  ారా 
నుండి బక్ ల్ు వసూల్ు చయేవల్ ని ఆవశ్యకత్ రూ  36,194/- 

 

2013-14 సంవత్ రము ఆడటి్ కరీంనగ్ర్ లలా  లలా  గ్రం ాలయ సంసా వదే గ్ల షా ింగ్ 
కాం ెా క్   మౌకొ డిమలండ్స రి ష్్టర్ ప్రిశీల్ంచగా అ ెేలు సకరమముగా వసూలు ేయబడడం లేదు అని 
గ్ురిాంచన్ెైన ి రూ  36,194/- షా ింగ్ కాం ెా కు ల అ ెే  బకాయిలు వసూలు కాలేదు  కావున సంబం తి్ 
అ కిారులు త్గ్ు చర లు గ ైకొని బకాయిలను వసూలు ే ి లలా  గ్రం ాలయ సంసా నిధులకు 
జమ ేయవల యిుని ి  

 

ేరా న్ెం  లలా  గ్రం ాలయ సంసా, కరీంనగ్ర్ లలా  -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

3.2  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – నల్్ీ ండ ల్లా  – గ్రం ాల్య రపసుము – డిమలండ్ ్ె ించబడల్ేదు – 
త్గిన చరయల్ు సుకోవల్ ిన అవసరం ఉం ి  
 

ప్బాిక్ ల ైబరరసీ్ట యలక్్  1960 లోని ెక్షన్ 20(1) ప్రకారం, ప్ర  లలా  గ్రం ాలయ సంసా త్న 
ప్రి లిో గ్ల పరా ంత్ంలో గ్రం ాలయ సుంకంను ఆ ిా  ప్నుి లే ా గ్ృహ ప్నుి ెై సర్ ారి్ రూప్ంలో 
మ సిుా ం ి  ఆ ప్నుి ప్ర  రూపాయిక ి ఎని ి నయల ెసైలకు ంచకుండా ఉండాల్   

 

కాని 2013-14 సంవత్ రము ఆడటి్ లో ప్ురపాలక మరయిు గార మప్ం ాయి ల సుంకం కేరణ 
మౌకొ మవరాలు అందుబాట్ులో లేవు  కావున కార దరిి లలా  గ్రం ాలయ సంసా నల్ీ ండ లలా  
గ్రం ాలయ సుంకం మౌకొ డిమలండును నిరాే రించి గార ణ మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాల నుండ ి
చట్్బదే  నై గ్రం ాలయ సుంకం వసూలు అయియ ట్ట్ుా  చూడవల యిుని ి  మరయిు ఆ మొతా్ం 
గ్రం ాలయము అభివృ ిికి ఖరుు టె్ే్  అవకాశం కలదు  

 

ేరా న్ెం  బి  లలా  గ్రం ాలయ సంసా, నల్ీ ండ లలా  -  ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

4. సరపె బాటు క్  అడాానుసల్ు (కోడ్ - ) 

 

ఆడటి్ యేునప్ుడు, నిరిేష్్ట  నై ప్రమ్జన్ాల కొరకు లాె్ంచిన అడావను లు, అమ 
మవరణాత్ క బిలుా లు మరయిు ోచరా ావరా ఎప్ుపడో  సరుే బాట్ు కావల ి ఉనినూ, ాలల కాలం నుండ ి
బకాయిలు ప్డనిట్ుా గా గ్మనించడ  ైన ి  ెనై్ానిియల్ కోడ్స లోని  వ ఆరి్కల్ ప్రకారం, అడావను లు 
సరుే బాట్ు కాకపో వడం అన్ే ి సదరు అడావను లు దురివనిమ్గ్ము కావడానికి మరియు ఖరుు 

ేయని మొతా్ము రగిి జమ యేకుండా ఉండట్ానిక ి ార ి సుా ం ి  అట్ువంట్ి బకాయి ఉని 
అడావను లకు సంబం ించి త్గ్ు చర  సుకోవడంలో కార దరుిలు మఫలమయల రని సూచిసూా , 
లేవన్ె ాన అభ ంత్రములు సంబం తి్ ఆడటి్ ని ే కిలలో సూచించడ  ైన ి     
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సరుే బాట్ు కాని అడావను లకు సంబం ించిన కోర డకీరించిన ఆడిట్ అభ త్రములు  ప్ట్ి్క   
2  ఈ ని ే ికకు జత్ ప్రచడ  ైన ి  1 ేరా అందులో ఉని ి   

 

4.1  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – వయకిాగ్త్ అడాానుసల్ు సరపె బాటు క్ల్ేదు - ికవ గ అవసరం  

 

2013-14 సంవత్ రానిక ి లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఆ లిలబాదు అడావను  రికవరీ రి ష్్టర్ 
ప్రశిీల్ంచగా ప్ండగ్ అడావను , ఎడు కషే్టన్ అడావను , మోట్ార్ ెైకలి్ అడావను  వంట్ ికొనిి వ కిాగ్త్ 
అడావను లను ఈ కిరంద ేరకొని గ్రం ాలయ బిబం కిి మం రు యేబడని్ాయి  కాన్స మం ర నై 
అడావను లు సకరమముగా రకివరీ ేయలేదు కావున బకాయి ఉని అడావను లు  లలా  గ్రం ాలయ 
సంసా నిధులకు వర నష్్టం ేకూరుసుా న్ాియి  ాని ె ై త్గ్ు చర  సుకోవల ిన అవసరం ఉం ి  
మరియు వసూలు అయిన బకాయిలను సంబం తి్ ప్దుే కు  జమ ేయవల ని ఆవశ కత్ కలదు  

మొతా్ము రూ లలో 
కరమ 

సంఖ  

అడావను ల సవ ావం పరా రంభ 
నిలవ 

ెలా్ంచిన 
అడావను లు 

రికవర ీ
ేయవల ి

న మొతా్ం 

రికవర ీ
ేయబడిన
మొతా్ం 

నిలవ 

1 ప్ండుగ్ అడావను  81425 96000 177425 86800 90625 

2 ఎడు కేష్టన్ అడావను  237900 165000 402900 176500 226400 

3 మోట్ర్ ాహన 
అడావను  

350078 600000 950078 225425 724653 

 

ేరా న్ెం  లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాద్ లలా  -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 బంధనల్ ఉలా్ంఘన –  కోడ్ -  

 

