
 
 

 

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 ిపాలిటీ / 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 తెలంగాణ రాషేరంలో ఉన్ాియి  మరయిు అనిి జిలాా ల 
లోనూ, జిలాా  కారాయలయాలు ఉన్ాియి  పరా ం య ఉప సంచాలకులు జోనల్ కారాయలయములకు 
మరియ జిలాా లకు జిలాా  ఆడిట్ 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 5- 6 లో 
నిరవ  ంచిన్ెనై   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 ఆడటి్ లను ఈ కిరంద టరకెనిన 
మధంగా నిరవ  ంచారవ  

 

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

 మండల పరషిత్తలు 443 417 26 

 గార మ పంచాయ లు 8840 8276 564 

 ముని ిపల్ కారపోరషేనులు 6 4 2 

 ముని ిపామటలీు 48 42 6 

 వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 139 139 0 

 జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 10 10 0 

 మొతి్ం 9495 8895 600 

 
ఆ ిట్ చే ిన మొతాి లు 
 

 -  సంవత్సరానికి  నై చూ ించిన అనిి సంసల రాబడులు మరియు చమాెంపులు 
వరవసగా రూ. 8,45,837.94 లక్షలు  రూ. 4,48,160.31 లక్షలు. 

రూ  లక్షలలో 
# సంసథ  పేరు రాబడులు చెలాింప్ులు 

 జిలాా  పరిషత్తలు 27212.81 17850.56 

 మండల పరషిత్తలు 33296.38 36268.46 

 గార మ పంచాయ లు 65294.11 44684.94 

 ముని ిపల్ కారపోరషేనులు 59883.68 56393.17 

 ముని ిపామటలీు / నగర పంచాయితీలు 622514.72 265775.96 

 వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 33739.74 23455.57 

 జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 3896.5 3731.65 

 మొతి్ం 845837.94 448160.31 

 

 
 

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.52,267.14 లక్షల పర ేయం గల మొత్ం 125956 ఆడిట్ 
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 

344 9245.99 

 మండల పరషిత్తలు 
5456 1914.96 

 గార మ పంచాయ లు 
113953 8025.36 

 ముని ిపల్ కారపోరషేనులు 
512 11745.21 

 ముని ిపామటలీు / నగర పచాయితీలు 
2971 13285.71 

 వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 
2616 7762.69 

 జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 
104 287.22 

 మొతి్ం 125956 52267.14 

 
 

 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 1-101 

  వ ాగ్ము ముని ిపల్ కారపోరేషనులు 102-142 

  వ ాగ్ము ముని పిామటలీు  నగర పంచాయి లు 143-190 

  వ ాగ్ము వయవసాయ మారకెట్ క టలీు 191-224 

  వ ాగ్ము జిలాా  గరం ాలయ సంసలు 225-250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 18-57 

 

 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 

58 

1(1) జిలాా  పరిషత్తల ఆడిటు ి ని కరర డీకరించి తెలుపుత్తని పట ేక 59 

1(2) మండల పరిషత్తల ఆడిటు ి ని కరర డీకరించి తెలుపుత్తని పట ేక 60 

1(3) గార మ పంచాయ ల ఆడిటు ి ని కరర డీకరించి తెలుపుత్తని పట ేక 61 

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

62 

2(1) - సంవత్సరానికి సంబం  ంచి జిలాా  పరిషత్తల ారిగా  కరర డీకరించిన 
రాబడులు, పట ేక  నిధుల ారిగా   63 

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

64 

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

65 

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

66 

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

67 



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

68 

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

69 

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

70 

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

71 

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

72 

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

73 

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

74 

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

75 

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

76 

7 -  సంవత్సరానికి సంబం  ంచి గార మ పచాయ లలో  గార ంటా  మంజూరవ  
మరియు మనిమ్గం తెలేోపట ేక గార ంటుల ారిగా   77 

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

78 

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

79 

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

80 

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

81 

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

82 

9(1) ఖాతాల అంకకలలో వయతాయసం 83 



9(2) గార ంటుా నిధుల అ  క మనిమ్గం 84 

9(3) గార ంటుా నిధుల మళ్ళంపు 85 

9(4) గడువు తే  కి ముందు గార ంటాను మనిమ్గించకపో వడం 86 

9(5) గార ంటుా నిధుల దురివనిమ్గం 87 

9(6) పరతేయకించిన నిధులను ఉపమ్గించకపో వడం 88 

9(7) బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 89 

9(8)  ండింగ్ లో వుని అడావనుసల సరవి బాటు 90 

9(9) నిబంధనల ఉలాంఘన 91 

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

92 

9(11) రికారవు లను సమరిో ంచకపో వడం 93 

9(12) దురివనిమ్గాలు 94 

9(13) అ  క చెమాంపులు 95 

9(14) వృ ా వయయం 96 

9(15) లెకె చెపోని నగదు సోే రవల కేసుల సంఘటనలు 97 

9(16) మనిమ్గ ధృవపతరా ల  ండింగు 98 

9(17) సర్ చారిీ సరిే ికకటుా - రికవరీ  ండింగు 99 

9(18) ఇత్రములు 100 

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

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్ంచాయతీ రాజ్ సంసథలు 
 

 

 

 వ వి ాగ్ము 



 



1 

 

-  సంవత్సరా కి పంచాయ  రాజ్ సంసథల ఖాతాల  ై ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు స క్షా ే ిక 

ఉపో ాా త్ం 

 

   రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం క్రంద సదరు చట్్ం లో  రణీత ెడ్యూలులో ప ందు పరచిన మధం ా 
పం ాయ  రాజ్ సంసల ధుల ఆడటి్ కు ఇన్- ారణీ ా సం ాలకులను యమంచడ్  నై ి  

 

 రాష్్టరంలో  అ ి లలా లలో ఆడటి్ ాఖ తన కారాూలయములను కమ వి ం ి  ఈ 
కారాూలయములలో లలా  స్ాయిలో లలా  ఆడటి్ అ కిార ిఅ ిప ా వ ంట్ారు  

 

  ఈ ాఖ పం ాయ  రాజ్ సంసల పో స్్ట ఆడటి్ ను ర ిసుం ి   ఆడటి్ దృ ట్క్ వచిిన 
లోపాలతో కూడిన ఆడటి్ ే ికలను  అట్ట్  ఆడటి్ ే ికలో లేవ ె న లోపాలను 
సరి దిడా క్ చరూ సుకో ేదుకు సంబం తి సంసల ముఖూ కారూ ర హణా ికారకి్ ఆడటి్ 

ే ిలను జారణ సేుం ి  
 

  రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ం క్రంద  చట్ా్ క్ మరుదం ా ే టన ఏ ే  వూయ అం ా ి అనుమ ంచకుండా 
వ ండ్ట్ా క్  అట్ట్  ఖరుి ే టన లే ా ఖరుి ేయడా క్ అ ికారమచిిన వూక ్ ె ై అట్ట్  
మొతా ి 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 ఖలతాల పో స్్ట ఆడిట్ సందర ంలో ఈ 
క్రం ి అం ాలను పరిశీమంచడా క్ చట్్బదం ా అ కిారా ి అప ించడ్  నై ి  

 
 

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

నమోదు యేడ్ం జరి ని ా? 

 

  ట్రరజరణ లే ా బాూంకులో గల ధులను యతకామకం ా త ఖీ యేడా క ్ త ని 
జాగరతను సుకోవడ్  నై ా? 

 

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

 

ఇ   ఖరుి ేయడా క్  జమాంప లను యేడా క ్ పరభుత ం రీయించిన కారూ 
మ ా ా ి సకరమం ా పాట్టసయ  త ని మవరాలతో పం ాయ  రాజ్ సంస ఖలతా 
ప సకాలలో నమోదు యేడ్ం జరి ిం ా? 

 

ఎఫ్  ఖరుి ే టన మొతా క్ ఓచరాను ర ించడ్ం జరి ిం ా? 

 

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

 

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

ఆడటి్ు ే ికలో చయపడ్  నై ి  
 

ఆడిట్ స్థథ  
 

 -  సంవత రం వరకు క్రం  ి తజలం ాణ పం ాయ  రాజ్ సంసల ఆడటి్ ను 2015-16 
సంవత రంలో ర ించడ్ం జరి ిన ి  

 

  పంచాయ  రాజ్ సంసధల ేరు                 ఆడిటు చేస్థన సంసథల సంఖ  

 

i) లలా  పరిష్టతతలు    :        7 

ii) మండ్ల పరషి్టతతలు   :   417 

iii) ార మ పం ాయ లు   :            8276 

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

                                                                                            8700 

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

 

 2014-15 సంవత రా క ్ పం ాయ  రాజ్ సంసల ఆడటి్ ట  జతపరిి న మవరణలలో 
సమరి ంచడ్మయిన ి   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 2014-15 సంవత రంలో కదందర  రాష్్టర 
పరభుతా ల నుండి అం ని మమధ ార ంట్ుా  కూడా రేవి ాియి   ార ంట్ుా  జమాంప లతో సహా 
మొతం రాబడ్ుల  మవరాలను లలా  పరిష్టతతలు  మండ్ల పరషి్టతతలు  ార మ పం ాయ లకు 
సంబం ించి వరుస ా పట్ట్కలు  నుండి  వరకు గల మవరణలలో ేరకకనడ్మయిన ి   
పం ాయ  రాజ్ సంసలకు అం ిన మమధ ార ంటా్ను పరతేూకం ా పట్ట్కలు  నుండి  వరకు గల 
మవరణలలో మవరించడ్మయిన ి   

 

ఈ సంవత రంలో రాష్్టరంలో  పం ాయ రాజ్ సంసల మొతం రాబడ్ులు  జమాంప లు 
వరుస ా రూ.1,25,803.30 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  
 

2014-15  సంవత్సరా కి పంచాయి  రాజ్ సంసథల రాబడులను చూపు పటటి క 

 

 

 

 

 

 

27212.81,  

21.63% 

33296.38,  

26.47% 

65294.11,  

51.90% 

లలా  పరిష్టతతలు  
మండ్ల పరిష్టతతలు 
ార మ పం ాయ లు 
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  వ పటము  
 

-   సంవత్సరా కి పంచాయి  రాజ్ సంసథల చెల్ంపులను చూపు పటటి క 

 

 
 

 

 

 

     2014-15  సంవత రం ాను పం ాయ  రాజ్ సంసలు ఆ ాయ జమాంప లు వృతాా కార  పట్ము  
మరియు  నందు  చయపడ్  నై ి   

రూ  లక్షలలో 

# 

పంచాయ  రాజ్ 
సంసధలు 

రాబడులు  
లక్షలో  

ాత్ం చెల్ంపులు లక్షలో  ాత్ం 

1 లలా  పరిష్టతతలు 27212.81 21.63 17850.56 18.07 

2 మండ్ల పరషి్టతతలు 33296.38 26.47 36268.46 36.71 

3 ార మ పం ాయ లు 65294.11 51.90 44684.94 45.23 

  మొతా్ం 125803.30 100.00 98803.97 100.00 

 

17850.56,  

18.07% 

36268.46,  

36.71% 

44684.94,  

45.23% 

లలా  పరిష్టతతలు  
మండ్ల పరిష్టతతలు 
ార మ పం ాయ లు 
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 వ పటము  
2013-14 మరయిు 2014-15 సంవత రాలలో పం ాయ  రాజ్ సంసల రాబడుల సరళి  తజలు  బార్   

పట్ము 

 
 

  2013-14 మరియు 2014-15 సంవత రాలలో పం ాయ  రాజ్ సంసల రాబడుల మ ా ా ి 
పట్ము  నందు బార్ ారు్ లో పరదరి ంచడ్  నై ి  

 

 వ పటము 
2013-14 మరయిు 2014-15 సంవత రాలలో పం ాయ  రాజ్ సంసల చెల్ంపుల సరళి  తజలు  బార్  

పట్ము 

 
 

    2013-14 మరయిు 2014-15 సంవత రాలకు పం ాయ రాజ్ సంసల చెల్ంపుల మ ా ా ి  
పట్ము  నందు బార్  ారు్ లో చయపడ్  నై ి  

6
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4
.1

3
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3
 

3
5

1
8

7
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2
7
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1

2
.8

1
 

3
3

2
9

6
.3

8
 

6
5

2
9

4
.1

1
 

లలా  పరిష్టతతలు  మండ్ల పరిష్టతతలు ార మ పం ాయ లు 

2013-14

2014-15

5
4

,7
4

3
.4

3
 

2
7

,4
7

6
.9

7
 

3
0

,9
1

4
.2

9
 

1
7

8
5

0
.5

6
 

3
6

2
6

8
.4

6
 

4
4

6
8

4
.9

4
 

లలా  పరిష్టతతలు  మండ్ల పరిష్టతతలు ార మ పం ాయ లు 

2013-14

2014-15
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జిలా పరిషత్తా ల ధులు 
 

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

 

 జిలా పరిషత్తా  మౌకక పటటి క ేరు పటటి క సంఖ  

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) 

 

 

      2014-15 సంవత రా క్ రాష్్టరంలో  లలా  పరషి్టతతల ధుల ారణ రాబడ్ులు మరయిు జమాంప ల 
మవరాలను  వ బార్  పట్ములో ేరకకనడ్  నై ి   

 

 వ పటము 
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జిలా పరిషత్తా ల ధులు  

రూ  లక్షలలో 

ి ేరు 
రాబడులు  
(లక్షలో  

ాత్ం  (%) 
చెల్ంపులు 

(లక్షలో  
ాత్ం (%) 

జనరల్  ఫండ్  11448.39 42.07 9528.36 53.38 

మ ాూ  ి 32.58 0.12 68.99 0.39 

స్ాం ిక సంక్షదమ  ి 0.00 0.00 39.95 0.22 

చిని ట్ట పారుదల 0.00 0.00 0.00 0.00 

రోడ్ుా  మరయిు భవ ాలు 0.00 0.00 526.91 2.95 

ఆర్ డ్బుా ు యస్ట  ఏ ఆర్ డ్బుా ు  0.00 0.00 0.00 0.00 

యస్ట  ఆర్ ె ై 0.00 0.00 0.00 0.00 

ఇతరములు  8053.61 29.59 4196.76 23.51 

డిపా ట్ుా  5275.07 19.38 3338.50 18.70 

అడా ను లు 2.73 0.01 3.00 0.02 

రుణాలు 2.37 0.01 9.35 0.05 

 ఆర్  యఫ్ 2397.21 8.81 27.32 0.15 

టంచను ఫండ్ు 0.85 0.00 111.43 0.62 

మొతా్ం 27212.81 100.00 17850.56 100.00 

 

 ఈ ాఖ లలా  పరిష్టతతల ఆడిట్ ర ించ ా మొతం రాబడ్ులు రూ  27,212.81 లక్షలు 
మరియు జమాంప లు రూ  17,850.56 లక్షలుగా గురంిచ ెనై ి  అట్ట్  మవరములను పటటిక సంఖ  

   మరియు   నందు చయపడ్  ైన .ి 

 

మండల పరిషత్తా ల ధులు  

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

 

పటటి క ేరు పటటి క సంఖ  

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 
-  సంవత్సరా కి మండల పరిషత్తా  రాబడులు  చెల్ంపులు తెలుు పటము 

 

 
                                                   

                                               మండల పరిషత్తా ల ధులు                          రూ  లక్షలలో 
ి ేరు రాబడులు రాబడుల ాత్ము చెల్ంపులు చెల్ంపుల ాత్ము 

స్ా ారణ  ి
8526.06 25.61 8222.99 22.67 

మ ాూ  ి
1922.01 5.77 1221.78 3.37 

స్ాం ిక సంక్షదమ ఖలతా 
161.22 0.48 71.51 0.20 

చినితరహా స్ాగు రు 
0.00 0.00 3.02 0.01 

రోడ్ుా  వంతజనలు 
78.33 0.24 218.27 0.60 

ార మీణ ట్ట సరఫరా 
1.90 0.01 131.00 0.36 

ఇతర కారూకరమలలు 
15349.58 46.10 16399.59 45.22 

యస్ట ఆర్ ె ై
0.00 0.00 0.00 0.00 

డిపా ట్ుా  
472.06 1.42 334.77 0.92 

అడా ను లు 
121.64 0.37 46.44 0.13 

రుణాలు 
599.46 1.80 528.92 1.46 

టంచను  ి
5258.81 15.79 7581.14 20.90 

ఆర్ ఎఫ్  
805.31 2.42 1509.04 4.16 

మొతా్ం 
33296.38 100.00 36268.46 100.00 
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 మండ్ల పరషి్టతతల ఆడటి్ ర ించి ాట్ట రాబడ్ులు రూ  33,296.38  లక్షలుగా మరయిు 
జమాంప లు రూ 36,268.46 లక్షలగా గురంిచి  అట్ట్  గల మవరములను పటటి క సంఖ      

మరియు   నందు చయపడ్  ైన ి  
గాా మ పంచాయ ల   ( ధులు  

 

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

 

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

 

గాా మ పంచాయ ల పటటి కల రేు పటటి క సంఖ  

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 తజలు  వృతాా కార 
పట్ములు 

 

-  సంవత్సరా కి గాా మపంచాయ లలో రాబడులను తెలుు వృతాా కార  పటము 

 
 

 

పనుిలు; 
; 

% 

ప ేితరములు; 
; % 

ఇతర 
ఆ ాయములు; 

; % 

పరభుత  ార ంట్ుా ; 
; 

% 

అడా న్  లు; 
; % 

డిపా ట్ుా ; ; 
% 

 ఆర్  యఫ్; 
; % 

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

 
 

 

గాా మ పంచాయ ల ధులు  

రూ  లక్షలలో 

ి ేరు రాబడులు 
లక్షలో  

రాబడుల 
ాత్ము పదుు  ఖాతా చెల్ంపులు 

లక్షలో  

చెల్ంపుల 
ాత్ము 

పనుిలు 
14436.80 22.11 

తాలు 
7618.24 17.05 

ప ేి తరములు  
5550.74 8.50 

ఇతర పరిపాల ా ఖరుిలు 
5601.54 12.54 

ఇతర ఆ ాయములు 
8469.74 12.97 

రా హణ ఖరుిలు 
11990.23 26.83 

పరభుత  ార ంట్ు 
36464.33 55.85 

పనులు 
18948.79 42.41 

అడా ను లు 
6.44 0.01 

అడా ను లు 
100.30 0.22 

డిపా ట్ుా  
317.17 0.49 

డిపా ట్ుా  
77.65 0.17 

ఆర్ ఎఫ్ 
43.43 0.07 

ఆర్ ఎఫ్ 
112.92 0.25 

తాల రా ంట్ 
5.46 0.01 

ఇతరములు 
235.26 0.53 

మొతా్ము 
65294.11 100.00 

మొతా్ము 
44684.94 100.00 

 

 ార మ పం ాయ ల ఆడిట్ ర ించి ాట్ట రాబడ్ులు రూ 65,294.11 లక్షలుగా మరియు 
జమాంప లు రూ 44,684.94 లక్షలగా గురంిచి అట్ట్  మవరములను పటటి క సంఖ     

మరియు   నందు చయపడ్  ైన .ి 

త భతూములు; 
; % 

ఇతర పరిపాల ా 
ఖరుిలు; ; 

% 

ర హణా ఖరుిలు; 
; 

% 

పనులు; 
; 

% అడా నులు; ; 
% 

డిపా ట్ుా ; ; 
% 

ఆర్ యఫ్; 
; % 

ఇతరములు; 
; % 
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గాా ంటుల స్థధ   
 పం ాయ  రాజ్ సంసలకు కదందర  రాష్్టర పరభుతా లు ఆయల పరా ంతాల అభివృ కి  ైమమధ రకాలెైన 

ార ంట్ులను మం రు ేస్ాయి  2014-15 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 18910.63 21532.61 51997.95 92441.19 

జమాంప లు 9954.67 21068.49 37890.81 
68913.97 

 
జిలా పరిషత్తా  గాా ంటు  పటటి క సంఖ  

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 మంజూర నై మరియు ఖరుు  టటిన 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 

బో ధన రా ంట్ు 
0.00 0.00 0.00 0.00 

బో ధ తేర ార ట్ు 
0.00 0.00 0.00 0.00 

ెనన్ రా ంట్ుా  
0.00 0.00 12.29 0.12 

యస్ట ఆర్ ె ై
0.00 0.00 895.30 8.99 

కదందర  రాష్్టర ఆరకి కమీష్టన్ 
12274.56 64.91 5013.37 50.36 

ార మీణ రహ ారుల ర హణ  
పరతూేక రా మీణ రహ ారుల ర హణ 

0.00 0.00 131.81 1.32 

సభుూలకు, జైర్ పర నా మౌకక రవ 
ేతనము 

0.00 0.00 7.13 0.07 

అ ికారదతరులకు సంబం ించిన ట్ట ఎ  
మరియు డి ఎ  

3.65 0.02 1.46 0.01 

అ ికారులకు, టబ ం ిక్ 
సంబం ించిన ట్ట ఎ  డి ఎ  

0.30 0.00 29.39 0.30 

ార మీణ ట్ట పారుదల  ార ంట్ు 
0.00 0.00 89.96 0.90 

లోక్ సభ  ాసన సభ సభుూల 
మ్జక వరగ ార ంట్ు 

0.00 0.00 0.00 0.00 

ాబారుు  
0.00 0.00 0.00 0.00 

కంట్టంజ ంట్ 
0.00 0.00 103.53 1.04 

కంట్టంజ ంట్ చె్  యస్ట  
9.58 0.05 14.75 0.15 

.ఆర్. .ఎఫ్. 
4998.12 26.43 3140.25 31.55 

ఇతర రా ంట్ుా  
1624.42 8.59 515.43 5.18 

మొతా్ము 
18910.63 100.00 9954.67 100.00 

 

మండల పరిషత్తా ల గాా ంటు  పటటి క సంఖ  

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 1096.26 5.09 999.26 4.74 

బో ధ తేర ార ట్ు 3398.27 15.78 3111.74 14.77 

యస్ట  ఆర్ ె ై 183.22 0.85 0.00 0.00 

కదందర ఆరకి కమీష్టన్ 3456.21 16.05 2999.78 14.24 

రాష్్టర ఆరకి కమీష్టన్  295.93 1.37 250.51 1.19 

ార మీణ రహ ారుల ర హణ  0.00 0.00 29.26 0.14 

జైర్ పర న్ రవ భృ  130.40 0.61 125.59 0.60 

అన ికారుల ట్టఏ డి ఏ 39.52 0.18 41.08 0.19 

అ ికారుల ట్ట ఎ  మరయిు డి ఎ   19.36 0.09 14.05 0.07 

చిని ట్టపారుదల పరా జ కు్  0.00 0.00 17.17 0.08 
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 ఆర్  యఫ్ 2184.49 10.15 2886.46 13.70 

 పరకృ  ెపైరణతూ మమోచన 0.00 0.00 0.00 0.00 

భవ ాల ార ంట్ు 0.00 0.00 11.90 0.06 

ార మీణ ట్ట పారుదల  0.00 0.00 12.88 0.06 

ఎ ికల ార ంట్ు 4.50 0.02 6.36 0.03 

లోక్ సభ  ాసన సభ మ్జక అభివృ  ి 1876.20 8.71 2019.05 9.58 

ాబారుు   0.00 0.00 0.00 0.00 

ఇతర  ార ంట్ుా  8848.25 41.09 8543.41 40.55 

మొతా్ము 21532.61 100.00 21068.49 100.00 

     

గాా మ పంచాయ ల గాా ంటు  పటటి క సంఖ  

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 ార ంట్ు 586.98 1.13 695.97 1.84 

జ ఆర్ ెై   ఎస్ట ఆర్ ె ై 43.43 0.08 34.68 0.09 

13 ఆరకి సంఘం 38995.73 74.99 24576.70 64.86 

రాష్్టర ఆరకి సంఘం 1667.87 3.21 1938.69 5.12 

.ఆర్. .ఎఫ్. 129.43 0.25 1032.47 2.72 

ఇతర ార ంట్ుా  10574.50 20.34 9612.29 25.37 

మొతా్ము 51997.95 100.00 37890.81 100.00 

 

ఆడిట్ అభ్ ంత్రములు 

 

 -  సంవత రం పం ాయ  రాజ్ సంసల ఆడిట్ునందు లేవ ెతబడిన ఆడిట్ 
అభూంతరములను సంబం ిత ఆడిట్ు ే ికల యందు ఆడిట్ అభూంతరములు ా ప ందు 
పరచబడి రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ము   లో  యమ బంధనలకు లోబడి చరూలు 

సుకోవల టన ి ా సయచిసయ సంబం ిత కారూ ర హణ అ ికారులకు పంపడ్  ైన ి  
 

 -  సవత రములో పం ాయ  రాజ్ సంసలలో రూ.19186.31 లక్షల మలువగల 
119753 ఆడిట్ు అభూంతరములను లేవ ెతడ్  ైన ి  

 

 -  సవత రములో పం ాయ  రాజ్ సంసలలో లేవ ెతబడిన ఆడిట్ు 
అభూంతరములను ఈ క్రం ి పట్ట్కల యందు కదట్ ిరి ారణ ా కోర డికరించి చయపడ్  ైన ి  
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 కేటగిరి ారిగా ఆడిట్ అభ్ ంత్రముల వరగీకరణః 
 ఆడటి్ అభూంతరములను  కదట్ ిరణలు ా వరణగకరించి అట్ట్  వరణగకరణలను అనుబంధంలో పట్ట్క 

ెం   నుండ ి   లలో చయప ెనై ి  
 

కాూట్ రిి ారి ా ఆడటి్ అభూంతరములు  పట్ట్క– 9 

అ ి అభూంతరములు లలా  ారి ా మరయిు పదు ారి ా పట్ట్క– 9 

అ ి అభూంతరములు కాూట్ రిి ారి ా మరయిు పదు ారి ా పట్ట్క– 9 

ఖలతాల అంక లలో వూతాూసం  పట్ట్క– 9 (1) 

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

ార ంట్ుా   ధుల మళిళంప  పట్ట్క– 9 (3) 

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

ార ంట్ుా   ధుల దురి మ్గం పట్ట్క– 9 (5) 

పరతూేక్ంచిన ధులను మ మ్ ించక పో వడ్ం  పట్ట్క– 9 (6) 

బకాయిలను వసయలు యేక పో వడ్ం పట్ట్క– 9 (7) 

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

యమలవళి ఉలాంఘన పట్ట్క– 9 (9) 

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

పట్ట్క– 9 (10) 

రికారుు లను సమరి ంచక పో వడ్ం పట్ట్క– 9 (11) 

దురి మ్ ాలు పట్ట్క– 9 (12) 

అ కి జమాంప లు పట్ట్క– 9 (13) 

వృ ా వూయము పట్ట్క– 9 (14) 

ఖలతాలలో ేరకకన  నగదు  స్ో్ ర్  పట్ట్క– 9 (15) 

మ మయ ధృవపతరా ల ెండజ  పట్ట్క– 9 (16) 

సరాిరణీ మొతాల ెండింగు రకివరణ పట్ట్క– 9 (17) 

ఇతరములు పట్ట్క– 9 (18) 

డిడ ి జకుకలను ీ కరించి సకాలంలో  వసయలు యేక పో వడ్ం  పట్ట్క– 9 (19) 
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-  సంవత్సరా కి పంచాయ  రాజ్ సంసధల ఆడటి్ అభ్ ంత్రములను చూపు పటటి క 
ాత్ములలో  

రూ  లక్షలలో 

# కేటగిరి రేు సంఖ  మొతా్ం 
%  

(మొతా్ం  

1 రికారుు లను సమరి ంచక పో వడ్ం 22454 5965.58 31.09 

2 యమలవళి ఉలాంఘన 35928 4704.06 24.52 

3 బకాయిలను వసయలు యేక పో వడ్ం 6081 2352.22 12.26 

4 మ మయ ధృవపతార ల ెండజ  1935 2289.26 11.93 

5 

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

11618 1702.97 8.88 

6 పరతూేక్ంచిన ధులను మ మ్ ంిచక పో వడ్ం  513 449.88 2.34 

7 అ ికం ా ార ంట్ుల మ మ్గం 645 390.49 2.04 

8 ఇతరములు 32829 340.69 1.78 

9 అడా ను ల సరుబాట్ును ెండంిగులో వ ంచడ్ం 265 296.13 1.54 

10 

గడ్ువ  తే  ి ము ింప  ాట్టక్ ముందు ార ంటా్ను 
మ మ్ ించక పో వడ్ం  

4457 201.56 1.05 

11 రా ంట్ు ధుల మళిళంప  629 201.02 1.05 

12 దురి మ్ ాలు 1232 168.76 0.88 

13 అ ిక జమాంప లు 457 50.46 0.26 

14 ఖలతాల అంక లలో వూతాూసం  502 36.09 0.19 

15 రా ంట్ుా  / ధుల దురి మ్గం 74 30.58 0.16 

16 వృ ా వూయము 19 3.77 0.02 

17 ఖలతాలలో ేరకకన  నగదు  స్ో్ ర్  3 1.97 0.01 

18 

డిడ ి / జకుకలను ీ కరించి, సకాలంలో  వసయలు ేయక 
పో వడ్ం  

87 0.85 0.00 

19 సరాిరణీ మొతాల ెండింగు రికవరణ 25 0.00 0.00 

       మొతా్ం 119753 19186.31 100.00 

 

అభూంతరాలసంఖూ మరయిు పర యేముని మొతా ి వరణగకరించ ా 31.09% అభూంతరాలు 
రికారుు లను సమరి ంచక పో వడ్ం’ కు సంబం ించినమ కా ా  24.52% అభూంతరములు యమలవళి 

ఉలాంఘన’కు సంబం ించినమ కలవ    
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ఆడిటు ేరాలు 
 2014-15 ఆడిట్ు సంవత రా క్ సంబం ించి ఎం టక యేబడని కొ ి ఆడిట్ు 
అభూంతరములను ఈ గిువ తజమయ ేయడ్  నై ి   
 

1 ఖాతాల అంక లలో వ తా మౙాలు 
  

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

పరభుత   మో ెం. 1360/ చట్్ం.VII/71-1 పం ాయ రాజ్ డిపారు్  ంట్ తే .ి 01.09.1971 మరయిు 
పరభుత   మో ెం.1986/ చట్్ం.VI/71-3 పం ాయ  రాజ్ డిపారు్  ంట్ తే .ి02.11.1977 పరకారము 
పర  లెలో నగదు ప సకం ల లను ట్రరజరణ పాస్ట బుక్ ల లతో సమన యపరచి చయపబడ్వల ట 
ఉంట్ుం ి  

 

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

 నగదు ప సకములో  ఒక అక ంట్ుకు సంబం ించి పరసుత సంవత రప  పరా రంభ 
ల  ఆ అక ంట్ుకు సంబం ించిన గత సంవత రప  ము ింప  ల తో 

సరిపో కపో వడ్ం  

 మలరిి  ాట్టక ్ నగదు ప సకము పరకారము ఉండ్వల టన ట్రరజరణ ల లు  ట్రరజరణ 
పాసు ప సకప  ల లతో సరపిో కపో వడ్ం  

 ట్రరజరణ అ కిారులు ట్రరజరణ పాసు ప సకములో  రాబడ్ులు నమోదు ేయకపో వడ్ం 

 చలల ాల ా రా నగదు ప సకములో జమ యేబడని రాబడ్ులు ట్రరజరణ అ కిారుల  ే
ట్రరజరణ పాసు ప సకమునందు జమ యేకపో వడ్ం  

 ఒక డరా యింగ్ మరయిు డిస రి ంగు అ ికార ియిచిిన జకుకలను ట్రరజరణ అ ికారుల  ే
మరకక డరా యింగ్ మరియు డిస రి ంగు అ ికారి నుండి ఖరుి రా యడ్ం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రి ంగు అ ికారి సరిపో మినప డ్ు చెుితగుగ ల 
వూతాూసములకు గల కారణాలు రి ి సమన య పరచిన పట్ట్కలో 
మవరించలేకపో వడ్ం వలన సబ్ ట్రరజరణ పాసు ప సకమునందు సరియి నై ము ింప  

ల లను గురంిచలేకపో వడ్ం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రి ంగు అ కిారి ట్రరజరణలో ా  జమ ఖరుిల కూడకిలలో  
తప లు ా  ట్రరజరణ అ కిారుల ే సబ్ ట్రరజరణ పాసు ప సకమునందు జమ ఖరుిలను 
సవరించకపో వట్ం మొదలగు లోపాలను గురంిచ ెనై ి  
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ఆడటి్ు ే ికలలో ఖలతాల అంక లలో తడేాలకు సంబం ించిన అభూంతరములను కోర డికరించిన  
సమల ారము మవరణ పటటిక 9(1) ే ికకు జతపరచడ్  నై .ి ా లో రూ.36.09 లక్షలు 
సమన యపరచక పో వ ట్కు సంబం ించి 502  ఆడటి్ు అభూంతరములు లేవ తెడ్  నై ి  

 

1.1 గాా మ పంచాయి  - అవునూర్ - కరగంనగర్ జిలా -  ఖజా ా లో నగదు  జమ చేమౙారు - ఖజా ా 
పాస్ పుసాకం లో చూ థంచ లేదు - సమనవయము అవసరం – రూ. 28,868/- 

                    

2014-15 సంవత రం ార మ పం ాయి  అవ నయర్ ఆడటి్ పరశిీలన లో రూ 28,868/- ార మ 
పం ాయి  టబ ం  ి చలలన్ నo 11270 తే ి 02-01-2015 ా రా ఖజా ా క్ జమ సే్ారు.  అట్ట్ 
జమలను ఖజా ా పాసు ప సమకులో  లల ా ేమలలో పరశిీమంచి ా అట్ట్  నగదు మొతం రూ 28,868/- 
ార పం  ధులు లోక ్జమ యేబడ్లేదు  సత ర ే చరూ సుకో  ఆ మొతా  ఖజా ా అ ికారుల  ే

సరుబాట్ు ే ట ఆ మవరాలను ఆడటి్ క్ తజమయపర ామ  

 

( ేరా ెం  ార  పం  ఆవ నయర్  కరణంనగర్ లలా  2014-15 ఆడటి్ ే ికలో )ి 

 

 గాా ంటు ధుల మళ్ ంపు కోడ్  ం  

 
 

 

 కదందర  రాష్్టర పరభుతా ల ార ంట్ుా  కదందర  రాష్్టర పరభుతా లు వసయలు ే టన పనుిలు  సె్ట లలో 
స్ా క సంసలకు రారించిన ాట్ాలు  ఇంకా స్ా క సంసలు వసయలు ే టన పనుిలు అ ియూ 
కమ ట స్ా ారణ ిలో ాగం అవ తాయి   
 

 

 

 

 

  పరభుత  ార ంటా్ను రారించిన పరమ్జ ాలకు తప  ఇతర పరమ్జ ాలకు  యేు ఖరుి 
ధుల మళిళంప ా ామంచబడ్ును  ీ క్ పరభుత  అనుమ  తప సరి  ార ంట్ుా  ఏ రిష్్ట  ైన 

పరమ్జనం కొరకు మడ్ుదల యేబడని  అట్ట్  ార ంటా్ మౌకక మళిళంప  అనుమ ంపబడ్దు    
 ార ంట్ -ఇన్-ఎయిడ్ ధులు రష్ి్ట పరమ్జ ాల కొరకు ఇవ బడ్తాయి  సదరు ార ంట్ుా  

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

        

 ధుల మళాింప  అను శీరకి క్రంద ేరకకనబడని అభూంతరములు ఏకకకృత పటటి క.9(3) లో 
చయ టన మధం ా మొతం రూ.201 02 లక్షల పర ేయముని 629 అభూంతరములు ా లేవ తేడ్  నై .ి 

 

 మండల పరిషత్ – జహీరాబాద్ -  దక్ జిలా - ఎ ికల వ యం - మౙా ారణ ధుల నుండ ి

 చ్ుంచారు - ధుల మళ్ంపు - సర ిఅయిన ి కాదు  - రూ 4,79,250/- 

  

2014-15 ఆరకి సంవత రా క్ మండ్ల పరషి్టత్ జ రీాబాద్ ఖలతాల ెై ఆడిట్ జరుగుతతని 

సమయంలో, రూ.4,79,250/-  లలా  కలెక్ర్ జారణ ే టన ఉతరు లు 1789/2013 / ట ట్ట ఎస్ట -11, తే  ీ7-10-

2013 పరకారం ార మ పం ాయి  ఎ ికలు ర ించడ్ం కోసం మండ్ల పరషి్టతత జనరల్ ఫండ్  నుండ ి
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సుకోబడనిమ. ఇ  ి ' ధుల  మళాింప ' మౌకక స ష్్ట  నై ట .  రికారుు లను మరల పరశిీమంచ ా ఆడటి్ 

ము ింప  లో ా రి ి ఎ ికల ధుల నుండి స్ా ారణ ధులకు జమ యేలేదు. ధులను రి  ి

రాబట్ు్ ట్కు తక్షణ చరూ సుకో ామ.  

 

( ేరా ెం.9  మ.ప జ రీాబాద్  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి ) 
 

 అ ే మధము ా మండ్ల పరషి్టతత ాూలకల్,  దక్ లలా  ఆడటి్ 2014-15 సంవత రము లో 
కూడా ధుల మళాింప  జరి ినట్ు్  గమ ంచబడిం ి.  రూ.24,000/- యం ట ట్ట ట / జ డ్  ట ట్ట ట  
ఎ ికల కొరకు చర్ సంఖూ 11 / 15-05-2014 ా రా ఖరుి యేబడని ి. . ఆడటి్ ము ంిప  వరకు ఆ 

మొతా ి పరభుత ం నుండి  రి ి రాబట్్లేదు   
 

( ేరా ెం.9  మ.ప ాూలకల్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
 

 3గాా ంట ను సకమాముగా మ మ్గించక పో వడం కోడ్  ం  

  

 రష్ి్ట  నై పరమ్జనములకు ఉ శేంపబడిన లేక పరతేూక్ంపబడని ార ంటా్ను మరియు ధులను 
ఇతర పరమ్జనములకు మ మ్ ించరాదు  ార ంట్ు మ మ్గమునకు సంబం ించిన కంట్టంజ ంట్ు 
వూయము 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 రారించిన ా 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 తిూం తొల ించుట్కు మరయిు ఇట్ట్  ార ంటా్ను సరి ాగ  
మ మ్ ించుట్కు అవసర  నై చరూలు ెంట్ ే సుకోవలెను  ార ంట్ు మడ్ుదల కంట్ే అ ికం ా ఖరుి 

ేయడ్ం వంట్టమ ార ంట్ు మడ్ుదల ేయు అ కిారిక ్తజలుప తూ ఆ అ ిక  ైన మ మ్గ మొతములను 
పరభుత ం నుండి రాబట్ు్ కొనవల టన ఆవశూకత ఉం ి  
 

 పం ాయి  రాజ్ సంసల ధులు పరిపాల ాపర  నై మరయిు ా క్ సంబం ించిన ఖరుిలు 
ే కొరకు యేవ ోి   వ బంధనలో మరయిు యం ఎస్ట   ెం  ార మీణాభివృ ి  

పం ాయి  రాజ్ ాఖ తే  ి  నందు రష్ి్టము ా తజమయజదయబడిం ి  
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 పరభుత  ఉతరు లకు మరుదం ా మరియు ట  ఆర్ యలకు్  మరియు రూల్  లో తజలుపబడిన 
పరమ్జ ాలకు కాకుండా  ఖరుి యేడ్ం వలన రూ 30 58 లక్షల ధులు సకరమం ా 
మ మ్ ింపబడ్లేదు  సదరు అభూంతరముల సంఖూ పటటిక  ( ) లో ేరకకనిట్ుా ా 74 ఆడటి్ు 
అభూంతరములు లేవ తెడ్  నై ి  ార ంట్ుా ధులు సకరమం ా మ మ్ ించకపో వడా క్ సంబం ించిన 
అభూంతరములు కొ ి ఇకకడ్ చయపబడినమ  

 

 గాా మ పంచాయి - బొ లారం -  దక్ జిలా - పనుల రవహణ – కొలత్ల పుసాకము లో నమోదు 
చేయలేదు - మౙాంకే క అనుమ  లేదు – ధులను సకామముగా మ మ్గించక పో వడం -      
రూ . 3,78,649/- 

 

     ార మ పం ాయి   బొ లలా రం ఆడటి్ ే టన సమయంలో రూ.3,78,649/- పలు పనుల 
ర హణకు మరియు ట డ్బుా ు ఎస్ట  ర హణకు జరి ని కొను ోలు మతం ఉపమ్ ించినట్ు్  

పరశిీలనలో తేమం ి  మరింత పరిశీమంచ ా  సంబం తి అ ికారి  ే స్ాంకద క అనుమ  లేకుండా 
పనులు ర ించినట్ుా  అట్ట్  పనులు కొలతల ప సకములలో కూడా నమోదు ేయనట్ుా  గురంిచ 

ెైన ి  ఈ దృష్టా్ ు వూయం మొతం రూ.3,78,649/- సకరమము ా మ మ్ ించలేద  పరగిణ ంచి అట్ట్ 
మొతా ి ఆడిట్ పరి ి లోక్ సుకోవడ్ంలేదు  ాట్ట మవరములు క్రంద తజలుపబడాు యి  

 

 

వ సం  ోచర్  ం  తే ీ  మవరములు  మొతా్ము రూ   
 

1 46 / 01-11-14 

జద ట  తో ెైప్ లెైన్ రి రేుా   

Rs.165849/- 

ల్ ెం .245/1-11-14 

ల్ ెం .246/1-11-14 

ల్ ెం ..247/1-11-14 

ల్ ెం ..248/1-11-14 

ల్ ెం .249/1-11-14 

ల్ ెం .250/1-11-14 

2 55 / 17-11-14 

ట్ట సరఫరా ెపై్ లెైనా రి ేరుా  

 

Rs.116800/- 

3 73 / 10-12-14 Rs. 24000/- 

4 87 / 06-01-15 Rs. 24000/- 

5 100 / 07-02-15 Rs. 24000/- 

6 108 / 07-03-15 Rs. 24000/- 

 
మొతము  

 
Rs.378649/- 

 

ేరా ెం   ార  పం  బొ లలా రం   దక్ లలా  2014-15  ఆడటి్ ే ికలో ి  
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 గాా మ పంచాయి   - జి ాిరం-  దక్ జిలా - చెల్ంపులకు స్వవయ చెకుక ఉపమ్గించారు – 
యమ మరుదుము - రూ 8,99,871/- 

  

2014-15 సంవత రం మౌకక నగదు ప సకం మరయిు ఖజా ా పాసు ప సకాలను 
పరశిీమంచ ా జకుక నo  00127, తే ి  27-06-2014 ా రా రూ 3,96,116/- కారాూలయ వూయంకు 
మ మ్ ించినట్ు్  పరశిమనలో తేమం ి  అ ే మొతా  నగదు  ప సకం లో వూయం క్రంద నమోదు 

ేస్ారు  కా  ఆ తదుపరి రూ 3,96,116/-  చలలన్ నo . 2556 తే :ి28-06-2014 ా ర ఖజా ా క ్అ  ే

జకుక  జత ే ట జమ ేస్ారు.  
 

    అ మేధం ా ేరకక జకుక నo  003521 తే ి  12-11-2014 ా రా రూ 503755/ కారాూలయ 
వూయం క్రంద జార ి ేస్ారు  ఆ తదుపరి అ  ే జకుక  జత ే ట  చలలన నo 7831, తే :ి14-11-2014  

రో న జమాంప  ేస్ారు. కారూ రా హక అ కిారి  ే టనట్ువంట్ట చరూలు వూయ మ్గములో 
అనుమల ాలకు తావ  ఇసుం ి  కావ న భమష్టూతత లో  ఇలలంట్ట పదతతలను పాట్టంచ వద  
సయచించ ెనై ి  

ేరా ెం   ార  పం  బొ లలా రం   దక్ లలా   2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి  
 

 బకాయిలు వసూలు చేయకపో వడం కోడ్  ం  

  

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

గమ ంచ ెనై ి   ె ైబకాయిలు కాలల తము కాక మును ే  వసయలు ేయుట్క ై ఆయల కారూ ర హణ  
అ కిారులు తగు తక్షణ చరూలు అన ా జప  యేడ్ం చట్్ రణతాూ చరూలు సుకొనడ్ం పరా టకూూష్టన్ 
లే ా కోరు్ లో కదసులు మొదలెైన పలు మధములెైన బకాయిలు వసయలు యేుట్క  ై చట్్ పర  నై 

బంధనలునిప ట్టక్  ఈ బకాయిలు కాల ోష్టం పట్్కమును  ే వసయలు ేయుట్క  ై తగు చరూలు 
సుకొనలేదు   ఈ కాల ోష్టం పట్ట్న బకాయిలను చట్్ రణతాూ ఇప డ్ు వసయలు ేయలేము  కాబట్ట్   
ా  వలన పం ాయి  రాజ్ సంసలకు ాశ తము ా నష్్టము ాట్టలుా తతం ి. 2014-15 సంబం ించిన 

కాల ోష్టము  ేవసయలు కా  మొతములు కొ ి క్రంద ేరకకనబడనిమ  

 
 

 ఈ మధం ా త ని చరూ సుకొన  కారణం ా మొతం వసయళా్ బకాయిలు రూ  2352 22 లక్షలు 
గల అభూంతరములు 6081 ా అనుబంధ పటటి క  ( ) లో ప ందుపరచబడనిమ  
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.1 జిలా పరషిత్ –  దక్ - దుకాణాల సము ాయాల అ ెు  -  దు  మొతా్ం లో బకాయిలు - త్దుపర ి

చర ను అనుసరించడం లేదు - త్క్షణ ే రిగి రాబటివలయును - రూ . 9,48,640/-  

  

2014-15 సంవత రా క్ ాను  దక్ ప మౌకక ఖలతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో, ప  మౌకక 

యంతరణలో ఉని ఒక దుకాణాల సము ాయం, ెలల ారణ అ జకు ఇచిినట్ు్  గమ oచబడిం ి. అ జల 

రి స్ర్ మౌకక పరశిీలన ె,ై అ జ ారుల నుండి ారణ ా అ జలు బకాయి ఉనిట్ు్  గమ ంచబడిం ి. ఈ 

మొతాల మలువ రూ 9,48,640/- కు ేరుకుం ,ి ఇ ి ారణ మొతం మరియు న్ 2009 నుండ ిబకాయిలో  
ఉనిమ.  కారూ రా హక అ ికారి అ జ ారుల నుండి మొతం బకాయిలు రాబట్ట్  ప  స్ా ారణ ధులకు 
జమ ే ట  ఆడటి్ ారకి్ తజమయపర ామ. మవరాలు అనుబంధం I & II లో క్రంద ఇవ బడాు యి: 

అనుబంధం I 

ష్టాప్ 

సంఖూ 
ఆకరమణ ారు   

ేరు 
ెలకు 
అ జ 

బకాయి 
కాలము  

వసయలు 
ేయవల టన  

అ జ 

వసయలు 
ే టన అ జ  

రి ి రాబట్్ 
వల టన అ జ   

మొతము 
బకాయి 

ెలలు  

2 

యు మ భగ ాన్ 

ారాయణ 
3000 

06/2009 

నుండి 
03/2015 

వరకు 
531000 54000 477000 159 

        531000 54000 477000   

 
అనుబంధం – II 

వ.సo 
దుకాణం 

నo 
ఆకరమణ ారు ేరు 

టర 

ెల ారణ 
అ జ 

బకాయి 
కాలము  

వసయలు 
ేయవల టన  

అ జ 

వసయలు 
ే టన 

అ జ  

రి ి 
రాబట్్ 
వల టన 

అ జ   

మొతము 
బకాయి 

ెలలు  

1 2 ఎస్ట  రాజ్ కుమలర్ 7295 

12/2008 

to 

3/2015 

554420 476880 77540 11 

2 4 ఎస్ట సతూ ారాయణ 8500 

4/2009 

to 

3/2015 

603500 524000 79500 10 

3 5 ఎస్ట  ెంకటే్శ రరావ  8100 

12/2005 

to 

3/2015 

1296000 981400 314600 38 

     మొతా్ం     2453920 1982280 471640   

 

 

 ( ేరా ెం.8   లలా  పరషి్టతత,  దక్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి ) 
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4.2 మండల పరిషత్తా  – పటాన్  చెరువు -  దక్ జిలా – కిరాయి ారుల నుండి అ ెు  వసూలు 
చేయలేదు -  దు  మొతా్ంలో బకాయిలు  - రిగి రాబటివలయును - రూ 1,63,000 - 

  

ఆడటి్ జరుగుతతని సమయంలో అ జ వసయలు రి స్ర్  పరశిీమంచ ా  కొ ి మండ్ల పరషి్టతత 

దుకాణాలను కర్ాయి ారులకు క్రంద మవరించిన మధము ా లెసరి అ జకు ఇవ డ్ం జరి ని ి. 
రికారుు లను ప న  పరిశీమంచ ా  రూ 1,63,000/- మొతము ాలుగు సంవత రముల  అ జ బకాయిలు 
ఉనిట్ు్  ా గమ ంచబడిం ి. కారూ రా హక అ కిారి అ జ వసయలు కోసం ఎలలంట్ట చరూ సుకోలేదు. ఈ 

మష్టయం ఎం. ట.డి.ఓ. క ్  చె్ యం  లేఖ. ెం.6 / 2015-16, తే .ీ22.07.2015 ా రా  తజమయపరచట్ం 

జరి ిన ,ి కా  ఎట్ువంట్ట సమల ానం రి ి ఇవ లేదు. 
 

 క్రాయి ారుల నుండి అ జ వసయలు యేుట్కు తక్షణ చరూ సుకోవలెను.ఆ మొతా  మండ్ల 
పరషి్టతత ధులకు జమ ే ట ఆడటి్ ారకిక తజమయపర ామ. 

మొతము రూ  లలో 
మౘాప్ 

నం. 

అ ెు ారు / దుకాణం ేరు  లకు అ ెు  03/2015 వరకు 
మొతా్ం బకాయి 

1 ేజర్ టంగ్ పాంగ్ బేకరణ, పట్ాన్  జరువ  1000 56,000 

2 శీరమ . .సు త శీర శక ్కార ఫ్్ట ెంట్ర్, పట్ాన్  
జరువ  

1000 49,000 

3 . శీర ాస్ట ఓం స్ాయికమూూ కదష్టన్  & 

రాక్  ెంట్ర్, పట్ాన్  జరువ  
1000  58,000 

మొతా్ం రూ. 1,63,000 

 

 

( ేరా ెం.2  మ.ప పట్ాన జరువ   దక్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
 

4.3 మండల పరిషత్తా  - పటాన్ చెరువు – దుకాణ సము ాయం కేటాయింపు - కేటాయించ్న 

అపుటటనుండి  అ ెులు వసూలు చేయలేదు - సంసథకు నషిం ాటటల్ం ి - త్క్షణ ే రిగి 

రాబటివలయును - రూ.5,16,000/- 

  

ఆడటి్ సమయంలో మండ్ల పరిష్టతత పట్ాన్ జరువ  క ్సంభం ించిన దుకాణా సము ాయలలు 
కొ ి బసు  పరా ంగణం ఎదురుగ ఉనిట్ు్  గమ చిబడిం ి. రకిారుు లను పరిశీమంచ ా 20 దుకాణాలను తే  ి

17.02.2014 న కర్ాయి ారులు పర  లె 5వ తే  ి లోప  అ జ జమాం ే మథము ా ఒప ందము 
కుదురుికు ాిరు. మరల పరశిీమంచ ా ఒప ంద౦ జరి నిపట్ట్  నుండి ఇంతవరకు అ జను వసయలు 

ేయలేదు. కొంత మం ి నుండి న్ 2014 మరియు ఇంకొంతమం ి నుండి  ఏ టరల్ 2014 నుండి వసయలు 
ే ారు. 
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 ెై ా అ జ ఒప ందం లో  బందనలు మరియు ష్టరతతల పరకారం పర  సంవత రం 10% అ జ 
ెం ే ెసులుబాట్ు ఉం ి. కదట్ాయింప  తే ి 17.02.2014 యునిందున తే ీ 16.02.2015 ాట్టక్ ఒక 

సంవత రం గడచిి యుంట్ుం ి  కావ న అ జ తదనుగుణం ా ెం ామ. కా  లెై, 2015 ఆడిట్ 

అయి్ూంతవరకు వరకు ఎలలంట్ట అ జ ెంప  జరగలేదు  ఇ ి సంసకు ఎంత ా ో నష్్టం కమ ించిం .ి  
కారూ రా హక అ కిారి మౌకక  చిష్్ట వలన సంస క్రంద మవరించిన మధము ా రూ .5,16,000/- 

రూపాయల నష్్ట౦ పో యిన ి. ఈ మష్టయం ె ై ఎం. ట.డ.ిఒ క ్ ెచ్ యం  లేఖ ెం .6 / 2015-16, 

తే .ి22.07.2015 ా రా తజమయపరచి లోపాలకు గల కారణాలను మవరించవల టం ి ా కోర ెనై ి. కా   

ఎట్ువంట్ట రకిారుు లను అం ించలేదు లే ా మవరణ సమరి ంచలేదు. 
మొతము రూ లలో 

వరుస 

సo. 