లలా  గ్రం ాలయ సంసాలు నిధులు ఖరుు ే ినప్ుడు కొనిి స్ారుా  నిరాక్ష ం వలన గాని, 
అవగాహన లోప్ంవలన గాని నిబంధనలు మరియు ప్రభుత్వ సూచనలను అ కర ంచినట్ుా  లలా  
గ్రం ాలయ సంసాల ఆడటి్ు ే నిప్ుడు గ్మనించడ  నై ి   కొనిి స్ారుా  లలా  గార ం ాలయ సంసా 
నిధులు సంబం తి్ చట్్ం నిబంధనలలో అనుమ ంచబడని ప్రమ్జన్ాలకు కాకుండా రే ే
ప్రమ్జన్ాలకు ఖరుు ే ని్ారు   కొనిి కసేులలో ప్రభుత్వ సూచనలు త్ప్ుపగా అరిం ేసుకొన్ాిరు   
లే ా త్ప్ుపడు ాష్ట ం  పె్పడం జరగిిం ి   సంబం తి్ ఆడటి్ు  ని ే కిలలో నిబంధనలకు వ రకేంగా  
ఉని ఖరుులను అభ ంత్ర ెట్్డం జరిగిం ి   నిబంధనల ఉలాంఘనకు సంబం ించి కోర డకీరించిన 
అభ ంత్రములు ఈ ని ే ికకు అనుబంధముగా ఉని పటటిక    లో చూప్న్ెనై ి  38 ేరాలలో 
రూ 185.42 ల్క్షల్ ప్ర ేయమ ఉని అభ ంత్రములు చూప్బడనిమ  
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  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – నల్్ీ ండ - గడరపస బుక్ డిప్ ట్ మొతా్ం ేక ించబడి ా  – క్  
ా  పర యేక  ైన అక ంట్ ల్ో డిప్ ట్ చేయల్ేదు  రూ  79,550/- 

 

2013-14 సంవత్ రము ఆడటి్ులో గ్మనించిన ి ఏమనగా అనిి ాఖల గ్రం ాలయలలు 
నల్ీ ండ లలా  నుండి మరయిు డి ి ి నల్ీ ండ నుండి కూడా రూ  79,550/- మొ ాా నిి రీడరు  బుక్ 
డిపా ట్ కిరంద కేరించబడని్ాయి కాన్స ఆ మొతా్ం డెైర క్ర్ ప్బాిక్ ల ైబరరీ ార ిమౌకొ ఆ ే ాల ేరకు ఒక 
ప్ర ే క  ైన అక ంట్ లో జమ ేయవల  ి ఉని ి  కాన్స ఆడిట్ ప్ూరిా అయియ వరకు కూడా కెరట్రీ లలా  
గ్రం ాలయ సంసా, నల్ీ ండ ఆ ప్ని యేలేదు కావున సత్వర ే చర లు సుకోవల  ిఉం ి  

 

ేరా న్ెం  ఎ   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, నల్ీ ండ లలా  -  ఆడటి్ ని ే కిలోని ి  

 

  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – రంగ్ ెడిి  –గ్రం ాల్య రపసుము సకరమముగ్ వసూల్ు చేయకపో వడం 
– గ్రం ాల్య రపసుము డిమలండ్ ్ె ించి ఉండల్ేదు – త్గ్ు చరయ సుకోవల్ ని ఆవశ్యకత్ 
కల్దు   
ప్రజా గ్రం ాలయలల చట్్ము నందల్ నియమలవళ్  ననుసరించి గ్రం ాల య సుంకంను 

కరమము త్ప్పకుండా స్ాా నిక సంసాలు మ ించు ఆ ిాప్నుి ద గాని ఇంట్ి ప్నుి ద గాని % 
రుసుము వసూలు ే ి ఒక మలసం లోప్ల Go.Ms.No.391 మ ా సంసా  ే ీ  28.10.94  ప్రకారం లలా  
గ్రం ాలయ సంసాకు జమ యేవల ి ఉంట్ుం ి  ప్ర  సంవత్ రము వసూల ైన గ్రం ాలయ సుంకమునకు 
ఒక ప్ర ే క  నై రి ష్్టర్ లో నమోదు ేయవల  ిఉంట్ుం ి   

 

కాన్స 2013-14 సంవత్ రము ఆడటి్ ప్రశిీలనలో చట్్ బదేంగా ేయవల ని  స్ాా నిక సంసాల ైన 
ముని ిపాల్ట్ ీ  ముని పి్ల్ కారోపరషే్టనుా  మరమిు గార మప్ం ాయ లు రూ 6,20,25,862/-  లను లలా   
సంసాకు జమ యేలేదని  గ్మనించడ  నై ి  కాన్స డమిలండు నిరాే రించిన రి స్రుా  ఆడటి్ నకు  
హాజరుప్రచని కారణముగా వసూలు  మౌకొ ఖచిుత్త్వమును ఆడిట్ునందు దృమకరించుట్కు 
మలుప్డలేదు  మరయిు సంసా కార నిరవహణా కిారులు ె ై మష్టయములో ఎలలంట్ి చర లు సుకుని 

ాఖలలలులేవు  ఈ మష్టయ   ైసత్వర  ేత్గ్ుచర లు సుకోవల ఉిని ి  

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, రంగార డిు  లలా  -  ఆడిట్ ని ే ికలోని ి  
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 ోచరపా త్ం బిల్ుా ల్ు  కంటటంజెంటు బిల్ుా ల్ నుండి త్గీించిన మొ ాా న సదరప 
ఖల ాల్కు జమ చేయక పో వడం కోడ్ ెం-  

  

వరుొ బిలుా లు తే్న బిలుా ల నుండి ే ని త్గిీంప్ులు సంబం తి్ ప్రభుత్వ ఖల ాలకు ప్ూరిాగా 
జమ యేక పో వడం లే ా కొంత్ ేరకే జమ యేడం ఆడటి్ లో గ్మనించడ  నై ి   అట్ి్  త్గిీంప్ులు 
సదరు ప్రభుత్వ ఖల ాలకు నిరీీత్ సమయంలో జమ యేని ప్క్షంలో అప్రాధ రుసుము ో బాట్ు 
కరమశక్షణా చర  సుకోగ్ల నియమలలు యునిప్పట్కిీ ఈ కిరంద రేకొని త్గిీంప్ులు సంబం తి్ 
ప్రభుత్వ ఖల ాలకు జమ యేడంలేదు   స్ా ారణంగా వరుొ బిలుా లు తే్న బిలుా లనుండ ి త్గిీంచి, 
ప్రభుత్వ ఖల ాలకు జమ యేవల నిమ కిరంద ేరకొనబడనిమ  

 