అ ెు ారు ేరు మౘాప్ 

నం. 

త్కుకవ మొతా్ములు 
స్ేకరించ్న కాలము  

బకాయి 

స్ేకరించుట రూ   
1 యం. నరి ంగ్ రావ  1 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

2 చె్. జవరలిలల్ ౌదర ి 2 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

3 యం  మలేా ష్ 3 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

4 ఎన్. సహ వే్ 4 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

5 ఎన్. ీరజ్               5 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

6 చె్. మజయలనంద్  6 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

7 మహముద్ అమ 7 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

8 . ాసకర్ ర డిు  8 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

9 ఎండ ిమో టన్ 9 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

10 . నర హర ి 10 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

11 కుమలర్ డ్               11 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

12 కుమలర్ 12 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 
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13 ఎన్ పరమణ్ కుమలర్ 13 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

14 యం. కృషీ్ట 14 17.2.2014 నుండ ి

30.06.2014 వరకు 
36,000 

15 ట. లక్షిి 15 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

16 యం ఎ  ఖయుం  బేగ్ 16 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

17 ట్ట. రాజదందర్ టంగ్ 17 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

18 . క్ష్టో ర్ 18 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

19 క . శంకర్ 19 17.2.2014 నుండ ి

31.03.2014 వరకు 
12,000 

మొతా్ం రూ: 5,16,000 

  

 ెైన తజమ టన మొతము మండ్ల పరషి్టతత కు ఒక మంచి ఆ ాయ వనరు ా ామంచ వచుిను   
కావ న  తక్షణ ే బకాయిల  వసయలు ే ట స్ా ారణ ధులక్ జమ యేవలెను   
 

( ేరా ెం.1  మ.ప పట్ాన్ జరువ   దక్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

4.4 గాా మ పంచాయి   - ఇమౙాిపూర్ -  దక్ జిలా – మతెైమ బజార్ ేలంపాటు -బకాయిలు వసుల 
చేయకపో వుట - గాా మ పంచాయి   దులకు నషిం – కామ రహిత్ము - రికవరగ అవసరం –     
రూ  15,500/- 

 

 2014-15 సంవత రం లేంపాట్ు దస్రా లు మరియు దస్ా ే లను పరిశీమంచ ా, ార మ 
పం ాయి  అ కిారులు మతజైమ బజార్ లేంపాట్ లో శీర యి రర శీర ాస్ట S/o లక్షియూకు రూ 5,05,000/- కు 
ఏ టరల్  2014  నుండి మలరిి 2015  మధూ కాలమునకు కదట్ాయించట్ం జరి ిం ి  
 

 ార మ పం ాయి   అ ికారులు తయలరు ే టన ఆ ాయ మరియు వూయలల జా తా పరకారం  
ేలంపాట్ మొతం లో అతను రూ 4,89,500/- మలతర ే జమ ేస్ారు  మ మిన రూ 15,500/-  ఆడటి్ 

ము ింప  తే  ివరకు జమ యేలేదు   సంబం తి వూక ్తో  కదట్ాయింప  కాలంలో లేంపాట్ జమాంప ల 
గురించి ఉతరపరతతూతరములు జరి టనట్ు్  ఏ దస్ా ే ల లోను క టంచలేదు  ఇ  ి ార మ పం ాయి  
అ కిారుల రాక్షూమునకు తారాకణము   ెనై జ ట న మష్టయము దృష్టా్ ు సదరు వూక ్ నుండి రూ 
15,500/- వసయలు ే ట ఆ నగదు ను ార మ పం ాయి  స్ా ారణ దులలో జమ యేలమ  

 

ేరా ెం   ార  పం  ఇస్ాిపూర్   దక్ 2014-15  ఆడటి్ ే కిలో ి  
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4.5 గాా మ పంచాయి  - పరణ ాల - ఖమ ం జిలా - పడవ మహారా కి ేలంపాట - ధులు మొతా్ం 
వసూలు చేయకపో వటం – త్క్షణ ే  వసూలు చేయవలెను - రూ 21,96,300/- 

  

2014-15 సంవత రా క్ ాను పరీ ాల ార మ పం ాయి  లేంపాట్ పతరా లు ఆడిట్ లో 
పరశిీమసుండ్ ా రూ , , /- ేలం ే  ే వూకుల నుండ ి వసయలు ేయవల ట యునిద  
గురంిచ ెైన ి  ఇ  ి పడ్వ మహారా క ్ సంబం ించిన లేంపాట్   కా  ఆడటి్ ము ింప  లో ా 
రూ 43,77,200/- వసయలు యేబడని ి  మ ిమన రూ.21,96,300/- మొతా  క్రంద మవరించిన మధం ా 
వసయలు యేవలెను  

 

వ 
సం  

ేలం సే్థన వ కీా ేరు  సంవత్సరం ేలము 
మొతా్ము రూ  

వసూలు చసే్థన 
మొతా్ము రూ  

లువ రూ  

1 ట ెంకట్శే రా  -  13,10,000 11,40,000 1,70,000 

2 ఎల్  శవ పరస్ాద్  -  17,01,500 6,69,700 10,31,800 

3 ట  నర టంహారావ   -  17,72,000 12,32,500 5,39,500 

4 కద  ా దశ రరావ   -  17,90,000 13,35,000 4,55,000 

  మొతా్ము  65,73,500 43,77,200 21,96,300 

 

ేరా ెం  ార  పం  పరీ ాల ఖమిం 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి  

 

 అ  ే మధం ా 2014-15 సంవత రా క ్ ాను దుముిగూడజం మండ్లము లో  ార మ 
పం ాయి  పరీ ాల ాహనముల  పారికంగ్ కొరకు జరి టన లేం మొతా ి  సంబం తి వూకుల నుండ ి
వసయలు ేయవల టన బకాయిలు ఉనిట్ు్  గమ ంచబడిం ి  ేలంపాట్ దస్ా ే ల పరిశీలనలో 
నలుగురు ేలం ే టన వూకుల నుండి రూ 13,37,478/-  బకాయిలు ా ెండింగ్ ఉనిట్ు్  
గమ ంచబడిం ి  ఇట్ట్  మొతము ార మ పం ాయి క ్ముఖూ  నై ఆ ాయ వనరు ా ామంచి త రితం ా  
సదరు వూకుల నుండ ివసయలు యేవలెను   
 

ేరా ెం  ార  పం  పరీ ాల ఖమిం 2014-15  సంవత రము ఆడటి్ ే ికలో ి  

 

4.6 గాా మ పంచాయి  – అడసర పహాడ్ - ఖమ ం జిలా - చపేల చెరువు ేలంపాట -  ండింగ్ 
బకాయిలు - వసూలు అవసరం - రూ 28,000/- 

  

2014-15 సంవత రా క ్ ాను ార మ పం ాయి  ఆడ్ర లపాడ్ు  ఖమిం లలా  లేంపాట్ 
దస్ా ే ల పరిశీలనలో శీర అట్లా రి రామర డిు  పేల జరువ ను రూ 60,000/- కు లేంపాట్ పమక్నట్ు్  
గురంిచ ెనై ి   మరింత ఆడటి్ పరశిీలనలో గమ ంచ ా అట్ట్  మొతం లో కదవలం రూ 32,000/- మలతర  ే 

జమాం ారు  ఇంకా  రూ 28,000/- మ ిమ ఉం ి  ెనై రేకకనబడని మొతా  ార మ పం ాయి  ధులకు 
ఆడటి్ ము ింప  వరకు కూడా జమాంచలేదు  కావ న త రతి వసయలు కోసం తక్షణ చరూ సుకో ామ  

 

ేరా ెం   ార  పం  అడ్సరా పహాడ్  ఖమిం 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  
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 సరుథ బాటుకాక  ండింగులో ఉని అడావనుసలు కోడ్  ం  

  

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

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

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

ే ికలందు అభూంతరపరచడ్  నై ి   
 

 డరా యింగు అ ికారులు తగు చరూ సుకొన  కారణం ా దె మొతములో పర నల్ 
అడా ను లు కూడా ాలల కాలం పాట్ు బకాయి పడిపో వడ్ం ఆడటి్ు నందు గమ ంచడ్  నై ి  ఈ 
అభూంతరములు పరభుత  ఉ ోూగులు వూక ్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 ించినమ  ఈ వూకగ్త అడా ను ల ియు తేనము  ట్ట ఎ లుా ల నుండి రకివరణ యేవల ట 
ఉని ి  మరయిు వసువ లు వేల కొరకు సుకుని అడా ను లు  ఆ పరమ్జనం పూరకిా ా  ే
సరుబాట్ు ేయలమ  సంవత రాల తరబడి ఇలల ేయకపో వడ్ము ాలల దె తప  అట్ట్  బకాయిలు  
రికవరణ యే  అ కిారులను బాధుూలు ా యేవలెను  లలా  పరిష్టత్ అభివృ  ి అ ికారులు ెలసర ి
సమల ే ాలలో అడా ను ల రికవర ి ప రోగ  సమీక్షించి సదరు మొతములను రాబట్ు్ ట్క ై చరూలు 

సుకొనవల టన అవసరముని ి  
 

 సదరు కదట్ రిి క్రంద మొతం రూ.296.13 లక్షలు గల 265 అభూంతరములు సరుబాట్ు 
ెండింగులో ఉని అడా ను లు ా అనుబంధ ఏకకకృత పటటి క  ( ) లో ప ందు పరచబడనిమ  

 

5.1 జిలా పరషిత్  -  కరగంనగర్ – గృహ  రా ణ అడావనుసలు  -  రుణం సుకుని ారి నుండి 
ాయి ాలు రాబటి లేదు - సర ిఅయిన ి కాదు - త్క్షణ చర  అవసరం 

  

లలా  పరషి్టత్  కరణంనగర్ ఖలతాల ె ైఆడిట్ సమయంలో, గృహ  రాిణ అడా ను లు  లలా లో   
మమధ ఉ ోూగులకు మం రు ేయబడింద  గురంిచ ెనై ి  రికారుు లను మరింత పరశిీమంచడ్ంతో, ఎకుకవ 
మొతములో బకాయిలు ఉనిట్ుా ా ఆడటి్ గురంిచిం ి  అ ి సంకలన మొతం రూ. 42,91,760/ - ా 
ఉ ో ూగుల నుండి రాబట్ా్ మ   ఉం ి. అ ేక సందరా లోా ,  మొదట్ట క్ ట ము ి ట 18 లెలు గడచిిన తరు ాత  

కూడా రకివరణ పరా రంభించబడ్లేదు.  
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  యం ఎస్ట లో జారణ యేబడని హౌస్ట ముంగ్ అడా న్  రూల్  మౌకక రూల్ - 9 పరకారం 
మరియు  యం ఎస్ట. ెం.311 ఆరకి & పరణాళిక (ఎఫ్ డ్బుా ు. ఎ & ఎల్) ాఖ తే :ీ- 6.11.1996 
పరకారము, గృహ రాిణ అడా ను లు 19 వ లె లే ా భవనం పూరి అయిన తే ీ, ఏ ి ముందు అయిత ే

ా  తే  ినుండ ిమొదట్ట క్ ట రూపంలో రకివరణ పరా రంభం కావల ట ఉంట్ుం ి. 
 

 కా  అట్ట్  ాయి ాల వసయలు ఇంకను పరా రంభం కాలేదు  రికవరణ లను కరమం తప కుండా 
గమ ంచక పో వట్ము అ ే ి డరా యింగ్ అ కిారి తరప న వర  ైన రాక్షూం ా ామంచ ెైన ి  
అందువలన తక్షణ చరూలు అవసరము   
 

( ేరా ెం.  (ii) లలా  పరిష్టత్ , కరణంనగర్  2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
 

5.2 మండల పరషిత్తా  - కొండాపూర్ -  దక్ జిలా – అడావనుసల చెల్ంపు - సరుు బాటు చేయలేదు - 
రిగి రాబటివలయును- Rs.26, 292 / - 

                            

              2014-15 సంవత రా క ్మండ్ల పరషి్టతత కొండ్పూర్ ఖలతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో, తరా గు ట్ట 
సరఫరా కోసం పం ాయ  కారూదరి , అమయలబాద్ కు క్రం ి మధము ా అడా ను  మం రు ేస్ారు. 
 

వ.సo చర్ నo/తే  ి ఉ శేం జమాంచిన  ి
మొతం 
రూ  

1 001249/20.3.15 తరా గు రు పం ాయ  కారూదరి , 
అమయలబాద్ 

26,292 

 

  యం ఎస్ట. ెం.704 తే ీ: 05-11-1994 ట ఆర్ మరయిు ఆర్ డి  ాఖ జారణ ే టన 10 వ 

బంధన పరకారం, ఎం. ట.డి.ఒ అడా ను ా రూ 2000/- మొతా ి మంచకుండా జనరల్ బాడ ీ

సమల ేశంలో రాినము ే ట ెచిిం ే ెసులుబాట్ు  అ కిారం ఉం ి. ఇ లలంట్ట ముందసు జమాంప లను 
15 రో లలో సరుబాట్ు యేలమ. ఆడటి్ పరశిీలనలో  ెనై  ేరకకని ముందసు జమాంప లను సరయిిన 

చర్ లే ా లుా లతో ఆడటి్ ము ింప  తే  ీ వరకు సరుబాట్ు యేలేదు. లా్్ మరియు చర్  

ప ందట్ా క్ ఎం. ట.డి.ఒ తక్షణ చరూ సుకో  ాట్ట  ఆడటి్ ారకి్ సమరి ం ామ   లేనటా్యితే  అట్ట్ 
అడా ను లు మం రు ే టన ఉ ే ాూ క్ మ మ్ ంిచ బడని ా లే ా అ  ే మష్టయము 
దుర మకరించలేము   

 

( ేరా ెం.16  మ.ప కొండాపూర్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
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5.3 మండల పరిషత్తా  – జహీరాబాద్ -  దక్ జిలా - స్థబబం కిి ముందసుా  చెల్ంపులు చేమౙారు - 
సరుు బాటు అవసరం – రూ 70,700/- 

 

 2014-15 సంవత రా క ్మండ్ల పరషి్టతత జ ీరాబాద్ రకిారుు ల పరశిీలన ె,ై మండ్ల పరషి్టతత 

టబ ం కి్ ముందసు జమాంప ా  క్రం  ిమొతాలను మం రు ేస్ార  గమ ంచబడిం ి. 
 

వ. 

సం  

చర్ నo/తే  ి ముందసు జమాంప  
మౌకక ఉ శేం 

ముందసు జమాంప  ే టన 

వూక ్ రేు 
మొతం 

రూ  

1 99/5.12.14 ఐరన్ ిరల్  అమరుిట్ అ ట ె్ ంట్ .ఇంజ ర్ 35000 

2 111/24.12.14 - ెై -ే - ెై -ే 11800 

3 125/22.01.15 - ెై -ే - ెై -ే 3900 

4 108/9.12.2014 ెనన్ పం టణ  కారూకరమం - ెై  ే- 20000 

మొతం 70700 

 

  యం ఎస్ట. ెం 704 తే ీ: 05-11-1994 ట ఆర్ మరయిు ఆర్ డి  ాఖ బంధన పరకారం, 
మం రు ే టన ముందసు జమాంప లను 15 రో లలో సరుబాట్ు ే ే సెులుబాట్ు ఉం .ి కా  రేకకని 

మొతం ఆడటి్ ము ింప  లోప  సరుబాట్ు యేలేదు. ఈ మష్టయం ెై ఎం. ట.డి.ఒక ్

HM.Lr.Spl.No.1/2015-16, తే .ి౦4.02.2015 ా రా తజమయపరచి, లోపాలకు గల కారణాలను 
మవరించవల టం ి ా కోర ెనై .ి కా   ఎట్ువంట్ట రకిారుు లను అం ించలేదు లే ా మవరణ సమరి ంచలేదు. 
కావ న ఆ మొతా  తక్షణ ే సరుబాట్ు ేయలమ లే  ో సదరు బాధుూలెైన టబ ం ి నుండ ి అట్ట్  
మొతములను రి ి రాబట్్వలయును. 
 

( ేరా ెం.5 మ.ప జ రీాబాద్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
 

. యమాల ఉలంఘన కోడ్  ం  

 

 ఆడటి్ లో గమ ంచిన ేమన ా కొ ి కదసులలో రాక్షూము ే ా  లేక అవ ాహన లోపము  ే
ా  పం ాయ రాజ్ సంసల  ధులను చెిించుట్కు జారణ ేయబడిన బంధనలను మరియు 

పరభుత  ఆ శేములను ఉలాం ించి ారు  కొ ి కదసులలో సదరు ధులు రదశంచిన పరమ్జనములకు 
ాక ఇతర  పరమ్జనములకు ెచిించబడినమ  మరకిొ ి కదసులలో పరభుత  ఆ శేములను తప ా 

అరం సేుకొనుట్ వంట్మ ఆడటి్ులో గమ ంచడ్  నై ి  ఆక్షద టంచిన సదరు ఖరుిలను ఆడటి్ు 
ే ికలో ప ందుపరచబడనిమ  

 

అకరమ  ైన ఖరుిలకు సంబం ించిన అభూంతరములు 35928 మరియు ా క ్పర ేయముని 
మొతం రూ 4704.06 లక్షలు  ే ికకు జతపరచబడని మవరణ పటటి క.9 (9)లో చయపబడనిమ. 
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6.1 జిలా పరిషత్  - కరగంనగర్- జిరాక్స  థన్ మరియు కంపూ టర్ కొనుగోలు - కొనుగోలు ద 

ధేం - ఆ మొతా్ం అభ్ ంత్రముగా ఉంచబడిం ి - రూ 3,98,835/- 

  

లలా  పరిష్టత్  కరణంనగర్ ఆడటి్ సమయంలో, రూ. 3,98,835/- కంపూూట్రుా , రాక్  మరయిు 
ఫ్ాూక్   టన్ కొను ోలుకు ఖరుి టె్ట్నట్ు్  గమ ంచబడిం ి. కొను ోలు మవరాలు క్రంద ఇవ బడాు యి. 

చరు నం/తే  ీ మవరముల 
మొతం. 

రూ 

299/05 -10-2015 రికో ఇండియల మమట్రడ్ నుండి రాక్  యంతరము మడి పరకిరాల 

కొను ోలు – ెం  73150249 Dt : 11-12-14 

16065 

334/06 -02-2015 10 HP డజస్టక ట్ాప్ కంపూూట్రుా  మరయిు LED మల ట్రుా , లేజర్ 

జ ట్ 1020 టరంట్ర్ దృ ట్  
ట్రకాిల , కరణంనగర్ నుండ ికొను ోలు. ెం  3184 / 2014-15 Dt : 
22-1-2015 

366800 

335/02 -02-2015 బరదర్ లేజర్ ఫ్ాూక్  యంతరం డి  ట్రక్ సరణ సె్ట 
కరణంనగర్ నుండ ికొను ోలు ే టన .ి ెం  69 / dt : 23-1-2015 

15970 

మొతం: 398835 

 

  యం ఎస్ట. ెం.43 ఆరకి అండ్ పరణాళిక ( ట ఎల్ .ఐ ట్ట మరియు ట) ాఖ తే  ి 15-06-

1998, లో ఉని పరభుత  ఉతరు ల పరకారం, కారూ రా హక అ కిార ికంపూూట్రాను కొను ోలు యేుట్కు 
పరభుత  అనుమ  కమ ి ఉండామ. ఆ కొను ోలు కూడా తజలం ాణా రాష్్టర స్ాంకద క వేలు మమట్రడ్ నుండ ి 

మలతర ే యేలమ.  కా  రికారుు ల పరిశలన ె ై అట్ువంట్ట అనుమ  సదరు అ ికారి ప ం నిట్ుా  లేదు  

 

 పరభుత ం సరుకులర్   మో పరకారం. నం. 8083 –ఎ / 151 / ట్ట ఎఫ్ ఆర్ / 2014, తే ి15-04-

2014 పరకారము పరభుత ం ఆరకి కరమశక్షణ చరూల క్రంద కొను ోలు ెై ధేం మ ించిం ి. అందువలా మడ ి
పరకిరాలు మనహా కొను ోలు  ే టన ాట్ట మలువ  మొతం  రూ  3,8 , - కు ాను సంబం ిత 
అ కిార ినుండి ఆమోదం ప ందవలెను    
. 

( ేరా ెం.4  లలా  పరషి్టత్  కరణంనగర్ లలా   2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
 

 ఇ మేధం ా, అ ే సంస లలా  పరషి్టత్   కరణంనగర్, రూ. 1,11,990/- నందు ే ిత కాలంలో  
ఫరణి చర్, యు ట ఎస్ట మరయిు కూలర్ వసువ లను చరు నం 49, 151 మరయిు 384 ా రా కొను ోలు 
జరి టనట్ు్  గమ ంచబడిం ి.. సరుకులర్  మో. నం. 8083-ఎ/151/ ట్ట ఎఫ్ ఆర్ / 2014, తే ీ 15-04-

2014 లో  ఆ ే ాల పరకారం ా రా పరభుత ం మ ించిన ధేం కారణం ా ఆ మొతా క్ సంబం ిత 
అ కిారి ే ఆమోదం ప ంద వలెను    
 

( ేరా ెం.4 (ii)  లలా  పరిష్టత్ , కరణంనగర్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
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6.2 మండల పరిషత్తా  - మానూర్ -  దక్ జిలా - లీగల్ చారగీల చెల్ంపు - మవరములు తలెుపలేదు – 
యమ మరుదుము  - రూ 7,000/- 

  

రూ 7,000/- మొతమును చర్ ెం .25/4-9-2014 ా రా మగల్ ారణీల కొరకు 
జమాంచియు ాిరు  మగల్ ారణీల జమాంప లను పం ాయత్ రాజ్ (యం ట  ా రా చట్్పర  ైన ప  

అప ించడ్ం)  యం ఎస్ట. ెం.189 పం ాయి  రాజ్ & ార మీణ అభివృ ి ( యమం) తే :ి 06-06-

2000 లో  యమలల పరకారం ెచిిం ామ. ఆడటి్ సమయంలో ెైన ేరకకని  లో   

మలరగదర కాలు అనుసరించలేద  గమ ంచబడిం .ి సయట్  రి స్ర్ ర ించబడ్లేదు మరియు ఆడటి్ 
కు సమరి ంచలేదు  ఈ కదసుకు సంబం ించిన ెలై్  కూడా ఆడిట్ కు అందుబాట్ులో ఉంచలేదు  
అట్ువంట్ట రికారుు లు  లేకుండా అట్ట్  ఖరుిను ఆడిట్ నందు ధృమకరించలేము  

 

( ేరా ెం.12 మ.ప మలనయర్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
 

6.3 మండల పరిషత్తా  - రాయికోడ్ -  దక్ జిలా - ే ంిచ్న సమయం లో మౙామాగాి కొనుగోలు - సర ి

అయిన ి కాదు – రూ  42,250/- 

 

 2014-15 సంవత రా క్ మండ్ల పరషి్టతత రాయికోడ్ ఖలతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో రూ. 

42250/- ఫరిి చర్ కొను ోలు కోసం ఖరుి ే ట యు ాిరు  అంతకేాకుండా, ఆరకి కరమశక్షణను 
ర ించడా క్ పరభుత ం మ ించిన ధే సమయంలో కొను ోలు ే టనట్ుా  గురంిచబడిం ి. అందువలన 

అ మధం ా ఖరుి ే టన మొతా ి ఆడటి్ నందు ఆక్షద టంచ ెనై ి   
 

వ.సo చర్ నo & తే  ీ మొతం రూ  మవరముల జమాం ారు 
స్ా ారణ ధులు 

శీర స్ాయి బాబాఎంట్ర్ 
ెైజై స్ట  

1 

11 / 16.5.14 

మరియు 0013596 / 

16.5.14 

7250 
జకక రు ా 

16000 
ో జరజ్ రు ా 

750 
ర ాణా ారణీలు 

ట్ట ఎఫ్ ట   ధులు 

2 3 / 25.9.2014 18250 

కంపూూట్ర్ ట్ేబుల్  
అలిరా ీ్ల్ కురణి లు 
(25) 

  
మొతం 

42250 
  

  

 

 ఆ మధం ా ఖరుి ే టన మొతమునకు సంబం ిత అ ికారి  ేఆమోదము ప ందవలెను  

 

( ేరా ెం.11 మ.ప రాయికోడ్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
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6.4 గాా మ పంచాయి  – అ న్ పూర్ -  దక్ జిలా – పంప్ స్ ట్స ల కొనుగోలు – రికారుు లలో 
నమోదు చేయకుండా చెల్ంపులు - పరిపాలన మరియు మౙాంకే క అనుమ   లేదు – అభ్ ంత్రం 
– రూ 10,01,724/- 

  

ార మ పం ాయి   అమీన్ పూర్ 2014-15 సంవత రం క్రంద చయ టంచిన చరాను పరశిీమంచ ా  
రూ  10, 01,724/- డరా  ే ట పంప  టె్  కొను ోలు కోసం జమాం ారు  

 

వ  
సం . 

చర్ ెం  తే  ీ మవరములు  మొతము రూ  

1 621/16.3.2015  పంప్ టాె్ కోను ోలు  10,01,724 

  మొతము  10,01,724 

 

క్రంద రేకకన బడని లోపముల  తే అట్ట్  ఖరుిను ఆడటి్ అం ణకరించడ్ం లేదు  

 

1. గర తీ నుండి రశీదు ప ందకుండా అట్ట్  మొతా ి ీ య జకుక రూపంలో డరా  ే ట జమాంప  ే ట 
యు ాిరు   

2. పరిపాలన మరయిు స్ాంకద క అనుమ  ప ం ి ఆడటి్ ారికక సమరి ంచలేదు   
3. పంప  టె్  బో రద లాే్్ క ్అమరిబడ ిఉ ాియల లే ా పరసుత పథకా ి ెంప ం ిం ేందుకు 

ఉపమ్ ించబడని ా  అ ే  మవరాలు లేవ  
4. WALTA చట్్ం  మౌకక బంధనల పరకారం సంబం ిత అ కిార ి నుండ ి బో ర్ 

ేయడా క్ అనుమ  ప ందలేదు  

 

ెైన రేకకన బడని కారణముల ేత ఆ మధం ా ే టన వూయం రూ 10,01,724/- ఆడిట్ నందు 
అం ణకరించడ్ం లేదు మరియు ఆ మొతా  అభూంతరం లో ఉంచ ెనై ి   
 

ేరా ెం    ార  పం  అమీన్ పూర్   దక్ లలా   2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  

 

6.5 గాా మ పంచాయి     దక్ జిలా అ ాిరం   మదు త్తా    టట  సరఫరా మౙామాగాి  కొనుగోలు 
           కొనుగోనొ మౙాథ క- అవసరా కి త్గిన అంచ ా ేయలేదు – అభ్ ంత్రం  

 

 ఆడటి్ ేయబడని సంవత రప  వూయ మవరములను పరశిీమంచ ా రూ 9,15,912 / - క్రంద 
చయ టన మధం ా మదుూతత, ట్ట సరఫరా మరయిు ఇతర స్ామ ిర కొను ోలు కోసం ఖరుి ే ారు  
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వ  సం  సరఫరా ారు  ేరు  
స్ామల ిర  జమాంచిన 

మొతము 
రూ  

జమాంప  తే ీ  

1 ఓం శవ ట్ేరడ్ర్   పారిమధూము  83700 26-06-2014 

2 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట  పారిమధూము  172000 30-07-2014 

3 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట పారిమధూము  152412 08-01-2015 

4 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట పారిమధూము  103500 12-02-2015 

5 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట ట్ట సరఫరా  127000 26-08-2014 

6 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట ట్ట సరఫరా  49000 14-02-2015 

7 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట ట్ట సరఫరా  48340 14-02-2015 

8 రుక్ిణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట 2 ఫ్ా ింగ్ మష్టనుా  180000 23-08-2014 

  మొతం 915952  

 

ఈ వూయల ి క్రం ి  కారణాల ే అభూంతరపరచ ెనై ి  
1. పరభుత  ఉతరువ  ొ  యం ఎస్ట  ెం.654 ట ఆర్ మరయిు ఆర్ డి  తే :ీ10-10-94 మరియు 

ొ  యం ఎస్ట  ెం.1192 ట ఆర్ మరియు ఆర్ డి  తే :ీ11-09-97 పరకారం మదుూతత, ట్ట 
సరఫరా మరయిు ఇతర స్ామ ిర కొను ోలు కోసం రదశంచబడని రదట్ుా  TSSSIDC  ే
గురంిచబడని  అ ీకృత సంసల నుండ ి కొను ోలు యేలమ . ఈ లల ా మేలో  కొను ోళ్లా  
స్ా క సంసల నుండి యేబడినమ, ఇమ యమ మరుదము  

2. పరభుత  ఉతరు  పరకారం స్ామల ిర రదటా్ను రీయించడా క్ లలా  స్ాయి కొను ోలు కమట్ీ  
ఏరా ట్ు ేయలేదు  

3. సంవత రా క ్అవసర  నై స్ామ ిర  అంచ ా ేయలేదు మరియు ా ాల పద లో కొను ోళ్లా  
జరి ాయి, ఇ  ిసర నై  ికాదు  

4. లువ,  మ మ్గము మరయిు మ మిన స్ామల ిర మౌకక లువను సయచించబడ్లేదు  

5. లుా లో బరా ండ్ మరియు స్ామ ిర మౌకక ాణూత నమోదు యేలేదు  

6. ట్రండ్రుా    కొట్షే్టన్    ఇవ కుండా  సర్  ఓం శవ మరియు రుక్ి ణ  ఎంట్ర్ ెైజై స్ట నుంచి ారణ 
మొతంలో కొను ోలు ే ారు  

7. అ ి కొను ోళా్ లోను స ష్్టత లేదు మరియు మ ట్  బుక్  రాినం ఆడటి్ కు  
అందుబాట్ులోక ్తలేేదు  

 

ెైన ేరకకని లోపాల వలన అయిన వూయం రూ 915952/- ఆడిట్ క్ అం ణకారం ా లేదు 
మరియు ఆ మొతా  అభూంతరం లో ఉంచ ెనై ి  
 

ేరా ెం   ార మ పం ాయ  అ ాిరం   దక్ లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి  
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6.6 గాా మ పంచాయి  - చ్ంత్ూర్ - ాజేడు మండలం - ఖమ ం జిలా – పనుల రవహణ - 
 జర్  ంట్ పుసాకం లో నమోదు చేయలేదు - సరి కాదు - రూ. 5,78,000/-. 

 ార మ పం ాయి  చింతూర్ 2014-15 సంవత రం ఆడిట్ సమయంలో రూ.5,78,000/- 
మొతా ి మమధ కొను ోళా్కు మరియు పనులకు ఖరుి ే టనట్ు్  గమ ంచడ్ం అయిన ి  
అంతకేాకుండా, అందుబాట్ులో ఉని రకిారుు ల పరశిీలన ేయ ా, అట్ట్  కొను ోళ్లా  మరియు పనులు 
కొలతల ప సకంలో  నమోదు యేలేదు  అందువలన, కారూ రా హక అ కిార ి అ ి పనులు సర ి
అయిన రణ లో యం  లో నమోదు యేించి ఆడిట్ కు సమరి ం ామ  అందువలన అట్ట్  మొతమును 
అభూంతర పరచ ెనై ి  

మవరాలు  జమాంచిన మొతము రూ  

 5 ెచ్ ట  మోట్ార్ కొను ోలు  32,000.00 

 5 ెచ్ ట  మోట్ార్ కొను ోలు  35,000.00 

ెచ్ డి  ెైప ల కొను ోలు  18,000.00 

ెైప్ లెైన్ మసరణ  1,25,000.00 

కంకర సరఫరా  1,25,000.00 

కంకర పరచుట్  1,45,000.00 

ెైప్ లెైన్ మకద   64,000.00 

కాలువ పూడకి త  34,000.00 

మొతము  5,78,000.00 

 

ేరా ెం   ార మ పం ాయ  చింతూర్  ఖమిం లలా  2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  

 

 ఓచరు ేత్న బిలులు కంటటంజ ంటు బిలుల నుండి త్గీింపులు 
నహాయింపులు సంబం ిత్ అక ంటకు జమ చయేకపో వడం కోడ్  ం  

పనుల లుా లు  తేన లుా లు మొదలెైన ాట్ట నుండి ే టన త ిగంప లు సంబం తి పరభుత  
ఖలతాలకు పూరి ా జమ యేక పో వడ్ం లే ా కొంత ేరకు జమ యేడ్ం వంట్టమ ఆడిట్ులో 
గమ ంచబడని ి   కొ ి త ిగంప లు సదరు పరభుత  ఖలతాలకు రణీత సమయములో జమ ేయ  
పక్షంలో అపరాధరుసుముతో పాట్ు కరమ శక్షణా చరూ సుకోగల యమలలు ఉనిప ట్టకక అట్ట్  
త ిగంప లు సంబం తి పరభుత  ఖలతాలకు జమ యేడ్ము లేదు  

 

స్ా ారణం ా పనుల లుా లు  ేతన లుా ల నుండి ఈ క్రం ి త ిగంప లు  పరభుత  ఖలతాలకు 
జమ యేవల ట ఉంట్ుం ి  
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పనుల బిలులు 
1. ఆ ాయ పనుి 

2. అమికప  పనుి 

3. ీనర జ్ ీ  

 

ేత్న బిలులు 
1. ఆ ాయము పనుి 

2. వృ  పనుి 

3. స్ా ారణ భమష్టూ  ి

4. రుణాల వసయళ్లళ 

 

జమ ేయక ఉనిట్ువంట్ట గమ ంచిన అవకతల సంఖూ 11618 మరియు ాట్ట మొతము 
రూ 1702.97 లక్షలు ా ఆడటి్ ే ికలో పట్ట్క  లో జతపరచడ్  ైన ి  

 

7.1 జిలా పరిషత్  -  దక్ - అ ెు  ాహన చారగీలు - ఆ ాయ పనుి నహాయించలేదు - రిగి 

రాబటివలయును - రూ 9596/- 

  

2014-15 ఆరకి సంవత రా క్ ఆడటి్ సమయంలో ారకి ఖలతాలను పరశిీమంచ ా  లలా   పరషి్టత్  

స్ా ారణ ధుల నుండి అ జ ాహన ారణీలు జమాంచబడాు యి. కా  జమాంప లు ే ే ముందు  
ఆ ాయపనుి లలంట్ట చట్్పర  ైన మనహాయింప లను  అ జ ారణీల లుా ల నుండి మనహాయించలేదు  
ఆ ాయప  పనుి చట్్ం కె్షన్ 194- ట పరకారం రూ  20,000 మరయిు అంతకంట్ ేఎకుకవ మంచి ఉని 

ఖరుి ే టన సందర ములో ఆ ాయప  పనుి @ 2.24% లుా  నుండి రాబట్్ వలయును. కా  అ  ి
ేయలేదు. అందువలా కారు యజమల  నుండ ి ఐ.ట్ట  ను రి ి రాబట్్ట్ా క్ అవసర  ైన చరూలు 
సుకో ామ మరయిు సంబం తి పదుకు ఆ ాయప  పనుి జమాం ామ. 

 

వ.సo చరు నo/తే  ి
జమాంచిన అ జ 

మొతము రూ   

త ిగంచవల టన 
2.24 ాతం 

మొతము రూ  

కాలం 

1 06 / 5-5-14 48000 1075 3/14 & 4/14 

2 29 / 17-6-14 24000 538 5/14 

3 51 / 15-7-14 24000 538 6/14 

4 71 / 12-8-14 24000 538 7/14 

5 79 / 28-8-14 20129 451 7/14 

6 88 / 9-9-14 24000 538 8/14 

7 92 / 9-9-14 24000 538 8/14 

8 114 / 10-10-14 24000 538 9/14 

9 148 / 13-11-14 24000 538 10/14 
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10 157 / 20-11-14 24000 538 10/14 

11 180 / 19-12-14 24000 538 11/14 

12 190 / 31-12-14 24000 538 11/14 

13 197 / 8-1-15 24000 538 12/14 

14 211 / 20-1-15 24000 538 12/14 

15 248 / 20-2-15 24000 538 1/15 

16 281 / 9-3-15 24000 538 2/15 

17 282 / 9-3-15 24000 538 2/15 

  మొతా్ం 428129 9596   

 

( ేరా ెం.21  లలా  పరిష్టత్   కరణంనగర్ 2014-15 సంవత రము ఆడిట్ ే ికలో ి ) 
 

7.2  జిలా పరషిత్  -  దక్ – పనుల బిలులు – చటిబదు  నహాయింపులు - సంబం తి్ మ ాగాలకు 
జమ చేయలేదు – జమ చేయవలెను – రూ  23,63,607/- 

  

ిగువ మవరించిన మధం ా, ప  లుా లోా  ఆ ాయప  పనుి, టనరదజ్ ారణీలు మరియు మలువ 

ఆ ారిత పనుిలు త ిగంప  ే ట మ ిమన మొతాలను కాంట్రా క్రాకు జమాం ారు.  కా  అలల 
మనహాయించిన మొతములను కొంత జమ ే ట మ మిన మొతములను ఆడిట్ ము ింప   వరకు 
సంబం తి మ ా ాలకు జమాంచబడ్లేదు.  సంబం తి  మ ా ాలకు సమయల క్ జమలు ేయకపో వ ట్ 
వలన పరభుత  ఖజా ాకు ధుల పర ాహాo లుసుం ి.  తత మతం ా అభివృ  ి మరియు సంక్షదమ 
కారూకరమలల ర హణ లో ఇబ ందులు ఏర డ్ును   

మొతము రూ  లలో 

వ. 

సo 

ఖలతా మౌకక 

మ ాగం 
కోడ్ నం. 

మనహాయించిన  
మొతం 

జమ ే టన 
మొతము  

ఇంకను జమ 
ేయవల టన 
మొతము  

1 ఆ ాయ పనుి 101 1474878 858694 616184 

2 ాూట్  102 3047028 1365831 1681197 

3 లేబర్ పనుి   609499 543273 66226 

  మొతా్ం   5131405 2767798 2363607 

 

 ఈ మష్టయంలో కారూ రా హక అ ికారి మౌకక అ శిత ట  వలన పరభుత మునకు ెద 
మొతములలో బకాయిలు ఏర డే అవకాశం కలదు  కావ న చట్్బద మనహాయింప లు రూ 23,6,3607/- 

మొతం జమాంచడా క్ తక్షణ చరూ సుకో ామ.  

 

ేరా ెం  46 లలా  పరషి్టత్   దక్  2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  
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 మండల పరిషత్తా  – గురాంపో డ్  - నలగ ండ జిలా - పనుల అమలు - చటిబదధ  ైన 

నహాయింపులు చేమౙారు - రిగి జమ  చేయలేదు – జమ చయే వలెను – రూ  45,636/- 

  

2014-15 ఆరకి సంవత రా క్ యం ట  గురరంపో డ్ మౌకక ప  లుా ల పరిశీలన యే ా  
రూ.45,636/- క్రంద మవరించిన మధం ా ప  లుా ల నుండి ఆ ాయం పనుి, కుూ ట  మరయిు ాూట్ క్రంద  
మనహాయించబడనిమ. కా  ఆ మనహాయింప  ే టన మొతాల  సంబం తి మ ా ాలకు ఆడటి్ చివర ి

వరకు జమ యేలేదు.ఈ మష్టయంలో కారూ రా హక అ కిారి తక్షణ ే చరూ సుకో ,  ఆయల 
మొతములను సంబం తి పదులకు జమ ేయలమ   లేనటా్యితే  అట్ట్  మొతములను ప  ఇతర 
పనులకు ఖరుి ే టన ో  పరభుత మునకు అప ా దె మొతములలో బకాయి పడ ి అపరాధ 
రుసుములు కూడా జమాం ే ఆవశూకత ఏర డ్వచుి   

వ.సo నహాయింపు మౌకక సవ ావం మొతా్ము రూ. 

1 ఆ ాయ పనుి 9958 

2 కుూ ట  2894 

3 మలువ ఆ ారతి పనుి 32784 

మొతా్ం 45636 

 

( ేరా ెం.10 మ.ప గురరంపో డే, నలా కండ్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి) 
 

 గాా మ పంచాయి  – గోడు పో తారం - జి ాిరం మండలం -  దక్ జిలా - ప  బిలు లో త్గీింపులు 
- సంబం ిత్ పదుు లకు జమ చయేలేదు – జమ చేయవలెను – రూ  4,03,838/- 

  

ిగువ మవరించిన మధం ా -  సంవత రా క్ కాంట్రా క్రాకు జమాంచిన పనుల లుా ల 
నుండ ి ఆ ాయప  పనుి, టనరదజ్ ారణీలు మరియు ాూట్ కు సంబం ించిన చట్్బద  నై 
మనహాయింప లు యేబడాు యి  కా  ఆ మధం ా ే టన త ిగంప లు సంబం తి మ ాగం లోక ్ జమ 

ేయలేదు  సంబం తి మ ా ాలకు డిపా టా్ను జమాంచకపో వడ్ం వలన పరభుత  ఖజా ా క్ సరియి నై 
సమయంలో ధుల రావడ్ం ఆ ిపో యి తతదకు అభివృ  ిపనుల ె ైపర ావం చయప ను  

మొతము రూ లలో 
వ  

 
సం   

పదు  కోడ్ ెం   మనహాయించిన 
మొతము  

జమ ే టన 
మొతము  

జమ 
ేయవల టన 
మొతము  

1 ఆ ాయప  పనుి  101 80160 0 80160 

2 ాూట్ 102 179008 0 179008 

3 టనరదజ్ ారణీలు 103 127119 0 127119 

4 ాణూతా యంతరణ   17551 0 17551 

 మొతము   403838 0 403838 
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 ఈ మష్టయంలో కారూ రా హక అ ికార ిమౌకక అలక్షూం వలన అట్ట్  మొతముము ఇతర పనుల 
ర హణకు మళిళంచ బడి  ెద మొతములలో పరభుత మునకు బకాయిలు రేుకు పో యి అపరాధ 

రుసుము కూడా జమాంచ వల ట ఉంట్ుం ి   కావ న త రితం ా చరూ సుకో  రూ.403838/- అనుబంధం 
లో చయ టన మధము ా జమ ే ట ఆడటి్ క్ తజమయపర ామ  

 

 ేరా ెం    ార  పం  ోడ్ుపో తారం  దక్ లలా   2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి  

 

 అ మేధం ా, చిట్ాూల  ార మ పం ాయి , నల్గ ండ్ లలా లో 2014-15 సంవత రా క ్
ాను 13 వ ఆరకి సంఘం ార ంటా్ ా రా  పనులు అమలు ేయబడాు య  గమ ంచబడిం ి   
ాట్ట  కొలతల ప సకంలో నమోదు ేస్ారు   పతరా లు మరయిు కొలతల ప సకాలను రి ి పరిశీమంచ ా 

ప  లుా లు నుండ ిచట్్బదం ా త ిగంప లు ే ట అట్ట్  మొతాలను సంబం ిత ఖలతా మ ా ాలకు ఆడటి్ 
ము ింప లో ా జమ యేనట్ు్ ా గమ ంచడ్ం అయిన ి  తక్షణ ే క్రంద మవరంిచిన మధం ా 
త ిగంప లను జమ ేయలమ  

మొతము రూ లలో 
వ  సం  మనహాయింప  స ావము మనహాయించ  జమ యే వల టన మొతము  

1 టనరదజ్ ారణీలు 31,455 

2 ాూట్ 77,452 

3 ాణూతా యంతరణ  10,570 

మొతము  1,19,477 

 

 

 ేరా ెం    ార  పం  చిట్ాూల  నలా కండ్  లలా   2014-15  ఆడటి్ ే ికలో ి   
 

. రికారుు లను సమరిుంచకపో వడం కోడ్  ం  

  

పం ాయి రాజ్ సంసలు  స్ామలనూ పరజలకు అవసర  ైన రోడ్ుా   మ ి ీపాలు   ట్ట సరఫరా 
లభూత మరియు వూర ప ారాలను యంతరంచడ్ం వంట్ట సదుపాయములు కమ స్ాయి  ఇమ కొ ి 

ాదూతాయుత  నై మధులు ర రసి్ాయి  ఆరకిాభివృ  ి మరియు స్ాం కీ ాూయము కమ ంచుట్క  ై
పధకములు తయలరు ేస్ాయి  ఆరకిావసరముల కొరకు పర  సంవత రము ఆ ాయల ి 

ెంప ం ించుకొంట్ాయి  ిన ి ాభివృ  ి ప ం ే వేల ఆవశూకతను గురంిచి పాలక వరగం ఆరకి  
అవసరములందు ెపై ణూముతో కూడిన ాదూతాయుత చరూలు సుకొనవలయును కంపో్ ర లర్ మరియు 
ఆడటి్ర్ జనరల్ యమలలు మరయిు అక ంటా్ మ ానంలో  తేడాలకు సంబం ంిచిన స్ా క 
రూమంగులతో కమ ట అక ంట్  కోడ్ పరకారము రకిారుు  ే టనప డ్ు ెై మవరములు అందులో 

ో ూతకమవ తాయి   ఈ పరా థమక అక ంట్ుా  తయలరు ే ట పరిశీల ారము ఆడటి్ుకు 
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సమరి ంచవలయును పరజాధ ా ి చెిిం ే మష్టయంలోను మరియు స్ా ారణ పరజా కా క ్
మ మ్ ిం ే మష్టయములో పారదర కత పరదరి ంచ వల ట ఉంట్ుం ి  రకిారుు లు సరి ా ర ించడ్ం   
పరశిీల ారము ఆడటి్ుకు సమరి ంచడ్ము వంట్ట ముఖూ  ైన ప  డరా యింగు మరయిు డసి రి ంగు 
అ కిారులు సరి ా ర రంిచడ్ం లేదు   ీ  వలన  పరజాధనం చెిించడ్ంలో పారదర కతను 
స్ా ించుట్ స్ాధూం కాదు   ఎ ి మలరగ దర కాలు  సయచనలు ఉనిప ట్టక్   స్ా క సంసల  డరా యింగ్ 
మరియు డిస రి ంగు అ ికారులు అట్ట్  రకిారుు లను ఆడటి్ుకు సమరి ంచుట్లో మఫలమగుచు ాిరు   
ఈ రికారుు లు చయపక పో వడ్ం అ ే అంశం క్రంద ముఖూం ా  పనులు మరియు తత ంబంధ కొలతల 
ప సకాలు   అంచ ాల ెళై్లళ   ట్రండ్రుా  మొదలెైనమ కలవ  మ మినమ ఓచరుా  సంబం ిత ెైళ్లళ   
రి ష్్టరు చయపకపో 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 ాణూత ె ైఆ ారపడి వ ంట్ుం ి   ఆడటి్ుకు రకిారుు లను 
సమరి ం ే బాధూత సంసలో  అ కిారి ెై ఉనిద  రాష్్టర ఆడటి్ు యమలవళిలో  6 వ యమంలో గల 

బంధనలు స ష్్టం సేునిప ట్టకక   ఆడిట్ుకు మమధ రికారుు లను సమరి ంచడ్ంలో 
మఫలమవడ్ ే ాకుండా ఈ క్రం ి ేరకకని కదసులలో సదరు యమలవళి  పాట్టంచలేదు   రికారుు లకు 
సంబం ించిన అట్ట్  అలభూత ఫమతం ా   సంబం ిత సంసలలో  మమధ ఆడటి్ు ే కిలలో అ కే ఆడటి్ు 
అభూంతరములను రేకకనడ్మయిం ి  మమధ ాఖలకు ే టన జమాంప లు  ాట్టక ్ సంబం ించిన 
ర దీులు ా  లే ా ఏ ే  స్ాక్షూం ా  సమరి ంచకపో వడ్ం ఈ కదట్ రిణలో ఒక ాగం ా ఉం ి  
అవసర  ైన రకిారుు ను సమరి ంచడ్ం కోసం పలు హాఫ్ మలరిీన్ పతరా లను జారణ ే టనప ట్టకక ఎ ిీకూూట్టవ్ 
అ కిారులు ాట్ట  హాజరుపరుచలేదు  తదనుగుణం ా -  సంవత రా క ్ ఆడిట్ు ే ికలలో  

ాట్ట  పరస్ామంచడ్  నై ి  
 

రికారుు లను సమరి ంచకపో వడ్ంకు సంబం ించి 22454 ఆడిట్ ేరాలు  రూ 5965.58 లక్షలతో 
కూడని అభూంతరాలు ఈ ే ికకు అనుబంధం ా ఉని పట్ీ్క   లో చయపబడాు యి  సంబం ిత 
ఆడటి్ ే ికల నుండి ఎం టక ే టన కొ ి రేాలను ిగువ ఇవ డ్ం జరి ిం ి  

 

 జిలా పరషిత్  -  దక్ –  వ ఆరిధక సంఘం కిాంద పనులు – రికార్ు్ సమరిుంచ లేదు - చర  

అవసరం - రూ 7,40,153/- 

  

లలా  పరషి్టత్ ే  ర ించబడ్ుతతని 13 వ ఆరకి సంఘము ార ంటా్కు సంబం ించిన నగదు 
ప సకము పరిశీమంచ ా  రూ.740153/-  మొతమును మమధ పనుల ర హణ కోసం గిువ మవరించిన 

మధం ా కాంట్రా క్రాకు జమాం ారు. అయిత,ే యం  ల వంట్ట సంబం తి రకిారుు లు, అంచ ాలు, పరిపాల ా 
పర  ైన అనుమతతలు  ప  ఒప ం ాలు మొదలెైన ెళై్ళను ఆడటి్ పరిశీలన కొరకు సమరి ంచలేదు. 

ీ క ్ సంబం ించి  హాఫ్ మలరీన్ లేఖ ెం  1 / స ఆ అ/ ఎస్ట ఎ- ప /ఎస్ట ఆర్ డ,ి తే  ి09-03-2016  న 
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ట ఇ ఒ  లలా  పరషి్టత్  సం ార డిుక్ ఇచిి రకిారుు లను కోర ెైన ి   కా  సంబం తి రకిారుు లు ఆడటి్ 

ము ింప  వరకు కూడా సమరి ంచలేదు. రికారుు ల సమరి ంచ లే  యి డ్ల  వూయలల మౌకక 

కచిితతా ి దుర మకరించ లేము . అందువలా రూ. 740153 / -, ఆడటి్ లో  అం ణకరించడ్ం  స్ాధూం కాదు 
మరియు ఆ మొతా  అభూంతరం పరచ ెైన ి   

లలా  పరషి్టత్  మౌకక యం   2014-15 సంవత రా క ్సమరి ంచ మ  

వ. 

సo 
చర్ ో/తే  ీ ప  ేరు 

కొలతల 
ప సకము 

ెం  

పూరయిన 

ప  మలువ 
రూ  

1 50 / 14.08.2014 

కరసుగ  మరియు ఇతర ాస్ాలకు 
ట ట డ్బుా ు ఎస్ట  పథకాల అమలు & ర హణ  

1584 /  / 

2009 
370000 

2 
172 / 

31.12.2014 

కొండాపూర్    మరయిు ఇతర ాస్ాల పధకాల 
అమలు మరయిు ర హణ 

1447 /  / 

2009 
79626 

3 
194 / 

04.03.2015 

ఇతర ాస్ాలు పథకాలు ట ట డ్బుా ు ఎస్ట  
అమలు & ర హణ 

1447 /  / 

2009 
155919 

4 
200 / 

18.03.2015 

కొండాపూర్ మరియు ఇతర ాస్ాలు పథకాలు 
ట ట డ్బుా ు ఎస్ట  అమలు మరయిు ర హణ 

1447 /  / 

2009 
134608 

    మొతం   740153 

  

( ేరా ెం.47  లలా  పరిష్టత్    దక్ 2014-15 సంవత రము ఆడిట్ ే కిలో ి) 
 

 జిలా పరషిత్   -  దక్ - పర కే్షక ఇంజ ర్ కి బ ిలీ చయేబ ిన మొతా్ములు - మ మ్గ 

ధృవపత్రం మరియు సంబం ిత్ రికార్ు్ సమరిుంచలేదు – అభ్ ంత్రం -  రూ 10,00,000/-  

        

2014-15 సంవత రా క్ లలా  పరషి్టత్  దక్ రికారుు లను పరశిీమంచ ా రూ .10,00,000 / - 

మొతా ి సయపరింట్రండజంట్ ఇంజ ర్ (ఆర్.డ్బుా ుఎస్ట) సరకిల్ సం ార డిు  క ్  రి  ి జమాం ే పద లో ఈ 
క్రం ి మధం ా  బ మి ే ట యు ాిరు    

స్ా ారణ  ి

వ.సo చర్ నo/తే  ి ఉ శేూము  మొతం రూ   
1 04 & 02/05/2014 తజమయ ేయ లేదు  1000000 

మొతా్ం 1000000 

 

 ఇట్ట్  మొతమును ఏ ఉ శేూము కొరకు బ ిమ ే ట యు ాిరో రకిారుు లలో రేకకనలేదు. ఇంకా,  
బ మి మొతమునకు సంబం ించిన ెైల్  మరయిు సంబం ిత మ మ్గ ధృవపతరం సమరి ంచలేదు. 
అంతకేాక ఈ మష్టయం పరతేూకం ా కారూ రా హక అ కిారి దృ ట్క ్  సుకు  ెళ్ళడ్ం జరి ిం ి. అయిత ే 
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ఆడటి్ ము ింప  వరకు ఎట్ువంట్ట సమల ానం ఇవ లేదు. అందువలా రూ.10,00,000/- మ మ్గమునకు 
సంబం ించి పరిశీలన కోసం మ మ్గ పతరం మరయిు ఇతర రికారుు లను సమరి ంచడా క్ తక్షణ చరూ 

సుకో ామ. 

( ేరా ెం.28  లలా  పరషి్టత్ ,  దక్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

 మండల పరిషత్తా  – కొండాపూర్ -  దక్ జిలా - పనుల అమలు - రికార్ు్ సమరుించలేదు – 
వ యము మొతా్ం అభ్ ంత్ర పరచ  నై ి  - రూ 10,45,877/- 

 

 ిగువ మవరించిన మధం ా జమాంచిన చరుా  పరిశీమంచ ా, 2014-15 సంవత రా క ్ మమధ 

పనులను అమలు ే ారు మరియు తదనుగుణం ా కాంట్రా క్రాకు జమాంప లు ేస్ారు. కా  క్రం ి తజమ టన 

కొలత ప సకాలు మరయిు అనుసం ాన ెైల్  ధృమకరణ కోసం ఆడటి్ ేయడా క్ ఇవ లేదు. ఈ రకిారుు ల 

సమరి ంచలే  కారణం ా అమలు ే టన పనుల  ఖచిితత ం మరియు కాంట్రా క్రాకు జమాంచిన మొతా ి 

ఆడటి్ నందు  ధుర మకరించలేము. ాట్ట  మవరాలు: 
వ.సo జక్ నo / తే  ి ప  ేరు కొలతల ప సకము  ెం  మొతము రూ  

1 001219 / 22.8.14 

బో ర్ బావ ల మోట్ార్ 

మరమితత  తజమయజదయలేదు  
13000 

2 001220 / 2.9.14 
ెైడ్ డజరయిన్ 1060 / ఎ / ట్ట ఆర్ ట.5 

90518 

3 001221 / 2.9.14 
ట ట రోడ్ 603/ ఎ యం / ట ఆర్  ట.6 

182928 

4 001224 / 25.9.14 
ెైడ్ డజరయిన్ 1060 /ఎ/ ట ఆర్  ట.6 

30102 

5 001229 / 14.11.14 
కంకర పో యుట్ 1063 / ఎ/ ట ఆర్  ట.9 

84500 

6 001232 / 21.11.14 
- ెై  ే- - ెై -ే ట.17 

84268 

7 001233 / 21.11.14 
ట ట రోడ్ 1064 / ఎ/ ట ఆర్  ట.17 

90211 

8 001234 / 21.11.14 
కంకర పో యుట్ - ెై  ే- 

91893 

9 001230 / 1.11.14 

ట డ్బుా ు ఎస్ట  

ెడ్యూలుా  1062 / ఎ/ ట ఆర్  ట.7 
94285 

10 001240 / 22.12.14 
మురిక్ కాలువలు 1434 / ఎ/ ట ఆర్  ట.5 

50000 

11 001240 / -do- 
 కంకర పో యుట్  1433 / ఎ/ ట ఆర్  ట.18 

50000 

12 001242 / -do- 
- ెై  ే- 1434 / ఎ/ ట ఆర్  ట.17 

50000 

13 001246 / 17.1.15 

బో ర్ బావ ల మోట్ార్ 

మరమితత 1062 ట.9 
44172 

14 001241 / 5.1.2015 
మురిక్ కాలువలు  

- 90000 

      
మొతం 

1045877 

         
( ేరా ెం.15 మ.ప కొండాపూర్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
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 అ  ే మధం ా, 2014-15 సంవత రా క్  దక్ లలా  ఎం. ట పట్ాన్ జరువ  ఖలతాల ెై ఆడటి్ 

సమయంలో, మమధ పనులు కొరకు రూ.24,52,286/-  ఖరుి జరి నిట్ు్  గమ ంచబడంి ి. తదుపర ి

పరశిీలన ె,ై అనుమతతలు, అంచ ాలు మరియు అమలుకు  స్ాక్షూము ా ఎట్ువంట్ట రకిారుు లు 
సమరి ంచలేదు. ఈ మష్టయం ఎం. ట. డి.ఓ.క ్ చె్ యం  లేఖ ెం.4 /2015-16, తే .ి22.07.2015 ా రా  
తజమయపరచట్ం జరి ని ,ి కా  ఎట్ువంట్ట సమల ానము ా  రకిార్ు్ ా  సమరి ంచలేదు. అందువలన  

ెచిించిన వూయంను ఆడటి్ లో అనుమ ంచబడ్దు   
 

( ేరా ెం.16  మ.ప పట్ాన్ జరువ    దక్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

 మండల పరిషత్తా   - మానూర్  -  దక్ జిలా - మమధ వసుా వుల  ై వ యం - ోచర్స మరియు 
 ైల్స సమరిుంచలేదు - సర ిఅయిన ి కాదు - రూ.1,04,170/- 

  

2014-15 సంవత రా క్ యం ట  మలనయర్ ఖలతాల ె ై ఆడటి్ సమయంలో, క్రంద ఇవ బడిన 

మవరాల పరకారం కొ ి జమాంప లు జరి ాయి. కా  ఆడిట్ పరశిీలనలో జమాంప లకు సంబం ంిచిన  చరుా , 

లుా లు మరయిు ెలైుా  సమరి ంచలేదు. వూయం గురించి అవసర  ైన రికారుు లు లేనందున, వూయం 

మొతం రూ 1,04,170/- ఆడిట్ ేయడా క్ రికారుు లను సమరి ం ేంత వరకు అభూంతరo క్ంద 

ఉంచబడ్ుతతం ి. 
 

వ.సo రే్ నo/తే  ి జమాంప  మవరాలు / ప  ేరు  మొతం 
రూ 

1 2 / 6-5-14 అ జ ాహనం 12900 

2 10 / 6-5-14 అ జ ాహనం 24000 

3 13 / 22-5-14 అ జ ాహనం 4300 

4 27 / 4-10-14 అ జ ాహనం 12900 

5 20 / 19-8-14 యం ట డి ొ మౌకక చర ాణ  లుా  750 

6 36 / 4-12-14 యం ట ట్ట ట  టట్ట్ ంగ్ ఖరుిలు 2000 

7 - మ  ాట్ర్ ట్ాూంక్ రాిణము  15000 

8 41 / 12-11-14 అ జ ాహనం 8600 

9 47 & 48 ార ప రక 1640 

10 49 / 5-10-14 రాక్  ారణీలు 7680 

11 51 / 27-12-14 అ జ ాహనం 4300 

12 54 / 27-12-14 ెల్ ఫ్ో న్ 750 

13 62 అ జ ాహనం 8600 

14 63 యం ట డి ొ మౌకక చర ాణ  లుా  750 

    మొతం 104170 

 

( ేరా ెం.15  మ.ప మలనయర్  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
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 గాా మ పంచాయి  – తెలాపూర్ -  దక్ జిలా - పనులు అమలు చేయడం - కొలత్ల పుసాకాలు 
మరియు పతార లు సమరిుంచలేదు - మొతా్ం అభ్ ంత్రంగా పరిగణ ంచడం అయిన ి –           
రూ  22,10,116/- 

 

 -  సంవత రా క్ ార మ పం ాయి  తజలలా పూర్ ఖలతాల ెై ఆడిట్ సమయంలో, ఈ క్రం  ి
పనులు జనరల్ ఫండ్  ధుల నుండ ి ేపట్ట్  యు ాిరు  కా  క్రంద చయ టన పనులకు కొలతల 
ప సకములు మరయిు ఇతర అనుసం ాన దస్ా ే లను ధృమకరణ కోసం ఆడిట్ క్ సమరి ంచలేదు  ఈ 
రికారుు లు లే  యి డ్ల ఖరుి ే టన వూయం రూ , , - ఆడిట్ లో రేిబడ్దు మరియు 
అభూంతరాల క్ంద ఉంచబడ్ుతతం ి  

 మొతము రూ లలో 

 

 ేరా ెం    ార  పం  తజలలా పూర్   దక్  లలా   2014-15  ఆడటి్ ే కిలో ి  

 

వ సం   ప  మవరములు  కొలత్ల పుసాకము 
& ేజి  ం   చెక్  ం  తే ి  సూథ ల 

మొతా్ము  

1 

భూగర  మురకి్ కాలువ 
రాిణము  31/ & 51 03/04/2014 & 852 175379 

2 రోడ్ు రాిణము  262/ఎ యం  & 44 15/05/2014 & 865 117740 

3 కాంప ండ్ ోడ్ రాిణము  285/ ఎ యం  & 

77 
17/05/2014 & 866 660005 

4 కాంప ండ్ ోడ్ రాిణము  17/ ఎ యం  & 78 20/05/2014 & 867 177021 

5 ట్ాయిలెట్  రాిణము  42/ యం  & 50 

749/  & 38 
20/05/2014 & 868 200000 

6 రోడ్ రాిణము  757/  & 37 21/05/2014 & 872 163145 

7 రోడ్ రాిణము  757/  & 37 21/05/2014 & 872 164417 

8 కాంప ండ్ ోడ్ రాిణము  287/ ఎ యం  & 

83 
23/05/2014 & 874 243000 

9 రోడ్ చదును ేయుట్  262/ ఎ యం  & 

52 
15/07/2014 & 514 198708 

10 

భూగర  మురకి్ కాలువ 
రాిణము  495/ఎ & 20 08/08/2014 & 524 73201 

11 తత  ి జమాంప     16/03/2015 & 1170 37500 

  
మొతా్ము రూ   

    2210116 
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 గాా మ పంచాయి  - ఇమౙాిపూర్ –  వ  ఆరిధక సంఘం  ధులు - పనుల అమలు - కొలత్ల 
పుసాకాలు మరియు పతార లు సమరిుంచలేదు  – మొతా్ం అభ్ ంత్రం లో ఉంచబడిం ి –          
రూ 6,09,377/- 

 

 ఆడటి్ సమయంలో, ార మ పం ాయి  ఇస్ాిపూర్ అ కిారులు ట్ట.ఎఫ్. ట. ధులు క్ంద కొ ి 
పనులను అమలు ే ారు  కా  ాట్టకక సంబం ించిన  కొలతల ప సకాలు మరయిు పతరా లు ఆడటి్ 

ారకిక ధృమకరణ  కోసం సమరి ంచలేదు  ెచ్ యం  లేఖ. ెం. - , తే .ీ 01.01.2016  ా రా 
కారూ రా హక అ కిారి దగగరకి ్ఈ మష్టయం సుకు  లాెబడిం  ిమరయిు యం  కోసం అభూరంి ారు  
కా  కారూ రా హక అ ికార ిహాఫ్ మలరిీన్ లేఖ కు  పరతతూతరం ఇవ లేదు మరియు ఆడిట్ ధృమకరణ 

ేయడా క్ యం  ప సకాలను సమరి ంచలేదు  ెనై ేరకకని దృష్టా్ ు,  రూ , , - వూయం 
మొతా ి ఆడటి్ లో అనుమ ంచబడ్దు మరయిు ఆక్షదపణలో ఉంచబడ్ుతతం ి  అట్ట్  పనుల 
మవరములు  

టట ఎఫ్ స్థ  & ఎస్ ఎఫ్ స్థ  కిాంద చేపటటిన పనులు –  రికారుు లు సమరిుంచలేదు  
వ  
సం   ప  రేు  ఫండ్ రేు  ఎం   

ెం   
ే  
ెం   

మొతము 
రూ   

1 
మవరములు నమోదు ేయలేదు  ట్ట ఎఫ్ ట  1182 

91 

&93 131649 

2 
భూగర  మురకి్ కాలువ రాిణము  ట్ట ఎఫ్ ట  

326 28 149149 

3 
భూగర  మురకి్ కాలువ రాిణము  ట్ట ఎఫ్ ట  

527 23 180537 

4 
భూగర  మురకి్ కాలువ రాిణము  ట్ట ఎఫ్ ట  

527 25 57415 

5 
మవరములు నమోదు ేయలేదు  ఎస్ట ఎఫ్ ట  532 7 

90627 

      
మొతము రూ   6,09,377 

 

ేరా ెం    ార  పం  ఇస్ాిపూర్   దక్  లలా   2014-15  ఆడటి్ ే ికలో ి  

 

 గాా మ పంచాయి  – అ న్ పూర్ -  దక్ జిలా  – పనుల అమలు -  పతార లు సమరిుంచలేదు  
– వ యము మొతా్ం అభ్ ంత్రం లో ఉంచ  ైన ి  - రూ  16,84,854/- 

 

 2014-15 సంవత రా క్ ాను ార మ పం ాయి  అమీన్ పూర్ క్ సంబం ించిన ప  లుా ల 
పరశిీలన ేయ ా, ార మ పం ాయి  మౌకక పరిధులలో రూ  16,84,854 / కు కొ ి పనుల ర హణ 

ే ారు  ీ క ్ రు వ ా పతరా లు సమరి ంచలేదు  ఈ అంశం ె ై ార పం  కారూదరి క,్ ా రా  హాఫ్ 
మలరిీన్ లెట్ర్ No - , తే ీ - -  ా రా ోట్సీు ఇచిినప ట్టకక, కారూ రా హక 
అ కిార ి నుండి ఎట్ువంట్ట సమల ానం అందలేదు  అవసర  ైన రికారుు ల లే  దృష్టా్ ు, సంబం తి 
రికారుు లను ఆడిట్ ేయడా క్ సమరి ం తే వరకు ఆక్షదపణ మ ించబడ్ుతతం ి   ఆ పనుల మవరాలు 
క్రంద ఇవ బడాు యి  
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ార మ పం ాయి  – అమీన్ పూర్  పనుల అమలు – యం  లు సమరి ంచలేదు 
మొతము రూ లలో 

వ  

సం  

ప  ేరు కాంటార కిర్ ేరు 
అంచ ా 
మలువ 
రూ  

కొలత్ల 
పుసాకము  ం  చెక్  ం  

తే  ి

చెల్ంచ్న  
మొతా్ము యం బి  

 ం  

ేజి 
 ం  

1 

ట ట  రోడ్ 
రాిణము  

జద  మమన్  డ్  200000 329 23 
000985/ 

8/12/14 
200000 

2 

భూగర  మురకి్ 
కాలువ 

డి  హనుమండ్ుా   200000 783 21 
001139/  

19-1-15 
192952 

3 

ెైప్ లెైన్ 
ేయుట్   

ఎం  నర టంహ 
ర డిు   200000 558 29 

001353/  

24-2-15 
198898 

4 

భూగర  మురకి్ 
కాలువ 

డి  హనుమండ్ుా   200000 783 23 
001354/  

24-2-15 
199111 

5 

ట ట  రోడ్ 
రాిణము  

ఎం  రమ  200000 556 25 
001364/  

24-2-15 
200000 

6 

ట ట  రోడ్ 
రాిణము  

ఎస్ట  శీర ాస్ట 
ర డిు   200000 329 26 

001368/  

24-2-15 
196801 

7 

ట ట  రోడ్ 
రాిణము  

ఎస్ట  శీర ాస్ట 
ర డిు   160000 329 27 

001371/  

26-2-15 
156181 

8 

ెైప్ లెైన్ 
ేయుట్   

ఎం  సు ల్ 
కుమలర్ డ్  200000 456 30 

001470/  

16-3-15 
140911 

9 

ట ట  రోడ్ 
రాిణము  

ఎస్ట  శీర ాస్ట 
ర డిు   200000 583 59 

001474/  

18-3-15 
200000 

మొతము రూ   1684854 

 

 ేరా ెం    ార  పం  అమీన్ పూర్   దక్  లలా   2014-15  ఆడటి్ ే కిలో ి  
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. దురివ మ్గములు కోడ్  ం  

  

 ధుల దురి మ్గమునకు సంబం ించిన ఆడిట్ అభూంతరములను ఆయల ఆడటి్ ే ికల 
యందు ప ందుపరచడ్  ైన ి  
 

 ఆడటి్ులో దురి మ్ ాలు క్రంద గమ ంచిన ఆడటి్ు అభూంతరములు ఏకకకృత పటటి క 9(12) 

లో  రూ 168.76 లక్షల  ా మరియు అట్ట్  అభూంతరముల సంఖూ 1232 ా సంబం తి ఆడటి్ు ే కిలో 
ప ందుపరచబడినమ   అట్ట్  కొ ి అభూంతరములను క్రంద ఉదహరించడ్  నై ి   
 

 మండల పరిషత్తా  – పులకల్ -  దక్ జిలా - స్వవయ చెకుక ావరా నగదు యబడిం ి - మొతా్ం 

ఖరుు చేయలేదు - రిగి రాబటివలయును - రూ 46,580/- 

  

2014-15 సంవత రా క ్ఎం.  ీప లకల్ రకిారుు ల పరిశీలన ె,ై రూ. 46,580 / - క్రంద మవరించిన 

మధం ా ీ య జకుక ా రా డరా  ేయబడిం ి. అయిత,ే వూయలల మవరాల పరిశీలనలో, ఆడటి్ ము ింప  
వరకు కూడా ఈ మొతాలను ఎలలంట్ట పరమ్జనం కోసం ఖరుి ేయలేదు.  పరభుత  డ్బు లను డరా  ే ట 
ఖరుి  ేయకుండా ఉంచడ్ం అకరమం ా ామంచడ్ం జరుగుతతం ి. ాట్ట మవరాలు: 

 

1. జకుక నo. 001309/26.4.14 - రూ.   8530/- 

2. జకుక నo. 000032/31.7.14 - రూ. 20000/- 

3. జకుక నo. 000033/2.8.14-  రూ. 18050/- 

                                                          …………….. 
మొతం - రూ. 46580/- 

 జనరల్ ఫండ్  నుండి డరా  ే టన అట్ట్  మొతము రూ. 46,580 / - సంబం తి వూక్ నుండి ంెట్  ే

రాబట్ట్  సంబం తి పదుకు జమ యేవలెను  

( ేరా ెం.04  మ.ప ప లకల్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
 

 మండల పరిషత్తా  - ము పల్ -  దక్ జిలా - అ ెు  ాహనపు చారగీలు చెల్ంపులు  - నకిలీ 

ాహనం - దుల దురివ మ్గం - రిగి రాబటివలయును - రూ 17,320/- 

  

2014-15 సంవత రా క్ మండ్ల పరషి్టతత ము పమా ఖలతాల ెై ఆడటి్ సమయంలో, రూ. 

17,320 / - అ జ ాహన ారణీల క్రంద చర్  ెంబరు 33 / 05-03-2015 ా రా ఖరుి ే ారు.  డరా యల్ 

మవరాలు మరయిు ాహన మవరాలు క్రంద ఇవ బడాు యి: 

 

వ.సo. చర్ న౦/. తే  ీ ెల జమాంచిన మొతం రూ  ాహనo నం 

1 33 / 5.3.2015 11/14 నుండి 2/15 వరకు 17320 ఎ ట - 23 – ఎ డ ి-8817 

మొతం 17320   
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 పరభుత  ర ాణా మ ాగంలో ెైన రేకకని ాహనము సంఖూ మౌకక మవరాల పరశిీలన ె ై
ాహనం ఒక ి చకర ాహన ాహనం అ  గురంిచబడిం ి మరియు అ ి శీర. మిగడ్ు  చ ట రి ిరావ  ేరుతో 

ఉం ి. అందువలన, ఇ  ి ఒక బూట్కప  లుా  మరయిు ధుల దురి మ్గం అ  అరం అవ తతం .ి 

అందువలా అట్ట్  మొతమును బాధుూల నుండ ి ెంట్ ే రి ి రాబట్ట్   మం . ప  ధుల లో జమ 

ేయవలెను   
( ేరా ెం.13  మ.ప ము పమా,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 

 

 గాా మ పంచాయి  - పొ ాిల – మదు కీరణ - ర టటి ంపు చెల్ంచారు - రికవరగ అవసరం-        
రూ 99,500/- 

 

 -  సంవత రా క ్ సంబం ించి స్ా ారణ ధులకు మౌకక నగదు ప సకం మరయిు 
అనుసం ాన పతరా లను పరశిీమంచ ా  రూ , - ార మ పం ాయి లో ఎలక్్ి టకదష్టన్ కు 

జమాం ారు. కా , అ ే మొతా ి మరల ట్ట ఎఫ్ ట ధులు మ ఆర్  ెం 10, తే :ీ 01.09.14, 
ా రా జమాం ారు  ఆ మధము ా  ఒకద ప క ్ర ండ్ు జమాంప లు జరి నిమ   ఇ  ి ాలల కరమర తి  నై  ి

కావ న సంబం ిత వూక ్ నుంచి ఆ మొతా  రాబట్ట్  ట  ధులకు జమ ే ట ఆడటి్ ారికక 
తజమయపర ామ  

 ేరా ెం    ార  పం  ప ాిల   దక్  లలా   2014-15  ఆడటి్ ే ికలో ి   
 గాా మ పంచాయి  – త్డకపల్ -  దక్ జిలా  - చలన్ ావరా వసూన  మొతా్ం చెల్ంపులు 

జరిగాయి  – అ ే మొతా్ం ‘ఎస్ టట.ఓ’ పాస్ పుసాకం లో క థంచలేదు - సకామం అయిన ి కాదు - 
రికవరగ అవసరం –రూ38,934/- 

 

 -  సంవత రా క్ ాను వసయలు ప సకం  నగదు ప సకం  ఇరా ల్ ామ   చిట్ా్  
మరియు మఎస్ట ట్ట.ఓ’ పాస్ట ప సకం పరిశీలనలో రూ 38,394/- మమధ దశలలో ఈ క్రంద తజమ టన మధం ా  
ఖజా ా లోక్ జమ ే టనట్ు్  ఉం ి  అ ే చలలన్ లను ఖజా ా పాస్ట ప సకం తో పో మి చయ  ేఆ మొతం 
ఆడటి్ ము ింప లోప  జమ యేలేదు అ  తజమ టం ి, ఇ ి కరమ ర తిము  అనుమల త 
దురి మ్గం ా పరగిణ ంపబడ్ుతతం ి  మరయిు ెంట్  ే సరి దిడా క్ చరూలు సుకోవల టన 
అవసరం ఉం ి   అందువలన క్రంద రేకకని మొతాలను సరి యేుట్లో త ని చరూలు ెంట్  ే

సుకోవలెను  

వ  సం   చలలన్ ెం  & తే ీ  మొతము రూ   
1 12773 / 11.09.14 4000 

2 21700 / 24.01.15 4134 

3 35170 / 11.02.15 30800 

మొతము  38934 

 

 ేరా ెం    ార  పం  తడ్కపమా   దక్  లలా   2014-15  ఆడటి్ ే ికలో ి   
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 గాా మ పంచాయ  – టి పల్  –  పనుిల వసూనొ   - త్కుకవ మొతా్ంలో జమ చేయుట – 
ధుల దురివ మ్గం -  రికవరగ అవసరం -రూ 21,234/- 

 

 -  సంవత రా క్ ాను ార మ పం ాయ   మట్్ పమా వసయలు ప సకం, పాస్ట 
ప సకం, కాష్ ప సకo  ఇరా ల్ ామల  చిట్ా్  మరయిు మఎస్ట ట్ట.ఓ’ పాస్ట ప సకంలను పరిశీమంచ ా 
వసయలు ే టన పనుిల మొతములలో రూ.21,234/- తకుకవ మొతం ార మ పం ాయ  ధులకు 

జమాంప  ే టనట్ు్  గమ ంచబడిం ి  కావ న అ  ి ధుల దురి మ్గము ా ామంచ బడ్ును   
 

వ  
సం . 

రశీదు ెం  తే  ీ వసయలు ే టన 
మొతము రూ  

జమ బేడని 
మొతము రూ  

తకుకవ 
జమలు రూ  

1 1390/ 17.12.14 139589 119615 19794 

2 1848 / 20.02.15 3648 2208 1440 

     

 మొతా్ము  143237 121823 21234 

 

 అందువలన క్రంద తజమయజదబడిన మొతములను సంబం ిత వూకుల నుండి రికవరణ ేయట్ము 
తో పాట్ు ారి ెై త ని కరమ శక్షణా చరూలు సుకోవలెను   

 

ేరా ెం    ార  పం  మట్్పమా   దక్  లలా   2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి   
 

 అ మేధం ా, ఖమిం లలా లో  ార మ పం ాయ  పరీ ాల కారూదరి  స యం ా రూ  
, , - మొతా ి  ాహన పారికంగ్ కాంట్రా క్ర్ నుండి వసయలు ే ారు  మరయిు అందులో 

నుండి  రూ  , , - మలతర ే ార మ పం ాయ  ధులకు ాలన్ నంబర్ - -  
ా రా జమ ే ారు   మ ిమన రూ  , , - ఆడటి్ ము ింప  వరకు జమాంచబడ్లేదు,  తక్షణ 
జమాంప  అవసరం  

 

 ేరా ెం    ార  పం  పరీ ాల ఖమిం లలా   2014-15  ఆడిట్ ే కిలో ి   
 

 గాా మ పంచాయి  – తెలాపూర్ -  దక్ జిలా - ఒపుంద కారి కులకు ేత్న చెల్ంపులు – 
పూరాిగా చెల్ంచలేదు – గిల్న మొతాా లు రిగి జమ చేయలేదు - రికవరగ అవసరం –            
రూ  26,696/- 

 

 ఆడటి్ సమయం లో జమాంప  రే్ లను మరయిు తే ాల మవరాలను పో మి చయడ్ ా కారిిక 
ేత ాల కోసం ఈ క్రంద తజమ టన మధం ా రూ - మొతా  డరా  ే ట అందులో రూ - 

సంబం తి ఉ ోూగులకు జమాం ారు  మ ిమన రూ 26,696/- మొతా ి  రి ి ార మ పం ాయ  
దులకు ఆడటి్ ము ింప  వరకు జమ ేయలేదు    
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వ  
సం  

ెల  డరా  ే టన 
మొతము 

రూ   

పం టణ  ే టన 
మొతము రూ   

మ మిన 
మొతము 

రూ   

మవరములు 

1 6/2014 25000 24614 386 టర తము 
2 11/2014 25000 16448 8552 టర తము 
3 12/2014 25000 16448 8552 టర తము 
4 5/2014 191242 190356 886 కాంట్రా కు్  తము 
5 12/2014 215500 209886 5614 కాంట్రా కు్  తము 
6 3/2015 209954 207248 2706 కాంట్రా కు్  తము 

మొతము రూ   26,696  

 

 తక్షణ చరూ సుకో  సంబం తి టబ ం ి నుండి రికవరణ ే ట ార మ పం ాయ  ధులకు జమ 
ేయవలెను   

 

ేరా ెం    ార  పం  తజలలా పూర్   దక్ లలా   2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  

 

 

 అ కి చలె్ంపులు కోడ్  ం  

  

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

 
  

1. కూడకిలు ట ేతలలో ోష్టాలు. 

2. లుా లను ఎకుకవ ా మ ింప  యేుట్ 

3. అనుమ ంప  లుా లను అనుమ ంచుట్. 

4. పరభుత  ఉతరు లను సరి ా అరం సేుకోనక పో వ ట్. 

          

 అం ణకరించడా క్ మలుకా  అ ిక జమాంప లను ాదూత గల  వూకుల నుండి రి ి రాబట్్ వల ట 
ఉంట్ుం ి   
 

 ఈ కదట్ ిరి క్ర      అభూంతరాలు 457 మరియు మొతము రూ.50.46 లక్షలు ఈ సంవత రప  
ే ికలో  పటటి క 9(13) లో ప ందు పరచబడియునిమ   
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 జిలా పరషిత్ -  దక్ - ఇంధన వ యములు - పరభ్ుత్వ గరిషి పరి  కి ంచ్ చెల్ంపులు  - 
కామ రహిత్ము - రిగి రాబటివలయును - రూ. 23622/- 

 

  యం ఎస్ట  ెం.582/పో ర టడింగ్/VI/ఎ2/96-1  తే .ీ04-01-1996 పరకారము పరభుత ము 
లలా  పరషి్టత్ ట ఇ ఒ/ డపిూూట్ట ట ఇ ఒ ల ాహనములకు ఇంధన / టె్రర ల్ మ మ్గం ెై  పరమి  

మ ిం ారు. ఆ మ మ్గం లెకు 200 మట్రా వరకు పరిమతం యేబడని ి  ఆడిట్ సమయంలో చరా 
పరశిీలనలో రూ.43,674/- గిువ పట్ట్కలో చయ టంచిన మధం ా పరభుత ం అనుమ ంచిన మొతా ి 

మంచిపో యిం .ి  కావ న పరభుత  ఆ శేముల పరకారము అట్ట్  మొతము రూ 46074/- సంబం తి వూకుల 
నుండ ి రి  ిరాబట్ట్  లలా  పరషి్టత్ ి క ్ జమ ేయట్ా క్ తక్షణ చరూ సుకో ామ  ఉం ి. మవరములు  
 

వ. 

సo 

ాహనం 

సంఖూ 
చరు 

నo/తే  ి
ెల 

మ మ్ ించిన 
ఇంధనము  
మట్రాలో  

గరష్ి్ట  
పరమి  

మట్రాలో 

అ కిం ా 
మ మ్ ించిన  ి

మట్రాలో 

రదట్ు 
రూ. 

అ కి  

జమాంప  
మొతము 

రూ  . 

1 
AP 23 

J 24 

70 / 

12-08-

14 

లెై 
2014 

264 200 64 62 3968 

2 ,, 
87 / 9-

9-14 

ఆగస్్ట-

2014 
372 200 172 62 10664 

3 ,, 

119 / 

17-10-

14 

ె ె్ ంబర్-

2014 
216 200 16 62 992 

4 ,, 

147 / 

11-11-

14 

అకో్ బర్-

2014 
247 200 47 62 2914 

5 ,, 

209 / 

21-01-

15 

డి ెంబర్-

2014 
282 200 82 62 5084 

    మొతా్o   1381 1000 381 62 23622 

 

( ేరా ెం.29  ప   దక్  2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

 జిలా పరిషత్  -  దక్ - ాహన మరమ త్త చారగీలు - పరి  కి ంచ్ మ మ్గించ  నై ి  - 
సకామం అయిన ి కాదు - రిగి రాబటివలయును – రూ 25,647/- 

  

పరభుత ం  యం ఎస్ట  ంె.148 (ఎఫ్ డ్బుా ు-అడిి న్-ట్ట ఎఫ్ ఆర్), తే .ీ21-10-2000 పరకారం 

పర  ాహనం మౌకక ర హణ మరయిు మరమితత కోసం సంవత రా క్ గరషి్టఠ  వూయము ా 
రూ.20000/- పరిమ  మ ించిం ి    
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  దక్ లలా  లలా  పరిష్టత్  ఆడిట్ సమయంలో అంబంధ రకిారుు ల పరశిీలన ె ై ఎ ట 23 జ  24 

ెంబరు (1) ాహనం మౌకక ర హణ మరియు మరమితతల ారణీల కొరకు రూ. 45647/- జమాంచినట్ుా  
గురంిచ ెైన ి  ెనై ేరకకని పరభుత  . ొ  ా రా గరిష్టఠ  పరమి  క ్ మంచి  మొతాలను జమాం ారు. 
మవరాలు క్రంద ఇవ బడాు యి. 

 

వ  

సం  
చర్ ెం  తే  ీ జమాంచిన 

మొతము  
గరషి్టఠ  పరమి  

సంవత రం నకు  

అ కిం ా 
జమాంచిన 

మొతము రూ   

ాహనము 
ెం  

1 20 / 01-06-14 12797 

20000 25647 AP 23 J 24 2 78 / 18-08-14 25000 

3 107 / 23-09-14 7850 

 మొతము  45647 20000 25647  

 

 అందువలా ాహన మరమితత ారణీలు రూ. 25647/- సంబం ిత వూక్ (లు) నుండి రాబట్ట్  లలా  

పరషి్టత్  స్ా ారణ ధులకు జమ ే ట ాట్ట మవరములు ఆడటి్ ారకిక తజమయ పర ామ. 

 

( ేరా ెం.30  లలా  పరషి్టతత  దక్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

 మండల పరిషత్తా  – పులకల్ -  దక్ జిలా - బో రు బావుల మరియు చే  పంపుల మడి ాగాల 

కొనుగోలు - ా ట్  నహాయించలేదు - కాంటార కిర్ కి అ ిక మొతా్ం లో చెల్ంపు జరగిిం  ి - రగిి 

రాబటివలయును – రూ 1,66,842 / - 

 

 2014-15 సంవత ర ఆడిట్ క్ంద, కొను ోలు ెళై్ళ పరిశీలన ేయ ా, బో రు బావ లు మరయిు 
ే  పంప ల మడి ా ాలకు రూ 10,3,9440/- ట్ట ఎఫ్ ట  మరియు స్ా ారణ ధుల క్రంద కొను ోళ్లళ 

జరి టనట్ు్  గమ ంచబడిం ి. ఇంకా పరిశీమంచ ా, మలువ ఆ ారిత పనుి రూ.49,314/- లుా  నుండ ి

మనహాయించకుండ్ సరఫరా ారులకు  జమాం ారు. ఇ ి 'అదనప  జమాంప ' మౌకక స ష్్ట  ైన కదసు, 
సంబం తి వూకుల నుండి అట్ట్  మొతమున రాబట్ట్  సంబం తి ఖలతా మౌకక మ ా ా క్  జమ 

ేయవలెను. 
( ేరా ెం.06  మ.ప ప లకల్,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి) 
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 మండల పరిషత్తా  – పటాన్ చరెువు  -  దక్ జిలా  -గాా మా పంచాయి  ానూర్ భ్వన రా ణం 
- అంచ ా లో చూ థంచలేదు -  అ ిక మొతా్ం లో చెల్ంపు జరిగిం ి - సకామం అయిన ి కాదు -    
రూ 1,66,842/- 

        చర్ ెం                  :              207 / 30.3.2015 

యం   ెం                   :               504 / B / 04 

       కాంట్రా క్ర్                  :               కద. పాపయూ 
 

        ెైన జ ట న  మవరములము పరకారం -  సంవత రా క్ ప  మం రు యేబడిం  ి

మరియు అమలు ేయబడిం .ి యం  మరియు ఇతర ెలై్  పరిశీమంచ ా ఈ క్రంద తజమ టన అం ాలను 
ప  మౌకక అంచ ాలో ేరిి  నట్ుా ా లేదు  అందువలన అదనప  వసువ లను రేిడ్ం వలన అదనప  

జమాంప  జరి ిం ి. అంచ ాలలో ఇవ  వసువ లను ఆడటి్రా  అనుమ ంచబడ్దు  మరయిు సంబం తి 

వూకుల నుండి రి ి రాబట్్వల ట ఉం ి. అ ిక జమాంప  లు క్రంద ఇవ బడాు యి. 

 

వ.సం ప  మౌకక అంశం మొతము రూ  ధర రూ  మొతం రూ  

1 మట్టర ెడై్ ట్రలై్  తో ఫ్ోా రింగ్    132.03 కుూ మీ 11222 56 151538 22 

2 టకరి్ంగ్ అం ించడ్ం 13.59 కుూ మీ 11261 49 15304 36 

  మొతం     1,66,842.58 

   
( ేరా ెం.21  మ.ప పట్ాన జరువ ,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి) 

 

 అ మేధం ా,  దక్ లలా  మౌకక మండ్ల పరషి్టతత  పట్ాన జరువ  మౌకక ఖలతాల ెై ఆడిట్ 

సమయంలో, 2014-15 సంవత రా క,్ క్రంద మవరించిన మధం ా భూగర  ట్ట పారుదల రాిణం కదస్ారం 
ార మములో క్రం ి మవరములతో ర ించ బడినద  గురించ ెనై ి    

 

 చర్ ెం                  :              39/1.7.2014 

 యం   ెం                    :               507/ /14 ే .8 

              కాంట్రా క్ర్                          :               యం డి  జహం ణర్ 

  

 ప  మౌకక కొలతల ప సకం పరిశీలన యే ా అంచ ాలలో ేరి  వసువ లను ప  

అమలులో ఉపమ్ ించినట్ు్  గమ ంచడ్ం జరి ని ,ి ఇ ి అకరమ  నై ి. రూ  53,322 /- ేరి  ాట్ట ె ై
ఖరుి ే టనట్ు్  ఆడిట్ లో గురంిచ ెనై ి. కావ న సదరు వూకుల నుండి ఆ మొతా  రాబట్ా్ మ. 

 

( ేరా ెం.22  మ.ప పట్ాన జరువ ,  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి) 
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 గాా మ పంచాయి  – తెలాపూర్ -  దక్ జిలా – స్థ స్థ  రహ ారి ేయడం - అంచ ా ేయకుండా 
పనులు అమలు - అదనపు చలె్ంపు - రికవరగ అవసరం – రూ  43,414/- 

 

 ఆడటి్ సమయంలో, కొలతల ప సకములు మరయిు అనుసం ాన ెళై్ళను పరిశీమంచ ా   
లక్షల అంచ ా వూయముతో ' ట ట రహ ారి ' రాిణ ప  కాంట్రా క్ర్ శీర కద  మలాయూకు కదట్ాయించు 
నట్ుా ా గురంిచ ెనై ి  అట్ట్  ప  యం  ెం . ఎ యం  ే . ెం.   లో నమోదు యేబడిం ి   
తదనుగుణం ా జమాంప  జరి ిం ి  కా ా  యం  మౌకక తదుపరి పరిశమనలో క్రంద తజలుపబడిన 
పనులకు జమాంప  ేయబడింద  గురంిచబడిం ి,  ఇ ి అంచ ాలో ఇవ లేదు  

 

 తడ ిమక్  కేరణ  కలుప ట్  మరయిు చదును ేయుట్ 

      14.28 కుూ మీ  @ రూ.2304.62  =  రూ  32,910 

 రహ ారి తరవ కం మరయిు కట్టంగ్ 

    42.84 కుూ మీ @ రూ.245.21    =  రూ   10,504 

        

      మొతము     రూ    43,414/- 

        

 కారూ రా హక అ కిార ిమౌకక చరూ సకరమం ా లేదు   ఎందుకన ా  అంచ ాలో మం రు కా  
ాట్ట  పనులలో రేిి ాట్టకక జమాంప లు యేుట్ యమ మరుదము   కావ న ఆ  మొతాలను సదరు  

వూక ్లే ా వూకులను బాధూత ామంచి ార ి  నుంచి రకివరణ ే ట  ార  పం  దులకు జమ ే ట ఆడటి్ 
ారకిక తజమయపర ామ  

 

ేరా ెం   ార  పం  తజలలా పూర్   దక్ లలా   2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  
 

 -  సంవత రంలో ార  పం  అమీన్ పూర్,  దక్ లలా లో ఇలలంట్ట మద  ైన అదనప  
జమాంప లు జరి ాయి  రూ   లక్షల రూపాయలు భూగర  ట్ట పారుదల రాిణా క్ జకుక 

 తే  ీ  ా రా జమాం ారు  ఆ ప  ప.నo  యం  నo  లో నమోదు 
ేయబడి జమాంప  కూడా జరి ి యుని ి   కా  మరింత పరశిీమంచ ా  రూ  , - అంచ ాలలో 
ేరి  అం ాలకు ఎకుకవ జమాం ారా  గమ ంచబడిం ి  

 

ేరా ెం   ార  పం  అమీన్ పూర్   దక్ లలా   2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి  
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 మ మ్గ ధృమకరణ పత్రముల  ండింగు కోడ్  ం  

 

 ెై ా యల్ కోడ్ ాలూూం-  లో  ఆరి్కల్ -ఎ మరయిు  మో ెం ఎ 
మరియు ఎల్  తే ి  లో  ఆ ే ాల  కమ ట చదవ ా  రదశంచిన నమూ ాలో ఆడటి్ 
అ కిారి  ే ధృమకరింపబడని మ మ్గ ధృమకరణ పతరములను సమరి ంచడ్ం  ార ంట్ు అందుకుని 
అ కిారి ాదూత  కా  కొ ి లలా లలో పలు పం ాయి  రాజ్ సంసల నుండి మ మ్గ ధృమకరణ 
పతరములు ెండింగు ఉనిట్ుా ా ఆడిట్ు నందు గమ ంచబడని ి  మ మ్గ ధృమకరణ పతరములను 
సమరి ంచకపో వడ్ం అ ే  ి సంబం తి సంసలకు తదుపరి ార ంట్ు మం రు మష్టయంలో ఆవరోధం 
అవ తతం ి  అట్ట్  కొ ి కదసులు క్రంద తజలుపబడనిమ  

 

ఇంకా .ఒ.యం.యస్ట. ెం 507 ఆరకి ట్ట.యఫ్.ఆర్ ాఖ తే ి 10.04.2002 లో  ేరా ంె 12 
నందు ఏ టరల్ 2002 నుండి స్ా క సంసలు   ప ా క్ కెా్ రు పరశిరమలు స యం పర  ప  గల సంసలు 
మరియు ఇతర ార ంట్ుా  సదుపాయము ప ందు సంసలు తదుపరి ార ంట్ుా  ప ం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 
సమరి ంచవలెను   ెై ా యల్ కోడ్  ాలూూం-  లో  ఆరి్కల్ -211-ఎ(ఎ) పరకారం ార ంట్ు అందుకొని 
అ కిారులు రదశంచబడని నమూ ా  లలా  ఆడటి్ు అ ికారి ే ధృమకరింపబడిన మ మ్గ ధృవ 
పతరము సమరి ంచవల టన ాదూత ఉం ి   

 

ఇట్ట్  అభూంతరములను సంబం ించి 1935 అభూంతరములను రూ 2289 26 లక్షలు ా ఏకకకృత 
పట్ట్క   చయపడ్  ైన ి  

 

 జిలా పరషిత్ –  దక్ – గాా ంట మ మ్గము  - మ మ్గ ధృవ  పత్రం సమరుించలేదు  

 

 ెై ా యల్ కోడ్ ాలూూమ్ I ఆరి్కల్ 211-ఎ (2), ేమో No. 46825/1252 / ఎ & ఎల్ / 75 

తే :ి 6-1-1976, పరకారం ార ంట్ుా  అందుకుని అ ికారి మ మ్గ పతరా ి సయచించిన నమూ ాలో 
సంబం తి లలా  ఆడిట్ అ కిారి ే ధృమకరింఛి ార ంట్ుా  మడ్ుదల ే టన అ ికారిక్ సమరి ంచ వలెను  
ార ంటా్కు సంబం ించిన జమలు మరియు వూయలల ె ై  పరశిీలన యే ా ఈ క్రంద తజమ టన ార ంట్ుా  

ట ఇ ఒ, లలా  పరిష్టతత,  దక్ కు  మం రు యేబడాు య  గమ ంచబడిం ి. క్రంద జప బడని ార ంటా్కు 
సంబం ించి ఎట్ువంట్ట మ మ్గ పతరా ి రాష్్టర ఆడటి్ మ ాగమునకు సమరి ంచ లేదు   
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మొతము రూ లలో 

వ.సo ార ంట్ ఉ శేూం   

మ మ్గ 
ధృవపతరములు 

సమరి ం ామ నమ 

మ మ్గ 
ధృవపతరములు 

సమరి ంచబడనిమ 

మ మ్గ 
ధృవపతరములు 

సమరి ంచవల టనమ 

నం  మొతం నం  మొతం నం  మొతం 

1 
ట్ట ఎ  & రవ 
భతూము  1 850798 

మౕనూం మౕనూం 

1 850798 

2 
13 వ ఆరకి 

సంఘం 
1 267749081 1 267749081 

3 మత ు పరశిరమ 1 2265000 1 2265000 

4 .ఆర్. .ఎఫ్ 1 2272967 1 2272967 

 

       కారూ రా హక అ కిారి ఆలసూం లేకుండా సంబం ిత మ మ్గ ధృవపతరములు 
సమరి ం ామ ం ి ా  కోర ెనై ి  
 

( ేరా ెం.31  లలా  పరిష్టత్   దక్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

1  ఇత్రములు కోడ్  ం  

  

ెైన తజమ టన 17 వరాగ లలోక్ రా  ఆడటి్  అభూంతరములు ఈ వరగం క్రంద మవరించడ్ం జరి ంి ి  
ఈ ే కిలో అనుబంధము ానుని ఏకకకృత మవరణ పటటి క  ం.9(18) నందు ఇతరములకు 
సంబం ించిన రూ.340 69 లక్షల పర యేంతో గల 32829  అభూంతరములలో మవరింపబడనిమ.  

 

 జిలా పరషిత్  కరగంనగర్ - జి. థ.ఆఫ్ ద వడడు  - అ ిక మొతా్ం లో చలె్ంపు - రగిి రాబటిలేదు  - 
త్వరిత్ంగా చర  సుకో ాల్.  

  

2014-15 సంవత రా క్ లలా  పరషి్టత్ కరణంనగర్ ఖలతాల ె ైఆడిట్ సమయంలో, స్ా ారణ భమష్టూ 
ిక ్ సంబం ించిన వడీు  కరమం తప కుండా పరభుత ం నుండి రి ి రాబట్ు్ ట్ లేద  గమ ంచబడిం ి. 
ొ  యం ఎస్ట  ెం 317 అక ంట్  I, తే ీ 13.7.1984 పరకారము వడీు  మొతం మవరాలు సరి చయ ట లలా  

ఆడటి్ అ కిారి సంతకం యేించి వడీు  మొతం మడ్ుదల యేట్ా క్ పర పాదనలను పరభుతా క ్

సమరి ం ామ. ఆడటి్ అ ికారులు ే టన పరిశీలన పరకారం పరభుత ం నుండి రావల టన ట ఎఫ్  వడీు  
బకాయిలు ారణ మొతములలో ఉనిట్ుా  గురంిచబడిం ి. 2014-15 సంవత రం ాట్టకక మొతం 

రూ.23,72,88,988/- బకాయి ా ఉనిట్ుా  ఆడటి్ పరశిీలనలో తేమం ి  అందువలా  ముఖూ కారూ ర హణ 
అ కిార ి లలా  పరషి్టత్ కరణంనగర్ ఇట్ట్  మష్టయములో త రిత చరూలు సుకో ామ. 

 

( ేరా ెం.8(i)  లలా  పరషి్టత్  కరణంనగర్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి ) 
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 జిలా పరషిత్ – జామాబాద్ - ారిిక ఖాతా సమరుణ లో ఆలస ం - సకామం అయిన ి కాదు 
  

ముఖూ కారూ ర హణ అ కిారి లలా  పరిష్టత్ జామలబాద్ 2014-  కు సంబం ించిన ారకి 
ఖలతాల పర   ఆగసు్  లెలో సమరి ంచి యు ాిరు   కా  ఇ  ి క్రం  ి పరభుత  ఆ ేశముల 
పరకారము యమలల ఉలాంఘన  

 

 రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం -1989 మరియు పం ాయ  రాజ్ చట్్ం -196 ెక్షన్ 5 పరకారం ొ  
యం ఎస్ట  ెం .559, ట ఆర్-ఆర్ డ ి& రమిఫ్ (మండ్లం-I), తే ీ 05-09-1994 మరయిు రూల్ 5 (1 ) రాష్్టర 
ఆడటి్ రూల్  - 2000 పరకారం "పర  ముఖూ కారూ ర హణ అ కిార ి ారి సంస కు సంబం ించిన ారకి 
ఖలతాల పర  రాష్్టర ఆడటి్ ాఖ కు తదుపరి ఆరకి సంవత రం ర ండ్వ ెలలో   వ తే ీ లో ా అన ా 

ే  సమరి ం ామ    అ  ేమధం ా అట్ట్  పరతతలు సమరి ంచ  యి డ్ల రాష్్టర ఆడటి్ రూల్ 5 (3) పరకారం 

సంబం తి అ ికారి సంసకు ార ంటా్ను లుప దల లే ా కోత మ ిం ే అ ికారము  పరభుత ంనకు కలదు   
అందువలా కారూ రా హక అ ికారి ెనై రేకకని యమలల మధం ా, లలా  పరషి్టత్ ారకి ఖలతాలను 
సకాలంలో సమరి ం ామ. 