వరపు బిల్ుా ల్నుండి త్గీింపుల్ు    ేత్న బిల్ుా ల్ు 
1. ఆ ాయప్ు ప్నుి                ఆ ాయ ప్ుప్నుి 

2. ా ట్ ట్ి ోట్ ి      వృ ా  ప్నుి 

3. పనరే  ారిిలు                                              ి యఫ్ 

                                                                    ఐ ఎస్ట  పర యం  

          కాంట్ిరబూ ట్ర ీ ించను ప్థకము  
 

ెై ేరకొని అభ ంత్రములకు సంబం ించి, రూ 0.28 ల్క్షల్ ప్ర యేం ఉని 14 ఆడిట్ు 
అభ ంత్రాలను పటటి క ెం   గా ని ే కి ో జత్ ప్రచబడని ి కొనిి ఉ ాహరణలు కిరంద 
ఇవవబడినమ  

 

  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – ఆ ిల్లబాద్ అ ెె  ్హనం  చా గెల్ు – ఆ ాయపు పనున 
మనహా ంపబడక పో వుట  

 

2013-14 సంవత్ రము ఆడిట్ ప్రిశీలనలో ఆ ిలలబాద్ నందు లలా  గ్రం ాలయ సంసా 
ఆ లిలబాదు నిదుల నుండ ిరూ  2,88,000/- డరా  ే ి ాహన యజమలనికి కిరాయి ాహన ారీిలు  
కిరంద ెలా్ంచడం జరగిిం ి  కాన్స ెై మొతా్ం నుండి % ఆ ాయప్ు ప్నుి  నహాయించబడలేదు  

ెక్షన్ ి  ఆ ాయ  ప్నుి యలక్్  ప్రకారం అనిి ప్ని బిలుా లు మరయిు అ ెే  ాహన ారీిల ెై % 
ఆ ాయం ప్నుి వసూలు యేవల ియుని ి  అనగా మొతా్ం బిలుా  రూ  2,88,000/-  ెై % అనగా  
రూ 5,760/- ాదు ల ైన ారి వదే నుండి వసూలు ే ి సంబం ిత్ ప్దుే నకు జమ యేవల ిన  
ఆవశ కత్ కలదు  

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాద్ లలా  -  ఆడిట్ ని ే ికలోని ి  
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అలలగే మరమిౌకొ  కసేులో కార  నిరవహణా ికారి లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  స్ా ారణ 
నిధుల నుండ ిరూ 3,00,000/- డరా  ే ి ెైర ను లలా  గ్రం ాలయ సంసా ాహనం కోసం కటే్ాయించబడిన 
అ ెే  ాహన యజమలనికి ాహన ారీిలక ై ెలా్ంచడం జరిగంి ి  కాన్స ఆ మొతా్ం నుండి ఆ ాయ ప్నుి 
రూ 6000/- ాహన యజమలని నుండి నహాయించబడలేదు  కావున త్గ్ు చర  గ కైొని ఆ ాయ ప్నుి 
ప్దుే నకు జమ యేవల ి ఉంట్ుం ి  

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, రంగార డిు  లలా  -  ఆడిట్ ని ే ికలోని ి  

 

 ిక్రపి ల్ు సమ ిుంచకపో వడం కోడ్ -  

 

లలా గ్రం ాలయ సంసాలు ాట్ ి అభివృ ిిక  ై సంసొరణలను,  రుగ నై యలజమలన  న్ెపై్ుణ ా 
ప్దిత్ లను పాట్ించవల  ివుంట్ుం ి  

 

ప్రభుత్వ అక ంట్ు కోడ్స ప్రకారము ల కొలు ే నిప్ుడు అందులో ఈ కార  కలలపాలన్సి అందులో 
ప్ర  బింబిస్ాా యి  కావున సదరు ఖల ాలను త్యలరు ే ి, ఆడటి్ు నకు హాజరు ప్రచవల ి వుంట్ుం ి   
అప్ుపడు మలత్ర ే ప్రజల డబుబ ఖరుు ేయుట్లో పారదరికత్ మరయిు స్ా ారణ ప్రజాన్సకానికి ాని 
వలన కల్గని ఉప్మ్గ్ము స క్షించగ్లుగ్ు ారు  

 

డరా యింగ్ మరయిు డసిబరి ంగ్ అ కిారి యేవల ని ఇలలంట్ి ముఖ  నై ప్నిని ారు 
ేయుట్ లేదు  ీనివలా ప్రజాప్దుే ల వ యములో పారదరికత్ను చూ ించుట్కు గ్ల అవకా ానిి 

కోలోపత్ న్ాిరు  కార  నిరవహాణా ికారకిి ఆడిట్రుా  ఆడటి్ు సమయంలో ఎనిిస్ారుా  మవరించిననూ 
రికారుు లు సరియి నై సమయములో సమరపించుట్లేదు  ముఖ ముగా భవన్ాల నిరా ణంలో యం బుక్ , 
ఎ ి్ టే్ుా , ట్రండరుా  మరయిు సంబం తి్ ెళై్ళళ హజరు ప్రచుట్లేదు   గ్ ా ాట్ిలో ోచరా ో పాట్ు 
సంబం తి్ ెళై్ళళ మరయిు రి ష్్టరులు సమరపించకపో వుట్   రికారుు లు సమరపించకపో వడము అని 

ేరాలు సంబం తి్ ఆడటి్ు రపిో రు్ లలో, ఈ కిరంద చూ ని మధంగా ఉనిమ   ఆడిట్రుా  అడగిినప్ుపడు 
రికారుు లు సమరిపంచకపో వడనికి గ్ల కారణాలను లెుప్లేకపో వడం అత్ ంత్ ఆశుర కరంగా వుని ి  

 

రికారుు లు సమరిపంచక పో వుట్ గ్ురించి లేవన్ె ాన అభ ంత్రములను చూ ే ఏకకీృత్ పటటిక 
ెం  ఈ ని ే ికకు జత్ ప్రచడ  నై ి   రూ 107.45 ల్క్షల్ు మొతా్ం 17 ేరాలలో 

లేవన్ెతా్డ  ైన ి  
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7.1.  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  రంగ్ ెడిి  – శ్రర ఒ రమణ ెడిి  గ్రర ప్ I ల్ ైబర గయన్ నకు  ల్వు త్ం 
మ ియు ఇంకిర  ంట్ బక్ ల్ు చెలాించడం జ ిగిన ి –క్  అత్  వే పుసాకం అడిటునకు 
సమ ుించక పో వుట రూ , , - 

 