 

( ేరా ెం.  లలా  పరషి్టత్ కరణంనగర్ 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి) 
 

 

 

        
                              సంచాలకులు 
హ ైదరాబాదు                      స్ేిట్ ఆడిట్  

తే ిః 0 -03-201                                       తెలంగాణ  హ ైదరాబాదు  
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# జిల్లా  పేరు 1-4-2015 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2016 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2016 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 జిల్లా  పరిషత్తు ల్ు 9 7 2

2
మండల్ 

పరిషత్తు ల్ు 443 417 26

3
గ్రామ 

పంచాయతీల్ు 8840 8276 564

మొతి్ాం 9292 8700 592

పటిి క 1

 2014-15 సాంవత్సరముల్ో పాంచాయ  ర్ాజ్ సాంసథల్  యొకక ఆడిటల స్థథ ని 

తెల్పు పటిి క
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# జిల్లా  పేరు 1-4-2015 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2016 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2016 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)

 2014-15 సాంవత్సరముల్ో జిల్లా  పర్తషత్తి ల్ యొకక ఆడిటల స్థథ ని తెల్పు పటిి క

Page 59



# జిల్లా  పేరు 1-4-2015 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2016 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2016 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 ఆదిల్లబాదు 52 51 1

2 వరంగల్ 50 50 0

3 కర ంనగర్ 57 57 0

4 ఖమమం 46 39 7

5 మహబూబ్ నగర్ 64 63 1

6 మెదక్ 46 45 1

7 నిజామలబాదు 36 36 0

8 నలా్గ్ ండ 59 59 0

9 రంగ్రరెడ్డి 33 17 16

మొతి్ాం 443 417 26

పటిి క 1(2)

 2014-15 సాంవత్సరముల్ో మాండల్ పర్తషత్తి ల్ యొకక ఆడిటల స్థథ ని తెల్పు పటిి క
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# జిల్లా  పేరు 1-4-2015 నాటి 
డిమలాండు

31-3-2016 నాటికి 

పూర్తి ఐన ఆడిటలా
31-3-2016 నాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలా

1 ఆదిల్లబాదు 866 859 7

2 వరంగల్ 1014 962 52

3 కర ంనగర్ 1189 1189 0

4 ఖమమం 771 685 86

5 మహబూబ్ నగర్ 1348 1330 18

6 మెదక్ 1055 1055 0

7 నిజామలబాదు 718 718 0

8 నలా్గ్ ండ 1174 1106 68

9 రంగ్రరెడ్డి 705 372 333

మొతి్ాం 8840 8276 564

పటిి క 1(3)

 2014-15 సాంవత్సరముల్ో గ్ాా మ పాంచాయి ల్  యొకక ఆడిటల స్థథ ని తెల్పు పటిి క
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# జిల్లా పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 5648.36 4306.84

2 వరంగల్ 732.69 432.18

3 కర ంనగర్ 11073.54 5001.78

4 ఖమ్మం 721.52 772.87

5 మ్హబూబ్ నగర్ 679.25 513.69

6 మెదక్ 0.00 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 7343.66 5774.47

8 నలల గ ండ 1013.79 1048.73

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00

మొత్తిం 27212.81 17850.56

పట్టి క- 2

2014-15 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 169.63 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5416.38 52.03 0.00 0.74 0.00 0.00 5648.36

2 వరంగల్ 678.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.290 0.00 0.00 0.00 11.76 0.00 732.69

3 కర ంనగర్ 958.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2554.35 5223.04 0.00 0.00 2338.00 0.00 11073.54

4 ఖమ్మం 670.19 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12 0.00 0.00 19.09 0.12 721.52

5 మ్హబూబ్ నగర్ 644.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.47 0.00 2.73 0.00 0.00 0.73 679.25

6 మెదక్ 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

7 నిజామ్ాబాదు 7343.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7343.66

8 నలల గ ండ 983.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 28.36 0.00 1013.79

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 11448.39 32.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8053.61 5275.07 2.73 2.37 2397.21 0.85 27212.81

2014-15 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 144.09 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4108.16 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 4306.84

2 వరంగల్ 288.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.90 0.00 0.00 0.00 11.76 55.8 432.18

3 కర ంనగర్ 1022.28 49.74 39.95 0.00 526.91 0.00 0.00 8.66 3298.66 0.00 0.00 0.00 55.59 5001.78

4 ఖమ్మం 748.77 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 15.56 0.00 772.87

5 మ్హబూబ్ నగర్ 510.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 513.69

6 మెదక్ 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

7 నిజామ్ాబాదు 5774.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5774.47

8 నలల గ ండ 1039.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 1048.73

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 9528.36 68.99 39.95 0.00 526.91 0.00 0.00 4196.76 3338.50 3.00 9.35 27.32 111.43 17850.56

పట్టి క 2(2)

2014-15 సింవత్సరము ాట్ట జిల్లా పరిషత్తత ల్ చెలా్ింపుల్ు తెల్ుు పట్టి క
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 3082.41 2830.07

2 వరంగల్ 10504.36 11293.12

3 కర ంనగర్ 908.33 1557.50

4 ఖమ్మం 4617.69 7381.33

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2284.84 1651.50

6 మెదక్ 867.35 995.06

7 నిజామ్ాబాదు 4229.33 3827.46

8 నలల గ ండ 6794.37 6722.60

9 రంగారెడ్డి 7.70 9.82

మొత్తిం 33296.38 36268.46

పట్టి క-3

2014-15 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 770.31 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 1169.74 0.00 5.67 11.19 551.22 328.25 245.51 3082.41

2 వరంగల్ 829.82 0.00 76.82 0.00 76.73 1.90 4031.27 0.00 33.66 6.65 0.00 4930.56 516.95 10504.36

3 కర ంనగర్ 542.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 908.33

4 ఖమ్మం 568.88 681.18 15.43 0.00 0.00 0.00 3318.77 0.00 33.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4617.69

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1912.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.84 0.00 102.54 98.45 48.24 0.00 0.00 2284.84

6 మెదక్ 556.37 0.00 4.04 0.00 1.60 0.00 0.46 0.00 277.11 1.42 0.00 0.00 26.35 867.35

7 నిజామ్ాబాదు 1360.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2868.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229.33

8 నలల గ ండ 1978.87 1240.83 64.41 0.00 0.00 0.00 3486.68 0.00 19.65 3.93 0.00 0.00 0.00 6794.37

9 రంగారెడ్డి 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70

మొత్తిం 8526.06 1922.01 161.22 0.00 78.33 1.90 15349.58 0.00 472.06 121.64 599.46 5258.81 805.31 33296.38

పట్టి క నిం.3 (1)

2014-15 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 880.18 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 913.87 0.00 8.67 12.67 526.38 321.11 166.67 2830.07

2 వరంగల్ 355.89 0.00 11.76 1.02 0.22 1.20 3198.07 0.00 24.68 4.65 0.00 7260.03 435.60 11293.12

3 కర ంనగర్ 1043.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.09 1557.50

4 ఖమ్మం 694.07 0.00 13.38 0.00 0.00 0.00 6626.85 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00 0.00 7381.33

5 మ్హబూబ్ నగర్ 948.50 0.00 0.00 0.00 0.00 56.41 91.56 0.00 186.47 21.92 2.54 0.00 344.10 1651.50

6 మెదక్ 462.94 0.00 15.40 2.00 218.05 73.39 7.04 0.00 29.60 2.70 0.00 0.00 183.95 995.06

7 నిజామ్ాబాదు 2001.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1826.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3827.46

8 నలల గ ండ 1830.57 1221.78 30.45 0.00 0.00 0.00 3362.35 0.00 38.32 4.50 0.00 0.00 234.63 6722.60

9 రంగారెడ్డి 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.82

మొత్తిం 8222.99 1221.78 71.51 3.02 218.27 131.00 16399.59 0.00 334.77 46.44 528.92 7581.14 1509.04 36268.46

2014-15 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 1878.47 1590.80

2 వరంగల్ 12187.81 8084.75

3 కర ంనగర్ 8933.10 6460.36

4 ఖమ్మం 2418.39 3162.36

5 మ్హబూబ్ నగర్ 14510.91 8664.62

6 మెదక్ 5803.75 4767.01

7 నిజామ్ాబాదు 9756.29 7342.71

8 నలల గ ండ 9212.75 4290.45

9 రంగారెడ్డి 592.64 321.88

మొత్తిం 65294.11 44684.94

పట్టి క 4

2014-15 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 435.89 179.11 246.81 973.23 0.00 0.00 43.43 0.00 1878.47

2 వరంగల్ 3956.21 1026.05 568.24 6528.98 0.00 108.33 0.00 0.00 12187.81

3 కర ంనగర్ 1698.8 1213.49 286.98 5664.16 0 65.13 0 4.54 8933.10

4 ఖమ్మం 985.73 563.46 155.84 572.12 0.00 141.24 0.00 0.00 2418.39

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1294.24 106.47 6566.57 6537.19 6.44 0.00 0.00 0.00 14510.91

6 మెదక్ 2997.89 745.38 150.54 1908.14 0.00 1.80 0.00 0.00 5803.75

7 నిజామ్ాబాదు 1627.11 855.69 98.92 7173.87 0.00 0.67 0.00 0.03 9756.29

8 నలల గ ండ 1082.50 800.16 370.34 6959.75 0.00 0.00 0.00 0.00 9212.75

9 రంగారెడ్డి 358.43 60.93 25.50 146.89 0.00 0.00 0.00 0.89 592.64

మొత్తిం 14436.80 5550.74 8469.74 36464.33 6.44 317.17 43.43 5.46 65294.11

పట్టి క. 4(1)

2014-15 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. .య

ఫ్
ఇత్రము

ల్ు మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 335.40 76.78 355.66 788.28 0.00 0.00 34.68 0.00 1590.80

2 వరంగల్ 2965.24 945.65 1685.32 2472.30 0.00 16.24 0.00 0.00 8084.75

3 కర ంనగర్ 1406.24 290.74 1955.22 2782.39 3.46 7.09 0 15.22 6460.36

4 ఖమ్మం 0.00 667.91 1808.42 611.49 7.24 50.37 0.00 16.93 3162.36

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1767.24 1034.11 1944.76 3711.70 88.57 0.00 0.00 118.24 8664.62

6 మెదక్ 698.84 511.33 1742.45 1794.98 0.00 3.95 0.00 15.46 4767.01

7 నిజామ్ాబాదు 338.66 1157.61 1298.55 4401.36 0.00 0.00 78.24 68.29 7342.71

8 నలల గ ండ 0.00 886.82 1065.54 2337.06 1.03 0.00 0.00 0.00 4290.45

9 రంగారెడ్డి 106.62 30.59 134.31 49.23 0.00 0.00 0.00 1.12 321.88

మొత్తిం 7618.24 5601.54 11990.23 18948.79 100.30 77.65 112.92 235.26 44684.94

పట్టి క - 4 ( 2)

                        రూ. ల్క్షల్ల్ో             
2014-15  సింవత్సరము నాట్ట గ్ాామ పించాయతీల్  చెలా్ింపుల్ు తెల్ుు  పట్టి క
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# జిల్లా  పేరు రాబడుల్ు చెలా్ింపుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 5565.81 4370.90

2 వరంగల్ 732.43 450.88

3 కర ంనగర్ 4873.60 143.51

4 ఖమ్మం 2596.03 1347.23

5 మ్హబూబ్ నగర్ 148.41 76.48

6 మెదక్ 0.00 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 1788.88 895.30

8 నలల గ ండ 3205.47 2670.37

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00

మొత్తం 18910.63 9954.67

పట్టి క  ిం. 5

2014-15 సింవత్ రిం జిల్లా  పరిషత్తు ల్కు మింజూరయిన జిల్లా ల్ ారిగా 
రాబడుల్ు మరియు చెలా్ింపుల్ క్రోడీకరణ పట్టి 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 త్రు
ల్కు 

సింబిం ిించ
న ట్ట.ఎ. 

మరియు 
డి.ఎ.

అ ిక్ారుల్
కు, 

ిబబిం ికి్ 
సింబిం ిించ

న ట్ట.ఎ. 

డి.ఎ.

గాోమీణ 
ట్ట 

పారుద్ల్  
గాోింట్ు

ల్ోక్ సభ్ / 
ాసన సభ్ 
సభ్ుేల్ 

మ్జక వరగ  
గాో ింట్ు

ాబారుు
కింట్టిం
జె

కింట్టింజె  
ెచ్.ఎస్.ల్ు

బి ర్ జి 
యఫ్

ఇత్ర 
గాోింట్ు

మొత్ుిం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 2389.51 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 2620.00 546.66 5565.81

2 వరంగల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 42.29 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 678.31 732.43

3 కర ంనగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 2535.54 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2338.00 0.00 4873.60

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 0.00 0.00 2281.62 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.36 2596.03

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 59.61 0.00 0.00 3.65 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.09 148.41

6 మెదక్ 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

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 1788.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1788.88

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 0.00 0.00 3177.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.36 0.00 3205.47

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 0.00 0.00 0.00 12274.56 0.00 0.00 3.65 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 4998.12 1624.42 18910.63

పట్టి క 5  (ఎ)

                                    2014-15 సంవత్సరం జిల్లా  పరిషత్తత ల్కు మంజూరయిన గర్ ంటుల్ వ్రిగ్ ర్బడుల్  క్రర డీకరణ పటటి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  పేరు
ట్ీచింగ్ 
గాోింట్ు

ాన్ 
ట్ీచింగ్ 
గాోింట్ు

పెనన్ 
గాోింట్ు

సింపూరణ 
గాోమీణ రోజ్ 
గార్ మ్జన

క్ ింద్ర / రాషిర 
ఆరిిక 

కమీషన్

గాో మీణ 
రహ ారుల్ 

రవహణ / 
పరత్యేక గాోమీణ 
రహ ారుల్ 

రవహణ

సభ్ుేల్కు,
 చైెర్ 

పర నా 
మౌకక 
గౌరవ 
ేత్నము

అ ిక్ార త్
రుల్కు 

సింబిం ిించ
న ట్ట.ఎ. 

మరియు 
డి.ఎ.

అ ిక్ారుల్
కు, 

ిబబిం ికి్ 
సింబిం ిించ

న 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 12.29 0.00 1346.98 43.42 0.26 0.00 0.86 89.96 0.00 0.00 41.35 14.75 2664.00 157.03 4370.90

2 వరంగల్ 0.00 0.00 0.000 0.00 75.90 0.00 6.87 0.00 0.070 0.00 0.00 0.00 62.02 0.00 11.76 294.26 450.88

3 కర ంనగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 28.52 88.39 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.44 0.00 143.51

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 0.00 0.00 1347.18 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1347.23

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 0.00 1.46 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.14 76.48

6 మెదక్ 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

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 895.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 895.30

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 0.00 0.00 2206.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.05 0.00 2670.37

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 0.00 12.29 895.30 5013.37 131.81 7.13 1.46 29.39 89.96 0.00 0.00 103.53 14.75 3140.25 515.43 9954.67

పట్టి క 5 (బి)

2014-15 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 3186.62 3216.41

2 వరంగల్ 8407.37 7607.74

3 కర ంనగర్ 1158.57 1313.43

4 ఖమ్మం 5797.29 6112.85

5 మ్హబూబ్ నగర్ 619.53 540.65

6 మెదక్ 1058.53 712.43

7 నిజామ్ాబాదు 828.84 516.86

8 నలల గ ండ 377.44 926.06

9 రంగారెడ్డి 98.41 122.06

మొత్తిం 21532.61 21068.49

పట్టి క 6 

2014-15 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 

గరా 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 

ట్టపారుద్
ల్ 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 0.00 756.45 0.00 347.53 11.83 0.00 2.82 1.07 0.39 0.00 698.07 0.00 0.00 0.00 0.00 498.87 0.00 869.59 3186.62

2 వరంగల్ 415.08 816.75 183.22 262.98 44.51 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 1027.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1376.49 0.00 4279.52 8407.37

3 కర ంనగర్ 0.00 194.44 0.00 751.44 104.83 0.00 3.72 5.06 2.94 0.00 92.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 3.21 1158.57

4 ఖమ్మం 681.18 1627.39 0.00 55.96 40.05 0.00 120.98 0.62 1.31 0.00 164.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3105.09 5797.29

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 54.86 0.00 0.00 16.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.99 619.53

6 మెదక్ 0.00 0.00 0.00 935.77 0.75 0.00 2.08 1.52 1.17 0.00 64.89 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 47.85 1058.53

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 809.05 4.95 0.00 0.00 13.61 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 828.84

8 నలల గ ండ 0.00 3.24 0.00 197.75 31.46 0.00 0.80 0.80 5.90 0.00 137.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.44

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 0.00 95.72 2.69 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 98.41

మొత్తిం 1096.26 3398.27 183.22 3456.21 295.93 0.00 130.40 39.52 19.36 0.00 2184.49 0.00 0.00 0.00 4.50 1876.20 0.00 8848.25 21532.61

పట్టి క 6 (1)

2014-15 సింవత్సరముల్ో మిండల్పరిషత్తత ల్ గార ింట్ుల్ రాబడుల్ను 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

గార మీణ 

రహ ారు
ల్ 

రవహణ

చెైర్ 

పరసన్ 

గౌరవ 

బృతి

అన ికారు
 ట్టఏ డిఏ

అ ికారు
ల్ ట్ట.ఎ. 

మరియు 
డి.ఎ.

చనన 

ట్ట 
పారుద్ల్
 పరా జెకుి

బి ఆర్ జి 

యఫ్
 పరకృతి 

 ైపరీత్య 
విమోచన

భవనము
ల్ గార ింట్ు

గార మీణ 

ట్ట 
పారుద్ల్

ఎ నకల్ 

గార ింట్ు

ల్ోక్ సభ / 

ాశన సభ 

యోజక 

అభివృ ిి
ాబారుు ఇత్ర  

గార ింట్ుా మొత్తిం

1 ఆదిలాబాదు 0.00 712.25 0.00 224.07 16.57 0.00 6.78 3.50 1.69 0.00 531.45 0.00 0.00 0.00 0.00 473.74 0.00 1246.36 3216.41

2 వరంగల్ 318.08 697.19 0.00 113.07 12.39 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 1072.28 0.00 0.25 0.00 0.00 1544.47 0.00 3849.92 7607.74

3 కర ంనగర్ 0.00 164.44 0.00 738.49 113.14 0.00 4.24 5.06 2.94 0.00 281.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 2.86 1313.43

4 ఖమ్మం 681.18 1534.62 0.00 40.69 17.41 0.00 108.49 0.14 1.40 17.17 724.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2987.19 6112.85

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 42.98 56.47 0.00 2.99 12.74 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421.66 540.65

6 మెదక్ 0.00 0.00 0.00 365.16 9.07 23.81 3.09 2.25 1.74 0.00 264.12 0.00 11.65 12.88 6.36 0.00 0.00 12.30 712.43

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 0.00 0.00 494.44 3.35 0.00 0.00 17.39 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516.86

8 నలల గ ండ 0.00 3.24 0.00 889.22 20.27 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 12.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.06

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 0.00 91.66 1.84 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.12 122.06

మొత్తిం 999.26 3111.74 0.00 2999.78 250.51 29.26 125.59 41.08 14.05 17.17 2886.46 0.00 11.90 12.88 6.36 2019.05 0.00 8543.41 21068.49

 

పట్టి క 6 (2)

2014-15 సింవత్సరముల్ో మిండల్పరిషత్తత ల్ గార ింట్ుల్ చెలా్ింపుల్ను తెల్ుు పట్టి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  ేరు రాబడుల్ు ఖరుుల్ు

1 ఆదిలాబాదు 1025.86 892.65

2 వరంగల్ 3763.72 3047.89

3 కర ంనగర్ 11668.72 8615.08

4 ఖమ్మం 2614.81 2743.10

5 మ్హబూబ్ నగర్ 6537.19 6331.84

6 మెదక్ 9074.40 5601.03

7 నిజామ్ాబాదు 8561.62 6244.31

8 నలల గ ండ 6683.88 3209.19

9 రంగారెడ్డి 2067.75 1205.72

మొత్తం 51997.95 37890.81

పట్టి క 7

2014-15 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 43.43 965.71 16.72 0.00 0.00 1025.86

2 వరంగల్ 586.33 0.00 2865.13 312.26 0.00 0.00 3763.72

3 కర ంనగర్ 0.55 0 9395.4 183.23 49.34 2040.2 11668.72

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 2198.52 336.20 80.09 0.00 2614.81

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6537.19 6537.19

6 మెదక్ 0.00 0.00 8924.03 150.37 0.00 0.00 9074.40

7 నిజామ్ాబాదు 0.03 0.00 6369.70 194.78 0.00 1997.11 8561.62

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 6282.09 401.79 0.00 0.00 6683.88

9 రంగారెడ్డి 0.07 0.00 1995.15 72.53 0.00 0.00 2067.75

మొత్తం 586.98 43.43 38995.73 1667.87 129.43 10574.50 51997.95

2014-15 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 109.43 34.68 717.15 31.39 0.00 0.00 892.65

2 వరంగల్ 586.33 0.00 2165.33 296.23 0.00 0.00 3047.89

3 కర ంనగర్ 0.00 0.00 6556.24 556.58 149.61 1352.65 8615.08

4 ఖమ్మం 0.00 0.00 1587.47 272.77 882.86 0.00 2743.10

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6331.84 6331.84

6 మెదక్ 0.00 0.00 5344.80 256.23 0.00 0.00 5601.03

7 నిజామ్ాబాదు 0.03 0.00 4058.38 258.36 0.00 1927.54 6244.31

8 నలల గ ండ 0.00 0.00 3026.62 182.57 0.00 0.00 3209.19

9 రంగారెడ్డి 0.18 0.00 1120.71 84.56 0.00 0.26 1205.72

మొత్తం 695.97 34.68 24576.70 1938.69 1032.47 9612.29 37890.81

2014-15 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 344 9245.99

2 మండల్ పరిషత్తు ల్ు 5456 1914.96

3 గ్రామపంచాతీల్ు 113953 8025.36

మొతం 119753 19186.31

పట్టి క-8

2014-15 సంవతసరములో పంచాయతీ రాజ్ సంసలలో లేవనెత్తన ఆడిట్ు 
అభ్యంతరములు

రూ. లక్షలలో
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సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 33 1722.27 121 20.47 5623 127.85 5777 1870.59

2 వరంగల్ 33 312.87 332 82.77 3741 113.46 4106 509.10

3 కర ంనగర్ 26 53.19 548 120.88 17583 542.66 18157 716.73

4 ఖమ్ ం 65 1408.89 1096 338.75 13279 1726.01 14440 3473.65

5 మ్హబూబ్ నగర్ 23 3335.58 1158 264.23 19406 837.48 20587 4437.29

6 మెదక్ 121 2112.15 710 335.25 18620 1612.69 19451 4060.09

7 నిజామ్ాబాదు 24 44.61 491 239.61 13714 1532.04 14229 1816.26

8 నలగ ండ 19 256.43 799 499.75 17053 1348.68 17871 2104.86

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 201 13.25 4934 184.49 5135 197.74

మొత్ం 344 9245.99 5456 1914.96 113953 8025.36 119753 19186.31

పట్టి క - 9 (జిల్లా ల్ వారిగా)

రూ. ల్క్షల్ల్ో
2014-15 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. 6 0.00 72 20.23 424 15.86 502 36.09

2 అ ికంగా గరా ంటుల వినియోగం 2 94.69 214 178.76 429 117.03 645 390.49

3 గరా ంటు/నిధుల మ్ళ్ ంపు 3 55.84 201 57.56 425 87.62 629 201.02

4 గడువు తే  ిమ్ుగ ంపు ాటికి మ్ుందు గరా ంటను వినియోగ ంచక
పో వడం.

0 0.00 185 108.25 4272 93.31 4457 201.56

5 గరా ంటు / నిధుల దుర ినియోగం 0 0.00 6 9.76 68 20.82 74 30.58

6 పరతే కించిన నిధులను వినియోగ ంచక పో వడం. 16 164.96 474 283.68 23 1.24 513 449.88

7 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 14 1999.62 162 67.17 5905 285.43 6081 2352.22

8 అడ్ాినుుల సరదు బాటును ప ండ్డంగులో వుంచడం 12 147.94 47 22.07 206 126.12 265 296.13

9 నియమ్ావళ్ ఉలంఘన 95 1082.45 860 332.71 34973 3288.90 35928 4704.06

10
ఓచరద, వేతన బిలులు / కంటింజెంటు బిలులనుండ్డ 
తగ గంపులు/వసూళ్ ను జమ్చేయక పో వడం 16 69.38 783 169.68 10819 1463.91 11618 1702.97

11 ర కారది లను సమ్ర పంచక పో వడం 62 3376.15 777 475.79 21615 2113.64 22454 5965.58

12 దుర ినియోగాలు 0 0.00 34 9.73 1198 159.03 1232 168.76

13 అ ిక చెల్ంపులు 6 0.93 117 15.21 334 34.31 457 50.46

14 వృ ా వ యమ్ు 1 0.94 16 1.45 2 1.38 19 3.77

15 ఖాతాలలో పేర ొనని నగదు / సోో్ ర్ు 0 0.00 1 0.42 2 1.55 3 1.97

16 వినిమ్య ధృవపతరా ల ప ండ్ెన్సు 37 2217.94 228 64.28 1670 7.04 1935 2289.26

17 సరాార ీ మొతాా ల ప ండ్డంగు ర కవర 0 0.00 0 0.00 25 0.00 25 0.00

18 ఇతరమ్ులు 74 35.17 1278 97.39 31477 208.13 32829 340.69

19 డ్డడ్డ / చెకుొలను స్వికర ంచి, సకాలంలో  వసూలు చేయక పో వడం. 0 0.00 1 0.81 86 0.04 87 0.85

       మొత్ం 344 9245.99 5456 1914.96 113953 8025.36 119753 19186.31

పట్టి క -9 (కాట్గిరీల్ వారిగా) 
2014-15 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 0 0.00 6 0.00 6 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 4 0.00 0 0.00 4 0.00

3 కర ంనగర్ 1 0.00 5 2.32 6 0.48 12 2.80

4 ఖమ్ ం 0 0.00 2 0.65 12 2.30 14 2.95

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 20 5.60 4 0.01 25 5.61

6 మెదక్ 3 0.00 15 2.10 116 8.84 134 10.94

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 13 6.09 151 2.97 164 9.06

8 నలగ ండ 1 0.00 13 3.47 126 1.17 140 4.64

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 3 0.09 3 0.09

మొత్ం 6 0.00 72 20.23 424 15.86 502 36.09

మండల్ పరిషత్తల్ు గాామపంచాతీల్ు

పట్టి క -9 (1)

2014-15 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 1 0.00 16 5.17 17 0.66 34 5.83

2 వరంగల్ 0 0.00 27 11.62 5 0.23 32 11.85

3 కర ంనగర్ 0 0.00 18 1.16 21 12.61 39 13.77

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 51 2.29 51 2.29

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 27 0.00 0 0.00 27 0.00

6 మెదక్ 0 0.00 27 16.39 3 0.07 30 16.46

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 35 66.60 319 100.41 354 167.01

8 నలగ ండ 1 94.69 62 77.72 13 0.76 76 173.17

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 2 0.10 0 0.00 2 0.10

మొత్ం 2 94.69 214 178.76 429 117.03 645 390.49

పట్టి క - 9 (2)

2014-15 సంవత్సరముల్ో పంచాయతీ రాజ్ సంసల్ల్ోఅ ికంగా గాాంట్ుల్ 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 1 0.00 1 0.47 0 0.00 2 0.47

2 వరంగల్ 1 55.84 7 2.84 0 0.00 8 58.68

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.65 5 0.49 5 1.14

4 ఖమ్ ం 0 0.00 76 20.32 134 16.12 210 36.44

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 59 1.06 0 0.00 59 1.06

6 మెదక్ 0 0.00 19 17.88 23 0.00 42 17.88

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 16 7.39 246 44.76 262 52.15

8 నలగ ండ 1 0.00 23 6.95 17 26.25 41 33.20

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 3 55.84 201 57.56 425 87.62 629 201.02

పట్టి క -9 (3)

2014-15 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 0 0.00 9 1.26 446 2.36 455 3.62

2 వరంగల్ 0 0.00 4 3.22 323 0.00 327 3.22

3 కర ంనగర్ 0 0.00 1 0.02 406 8.45 407 8.47

4 ఖమ్ ం 0 0.00 68 3.26 733 0.10 801 3.36

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 60 41.55 681 4.52 741 46.07

6 మెదక్ 0 0.00 11 0.14 779 2.94 790 3.08

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 175 47.90 175 47.90

8 నలగ ండ 0 0.00 32 58.80 679 27.04 711 85.84

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 50 0.00 50 0.00

మొత్ం 0 0.00 185 108.25 4272 93.31 4457 201.56

పట్టి క - 9 (4)

2014-15 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 1 0.00 0 0.00 1 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 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 5 2.83 5 2.83

6 మెదక్ 0 0.00 2 0.15 3 14.25 5 14.40

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 9 3.60 9 3.60

8 నలగ ండ 0 0.00 2 9.61 49 0.14 51 9.75

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 0 0.00 6 9.76 68 20.82 74 30.58

పట్టి క -9 (5)

2014-15 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 3.34 14 5.22 0 0.00 16 8.56

2 వరంగల్ 4 0.00 46 38.75 0 0.00 50 38.75

3 కర ంనగర్ 0 0.00 40 1.94 0 0.00 40 1.94

4 ఖమ్ ం 2 0.00 134 75.97 0 0.00 136 75.97

5 మ్హబూబ్ నగర్ 6 10.23 82 49.54 0 0.00 88 59.77

6 మెదక్ 1 18.83 33 20.50 0 0.00 34 39.33

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 71 48.20 0 0.00 71 48.20

8 నలగ ండ 1 132.56 47 43.17 6 1.24 54 176.97

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 7 0.39 17 0.00 24 0.39

మొత్ం 16 164.96 474 283.68 23 1.24 513 449.88

పట్టి క -9 (6)

2014-15 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

Page 88



సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 251 0.29 251 0.29

2 వరంగల్ 0 0.00 7 0.00 151 0.00 158 0.00

3 కర ంనగర్ 1 3.74 1 0.00 1060 44.35 1062 48.09

4 ఖమ్ ం 2 0.00 14 0.66 669 226.64 685 227.30

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2 0.00 74 18.80 1138 1.68 1214 20.48

6 మెదక్ 6 1951.27 8 9.10 1549 4.29 1563 1964.66

7 నిజామ్ాబాదు 2 44.61 0 0.00 83 3.18 85 47.79

8 నలగ ండ 1 0.00 24 27.78 735 0.04 760 27.82

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 34 10.83 269 4.96 303 15.79

మొత్ం 14 1999.62 162 67.17 5905 285.43 6081 2352.22

పట్టి క -9 (7)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

2014-15 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 0 0.00 2 1.37 1 0.00 3 1.37

2 వరంగల్ 3 39.65 1 1.00 0 0.00 4 40.65

3 కర ంనగర్ 4 42.92 7 1.37 11 4.82 22 49.11

4 ఖమ్ ం 4 54.28 7 2.14 6 0.00 17 56.42

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 11.09 11 5.19 105 42.75 117 59.03

6 మెదక్ 0 0.00 14 8.09 57 48.69 71 56.78

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 1 0.15 9 16.64 10 16.79

8 నలగ ండ 0 0.00 4 2.76 5 10.70 9 13.46

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 12 2.52 12 2.52

మొత్ం 12 147.94 47 22.07 206 126.12 265 296.13

పట్టి క -9 (8)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

2014-15 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 16 221.23 8 1.27 1564 62.52 1588 285.02

2 వరంగల్ 7 81.31 52 4.05 926 66.34 985 151.70

3 కర ంనగర్ 3 5.69 194 16.42 3396 39.30 3593 61.41

4 ఖమ్ ం 12 391.29 105 47.04 4642 565.78 4759 1004.11

5 మ్హబూబ్ నగర్ 4 308.28 110 53.29 6774 282.83 6888 644.40

6 మెదక్ 39 45.46 186 114.05 5648 948.21 5873 1107.72

7 నిజామ్ాబాదు 10 0.00 6 4.99 4006 406.13 4022 411.12

8 నలగ ండ 4 29.18 129 89.72 6353 814.83 6486 933.73

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 70 1.89 1664 102.96 1734 104.85

మొత్ం 95 1082.45 860 332.71 34973 3288.90 35928 4704.06

పట్టి క -9 (9)

రూ. ల్క్షల్ల్ో 

2014-15 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 12 1.77 261 37.32 273 39.09

2 వరంగల్ 0 0.00 48 6.78 228 19.80 276 26.58

3 కర ంనగర్ 0 0.00 48 15.00 1273 193.62 1321 208.62

4 ఖమ్ ం 10 37.17 256 16.26 1680 270.35 1946 323.78

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 100 17.65 261 17.92 361 35.57

6 మెదక్ 6 32.21 57 46.98 1354 317.65 1417 396.84

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 156 35.97 3664 514.44 3820 550.41

8 నలగ ండ 0 0.00 106 29.27 1715 65.87 1821 95.14

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 383 26.94 383 26.94

మొత్ం 16 69.38 783.00 169.68 10819 1463.91 11618 1702.97

పట్టి క - 9 (10)

2014-15 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 0 0.00 16 0.93 799 18.67 815 19.60

2 వరంగల్ 6 70.66 50 9.84 405 19.43 461 99.93

3 కర ంనగర్ 3 0.61 66 78.64 3979 197.44 4048 276.69

4 ఖమ్ ం 8 264.38 267 138.59 1916 562.96 2191 965.93

5 మ్హబూబ్ నగర్ 6 3005.98 207 53.20 5976 442.75 6189 3501.93

6 మెదక్ 36 34.52 76 88.57 3014 237.09 3126 360.17

7 నిజామ్ాబాదు 1 0.00 21 28.62 1596 313.38 1618 342.00

8 నలగ ండ 2 0.00 74 77.41 2960 277.63 3036 355.04

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 970 44.29 970 44.29

మొత్ం 62 3376.15 777 475.79 21615 2113.64 22454 5965.58

పట్టి క -9 (11)

2014-15 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 1 0.00 0 0.00 1 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 1 0.40 7 0.08 8 0.48

3 కర ంనగర్ 0 0.00 2 0.00 942 23.56 944 23.56

4 ఖమ్ ం 0 0.00 1 3.52 42 29.31 43 32.83

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 20 4.54 41 17.30 61 21.84

6 మెదక్ 0 0.00 4 0.71 36 22.95 40 23.66

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 3 0.43 104 56.46 107 56.89

8 నలగ ండ 0 0.00 2 0.13 24 8.99 26 9.12

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 2 0.38 2 0.38

మొత్ం 0 0.00 34 9.73 1198 159.03 1232 168.76

పట్టి క - 9 (12)

2014-15 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 2 0.00 2 0.00

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 2 0.13 2 0.13

3 కర ంనగర్ 2 0.23 2 0.03 17 0.92 21 1.18

4 ఖమ్ ం 2 0.21 30 1.30 29 2.48 61 3.99

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 51 1.56 47 4.56 98 6.12

6 మెదక్ 2 0.49 27 9.68 52 5.90 81 16.08

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 5 2.51 96 17.13 101 19.64

8 నలగ ండ 0 0.00 2 0.13 12 1.77 14 1.90

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 77 1.42 77 1.42

మొత్ం 6 0.93 117 15.21 334 34.31 457 50.46

పట్టి క -9 (13)

2014-15 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

Page 95



సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం సంఖ్య మొత్ం
1 ఆ ిలాబాదు 1 0.94 0 0.00 0 0.00 1 0.94

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 4 0.33 0 0.00 4 0.33

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 10 0.97 1 0.75 11 1.72

6 మెదక్ 0 0.00 1 0.10 1 0.63 2 0.73

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8 నలగ ండ 0 0.00 1 0.05 0 0.00 1 0.05

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 1 0.94 16 1.45 2 1.38 19 3.77

పట్టి క -9 (14)

2014-15 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 1 0.42 0 0.00 1 0.42

6 మెదక్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 2 1.55 2 1.55

8 నలగ ండ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 0 0.00 1 0.42 2 1.55 3 1.97

పట్టి క - 9 (15)

2014-15 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 7 1490.97 8 0.00 38 0.00 53 1490.97

2 వరంగల్ 1 65.41 25 1.03 143 0.00 169 66.44

3 కర ంనగర్ 10 0.00 32 0.04 402 5.89 444 5.93

4 ఖమ్ ం 12 661.56 37 27.59 226 1.12 275 690.27

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 47 0.00 244 0.00 292 0.00

6 మెదక్ 4 0.00 29 0.00 34 0.00 67 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 1 0.00 25 35.62 388 0.00 414 35.62

8 నలగ ండ 1 0.00 25 0.00 118 0.03 144 0.03

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 77 0.00 77 0.00

మొత్ం 37 2217.94 228 64.28 1670 7.04 1935 2289.26

పట్టి క - 9 (16)

2014-15 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 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 3 0.00 3 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 22 0.00 22 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 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 0 0.00 0 0.00 25 0.00 25 0.00

పట్టి క -9 (17)

2014-15 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 5 5.79 33 3.01 2238 6.03 2276 14.83

2 వరంగల్ 11 0.00 59 3.25 1551 7.45 1621 10.70

3 కర ంనగర్ 2 0.00 128 2.96 5975 10.73 6105 13.69

4 ఖమ్ ం 13 0.00 99 1.45 3138 46.52 3250 47.97

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2 0.00 279 10.86 4129 19.58 4410 30.44

6 మెదక్ 24 29.38 200 0.00 5951 1.18 6175 30.56

7 నిజామ్ాబాదు 10 0.00 139 3.04 2844 3.49 2993 6.53

8 నలగ ండ 7 0.00 253 72.78 4241 112.22 4501 185.00

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 88 0.04 1410 0.93 1498 0.97

మొత్ం 74 35.17 1278 97.39 31477 208.13 32829 340.69

పట్టి క -9 (18)

2014-15 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 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 85 0.00 85 0.00

4 ఖమ్ ం 0 0.00 0 0.00 1 0.04 1 0.04

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 మెదక్ 0 0.00 1 0.81 0 0.00 1 0.81

7 నిజామ్ాబాదు 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 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 0 0.00 0 0.00

మొత్ం 0 0.00 1 0.81 86 0.04 87 0.85

పట్టి క - 9 (19)

2014-15 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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తెలంగాణ పరభుత్వం, 

ర్ాష్ర ఆడిట్ ాఖ్ 
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2014-15 సంవత్సరా కి ము ిపల్ కారపోరేషన్ల  ఖాతాల  ై 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  2014-15 సంవత రానికి లెం ాణ రాష్్టరం లోని 
ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన సంఖ  . 

 

.  ఈ ాఖకు  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 కిారి, 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  నిబంధన్ావళి 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 ి -  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 ిితి 

 
   2014-15  సంవత రంలో ఉనా 6 ముని పి్ల్ కారపోరషే్టనకు ాను,  ముని పి్ల్ 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   
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రాబడులు మరియు చెల్లంపులుుః 
 

 ఈ ాఖ పట్టి క  ం.  మరయిు  లో కారపోరషే్టన్ ారీ ా చూ ని మధం ా, రాబడుల మొతతం 
రూ. , .  లక్షలు మరియు చెమంప్ుల మొతతం రూ. , .  లక్షల  ై ఆడటి్ 
నిర ించిం ి  

 

 రనమనూ  & కా టి్ల్ రాబడులు మరియు చమెంప్ులలో, 2014-15 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   

 

    2014-15 సంవత రములో ప్దు ారీ ా  ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన  రవె న్యూ రాబడులు కిరం  ి
వృ ాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ                                              

 

 
 

 

48,41% 

16,38% 

1,38% 

26,05% 

0,08% 

1,00% 

3,72% 

1,32% 

1,66% 

ప్నుాల ా రా ఆ ాయం  .  

కేట్ాయించిన ఆ ాయం  నష్్ట 
ప్రిహరం  .  

ముని ప్ల్ ఆసుత ల నుండి అ  ె ా రా 
వచిున ఆ ాయం .  

ీ  మరియు యూజర్ చారాీలు   
.  

అమ కము మరియు అ ెల 
ఆ ాయము    .  

రనమనూ  ార ంట్స చం ా  రాయి లు   
.  

 ట్స్ బడుల నుండి ఆ ాయం  .  

వడడ్  ా రా ఆ ాయం  .  

ఇతర ఆ ాయం .  
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 2014-15 సంవత రములో ప్దు ారీ ా  ముని ిప్ల్ కారపోరషే్టన  కాూ ిట్ల్  రాబడులు కిరం ి  
   వృ ాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ       

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

42,15% 

6,87% 

1,64% 

35,77% 

0,01% 

1,96% 
3,07% 

0,20% 

8,33% 

0,00% 

ముని ప్ల్ ని ి  .  

కేట్ాయించిన నిధులు .  

నిల లు .  

నిరశేంచిన ప్నుల గూరిు 

 కేట్ాయించిన నిధులు .  

 కర ర్ డ్ లోను  .  

అన్  కర ర్ డ్ లోను  .  

వచిున డి ా ట్స  .  

డి ా ట్ ప్నులు  .  

ఇతర అప్ుోలు  .  

కేట్ాయింప్ులు  .  
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  2014-15 సంవత రములో ప్దు ారీ ా  ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన రెవ న్యూ చెల్లంపులు కిరం  ి
వృ ాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,74% 

16,74% 

32,08% 

0,13% 

1,06% 

0,00% 

0,01% 

0,09% 

9,48% 

14,17% 

0,49% 

వ వస్ాప్క ఖరుులు  .  

ాలన ఖరుులు  .  

ఆప్రేష్టను మరియు ెయిట్న్ెన్   
.  

వడడ్  మరియు ఆరకి ఖరుులు    
.  

ో ర ార మ్ ఖరుులు    .  

రనమనూ  ార ంట్ చం ా  రాయి లు   
.  

కేట్ాయింప్ులు మరియు మా ీలు   
.  

ఇతర ఖరుులు   .  

తరుగుదల   .  

ముందుకాలానికి సంబం ించినమ   
.  

రిజరు  ని ికి మళి ంప్ు   .  
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 2014-15 సంవత రములో ప్దు ారీ ా  ముని పి్ల్ కారపోరషే్టన కాూ ిట్ల్ చెల్లంపులు కిరం  ి
వృ ాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

 

 

 

 

 

73,92% 

2,14% 

3,70% 

1,76% 

0,01% 

2,94% 

0,00% 

0,00% 

14,20% 

0,03% 

0,00% 

1,29% 

0,00% 

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 
 

 2014-15 సంవత రానికి ముని పి్ల్ కారపోరేష్టన ఆ ాయ వ యాలు ప్ట్ట్క న్ెం.  మరయిు  
లలో చూ ిన మధం ా, వరుస ా రూ. , .  లక్షలు మరియు రూ. , .  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 మరియు అప్ుోలు వరుస ా, రూ. , , .  లక్షలు 
మరియు రూ. , . .  

ఆడిట్ అభిప్ాాయముుః 
 

  ైన చపె్ోబడని ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టను సమరిోంచిన ఆరిధక ప్ట్ట్కలు ప్రశిీమంచినప్ుడు, 
చూ ించిన మతప్ుోడు 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 
 

 2014-15 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. , .  లక్షల 
మొతతము ప్ర ేయం ఉనా  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 మళి ం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 మొతత మును కటే్ రి ీ
ారీ ా మరియు లా ారీ ా చూ  ేఏకకీృత ప్ట్ట్క – పట్టిక  ం.   మరియు   ఈ 

ని ే ికకు జత ప్రచబడినమ   
రూ  లక్షలలో 

# కేట్గిరి ేరు అభ్ూంత్రములు మొతి్ం 
%  

(మొతి్ం  

1 రికారు్ లను సమరిోంచక ో వడం 158 9171.26 78.09 

2 బకాయిలను వసూలు చయేక ో వడం 27 1434.61 12.21 

3 అడా ను ల సరుబాట్సను  ండింగులో వుంచడం 16 237.18 2.02 

4 
ఓచరు, ేతన బిలులు  కంట్టంజనంట్స బిలులనుండి 
త ిీంప్ులు వసూళ్ ను జమచేయక ో వడం 

31 215.38 1.83 

5 అ కి చెమంప్ులు 46 148.00 1.26 

6 ఇతరములు 110 109.54 0.93 

7 ప్ర ే కించిన నిధులను మనిమ్ ించక ో వడం  6 102.16 0.87 

8 వృ ా వ యము 0 100.00 0.85 

9 నియమావళి ఉలంఘన 81 74.42 0.63 

10 గడువు ే ికి ముందు మనిమ్ ించని ార ంట్స 3 49.16 0.42 

11 ల కకలలో వ ా సం 17 44.80 0.38 

12 దురి నిమ్ ాలు 9 29.49 0.25 

13 ార ంట్స నిధుల మళి ంప్ు 1 23.22 0.20 

14 మనిమయ ధృవప్ రా ల  ండెన్స  5 5.98 0.05 

15 ార ంట్స  నిధుల అ కి మనిమ్గం 1 0.00 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 512 11745.21 100.00 

 
 

 లేవన్ె తన అభ ంతరములు మరియు ప్ర యేం ఉనా మొతతము మరయిు ాతములు 
కేట్ ిరీ ారీ ా  ై ప్ట్ట్కలో చూప్బడినమ  మరికారు్ లను సమరిోంచక ో వడంమ . % ాను 
మరియు మబకాయిలను వసూలు చేయక ో వడంమ . % ాను ఉనాట్స ా ానిని బట్ట్  

ెలుసుత నా ి  
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ఆడిట్ ేరాలు 
 

2014-15 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 ప్ుసతకములో 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 17 ఆడటి్ 

ేరాలు ప్రస్ాత మంచబడినమ   
 

.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – కరగంన్గర్ – మడి. ి.బి.మ పట్టి క పరిశీలన్ – ముగింపు మరియు ప్ాారంభ్ 
లవల మధ్ూ వూతాూసము – సరి చేయవలెన్ు  

  

ముని ిప్ల్ కారొోరేష్టన్ కరీంనగర్ కు సంబం ించిన 2014-15 మడి ి బి మ ప్ట్ట్కను ప్రిశీమంచ ా, 
ఈ కిరంద మె ని మధం ా కొనిా ప్దులలో ము ింప్ు మరియు రా రంభ నిల ల మధ  వ ా సము 
గురితంచన్ెైన ి   అట్ట్  వ ా సముల వలన సంబం తి ప్దుల మౌకక ల కకలను ఆడటి్ నందు 
దుర మకరించలేము   కావున ఆయా వ ా సములను సమన యప్రచి అట్ట్  మవరములను ఆడటి్ కు 

ెమజయే వల ను  
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రూ  లక్షలలో  
వ  
సం  

ప్నుా ప్న్ేాతర రేు  ము ింప్ు నిల      
2013-14 

రా రంభ నిల          
2014-15 

వ ా సము రూ  

1  ై ై టే్స ఆసుత ల మ ఎల్ ట్ట  29.81 23.56 6.25 

2 దుకాణముల అ  ె 62.09 24.46 37.63 

 మొతతము  91.90 48.02 43.88 

 

( రేా న్ెం  2(ii  ముని పి్ల్ కారొోరేష్టన్ కరీంనగర్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని )ి 

 

.  ము పిల్ కారపోరషేన్ – కరగంన్గర్ - ‘D.E.A.B.A.S’ లెకకలు – న్గదు పుసికములు – 
లెకకలలో వూతాూసములు – సమన్వయము అవసరము  

  

2014-15 ఆరిధక సంవత రమునకు ముని పి్ల్ కారొోరేష్టన్ కరీంనగర్ కు సంబం ించిన 
స్ా ారణ నిధులు మరయిు కా టి్ల్ రా జనక్్ట ఫండ్ ల మౌకక నగదు ప్ుసతకములను ప్రశిీమంచ ా, ఈ 
కిరంద గురితంచబడని మధం ా చాలా నగదు ప్ుసతకములలో అంత  నిల లకు మరియు రా రంభ నిల లలో 
చాలా వ ా సములు కలవు   నగదు ప్ుసతకము, ఖజాన్ా ాసు ప్ుసతకము మరియు ‘D.E.A.B.A.S’ 
ల కకలలో గల ఇట్ట్  డేాలను ెంట్న్ే సరి ది వల ను   

మొతతం రూ  లలో  
వ  

సం 

నగదు ప్ుసతకము రేు  ఖా ా న్ెం  DEABAS 
లో అంత  

నిల   

నగదు 
ప్ుసతకము
లో అంత  

నిల   

ాస్ట 
ప్ుసతకము 
లో అంత  

నిల   
1 అభివృ ిధ  చారీాలు  52117121508 3767358 3752541 3853941 

2 స్ా ారణ నిధులు SBH  52106235937 7675289 7581554 7937417 

3 స్ా ారణ నిధులు (PD A/C) 170 66649683 64482537 88812196 

4 ఎల్  ఆర్  ఎస్ట  62053687089 1662712 1647777 4129783 

5 రహ ారి కట్టంగ్ చారీాలు  2498101050867 3721487 4042898 4042898 

 

 కావున సంబం తి అ ికార ి  నై మె ని వ ా సములను సమన య ప్రిచి అట్ట్  
మవరములను ఆడిట్ కు సమరిోంచవల ను    
 

ేరా న్ెం . 2(iii  ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ కరీంనగర్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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2. గడువుకు ముందు ఖరుు చేయ  గార ంట్లల (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 ోష్టం 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 ారటి్ీని 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 ే కికు జత ప్రచడ ెనై ి  3 ేరాలలో రూ 49.16 లక్షల 
ప్ర యేం గల అభ ంతరములు లేవన్ెతతబడనిమ   

 

.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – రామగుండం –  వ ఆరిిక సంఘము గార ంట్లల  – వి యోగించ 
కుండుట్ – రూ.2,29,468/- 

  

ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం కు సంబం ించిన 2014-15 ారిిక ల కకలను 
ప్రశిీమంచ ా,  వ ఆరిధక సంఘము ార ంట్స ఇంకను మనిమ్ ించకుండా నిరుప్మ్గం ా బా ంక్ట 
ఖా ాలో నిల  యునామ   ఆకి స్ట బా ంక్ట ఖా ా న్ెం 911010003564181 నందు మొతతము 
రూ 2,29,468/- వృ ా ా ఉనామ    వ ఆరిధక సంఘము నిధుల కేట్ాయింప్ు కరడా ము ింప్ు దశ్లో 
ఉన్ాా కరడా,  అట్ట్  నిధులను మనిమ్ ించకుండా  ఉంచట్ం నియమ మరుదము  ప్రభుత ము ొ  
యం ఎస్ట  న్ెం. 43 ఆరిధక మరయిు ప్రణాళిక (డబుా&యం) ాఖ, ే  ీ22-04-2000 ా రా  వ ఆరిధక 
సంఘం ార ంట్ మనిమ్గము  ై నిరిష్్ట సూచనలు చే ి నప్ోట్టకీ, అట్ట్  నిదులను నిరుప్మ్గము ా 
ఉంచట్ం ప్ూరిత ా కరమ ర ితము    

 

ేరా న్ెం   ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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3. బకాయిలన్ు వసయలు చేయకప్ో 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 ి  27 ేరాలలో రూ.1434.61 లక్షల ప్ర యేం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతడం జరి ిం ి  ీనిక ిసంబం ించిన కొనిా ఉ ాహరణలు కిరంద ఇవ బడినమ  

 

.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – కరగంన్గర్ – బకాయిల వసయళ్ళు చయేలేదు – చరూలు అవసరము  

  

ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం మౌకక 2014-15 ప్నుాలు మరయిు ప్న్ేా తర 
వసూళ్ కు సంబం ించిన మడి  ి  బి మ ప్ట్ట్కను ప్రిశీమంచ ా 31.03.2015 న్ాట్టకి ఈ కిరంద మె ని 
మధం ా ారీ మొతతములలో బకాయిలు ేరుకు ో యినట్స ా గురితంచన్ెైన ి  కావున కారొోరషే్టన్ 
అ కిారులు ెంట్న్ే ఇట్ట్  మష్టయములో చర లు సుకోవల ను    

 

వ  సం  ప్నుా మవరములు  మొతతము రూ  లక్షలో 
1  ై ై టే్స ఆసుత ల  ై ప్నుాలు  24.09 

2 ప్రభుత  ఆసుత ల   ైప్నుాలు  388.99 

3  ై ై టే్స ఆసుత ల  ై మ ఎల్ ట్ట  0 

4 ప్రకట్నల  ై ప్నుాలు  27.58 

మొతతము  440.68 

వ  సం  ప్న్ేా తరములు మొతతము రూ  లక్షలో 
1 డి  ఓ – ట్రరడ్ ల ై  న్  ీ  44.65 

2  ై ై టే్స న్సట్ట ప్నుాలు  449.47 

3 న్సళ్  ట్ా ంకుల ా రా జమలు  0 

4 న్సట్ట సరఫరా మరాళాలు 0 

5 మారనకట్ ీ  0 

6 ఆకరమణ ీ  17.58 

7 అభివృ ిధ  చారీాలు  0 

8 దుకాణముల అ లెు  35.44 

9 కా ర్ర్  అ లెు  0 

10 కబళేా ీ లు  0 

11 ఆ  ిమారిో డ ి ీ  లు  0 

12 ారముల అమ కాలు  0 

13 ఇతరములు  0 

మొతి్ము  547.14 

 దద  మొతి్ము  987.82 

 

ేరా న్ెం   i  ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ కరీంనగర్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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.  వరంగల్ మహాన్గర ప్ాలక సంసి – భ్వన్ రాాణ అన్ుమతి జీు – త్కుకవ వసయలు – 
గిల్న్వి వసయలు చేయవలెన్ు – రూ. 14,17,413/- 

  

2014–2015 ఆరిధక సంవత రములో వరంగల్ మహానగర ాలక సంస లోను ప్ట్్ణ ప్రణాళిక 
మ ాగములో ఆడటి్ నిర ించ ా, ఆ సంవత రములో వసూలు చే ని భవన నిరా ణ అనుమతుల ీ  
మరియు ేకేంట్ లా ండ్ ట్ాక్ట  లకు సంబం ించి రూ 14,17,413/- తకుకవ ా ల కక గట్ట్  వసూలు 
చే నిట్స ా ఆడిట్ లో గురితంచన్ెైన ి    

 

 భవన నిరా ణ అనుమతుల ీ  మరియు ేకేంట్ లా ండ్ ట్ాక్ట  మ ింప్ుకు సంబం ించి ొ  
యం ఎస్ట  న్ెం.168, యం ఎ మరియు యు డ ి ాఖ,  ైదరాబాదు ే :ీ07-04-2012 మరియు ేమో 
న్ెం  17433/యం1/2012, ే :ీ27-08-2012 లలో మవరము ా నిరశేంచి యున్ాారు  అయి  ేకారొోరషే్టన్ 

రా ణములలలో ి ారసు చే ని రటే్కు అనుగుణం ా మ ించక ో వుట్ వలన రూ 14,17,413/- 
తకుకవ ా ల కక గట్ట్  వసూలు చే  ియున్ాారు  

 

 అందువలన కారొోరేష్టన్ రా ణముల ప్రకారము భవన నిరా ణ అనుమతుల  ై మరయిు 
ేకేంట్ లాండ్    ైప్నుా మ ంిచి వసూలు చేయవల ిన ి ా సూచించ న్ెనై ి  ఇట్ట్  మ ింప్ులో ఏ ెైన్ా 

నష్్టము యునాచప సంబ ింత కారొోరేష్టన్ ఉ ో గులు బాధ త వ ించ వల ి ఉంట్సం ి    
 

ేరా న్ెం  వరంగల్ మహానగర ాలక సంస 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

.  వరంగల్ మహాన్గర ప్ాలక సంసి – కుళాయి అన్ుమతి విరాళ్ములు – త్కుకవ వసయళ్ళు –   
రూ.4,01,800/- 

 

 వరంగల్ మహానగర ాలక సంస లోని ఖా టే్ మరియు కాశబుగీ సరికల్  లోని కుళాయి 
అనుమ  మరాళ్ములకు సంబం ించిన  ైల్  ను ప్రిశీమంచ ా, అట్ట్  వసూళ్ లో రూ  , , - 
తకుకవ ా మ ించి వసూలు చే నిట్స ా ఆడటి్ లో గురితంచ న్ెైన ి   మహానగర ాలక సంస నిబంధనల 
ప్రకారము ారదిరా రేఖకు గిువన ఉనా ారికీ రూ  లో మరియు ఇతరులకు రూ  10,000/- లలో 
కుళాయి అనుమ  ఇవ వల ను   కాన్స అరత లేని ారకిీ ారదిరా రేఖకు ిగువ ఉనా కుట్సంబాల కోట్ా 
కిరంద కుళాయి అనుమతులు ఇచిునట్స ా ఆడటి్ ప్రిశీలనలో మేం ి   ఇట్ట్  అకరమ అనుమతుల 
మలువను రూ , , - ా ఆడటి్ ల కక కట్ట్ం ి   కావున, కారొోరషే్టన్ అ కిారులు ఈ మష్టయములో 
ప్ర ే క దరా ప్ుత  చయేించి సంబం ిత బి ం ి  ై కరమశక్షణా చర లు సుకోవల ిన ి ా సూచించన్ెనై ి  
 

ేరా న్ెం   వరంగల్ మహానగర ాలక సంస 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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.  ము పిల్ కారపోరషేన్ – కరగంన్గర్ – త్లసరి గార ంట్ – విడుదల చేయబడలేదు – చరూలు 
అవసరము  

  

ముని ిప్ల్ కారొోరేష్టన్ చట్్ము  ప్రకారము స్ానిక సంసలకు ప్రభుత ము రూ - 
చొప్ుోన తలసర ి ార ంట్ ప్ర  సంవత రము మడుదల చయే వల ను   ఇట్ట్  ార ంట్ ఇట్టవమ జన్ా ా ల కకల 
ప్రకారము కేట్ాయించామ    జన్ా ా ల కకల ప్రకారము కరీంనగర్ కారొోరషే్టన్ జన్ా ా 2,61,185 ా 
నిరాధ రించ న్ెైన ి  అందువలన జన్ా ా రా ప్ ికన, ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ -  ఆరిధక 
సంవత రములో తలసరి ార ంట్ కిరంద రూ 20,89,480/- ప్రభుత ము నుండి  ందవల  ి ఉం ి   కాన్స 
ఖజాన్ా ాసు ప్ుసతకములో నీికి సంబం ించి ఏ మధ ెనై జమలు అయినట్స ా లేవు   కారొోరషే్టన్ కు 
వచుే ఆ ాయము లలో తలసరి ార ంట్ అ  ముఖ ెనై ి  ఇట్ట్  ార ంట్ గురించి ప్ూర ప్ు ఆడిట్ 
ని ే ికలో కరడా అభ ంతరము లేవన్తెతన్ెైన ి   కాన్స సంబం ిత అ ికారులు ఏ మధ ెైన చర లు చపే్ట్ట్  
యుండలేదు    

ేరా న్ెం .    వరంగల్ మహానగర ాలక సంస 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

.  ము పిల్ కారపోరషేన్ – రామగుండం – కరగంన్గర్ జిలాల  – లోన్స మరియు అడావన్ుసలు – 
రికవరగ చేయకుండుట్ – రూ . 7,55,605/- 

  

2014-15 ఆరిధక సంవత రము నందు ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం నందు బి ం ిక ి
మమధ రకాల లోన్  మరియు అడా ను లు మం ర్ చే  ి యున్ాారు   ాట్టలో గృహ నిరా ణము, 
మోట్ార్  కైిల్ మరయిు మ ాహ అడా ను లు కలవు   అయి ే, ాట్టకి సంబం ించిన రకివరీ లు 
సకరమము ా లేవు   ఈ కిరంద మె ిన మధం ా రూ 7,55,605/- మమధ బి ం ి నుండ ిబకాయిల కిరంద 
ఉనామ   కావున అట్ట్  మొతతములను ఆలస ము అయినట్యి ే, అప్రాధ రుసుము ో సహా వసూలు 
చే  ికారొోరషే్టన్ నిధులకు జమ చయేవల ను   ఆ మవరములు  

 

వ. 
సం. 

ఉ యూగి ేరు  
లోన్ మొతి్ము 

రూ.  
రికవరగ అయిన్ 
మొతి్ము రూ.  

రికవరగ చేయవల ని్ 
మొతి్ము రూ.  

గృహ రాాణ అడావన్ుస   

1 ఎ  వన్ అ  200000 97948 102052 

2 డి  స్ాంబ శవ రావు , అ  125000 61600 63400 

3 ఖాజా మొఇ ని్ అ  200000 7830 192170 

4 ి  సుదర న్ బిల్ కల క్ర్  350000 72292 277708 

 (ఎ) మొతి్ము  635330 

మోట్ార్  ైకలి్ అడావన్ుస   



117 

 

5  రాజయ   30000 750 29250 

6  చందర కేర్ , అ  40000 15500 24500 

7 ఎస్ట  అంజయ  , అ  40000 12700 27300 

8 ఎస్ట డి  బశీరు ని్  40000 12000 28000 

9 కే  రాజమలు  40000 30525 9475 

(బి) మొతి్ము  118525 

వివాహ అడావన్ుస   

9 ేరుక శ్ంకరయ   10000 8250 1750 

     

 ( ి ) మొతి్ము  1750 

 (ఎ+బి+ )ి మొతి్ము  755605 

 

ేరా న్ెం   రామగుండము ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

4. సరుద 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 ి  16 ేరాలలో రూ 237.18 లక్షల మొతి్ం ప్ర ేయం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతడం జరి ిం ి   
 

.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – రామగుండం – రిదషి పన్ుల కొరకు అడావన్ుసల చెల్లంపు – సరుద బాట్ల 
కాలేదు – కరమ ర ిత్ము – రూ.3,09,350/- 

 

2014-15 న్ాన్ ాన్ ార ంట్స యాకి స్ట బా ంక్ట ఖా ా 
 

 ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం నకు సంబం ించిన 2014-15 మౌకక న్ాన్ ాన్ ార ంట్స 
ప్రశిీమంచ ా, మసమగర కుట్సంబ సరే  మ కొరకు మరయిు ాట్ట ద ాత ంశ్మును కంప్ూ ట్ర్ లో నిక్షపి్త ం 



118 

 

చేయుట్కు శీర  ఎం  ా ం కుమార్, సహాయ ప్ట్్ణ ప్రణాళిక అ ికారికి కిరం ి మొతతములను అడా ను ా 
చెమంచట్ం జరి ిన ి  
 

వ  సం   ోచర్ న్ెం  మొతతము 
రూ   

ఉ ో  ి రేు  ఉ శే్ ము  

1 14/27-09-2014 

చెక్ట న్ెం  050172 

 

309350 శీర  ఎం  ా ం కుమార్, 
సహాయ ప్ట్్ణ ప్రణాళిక 
అ కిార ి

మసమగర కుట్సంబ సరే  మ 
– నిర హణ  

 మొతతము  309350/-   

 

 కాన్స, సంబం తి రకిారు్ లను ప్రశిీమంచ ా, అట్ట్  అడా ను  మొతతము ఆడటి్ ప్రకిరయ ప్ూరిత 
అయిే వరకు కరడా సరుబాట్స చయేబడలేదు   ఇ ి నియమ మరుదము   కావున అట్ట్  అడా ను  
మొతతము ెంట్న్ ే సంబం ిత బిలుల ో సరుబాట్స చయేవల ను   లే ా అట్ట్  మొతతమును సంబం తి 
ఉ ో ి నుండి రి ి రాబట్ట్  కారొోరషే్టన్ నిధులకు జమ చే ి, ఆ మవరములను ఆడటి్ కు 
సమరిోంచవల ను   
 

ేరా న్ెం  రామగుండము ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 ఇంకా, రామగుండము ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ లోన్ే 2014-15 సంవత రములో 
రూ 14,00,000/- మొ ాత నిా కిరంద మె ని బి ం ి క ిఅడా ను ల రూ ణే మం రు చే  ియున్ాారు   
కాన్స అట్ట్  అడా ను లు ఆడటి్ ప్ూరిత అయిే సమయానికి కరడా సరుబాట్స చయేలేదు   ఇ ి ప్ూరిత ా కరమ 
ర తిము   అందువలన ెంట్న్ే సరుబాట్స చయేుట్కు త ని చర లు సుకోవల ను   అట్ట్  మవరములు  

 

వ  
సం   

ోచర్ న్ెం  మొతతము 
రూ   

ఉ ో  ి రేు  ఉ శే్ ము  

1 

 

20/04-07-

2014 

 

600000 

ఎన్  ెంకట్రశ్ రు  
ీ అ  

రామగుండం కారొోరషే్టన్ న్ాలీవ 
స్ా ారణ ఎనాకల నిర హణ కొరకు  

2 
23/21-08-

2014 
800000 

ఎన్  మన్ోహర్ 
అ  

2014 ఎనిాకల నిర హణ కొరకు  

 మొతతము  1400000   

 

ేరా న్ెం  రామగుండము ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – కరగంన్గర్  - పన్ుల కొరకు అడావన్ుసల చెల్లంపులు – సరుద బాట్ల 
చేయలేదు – రూ 23,44,741/- 

  

2014-15 ఆరిధక సంవత రమునకు సంబం ించిన ఆడటి్ ప్రశిీలనలో, కారొోరషే్టన్ బి ం ి కి ఈ 
కిరంద ెమ ని మధం ా అడా ను లు మం రు చే ి యున్ాారు   అయి ే ొ  యం ఎస్ట  న్ెం 391 

ఆరిధక మరియు ప్రణాళిక (ట్ట ఎఫ్ ఆర్) ాఖ, ే  ీ 22-03-2002 ప్రకారము ఆ మధం ా మం రు 
చేయబడిన అడా ను లు  న్లెల లోప్ు ా సంబం ిత బిలులు మరియు ోచర ో సరుబాట్స చేయవల  ి
ఉంట్సం ి  కాన్స అలా చేయలేదు  కావున ఈ కిరంద ెమ ని మొతతములకు ెంట్న్ ేసరుబాట్స బిలులు 
చెమంచి మవరములు ఆడటి్ కు సమరిోంచ వల ను   

సంక్షపిి పట్టి క  
వ. సం.  ఖాతా ేరు  మొతి్ము రూ. 

1 
స్ా ారణ ని ి  ( ి డి  ఖా ా) 

1,83,155 

2 
స్ా ారణ ని ి  (SBH ఖా ా) 

20,76,686 

3 
న్సట్ట సరఫరా  

84,900 

  
మొతతము 

23,44,741 

 

స్ా ారణ ని ి  ( ి డి  ఖా ా) 
సరుబాట్స కా ామ న అడా ను లు  – 2014-15 

వ   
సం   

ోచర్ న్ెం  ప్ని మవరములు  మొతతము 
రూ   

1 806/16-02-2015 డంప్ర్ రి రే్ చారీాలు  100000 

2 807/16-02-2015 ారిశుదధా ాహన్ాల రపడ్ ప్నుా చమెంప్ు  33155 

3 808/16-02-2015  ట్రై ై  ైకళి్  కొను పలు  50000 

 మొతతము రూ    183155 

 

స్ా ారణ ని ి  (SBH ఖా ా) 
వ  

సం    
ోచర్ న్ెం   

ే  ీ చెక్ట న్ెం   ే  ీ అడా ను  మవరములు  మొతతం  
రూ   

 

1 
1/1-4-2014 290711/1-4-2104 శీర  సంజయ్ కుమార్ ము.అ.ఇ 158684 

 

2 
2/1-4-2104 -  ై -ే -  ై -ే 75480 

 

3 
18/17-4-2014 

290724/17-4-

2014 
ఎన్  సరతి, ము.అ.ఇ 126112 

 

4 
34/28-4-2014 

978666/28-4-

2014 

బి  రాజ మన్ోహర్ ారిశుధ  
మ ాగము  370000 
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5 
38/2-5-2014 978670/2-5-2014 ట్ట  బాబు ,యు డు ఆర్ ఐ 241300 

 

6 
58/8-5-2014 978684/8-5-2014 

బి  రాజ మన్ోహర్ ారిశుధ  
మ ాగము 300000 

 

7 
68/9-5-2014 978689/9-5-2014 శీర  సంజయ్ కుమార్ ము.అ.ఇ 56250 

 

8 
120/2-7-2014 634547/2-7-2014 

బి  రాజ మన్ోహర్ ారిశుధ  
మ ాగము 200000 

 

9 
185/11-9-2014 

718693/17-9-

2014 
-  ై -ే 448860 

 

10 
280/13-1-2015 

823408/13-1-

2015 
-  ై -ే 100000 

 

 
  మొతతము  20,76,686 

 

 

న్సట్ట సరఫరా ఖా ా 
వ  
సం  

ోచర్ న్ెం   
ే  ీ

ఉ ో  ి రేు  ఉ శే్ ము  మొతతము 
రూ   

1 7/24.04.14 ఆర్  స్ాంబ మూరిత , ము.అ.ఇ 
ా స్ట ిమండర్ ర ాణా 

చారీాలు  32450 

2 71/13.11.14 ఎం డి  ఫరూక్ట ట్ి్ర్  మకే  ల నిర హణ  20000 

3 105/02.03.15 ఆర్  స్ాంబ మూరిత , ము.అ.ఇ 
ా స్ట ిమండర్ ర ాణా 

చారీాలు  32450 

 మొతతము    84,900 

 

ేరా న్ెం  కరీంనగర్ ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

5. బంధ్న్ల ఉలల ంఘన్(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 ెనై ి   
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 నిబంధనల ఉలంఘనకు సంబం ించిన ఆడటి్ అభ ంతరములను చూ ే ఏకీకృత ప్ట్ట్క  ఈ 
ని ే ికకు జత ప్రచడ ెనై ి  ాని ప్రకారం, 81 రేాలలో రూ.74.42 లక్షల మొతి్ం ప్ర ేయం ఉనా 
అభ ంతరములు లేవన్ె తనట్స గమనించవచుును  కొనిా కసేులు కిరంద ేరొకనడ ెనై ి   
 

.  వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి – గరం ాలయ సుంకము జమలు –  వసయలు చారగీలు 
న్హాయించ కుండుట్ – కారపోరేషన్ కు న్షిము – చరూలు అవసరము  

  

వరంగల్ మహా నగర ాలక సంసకు సంబం ించిన -  ారిిక ల కకలను ప్రిశీమంచ ా 
ఆ  ిప్నుా వసూళ్ లో ాగం ా రూ  1,89,64,793/- మొ ాత నిా, గరం ాలయ సుంకము కిరంద వసూలు 
చే ి యున్ాారు  అయి ే అట్ట్  మొతతమును లా గరం ాలయ సంసకు జమచేయునప్ుడు,  
మొ ాత నిా, వసూళ్  చారీాల కిరంద నహాయించి మిన మొ ాత నిా లా గరం ాలయ సంస, వరంగల్ కు 
చెమంచవల ను   ో  యం ఎస్ట  న్ెం. 37 యం ఎ  ే .ీ25.01.2000 ప్రకారము ఇట్ట్  ెసులుబాట్స 
కలదు  కాన్స కారొోరషే్టన్ అ కిారులు ప్ూరిత మొతతం రూ 1,89,64,793/- చెమంచియున్ాారు   తత మతం ా 
కారొోరషే్టన్ నిధులకు నష్్టము ాట్టమన ి  కావున  మొ ాత నిక ి సమాన ెైన రూ 28,44,718/- ను 
భమష్ట తుత  జమలలో నహాయించి చమెంప్ులు చయేవల ను    

 

( రేా న్ెం  కరీంనగర్ ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – రామగుండం – కాంట్ాా కిర్ ల న్ుండి వృతిి పన్ుు న్హాయింపు 
చేయకుండుట్ – యమ విరుదదము. 

 వృతుత లు, వరతకములు మరయిు ఉ ో గ చట్్ము  లోని మొదట్ట  డూ ల్ ప్రకారము ఈ 
కిరంద లెుప్బడిన కాంట్రా క్ర్ లు మ ి ా వృ త  ప్నుా చమెంచ వల ను    

వ. సం.  కాంట్ాా కిర్ శ్రరణి  వృతిి పన్ుు – సాలీ ా రూ.  
1 ప్ర ె క ేరణి మరయిు మొదట్ట ేరణ ి 2500 

2 రనండవ ేరణ ి 1500 

3 మూడవ మరియు ిగువ ేరణి  500  
 కాన్స, కారొోరషే్టన్ రికారు్ లను ప్రిశీమంచ ా, కాంట్రా క్ర్ ల నుండ ి ఏ మధ ెైన వృ త  ప్నుా 
వసూలు చసేునట్స ా లేదు  ఈ మధం ా ప్ర  సంవత రము వృ త  ప్నుా కాంట్రా క్ర్ ల నుండ ి

నహాయించక ో వుట్ వలన, ప్రభుత మునకు  ద మొతతములలో నష్్టము ాట్టలు చునా ి   
 కావున కరీంనగర్ కారొోరేష్టన్ ప్రి లిో గల కాంట్రా క్ర్ ల నుండి ప్ర  సంవత రము  ైన మె ిన 
మధం ా వృ త  ప్నుాచట్్ము  ప్రకారము వసూలు చే  ిప్రభుత  ప్దుకు జమ చయేవల ను   అట్ట్  
మవరములను ఆడిట్ కు సమరిోంచ వల ను     

ేరా న్ెం   రామగుండం ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – రామగుండం – బిలుల ల న్హాయింపులు – సంబం ిత్ పదుద కు జమ 
చేయలేదు – రూ. 78,962/- 

  

ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ రామగుండం ఆడిట్ సమయములో ప్నుల బిలులలో చే ని చట్్బద 
నహాయింప్ులను ఆడటి్ ప్రకిరయ ము యిు వరకు కరడా సంబం తి ప్దులకు జమ చయేలేదు   ఇట్ట్  

మష్టయము ఆ ాయప్ు ప్నుా  క్షన్  ి  ప్రకారము మరియు ా ట్ చట్్ము ,  క్షన్  
 ప్రకారము నియమ మరుదము   అందువలన కిరంద ెమ ని మొతతములను ెంట్న్ే సంబం తి 

ప్దులకు జమ చే ి అట్ట్  మవరములు ఆడిట్ కు ెమయజేయ వల ను    
మొతతము రూ లలో 

వ  సం   ప్థకము  ఐ  ట్ట   ా ట్  మొతతము  
1 స్ా ారణ ఫండ్  67859 -- 67859 

2 న్సట్ట సరఫరా  3995 7108 11103 

 మొతతము  71854 7108 78962 

 

ేరా న్ెం   రామగుండం ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

6. 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 ో 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 ప్రసు ట్మౌతుం ి  
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 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.బుక్ట  ,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 నియమావళిలోని 6 వ నియమంలో గల నిబంధనలు సోష్్టం 
చేసుత నాప్ోట్టకీ ,ఆడటి్సకు మమధ రకిారు్ లను సమరిో ంచడంలో మఫలమవడ ే ాకుండా ఈ కిరం ి 

ేరొకనా కసేులలో సదరు నియమావళిని ా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 
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  158 ేరాలలో రూ.9171.26 లక్షల మొతతం ప్ర ేయం ఉనా 
అభ ంతరాలను లేవన్తెతడం జరి ిం ి  
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.  ము పిల్ కారపోరషేన్ – రామగుండం –  వ ఆరిిక సంఘం గార ంట్లల  – చటి్బదద  
న్హాయింపులు – జమ చే ని్ట్లల  తెల్ప్ారు – సంబం ిత్ రశీదు లు సమరిోంచలేదు –        

రూ.10,53,791/- 

  

2014-15 ఆడటి్ నిర హణలో రామగుండం కారొోరషే్టన్ కు సంబం ించిన  వ ఆరిధక సంఘం 
ార ంట్ రికారు్ లను ప్రశిీమంచ ా, అట్ట్  ార ంట్ ో చపే్ట్ట్న ప్నులలో చట్్బద నహాయింప్ులు 

అయినట్సవంట్ట ా ట్, ార క సుంకం, ఆ ాయప్ు ప్నుా మరియు ినరేజ్ చారీాలు ప్నుల మలువ 
నుండి నహాయించి అట్ట్  నహాయింప్ులు అయిన రూ 10,53,791/- సంబం తి ప్రభుత  ప్దులకు 
జమ చే  ినట్స్ ా ఆడిట్ నందు చె ిో యున్ాారు   కాన్స అట్ట్  జమలకు సంబం ించిన రశీదు లు ాని, 
ఏ ఇతర రు వులు కాన్స ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు  అందువలన అట్ట్  జమలను ఆడటి్ లో 
దుర మకరించలేము     

 

వోచర్  ం.  తే ీ  వివరములు  మొతి్ము రూ.   

07/27-08-14 

ా ట్  
296351 

 

08/27-08-14 154386 
 

27/28-01-2015 147873 
 

మొతి్ము  
 

598610 
 

09/2708-14 

ార క సుంకము  
62784 

 

10/2708-14 34324 
 

28/28-01-15 17310 
 

మొతి్ము  
 

114418 
 

11/27.08.14 ఆ ాయప్ు ప్నుా  
 

117321 
 

12/27.08.14 55769 
 

29/28.01.15 38523 
 

మొతి్ము  
 

211613 
 

13/27.08.14 ినరజే్ చారీాలు  
 

63156 
 

14/27.08.14 43204 
 

30/28.01.15 22790 
 

మొతి్ము 
  129150 

 

 దద  మొతి్ము  
10,53,791 

 

 

 

ేరా న్ెం   రామగుండం ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 

 



125 

 

.  వరంగల్ మహాన్గర్ ప్ాలక సంసి – వి ాయక చవితి ఏరాోట్లల  –  కారూ రావహక ఇంజ ర్ కు 
రూ.1,80,000/- చెల్లంపు – వూయ వివరములు సమరిోంచలేదు  

 

 ోచర్ న్ెం 1350/25.11.2014 

 క ష్టనర్ వరంగల్ మహానగర్ ాలక సంస ఆ ే ాలు ో ర డిింగ్ ఆర్ ో  ి
న్ెం .E1/29727/2014, ే .ీ27.09.2014 ప్రకారము రూ 1,80,000/- మొ ాత నిా కార  నిరా హక ఇంజన్సర్ 
(I & CADD) కు మన్ాయక చమ  ఏరాోట్ కొరకు మం రు చే ి యున్ాారు   ఇట్ట్  మొతతమును 
వరంగల్ నగరములో మన్ాయక నిమజానము ఏరాోట్ కొరకు మనిమ్ ించ వల  ి యునా ి   అయి  ే
మట్టకి సంబం ించిన ఏ మధ ెనై మనిమ్గ మవరములు ఆడటి్ కు అందుబాట్సలో ఉంచలేదు   
అందువలన అట్ట్  మొతతమునకు సంబం ించిన ఖరుును ఆడటి్ నందు ఆక్షే ించన్ెనై ి  
 

ేరా న్ెం .  వరంగల్ మహానగర ాలక సంస 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

7. దురివ యోగములు (కేట్గిరి  

 

దురి నిమ్గముల  ై లేవన్ె తన ఆడటి్ అభ ంతరముల ఏకకీృత ప్ట్ట్క పట్టి క  ం.  లో 
చూప్బడనిమ  9 కేసులు రూ.29.49 లక్షల మొతతం ప్ర యేంగల అభ ంతరములు సంబం తి ఆడటి్ 
ని ే ికలలో లేవన్తెతబడనిమ  

 దురి నిమ్గమునకు సంబం ించిన కొనిా కేసులు కిరంద ఇవ బడనిమ   

.  ము పిల్ కారపోరషేన్ – కరగంన్గర్ – ఆ ిి  పన్ుు వసయళ్ళు – జమ చేయలేదు – త్క్షణ చరూ 
అవసరము – రూ. 9,52,761/- 

  

కరీంనగర్ ముని పి్ల్ కారొోరేష్టన్ కు సంబం ించి 2014-15 రాబడులను ప్రిశీమంచ ా, శీర  
శ్ంకర్ అన్ ే బిల్ కల క్ర్ రశీదు ప్ుసతకము న్ెం  లోని రశీదు న్ెంబరు  నుండి  ా రా 
రూ 9,52,761/- మొ ాత నిా జే ఆర్ ఓ  కరీంనగర్ నుండ ి ప్రభుత  ప్నుాల రూప్ంలో వసూలు చే  ి
యున్ాారు  కాన్స రకిారు్ లను ప్ూరిత ా ప్రశిీమంచిన దిప్ చూ ేత ,  అట్ట్  మొతతమును ఆడిట్ ప్రకిరయ ప్ూరీత 
అయిే  వరకు కరడా కారొోరషే్టన్ నిధులకు జమచయేలేదు  ఇ  ి వర అభ ంతరకరము  ఈ మధం ా 
నిధుల దురి నిమ్గము చే ిన ఉ ో  ి నుండ ి ెంట్న్ ే అట్ట్  మొతతమును రి  ి రాబట్ట్ , సంబం తి 
ఉ ో ి  ై కరమశక్షణా చర లు సుకోవల ని ి ా సూచించన్ెనై ి  

  
ేరా న్ెం   కరీంనగర్ ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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8. అ ిక చెల్లంపులు (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 ి  46 ేరాలలో రూ 148.00 లక్షల ప్ర యేం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతబడనిమ    
.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – కరగంన్గర్ –  ల్ ఫో న్ చారగీలు – అ ిక చెల్లంపులు – రికవరగ అవసరము 

– రూ. 80,152/- 

  

SBమಹ ఎక ంట్స కు సంబం ించిన 2014-15 ోచర్  ప్రిశీమంచ ా, రూ. 80,152/- మొ ాత నిా ఆ 
సంవత రములో  ల్ ో న్ చారీాల కిరంద చమెంచినట్స ా గురితంచన్ెనై ి   అయి ే ో ఆర్ ట్ట  న్ెం .234, 

ఐ ట్ట & ి డ,ి ే :ీ 25.07.2009 ప్రకారము కటే్ ిరి మమమ కిరంద ఉనా గజనట్రడ్ అ ికారులకు న్ెల ార ి  ల్ 
ో న్ చారీాల కిరంద రూ 625/- వరకు చెమంచే అవకాశ్ము కలదు  అం కేాకుండా, ఇట్ట్  సదు ాయము 

కేవలము గజనట్రడ్ అ ికారులకు మాతర  ే కలదు  కాన్స ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ కరీంనగర్ లో ప్ని 
చేయుచునా అ కిారులకు ఈ కిరం ి మధం ా అ కి మొతతములో గరిష్్ట ప్రి  ని ంచి  ల్ ో న్ 
చారీాల కొరకు చెమంచి యున్ాారు  ఇ ి నియమ మరుదము  అట్ట్  అ కి చమెంప్ులను సంబం తి 
ఉ ో గుల నుండి  రకివరీ చయేవల ను   అట్ట్  మవరములు  

 

 ల్ ో న్ చారీాలు – అ ిక చమెంప్ులు 

వ. 
 సం. వోచర్  ం. తే ీ  చెల్లంచిన్ 

మొతి్ము రూ.  
చెల్లంచవల ిన్ 
మొతి్ము రూ.  

గరిషి పరి తి  ంచి 
చెల్లంచిన్ మొతి్ము 

రూ.  
1 78/26/5/2014 60136/- 47553/- 12583/-/- 

2 199/27-9-2014 61971/- 48340/- 13631/- 

3 236/29-11-2014 58601/- 46064/- 12537/- 

4 261/17-12-2014 63211/- 46413/- 16798/- 
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5 263/17-12-214 16655/- 14462/- 2193/- 

6 228/22-11-2014 60789/- 48097/- 12692/- 

7 373/30-3-2015 21764/- 18094/- 3670/- 

8 374/30-3-2015 40824/- 34776/- 6048/- 

   మొతి్ము  80,152/- 

 

ేరా న్ెం   కరీంనగర్ ముని ిప్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

.  ము పిల్ కారపోరేషన్ – కరగంన్గర్ – విదుూత్ుి  వి యోగ చారగీలు - అపరాధ్ రుసుము చెల్లంపు 
– విధ్ులలో రలక్షూము – రికవరగ అవసరము – రూ. 51,630/- 

  

2014-15 ఆరిధక సంవత రమునకు సంబం ించిన ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ అక ంట్  ను 
ప్రశిీమంచ ా, ఆడటి్ చయేబడని సంవత రములో మదు తుత  మనిమ్గ చారీాల కిరంద రూ 51,630/-అప్రాధ 
రుసుము ా చెమంచి యున్ాారు  ఇట్ట్  అప్రాధ రుసుము అన్ే ి ప్ూరిత ా త ిో ంప్ద ని  ి మరియు 
మధుల నిరక్షయ నిక ి సూచిక  ఇ ి ఆరిక కరమశక్షణకు అడ్ంకి   అందువలన, ఇట్ట్  అప్రాధ రుసుముకు 
బాధు ల ైన ిబ ం ి నుండి అట్ట్  మొతతమును వసూలు చే ి కారొోరేష్టన్ నిధులకు జమ చే ి ఆ 
మవరములను ఆడిట్ కు సమరిోంచవల ను   అప్రాధ రుసుము మవరములు  

 

వ. సం. వోచర్  ం. తే ీ  వివరములు  చెల్లంచిన్ అపరాధ్ 
రుసుము మొతి్ము రూ.  

1 1/16.06.2014 మార్ు  న్ెలకు  18441 

2 70/27.10.2014 ఆగష్టు్    న్లెకు 21178 

3 57/15.07.2014 న్   న్లెకు 12011 

 మొతి్ము   51,630 

 

ేరా న్ెం.11 (2) కరీంనగర్ ముని పి్ల్ కారొోరషే్టన్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

  

.  వరంగల్ మహా న్గర ప్ాలక సంసి – పన్ుల రవహణ – కాంట్ాా కిర్ లకు అ ిక చెల్లంపులు – 

రికవరగ అవసరము: 
  

 వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస ప్నుల నిర హణ రి స్ర్ ను ప్రిశీమంచ ా 2014-15 
సంవత రము నందు సంబం ిత  ైల్  మరియు కొలతల ప్ుసతకములలో నమోదు చే ని మొతతముల 
కంట్ర అ కిము ా చమెంప్ులు జరి ినమ  ఇట్ట్  మష్టయము గురించి చర లు సుకోన వల ని ి ా వరంగల్ 

మహా నగర ాలక సంస క ష్టనర్ ారనిి హాఫ్ మారిాన్ లేఖ న్ెం  1/ఆడటి్ 2014-15/2016, 

ే .ీ28.03.2016 ా రా కోరన్ెైన ి  కాన్స ఎట్సవంట్ట చర లు సుకోబడలేదు  అ ిక చెమంప్ులకు 
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సంబం ించి ోచర్ న్ెం .279/.07.2014, యం.బి న్ెం.526/2013 లో నమోదు చే ిన ఒక ప్నిని 
ఉ ాహరణ ా కిరంద ఇవ న్ెనై ి  అట్ట్  ప్ని మౌకక అంచన్ా మలువ రూ  లక్షలు   
 

మవరణ  
ి ారసు 

చేయబడిన 
మొతతము రూ   

అ కీృత మొతతము రూ   
అ కిము 
చెమంచిన ి 

రూ   
చేయబడిన ప్ని మొతతము మలువ  19,29,774 -  

ప్రి తము చయేబడని  ి 15,03,959 17,46,429  

ా ట్  5% కల ామ  75,198 ా ట్            96,489  

 15,79,157 ార క సుంకం 19,298  

1% ార క సుంకం కల ామ  15,040 ఐ ట్ట                16,311  

 15,94,197 ినరజే్   35,171  

ార క సుంకం ి యేామ  15,040 ఇ ఎం డి            40,779  

 15,79,157                  2,08,048  

ట్రండర్ ాతము 19.5% ి యేామ  3,07,936   

 12,71,221   

@ 2.24% ఐ ట్ట  ి ేయామ  28,475   

 12,42,746   

ా ట్ ి యేామ  75,198   

 11,67,548   

2½%  ఇ ఎం డి  ి యేామ  31,780   

 11,35,768   

ినరజే్ చారీాలు ి యేామ  35,171   

నికరము ా చెమంచ ద ని ి  11,00,597 15,38,881 4,38,284 

  
ేరా న్ెం.  వరంగల్ మహానగర ాలక సంస 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

9. ఇత్రములు (కేట్గిరి  

 

 

  ై కటే్ ిరలీకు చెందని ఆడటి్ అభ ంతరములకు సంబం ించిన ఏకీకృత పట్టి క  ం  ఈ 
రి ో రు్ కు జత ప్రచబడిన ి  110 ేరాలలో రూ.109.54 లక్షల మొతతం ప్ర ేయం గల అభ ంతరములు 
లేవన్ెతతబడా్ యి   
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.  వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస – డమిజనల్ అట్మ అ ికారిక ి చమెంప్ులు – మనిమ్గ 
మవరములు లెుసుకోక ో వుట్ – రూ  17,80,000/- 

 

ోచర్ న్ెం  2845/20.02.2015 

 

 వరంగల్ మహా నగర ాలక సంస క ష్టనర్ ారి ఆ ే ాలు న్ెం   చ్1/28916/2014-15, ే  ీ
19.02.2015 ప్రకారము  నై ెమ ని ోచర్ ా ర రూ  17,80,000/- మొతతమును డమిజనల్ అట్మ 
అ కిారి, స్ామ క అట్మ డమిజన్, వరంగల్ ారకిి  లక్షల బాగ్ మొకకల నర రీ  ంప్కానిక ి
మం రు చయేుట్ జరి ని ి   
 

 కాన్స, ఆ మధము ా జారీ చే ిన మొతతమునకు సంబం ంిచిన మనిమ్గము మవరములు  
తరు ా  కాలములో మచారించలేదు  మొకకల  ంప్కము గురించి ాట్ట మౌకక అవశష్్టత గురించి 

ెలుసుకొనుట్కు ప్రయ ాచలేదు  అంత  ద మొతతములను మొకకల  ంప్కానికి, మొకకలు 
న్ాట్డానికి మనిమ్ ించిం ి లేని ి లెుసుకొని యుంట్ర, ఆ ప్థక అమలులో ప్రమ్జనము కని ించే ి   
 

ేరా న్ెం  వరంగల్ మహానగర్ ాలక సంస ఆడిట్ ని ే ిక -  ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 

 

 

 

 
                         సంచాలకులు 

 ైదరాబాదు.         ేిట్ ఆడిట్,  
తే ిుః -0 -                     తెలంగాణ,  దైరాబాదు. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మునిసిపల్ కార్పోరే్షనులు  ఖాతాల పట్టి కలు 

 

 

2 వ విభాగము 



 

 



క్రమ 

సంఖ్
 మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
01.04.2015 ాటి 

డిమ ండు
31.03.2016 ాటికి పూర్తి 

చేసిన ఆడిటలు
 31.03.2016 ాటికి 

నిల్వవునన ఆడిటలు

1 జి. ెచ్.యమ్. ి. 1 0 1

2 వరంగల్ 1 1 0

3 కర ంనగర్ 1 1 0

4 రామగ ండం 1 1 0

5 ఖమ ం 1 1 0

6 నిజామాబాదు 1 0 1

6 4 2

2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ 

ఆడిట్ సిి ని తెలి ే పటిి క్

పటిి క్  ం. 1

మొతి్ం
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు

పనునల్ 

ద్ావర్ా 
ఆద్ాయం

(110)

కేటా ంచిన 

ఆద్ాయం & నషి 

పర్తహరం
(120)

మునిసపల్ 

ఆసుి ల్ నుండి 

అద్ెె  ద్ావర్ా 
వచిిన 

ఆద్ాయం
(130)

ీజు 

మర్తయు 
యూజర్ 

చార్జీల్ు
(140)

అమ క్ము 
మర్తయు 

అద్ెెల్ 

ఆద్ాయము
(150)

ర్ెవినయ  గార ంటలు  

చంద్ా & 

ర్ా ల్ు
(160)

ెటలి బడుల్ 

నుండ ిఆద్ాయం
(170)

వడడీ  ద్ావర్ా 
ఆద్ాయం 

(171)

ఇత్ర 

ఆద్ాయం
(180)

మొతి్ం 

(ఆద్ాయము)

1 జి. ెచ్..యమ్. ి. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 8336.42 2603.99 91.29 3552.93 17.09 0 872.15 259.28 197.31 15930.46

3 కర ంనగర్ 1774.57 676.14 71.59 1734.69 0.71 111.52 9.94 8.55 48.86 4436.57

4 రామగ ండం 100.36 179.02 20.58 198.55 0.71 111.52 0.00 2.83 47.33 660.91

5 ఖమ ం 1272.00 425.80 143.98 693.60 0.03 15.22 0 43.16 100.60 2694.39

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11483.35 3884.95 327.44 6179.77 18.54 238.26 882.09 313.82 394.10 23722.33

పటిి క్  ం. 2 (1)

మొతి్ం

రూ.ల్క్షల్ల్ో
 2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ మౌక్క పద్ుె ల్ ార్జ ర్ెవినయ  ర్ాబడుల్ు తెలి ే పటిి క్
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
మునిసపల్ ని ి

(310)

కేటా ంచిన 

నిధుల్ు
(311)

నిల్వల్ు
(312)

నిర్ేిశంచిన 

పనుల్ గూర్తి 

కేటా ంచిన 

నిధుల్ు
(320)

సెక్య ర్ డ్ 

ల్ోనుు
(330)

అన్ 

సెక్య ర్ డ్ 

ల్ోనుు
(331)

వచిిన 

డిపాజిటలు
(340)

డిపాజిట్ 

పనుల్ు
(341)

ఇత్ర 

అపుొల్ు
(350)

కేటా ంపు
ల్ు

(360)

మొతి్ము
(కా ిటల్)

 రశమొతి్ం 

(ర్ెవినయ  

+కా ిటల్)

1 జి. ెచ్..యమ్. ి. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 1405.28 0.00 0.00 6482.35 0 0.00 301.86 0.00 1698.69 0.00 9888.18 25818.64

3 కర ంనగర్ 7649.82 1103.11 0.00 2928.57 0.00 205.90 503.20 72.45 623.83 0.00 13086.88 17523.45

4 రామగ ండం 0.00 698.39 0.00 1350.01 0.00 0.00 37.04 0.00 66.77 0.00 660.91

5 ఖమ ం 6185.74 682.26 591.89 2173.30 4.08 503.42 269.17 0.00 624.23 0.00 11034.09 13728.48

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15240.84 2483.76 591.89 12934.23 4.08 709.32 1111.27 72.45 3013.52 0.00 36161.36 57731.48మొతి్ం

2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ మౌక్క పద్ుె ల్ ార్జ కా ిటల్ ర్ాబడుల్ు తెలి ే పటిి క్
పటిి క్  ం 2 (2)

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ కార్పొర్ేషన్ 

ేరు
వ వస్ాి పక్ 

ఖ్రుిల్ు
(210)

పాల్న 

ఖ్రుిల్ు
(220)

ఆపర్ేషనుు  

మర్తయు 
ె ట  న్స
(230)

వడడీ  
మర్తయు 

ఆర్తిక్ 

ఖ్రుిల్ు
(240)

పరో గరా మ్ 

ఖ్రుిల్ు
(250)

ర్ెవినయ  గరా ంటు  
చంద్ా & 

ర్ా ల్ు
(260)

కేటా ంపుల్ు
 మర్తయు 
మ ీల్ు
(270)

ఇత్ర 

ఖ్రుిల్ు
(271)

త్రుగుద్ల్
(272)

ముంద్ుకాల్ 
నికి 

సంబం ించి
నవి

(280)

ర్తజరువ 

ని ికి 

మళ్ళంపు
(290)

మొతి్ం 

(ర్ెవినయ )

1 జి. ెచ్.యమ్. .ి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 2403.09 1828.31 4163.13 23.49 78.19 0.00 0 16.85 1395.63 2755.04 97.41 12761.14

3 కర ంనగర్ 1537.73 585.77 1277.28 0.10 94.98 0.00 2.62 0.00 459.98 0.60 0.00 3959.06

4 రామగ ండం 505.75 123.37 599.36 0.04 35.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 1264.31

5 ఖమ ం 648.96 776.61 309.96 1.62 1.30 0.00 0.00 1.02 20.61 48.78 0.00 1808.86

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5095.53 3314.06 6349.73 25.25 209.66 0.00 2.62 17.87 1876.22 2805.02 97.41 19793.37మొతి్ం

పటిి క్  ం. 3 (1)

2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్  మౌక్క పద్ుె ల్ ార్జ ర్ెవినయ  చెలిుంపుల్ు తెలి  ేపటిి క్
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ కార్పొర్ేషన్ 

ేరు
సిిర ఆసుి ల్ు

(410)

పర గెైన 

త్రుగుద్ల్
(411)

నిర్ా ణంల్ోని
 ాశ్వత్ 

పనుల్ు
(412)

స్ా ారణ 

నిధుల్ల్ో ెటలి  

బడుల్ు
(420)

ఇత్ర నిధుల్ల్ో 
ెటలి  బడుల్ు

(421)

చే  నిల్వ
(430)

రుణ గరసుి ల్ు 
(431)

ర్ాని 

బాకీల్క్ు 
కేటా ంపు

ల్ు
(432)

ముంద్ుసుి  

ఖ్రుిల్ు 
(440)

నగద్ు 
మర్తయు 

బా ంక్ు నిల్వ
(450)

అపుొల్ు , 
ముంద్ుసుి  

చెలిుంపుల్ు, 
డిపాజిటలు

(460)

ల్ోనుు  

అడావనుసల్ు 
మర్తయు 

డిపాజిట్ క్ు 
పర గెైన 

కేటా ంపు
ల్ు

(461)

ఇత్ర 

ఆసుి ల్ు
 (470)

ఇత్ర 

మ ీ 
చేయద్గు 
ఖ్రుిల్ు
(480)

మొతి్ము
(కా ిటల్)

 రశమొతి్ం 

(ర్ెవినయ  

+కా ిటల్)

1 జి. ెచ్.యమ్. .ి 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

2 వరంగల్ 6181.30 -1334.84 168.09 734.8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 3674.66 4.02 0.00 460.06 0.00 9888.18 22649.32

3 కర ంనగర్ 34547.59 -28048.73 15.53 0.00 1301.14 9.39 1682.67 0.00 1.46 2010.92 0.00 0.00 246.12 0.00 11766.09 15725.15

4 రామగ ండం 577.84 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.12 0.00 831.44 2095.74

5 ఖమ ం 13356.80 -7965.63 1390.00 2005.00 0.00 1.56 490.60 0.00 0.00 4817.47 18.30 0.00 0.00 0.00 14114.10 15922.96

6 నిజామాబాదు 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

54663.53 -37349.20 1581.09 2739.80 1301.14 11.04 2173.27 0.00 1.46 10503.05 22.32 0.00 952.30 0.00 36599.81 56393.17

పటిి క్  ం. 3 (2)

మొతి్ం

2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ మౌక్క పద్ుె ల్ ార్జ కా ిటల్ చెలిుంపుల్ు తెలి  ేపటిి క్
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
పనునల్ 

ఆద్ాయం
(110)

కేటా ంచిన 

ఆద్ాయం & నషి 

పర్తహరం
(120)

మునిసపల్ 

ఆసుి ల్ 

నుండి అద్ెె  
ద్ావర్ా 
వచిిన 

ఆద్ాయం 

(130)

ీజు మర్తయు 
యూజర్ 

చార్జీల్ు 
(140)

అమ క్ం 

మర్తయు 
అద్ెెల్ 

ఆద్ాయం 

(150)

ర్ెవినయ   గరా ంటలు  

చంద్ా 
ర్ా ల్ు (160)

ెటలి బడుల్ 

నుంద్ి 
ఆద్ాయం 

(170)

వడడీ  
ద్ావర్ా 

ఆద్ాయం 

(171)

ఇత్ర 

ఆద్ాయం
 (180)

మొతి్ం 

(ర్ాబడుల్ు)

1 జి. ెచ్.యమ్. .ి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 8336.42 2603.99 91.29 3552.93 17.09 25.21 872.15 296.66 197.62 15993.36

3 కర ంనగర్ 1,774.57 676.14 71.59 1,734.69 0.71 111.52 9.94 8.55 48.86 4436.57

4 రామగ ండం 532.62 179.02 20.58 198.55 0.71 123.00 10.40 56.57 121.78 1243.22

5 ఖమ ం 1272.00 425.80 143.98 693.60 0.03 15.22 0.00 43.16 100.60 2694.39

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11915.61 3884.95 327.44 6179.77 18.54 274.95 892.49 404.94 468.86 24367.54

 2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ పద్ుె ల్ ార్జ ఆద్ాయ ల్ను తెలి ే పటిి క్

మొతి్ం

పటిి క్  ం. 4

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
వ వస్ాి పక్ 

ఖ్రుిల్ు
(210)

పాల్న ఖ్రుిల్ు 
(220)

ఆపర్ేషనుు  

మర్తయు 
ె టెనుస
(230)

వడడీ  
మర్తయు 

ఆర్తిక్ 

ఖ్రుిల్ు
(240)

పర గరా మ్ 

ఖ్రుిల్ు
(250)

ర్ెవినయ  

గార ంటలు  చంద్ా 
మర్తయు 
ర్ా ల్ు

(260)

కేటా ంపు
ల్ు 

మర్తయు 
మ ీల్ు
(270)

ఇత్ర 

ఖ్రుిల్ు
(271)

త్రుగుద్ల్
(272)

ముంద్ు 
కాల్ నికి 

చెంద్ినవి
(280)

ర్తజరువ 

ని ికి 

మళ్ళంపు
(290)

మొతి్ం

1 జి. ెచ్.యమ్. .ి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 2490.04 1859.73 4361.95 23.54 112.3 0.00 0.00 16.85 2061.42 2852.4 97.41 13875.64

3 కర ంనగర్ 1537.73 585.77 1277.28 0.10 94.98 0.00 2.62 0.00 459.98 0.60 0.00 3959.06

4 రామగ ండం 509.35 155.10 789.89 0.08 78.19 0.00 0.00 0.00 675.01 0.60 0.00 2208.21

5 ఖమ ం 648.96 776.61 309.96 1.62 1.30 0.00 0.00 1.02 20.61 48.78 0.00 1808.86

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5186.08 3377.21 6739.08 25.34 286.77 0.00 2.62 17.87 3217.02 2902.38 97.41 21851.77

2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ మౌక్క పద్ుె ల్ ార్జ వ య ల్ను తెలి ే పటిి క్

మొతి్ం

పటిి క్  ం. 5

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
ాశ్వత్ ఆసుి ల్ు

(410)

పర గెైన త్రుగుద్ల్
(411)

నిర్ా ణంల్ోని ార్జ 
పనుల్ు
(412)

స్ా ారణ 

నిధుల్ల్ో 
ెటలి బడుల్ు
(420)

ఇత్ర నిధుల్ల్ో 
ెటలి బడుల్ు
(421)

సరక్ు నిల్వ
(430)

రుణగరసుి ల్ు 
ర్ావలిసనవి

(431)

1 జి. ెచ్.యమ్. ి. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 398243.76 -365536.83 103.58 32810.51 0.00 5.63 2616.63

3 కర ంనగర్ 503211.59 -184961.47 37124.61 212.50 0.00 171.89 16202.73

4 రామగ ండం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ఖమ ం 13356.80 -7965.63 1390.00 2005.00 0.00 1.56 490.60

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

914812.15 -558463.93 38618.19 35028.01 0.00 179.08 19309.96మొతి్ం

పటిి క్  ం. 6 (1)

  2014-15  సంవత్సరమునక్ు మునిసపల్ కార్పొర్ేషనుల్ పద్ుె ల్ ార్జ ఆసుి ల్ పటిి క్
రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు

ర్ాని బాకీల్క్ు 
కేటా ంపుల్ు 

ర్ావలిసనవి
(432)

ముంద్ుసుి  

ఖ్రుిల్ు 
(440)

నగద్ు మర్తయు 
బా ంక్ు నిల్వ

(450)

అపుొల్ు , 
ముంద్ుసుి  

చెలిుంపుల్ు, 
డిపాజిటలు

(460)

ల్ోనుు  

అడావనుసల్ు 
మర్తయు 

డిపాజిట్ క్ు 
పర గెైన 

కేటా ంపుల్ు
(461)

ఇత్ర ఆసుి ల్ు
(470)

ఇత్ర మ ీ 
చేయద్గు 
ఖ్రుిల్ు

(480)

మొతి్ం

1 జి. ెచ్.యమ్. ి. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 0.00 0.41 12665.85 29.56 0.1 640.66 0.00 81579.86

3 కర ంనగర్ 0.00 1.46 2010.92 0.00 0.00 246.12 0.00 374220.35

4 రామగ ండం 0.00 0.00 2533.64 122.14 6.89 0.00 0.00 2662.67

5 ఖమ ం 0.00 0.00 4817.47 18.30 0.00 0.00 0.00 14114.10

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.87 22027.88 170.00 6.99 886.78 0.00 472576.98
మొతి్ం

2014-15  సంవత్సరమునక్ు మునిసపల్ కార్పొర్ేషనుల్ పద్ుె ల్ ార్జ ఆసుి ల్ పటిి క్
పటిి క్  ం. 6 (2)

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
మునిసపల్ 

నిధుల్ు 
(310)

కేటా ంచి
న నిధుల్ు

(311)

నిల్వల్ు
(312)

నిర్ేిశంచిన 

పనుల్ గూర్తి 

కేటా ంచిన 

నిధుల్ు
(320)

సెక్య ర్తడ్ 

అపుొల్ు
(330)

సెక్య ర్తడ్ 

కాని 

అపుొల్ు
(331)

వచిిన 

డిపాజిటలు
(340)

డిపాజిట్ 

పనుల్ు
(341)

ఇత్ర 

అపుొల్ు
(350)

కేటా ంపు
ల్ు

(360)

మొతి్ం

1 జి. ెచ్.యమ్. ి. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 వరంగల్ 38996.95 3611.45 0 7402.22 0 0.00 810.14 0 7854.62 0.45 58675.83

3 కర ంనగర్ 7649.82 1103.11 0.00 2928.57 0.00 205.90 503.20 72.45 623.83 0.00 13086.88

4 రామగ ండం 3897.09 78.07 0.00 3761.82 0.00 0.00 360.43 0.16 1109.22 0.00 9206.79

5 ఖమ ం 6185.74 682.26 591.89 2173.30 4.08 503.42 269.17 0.00 624.23 0.00 11034.09

6 నిజామాబాదు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56729.60 5474.89 591.89 16265.91 4.08 709.32 1942.94 72.61 10211.90 0.45 92003.59

2014-15 సంవత్సరమునక్ు  మునిసిపల్ కార్పొర్ేషనుల్ పద్ుె ల్ ార్జ అపుొల్ు  పటిి క్

మొతి్ం

పటిి క్  ం. 7

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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# కేటగతర్త ేరు అభ్ ంత్రముల్ు మొతి్ం

1 లెకకలలో వ త్య సం 17 44.80

2 గరా ంట్లు / నిధుల అ ిక వినియోగం 1 0.00

3 గరా ంట్లు /నిధుల మళ్ళంపు 1 23.22

4 గడువు త్ే ికి మ ందు వినియోగ ంచని గరా ంట్లు 3 49.16

5 గరా ంట్లల దుర ినియోగం 1 0.00

6 పరత్ే కించిన నిధులను వినియోగ ంచక పో వడం. 6 102.16

7 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 27 1434.61

8 అడ్యినుుల సరదు బాట్లను ప ండ్ ంగ లో వుంచడం 16 237.18

9 నియమావళ్ ఉలు ంఘన 81 74.42

10
ఓచరదు , వేతన బిలుు లు / కంట్ ంజ ంట్ల బిలుు లనుండ్  
తగ గంపులు/వసూళ్ళను జమచేయక పో వడం 31 215.38

11 ర కారదు లను సమర పంచక పో వడం 158 9171.26

12 దుర ినియోగాలు 9 29.49

13 అ ిక చెల్ుంపులు 46 148.00

14 వృ య వ యమ 0 100.00

15 ఖాత్యలలో పేరకకనని నగదు / సోో్ ర్ు 0 0.00

16 వినిమయ ధృవపత్యర ల ప ండ్ెన్సు 5 5.98

17 సరాార ీ మొత్యా ల ప ండ్ ంగ  ర కవర 0 0.00

18 ఇతరమ లు 110 109.54

19
డ్ డ్  / చెకుకలను వికర ంచి, సకాలంలో  వసూలు చేయక 

పో వడం.
0 0.00

మొతి్ము 512 11745.21

పటిిక్  ం.8

2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషన్ ఆడిట్ ల్ో గమనించిన కేటగతర్త ార్జగా 
అభ్ ంత్రముల్ను కరర డిక్ర్తంచిన పటిి క్

రూ.ల్క్షల్ల్ో
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సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము

1 జి. ెచ్..యమ్. ి. 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

2 వరంగల్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1086.65 0 0.00 8 28.44 0 0.00

3 కర ంనగర్ 10 44.80 1 0.00 1 23.22 2 46.87 1 0.00 5 102.16 7 74.01 13 219.89 21 17.25 29 211.99

4 రామగ ండం 7 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.29 0 0.00 1 0.00 6 0.00 2 17.09 15 6.27 1 0.79

5 ఖమ ం 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 273.95 1 0.20 37 22.46 1 2.60

6 నిజామాబాదు 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

17 44.80 1 0.00 1 23.22 3 49.16 1 0.00 6 102.16 27 1434.61 16 237.18 81 74.42 31 215.38మొతి్ం

ఖ్ తాల్ 

అంకెల్ల్ో 
వ తా సం. (1)

అ ిక్ంగా 
గార ంటలల్ 

వినిమ్గం(2)

బకా ల్ను 
వసయల్ు చేయక్ 

పర వడం (7)

అడావనుసల్ 

సరుె బాటలను 
ెండింగుల్ో 

వుంచడం (8)

నియమ వళ్ 

ఉల్ు ంఘన
(9)

పటిి క్  ం. 8 (1)

ఓచరుు , ేత్న 

బిల్ుు ల్ు / 
క్ంటింజెంటల 
బిల్ుు ల్నుండ ి

త్గతగంపుల్ు/వసయ
ళ్ళను 

జమచేయక్ 

పర వడం (10)

గార ంటల/నిధుల్ 

మళ్ళంపు (3)

గడువు తేది్ 

ముగతంపు 
ాటికి ముంద్ు 
గార ంటు ను 

వినిమ్గతంచక్ 

పర వడం. (4)

గార ంటలు  / నిధుల్ 

ద్ుర్తవనిమ్గం 

(5)

పోతే కించిన 

నిధుల్ను 
వినిమ్గతంచక్ 

పర వడం. (6)

 2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషన్ ఆడిట్ ల్ో గమనించిన కార్పొర్ేషన్ ార్జగా కేటగతర్త ార్తగా అభ్ ంత్రముల్ సంఖ్  మర్తయు మొతి్ము చయ ే పటిి క్
రూ.ల్క్షల్ల్ో

#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
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సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము సంఖ్ మొతి్ము

1 జి. ెచ్..యమ్. .ి 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

2 వరంగల్ 19 8510.78 0 0.00 1 108.04 0 0.00 0 0.00 2 5.98 0 0.00 5 17.80 0 0.00 42 9757.69

3 కర ంనగర్ 66 96.78 1 9.93 36 38.50 0 100.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 34 0.00 0 0.00 228 985.40

4 రామగ ండం 43 59.94 0 0.00 1 0.12 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 34 91.74 0 0.00 112 178.25

5 ఖమ ం 30 503.76 8 19.56 8 1.34
0 0.00 0 0.00 1 0.00

0 0.00 37 0.00
0 0.00

130 823.87

6 నిజామాబాదు 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

158 9171.26 9 29.49 46 148.00 0 100.00 0 0.00 5 5.98 0 0.00 110 109.542 0 0.00 512 11745.214మొతి్ం

ర్తకారుీ ల్ను 
సమర్తొంచక్ 

పర వడం (11)

ద్ుర్తవనిమ్గా
ల్ు

(12)

సర్ాిర్జీ 
మొతాి ల్ 

ెండింగు 
ర్తక్వర్జ
(17)

ఇత్రముల్ు
(18)

డిడి / 
చెక్ుకల్ను 
సీవక్ర్తంచి, 

సకాల్ంల్ో  
వసయల్ు 

చేయక్ పర వడం.