ెై ోచరు ావరా రూ , , - శీర ఒ రమణ ర డిు  గ్ూర ప్ I ల ైబరరీయన్ నకు  రో ల 
సంపా ిత్ లెవు త్ం మరియు ఇంకిర  ంట్ బకాయిలు ెకరట్ర ీ లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ  
Progs.Roc.No. 22/A2/87,dt.20.07.2013 ప్రకారం లాె్ంచడం జరగిిం ి  

 

కాని అడటి్ు ప్రిశీలనలో గ్మనించిన  ిఏమనగా ఈ వ కిా త్న ెలవు అనంత్రము మదులకు 
హాజరు అయల క ారిిక ఇంకిర  ంట్ మం రు ేయవల ి ఉని ి కాని మరు సంబం ిత్ వ కిా  లెవు 
కాలములోన్ ే ారిిక ఇంకిర  ంట్ మం రు ే  ినుండి లాె్ం ారు  ఇ ి సరయిి ైన ి కాదు  

 

మరియు ఆవ కిా మౌకొ సరవీస్ట రి ష్్టర్ ఆడటి్ునకు సమరిపంచబడలేదు  కావున ఆ వ కిాక ి
ెలా్ంచిన అట్ి్  మొతా్ం అభ ంత్రకరము  

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, రంగార డిు  లలా  -  ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

 

7.2.  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  –వర్ు ఎడుయకషేన్ & ఇ ారాసిరకుర్ క్ పు షేన్ నకు మమధ 
గ్రం ాల్యభ్వ ాల్ ్ాణమునకు గ్ను నగ్దును ముందుగ్ చెలాించడం జ ిగిం ి క్  ా కి 
సంబం ించిన కొల్త్ల్ పుసాకం మ ియు సంబం ిత్  ైల్ుసను  ఆడిటునకు  సమ ుించబడల్ేదు  

 

ోచర్ న్ెం  1233/30.8.2013, రూ 61,12,5000/- ెక్ న్ెం  009566/308.2013 

రూ  61,12,500/- EWIDC,  ైదరాబాద్ నకు మమధ గ్రం ాలయభవన్ాల నిరా ణమునకు గాను 
ముందుగాన్ే నగ్దును అడావను గా లాె్ంచడం జరగిని ి  కాన్స ానికి సంబం తి్ ెైలు  గాని కొలత్ల 
ప్ుసాకము గాని అడటి్ు ారకిి సమరిపంచలేదు  కావున నిరా ణమునకు జరగిని ఖరుు ాసా ాలు 
ఆడటి్ునకు లె్యలేదు  కావున సంబం తి్ ెైళ్ళళ సమరపించడానిక ి త్గని చర లు సుకోనవల ను  

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, రంగార డిు  లలా  -  ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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8. దు ిా యోగ్ల్ు కోడ్ ెం- 2  

 

నిధుల దురివనిమ్గ్ము కిరంద 2013-14 ఆరిాక సంవత్ రములో  గ్ురిాంచిన  అభ ంత్రములను  
సదరు ఆడటి్ుని ే కిల యందు ప ందుప్రుప్డ  నై ి  

 

నిధుల దురివనిమ్గ్ము గ్ురించి లేవన్ె ాన అభ ంత్రములను చూ ే ఏకీకృత్ పటటి క 
ెం ఈ ని ే ికకు జత్ ప్రచడ  నై ి   రూ 3 93 ల్క్షల్ు మొతా్ం  2 ేరాలలో లేవన్తాె్డ  నై ి  

 

  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  – చల్లను ాా ్ నగ్దు జమచయేబడిన ి  క్  ఆ మొతా్ం నగ్దు 
పుసాకంల్ో క్  ప్సు పుసాకంల్ో క్  నమోదు చేయబడల్ేదు  రూ 3,93,048/- 

 

2013-14 ఆడిట్ు ప్రిశీలనలో గ్మనించిన  ిఏమనగా లలా  గ్రం ాలయ సంసా కరీంనగ్ర్ లలా  
నిధులకు చలలను న్ెం 48850/- ే ి 26.03.2014 ావరా రూ  3,93,048/-  జమ యేడం జరగిిం ి  కాన్స 
మవరాలు ఏమ కూడా నగ్దు ప్ుసాకంలో నమోదు ేయబడలేదు  కావున అట్ి్  మొతా్ం దురివనిమ్గ్ం 

ేయబడినట్ుా గా ామంచన్ెైన ి  
 

కార దరిి లలా  గ్రం ాలయ కరంీనగ్ర్ ీని ెై త్గ్ు చర  సుకొనవల ని ఆవశ కత్ ఉని ి  
 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, కరీంనగ్ర్ లలా  -  ఆడిట్ ని ే ికలోని ి  

 

 

9.అ ిక చెలాింపుల్ు కోడ్ ెం- 3  

 

అధకి చెల్లంపులు సంబంధించి లేవన్ె ాన అభ ంత్రములను చూ ే ఏకీకృత్ పటటి క ెం ఈ 
ని ే ికకు జత్ ప్రచడ  నై ి   రూ 9.32 ల్క్షల్ు మొతా్ం 8 ేరాలలో లేవన్ెతా్డ  నై ి  

 

  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  సంగ్ ెడిి  –  దక్ ల్లా  – కుటుంబ ించన్ – అదనంగ్ చెలాించుట – 
ికవ గ చేయవ ిన అవసరం రూ 3,00,359/- 

 

2013-14 సంవత్ రంలో ఆడటి్ ప్రశిీల్ంచగా శీరమ  డి  సత్ మ  W/o కీ ే  డి  రాములుకు 
కుట్ుంబ ించన్ ఎకుొవగా లాె్ంచడం జరగిిం ి  సవరించిన నిెన్ రూలు  ప్రకారం 50 (3)(a) (ii) 

నిబందన రేకు ప్రభుత్వ ఉ ో గి ప్దమ మరమణ అనంత్రం మరణం ప ం ని త్రు ాత్  కుట్ుంబ 
ించన్ సబ్ – కాా జ్ i) ప్రకారం ఏడు సంవత్ రాల కాలలనిక ిలే ా ప్దమ మరమణ ప ం ని అభ రిిక ి  

సంవత్ రాల వయసు  వచుు  వరకు ఏ ీ ముందు అయి ే ఆసమయం వరకు కుంట్ుంబ ించను 
ెలా్ం ాల్  
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ెైన ె ిపన రూల్ ప్రకారం ఈ  కు  రూ 2327/-  మలత్ర ే కుట్ుంబ ించనుగా 
ే ి 06.03.2007 నుండి వరిాంచును  కాని రూ 3876/- లాె్ంచడం జరిగిం ి   