(19)

పటిి క్  ం. 8 (2)

మొతి్ముఅ ిక్ చెలిుంపుల్ు
(13)

వృ ా వ యము
(14)

ఖ్ తాల్ల్ో 
ేర్పకనని నగద్ు 

/ స్రి ర్స
(15)

వినిమయ 

ధృవపతాో ల్ 

ెండెన్సస
(16)

 2014-15 సంవత్సరమునక్ు మునిసిపల్ కార్పొర్ేషన్ ఆడిట్ ల్ో గమనించిన కార్పొర్ేషన్ ార్జగా కేటగతర్త ార్తగా అభ్ ంత్రముల్ సంఖ్  మర్తయు మొతి్ము చయ  ేపటిి క్
రూ.ల్క్షల్ల్ో

#
మునిసిపల్ 

కార్పొర్ేషన్ ేరు
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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 143-150 

2 కొన్ని ఎంపథక చసే్థన ఆడటిు అభ్యంతరాలు – కాయటగిర ివారిగా 151-177 

 

2 వ విభాగము 

 

ప్ట్ట్ క 

సంఖ్య 
2014-15 సంవత్సరానిక ి ముని ిపాలిటీ్ల ఆడిట్ అభయంత్రములు మరియు ప్ట్ట్ కల 

వివరణ 

ప్ుట్ 
సంఖ్య 

1 2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ ఆడటి్ స్థతిన్న తెలిపే పటటిక 178 

2 (1) 
2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ యొకక పద్దు ల వారీ రవెినథయ రాబడులు 
తెలిపే పటటిక 

179 

2 (2) 
2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ యొకక పద్దు ల వారీ కాయపథటల్ రాబడులు 
తెలిపే పటటిక 

180 

3 (1) 
2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ  యొకక పద్దు ల వారీ రవెినథయ చెలిలంపులు 
తెలిపే పటటిక 

181 

3 (2) 
2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ  యొకక పద్దు ల వారీ కాయపథటల్ 
చెలిలంపులు తలెిపే పటటిక 

182 

4 2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ పద్దు ల వార ీఆద్ఘయాలనద తలెిప ేపటటిక 183 

5 

2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ యొకక పద్దు లవార ీవయయాలనద తలెిపే 
పటటిక 

184 

6 (1) 
2014-15  స్ంవతసరమునకు మున్నసపల్ కారపోరషేనదల పద్దు లవార ీఆస్దలనద తలేిపే 
పటటిక 

185 

6 (2) 
2014-15  స్ంవతసరమునకు మున్నసపల్ కారపోరషేనదల పద్దు లవార ీఆస్దలనద తలేిపే 
పటటిక 

186 

7 2014-15 స్ంవతసరమునకు  మున్నస్థపాలిటలీ పద్దు ల వార ీఅపుోలనద తలేిపే  పటటిక 187 

8 
2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ ఆడటి్ లో గమన్నంచిన అభ్యంతరములనద 
కేటగిర ివారగీా కొొ డికరించిన పటటిక 

188 

8 

 (1)- ( ) 

2014-15 స్ంవతసరమునకు మున్నస్థపాలిటలీ ఆడటి్ లో గమన్నంచిన అభ్యంతరముల 
స్ంఖ్య మరయిు మొతములనద కారపోరేషన్ వారీగా మరియు కటేగరిి వారగిా చథప ేపటటిక 

189-

190 

 

విష్టయ సూచిక  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

మునిసిపాలిటలీు 
 

 
 
 

1 వ విభాగము 
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2014-15 సంవత్సరానికి ముని ిపల్ కౌనిసళ్ళ ఖాతాల  ై ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు 
స క్షా ని ే ిక 

పరిచయం 

      రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం  కె్షన్   ప్రకారం  స్ానిక సంసల మరయిు సదరు చట్్ంలోని నిరష్ి్ట 
అనుసూచిలో నిరష్ి్ట ప్రచిన ఇతర సంసల నిధులను ఆడటి్ ే ే అ ికారం 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 తెలం ాణ రాష్్టరంలో ఉన్ాాయి  మరయిు అనిా లాా ల 
లోనూ  లాా  కారాాలయాలు ఉన్ాాయి  రా ం య ఉప్ సం ాలకులు జోనల్ 
కారాాలయములకు మరియ లాా లకు లాా  ఆడటి్ అ కిారి  కారాాలయ అ పి్ ా ఉంట్ారు   

 
 

.  ముని ిప్ల్ క నిిల్ ల ఖాతాల ె ైఈ ాఖ ో స్్ట ఆడటి్ ను నిర  ంచి  ఆడటి్ లో కను ొనా 
లో ాలను తెలి ే ఆడటి్ ని ే ికలను సంబం ిత ముని ి ాలిట్ీ క ష్టనరాకు జారీ సేుత ం ి  

ారు ఆడటి్ ని ే ికలో  ందు ప్రచిన లో ాలను సరి ేయడానికి తగు  చరాలు సుకోవల  ి
ఉంట్ ం ి   

 

     రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం ప్రకారం  చట్్మునకు వా రకకం ా ే ని వాయప్  ప్ర  అం ానిా నిరాకరిం  ే
అ కిారం సం ాలకుల ారకిి ఉం ి  వాయం ే ని లే ా అట్ట్  వాయానిా ేయడానిక ి
అ కిార చిిన వాకిత ెై కె్షన్  ప్రకారము సర్ ారిి ేయడంతో ాట్  ానికి బాధుాల ైన 
వాకితకి వా రకకం ా సర్ ారిి యేవచుి   

  

ఆడిట్ పరి  ి

 

 రాష్్టర ఆడటి్ ాఖ ముని ి ాలిట్ీల ో స్్ట ఆడటి్ సమయంలో ఈ కిరం  ి మష్టయాలను 
ప్రశిీలిసుత ం ి   

 

 ముని ిప్ల్ క నిిళ్ళళ వసూలు ే ని ప్నుాలు  రుసుములు మొదల ైనమ  సరయిి నై 
మధం ా సంబం ిత ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ ఖాతాల ప్ సతకాలలో 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 కకట్ాయించబడని ా  ానిని సంబం ిత 
నియమాలు  ప్రభుత ము ే జారీ ేయబడిన కారానిర హణ సూచనల కిరంద సమరధ 
అ కిార ిసరయిి ైన మధం ా మం రు ే ారా? 

 నిధులను ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ చట్్ం  నిబంధన్ావళి కిరంద అనుమ ంచిన 
ప్రమ్జనం కోసం ఉప్మ్ ిం ారా? 

 ఖరుి యేుట్  లాెింప్ లు యేుట్లో ప్రభుత ం  ేనిరీీత కారా మ ాన్ానిా అనుసరించి 
ేయబడిం ా మరయిు సదరు ఖరుి ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ ఖాతాలలో సముచిత వరీీకరణ 
ేయబడిం ా?  

 ఖరుి ే ిన మొతతమునకు చరుా  ఉనా ా? 

 ేరక రు వనరుల ా రా వచిిన ార ంట్ ా  సరి ా ల కక ే ారా మరయిు ఉ శేంచిన 
ప్రమ్జన్ానికక ఉప్మ్ ిం ారా? 

 

 ప్రభుత  ఉతతరు లు నం  యమ్ ఏ మరయిు యు డి  ాఖ  తే ి - -  నందు 
అనిా ప్ ర ాలక సంసలు ారి ప్రి లిో గల అక ంటా్ను డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ 
ప్ద లోక ి  ంట్న్ ే మారివలయునని ఆ శేంచియున్ాారు  మరియు ప్రభుత ఉతతరు లు 
నం  యమ్ ఏ మరయిు యు డి  ాఖ  తే ి - -  నందు అనిా ప్ ర ాలక 
సంసలు తమ  అక ంటా్ను  ంట్న్ే  ెంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనాన్ి ారి సహకారముతో 
తయారు ే ని డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ ప్ద  అమలు ేయవల ని ి ా 
ఆ శేంచియున్ాారు  

 

 క ష్టనర్ మరియు సం ాలకులు నగర ప్రి ాలన ారు రజీనల్ ార్ర్ అక ంట్రంట్  ల ా రా 
మరియు ెంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనాన్ి ారు రూ  ం ించిన స్ాఫ్్ట రే్ ా రా ప్రభుత  ఉతతరు లు 
నం  యమ్ ఏ మరయిు యు డి  ాఖ  తే ి - -  ఉతతరు లలో అనుమ ంచిన 
ప్రకారము ఒకక  దైరాబాదు ముని ిప్ల్ కారపోరకష్టన్ నహా ిలిన ప్ ర ాలక సంసలలొ  
తమ అక ంటా్ను డబల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బసే్ట అక ంట్ ప్ద లోక ి -  సంవతిరము 
నుండ ి మారుో ే యిున్ాారు   ైదరాబాదు ముని పి్ల్ కారపో రకష్టన్ ారు మాతరము -

 సంవతిరము నుండే మారుో ే యిున్ాారు  కాని ెై కరమములో ముని పి్ల్ 
అడి నిష్టే్ రష్టన్ అక ంట్టంగ్ మానుావల్ ారు రూ  ం ించిన మ ాన్ాలను ప్ూరిత ా ాట్టంచి 
యుండలేదని ఆడటి్  నందు గమనించడ  నై ి  డబుల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బేస్ట అక ంట్ ప్ద లో 
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ఆడటి్  ప్రశిీలనలో గమనించిన  లో ాలను ఆయాఆడటి్  ని ే ికలయందు  ందు ప్రచి 
సంభం తి ప్ ర ాలక సంస క ష్టనరాకు తగు సవరణలకన ైజారీ యేడ  నై ి       
 ఈ సంవత్సరంలో ముని ిపల్ కౌనిసళ్ళకు అం ిన గరా ంట్లు  

 

3.1 రాష్్టర కకందర ప్రభుతా లు ముని పి్ల్ క నిిళ్ళకు ాట్టకి అప్ో ె ిో న కకములను అమలు 
ప్రచుట్కు మరయిు ాట్ట ప్రి ిలో ఉనా రా ంత అభివృ ిధ  కొరకు ార ంట్ ా  మం రు ేస్ాత యి   

 

3.2 2014-15 సంవతిరంలో  ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ రాబడులు మరియు లాెింప్ లలో కకందర  రాష్్టర 
ప్రభుతా ల నుండ ిఅం ని ార ంట్ ా  కరడా ఉనామ  ముని పి్ల్ క నిిళ్ళకు అం ిన ార ంట్ ా  పట్టి క 
నం    మరియు  లో మవరింప్బడనిమ   

 

3.3 2014-15 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ రె ెనయూ రాబడులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ        

 

 

 

36.60% 

12.01% 

2.36% 

12.56% 

0.69% 

16.75% 

0.36% 

2.08% 

16.59% 
ప్నుాల ా రా ఆ ాయం   .  

కకట్ాయించిన ఆ ాయం  నష్్ట ప్రిహరం  
.  

మునిిప్ల్ ఆసుత ల నుండి అ  ె ా రా 
వచిిన ఆ ాయం   .  

క  మరియు యూజర్ ారీిలు  
.  

అమ కము 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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 ెైన చూ ని మధము ా  ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ  రె నెయూ రాబడుల లో ప్నుాల ా రా వచుి 
ఆ ాయ  ేముఖా  నై ఆ ాయవనరు అని తలెియుచునా ి   

 

 2014-15 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ  కాూ ిట్ల్  రాబడులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్కలో చూప్బడనిమ       

 

 

 2014-15 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ రె ెనయూ చెల్ుంపులు కిరం  ి
వృతాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

55.56% 

0.45% 

0.11% 

37.21% 

0.29% 

0.26% 
0.31% 

0.00% 
4.76% 1.04% 

మునిిప్ల్ ని ి .  

కకట్ాయించిన నిధులు   .  

నిల లు    .  

నిరకశంచిన ప్నుల గూరిి కకట్ాయించిన 
నిధులు   .  ెకరార్ డ్ లోనుా    .  

అన్ ెకరార్ డ్ లోనుా   .  

వచిిన డి ా ట్ ా    .  

డి ా ట్ ప్నులు   .  

ఇతర అప్ ోలు  .  

కకట్ాయింప్ లు  .  

24.64% 

20.88% 

26.14% 

0.69% 

2.83% 

0.05% 

0.01% 

2.53% 

21.16% 

0.02% 1.06% 

వావస్ాప్క ఖరుిలు  .  

ాలన ఖరుిలు    .  

ఆప్రకష్టనుా  మరియు  యిట్న్ న్ి  .  

వడడీ  మరియు ఆరిక ఖరుిలు   .  

ో ర రా మ్ ఖరుిలు   .  

రనమనూా రా ంట్ ా  చం ా  రాయి లు   
.  కకట్ాయింప్ లు మరియు మా కలు .  

ఇతర ఖరుిలు  .  

తరుగుదల  .  

ముందు కాలానికి సంబం ించినమ   .  

రిజరు  ని ికి మళిళంప్    .  
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  2014-15 సంవతిరములో నిధుల ారీ ా ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ కాూ ిట్ల్  చెల్ుంపులు కిరం ి 
వృతాత కార ప్ట్ట్క  లో చూప్బడనిమ  

 

 

 

ఆడిట్ ిి  

 
   కారానిర హక అ ికారులు రకిారుీ లను సమరిోంచక ో వట్ం మరయిు ప్ట్్ణ స్ానిక సంసల  

నుండి ారిిక ప్దులు ఇవ డంలో గల ఆలసాం కారణం ా కిరంద చూప్బడిన మధం ా -  
నకు సంబం ించి  ముని పి్ల్ క నిిల్ి ల ఆడటి్ ా  ప్ూరిత అయిన ి   

 

డిమాండు పూరిిచే నివి గులు 
   

50.25% 

1.33% 

0.25% 

0.17% 

0.01% 

0.18% 

0.00% 

0.00% 

46.52% 

0.66% 0.00% 

0.16% 

0.47% 

రి ఆసులు  .  

నిరా ణంలోని ాశ్ త ప్నులు  .  

స్ా ారణ నిధులలో ెట్ ్ బడులు .  

ఇతర నిధులలో ెట్ ్ బడులు  .  

ే  నిల   .  

రుణ గరసుత లు   .  

రాని బాకీలకు కకట్ాయింప్ లు  .  

ముందుసుత  ఖరుిలు  .  

నగదు మరియు బాాంకు నిల   .  

అప్ ోలు , ముందుసుత  ెలాింప్ లు, డి ా ట్ ా  .  

లోనుా  అడా నుిలు మరియు డి ా ట్ కు ో నైన 
కకట్ాయింప్ లు  .  

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 , , లక్షల రాబడులు మరియు రూ , ,  లక్షల ెలాింప్ లకు ఆడటి్ 
నిర  ంచడ  ైన ి  

 

ఆ ాయము మరియు ఖరచులు   
 

 ఈ రి ో రు్  పట్టి క ెం  మరియు  లో చూ నిమధము ా -  సంవతిరములొ  
లాా ారీ ా చూ ని ప్రకారం ా  ఆ ాయ వాయముములు  వరుస ా రూ ,  లక్షలు 

మరియు రూ ,  లక్షలు  ా వ నామ  

 

ఆ ిి  అపుుల పట్టి క   
 

 -  సంవతిరమునకు  ాను లాా ల ారి ా గురితంచిన ఆసుత లు మరయిు అప్ ోల 
మవరములను పట్టి కలు  మరియు  నందు మవరించడ  నై ి  -  సంవతిరంలో 
31.03.201  న్ాట్టకి ఆసుత లు మరయిు అప్ ోల మవరములు రూ , ,  లక్షలు 
మరియు రూ  , ,  లక్షలు ా వ నామ  

 

ఆడిట్ల అభిప్ాాయము 

 

 -  సంవతిరములో ప్ ర ాలక సంఘముల ఆరిధక ప్ట్ట్కలను ప్రిశీలించ ా రావల నిమ 
మరియు ెలాింప్వల ని మవరాలను రికారుీ ల మరియు రి ష్్టరా ఆ ారం ా తయారు ే ినట్ ా  
ా తెలియుచునా ి  

   అక ంట్ ల వరీీకరణ యందు తెలియప్రచిన  లో ాలను సవరించకన్ే ఖరుిలను ఆ ాయము 
 ైప్ నను ఆ ాయములను ఖరుిల  పై్ నను చూ ించుట్వలన -  నిల లు అక ంట్  

ప్ట్ట్కల యందు కనిోంచుచునామ మరియు కాా ిట్ల్ మరియు రనమనూా ఖరుిలను 
ఒక ానిలో  ేరొకట్ట చూప్ ట్వలన  తరుగుదలయందు ప్ర ావము చూప్ చునా ి  త ా రా 
ఆ  ిఅప్ ోల ప్ట్ట్క యందలి ఆసుత ల ప్రకట్నలో తప్ ోలు జరుగుతునామ  

 ఆరకి ప్ట్ట్కలయందు  ందుప్రుచబడని అనిా మవరములు ప్ ర ాలక సంఘము మౌకక 
ఆరకి ప్రి ి ని మరియు 31.03.201  న్ాట్టక ి ప్ ర ాలక సంఘాలలో జరుగుతునా ఆరిధక 
కారాకలా ాలు మరియు నగదు ప్ర ాహము మొదల ైనమ అక ంట్టంగ్ సూతరా లకు అనుగుణం ా  
వ నావని తెలియుచునా ి  

ఆడిట్ అభ్ూంత్రములు 

 
 -  సంవతిరానిక ి ముని ి ాలిట్లీను ఆడటి్ ే ే సమయంలో గురితంచిన లో ాలను 

సంబం తి ఆడిట్ ని ే ికలలో సూచించడ  నై ి   ఆడిట్ చట్్ం  మరయిు నిభంధనల 
కిరంద నిరష్ి్ట ప్రచిన కారామ ానం ప్రకారం తు ి ా తదుప్ర ి చరాలు సుకొనడం కోసం 
సంబం తి ముని ిప్ల్ క ష్టనరాకు ని ే కిలను ప్ంప్డ  నై ి   
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  ఈ ని ే కి సంవతిరములో ముని ి ాలిట్లీ ఆడిట్ లో మొతతం రూ ,  లక్షల 
ప్ర యేం గల  ఆడటి్ అభాంతరములు సూచించడ  నై ి  

 

   లేవన్ తన అభాంతరముల సంఖా మరయిు ప్ర యేం ఉనా మొతతములను కాాట్ రిీ ారీ ా 
చూ ే పట్టి క సంఖూ    మరియు  ఈ ని ే కికు అనుబంధం ా ఇవ బడని ి   

 

   ఆడిట్ అభ్ూంత్రముల వరగీ కరణ  
 

ఆడటి్ లో కను ొనా మమధ అవకతవకలను కిరంద చూ నిట్ ా  సూలం ా  కాాట్ రిలీు ా 
వరీీకరించడమయిం ి  

 

1. ఖాతాల అంకనలలో వాతాాసం 

2. ార ంట్ ా నిధుల అ ిక మనిమ్గం 

3. ార ంట్ ా నిధుల మళిళంప్  
4. గడువ  తే ికి ముందు ార ంటా్ను మనిమ్ ించక ో వడం 

5. ార ంట్ ా నిధుల దురి నిమ్గం 

6. ప్రతేా కించిన నిధులను ఉప్మ్ ించక ో వడం 

7. బకాయిలను వసూలు యేక ో వడం 

8. ెండింగ్ లో వ నా 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 ెలాింప్ లు 
14. వృ ా వాయం 

15. ల కక ెప్ోని నగదు స్ో్ రుల కకసుల సంఘట్నలు 

16. మనిమ్గ ధృవప్తరా ల ెండింగు 

17. సర్ ారిి సరి్ కినట్ ా - రకివరీ ంెడింగ్ 

18. ఇతరములు 
19. అం ని డిమాండు డరా ఫ్ ్ లు  ెకుకలు బాాంకరు ెకుకలు వంట్ట ాట్టని అందుకొని  

సకాలంలో రయిల ైజకష్టన్ కోసం సమరిోంచక ో వ ట్ 

 

     లేవన్ తన అభాంతరముల సంఖా మరియు ప్ర యేం ఉనా మొతతములను కకట్ 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 గమనించినట్రలా తే  33.55 ాత్ం 
అభాంతరములు రికారుీ లు సమరిోంచక ో వ ట్  మరియు 25.10 ాత్ం అభాంతరములు  
బకాయిలను వసూలు ేయక ో వడం’ ెై ఉనాట్ ా ా తలెియుచునా ి   

 
 

మమధ కాాట్ రిిలలో లేవన్ తన ెై అభాంతరములను సంఖా మరియు ప్ర ేయం ఉనా 
మొతతము ఈ కిరం పి్ట్ట్కయందు మ లాష్టించడ  ైన ి  అభాంతరప్రచిన మొతతము రూ 4457.69 లక్షలు 
రికారుీ లు సమరిోంచక ో వ ట్ ెై మరయిు ాని తరా  స్ానము రూ 3334.20 లక్షలు ా  మబకాయిలను 
వసూలు యేక ో వడంమ ెై  వ నాట్ ా  ా మ లాష్టించడ  నై ి నీిని బట్ట్  ముని ి ాలిట్లీు రికారుీ లను 
సరి ా నిర  ంచలేదని తలెియుచునా ి   

 

-  సంవత్సరంలో లేవ ె ి న అభ్ూంత్రముల సంఖూను కేట్గిరి ారగగా  మరియు పామేయం 
ఉనన మొతి్మును చయ ే పట్టి క 

                                                                                                                        రూ  లక్షలలో 

# కేట్గిరి రేచ ెం  మొతి్ము % 

(మొతి్ము  

1 రికారుీ లను సమరిోంచక ో వడం 598 4457.69 33.55 

2 బకాయిలను వసూలు ేయక ో వడం 117 3334.20 25.10 

3 నియమావళి ఉలాంఘన 785 2584.93 19.46 

4 ఇతరములు 808 1203.65 9.06 

5 

ఓచరుా , తేన బిలుా లు  కంట్టంజనంట్  బిలుా లనుండి 
త ిీంప్ లు వసూళ్ళను జమ యేక ో వడం 

193 579.10 4.36 

6 దురి నిమ్ ాలు 77 488.23 3.67 

7 రా ంట్ ా నిధుల మళిళంప్  43 280.98 2.11 

8 అడా నుిల సరుబాట్ ను ెండంిగులో వ ంచడం 46 140.16 1.05 

9 ల కకలలో వాతాాసం 67 106.44 0.80 

10 అ ిక ెలాింప్ లు 75 46.47 0.35 

11 రా ంట్ ా  నిధుల అ ిక మనిమ్గం 42 22.55 0.17 

12 రా ంట్ ల దురి నిమ్గం 2 11.97 0.09 

13 గడువ  తే ికి ముందు మనిమ్ ించని ార ంట్ ా  15 10.95 0.08 

14 వృ ా వాయము 6 10.93 0.08 

15 ప్రతేా కించిన నిధులను మనిమ్ ించక ో వడం  39 5.65 0.04 

16 ఖాతాలలో ేరొకనని నగదు  స్ో్ ర్ి 1 1.61 0.01 

17 మనిమయ ధృవప్తార ల ెండెన్సి 57 0.20 0.00 

18 సరాిరీి మొతాత ల ెండింగు రికవరీ 0 0.00 0.00 

19 డిడ ి  ెకుకలను క కరించి, సకాలంలో  వసూలు యేక ో వడం  0 0.00 0.00 

  మొతి్ము 2971 13285.71 100.00 
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ఆడిట్ ేరాలు  
-  సంవతిరమునకు సంబం ించి కొనిా ఎనుాకునా ేరాల స్ారాంశ్ము కిరంద 

ఇవ బడిన ి   
1. ఖాతాల అంకెలలో వూతాూసము (కేట్గిర ి1) 

 

ఆడటి్ ే ినప్ డు ట్రరజరీ ఖాతాలో చూ ిన అంకనలకు మరయిు నగదు ప్ సతకములోని అంకనలలో 
ఈ కిరంద ేరొకనా తడేాలు గమనించడ  నై ి   

 నగదు ప్ సతకములోని ఒక అక ంట్ కు సంబం ించి ప్రసుత త సంవతిరప్  రా రంభ 
నిల  ఆ అక ంట్ కు సంబం ించిన గత సంవతిరప్  ము ింప్  నిల తో 
సరి ో క ో వడం  

 మారిి  న్ాట్టక ి నగదు ప్ సతకము ప్రకారము ఉండవల ని ట్రరజర ీ నిల లు  ట్రరజర ీ
ాసు ప్ సతకప్  నిల లతో సరి ో క ో వడం  

 ట్రరజరీ అ కిారులు ట్రరజరీ ాసు ప్ సతకములో  రాబడులు నమోదు ేయక ో వడం 

 చలాన్ాల ా రా నగదు ప్ సతకములో జమ యేబడని రాబడులు ట్రరజర ీఅ కిారుల  ే
ట్రరజరీ ాసు ప్ సతకమునందు జమ యేక ో వడం  

 ఒక డరా యింగ్ మరయిు డిస రిింగు అ ికార ియిచిిన ెకుకలను ట్రరజర ీఅ కిారుల  ే
మరొక డరా యింగ్ మరియు డిస రిింగు అ ికారి నుండి ఖరుి రా యడం  

 డరా యింగ్ మరయిు డసి రిింగు అ ికారి సరి ో లిినప్ డు  చుితగుీ ల 
వాతాాసములకు గల కారణాలు రి ి సమన య ప్రచిన ప్ట్ట్కలో 
మవరించలేక ో వడం వలన సబ్ ట్రరజరీ ాసు ప్ సతకమునందు సరియి నై ము ింప్  
నిల లను గురితంచలేక ో వడం  

 డరా యింగ్ మరియు డసి రిి ంగు అ ికారి లే ా ట్రరజరలీో ాని  జమ ఖరుిల 
కరడకిలలోని తప్ ోలు  ట్రరజర ీఅ కిారుల ే సబ్ ట్రరజర ీ ాసు ప్ సతకమునందు జమ 
ఖరుిలను సవరించక ో వట్ం మొదలగు అభాంతరములు గమనించడ  నై ి  

 

ఆడటి్ లో గురితంచిన ప్లు ముని పి్ల్  క నిిల్ ల ఈ కకట్ రిీ అభాంతరములకు సంబం ంిచిన 
67 ఆడటి్  ేరాలను అట్ట్  ప్ర యేమునా రూ  106.44 లక్షలను పట్టి క   నందు మవరించడ  నై ి  

 

1.1 పురప్ాలక సంఘము – రాూలగూడ  – నలు గ ండ లాు  – ముగింపు నిలవలు మరియు ప్ాారంభ్ 
నిలవల మధ్ూ వూతాూసము – సమనూయము అవసరము – రూ  52,06,590/- 

 

 ప్ ర ాలక సంఘము రాాలగూడ  నలా ొండ లాా  కు ెం ని 2014-15 నగదు ప్ సతకము 
మరియు ఖజాన్ా ాసు ప్ సతకములను ప్రిశీలించ ా ఈ కిరంద తెలి ని మధం ా జమలు మరియు 
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ెలాింప్ లకు సంబం ించిన ము ింప్  నిల లు మరియు రా రంభ నిల ల మధా వాతాాసము గురితంచ 
న్ ైన ి   అట్ట్  మవవములు ఈ కిరంద ఇవ బడనిమ    

మొతతము రూ లలో 

మవరము 
జమలు – లాెింప్  

ప్ట్ట్కలో ము ింప్  నిల  
31-03-2014 న్ాట్టక ి 

జమలు – లాెింప్  ప్ట్ట్కలో  
రా రంభ నిల  - 1-0 -

2014 న్ాడు   

వాతాాసము 
రూ   

1. ే  నిల   1455687 1455687 0 

2. జారీ ే ని కెుకలు  0 1780210 1780210 

3.ఖజాన్ా  బాాంకు 
నిల లు  32234 

-1813451 
-1781217 

మవరము  
 ముని పి్ల్ జనరల్ 

ఫండ్ లో చూ ని అంతా 
నిల   31-03-2014 

ముని ిప్ల్ జనరల్ ఫండ్ లో 
చూ ని రా రంభ  నిల   

01-04-2014 

వాతాాసము 

4. ఖజాన్ా  బాాంకు 
నిల లు 44939470 39732880 52,06,590 

 

కావ న  ెైన తలెి ని వాతాాసములను సమనాప్రచి అట్ట్  వవరములను ఆడటి్ కు 
సమరిోంచవల ను  

 

ేరా న్ ం  5 (b) ప్ ర ాలక సంఘము రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

1.2 పురప్ాలక సంఘము – రాూలగూడ  – ముని పిల్ సా ారణ నిధ్ులు – వివిధ్ పద్ుు లలో 
ముగింపు నిలవలు మధ్ూ వూతాూసము – సమనూయము అవసరము  

 

 2014-15 ఆరిధక సంవతిరము రాాలగూడ ప్ ర ాలక సంఘం నకు సంబం ించిన ారిిక 
ల కకలను ప్రిశీలించ ా 31-03-2014 న్ాడు ముని పి్ల్ స్ా ారణ నిధులలో నమోదు ే ని అంతా 
నిల లు మరయిు కా టి్ల్ రా జనక్్ట ఫండ్ లలో నమోదు ేయబడిన అంతా నిల లలో కిరంద తెలి ని 
మచం ా వాతాాసములు గురితంచబడనిమ   కావ న  అట్ట్  వాతాాసములను సర ి ే ి మవరములను ఆడటి్ 
కు తలెియ ప్రచవల ను  

వివరములు 
ముని ిప్ల్ స్ా ారణ 

నిధులలో నమోదు ే ిన 
అంతా నిల లు రూ  

కా టి్ల్ రా జనక్్ట ఫండ్ లలో 
నమోదు ేయబడని అంతా 

నిల  రూ  

. ే  నిల  2490929 50821 

. జారి ే ని కెుకలు 2561952        12157000 
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. ఖజాన్ా  బాాంకు నిల లు 47248186 34749269 

మొతి్ము  52301067 46957090 

ెద మొతతము :   ( 2 + 3) =                                         99258157 

జమాఖరుిప్ట్ీ్  లో చూ ని (2 + 3) అంతా నిల  :                         100123421 

వాతాాసము :                                                  865264  

 

ేరా న్ ం  5  ి  ప్ ర ాలక సంఘము రాాలగూడ  2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

 గార ంట్లు  అ ిక వినియోగము (కేట్గిర ి3) 

 

ప్రభుత ము  నిరీీత సమయంలో కొనిా ప్రతేాకించిన ప్రమ్జన్ాలకు ఖరుి ే ేందుకు ాను 
ముని ి ాలిట్ ీ లకు ార ంట్ ా  అంద సేుత ం ి  ారు ార ంట్ లను మనిమ్ ించినట్ ా ా మనిమ్గ 
ధృవప్తరా లను సమరిో స్ాత రు  ఆడటి్  సమయంలో  కొనిా సంసలు  ం ని ార ంటా్ కంట్ే అ ికం ా ఖరుి 

ే నిట్ వంట్ట కొనిా అం ాలు ఆడటి్ లో గమనించడ  ైన ి  అంతే ాక అట్ట్  అదనప్  ఖరుిను 
ేయడానికి సంబం ించి  కొనిా ఇతర ార ంట్ లలో ఖరుి యేకుండా ిలివ నా నిల ల నుండి అట్ట్ 

వాయానిా భరించడ  నైదని తెలియవచుిచునా ి  ఈ మధ  నై ఆరకి కరమరా  తాాల స్ాధా  నైంత 
త రలో ని ారిం ేందుకు అవసర  ైన చరాలను సుకొనవల వి ం ి  మం రననై ార ంట్ కు ంచిన 
అదనప్  వాయం అని ారామయివ ందనా ప్రి తిులను మవరసిూత  స్ాధామయినప్ ోడలాా  ఖరుి 

ే ని అదనప్  వాయాన్సా  ార ంట్  మం రు అ కిారుల నుండి ఆ మొతాత లను రి ి  ం ాలి           
  
  

 ం ిన ార ంటా్కు ెైబడి అట్ట్  అదనప్  వాయాల కకసుల అనిాంట్ట మవరాలను ని ే కిలో పట్టి క 
 లో  43 ఆడటి్  ేరాలను అట్ట్  ప్ర ేయమునా రూ  280.98 లక్షలను  ందుప్రచడ  ైన ి  

 

2.1 పురప్ాలక సంఘము – రాూలగూడ  - నలు గ ండ లాు  – ఎనినకల ఖరచులు – పురప్ాలక 
సా ారణ నిధ్ుల నుండి ఖరచు చేయుట్ – రిగి రాబటి్ వలెను – రూ  10,92,923/- 

  

2014-15 కు సంబం ించి, ప్ ర ాలక సంఘము రాాలగూడ మౌకక ారిిక ల కకలను 
ప్రశిీలించ ా  రూ  10,92,923/- మొతతమును ప్ ర ాలక సంఘ స్ా ారణ ఎనిాకల ఖరుికు ాను ి డి  
ఖాతా-I నుండ ి  చిించడం జరి ిం ి   కాన్స ఇట్ట్  వాయము కరమర  తము   అందువలన అట్ట్  ఖరుిను 
ప్రభుత మును నుండ ి రి  ిరాబట్్వల ను    

 

చర్ న్ ం   తే ి  వావ మవరములు మొతతము రూ   
4 మరయిు  5 /2014-15 సూచనల బుక్ట ల ట్ి తయారీ మరియు రాక్టి 

ారీిలు  
        125150 

11/2014-15 ఎనిాకల ాహన్ాల డడ ల్ బిల్  158100 
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12/2014-15 ప్ని ారిక ి లాెింప్ లు 185400 

13 & 14 /2014-15 ో లింగ్ ే్ష్టనా నిర హణ 25800 

21/2014-15 ఎనిాకల ఖరుిలు 151238 

202/2014-15 రవ తేనములు  198088 

204/2014-15 ోజనముల ఖరుిలు  99000 

339 & 340/2014-15 ఎనిాకల ఖరుిలు 122647 

448/2014-15 ఎనిాకల ఖరుిలు 9500 

449/2014-15 ఎనిాకల ఖరుిలు 18000 

 మొతి్ము  1092923 

 

ేరా న్ ం   ి  ప్ ర ాలక సంఘము రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి  

 

3. బకాయిలను వసయలు చేయకప్ో వడం (కేట్గిర ి7) 

 

మమధ ముని పి్ల్ క నిిళ్ళలో రన  నూా వసూళ్ళళ తనిఖీ ే ినప్ ోడు  రీఝకాలాల వరకు ార ీ
మొతాత లలో వసూలు ెండింగులో ఉనాట్ ా  ా గమనించడమయిన ి   కొనిా కకసులలో గడువ  ప్రి  

రి ో యిం ి   జప్ త  అభిమ్గం లే ా ా ాల నమోదులు లాంట్ట మమధ చట్్బదధత అం ాలు 
అమలులో ఉనాప్ోట్టకీ  బకాయిలు కాల ప్రి  రి ో వట్ానిక ి ముందు ఎ ీికరాట్టవ్ అ ికారులు 
ఎట్ వంట్ట సముచిత చరాను రా రంభించలేదని తలెుసుత నా ి  ఈ బకాయిల వసూలు కోసం ఎ ిికరాట్టవ్ 
అ కిారుల ా రా సమయానుకరల  సముచిత చరాను సుకుంట్ే ప్రభుత  ార ంటా్ ెై ముని పి్ల్ 
క నిిళ్ళలో  లాెించవల ని సంవతిర ారీ ా బకాయి మవరాలు రూ  ం ించి ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు   
కావ న  ముని ి ాలిట్ ీల చట్్ంలోని    మ ాగం కిరంద నిబంధన ప్రి లిోప్  సంవతిర 
సమయంలో ఎంత రేకు మొతాత లు కాలప్రి  రి ో వడం జరి ిం ో  నిరారించడానికి ఆడిట్ నందు  
స్ాధాంకాలేదు  

 

ముని ి ాలిట్ీ అ ికారుల నిరాక్షాం వలన నష్్టం ఏరోడతిే   ముని ిప్ల్ చట్్ంలోని  
మ ాగంలోని  వ ఉప్ మ ాగం ఆ నష్టా్ నికి సంబం తి అ కిారులు బాధుాలగుదురు   ాలా కకసులలో  
అట్ట్  బకాయిలు రాబట్ ్ ట్కోసం అనుమ ంచిన కాల ప్రి  ప్ూరిత కాక ముం ే ఎట్ వంట్ట చరాను 

సుకోక ో వడం వలన ప్నుాల  ప్న్ేాతర అం ాలు కాల ప్రి  ర ి ో 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 యేవల ని ప్నుాలు  ఇతర డిమాండాను సంవతిర రా రంభంలో నిరష్ి్టప్రచిన నిరీీత 
కాల ప్రి లో వసూలు ేయవల ని వ నా ి  ఈ వసూళ్ళళ ముని పి్ల్ క నిిళ్ళ  స యం 

ో ష్టకతా నికి ోహద ప్డతాయి కనుక  మట్ట వసూలు కొరకనై సమరధవంత  నై చరాలు 
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సుకొనవల వి నా ి   మున ి ాలిట్లీ చట్్ం లోని  వ మ ాగము కిరంద లభా  ైన వసూళ్ళళ 
ేయడానికి సముచిత చరాలను అ ికారులు సుకొనవల ి వ నాప్ోట్టకి  సంవతిరము చివరి న్ాట్టక ి

ప్నుాలు క లు మొదల ైనమ వసూలు కాకుండా  లిి ో యి కారాాచరణలో మఫలుల ైన్ారు  

 

ప్లు ప్నుాలు  ఇతరములకు సంబం ించి రూ 3334.20 లక్షలు ముని ిప్ల్ అ ికారులు 
వసూలు ేయకుండా లిి ో యినమ  ీనికి సంబం ించి 117 ఆడిట్  రేాలను పట్టి క ెం    

ా రా ని ే కికు జత ేయబడిన ి  
 

 నగర పంచాయ  – జ ికుంట్ – కరగంనగర్ లాు  – ేరచ మారిుడి చారగీలు – త్కుువ వసయలు 
చేయుట్ – రూ  54,375/-  
  

తెలం ాణా ప్ ర ాలక చట్్ము  కె్షన్  ప్రకారము   ేరు మారిో డి ారీిలను 
రి స్రీ్ డాకుా  ంట్ ెనై లే ా మారనకట్ మలువ ెనై ఏ ి ఎకుకవ అయితే ానిని మ ించవల  ి
ఉంట్ ం ి  కాన్స 2014-15 సంవతిరమునకు సంబం ించి నగర ప్ం ాయ  జ కుంట్ ెలై్ి ను 
ప్రశిీలించ ా ఈ కిరంద తలెి ని మధం ా తకుకవ మొతతములో మ ించి యున్ాారు   అట్ట్  తకుకవ 
మ ింప్ కు గల కారణాలు ఆడటి్ లో మవరించలేదు  

 

 కావ న ఈ కిరంద తలెి ిన మధం ా  తకుకవ ా మ ించిన మొతాత లను సంబం ింట్ వాకుత ల నుండ ి
రి ి రాబట్ట్  నగర ప్ం ాయ  నిధులకు జమ ేయవల ను   

 

వ  
సం  

దరఖాసుత  ారుని రేు  
వసులు 
ేయవల ని 

మొతతము రూ  

వసులు ే ిన ి  
తకుకవ 

వసూలు ే ని 
మొతతము రూ   

01 మారకప్లాి రాధ 5000 3800 1200 

02 మా డాల భ ిరద్ 17975 5000 12975 

03 సుంకర స ానంద్ రావ  5300 1000 4300 

04 మరా ర షే్ 5000 3000 2000 

05 అలా రాజకక  2900 0 2900 

06 మజయ రిి రాజయా 31000 0 31000 

 మొతతము  67175 12800 54375 

 

ేరా న్ ం  ii  నగర ప్ం ాయ  జ కుంట్  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – కొతి్గూడెం – ఖమిం లాు  – మడి  ి  బి మ పట్టి క – వూతాూసములు – 
పురప్ాలక సంఘ నిధ్ులకు నషి్ము – రిగి రాబటి్ వలెను – రూ  , , - 

 

 ప్ ర ాలక సంఘం కొతతగూడెంకు సంబం ించి 2014-15 మడి  ి  బి మ ప్ట్ట్కను ప్రశిీలించ ా  ఈ 
కిరం ి లోప్ములు గురితంచ న్ ైన ి  

 

 మడి  ి  బి మ ప్ట్ట్క డమిాండ్ ను రూ  7,50,000/- ా  వసూళా్ను రూ  3,92,000/- ా 
మరియు నిల  ా రూ  3,58,000/- ను నమోదు ే ి ఉన్ాారు  

 కాన్స ారీ్ ార ీడమిాండ్ ను  ప్రశిీలించ ా  మొతతము  దుకాణములు ఉనాట్ ా  
ాట్ట మొతతం డమిాండ్ రూ  10,46,650/- ా చూ ించి యున్ాారు  

 కాబట్ట్  ెై రనండింట్ట ా రా రూ  2,96,650/- మొతతము వాతాాసము డమిాండ్ లో 
కని చిు చునా ి  అ ే మదం ా  2013-14 లో కరడా ఈ  డమిాండ్ న్ే చూ ిం ారు   

 మొతతము  దుకాణములలో   దుకాణముల కు అ  ె నిరీయించకుండా 
ే చి ా వ లిి ే ారు   

  

కావ న  2013-14 & 2014-15 సంవతిరములలో చూ ించ బడని డిమాండ్ @ రూ  
2,96,650/- మొతతము రూ 5,93,300/- వసులు యేవల ని అవసరము ఉనా ి  ఇంకా  అ  ె
నిరీయించని  దుకాణములకు న్ లకు రూ 1000/- ొప్ ోన మొతతము రూ  67,000/- సంబం తి 
కిరాయి ారుల నుండి వసులు యే వల ను  ఆడిట్ ల కక కట్ట్న మధం ా మొతతము రూ   6,60,300/- 
సంబం తి వాకుత ల నుండ ి రి ి రాబట్ట్  అట్ట్  మొతతములను ప్ ర ాలక నిదులలకు జమ ేయ వల ను    

 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం  కొతతగూడెం  2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

4. అడావనుసల  ండింగు సరచు బుట్ల (కేట్గిరి 8) 

 

ెైన్ానిియల్ కోడ్ లోని  వ ఆరి్కల్ ప్రకారం  ఒక నిరష్ి్ట ప్రమ్జనం కొరకు లాెించిన 
తాతాకలిక అడా నుిలు మవరణాత క 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 ో వ ట్  అడా నుిల దురి నిమ్గమునకు 
ాని సదరు అడా నుిలలో ఖరుి ట్ె్కుండా ఉనా మొతతము రి ి లాెించకుండా ఉండడానికి ాని ార ి
సుత ం ి  అలాంట్ట సరుబాట్  కాని అడా నుిలు సరుబాట్  అయియా లా చూడడానికి త ని చరా 
సుకోవడంలో కారానిర హణా ికారుల  ఫైలాానిా సూచిసూత  సంబం తి ఆడిట్ ని ే ికలలో ాలా 

అభాంతరములు లేవన్ తతడం జరి ిం ి   
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ఈ కకట్ ిరి కి సంబం ించిన 46 అభాంతరములను సంబం తి మొతతము రూ 140.16 లక్షలను 
ఆడటి్  ని ే ికకు జతప్రిి న పట్టి క ెం   1  నందు నమోదు ేయడ  నై ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – అడావనుసలు మం రచ – సరచు బుట్ల అవసరము –       
రూ  75,000/- 

 

 2014-15 ఆరిధక సంవతిరమునకు ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ ారిిక ల కకలను 
ప్రశిీలించ ా  రూ 75,000/- కిరంద తలెి ిన మధం ా ేరక రు ిబ ం కిి మమధ అతావసర ప్నుల కొరకు 
అడా నుిల కిరంద మం రు ే ి ఉన్ాారు   మట్టకి సంబం ించిన సరుబాట్  బిలుా లను ఆడటి్ కు 
సమరిోంచలేదు  ఇట్ట్  లోప్ము వలన ఆ మధం ా మం రు ే ిన మొతతములు ాట్ట మనిమ్గ 
మవరములను ఆడటి్ నందు ధుర మకరించలేము   అందువలన  సంబం ిత బిలుా లను  ంట్న్ ేఆడటి్ కు 
సమరిోంచవల ను  లే ా ఆయా మొతతములను సంబం తి ిబ ం ి నుండి రి ి రాబట్ట్  ప్ ర ాలక 
నిధులకు జమ ే ి  ఆ మవరములను ఆడటి్ కు తలెియజకయవల ను   మం రు ే ని  అడా నుిల 
మవరములు  

చర్ సంఖా  తే  ీ అడా నుి మవరములు మొతతం రూ  

112/2014-15 శీరమ  బి  స్ాయి లక్ష్ి  – ెంట్రల్ ల ైట్టంగ్ కొరకు  20000 

73/2014-15 శీర  ఎన్   ంకట్ రమణ – రమజాన్ ప్ండుగ ఏరాోటా్ కొరకు  25000 

231/2014-15 శీర  ఎన్   ంకట్ రమణ – డంప్ర్ రి రే్ కొరకు 15000 

462/2014-15 శీర  ఎన్   ంకట్ రమణ – ప్ందుల నిరూ లన కొరకు  15000 

 మొతి్ము  75000 

 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం  రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 నగర పంచాయ  – హుసానబుద్ – మెద్క్ లాు  – వివిధ్ పనులకు అడావనుసల చెల్ుంపు – 
సరచు బుట్ల కాలేద్ు – రూ  7,99,000/- 

  

నగర ప్ం ాయ  హుస్ాాబాద్ ఆడటి్ సమయములో ఈ కిరంద తలెి ిన బి ం కిి నిరష్ి్ట ప్నుల 
కొరకు అడా నుిలు ా రూ  7,99,000/- మొతాత నిా  2014-15 ఆరిధక సంవతిరములో మం రు ే  ి
యున్ాారు   కాన్స  ఆడటి్ లో ప్రశిీలించ ా అట్ట్  అడా నుిలు ఆడటి్ ము ింప్  వరకు కరడా సరుబాట్  

ేయబడ లేదు  కాన్స ొ  యం ఎస్ట  న్ ం 391 ఆరిధక మరియు ప్రణాళిక (ట్ట ఎఫ్ ఆర్) ాఖ తే  ీ22-03-