 

సవరించిన ే ేొళ్ళా   మరయిు సవరించిన ే ేొ ళ్ళా   కి సంబం ించి  ే ి  
30.06.2014 న్ాట్కిి ల కిొంచబడని అ ిక కుంట్ుంబ ెనిన్ మొతా్ము రూ 3,00,359/- రకివర ీ

ేయవల ని అవసరం ఉం ి  
 

రేా న్ెం  లలా  గ్రం ాలయ సంసా సంగార డిు    దక్ లలా  సంవత్ రం 2013-14  

 

ఇలలంట్ి  ేఈ కిరంద ేరకొని మరి కొనిి  కసేులు లలా  గ్రం ాలయ సంసా సంగార డిులో కుట్ుంబ 
ించనులు  అదనంగా అరత్కు ంచి ెలా్ంచడం జరగిిందని ఆడిట్ ారు గ్ురిాంచట్ం జరగింి ి  

మొతా్ము రూ లలో 
కర. సంఖ  ెనినర్ ేరు భరా రేు అ కింగా లాె్ంచిన నిెన్ రూ  

1  అంజమ  లక్షి  న్ారాయణ 1,30,998 

2 యం  ాంత్మ   మరయ  1,87,214 

3 అబాబస్ట బి యం డ.ి ఉస్ా న్ ఖలన్  2,58,799 

4 క  ారత్మ  క  లక్ష య   1,710 

5 ఎ  ార  ఎ  హనుమయ  38,385 

 

ెై మొతా్ంను ాదు ల ైన వ కుా ల నుండి రికవర ీ ే  ి లలా  గ్రం ాలయ సంసా నిధులకు 
జమ ేయవల ని అవసరం ఉం ి  

 

ేరా న్ెం , , ,  మరియు   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, సంగార డిు    దక్ లలా  
-  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

10. మ మయ ధృవప ార ల్  ండె స కోడ్ ెం- 6  

 

ఆరిాక నియమలవళ్ లోని వ సంప్ుట్ ి  ఎ  వ ఆరి్కల్  మరయిు ప్రభుత్వ 
 మో న్ెం అక ంట్  ే ీ  ప్రకారము గార ంట్ులను అందుకొని అ కిారి నిరీీత్ 

నమూన్ాలో లలా  ఆడిట్ు అ కిారి  ే ధృమకరించబడని మనిమ్గ్ ధృవప్త్రములు సమరిపంచవల  ి
యుని ి   కాని ఎకుొవ మొతా్ములో మనిమ్గ్ ధృవప్ రా లు సమరపించక ెండగి్ులో ఉనిమ  

 

 ప్రభుత్వ ఉతా్రువ  ెనై్ాన్  ట్ి ఎఫ్ ఆర్  ాఖ ే ీ - -  లో స్ాా నిక 
సంసాలు ప్రభుత్వరంగ్ సంసాలు సవయంప్ర ప్ ా  గ్ల సంసాలు  నుండ ి నిధులను డరా  

ేయుట్కు ఇత్ర ష్టరత్ ల ో పాట్ు ఈ గి్ువ ష్టరత్ లను మ ించిన ి  
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 “గ్త్ంలో మడుదల ే ని గార ంట్ులు సంప్ూరిాగాను, సరిగాను ఏప్రమ్జనమునకు మం రు 
ేయబడిన ో ఆ ప్రమ్జనమునకు మనిమ్గించబడనిమ” అన్ే ధృవప్త్రము సమరిపం ాల్ 

 

 కాని, కార నిరవహణా ికారులు ెై ఆ ే ాలను పాట్ించకపో వుట్ వలన, అత్ కి సంఖ లో  
మనిమ్గ్ ధృమకరణ ప్త్రములు గార ంట్ు మడుదల ేయు అ కిారకిి సమరిపంచక ెండింగ్ులో ఉనిమ  

 

 గ్ురిాంచిన అట్ువంట్ ికసేులను ఆడటి్ు ని ే ికల ావరా లె్య ే  ికోర డకీరించిన ప్ట్ి్క 2  2 

ావరా 2013-14 ని ే ికకు జత్ప్రచన్ెనై ి  ీని నుండి, ఈ ఏడా ి రూ 40 34 ల్క్షల్ు, 6 ేరాలలో 
చూప్డ  నై ి  

 

10.1.  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  రంగ్ ెడిి  – గ్ర ంటుస ప ందడం  జ ిగిం ి – మ యోగ్ పత్రము 
సమ ుించడం జరగ్ల్ేదు  

 

ప్రభుత్వము  మో న్ెం 46825/1252/A&L/75 మరయిు ఆరిిక కోడ్స ాలూ ము  ఆరి్కల్ 211 

A (a) ే ి  06.01.1996 ప్రకారం గార ంట్ ప ం ని అ ికార ి ానికి సంబం ించిన మనిమ్గ్ ప్త్రమును రాష్్టర 
ఆడటి్ ాఖ ావరా ప్ర  సంత్కం గామంచి గార ంట్ మడుదల ే ని అ కిారకిి సమరిపంచవల ను  

 

కాని ఆడటి్ లో  ప్రిశీల్ంచగా లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు క ి ఈ కిరంద రేకొని మధంగా 
గార ంట్ుా  మడుదల ేయబడిన్ాయి కాని  ానిక ిసంబం ించిన మనిమ్గ్ ప్త్రములను ఆడిట్ నకు  ప్ర  
సంత్కం ేయుట్కు సమరిపంచబడలేదు  కావున ఈ మష్టయ  ై ెకరట్రీ లలా  గ్రం ాలయ సంసా 
అవసర  ైన చర లు సుకోవ ిన అవసరం ఉం ి  

 

కరమ 
సంఖ  

గార ంట్ు రేు ఖరుు ే ిన  ి మనిమ్గ్ ధృమకరణ 
ప్త్రము 

1.  త్ముల గార ంట్ు మరయిు 
ెనిన్  

 2,48,04,246/- సమరిపంచకపో వుట్ 

2.  ప్రభుత్వ ఔట్-సో్ రి ంగ్ గార ంట్ు   22,23,756/- సమరిపంచకపో వుట్ 

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, రంగార డిు  లలా  -  ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

11  ఇత్రముల్ు కోడ్ ెం-  

 

 ెైన లె్ ిన కటే్గిరలీలో లేని ఇత్ర అభ ంత్రములను ఈ కిరంద కటే్గ్రలిో ేరుడ  ైన ి  
ఇత్రములకు సంబం ించి కోర డీకరించిన  పటటి క    ఈ ని ే కికు అనుబంధంగా ేరుబడని ి  28 

ేరాలలో రూ 0.10 ల్క్షల్ ప్ర యేం గ్ల అభ ంత్రాలను సూచించినట్ుా  గ్మనించగ్లరు  
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  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ , నల్్ీ ండ – ి షిరపా  రా  ంచబడల్ేదు   
 

G.o.Ms.No.915, Dt.20.02.1975 లోని ప్రభుత్వ ఆ ే ాల ప్రకారం ప్ర  లలా  గ్రం ాలయ సంసా 
ప్రభుత్వ ఉ ో గ్ుల ప్రమ్జన్ాలను దృష్ి్లో టె్ు్ కొని ఈ కిరం  ి రేకొని రి ష్్టరాను సకరమంగా 
నిరవ ించవల ను  

 

1. లలా  గ్రం ాలయ సంసా ించను – కమ్ – గార ట్ు ట్ీ నిధులు ప్రభుత్వం మడుదల 
ే ని గార ంట్ుల  మవరాలు  

2. నగ్దు ప్ుసాకము ించను నిధుల రి ష్్టర్  

3. న్ా న్షే్టన్ ఫండ్స రి ష్్టర్  

4. ించను లాె్ంప్ుల ఆడిట్ రి ష్్టర్  

 

కావున ెనై లె్ ని రి ష్్టరుా  నిరవహణకు త్గని చర లు సుకోనవల ను  

 

 ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, నల్ీ ండ లలా  -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

  ల్లా  గ్రం ాల్య సంసథ  ఆ ిల్లబాదు – టరరజ గ ప్సు పుసాకం దృమక ించకపో వడం – త్గిన చరయ 
అవసరం  

 

2013-14 సంవత్ రంలో అడటి్ు నందు ప్రిశీల్ంచగా లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఆ లిలబాద్ ట్రరజర ీ
పాస్ట ప్ుసాకం ఎగిికూ ట్వి్ అ ారటి్ీ ావరా సరిగాీ  నిరవ ంిచబడుత్ నిప్పట్కిి ట్రరజరీ పాస్ట ప్ుసాకంలో 
నమోదు ేయబడిన అంక లను ట్రరజరీ అ కిారి దృమకరించడంలేదు  ప్ర  న్లె చివరకిి ప్ర  లల ా మేలను 
ట్రరజరీ అ కిారి దృమకరిం ేట్ట్ుా  కార దరిి చూడవల విుం ి  ఈ లోప్ం వలన లల ా ేమల మౌకొ 
ఖచిుత్త్వము ఆడటి్ లో దృమకరించబడలేదు  కావున త్గ్ు చర లు సుకొని పాసు ప్ుసాకమును ట్రరజర ీ
అ కిారి ే దృమకరించవల ిన  అవసరం ఉం ి  

 

ేరా న్ెం   లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాద్ లలా  -  ఆడిట్ ని ే ికలోని ి  

 

 

             

                                             సంచాల్కుల్ు 
 ైద ్బాదు                                ేిట్ ఆడిట్ , 

ే ిిః -0 -201                 ెల్ంగ్ణ ,  ైద ్బాదు  

 



ǭ_�ų�EƘ3ı�_\�d3dš D�Į�ల పM�śC_¡

2 a�ȇĵ�E[�





# ǭ_�ų ĳÐ]   1-04-2014 Ĳ�O¦
9VŤĬ�[�3ȭ

 31-3-2015 Ĳ�M�ĥ�
[�Ħ�ĽgV 6Ĭ�M�ų

 31-3-2015 Ĳ�M�
ǵ_ŵ

1 6İ�_�Y�Ti 1 1 0

2 a]3EȽ 1 1 0

3 Cĸ�3VEȻ 1 1 0

4 D[ũ3 1 1 0

5 [eY¢ȷ VEȻ 1 1 0

6 Ķ¸Tȡ 1 1 0

7 ǵJ�[�Y�Ti 1 1 0

8 V_ųĦô3O 1 1 0

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 2 2 0

ǿRŠ3 10 10 0

WM�śC 1

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_\d3dš_ ǭ_�ų ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ ĽgšǳǵĮmȃ\ Ĩn\� WM�śC
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]¤. _ǖ__Đ
# ǭ_�ų ĳÐ]  ĸfYO¦_¡ Ĩmȃų3W_¡

1 6İ�_�Y�Ti 377.74 360.86

2 a]3EȽ 546.78 593.05

3 Cĸ�3VEȻ 432.22 466.80

4 D[ũ3 400.36 292.21

5 [eY¢ȷ VEȻ 490.85 460.03

6 Ķ¸Tȡ 325.08 286.81

7 ǵJ�[�Y�Ti 480.58 402.82

8 V_ųĦô3O 472.67 451.91

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 770.54 499.61

ǿRŠ3 4296.82 3814.10

WM�śC. 2 (1)

2013-14 d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_\d3dš_ ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV ǭ_�ų ĺfĸ�Ħf
ĸfYO¦_¡ [ĸ�\� Ĩmȃų3W_¡ HjĳÐ WM�śC

Page 249



# ǭ_�ų�ĳÐ] 
EƘ3ı�_\�

] di[�
ǮR3�ĦfƘ3M�

Ĵg3HVi�

ĦfƘ3M�

C3M½3

J²3M��

ĦfƘ3M�

ǷfR�

İ�VWǳƔC_�

5[ũC3

Ķ¸3YȻ�

ļgȵ�

Ĭ�ǷfǭM�ų

Ľ¿C¡Ūĸ�M��

Ĭ�ǷfǭM�ų

ఇతర 

Ĭ�ǷfǭM�ų

ఇతర 

ĸfYO¦_¡

ĸ�Caĸ��

Ĩn\�

a_ĽgV�

6Ĭ�ŵVidi

_¡

WTȇ�

ȇ][Q�

ĨnĽgV�

9İqŪE�_�

=ȶ.ǹ.\ȶ, 

ǭ.ఐ.\ɂ

 భవన 

ǵĸfũQ[��

ĥą]C¡�ĸfȨ�

ĸfȹ�Ȁȏȴ�

ĸfȺ�ǵı�

�ǮR[��

ǹ_¡ų_�

Vi3Ĭ��

ǾVȏķ3

W_¡

Ƿč] E��ĽÐa_��

ĸ�[�ŪǵĸÃcȴ�

ĥó]C¡�

5Ĭ�ŵViŸ_¡

ఇతర 

5ǻakİ�ţ�

ĦfƘ3M�_¡

Ƿč] E��

ĽÐa_��

ĸ�[�Ūǵ�

ĸÃcȴ

ǿRŠ[�

1 6İ�_�Y�Ti 79.77 180.98 59.01 0.00 0.72 0.79 0.00 0.00 13.01 4.89 0.00 0.00 38.57 0.00 0.00 0.00 377.74