2002 మడుదల ే ిన ఆ ే ాల ప్రకారము  ఆ మధం ా మం రు ే ని అడా నుిలు  న్ లల లో ా 
సరుబాట్  ేయాలి   కాన్స యేలేదు   అందువలన నగర ప్ం ాయి  అ ికారులు ాట్ట సరుబాట్ కు 

 ంట్న్ే చరాలు సుకోన వల ను    
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వ   
సం  

చర్ న్ ం   తే ి  ఉ ోా  ి రేు ఉ శే్ామ  మొతతము 
రూ  

1 1/7-4-2014 డి  రాజకశ్ం  ారిమదాము  260000 

2 22/07-08-2014 ి  చ్  ఉ ేందర్ ట్రండర్ి  19000 

3 83/26-4-2014 డి  రాజకశ్ం న్ాలీవ స్ా ారణ 
ఎనిాకలు  

520000 

మొతతము  799000 

 

ేరా న్ ం   నగర ప్ం ాయి  హుస్ాాబాద్   దక్ట లాా   2014-15 ఆడటి్ ని ే ిక  

 

 నగర పం ాయి  – హు రాబుద్ – కరగంనగర్ లాు  – ిబబం కిి అడావనుసల చెల్ుంపులు – 
సరచు బుట్ల చేయవలెను – రూ 1,49,000/- 

 

 నగర ప్ం ాయి  హు రాబాద్ కు సంబం ించిన 2014-15 ారిిక ల కకలను తనిఖీ యే ా  
రూ 1,49,000/- మొతాత నిా ేరక రు బి ం ిక ి అడా నుిల రూ ేణ మం రు ే  ి ఉన్ాారు  అట్ట్  
రికారుీ లను ఇంకా ప్రిశీలించ ా  ఆయా మొతతములను ఆడటి్ ప్రకిరయ ము ియు వరకు కరడా సరుబాట్  

ేయలేదు  ఇ ి ొ  యం ఎస్ట  న్ ం 391 ప్రకారము నియమ మరుదము  అ ే మధం ా  అట్ట్  
అడా నుిల మనిమ్గమును ఆడటి్ నందు దుర మకరించ లేము  అందు వలన సంబం తి అ కిారులు 
అట్ట్  మొతతముల సరుబాట్ కు  ంట్న్ే చరాలు సుకోవల ను   లేని ప మం రు యేబడిన ిబ ం  ి
నుండ ిఆ మొతతములను రి ి రాబట్ట్  నగర ప్ం ాయి  నిధులకు జమ ే ి  ఆ మవరములను ఆడటి్ 
కు సమరిో ంచవల ను  

వ  
సం  

చర్ 
న్ ం  

ెక్ట న్ ం   తే  ీ
ఉ ో ాగు ేరు  ఉ శే్ాము మొతతం 

రూ  

1 94 000080/01.07.14 తెలిజకయలేదు  తెలిజకయలేదు 4000 

2 95 000080/01.07.14 తెలిజకయలేదు  తెలిజకయలేదు 5000 

3 115 000091/15.07.14 

ఆర్  యాద ిరి  
ము అ ఇ  

రమజాన్ ప్ండుగ  60000 

4 165 000118/06.09.14 

ఆర్  యాద ిరి  
ము అ ఇ  

మన్ాయక నిమజినం  50000 

5 195 000129/01.11.14 బి  చందరమౌళి ము అ ఇ  న్సట్ట సరఫరా 25000 

6 308 
160/20.03.15 

(HDFC) 

ఆర్  భూ ాల్ రనడిీ   
ఎస్ట ఎ  

ారిమధా నిర హణ  5000 

మొతతము  149000 

 

ేరా న్ ం   నగర ప్ం ాయి  హు రాబాద్  కరీంనగర్ లాా   2014-15 ఆడటి్ ని ే కి  
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5. నిబంధ్నల ఉలు ంఘన(కేట్గిర ి9) 

 

నిరాక్షాం వలన ాని  తలెియక ో వ ట్ వలన ాని ముని ిప్ల్ క ష్టనరుా  నిధులను ఖరుి 
ేయుట్లో  కొనిా కకసులలో నిబంధనలు ప్రభుత  సూచనలు ఉలాం  ం ారని ఆడిట్ లో 

గమనించడ  నై ి  కొనిా కకసులలో మరు నిధులను చట్్ము  నిబంధనలలో అనుమ ంచిన 
ప్రమ్జన్ాలకు కాకుండా రేక ప్రమ్జన్ాలకు మనిమ్ ిం ారు  కొనిా కకసులలో  ప్రభుత  సూచనలు 
తప్ ో ా అరధం ేసుకోవడం లే ా తప్ ో ాష్టాం పె్ోడం కరడా గమనించడ  ైన ి  అట్ వంట్ట కరమ 
ర  త  నై ఖరుిను సంబం తి ఆడటి్ ని ే ికలలో అభాంతరప్రచడ  ైన ి   

 

నిబంధనల ఉలాంఘనకు సంబం ించిన ఆడిట్ అభాంతరములను చూ ే ఏకీకృత ప్ట్ట్క  1  
ఈ ని ే కికు జత ప్రచడ  నై ి  ాని ప్రకారం  785 రేాలలో రూ 2584 93 లక్షల ప్ర ేయం ఉనా 
అభాంతరములు లేవన్ తనట్ ా  గమనించవచుిను  

 

 నగర పంచాయి  – జ ికుంట్ – పనుల కొరకు ఖరచులు – నియమ నిబంధ్నల అ కరమణ – 
వూయము  ైన ఆక్షపేణ – రూ  15,57,071/- 

 

 నగర ప్ం ాయి  జ కుంట్ కు సంబం ించిన 2014-15 నగదు ప్ సతకము మరియు చరుా  
ప్రశిీలించ ా  ఈ కిరంద తలెి ిన మవరాలతో కరడని ప్నుల కొరకు రూ 15,57,071/-  ఖరుి ే  ి
యున్ాారు  అయితే  ప్రభుత  నిబందనల ప్రకారము ాట్టంచ వల నిమ అన ా ట్రండర్ ప్రకిరయ  
ప్రి ాలన మరియు స్ాంకక క అనుమతులు  ప్నుల మవరములు కొలతల ప్ సతకములలో నమోదు 

ేయుట్ మొదలగునమ ాట్టంచకుండాన్ ేప్నుల నిర హణ మరియు ెలాింప్ లు జరి నిమ   కావ న అట్ట్  
రికారుీ లు లేకుండా ే నిట్ వంట్ట ఖరుిను ఆడిట్ నందు దుర మకరించలేము అందువలన ఆక్ష్క ించన్ ైన ి   
అట్ట్  వాయ మవరములు  

వ  సం  చర్ న్ ం  తే  ీ ప్ని మవరములు మొతతము రూ  

1 59/23-5-2014 ెైప్ ల ైన్ స్ామానుా   68009 

2 187/24-7-2014 మోట్ార్  ైండింగ్ మరియు రి ేర్ 81300 

3 213/1 to 8/8-8-14 మం ర ారి కారాకరమ ఏరాోట్ ా   100000 

4 243/24-9-2014 కంప్ టాె్ తొల ింప్   202975 

5 344/24-9-2014 బేా డ్ ట్రా క్ర్ తో చదును ేయుట్  88400 

6 345/24-9-2014 కురీిలు మరియు ట్బేుల్ి సరఫరా  60000 

7 347/25-9-2014 సదల బతుకమ  ఏరాోట్ ా  200000 

8 348/25-9-2014 గణషే్ నిమజినం ఏరాోట్ ా  68675 

9 357/30-9-2014 సదల బతుకమ  ఏరాోట్ ా  100000 

    
  రేా న్ ం   నగర ప్ం ాయి  జ కుంట్  కరీంనగర్ లాా   2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – పనుల వివరములు కొలత్ల పుసికములో నమోద్ు 
చేయకుండుట్ – కరమ ర ిత్ము – రూ  3,92,651/- 

 

 2014-15 ఆరిధక సంవతిరమునకు సంబం ించి ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ మౌకక 
ప్నుల రి స్ర్ ను ప్రశిీలించ ా  ఈ కిరంద తలెుప్బడిన మధం ా రేక రు ప్నులు ప్ ర ాలక సంఘం 
ప్రి లిో నిర  ంచి యున్ాారు   అట్ట్  రకిారుీ లను ఇంకా ప్రశిీలించ ా  ఆయా ప్నులను మవరము ా 
కొలతల ప్ సతకములో నమోదు యేలేదు   తత లితం ా  ఆ ప్నులకు సంబం ించిన అంచన్ా మలువ  
ప్రమిాణము మొదలగునమ ఆడటి్ నందు నిరాధ రించి దుర మకరించలేము   అందువలన ఇ ి కరమ 
ర  తము   ప్నుల మవరములు  

 

చర్ న్ ం   తే  ీ ప్నుల మవరములు మొతతము రూ   
 35 నుండి 39 వరకు 
/2014-15 

వడెీర ార క మ  ళా సంఘమునకు జక  ి  బి  
కిరాయిలు 

53000 

171 & 172 /2014-15 ఎన్  ణేు ప ాల్ రనడిీ  కి - జక  ి  బి  కిరాయిలు 18000 

173/2014-15 ఎన్  ణేు ప ాల్ రనడిీ  కి - జక  ి  బి  కిరాయిలు 26000 

483/2014-15 మధు సుదన్ రావ  కు - జక  ి  బి  కిరాయిలు 49000 

633 to 636/2014-15 స్ో ను ఎర్త మూవర్ి కు  - జక  ి  బి  కిరాయిలు 55860 

336/2014-15  సర్ి కక  మురళి కి   ైమాస్్ట ల ైట్ి ెలాింప్ లు   96040 

134 to 154 /2014-15 శీర కృషీ్ట ఇంజన్సరింగ్ కు మోట్ార్ రి రే్ ారీిలు 94751 

మొతి్ము  392651 

 

      ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – ఉ య ూగుల భ్విష్ూ ని ి – వసయలు చేయ ెనై ి – సంబం ిత్ 
పద్ుు కు జమ చయేలేద్ు – కరమ ర ిత్ము – రూ  1,88,54,947/- 

 

 ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడకు సంబం ించిన అవ ట్ స్ో రిింగ్ ెైల్ ను ప్రశిీలించ ా  
2014-15 సంవతిరము నందు ఉ ోాగుల భమష్టా ని ి కిరంద ప్ర  ఉ ో ా ి తేనము నుండి 12% 

నహాయించియున్ాారు  ఇంకా ఉ ో ాగ యజమాని ాట్ా కిరంద 13.61% కలి  ిఆ మొతాత నిా సంబం తి 
ఉ ోా  ిఖాతా నందు జమ యే వల ను   కాన్స ఆ మధం ా ేయలేదు  ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 
నందు  మం ి అవ ట్ సో్ రిింగ్ ఉ ో ాగులు ప్ని ేయుచున్ాారు  ారకిి సంబం ించిన ఉ ో ాగుల 
భమష్టా ని ి ాట్ాలను 11/2012 to 3/2015 కాలానికి ఆడిట్ ల కికంచ ా రూ 1,88,54,947/- ఉ ో ా  ి

ాట్ా  యజమాని ాట్ా  ా తేలిన ి  ఇంత ెద మొతతములను  క నిిల్ ఖాతలోన్ే యుంచి ార ి
ెలాింప్ లకు ఉప్మ్గుంచు కుంట్ న్ాారు   ఇ ి ప్ూరిత ా కరమ ర  తము   అందువలన ెైన సూచించిన 
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మొతతమును  ంట్న్ే ఉ ో ా  ి ారీ ా ల కక గట్ట్  భమష్టాని  ి రా ం య క ష్టనర్   దైరాబాదు ారిక ి
ెలాించి అట్ట్  మవరములను ఆడిట్ కు సమరిోంచవల ను   

  

     రేా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

 అ  ేమధం ా  ఇ  ేప్ ర ాలక సంఘం లో -  ఆరిధక సంవతిరములోని అవ ట్ స్ో రిింగ్ 
ఉ ోాగుల ెలై్ ను ప్రశిీలించ ా 1/2015 నుండి 3/2015 కాలానిక ి ఉ ో ాగుల తము నుండ ి

నహాయించిన ఇ ఎస్ట ఐ  మొతతము రూ 4,03,820/- ను సంబం తి ప్దుకు జమ ేయలేదు   
తత లితం ా ఇ ఎస్ట ఐ  ప్థకము ా రా ఉ ో ాగులు  ం ే ప్రమ్జనములు కోలోోయినటా్యిం ి   ఇ  ి
ప్ూరిత ా నియమ మరుదము   

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – విద్ుూత్తి  చారగీలు – అపరాధ్ రచసుము చెల్ుంపు – కరమ 
ర ిత్ము – రూ  13,18,670/- 

 ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడకు సంబం ించిన వాయ మవరములను ప్రిశీలించ ా  2014-

2015 ఆరిధక సంవతిరము నందు మదుాతుత  ారీిల కిరంద రూ 13,18,670/- అప్రాధ రుసుము ా 
ెలాించినట్ ా ా ఆడటి్ లో గురితంచన్ నై ి    ఇ  ిప్ూరిత ా కరమ ర  తము   అప్రాధ రుసుము ెలాింప్ నకు 

గల కారణాలు ఆడటి్ కు మవరించలేదు  సమయానిక ి మదుాతుత  ారీిలు లాెించినటా్యితే  అప్రాధ 
రుసుమును త ిో ంచుకోవచుిను  కాని ిబ ం  ి నిరాక్షాం వలన క నిిల్ నిధులు వృ ా ా ఖరుి 
అయినమ   అట్ట్  వృ ా ఖరుిను ఆడటి్ లో అనుమ ంచ లేము   కావ న అలాంట్ట  ెలాింప్ లను 
భమష్టాత్ లో జరగకుండా బి ం కి ి గట్ట్ ా  చిరకి యేవల ిన ి ా సూచించన్ నై ి   అప్రాధ 
రుసుము మవరములు  

వ  

సం  

ెల అపరాధ్ రచసుము చెల్ుంచిన సరగవసు ెం  మొతి్ము 
రూ  ెం. 466 ెం. 467 ెం. 805 

మొతి్ము రూ  మొతి్ము రూ  మొతి్ము రూ  

1.  4/2014 34107 40357 19737 94201 

2.  502014 37645 44422 21899 103966 

3.  6/2014 42646 50751 24346 117743 

4.  7/2014 45378 53171 27840 126389 

5.  8/2014 51137 57182 33219 141538 

6.  9/2014 55197 58891 37941 152029 

7.  10/2014 57107 59833 40074 157014 

8.  11/2014 62951 0 0 62951 

9.  12/2014 64587 68320 40238 173145 

10.  1/2015 70267 75656 43771 189694 

మొతి్ము  521022 508583 289065 1318670 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – కారాూలయ  ఖరచులు – రాక్స, ేి ష్నరగ మొద్లగునవి – 
అ ిక మొతి్ములో ఖరచు – నియమ విరచద్ు ము – రూ  8,20,274/- 

 

 ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడకు సంబం ించిన -  నగదు ప్ సతకమును 
ప్రశిీలించ ా  రూ 8,20,274/- అ ిక మొతాత నిా రాక్టి  ే్ష్టనరీ మొదలగు ాట్ట ెైన ఖరుి ే  ి
యున్ాారు   ఇట్ట్  ఖరుి మొతాత నిా చినా చినా మొతాత లు ా ఖరుి ే  ి యున్ాారు   ప్ ర ాలక 
సంఘం కారాలమునకు ప్ర  సంవతిరము కారాాలయ అవసరాలకు ే్ష్టనరీ అవసరము అన్ే ి తలెుసు   

ాట్ట నియంతరణకు మ ారిిక అవసరాలమ ప్ట్ట్క తయారు ే  ి తదనుగుణం ా ట్రండరుా  లిిచి కొను పలు 
జరప్వల ను  కాన్స ఆ మధం ా జరగలేదు   కావ న అట్ట్  వాయమును ఆడటి్ నందు అక్ష్క ించన్ నై ి   
ఖరుి మవరములు  

 

నగదు ప్ సతకము ేరు  మవరములు ెలాించిన  ి రూ  

.ిడి.I 186 to 189/2014-15 

 

రాక్టి  ారిీలు  శీర  ంకట్ేశ్ ర రాక్టి 

187033 

.ిడి.I 391to 393/2014 74504 

.ిడి.I 463/2014 24699 

.ిడి.I 650/2014 92072 

3/2014-15 

ఫరిాచర్ సరఫరా  

అహలా ఎంట్ర్ ెైజైనస్ట 39400 

119/2014-15 మోడరన్ క్ల్ ఫరిాచర్  25650 

121/2014-15 హ ం ాా జా ఫరిాచర్  29500 

122/2014-15 86800 

120/2014-15 ఎ ి  కోను పలు  గణేష్ ఎయిర్ కండడష్టనర్ి 58000 

344/2014-15  బాాట్రీల 

కొను పలు  
శీర రామ్ స్ాయి ఆట్ోమొబ లై్ి  

72050 

345/2014-15 72050 

352/2014-15 58516 

   820274 

 

 భమష్టాతుత లో  ముని పి్ల్ అ ికారులు ఆయా సంవతిరాలకు కావల ని స్ామా ిర ప్ట్ట్కను 
ముందు ాన్ే తయారు సేుకొని తదనుగుణం ా ట్రండరుా  లే ా కొట్షే్టనాను ఆహా నించి కొను పళ్ళళ 

ేప్ట్్వల ను   
ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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6  ఓచరచు , ేత్న బిలుు లు, కంట్టంజెంట్ల బిలుు ల నుండి త్గీింపులు  
నహాయింపులు సంబం ిత్ అకౌంట్ు కు జమ చయేకపో్ వడం  (కేట్గిరి 10) 

  

ప్నుల బిలుా లు  తేన బిలుా లు మొదల ైన ాట్ట నుండి నహాయించిన త ిీంప్ లు సంబం ిత 
ప్రభుత  ఖాతాలకు ప్ూరిత ా జమ ేయక ో వడం లే ా కొంత ేరకు జమ యేడం ఆడిట్ లో 
గమనించబడని ి  ఇట్ట్  త ిీంప్ లు సదరు ప్రభుత  ఖాతాలకు నిరీీత సమయములో జమ యేని 
ప్క్షంలో అప్రాధ రుసుముతో ాట్  కరమ శక్షణా చరా సుకోగల నియమాలు ఉనాప్ోట్టక ీసంబం తి 
ప్రభుత  ఖాతాలకు జమ ేయడము లేదు  

 

స్ా ారణం ా ప్నుల బిలుా లు మరయిు ేతన బిలుా ల నుండి ఈ కిరం  ి ాట్టని త ిీంచవలిి 
యుండును  

 

పనుల బిలుు లు 

ఆ ాయప్ ప్నుా 

 ాాట్  

 కనరకజ్ ారీిలు 
 

త్ముల బిలుు లు 

1. వృ తప్నుా 

2. స్ా ారణ భమష్టాని  ి

3. గూర ప్  ఇనూిరనన్ి 

4. కంట్టరబూాట్రి ించను కకము 

5. ెైనిక సంక్ష్కమ ని ి  
 

ెైన ేరొకనా ాట్ట కిరంద లేవన్ తన అభాంతరముల మవరాలను ప్ట్ట్క న్ ం  1  లో 193 
కకసులలో  రూ  579.10 లక్షల ేరకు నమోదు ే ి ని ే ికకు జత యేడ  నై ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – కొతి్గూడంె – కారిిక సుంకం – జమ చయేలేద్ు – రచచి  3,93,124/- 

 

 ప్ ర ాలక సంఘం కొతతగూడెం కు సంబం ించిన భవన నిరా ణ అనుమతుల ెైల్ి 
ప్రశిీలించ ా  2014-15 ఆరిధక సంవతిరములో కారి క సుంకం కిరంద రూ 3,93,124/- వసూలు ే  ి
యున్ాారు  కాన్స ఆ మధం ా ాసులు ే ని మొతాత నిా కారి క సంక్ష్కమ ాఖ సంబం ిత ప్దుకు జమ 

ేయకుండా క నిిల్ స్ా ారణ ని ి ఖాతా న్ ం   లో నిల  ఉం ారు   ఇ  ినియమ మరుదధము    
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 ొ  యం ఎస్ట  న్ ం 41 ఎల్ ఇ ట్ట మరియు ఎఫ్ ాఖ, తే .ీ 30.7.2004, లో తలెి ని మధం ా 
1% ార క సుంకానిా అనిా నిరా ణాల మౌకక సూల నిరా ణ మొతతం ె ైమ ించి అట్ట్  మొతాత నిా  కారి క 
క ష్టనర్ ఆం రా  బాాంక్ట ఖాతా న్ ం 805015 కు జమ యేవల ను  లే ా  తలెం ాణా భవన మరియు 
ఇతర నిరా ణ కారి కుల సంక్ష్కమ బో రుీ  కు డమిాండ్ డరా ఫ్్ట రూప్ములో ాని ెలాిం ాలి  ఇట్ట్  
మొతతమును  రప లలో లాెించ నటా్యితే చట్్ము  లోని  మరయిు  కె్షన్ ల ప్రకారము  

 అప్రాధ రుసుము కరడా మ ిం  ే అవకాశ్ము కలదు  కావ న ఆ మధం ా వసూలు ే ని   
మొతాత నిా  ంట్న్ ేసంబం ిత ప్దుకు జమ ే ి అట్ట్  మవరములు ఆడిట్ కు సమరిోంచ వల ను  

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 అ ే మధం ా  ఇ ే ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ నందు 2014-15 సంవతిరములో ఆ  ి
ప్నుా కిరంద రూ 4,32,11,697/- వసూలు ే  ియున్ాారు   ప్ ర ాలక చట్్ము  మరియు కె్షన్ 

 ప్రభుత  గరం ాలయాల చట్్ము  ప్రకారము వసూలు ే ని ఆ ి ప్నుా నుండి   
గరం ాలయం సుంకం కిరంద ేరు ే ి సంబం ిత లాా  గరం ాలయ సంస కు జమ యేాలి   కాన్స ఇకకడ 
అలా ేయలేదు  కావ న  నకు సమాన  ైన రూ 34,56,936/-  గరం ాలయం సుంకం కిరంద నలా ొండ 

లాా  గరం ాలయ సంసకు జమ ే  ిఅట్ట్  మవరములను ఆడిట్ కు సమరిో ంచవల ను   
 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 ఇంకా  ఇ  ేప్ ర ాలక సంఘంలో 2014-15 సంవతిరము నందు మలువ ఆ ారిత ప్నుా కిరంద 
మమధ ప్నుల నుండి నహాయించిన మొతతము రూ 1,31,970/- ను ఆడటి్ ము యిు సమయము 
వరకు కరడా సంబం ిత ప్దుకు జమ ేయలేదు   ఇ ి నియమ మరుదము   కావ న అట్ట్  మొతతమును 

ాణిజా ప్నుాల ాఖకు లాెించి ఆ మవరములను ఆడటి్ కు తెలియజకయవల ను    
 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 పురప్ాలక సంఘము – కొతి్గూడెం – అ ెు  ాహన చారగీలు – % ట్ట డి ఎస్  
నహాయించకుండుట్ – చరూలు అవసరము – రూ  3084/-     

  

ప్ ర ాలక సంఘము కొతతగూడెం కు సంబం ించిన అ  ె ాహన ారీిల రి స్ర్ ప్రిశీలించ ా  
2014-15 సంవతిరము నందు అ  ె ాహనముల కొరకు ఈ కిరంద తలెి ని మొతతములు సంబం తి 
ఏజనన్సి లకు లాెించి యున్ాారు   అయితే అట్ట్  ఏజనన్సి ల నుండ ినిబంధనల ప్రకారము  ట్ట డి ఎస్ట  

నహాయించ  లేదు   కావ న ఆడటి్ ల కక గట్ట్న మధం ా ఈ కిరం ి మొతతములను ఆయా ఏజనన్సి ల 
నుండ ి రి  ిరాబట్ట్  అట్ట్  మొతతములను ఆ ాయ ప్నుా ప్దు కు జమ ే ి  ఆ మవరములు ఆడటి్ కు 
సమరిోంచవల ను    
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వ  
సం  

చర్ న్ ం   
తే  ీ

మవరములు మొతతము 
రూ   

నహాయించవల ిన 
 ట్ట డి ఎస్ట  

01 29/11.04.2014  సర్ి రాజ రాజకశ్ రి ట్ేరడర్ి 60000 1200 

02 30/11.04.2014  సర్ి రాజ రాజకశ్ రి ట్ేరడర్ి 39000 780 

03 42/28.05.2014  సర్ి శీర స్ాయి మడిమ్స్ట  45000 900 

04 80/09.10.2014  సర్ి ీరన్ ట్రకాాల స్ట  10205 204 

05 22/04.04.2014  సర్ి శవ ట్ీ స్ా్ ల్  129212 2584 

06 
32&35&38/ 

22.04.2014 
 సర్ి జా యా ట్రంట్ హౌస్ట  108370 2167 

07 46/17.06.2014  సర్ి మసువల్ ఇన్ఫ  ట్రక్ట  40000 800 

మొతతము   154205 3084 

 

ేరా న్ ం     ప్ ర ాలక సంఘం కొతతగూడెం 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం - రాూలగూడ – ద్ుకాణ సము ాయ నిరాిణము – చటి్బద్ు  
నహాయింపులు – జమ చయే లేద్ు – కరమ ర ిత్ము – రూ  17,91,587/- 

  

 ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడకు సంబం ించిన ప్రతేా క ఆడటి్ నందు 2014-15 
సంవతిరము లో ఎన్ ట్ట ఆర్ దుకాణ సము ాయము లో మొదట్ట ఫ్ోా ర్ నందు దుకాణములనిరా ణము 
కొరకు రూ  లక్షల అంచన్ా వాయముతో క నిిల్ రా నము న్ ం  340, తే  ీ24-3-2012 ా రా 
నిరీయించి యున్ాారు  న్ ం  ENC(PH)/R.No.11/2012-13, తే  ీ 7-5-2012 ా రా స్ాంకక క అనుమ  

 ం ి యున్ాారు   అట్ట్  ప్నులలో చట్్బద నహాయింప్ లు ే ియున్ాారు   కాన్స అట్ట్  త ిీంప్ లలో 
ఈ కిరం ి లోప్ములను గురితంచన్ ైన ి    
 

 ఆ ాయప్  ప్నుాను  ా అన ా రూ 322313/- నహాయిం ాలి   కాన్స రూ  287779/- 

మాతర  ే నహాయిం ారు   అన ా రూ  34534 - తకుకవ నహాయిం ారు   
 మలువ ఆ ారిత ప్నుా రూ  719448/- నహాయిం ాలి  కాన్స  రూ 592825/- మాతర ే 

త ిీం ారు  అండ ా రూ  60130/- తకుకవ నహాయిం ారు  

 ార క సుంకం అసలే నహాయించలేదు    
కావ న  కిరంద తెలి ని మధము ా  అనిా నహాయింప్ లు  వే ప్నుా  నిరకజ్ తో సహా 

సంబం తి ప్దులకు జమ ే  ిఅట్ట్  మవరములను ఆడటి్ కు సమరిోంచవల ను  

మొతతము రూ లలో 
వ సం  ఆ ాయప్  ప్నుా ాాట్  ే ా ప్నుా  ినరకజ్ రా క ప్నుా  మొతతము  

1 322313 719448 543278 64658 141889 1791587 

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం కొతతగూడెం 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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7. రికారచు 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  ని ిన్ాభివృ ిధ   ం  ే వేల అవశ్ాకతను గురితంచి ాలక వరీం ఆరకి  
అవసరములందు న్ పై్ ణాముతో కరడని ాదాతాయుత చరాలు సుకొనవలయును  

 

 కం ో్ ర లర్ మరయిు ఆడటి్ర్ జనరల్ నియమాలు మరియు అక ంటా్ మ ానం లోని తడేాలకు 
సంబం ించిన స్ానిక రూలింగులతో కలి  ి తెలం ాణ అక ంట్ి కోడ్ ప్రకారము రికారుీ  ే నిప్ డు ె ై
మవరములు అందులో ో ాతకమవ తాయి  ఈ రా థ క అక ంట్ ా  తయారు ే  ి ప్రశిీలన్ారము 
ఆడటి్ కు సమరిో ంచ వలయును  ప్రజా ధన్ానిా  చిిం  ే మష్టయంలోను మరయిు స్ా ారణ 
ప్రజాన్సకానికి మనిమ్ ిం ే మష్టయములో ారదర కత ప్రదరి ంచ వల ి ఉనా ి  
 

 రికారుీ లు సరి ా నిర  ంచడం  ప్రశిీలన్ారము ఆడటి్ కు సమరిోంచడము వంట్ట ముఖా  ైన 
ప్నిని డరా యింగు మరియు డసిోరిింగు అ కిారులు సరి ా నిర రితంచడం లేదు  ీని వలన  ప్రజాధనం 

 చిించడంలో ాప్రికం లేక ో వడం అన్ే ానిా స్ా ించుట్ స్ాధాం కాదు                                       
ఎనిా మారీ దర కాలు  సూచనలు ఉనాప్ోట్టకిని  స్ానిక సంసల  డరా యింగ మరయిు డసి రిింగు 
అ కిారులు ఆడిట్ కు ప్రదరి ంచుట్లో మఫలమగుచున్ాారు  ఈ రకిారుీ లు చూప్క ో వడం అన్ే అంశ్ం 
కిరంద ముఖాం ా  ప్నులు మరియు తతింబంధ ఎం.బుక్టి  అంచన్ా ెళై్ళళ  ట్రండరుా  మొదల ైనమ  

లిినమ ఓచరుా  సంబం తి ెళై్ళళ  రి ష్్టరు చూప్క ో వడం ీనిక ి కారణాలను సంస అ కిారులు 
మవరించలేదు  

సంసధ ఆరకి ప్ రపగ  సంసలో జరి క ఆరకి లా ా మేల జ ాబు ారతీన్ానిా చూ ేందుకు 
నిర  సుత నా రకిారుీ ల న్ాణాత ెై ఆ ారప్డి వ ంట్ ం ి  ఆడటి్ కు రకిారుీ లను సమరిో ం ే బాధాత 
సంసలోని అ కిారి ెై ఉనాదని రాష్్టర ఆడిట్  నియమావళిలోని 6 వ నియమంలో గల నిబంధనలు సోష్్టం 

ేసుత నాప్ోట్టకీ  ఆడటి్ కు మమధ రికారుీ లను సమరిోంచడంలో మఫలమవడ ే ాకుండా ఈ కిరం  ి
ేరొకనా కకసులలో సదరు నియమావళిని ాట్టంచలేదు  రికారుీ లకు సంబం ించిన అట్ట్  అలభాత 

ఫలితం ా  సంబం తి సంసలలోని మమధ ఆడటి్  ని ే ికలలో అన్కే ఆడిట్  అభాంతరములను 
ేరొకనడమయిం ి  సమరిో ంచని రకిారుీ లను కకట్ రిలిో ఎం.ప్ సతకాలు  సంబం తి ెైళ్ళా  అన్కే 

సంసలలో కోట్ాా ి రూ ాయల రేకు లా ా మేలు జరి నిట్ట్  ఓచరుా  వంట్ట రకిారుీ లు ఆడటి్  
అభాంతరములలో ప్ర ాన ాతర వ  సుత న్ాాయి  మమధ ఆగంతుక వసుత వ లు  సరుకులు ాట్ట ాట్ట 
కొను పళా్కు సంబం ించిన లా ా ేమలను  స్ా్ కు రి స్రాలో ప్దు రా యలేదు  ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు  
మమధ ాఖలు మొదల ైన ాట్టకి ే ిన ెలాింప్ లు ాట్టక ిఆడిట్  ర కదులు ాన్స లే ా ఏ నేి స్ాక్షాం ాన్స 
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సమరిోంచక ో వడం ఈ కకట్ ిరలీో ఒక ాగం ా ఉం ి   అవసర  నై రికారుీ ను సమరిోంచడం కోసం ప్లు 
హాఫ్ మారిిన్ ప్తరా లను జారీ ే నిప్ోట్టకీ  ఎ ిికరాట్టవ్ అ కిారులు ాట్టని ాట్టంచలేదు  ఫలితం ా  ఆ 

ేరకు రకిారుీ లకు అందకుండా ో యాయి  ఆ ేరకు ేరాలను ప్రస్ాత మంచడమయిం ి  తదనుస్ారం ా  
2014-15 సంవతిరానిక ి ఆడిట్  ని ే కిలలో గమనించిన ఈ లో ాలను ఆడిట్  ని దేకలో 
ప్రస్ాత మంచడమయిన ి  

 

రికారుీ లను సమరిోంచక ో వడంకు సంబం ించిన మొతతం రూ 4457.69 లక్షల మలువగల 598  
ఆక్ష్కప్ణలు ా మవరణ పట్టి క   లో జతప్రచబడనిమ      

 

 నగర పం ాయి  – జ ికుంట్ – పనుల నిరవహణ – కొలత్ల పుసికము, ఇత్ర  ైల్స 
సమరుించలేద్ు – రూ  , , - 

  

 నగర ప్ం ాయి  జ కుంట్కు సంబం ించిన ప్నుల నిర హణ రి స్ర్ 2014-15 
ప్రశిీలించ ా  ఈ గిువన తెలుప్బడని ప్నులు రూ - మొతాత నికి ఆడటి్ ేయబడిన 
సంవతిరములో పే్ట్ట్  యున్ాారు   కాన్స ఇతర రకిారుీ లు ప్రశిీలించ ా  చర్ి  ఒప్ోందము ప్తరా లు  
కొలతల ప్ సతకము  మరయిు ఇతర సంబం ిత  ెైల్ి ఆడిట్ కు  సమరిో ంచలేదు  అట్ వంట్ట 
ముఖ  నై రకిారుీ లు లేక ో వ ట్ వలన  ఈ కిరం  ి ప్నుల ె ై ఖరుి ెట్ట్న మొతతమును ఆడిట్ లో 
అక్ష్క ించన్ నై ి    
 

అనుబంధం – కొలతల ప్ సతకములు సమరిోంచనిమ 2014-15 

వ   
సం  

చర్ న్ ం   
తే  ీ

ప్ని మవరములు 
కొలతల 

ప్ సతకము 
న్ ం  

మొతతము 
రూ  

1 427 /9-12-14  ఎం  ఎం  డయా ెపై్ ల ైన్ ప్రచుట్  81/2014 21966 

2 434/ 15-12-14  ఎం  ఎం  డయా ెపై్ ల ైన్ ప్రచుట్  75/2014 22025 

3 453/ 19-1-15  ఎం  ఎం  డయా ెపై్ ల ైన్ ప్రచుట్  89/2014 50993 

4 524/ 23-2-14 కంకర సరఫరా మరియు ప్రచుట్ 68/2014-15 19549 

5 526/ 23-2-15 బామలో ప్ డిక త   22592 

6 568/ 13-3-15 ఆర్ ి ి  ఎన్  ి  ెైప్ి సరఫరా  21/2013 144648 

7 606/ 27-3-15 బో ర్  ల్ డిరలాింగ్ 96/2015 76357 

 మొతతము   రూ  3,58,130 

 

ేరా న్ ం  i  నగర ప్ం ాయత్ జ కుంట్ కరీంనగర్ లాా   2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – జ ీరాబుద్ – మెద్క్ లాు  – ప్ారిశుధ్ూ మరియు మ ి డబుు ు ఎస్మ సామాగిర 
కొనుగోలు –  ైల్స మరియు బిల్ు ్ సమరిుంచలేద్ు – రూ  6,00,387/- 

  

జ రీాబాద్ ప్ ర ాలక సంఘం మౌకక 2014-15 ారిిక ల కకలను ప్రశిలించ ా  ిగువ 
తెలియ జకయబడని ారమిధా మరియు మ ి డబుా ా ఎస్టమ స్ామా ిర కొను పలును పే్ట్ట్యున్ాారు   ఇట్ట్  
స్ామా ిర అంతయూ ఎట్ వంట్ట కొట్షే్టన్ి మరయిు ట్రండర్ి లేకుండా కొను పలు ే  ియున్ాారు   ఇంకా 
కిరంద ఇవ బడిన  సర్ి  ంకట్ స్ాయి సపా్యర్ మరయిు  సర్ి గణషే్ సపా్యర్ ఒకక మధ  నై 
చిరున్ామా కలి యిుండుట్ అనుమాన్ాలకు తావ  నిసుత ం ి   ఆ కొను పళ్ళ మవరాలు  

ి  డి  ఖాతా 001నుండి లాెించినమ  
 

వ  
సం  

చర్ న్ ం   
తే  ీ

ెకుక గర  త ెలాింప్  మవరాలు  మొతతం 
రూ   

మ లష్టములు  

1 191 TO 

200/24.9.14 

స్ాయి గణషే్ 
 ఇతరులు  

సునాము  9388  

2 623/25.3.15  ంకట్ స్ాయి 
సపా్యర్  

ారిమధా స్ామా ిర  49160 బిలా్్ ెనై నగదు 
ప్ సతకములోన 
క ష్టనర్ సంతకాలు 
లేవ  

3 656/25.3.15 గణషే్ 
సపా్యర్ 

ప్వర్ బో ర్ స్ామా ిర  288680 బిల్ ట్ోట్ల్ 
ేయకుండా లాెింప్   

4 657/26.315 భ ాని ఎంట్ర్ 
ెైజైనస్ట 

- ెై  ి- 116432 - ెై  ి- 

5 576/21.315 ప్ ా వ  
 డకిల్ స్ో్ ర్ి 

సునాము  106241 కొట్ేష్టన్ లేకుండా 
ెలాింప్  

6 573/27.2.15  ంకట్ స్ాయి 
సపా్యర్  

కంకర ప్రచిన ారీిలు  30306 క నిిల్ అనుమ  
లేదు  

   మొతతము  600207  

 

 ెైన ేరొకనా ెైల్ి మరియు బిలా్్ లేక ో వ ట్ వలన  ఆ మధం ా ఖరుి మొతాత నిా ఆడిట్ లో 
దుర మకరించలేము  

 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం జ ీరాబాద్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – ాహనముల నిరవహణ – రి సిర్ లు మరియు లాగ్ 
పుసికములు సమరిుంచలేద్ు – కరమ ర ిత్ము – రూ   51,16,416/- 

 

 ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ మౌకక ారిిక ల కకలను ప్రశిీలించ ా  2014-15 
సంవతిరములో  న్సట్ట సరఫరా  ారమిదాం  మదుాతుత  స్ామా ిర మరయిు జనరకట్ర్ నిర హణ కొరకు 

 సర్ి శీరని ాస ఏజనన్సిస్ట ారకిి కిరం ి మధ  ైన ెలాింప్ లు జరి నిమ   అయిత ే ిగువ తలెి ిన 
సంబం తి రకిారుీ లు ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు   అమ   
 

1. లాగ్ ప్ సతకములు  రి ేర్ి  రీ ేా ె ంట్ కు సంబం ించిన రి స్ర్ లు  టె్ోర ల్ ధర 
సూచిం  ేరి స్ర్  ఇన్ ంట్రీ రి స్ర్  అ  ె ారీిల రి స్ర్  ాత స్ామా ిర రి స్ర్  
ప్రమాదముల రి స్ర్  

 ెై మధ  ైన లోప్ముల వలన అట్ట్  ఖరుి రూ 51,16,416/- ను ఆడటి్ నందు ఆక్ష్క ించ న్ ైన ి   
ఖరుి మవరములు  

 

చర్ న్ ం   తే ి  మ ాగము  ఉ శే్ాము   చిించిన మొతతము రూ   
10/2014-15 ారిమదాం  332747 

22,23,24/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 364501 

28,29/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 321628 

45/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 310280 

46/2014-15 ారిమదాం  3654 

47/2014-15 కారాాలయ జనరకట్ర్  2463 

48/2014-15 ారిమదాం  353820 

60,61/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 339949 

181/2014-15 ారిమదాం  309398 

182/2014-15 ారిమదాం  364298 

 న్సట్ట సరఫరా 20074 

219/2014-15 ారిమదాం  257750 

220/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 300799 

221/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 12665 

222/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 3045 

386/2014-15 ారిమదాం  265486 
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387/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 158916 

388/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 7684 

389/2014-15 ల ైట్టంగ్  3842 

421/2014-15 ారిమదాం  227892 

422/2014-15 ఇంజన్సరింగ్  310120 

423/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 1921 

424/2014-15 ారిమదాం  7392 

467/2014-15 ారిమదాం  217746 

468/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 8856 

469/2014-15 ఇంజన్సరింగ్ 225571 

470/2014-15 న్సట్ట సరఫరా 1737 

540/2014-15 ారిమదాం  170961 

541/2014-15 ారిమదాం  211221 

  5116416 

 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

8  ద్ురివనియోగములు (కేట్గిరి 12) 

 

       నిధుల దురి నిమ్గమునకు సంబం ించిన రేాలను సంబం తి ఆడటి్  ని ే ికలయందు 
 ందు ప్రుచడ  నై ి  దురి నిమ్గములకు సంబం ించిన మొతతము రూ 488.23 లక్షల మలువగల 

77 ఆక్ష్కప్ణలు ా మవరణ పట్టి క   లో జతప్రచబడనిమ   
 

 పురప్ాలక సంఘం – నలు గ ండ – పనునలు, ప నేత్ర  వసయళ్ళళ – పురప్ాల్క నిధ్ులకు జమ 
చేయలేద్ు – ెంట్ ే రిగి రాబటి్ వలెను – రూ  18,47,699/- 

  

 ప్ ర ాలక సంఘం నలా ొండకు సంబం ించిన 2014-2015 బిలుా  ప్ సతకములు మరయిు 
ఇరాిల్ న్ామాలు ప్రిశీలించ ా  ప్ట్్ణములోని ప్నుా లాెింప్  ారుల నుండి  బిల్ కల క్ర్ లు వసూలు 

ే ి  అట్ట్  మొతతములను ఇరాిల్-న్ామా నుండి చిట్ా్  లోక ి సుకోకుండా దురి నిమ్గం ే ి 
యున్ాారు   కావ న ఈ కిరంద తెలి ని మొతతములను సంబ తి బిల్ కల క్రా నుండి అప్రాధ రుసుముతో 
సహా రి ి రాబట్ట్  అట్ట్  మొతతములను క నిిల్ ని ిక ిజమ ేయవల ను  అట్ట్  మవరములను ఆడటి్ కు 
సమరిోంచవల ను   వసూలు ే ని మొతతములు  
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ఇరచసల్ 
ామా 

ే  ెం  

రశీద్ు 
పుసికము 

ెం  

రశీద్ు ెం  తే  ీ

వసయలు 
చే ని 

మొతి్ము 
రూ    

చిట్ుి లో 
సుకునన 

మొతి్ము 
రూ  

రిగి 
రాబటి్ 

వల ని 
మొతి్ము 

రూ  

243 509 013150889 to 900 04.04.2014 38727 0 38727 

243 512 0131501101 to 10 04.04.2014 7300 0 7300 

247 512 0131501111 to 55 05.04.2014 35550 0 35550 

249 512 013150156 to 200 07.04.2014 19250 0 19250 

261 519 013151852 to 863 09.04.2014 20800 0 20800 

267 521 013152051 to 55 10.04.2014 91390 0 91390 

281 526 013152501 to 40 16.04.2014 18400 0 18400 

295 529 013152820 to 25 22.04.2014 150105 0 150105 

311 531 013153046 to 53 01.05.2014 152548 0 152548 

341 538 013153781 to 85 12.05.2014 130175 0 130175 

349 541 013154001 to 15 14.05.2014 61411 0 61411 

369 545 013154971 to 5000 21.05.2014 11410 0 11410 

371 547 013154605 to 610 21.05.2014 89748 0 89748 

377 547 013164691 to 696 27.05.2014 260290 0 260290 

417 549 013155833 to 900 11.06.2014  25800 0 25800 

431 562 013156101 to 168 16.06.2014 30700 0 30700 

203 609 013160821 to 823 01.10.2014  21000 0 21000 

55 675 013167431 to 475 31.12.2014 187268 0 187268 

113 691 013169025 to 48 19.01.2015 112470 0 112470 

121 476 013147556 to 560 25.02.2014 101975 0 101975 

161 485 013148421 to 423 07.03.2014 120745 0 120745 

185 489 013148888 to 900 12.03.2014 7100 0 7100 

213 501 013150072 to 76 20.03.2014 72715 0 72715 

215 612 013161101 to 1103 08.10.2014 80822 0 80822 

      మొతి్ము  18,47,699 0 1847699 

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం నలా ొండ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 అ ే మధము ా  ప్ ర ాలక సంఘం నలా ొండ నందు 2014-15 సంవతిరము ఆరిధక 
సంవతిరము నందు  కిరంద తలెి ని రశీదుల ా రా వసూలు ే ని ఈ కిరం ి మొతతములను  సంబం తి 
కాాష్టియర్ అట్ట్  మొతతములను ప్ ర ాలక నిదులకు లాెించకుండా నిధుల దురి నిమ్గము ే  ి
యున్ాారు   అందువలన అట్ట్  మొతతములను  ంట్న్ ే రి  ిరాబట్్ వల ను   
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వ  సం   చిట్ా్   ే  
న్ ం  

రశీదు న్ ం   తే ి  వసూలు ే ని 
మొతతము రూ  

జమ ే ని 
మొతతము రూ  

1.  5 868/7-4-14 66800 

-మౕనాం- 
2.  47 9440/3-6-14 10500 

3.  85 19656/19-7-14 60519 

మొతతము  137819 

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం నలా ొండ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 ఇంకా  ఇ  ే నలా ొండ ప్ ర ాలక సంఘం లో 2014-15లో వసూలు ే ని ప్నుాల 
మొతతములో రూ 6,10,482/- తకుకవ ా జమ ే  ి నిధుల దురి నిమ్ ానికి ాలోడియున్ాారు   
కావ న  అట్ట్  మొతతమును సంబం తి బి ం  ినుండ ి రి ి రాబట్ట్  ప్ ర ాలక నిధులకు జమ ే ి  అట్ట్ 
మవరములను ఆడిట్ కు సమరిోంచవల ను   

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం నలా ొండ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 ఈ ప్ ర ాలక సంఘం లోన్ ేమరమిౌక నిధుల దురి నిమ్గమునకు సంబం ించిన అం ానిా 
ఆడటి్ లో గురితంచన్ ైన ి   ఆడిట్ లో ల కికంచిన మధం ా  రశీదు ప్ సతకములు ప్రశిీలించిన ిదప్  
రూ 29,79,521/- మొతాత నిా బిల్ కల క్ర్ లు వసూలు ే నిట్ ా ా గురితంచన్ నై ి    కాన్స జమల మవరాలు 
ప్రశిీలించ ా  కకవలము రూ 27,503/- మాతర ే సంబం తి ప్దుకు జమ ే నిట్ ా ా ఉనా ి  ఇ ి 
ప్ూరిత ా నిధుల దురి నిమ్గము  కావ న  ంట్న్ే అట్ట్  మొతతములను సంబం తి బి ం  ి నుండ ి
అప్రాధ రుసుముతో సహా వసూలు ే ి  ప్ ర ాలక ని ిక ి జమ ేయించి సదరు ిబ ం ి ె ై
కరమశక్షణా చరాలు సుకోన వల ను    

 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం నలా ొండ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – సంగారెడిు  – మెద్క్ లాు  – పనునల వసయళ్ళళ – జమ చేయబడలేద్ు – 
నిధ్ుల ద్ురివనియోగము – కౌనిసల్ కు నషి్ము – ెంట్ ే రిగి రాబటి్ వలయును –             
రూ  2,55,478/- 

  

 ప్ ర ాలక సంఘం సం ారనడిీక ిసంబం ించిన 2014-15 సంవతిరము మౌకక ఇరుస్ాల్ న్ామా 
ప్రశిీలించ ా  శీర  డి  అ ోక్ట అన్ే బిల్ కల క్ర్ ఇన్ ారి్  ఏ ిరల్ 2015 మరయిు  ే 2015 మధా 
కాలములో రశీదు ప్ సతకము న్ ం  579 ా రా కిరం ి మధము ా తలెియజక ని మొతతములను వసూలు 

ే  ిఇరుస్ాల్ న్ామాలోక ి సుకోవట్ం జరి ిం ి   కాన్స అట్ట్  మొతతము రూ  2,55,478/- ఆడిట్ ము యిు 
సమయము వరకు కరడా ముని ిప్ల్ నిధులకు జమ ేయలేదు   ఇ ే మష్టయమును సంబం ిత 
అ కిారులకు హఫ్ మారీిన్ లేఖ. ెోష్టల్ న్ ం.08/2015-16, తే .ీ10.03.2016 ా రా తెలియజక  ినప్ోట్టకీ  
ఎట్ వంట్ట సమా ానము లబించలేదు   వసూలు ే ని మొతతముల మవరములు  
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వ  సం  రశీద్ు 
పుసికం ెం 

ఇరచసాల్ 
ామా ెం  

వసయలు చే ని 
మొతి్ము  

రశీద్ు ెం  

నుండి --------- వరకు  
1 579 2 31156 013057801 to 824 

2 579 3 66990 013057825 to 838 

3 579 4 44723 013057839 to 858 

4 579 5 41727 013057859 to 876 

5 579 6 70882 013057877 to 900 

మొతి్ము          2,55,478  

 

  అందువలన  ఆ మధం ా వసూలు ే ని మొతతములు దురి నిమ్గమునకు అయినట్ ా ా 
ామంచన్ ైన ి  కనుక అట్ట్  మొతతములను సంబం ిత వాకిత నుండి రి  ి రాబట్ట్  ముని ిప్ల్ నిధులకు 

జమ యే వల ను    
 

ేరా న్ ం    ప్ ర ాలక సంఘం సం ారనడిీ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 అ మేధం ా  జ రీాబాద్ ప్ ర ాలక సంఘములో 2014-15 సంవతిరము నందు శీర  ి  ప్రమణ్ 
కుమార్  అన్ ే బిల్ కల క్ర్ ఇన్ ారి్  రశీదు ప్ సతకము న్ ం  304 & 349 ా రా వసూలు ే ిన 
మొతతములను ప్ూరిత ా ముని పి్ల్ నిధులకు జమ ేయకుండా రూ 4,85,02/- మొతాత నిా తకుకవ ా 
జమ ే ి యున్ాాడు  ఇ  ి ప్ూరిత ా నిదుల దురి నిమ్గము  ఇట్ట్  మష్టయమును ముని పి్ల్ 
అ కిారులకు హఫ్ మారీిన్ లేఖ. ెోష్టల్ న్ ం.08/2015-16, తే 1ీ0.03.2016 ా రా తెలియజక నిప్ోట్టకీ  
ఆడటి్ ము యిు సమయానిక ిఏ మధ  నై చరాలు పే్ట్్లేదు   అందువలన అట్ట్  మొతతమును అప్రాధ 
రుసుముతో సహా రి ి రాబట్ట్  ముని పి్ల్ నిధులకు జమ ేయవల ను    

 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం జ ీరాబాద్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  

 

 ఇంకా  ప్ ర ాలక సంఘం స ాశవ టే్ నందు 2014-15 సంవతిరములో శీర స ద్ అన్ ే
నియర్ అ ి ె్ ంట్ మమధ దశ్లలో రూ 10,94,772/- మొతాత నిా ప్నుా ెలాింప్ ారుల నుండి వసూలు 
ే  ి యున్ాారు  అట్ట్  మొతతములను చిట్ా్ కు సుకోలేదు మరయిు ప్రభుత  ఖజాన్ాకు జమ 
ేయలేదు   వసూలు ే ని ప్నుాలు ప్రభుత  ప్దుకు జమ ేయక ో వట్ము వర  నై అభాంతరము 

మరియు కరమ శక్షణా చరాలకు ి ారసు ేయవల ని అంశ్ము    
 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం  స ాశవ ేట్ 2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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9  అ ిక చలె్ుంపులు (కేట్గిర ి13) 

 