2 a]3EȽ 229.56 150.86 69.14 0.00 1.00 2.55 0.00 23.84 2.61 67.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.78

3 Cĸ�3VEȻ 160.79 255.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09 432.22

4 D[ũ3 138.97 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 5.20 2.50 5.30 0.00 0.31 0.00 23.90 0.00 0.00 14.18 400.36

5 [eY¢ȷ VEȻ 310.74 139.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 2.55 0.00 16.21 0.00 0.00 14.80 490.85

6 Ķ¸Tȡ 97.79 190.00 0.00 0.00 1.16 0.98 0.00 21.11 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 325.08

7 ǵJ�[�Y�Ti 112.07 337.30 0.00 0.00 1.50 1.30 0.13 0.00 2.13 0.91 0.00 0.00 25.24 0.00 0.00 0.00 480.58

8 V_ųĦô3O 88.68 350.00 0.00 0.00 2.09 0.79 0.00 1.55 0.03 0.00 0.49 3.00 7.71 0.00 0.00 18.33 472.67

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 620.25 120.00 0.00 0.00 1.11 1.95 0.00 0.00 1.81 2.89 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 22.24 770.54

ǿRŠ3 1838.62 1723.14 338.15 0.00 10.75 8.36 5.33 53.67 29.94 76.82 3.64 3.00 111.63 0.00 0.00 93.77 4296.82

WM�śC-2 (2)
2013-14  d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_ d3dš_ ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV ĸfYO¦_¡HjĳÐ WM�śC

]¤. _ǖ__Đ
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# ǭ_�ų ĳÐ] 
WdŠC[�
_¡

ĳgĸ�\�Ĭ�
CȽŸ
Dĸ�Ti

ǮR[�_¡ ĳg3HVi_¡ C3M�3J²3ȫ
D] Ŗ_¡

M�=
[ĸ�\�
=Ƚ
M�Ľg

Ķ¸3YȻ
ļgȵ
Ĭ�Ƿfǭ
M�ų

ǳĸ�Ħ�
Ĩmȃų3ǩV
Ľ¿C¡Ūĸ�M�
Ĭ�ǷfǭM�ų

ǳĸ�Ħ�
Ĩmȃų3ǩV

ఇతర
Ĭ�ǷfǭM�ų

ఇతర
Wĸ�Ƿf_V
D] Ŗ_¡

ĸ�Caĸ�
Ĩn\a_
ĽgV

6Ĭ�ŵVi
_¡

భవన
[�_
Dĸ�Ti

ĳ¿M�śY
O¦_¡

7R][�
_¡

ǷfƔȇ
Ĭm3ȫ
X3ȭ

WTȇ
ȇ][Q
ĨnĽgV
9İqŪE�_
=ȶ.ǹ.య
ȶ, 

ǭ.ఐ.\ɂ

Ƿč] E�
ĽÐa_
ĽgYŧ3İ�
ǮR[�_¡

ǮR[�
ǹ_¡ų_
ǽVȏ
ķ3W_

జమ

ĺÂRV
[�_¡

ĨmuȻ
WȻŸ
ȴ

ĦĖ]a
ZRŪ3

ǿRŠ[�

1 6İ�_�Y�Ti 0.00 173.93 59.01 6.67 2.10 0.00 0.00 0.00 10.09 8.61 13.65 0.00 35.79 0.00 0.61 11.83 38.57 0.00 0.00 360.86

2 a]3EȽ 109.24 178.58 69.14 2.47 4.15 0.08 0.00 23.40 16.12 6.04 15.74 0.00 168.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593.05

3 Cĸ�3VEȻ 0.00 259.37 0.00 68.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.80

4 D[ũ3 9.46 148.43 54.39 12.17 2.61 0.00 0.00 0.02 7.92 3.95 0.09 0.00 16.02 0.00 0.31 15.75 20.79 0.00 0.30 292.21

5 [eY¢ȷ VEȻ 28.58 165.95 143.92 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 19.62 0.00 1.91 81.09 15.34 0.00 0.30 460.03

6 Ķ¸Tȡ 11.56 145.40 73.98 26.27 3.24 0.04 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 20.45 0.00 0.00 286.81

7 ǵJ�[�Y�Ti 12.69 167.74 141.71 1.09 1.51 0.00 0.00 0.02 35.34 0.20 0.65 0.00 16.59 0.00 0.00 0.00 25.28 0.00 0.00 402.82

8 V_ųĦô3O 21.51 179.64 156.73 0.25 2.79 0.06 0.00 0.00 15.60 0.00 9.03 0.00 5.82 0.00 0.37 18.21 0.00 41.60 0.30 451.91

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 20.96 159.74 88.29 3.40 2.06 0.00 0.00 0.02 46.76 1.39 0.00 20.00 134.14 0.00 0.29 22.26 0.00 0.00 0.30 499.61

ǿRŠ3 214.00 1578.78 787.17 120.32 22.27 0.18 0.30 23.46 131.83 21.27 39.16 20.00 539.50 0.00 3.49 149.14 120.43 41.60 1.20 3814.10

WM�śC -2(3)

2013-14  d3aRŸ][�VC¡ ǭ_�ų EƘ3ı�_ d3dš_ ĥóƘĬ�Cĸ�3ǩV Ĩmȃų3W_¡HjĳÐ WM�śC
]¤. _ǖ__Đ
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# ĥÃMĦ�ĸ��ĳÐ]  ĳÐĸf_
d3DŪ ǿRŠ[�

1 D�Į�_�53ĥ²__Đ�aŪĮ�Ūd3. 6 14.88

2 5ı�C3Ħf�ĦfƘ3M�_�ȇǵȂE3 3 29.26

3 ĦfƘ3M�/ǵUi_�[ȅŴ3W 4 128.04

4 EO¦a�Įnİ��[�Ħ�3W�Ĳ�M�ĥ��[�3Ti�ĦfƘ3MųVi�ȇǵȂĦ�3HC�ǷčaO3 . 2 1.00

5 ĦfƘ3M�ų�/ ǵUi_�Tiĸ�ŵǵȂE3 0 0.00

6 WƔĮnŪĥ�3ǩV�ǵUi_Vi�ȇǵȂĦ�3HC�ǷčaO3 . 1 0.00

7 Yĥfķ_Vi�adj_¡�Ĩn\C�ǷčaO3 6 0.36

8 5Ĭ�ŵViŸ_�d] ŢY�M�Vi�ĳ¿3Ĭ�3E�_Đ�a3HO3 1 0.00

9 ǵ\[�aȅ�9_ų3FV 38 185.42

10

AH] ų, ĺÂRV�ǹ_¡ų_¡�/ C3M�3J²3M��ǹ_¡ų_Vi3Ĭ��

RĦ�œ3W_¡/adj`ŴVi�J[Ĩn\C�ǷčaO3 14 0.28

11 ĸ�ĥf] ŝ_Vi�d[ĸ�ť3HC�ǷčaO3 17 107.45

12 Tiĸ�ŵǵȂĦf_¡ 2 3.93

13 5ı�C�Ĩmȃų3W_¡ 8 9.32

14 akı��aŪ\[� 0 0.00

15 D�Į�__Đ�ĳÐĸôŐVǵ�VETi�/ ȎčśȻŸ 0 0.00

16 ȇǵ[\�UkaWĮ�Ɣ_�ĳ¿3ĬmǶŸ 6 40.34

17 dĸfŖĸ�Ř�ǿĮ�Š_�ĳ¿3Ĭ�3E��ĸ�Caĸ� 0 0.00

18 7R][�_¡ 28 0.10

19 Ĭ�Ĭ��/ ĨmC¡Ő_Vi�ĽhŵCĸ�3ǩ, dĥf_3_Đ��adj_¡�Ĩn\C�ǷčaO3 0 0.00

ǿRŠ3 136 520.38

WM�śC - 3 (1)

2013-14 d3aRŸ][�_Đ ĥÃMĦ�ĸ� ĺfĸ�Ħf _ÌaĲ±M�śV 5ZŪ3R][�_ d3DŪ [ĸ�\� WƔĶÉ\3 9VŤ
ǿRŠ[�Vi HjĳÐ WM�śC

]¤. _ǖ__Đ
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d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 0 0.00 1 1.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00

2 a]3EȽ 2 0.36 1 27.70 0 0.00 0 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 0.08

3 Cĸ�3VEȻ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.36 0 0.00 2 34.67 0 0.00

4 D[ũ3 1 14.52 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 13 85.42 1 0.06

5 [eY¢ȷ VEȻ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 8 0.00 2 0.08

6 Ķ¸Tȡ 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 5 0.00 1 0.00

7 ǵJ�[�Y�Ti 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8 V_ųĦô3O 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 2 0.79 0 0.00

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 0 0.00 0 0.00 2 128.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 64.54 8 0.06

ǿRŠ3 6 14.88 3 29.26 4 128.04 2 1.00 0 0.00 1 0.00 6 0.36 1 0.00 38 185.42 14 0.28

ǭ_�ų ĳÐ] #

EO¦a Įnİ�ĥ�
[�3Ti

ȇǵȂĦ�3Hǵ
ĦfƘ3M�ų

ĦfƘ3M�ų / ǵUi_
Tiĸ�ŵǵȂE3

WM�śC- 3(2)1

2013-14 ǭ_�ųĺfĸ� [ĸ�\� ĥÃMĦ�ĸ�ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ 5ZŪ3R][�_Vi HjĳÐ >ĥ�CkR WM�śC
]¤. _ǖ__Đ

Yĥfķ_Vi
adj_¡ Ĩn\C

ǷčaO3
_»CŐ__Đ
aŪĮ�Ūd3

5Ĭ�ŵViŸ_
d] ŢY�M�Vi
ĳ¿3Ĭ�3E�_Đ
a3HO3

ǵ\[�aȅ
9_ų3FV

AH] ų, ĺÂRV ǹ_¡ų_¡ / 
C3M�3J²3M�
ǹ_¡ų_Vi3Ĭ�

RĦ�œ3W_¡/ adj`ŴVi
J[Ĩn\C ǷčaO3

ĦfƘ3M�ų / ǵUi_
5ı�C ȇǵȂE3

ĦfƘ3M�ų / ǵUi_
[ȅŴ3W

WƔĮnŪĥ�3ǩV
ǵUi_Vi

ȇǵȂĦ�3HC
ǷčaO3 .
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d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3 d3DŪ ǿRŠ3

1 6İ�_�Y�Ti 0 0.00 0 0.00 1 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00 11 1.62

2 a]3EȽ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 40.34 0 0.00 2 0.10 0 0.00 11 69.58

3 Cĸ�3VEȻ 1 40.00 1 3.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 5 0.00 0 0.00 11 78.96

4 D[ũ3 9 4.68 0 0.00 1 0.09 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 4 0.00 0 0.00 33 104.77

5 [eY¢ȷ VEȻ 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 17 0.08

6 Ķ¸Tȡ 1 0.00 1 0.00 6 9.17 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 20 9.17

7 ǵJ�[�Y�Ti 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00

8 V_ųĦô3O 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 6 0.79

9 ]3Ħfĸ²Ĭ�ŝ 4 62.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00 26 255.41

ǿRŠ3 17 107.45 2 3.93 8 9.32 0 0.00 0 0.00 6 40.34 0 0.00 28 0.10 0 0.00 136 520.38

ǿRŠ3

2013-14 ǭ_�ųĺfĸ� [ĸ�\� ĥÃMĦ�ĸ�ĺfĸ� 6Ĭ�ȫ 5ZŪ3R][�_Vi HjĳÐ >ĥ�CkR WM�śC
WM�śC- 3(2) 2

ǭ_�ų ĳÐ] 

]¤. _ǖ__Đ

akı�
aŪ\[�

D�Į�__Đ
ĳÐĸôŐVǵ

నగదు / ȎčśȻŸ

ȇǵ[\
UkaWĮ�Ɣ_
ĳ¿3ĬmǶŸ

dĸfŖĸ�Ř ǿĮ�Š_
ĳ¿3Ĭ�3E� ĸ�Caĸ� 7R][�_¡

Ĭ�Ĭ� / ĨmC¡Ő_Vi
ĽhŵCĸ�3ǩ, 
dĥf_3_Đ

adj_¡ Ĩn\C
ǷčaO3 .

#

ĸ�ĥf] ŝ_Vi
d[ĸ�ť3HC
ǷčaO3

Tiĸ�ŵǵȂĦf_¡ 5ı�C
Ĩmȃų3W_¡
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