 కిరంద మవరించిన కారణాల వలన ప్లు సందరా లలో అ కి మొతాత లను లాెించడము జరి ని ి  
 

ఎ  సరి ా గణించక ో వడం 

బి   బిలుా లలోని కరడకిలలోని  ర ాట్ ా  

ి   అనుమ ంప్రాని కకాయిములను అనుమ ంచము 

డి  ప్రభుత  ఆ ే ాలకు సంబం ించిన ప్రిజాా నము లేక ో వడము 

   

అ కి ెలాింప్ లకు సంబం ంిచిన మవరముల మొతతం రూ 46.47 లక్షల మలువగల 75 
ఆక్ష్కప్ణలు  గురితంచి మవరణ పట్టి క ెం   లో  ందుప్రచడ  నై ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – సంగారెడిు   –  ఎం ఎం  డయా  ైప్ లెైన్ ేయుట్ – అంచ ాల కంట్ ే
ఎకుువ వినియోగము – కరమ ర ిత్ము – ఆమో ించబడద్ు – రిగి రాబటి్ వలెను  
రూ 39,566/- 

 

చర్ న్ ం  తే  ీ 518/30-3-2015 

నికర మొతతము  88143 

ఫండ్ రేు  స్ా ారణ ని ి  
కొలత ప్ సతకము న్ ం  68/2014-15 ే  న్ ం  18 

 

 

 ెైన తలెి ిన ప్నిని ఆడటి్ యేబడని సంవతిరములో మం రు ే ి నిర  ంచి యున్ాారు   
అయితే అట్ట్  ప్నిక ి సంబం ంిచిన కొలతల ప్ సతకము మరియు మం రు ే ిన అంచన్ాల ెైల్ 
ప్రశిీలించిన దిప్  ఈ కిరంద తలెి ని మధం ా  అంచన్ా కంట్ ే అ ికము ా వసుత వ ల మనిమ్గము 
జరి ినట్ ా  గురితంచన్ ైన ి   కావ న అట్ట్  మనిమ్గమును ఆడటి్ నందు అక్ష్క ించన్ ైన ి    
 

వ  
సం  

వసుత వ ల 
మవరములు  

అంచన్ా 
ప్రకారము 

ప్రమిాణము  

కొలతల 
ప్ సతకము 
ప్రకారము 

ప్రమిాణము  

వాతాాస
ప్రమిాణ

ము   

ధర  
రూ  

అ కి 
వాయము 

రూ  

1 ఇట్ క తా  ిప్ని  4.25 7.95 3.70 4855.72 17966 

2  ఎం  ఎం  ఐ  
ెైప్ సరఫరా  

48.00 84.00 36.00 600 21600 

 మొతతము      39,566 
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 అందువలన  ెై మధం ా అ కిము ా మనిమ్ ించిన వసుత వ ల మలువ మొతతములను ఆడటి్ 
నందు ఆక్ష్క ించ న్ నై ి  అ ే మధము ా  అట్ట్  మొతతములను సంబం తి వాకుత ల నుండి రి ి రాబట్ట్  ఆ 
మొతతములను ముని ిప్ల్ నిధులకు జమ ే  ిమవరములను ఆడిట్ అ ికారులకు సమరిో ంచవల ను   
 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం సం ారనడిీ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 పురప్ాలక సంఘం – సంగారెడిు  – ి ి  రోడ్ మరియు ఆర్ ి ి  సాు బ్ నిరాిణము – అ ిక 
పరిమాణములో వినియోగము – అ ిక చెల్ుంపులు – ఆక్షేపణ – రిగి రాబటి్ వలెను –           
రూ  23,983/- 

  

చర్ న్ ం  తే  ీ 59/24-01-2015 

నికర మొతతము  167388 

ఫండ్ రేు  ప్రణాళికకతర  
కొలత ప్ సతకము న్ ం  59/2014-15 ే  న్ ం .15 

 

 ెైన రేొకనా ప్నుల బిలుా లు మరయిు ెైల్ి ప్రశిీలించిన ిదప్  సంబం తి ప్నిని నమోదు 
ే ని కొలతల ప్ సతకమును సూక్ష  ప్రిశీలన ేయ ా  అంచన్ాలలో నమోదు ే ని ాట్ట కంట్ ేఅ ిక 

ప్రమిాణము లలో వసుత వ ల మనిమ్గము జరి నిట్ ా ా గురితంచన్ ైన ి   కావ న అట్ట్  మనిమ్గము 
కరమ ర  తము  

 

వ  
సం  

వసుత వ ల మవరములు అంచన్ా 
ప్రకారము 

ప్రిమాణము  

కొలతల 
ప్ సతకము 
ప్రకారము 
ప్రిమాణ

ము  

వాతాాసప్
రిమాణ
ము   

ధర 

రూ   
అ ిక 
వాయ

ము రూ  

1 మట్ట్  ప్ని తరవ కములు  28.13 35.19 7.06 149.39 1055 

3 న్ాణా  నై కంకర సరఫరా  20.00 79.10 59.10 289.74 17124 

4 ి ి  (1:5:10) కొరకు 
HGBS  ట్ల్ 

9.38 11.20 1.82 3188.86 5804 

 మొతతము      23,983 

 

 అందువలన  ె ైమధం ా అనుమ   ం ిన అంచన్ాల కంట్ే అ కి మనిమ్గం ే ని వసుత వ ల 
మొతాత నిా సంబం ిత వాకుత ల నుండ ి రి  ి రాబట్ట్  ముని పి్ల్ నిధులకు జమ యేవల ిన ి ా 
సూచించన్ నై ి   
 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం సం ారనడిీ  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – ఉ య ూగుల భ్విష్ూ ని ి – ముగింపు తే ి త్రచ ాత్ జమ – అపరాధ్ 
రచసుము వి ించబడిం ి – ఆక్షపేణ – రూ 4,9 , /- 

          

చర్ న్ ం  137/21.02.20154, రూ.14,97,367/- 

ెక్ట న్ ం  003511/21.02.15 

 

         ెనై తలెి ని చర్ న్ ం  మరయిు కె్ట న్ ంబరా ప్రకారము  ప్ ర ాలక నిధుల నుండ ి
రూ 14,97,367/- డరా  ే ి భమష్టా ని ి అ ికారులకు అప్రాధ రుసుము మరియు వడడీ  కిరంద ెలాించి 
యున్ాారు   

 

  అయితే  ఉ ో ాగుల నుండి వసూలు ేయబడిన భమష్టా ని ి చం ాలను ఎప్ోట్టకప్ ోడు 
సంబం తి ప్దులకు జమ ేయవల ను   కాన్స ప్ ర ాలక సంఘ అ కిారుల నిరాక్షాం వలన మట్టని 
సరయిి ైన సమయములో ెలాించక ో వ ట్ వలన ి ఎఫ్  అ ికారులు అప్రాధ రుసుము మ ించిరి   ఒక 

ేళ్ సమయానికి ెలాించి యనాటా్యితే అప్రాధ రుసుమును త ిోంచు కున్ే అవకాశ్ము ఉండే ి   
ఉ ో ాగుల భమష్టా ని  ి ెలై్ ప్రశిీలించ ా  08.01.2011 to 31.01.2014 మధా కాలములో సరయిి ైన 
సమయములో ెలాింప్ లు జరగక ఈ కిరంద తలెి ని మొతతములలో అప్రాధ రుసుము మరియు వడడీ  
కిరంద అ ిక వాయము ే  ియున్ాారు    

మొతతము రూ  లలో 

ష్టెడూాల్  
ెక్షన్ 14 బి ప్రకారం అప్రాధ 

రుసుము   
ెక్షన్  కుా ప్రకారం వడడీ    

మొతతము 
 

I 617592 306060 923652 

II 43018 21323 64341 

X 320501 158952 479453 

XXI 19581 9705 29286 

XXII 426 209 635 

మొతతము  10,01,118 4,96,249 
14,97,367 

 

ఉ ోాగుల భమష్టా ని ి ప్ధకము  ప్రకారము భమష్టా ని కిి సంబం ించిన చం ాలను 
సరయిి ైన సమయములో జమ ేయవల ిన ాదాత సంబం ిత డరా యింగ్ అ ికారుల ి   అ ే మధం ా  
ఈ చట్్ము కె్షన్  ప్రకారము  ఇట్ట్  మష్టయములో ఏ ెనై్ా నిరాక్షాం వ  ంచిన అ కిారులు శక్ష్యరుు లు  
అందువలన  భమష్టా ని ి అ ికారులకు ఆ మధం ా లాెించిన అ కి మొతతములను సంబ తి వాకుత ల 
నుండ ి రి  ిరాబట్ట్  ప్ ర ాలక నిధులకు జమ ేయవల ను   

 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం కొతతగూడెం 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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 పురప్ాలక సంఘం – రాూలగూడ – విద్ుూత్తి  సంబం ిత్ పనులు – అ ిక చెల్ుంపులు – కరమ 
ర ిత్ము – రూ  68,653/- 

 

 ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడకు సంబం ించిన 2014-15 సంవతిరమునకు ెం ిన ారిిక 
ల కకలను ప్రతేాక ఆడటి్ యే ా ఈ కిరంద తలెి ని మొతతములను  సర్ి మజయ దురీ ఏజనన్సిస్ట ారకిి 
ఎస్ట ఎస్ట ఆర్  రనటా్ కంట్ే అ కి మొతతములో ెలాించినట్ ా ా గురితంచన్ నై ి  అట్ట్  మవరములు  

మొతతము రూ లలో 
వ  

సం  

స్ామా ిర  ప్రిమాణము  ఎస్ట ఎస్ట ఆర్  

2014 ప్రకారము 
రకట్ ా  

ఏజనన్సి కోట్ 
ే ని రకట్ ా  

వాతాాసము  మొతతము  

1 15  WW sv/mh 

కాప్ర్ బాా స్్ట  
50 710 1060.50 250.50 17525 

2 250Wsv కాప్ర్ 
ౌక్టి  

47 1223 1438.50 215.50 10128 

3 ఇ ిాట్ర్ి 200 180 199.50 19.50 3900 

4 36W TUVW 

ల ైట్ి  
3500 40 50.60 10.60 37100 

      68653 

 

 అందువలన  ె ైమధం ా ఎస్ట ఎస్ట ఆర్ రకటా్ కంట్ే అ ికం ా  ెలాించిన మొతతములను సంబం ిత 
వాకుత ల నుండ ి  ంట్న్ే రి ి రాబట్ట్  అట్ట్  మొతతములను ముని పి్ల్ నిధులకు జమ ేయవల ను   
 

ేరా న్ ం   ప్ ర ాలక సంఘం రాాలగూడ 2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

 

   

           
                        సంచాలకులు 

 ైద్రాబుద్ు                 ేి ట్ ఆడిట్,  
తే ిిః - -            తెలంగాణ,  దై్రాబుద్ు  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

మునిసిపాలిటీల ఖాతాల పటటి కలు 
 
 

 
 
 

2 వ విభాగము 



 
 



# జిల్లా  ేరు 01-04-2015 

ాటి డిమలాండ్
31-3-2016 ాటికి 

పూర్తి చేసిన ఆడిటలా
31-3-2016 ాటి 

నిల్వ

1 ఆ ిలాబాదు 7 7 0

2 వరంగల్ 1 1 0

3 కర ంనగర్ 2 2 0

4 ఖమ్ ం 6 6 0

5 మ్హబూబ్ నగర్ 11 11 0

6 మెదక్ 9 3 6

7 నిజామ్ాబాదు 3 3 0

8 నలగ ండ 7 7 0

9 రంగారెడ్డి 2 2 0

48 42 6మొతి్ాం

2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసిపల్ కౌనిసళ్ళ ఆడిట్ సిి ని తెలి ె పటిి క

పటిి క  ాం.1
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# జిల్లా  ేరు
పననుల్ 

ద్ావర్ా 
ఆద్ాయాం

(110)

కేటా ాంచిన 

ఆద్ాయాం & నషి్ 

పర్తహరాం
(120)

మునిసపల్ 

ఆసని ల్ ననాండ ి

అద్ెె  ద్ావర్ా 
వచిిన 

ఆద్ాయాం
(130)

ీజు 

మర్తయు 
యూజర్ 

చార్జీల్ు
(140)

అమమకము
 మర్తయు 

అదెె్ల్ 

ఆద్ాయ
ము

(150)

ర్ెవినయూ గరా ాంటా 

చాంద్ా మర్తయు 
ర్ా ల్ు

(160)

ెటలి బడుల్ 

ననాండ ి

ఆద్ాయాం
(170)

వడడీ  ద్ావర్ా 
ఆద్ాయాం 

(171)

ఇత్ర 

ఆద్ాయాం
(180)

మొతి్ాం 

(ర్ెవినయూ)

1 ఆ ిలాబాదు 1864.09 800.43 131.07 938.03 10.48 1472.69 14.82 98.58 936.57 6266.76

2 వరంగల్ 667.26 0.11 13.07 42.43 0.00 1.01 0.00 20.86 291.85 1036.59

3 కర ంనగర్ 1464.02 734.72 214.32 874.29 6.44 437.30 0.00 185.88 704.95 4621.92

4 ఖమ్ ం 2510.45 370.09 130.54 900.89 239.59 2310.05 0.00 109.41 46.36 6617.38

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2984.34 331.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3208.43 6524.22

6 మెదక్ 1711.49 1533.63 174.46 727.26 11.65 851.07 0.12 28.85 1177.01 6215.54

7 నిజామ్ాబాదు 849.19 286.61 142.09 346.07 2.58 792.77 52.88 22.08 201.33 2695.60

8 నలగ ండ 2618.62 895.49 114.15 1102.83 16.00 764.95 82.39 395.09 273.12 6262.64

9 రంగారెడ్డి 457.28 10.41 56.42 259.95 0.46 291.35 0.00 0.33 15.70 1091.91

15126.74 4962.94 976.12 5191.75 287.20 6921.19 150.21 861.08 6855.32 41332.55మొతి్ాం

 2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసిపల్ కౌనిసళ్ళ మౌకక పద్నె ల్ ార్జగా ర్ెవినయూ ర్ాబడుల్ు తెలి ే పటిి క

పటిి క  ాం 2  (1)

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  ేరు మునిసపల్ ని ి
(310)

కేటా ాంచిన 

నిధనల్ు
(311)

నిల్వల్ు
(312)

నిర్ేిశాంచిన 

పననల్ గూర్తి 

కేటా ాంచిన 

నిధనల్ు
(320)

సెకయూర్ డ్ 

ల్ోననా
(330)

అన్ సెకయూర్ 

డ్ ల్ోననా
(331)

వచిిన 

డిపాజిటలా
(340)

డిపాజిట్ 

పననల్ు
(341)

ఇత్ర 

అపపుల్ు
(350)

కేటా ాంపప
ల్ు

(360)

మొతి్ము
(కాూ ిటల్)

 రశమొతి్ాం 

(ర్ెవినయూ 
+కాూ ిటల్)

1 ఆ ిలాబాదు 274472.72 1167.72 0.00 193023.72 1359.40 0.00 285.09 0.00 23133.17 0.00 493441.82 499708.58

2 వరంగల్ 640.16 -120.54 0.00 676.88 0.00 0.00 53.28 0.00 94.83 0.00 1344.61 2381.20

3 కర ంనగర్ 0.00 1165.43 0.00 4717.86 0.00 0.00 149.48 0.00 1180.39 0.00 7213.16 11835.08

4 ఖమ్ ం 23269.63 -176.27 0.00 9752.52 1.63 0.00 482.40 0.00 1760.34 0.00 35090.25 41707.63

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6524.22

6 మెదక్ 141.06 1188.19 0.00 2153.13 0.00 0.00 162.81 0.00 132.13 0.00 3777.32 9992.86

7 నిజామ్ాబాదు 2488.72 0.00 0.00 1637.25 33.38 344.56 132.85 9.50 196.41 6063.31 10905.98 13601.58

8 నలగ ండ 21945.83 8.21 0.00 3871.96 311.51 1161.73 477.24 0.88 977.12 0.00 28754.48 35017.12

9 రంగారెడ్డి -37.75 -607.87 654.15 421.00 0.00 0.00 64.16 0.00 160.85 0.00 654.54 1746.45

322920.37 2624.87 654.15 216254.32 1705.92 1506.29 1807.31 10.38 27635.24 6063.31 581182.16 622514.72మొతి్ాం

 2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసిపల్ కౌనిసళ్ళ మౌకక పద్నె ల్ ార్జగా కాూ ిటల్ ర్ాబడుల్ు తెలి ే పటిి క

పటిి క  ాం 2 (2)

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  ేరు
వూవస్ాి పక 

ఖరుిల్ు
(210)

పాల్న ఖరుిల్ు
(220)

ఆపర్ేష్ననా  

మర్తయు 
ె ట  న్స
(230)

వడడీ  
మర్తయు 

ఆర్తిక 

ఖరుిల్ు
(240)

పరో గార మ్ 

ఖరుిల్ు
(250)

ర్ెవినయూ 
గార ాంటలా  చాంద్ా 
& ర్ా ల్ు

(260)

కేటా ాంపప
ల్ు మర్తయు 

మల ీల్ు
(270)

ఇత్ర ఖరుిల్ు
(271)

త్రుగుద్ల్
(272)

ముాంద్న 
కాల్లనికి 

సాంబాం
ిాంచినవి
(280)

ర్తజరువ 

ని ికి 

మళ్ళాంపప
(290)

మొతి్ాం 

(ర్ెవినయూ)

1 ఆ ిలాబాదు 1776.27 1257.87 1254.51 252.16 117.48 0.00 3.20 3.47 1250.14 0.99 0.00 5916.09

2 వరంగల్ 178.27 98.12 170.10 0.00 15.29 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 463.21

3 కర ంనగర్ 434.15 100.98 624.59 0.15 7.62 0.00 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 1189.71

4 ఖమ్ ం 1411.79 2281.53 1118.81 5.31 155.68 0.00 0.19 3.71 1690.76 0.77 0.00 6668.55

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1983.41 881.67 1127.54 0.00 634.99 0.00 0.00 926.74 0.00 0.00 0.00 5554.35

6 మెదక్ 1245.66 2382.28 3164.64 0.05 15.43 16.77 1.98 15.21 208.38 2.40 0.00 7052.80

7 నిజామ్ాబాదు 391.67 236.90 590.80 7.65 12.61 0.00 0.00 15.02 711.56 0.00 408.75 2374.96

8 నలగ ండ 1890.21 662.12 2028.04 0.74 132.01 3.84 0.00 15.30 4161.09 2.73 0.00 8896.08

9 రంగారెడ్డి 232.15 186.46 45.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 151.33 1.27 0.00 619.83

9543.58 8087.93 10124.03 266.06 1094.73 20.61 5.37 979.45 8196.91 8.16 408.75 38735.58

పటిి క  ాం. 3  (1)

2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసళ్ళ మౌకక పద్నె ల్ ార్జగా ర్ెవినయూ చెలాిాంపపల్ు తెలి ే పటిి క

మొతి్ాం

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  ేరు సిిర ఆసని ల్ు
(410)

పర గెైన 

త్రుగుద్ల్
(411)

నిర్ామణాంల్ో
ని ాశ్వత్ 

పననల్ు
(412)

స్ా ారణ 

నిధనల్ల్ో 
ెటలి బడు

ల్ు
(420)

ఇత్ర 

నిధనల్ల్ో 
ెటలి బడు

ల్ు
(421)

చే  

నిల్వ
(430)

రుణ గరసని ల్ు 
(431)

ర్ాని 

బాకీల్కు 
కేటా ాంపప

ల్ు
(432)

ముాంద్నసని  

ఖరుిల్ు 
(440)

నగద్న మర్తయు 
బాూాంకు నిల్వ

(450)

అపపుల్ు , 
ముాంద్నసని  

చెలాిాంపపల్ు, 
డిపాజిటలా

(460)

ల్ోననా  

అడావననస
ల్ు 

మర్తయు 
డిపాజిట్ కు 

పర గెైన 

కేటా ాంపప
ల్ు

(461)

ఇత్ర 

ఆసని ల్ు
 (470)

ఇత్ర మల  ీ

చేయద్గు 
ఖరుిల్ు

(480)

మొతి్ము
(కాూ ిటల్)

 రశమొతి్ాం 

(ర్ెవినయూ 
+కాూ ిటల్)

1 ఆ ిలాబాదు 22677.78 15613.14 0.00 301.00 380.32 2.88 550.41 0.00 9.11 92708.89 242.67 0.00 197.51 0.00 132683.71 138599.80

2 వరంగల్ 974.51 -206.66 0.00 97.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.54 0.00 1.95 0.00 1343.32 1806.53

3 కర ంనగర్ 603.94 0.00 170.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.97 0.00 778.22 1967.93

4 ఖమ్ ం 40729.11 -23830.30 2869.34 10.80 0.00 2.71 -1631.49 0.00 0.00 10379.49 150.65 0.00 -1.20 1232.81 29911.92 36580.47

5 మ్హబూబ్ నగర్ 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 5554.35

6 మెదక్ 2866.74 1650.08 442.29 55.51 0.00 0.32 0.00 0.00 0.18 2661.98 59.33 0.00 295.87 0.67 8032.97 15085.77

7 నిజామ్ాబాదు 7062.17 5125.22 0.00 10.35 0.00 9.28 303.80 0.00 1.60 9866.06 1292.04 0.00 0.00 0.00 23670.52 26045.48

8 నలగ ండ 56441.93 -34446.39 21.15 172.00 71.48 3.21 1216.77 0.00 0.00 6447.54 -11.46 0.00 7.65 0.00 29923.88 38819.96

9 రంగారెడ్డి 989.47 -235.11 9.02 0.00 0.00 0.00 39.22 0.00 0.00 -32.44 0.15 0.00 -75.77 0.00 694.55 1314.38

132345.65 -36330.02 3512.36 647.64 451.80 18.40 478.71 0.00 10.89 122507.06 1736.13 0.00 426.98 1233.48 227039.09 265774.67

రూ. ల్క్షల్ల్ో
2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసళ్ళ మౌకక పద్నె ల్ ార్జ కాూ ిటల్ చెలాిాంపపల్ు తెలి ే పటిి క

పటిి క  ాం.3  (2)

మొతి్ాం
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# జిల్లా  ేరు
పననుల్ 

ఆద్ాయాం
(110)

కేటా ాంచిన 

ఆద్ాయాం & నషి్ 

పర్తహరాం
(120)

మునిసపల్ 

ఆసని ల్ 

ననాండి అద్ెె  
ద్ావర్ా 
వచిిన 

ఆద్ాయాం 

(130)

ీజు 

మర్తయు 
యూజర్ 

చార్జీల్ు 
(140)

అమమకాం 

మర్తయు 
అద్ెెల్ 

ఆద్ాయాం 

(150)

ర్ెవినయూ  
గార ాంటలా  చాంద్ా 
ర్ా ల్ు 

(160)

ెటలి బడుల్ 

ననాంద్ ి

ఆద్ాయాం 

(170)

వడడీ  ద్ావర్ా 
ఆద్ాయాం 

(171)

ఇత్ర 

ఆద్ాయాం 

(180)

మొతి్ాం 

(ర్ాబడుల్ు)

1 ఆ ిలాబాదు 2022.57 843.73 131.07 1056.13 10.48 1588.15 14.82 132.32 966.95 6766.22

2 వరంగల్ 667.26 0.11 13.07 42.43 0.00 1.01 63.06 63.79 291.85 1142.58

3 కర ంనగర్ 1464.02 734.72 214.32 874.29 6.44 437.30 0.00 185.88 704.95 4621.92

4 ఖమ్ ం 2510.45 370.09 130.54 900.89 239.59 2310.05 0.00 109.41 46.36 6617.38

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2984.34 331.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3208.43 6524.22

6 మెదక్ 1711.49 1533.63 174.45 727.22 11.64 236.29 0.12 28.83 1180.01 5603.68

7 నిజామ్ాబాదు 965.01 870.06 66.92 429.26 0.57 692.31 52.88 22.08 201.33 3300.42

8 నలగ ండ 2618.62 895.49 114.15 1102.83 16.00 764.95 82.39 395.09 273.12 6262.64

9 రంగారెడ్డి 457.78 10.41 56.42 259.95 0.46 291.35 0.00 11.57 15.71 1103.66

15401.54 5589.69 900.94 5393.00 285.18 6321.41 213.27 948.97 6888.71 41942.72మొతి్ాం

 2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసళ్ళ పద్నె ల్ ార్జ ఆద్ాయాం తెలి ే పటిి క
పటిి క  ాం. 4

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  ేరు
వూవస్ాి పక 

ఖరుిల్ు
(210)

పాల్న 

ఖరుిల్ు 
(220)

ఆపర్ేష్ననా  

మర్తయు 
ె టెననస
(230)

వడడీ  
మర్తయు 

ఆర్తిక 

ఖరుిల్ు
(240)

పర గార మ్ 

ఖరుిల్ు
(250)

ర్ెవినయూ గార ాంటలా  

చాంద్ా 
మర్తయు 
ర్ా ల్ు

(260)

కేటా ాంపప
ల్ు మర్తయు 

మల ీల్ు
(270)

ఇత్ర 

ఖరుిల్ు
(271)

త్రుగుద్ల్
(272)

ముాంద్నకా
ల్లనికి 

చెాంది్నవి
(280)

ర్తజరువ 

ని ికి 

మళ్ళాంపప
(290)

మొతి్ాం

1 ఆ ిలాబాదు 2226.73 1513.25 1347.47 252.16 117.48 0.00 3.20 3.47 1793.38 0.99 0.00 7258.13

2 వరంగల్ 178.27 104.45 256.39 0.10 15.29 0.00 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 561.89

3 కర ంనగర్ 434.15 100.98 624.59 0.15 7.62 0.00 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 1189.71

4 ఖమ్ ం 1411.79 2281.53 1118.81 5.31 155.68 0.00 0.19 3.71 1690.76 0.77 0.00 6668.55

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1983.41 881.67 1127.54 0.00 634.99 0.00 0.00 926.74 0.00 0.00 0.00 5554.35

6 మెదక్ 1403.78 2381.97 3164.65 0.05 15.42 16.76 4.98 15.21 59.85 2.40 0.00 7065.07

7 నిజామ్ాబాదు 411.28 237.16 586.19 7.65 12.61 0.00 0.69 6.59 2009.96 -1397.60 408.75 2283.28

8 నలగ ండ 2199.69 662.12 3185.70 1.28 132.01 3.84 0.00 15.30 4161.09 2.73 0.00 10363.76

9 రంగారెడ్డి 232.15 186.46 46.11 0.02 3.62 0.00 0.00 0.00 233.13 1.27 0.00 702.78

10481.25 8349.59 11457.45 266.72 1094.72 20.60 9.06 971.02 9977.78 -1389.44 408.75 41647.52

2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసళ్ళ మౌకక పద్నె ల్ ార్జ ఖరుిల్ు తెలి ే పటిి క

మొతి్ాం

పటిిక  ాం. 5

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# జిల్లా  ేరు ాశ్వత్ ఆసని ల్ు
(410)

పర గెైన త్రుగుద్ల్
(411)

నిర్ామణాంల్ోని 

ార్జ పననల్ు
(412)

స్ా ారణ నిధనల్ల్ో 
ెటలి బడుల్ు
(420)

ఇత్ర నిధనల్ల్ో 
ెటలి బడుల్ు
(421)

సరకు నిల్వ
(430)

రుణగరసని ల్ు 
ర్ావలిసనవి

(431)

1 ఆ ిలాబాదు 22681.76 15613.14 0.00 301.00 380.32 2.88 550.41

2 వరంగల్ 1774.39 -282.08 0.00 172.56 0.00 2.08 825.41

3 కర ంనగర్ 603.94 0.00 170.56 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ఖమ్ ం 40729.11 -23830.30 2869.34 10.80 0.00 2.71 -1631.49

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 మెదక్ 7864.04 -3684.58 441.21 55.51 0.00 6.67 252.69

7 నిజామ్ాబాదు 12157.95 -13694.98 0.00 422.05 0.00 10.25 786.77

8 నలగ ండ 56441.94 -34446.39 22.96 260.21 71.48 3.21 1216.77

9 రంగారెడ్డి 3527.33 -875.18 9.96 0.00 0.00 0.00 797.55

145780.46 -61200.37 3514.03 1222.13 451.80 27.80 2798.11మొతి్ాం

పటిి క  ాం. 6 (1)

రూ. ల్క్షల్ల్ో
 2014-15 సాంవత్సరమునకు జిల్లా  ార్జ మర్తయు పద్నె ల్ ార్జ మునిసిపల్ కౌనిళ్ళ మౌకక ఆసని ల్ (పాోరాంభ నిల్వ) పటిి క
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# జిల్లా  ేరు
ర్ాని బాకీల్కు 
కేటా ాంపపల్ు 

ర్ావలిసనవి
(432)

ముాంద్నసని  

ఖరుిల్ు 
(440)

నగద్న 
మర్తయు 

బాూాంకు నిల్వ
(450)

అపపుల్ు , 
ముాంద్నసని  

చెలాిాంపపల్ు, 
డిపాజిటలా

(460)

ల్ోననా  అడావననసల్ు 
మర్తయు డిపాజిట్ 

కు పర గెైన 

కేటా ాంపపల్ు
(461)

ఇత్ర ఆసని ల్ు 
(470)

ఇత్ర మల ీ 
చేయద్గు ఖరుిల్ు

(480)

మొతి్ాం

1 ఆ ిలాబాదు 0.00 9.11 92708.89 242.67 0.00 1396782.85 0.00 1529273.03

2 వరంగల్ 0.00 0.00 1180.75 -0.57 -0.48 8.13 0.00 3680.19

3 కర ంనగర్ 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.97 0.00 778.22

4 ఖమ్ ం 0.00 0.00 10379.49 150.65 0.00 -1.20 1232.81 29911.92

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 మెదక్ 0.00 0.18 4213.40 72.14 0.00 285.55 0.51 9507.32

7 నిజామ్ాబాదు 0.00 3.20 11052.61 42.81 0.00 88.85 0.00 10869.51

8 నలగ ండ 0.00 0.00 6447.55 -11.46 0.00 7.65 0.00 30013.92

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00 413.24 3.12 0.00 2.35 0.00 3878.37

0.00 12.49 126395.93 502.11 -0.48 1397175.15 1233.32 1617912.48మొతి్ాం

పటిి క  ాం. 6 (2)

రూ. ల్క్షల్ల్ో
2014-15 సాంవత్సరమునకు జిల్లా  ార్జ మర్తయు పద్నె ల్ ార్జ మునిసిపల్ కౌనిళ్ళ మౌకక ఆసని ల్ (పాోరాంభ నిల్వ) పటిి క
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# జిల్లా  ేరు
మునిసపల్ 

నిధనల్ు 
(310)

కేటా ాంచిన 

నిధనల్ు
(311)

నిల్వల్ు
(312)

నిర్ేిశాంచిన పననల్ 

గూర్తి 

కేటా ాంచిన 

నిధనల్ు (320)

సెకయూర్తడ్ 

అపపుల్ు
(330)

సెకయూర్తడ్ 

కాని అపపుల్ు
(331)

వచిిన 

డిపాజిటలా
(340)

డిపాజిట్ 

పననల్ు
(341)

ఇత్ర 

అపపుల్ు
(350)

కేటా ాంపపల్ు
(360)

మొతి్ాం

1 ఆ ిలాబాదు 274472.72 1167.72 0.00 194028.78 1359.40 0.00 285.09 0.00 23133.17 0.00 494446.88

2 వరంగల్ 2784.77 -120.54 0.00 820.17 0.37 102.59 63.47 0.00 29.35 0.00 3680.18

3 కర ంనగర్ 0.00 1165.43 0.00 4717.86 0.00 0.00 149.48 0.00 1180.39 0.00 7213.16

4 ఖమ్ ం 23269.63 -176.27 0.00 9752.52 1.63 0.00 482.40 0.00 1760.34 0.00 35090.25

5 మ్హబూబ్ నగర్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 మెదక్ 2831.69 968.15 0.00 4963.66 716.86 0.00 216.63 144.99 633.94 1.32 10477.24

7 నిజామ్ాబాదు 5591.26 0.88 0.00 1799.41 333.87 3445.60 170.77 9.50 876.50 0.00 12227.79

8 నలగ ండ 21812.40 8.21 0.00 4156.48 311.51 1161.73 494.12 0.29 977.12 1476.32 30398.18

9 రంగారెడ్డి 1755.77 -607.87 654.16 805.31 0.00 0.02 76.79 0.00 194.30 0.00 2878.47

332518.24 2405.71 654.16 221044.19 2723.64 4709.94 1938.75 154.78 28785.11 1477.64 596412.15

2014-15 సాంవత్సరమునకు జిల్లా  ార్జ మర్తయు పద్నె ల్ ార్జ మునిసిపల్ కౌనిళ్ళ మౌకక అపపుల్ు (పాోరాంభ నిల్వ) పటిి క

మొతి్ాం

పటిి క  ాం. 7

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# కేటగతర్త ేరు  ాం. మొతి్ము

1 లెకకలలో వ త్య సం 67 106.44

2 గరా ంట్ల/ నిధుల అ ిక వినియోగం 42 22.55

3 గరా ంట్ల/నిధుల మ్ళ్ ంపు 43 280.98

4 గడువు త్ే ికి మ్ ందు వినియోగ ంచని గరా ంట్ల 15 10.95

5 గరా ంట్లల దుర ినియోగం 2 11.97

6 పరత్ే కించిన నిధులను వినియోగ ంచక పో వడం. 39 5.65

7 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 117 3334.20

8 అడ్యినుుల సరదు బాట్లను ప ండ్డంగ లో వుంచడం 46 140.16

9 నియమ్ావళ్ ఉలంఘన 785 2584.93

10
ఓచరద, వేతన బిలులు / కంట్ ంజెంట్ల బిలులనుండ్డ 
తగ గంపులు/వసూళ్ ను జమ్చేయక పో వడం 193 579.10

11 ర కారది లను సమ్ర పంచక పో వడం 598 4457.69

12 దుర ినియోగాలు 77 488.23

13 అ ిక చెల్ంపులు 75 46.47

14 వృ య వ యమ్ 6 10.93

15 ఖాత్యలలో పేర కనని నగదు / సోో్ ర్ు 1 1.61

16 వినిమ్య ధృవపత్యర ల ప ండ్ెన్సు 57 0.20

17 సరాార ీ మొత్యా ల ప ండ్డంగ  ర కవర 0 0.00

18 ఇతరమ్ లు 808 1203.65

19
డ్డడ్డ / చెకుకలను స్వికర ంచి, సకాలంలో  వసూలు 
చేయక పో వడం.

0 0.00

మొతి్ము 2971 13285.71

2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసళ్ళ ఆడిట్ ల్ో గమనిాంచిన కేటగతర్త ార్జగా 
అభూాంత్రముల్నన కరర డికర్తాంచిన పటిి క

పటిి క  ాం. 8

రూ. ల్క్షల్ల్ో
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సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాం
ఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము

1 ఆ ిలాబాదు 17 0.00 20 13.44 16 14.64 1 0 2 11.97 8 5.65 16 159.99 19 28.96 185 62.81 57 65.97

2 వరంగల్ 3 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.66 1 0.20 21 11.31 4 16.81

3 కర ంనగర్ 7 4.48 13 9.11 6 2.48 3 0.01 0 0.00 13 0.00 0 0.00 2 8.43 54 2.11 15 9.47

4 ఖమ్ ం 6 4.66 4 0.00 3 40.32 3 0 0 0.00 10 0.00 32 292.60 8 13.19 188 451.18 61 121.82

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 1 0.00 8 115.02 2 0 0 0.00 0 0.00 7 1.97 3 36.67 49 211.89 19 8.12

6 మెదక్ 7 36.59 2 0.00 5 99.49 0 0 0 0.00 2 0.00 22 28.39 6 26.56 102 582.00 16 167.49

7 నిజామ్ాబాదు 12 0.00 0 0.00 1 2.85 2 0.00 0 0.00 0 0.00 11 54.38 1 2.15 51 66.47 4 24.37

8 నలగ ండ 14 60.71 2 0.00 3 5.74 3 10.94 0 0.00 6 0.00 28 2795.21 5 20.00 114 1178.77 17 165.05

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 0 0.00 1 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 21 18.39 0 0.00

67 106.44 42 22.55 43 280.98 15 10.95 2 11.97 39 5.65 117 3334.20 46 140.16 785 2584.93 193 579.1

పటిి క  ాం.  8 (1)

2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసళ్ళ ఆడిట్ ల్ో గమనిాంచిన కౌనిసల్ ార్జగా కేటగతర్త ార్తగా అభూాంత్రముల్ సాంఖూ మర్తయు మొతి్ము చయ ే పటిి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో

# జిల్లా  ేరు
ఖలతాల్ అాంకెల్ల్ో 

వూతాూసాం. (1)

అ ికాంగా 
గార ాంటలల్ 

వినిమ్గాం(2)

గార ాంటల/నిధనల్ 

మళ్ళాంపప (3)

గడువప తేద్ి 
ముగతాంపప 

ాటికి ముాంద్న 
గార ాంటానన 

వినిమ్గతాంచక 

పర వడాం. (4)

గార ాంటలా  / నిధనల్ 

ద్నర్తవనిమ్గాం 

(5)

ఓచరుా , ేత్న 

బిల్ుా ల్ు / 
కాంటిాంజెాంటల 
బిల్ుా ల్ననాండి 

త్గతగాంపపల్ు/వసయళ్ళ
నన జమచేయక 

పర వడాం (10)

పోతేూకిాంచిన 

నిధనల్నన 
వినిమ్గతాంచక 

పర వడాం. (6)

బకా ల్నన 
వసయల్ు చేయక 

పర వడాం (7)

అడావననసల్ 

సరుె బాటలనన 
ెాండిాంగుల్ో 

వపాంచడాం (8)

నియమలవళ్ 

ఉలా్ాంఘన
(9)

మొతి్ాం
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సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము సాంఖూ మొతి్ము

1 ఆ ిలాబాదు 95 650.23 3 0.08 2 0.76 0 0.00 0 0.00 26 0.00 0 0.00 116 0.00 0 0.00 583 1014.50

2 వరంగల్ 27 366.68 1 0.38 3 3.24 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 8 0.00 0 0.00 71 400.28

3 కర ంనగర్ 36 51.04 0 0.00 5 0.73 0 0.00 0 0.00 9 0.20 0 0.00 84 0.06 0 0.00 247 88.12

4 ఖమ్ ం 98 354.81 18 53.37 16 6.98 1 0.00 0 0.00 9 0.00 0 0.00 143 39.42 0 0.00 600 1378.35

5 మ్హబూబ్ నగర్ 51 41.80 23 98.42 15 2.10 2 4.02 0 0.00 2 0.00 0 0.00 230 1146.31 0 0.00 413 1666.32

6 మెదక్ 114 1220.52 10 25.06 29 16.34 2 6.37 0 0.00 5 0.00 0 0.00 57 8.07 0 0.00 379 2216.88

7 నిజామ్ాబాదు 30 435.97 7 33.15 2 0.81 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 20 0.00 0 0.00 143 620.15

8 నలగ ండ 147 1336.64 13 277.50 3 15.51 0 0.00 1 1.61 3 0.00 0 0.00 146 9.79 0 0.00 505 5877.47

9 రంగారెడ్డి 0 0.00 2 0.27 0 0.00 1 0.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00 0 0.00 30 23.64

598 4457.69 77 488.23 75 46.47 6 10.93 1 1.61 57 0.20 0 0.00 808 1203.65 0 0.00 2971 13285.71

పటిిక  ాం. 8 (2)

 2014-15 సాంవత్సరమునకు మునిసపల్ కౌనిసల్ ఆడిట్ ల్ో గమనిాంచిన కౌనిసళ్ళ ార్జగా కేటగతర్త ార్తగా అభూాంత్రముల్ సాంఖూ మర్తయు మొతి్ము చయ ే పటిి క

వృ ా 
వూయము

(14)

ఖలతాల్ల్ో 
ేర్కకనని 

నగద్న / స్రి ర్స
(15)

ద్నర్తవనిమ్గా
ల్ు

(12)

అ ిక 

చెలాిాంపపల్ు
(13)

ర్తకారుీ ల్నన 
సమర్తుాంచక 

పర వడాం (11)

రూ. ల్క్షల్ల్ో

# జిల్లా  ేరు
ఇత్రముల్ు

(18)

డిడి / చెకుకల్నన 
సీవకర్తాంచి, 

సకాల్ాంల్ో  
వసయల్ు చేయక 

పర వడాం.

(19)

మొతి్ము
వినిమయ 

ధృవపతాో ల్ 

ెాండెన్సస
(16)

సర్ాిర్జీ 
మొతాి ల్ 

ెాండిాంగు 
ర్తకవర్జ
(17)

మొతి్ాం
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వ్యవ్సాయ మార్కెట్ క టీలు 
 

 

 

 

4 వ్ భాగము 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అం ాలు 
 

విభాగం-ఎ 

వ్రుస సంఖ్య వివ్రణ పేజి న ంబరు 
 ఉపో ద్ఘా తం V 

 స్థూ ల పరిశీలన VII 

(i) పరిచయం 1-2 

(ii) ఆడిట్ స్థూతి 2-7 

(iii) కొన్ని ఎంపథక చేస్థన ఆడిట్ 
ఆక్షేపణలు -కేటగిరి వారిగా 

8-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం, 

ర్ాష్్టర ఆడిట్ ాఖ్ 

 

  

 

 

201 -1  సంవ్త్సర్ానికి  
వ్యవ్సాయ మార్కెట్ క టీల అక ంటల  ప  ై
ఏకీకృత్ ఆడిట్ మర్ియు స క్షా ని ేదిక. 

 
 

 

సంచాలకులు, ర్ాష్్టర ఆడిట్ ాఖ్,  
తెలంగాణ, హ ైదార్ాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1 వ విభాగము 
        

# వివరణ ప్ుట సంఖ్య 
1 పరిచయము 191-196 

2 కొన్ని ఎంపథక చేస్థన ఆడిటు అభ్యంతరాలు – కాయటగిరి వారిగా 197-217 

 

 వ విభాగము 

 

ప్టట్ క 
సంఖ్య 

2014-15 సంవ్త్సర్ానిక ివ్యవ్సాయ మార్కెట్ క టీల ఆడిట్ 
అభయంత్రములు మర్ియు ప్టట్కల వివ్రణ 

ప్ుట 
సంఖ్య 

1 

2014-15 స్ంవతసరమునకు వయవసాయ మారకెట్ కమిటీల  జిలాా  
వారీ ఆడిట్ స్థూతిన్న తెలియ చేయు పటటిక 

218 

2 (1) 
2014-15 స్ంవతసరంలో వయవసాయ మారకెట్ కమిటీల కొొడికరించిన 
జిలాా  వారిగా రాబడులు మరియు చెలాింపులు చథపే పటటిక 

219 

2 (2) 
2014-15 స్ంవతసరాన్నకి గాను వయవసాయ మారకెట్ కమిటీల ఏకీకృత 
రాబడులు, చెలాింపులు చథపే పటటిక  రాబడుల పద్ుు లు  

220 

2 (3) 
2014-15 స్ంవతసరాన్నకి గాను వయవసాయ మారకెట్ కమిటీల ఏకీకృత 
రాబడులు, చెలాింపులు చథపే పటటిక (చెలాింపుల పద్ుు లు  

221 

3 (1) 
2014-15 స్ంవతసరంలో కేటగిరీవారీగా  లేవనెతిిన అభ్యంతరముల 
స్ంఖ్య మరియు పరమేయం గల మొతిమును చథపే పటటిక 

222 

3 (2)  

1-2 

2014-15 స్ంవతసరంలో జిలాా వారీ మరియు కేటగిరీవారీ ఆడిట్ 
అభ్యంతరములను చథపే ఏకీకృత పటటిక 

223-224 

 

 

 

 

 

విష్టయ సూచిక 

విష్టయ సూచిక  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వ్యవ్సాయ మార్కెట్ క టీలు 
 

 

 వ్ విభాగము 
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2014-15 సంవత్ రపు వయవసాయ మార్కెట్ క టీల ఖాతాల  ై ఆడిట్ మర్ియు స క్షా ే ి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  2014-15 సంవ్తసరమునకు ాను, 
తెలం ాణ రాషే్టరంలో  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 అడిిన్-  తే  ి

-2-2008 ననుసరించి -  సంవ్తసరప్ు 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 చెప్ వ్లస్థనప్ ట్టకీ   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 ైస్ెనుస 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 వ్ూవ్స్ామ్త త మరియు ప్శుగణం  చటే్ం బంధన్ావ్మ 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 2014-15 సంవ్తసరమునకు లాలో   వ్ూవ్స్ాయ క ట్లీకు ాను  ఆడటి్ లు         
చేయడ్ ెనై ి   

 

3.2 ప్ట్టేక  మరియు  లో చయ థన వధం ా ఈ అ  వ్ూవ్స్ాయ క ట్లీ మొతతము 
రాబడ్ులు రూ  లక్షలు మరయిు వ్ూయము  రూ  లక్షల ెై ఈ ాఖ 

ఆడటి్ రవహ ంచడ్ం జరి ిం ి  
 

3.3 2014-15 సంవ్తసరా క ి ానయ, రాబడ్ులు మరయిు చెమంప్ుల ామాష్టా ాతము తెమ ట            
వ్ృతాత కార ప్ట్టేక కిెంద చయప్బడిన ి  
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2014-15 సంవత్ రములో వయవసాయ మార్కెట్ క టీ ల ర్ాబడుల పటటి కః  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,89% 

0,27% 

0,03% 

3,72% 

0,19% 

0,04% 

0,86% 

0,77% 

1,50% 

5,94% 
4,79% 

మారకొట్ ర   . % 

ల ైస్ెనుస ర   . % 

లేట్ ర     . % 

ఆస్థా  రకంట్ల్ ర   . % 

ెట్ ే బడ్ుల ెై వ్డడీ    . % 

ేలం    . % 

స్థలే యస్ట వ్నరుల ావరా వ్చిిన 
ఆ ాయము   . % 

డిపా ట్    . % 

అప్ు లు   . % 

అడావనుసలు   . % 

ాె ంట్-ఇన్-ఎయిడ్  . % 
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2014-15 సంవత్ రములో వయవసాయ మార్కెట్ క టీ ల ెల్లంపుల  ై పటటి కః 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

30,91% 

20,21% 

0,04% 

0,02% 

23,54% 

0,44% 

11,76% 

0,58% 

3,68% 

5,73% 

1,21% 

1,89% 

ేతనములు   . % 

ఇతర ప్రిపాలాన్ా ఖరుిలు  
. % 

లా చారీిలు   . % 

ఆసుా ల కొను ోలు   . % 

అ వ్ృ  ిప్నులు   . % 

ఫరి చర్ మరియు ాహనములు 
మొ.వ   . % 

% కేందర మారకొట్టంగ్ ికి 
ధులు  . %  

అప్ు ల చెమంప్ు   . % 

ఇతరములు   . % 

అడావనుసలు   . % 

డిపా ట్    . % 

ఇతర ాె ంట్-ఇన్-ఎయిడ్  . % 
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వయవసాయ మార్కెట్ క టీ ల ర్ాబడుల మర్ియు ెల్లంపుల ోరణ ి

          

 2013-14 మరయిు 2014-15 సంవ్తసరములలో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీల రాబడ్ులు 
మరియు చెమంప్ులు ఈ కిెం  ివధము ా ఉన వ  

 

  
  

 ెైన సయచించిన చారే్ ను ప్రమిమంచినప్ుడ్ు 2013-14 సంవ్తసరప్ు  రాబడ్ులు, 
చెమంప్ులను -  సంవ్తసరప్ు  రాబడ్ులు, చమెంప్ులను పో మినప్ు డ్ు, రాబడ్ులలో 

ెరుగుదల మరియు చమెంప్ులలో తగుీ దల ఉంద  తెలుస్ోత ం ి.   
 

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 
 

  2014-15 సంవ్తసరా క ి వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీల ఆడటి్ సందర ం ా గమ ంచిన 
త థ దములు ఆయా ఆడటి్ ే ికలలో ప ందుప్రచి స్టేట్ ఆడటి్ చటే్ం  ప్రకారం సంబం ిత 
కారూదరుులకు    తదనంతర చరూల   కొరకు ప్ంప్డ్ ెైన ి  

 

 -  సంవ్తసరములో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్లీ ఆడిట్ లో రూ .  లక్షల 
ప్ర యేం ఉన   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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2014-15 సంవత్ రంలో లేవ తెిున అభ్యంత్రముల సంఖయనత కేటగిరి్ ారీ్గా  మరి్యు  
పరమేయం ఉనన మొత్ుమునత చూ ే పటటి క ాత్ములలో  

రూ  లక్షలలో 

# కేటగిర్ీ ేరు ెం  మొత్ుం 
% 

(మొత్ుం  

1 ఇతరములు 892 1632.04 21.02 

2 రికారుీ లను సమరి ంచకపో వ్ుట్ 320 1337.14 17.23 

3 బకాయిలను వ్సయలు చేయకపో వ్డ్ం 394 1335.50 17.20 

4 బంధనల ఉలంఘన 533 1278.48 16.47 

5 ఖాతాల అంకకలలో వ్ూతాూసం 41 1085.68 13.99 

6 వ మ్గ దృవ్ప్తరముల ెండంిగ్  
120 420.23 5.41 

7 

వ్రుొ బిలులు తం బిలులు కంట్టంజకంట్ బిలులు 
మొదల ైన ాట్టనుండి చసే్థన నహాయింప్ులు  
రికవ్రలీను జమ చయేకపో వ్ుట్  

160 212.19 2.73 

8 ాె ంట్ ధుల మమ ంప్ు 17 192.06 2.47 

9 ెండింగ్ లో ఉన  అడావనుసల సరుె బాట్  28 106.72 1.37 

10 ాె ంట్ ధుల దురివ మ్గం 13 72.93 0.94 

11 అ కి చెమంప్ులు  33 46.39 0.60 

12 దురివ మ్ ాలు ఫ్రా డ్ 21 19.95 0.26 

13 వ్ృ ా వ్ూయం 1 11.02 0.14 

14 ాె ంట్ ధుల అ ిక వ మ్గం 41 8.28 0.11 

15 ప్రతూేకించిన ధులను వ మ్ ించకపో వ్డ్ం 0 4.02 0.05 

16 గడ్ువ్ు తే కీి ముందు ాె ంట్ను వ మ్ ించకపో వ్డ్ం  1 0.06 0 

17 ల కొ చెప్  నగదు స్ోే రుస కసేుల సంఘట్నలు 1 0 0 

18 సర్ చారిి దృవ్ప్తరములు - రికవ్ర ీ ెండింగ్  0 0 0 

19 
అందుకున  చకెుొలు డి డలిు సకాలములో నగదు ా 
మారకపో వ్ుట్ 

0 0 0 

  మొత్ుం 2616 7762.69 100 

 

 

ెై ప్ట్టేకను గమ ంచినప్ుడ్ు, ఎకుొవ్ ాగం అభూంతరములు అన ా % మఇతరములుమ 
మరియు  . % మరికారుీ లను సమరి ంచకపో వ్ుట్మ ా చపె్ వ్చుిను   
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ఆడిట్ ేర్ాలు  
 

ఆడటి్  ే ిక సంవ్తసరమునకు సంబం ించిన కొ  ఎను కొన  ఆడటి్ అభూంతరముల 
స్ారాంశ్ము కిెంద ఇవ్వబడిం ి  
 

ఖాతాల  అంకకలలో వయతాయసము కేటగిర్ి  

 

ఆడటి్ చసే్థనప్ుడ్ు ట్రరజరీ ఖాతాలో చయ థన అంకకలు మరయిు నగదు ప్ుసతకములో  అంకకలలో 
ఈ కిెంద టరకొన  తడేాలు గమ ంచడ్ ెనై ి   నగదు ప్ుసతకములో   గత సంవ్తసరప్ు   ము ింప్ు 

లవ ప్రసుత త సంవ్తసర పరా రంభ లవతో సరిపో కపో వ్ుట్  నగదు ప్ుసతకములో   ము ింప్ు లవ  
మారిి  న్ాట్ట ట్రరజరీ పాసు ప్ుసతకంలో  ము ింప్ు లవతో సరిపో కపో వ్ుట్  వ్చిిన రాబడ్ులు ట్రరజర ీ
అ కిారులచ ేట్రరజరీ పాసు ప్ుసతకమునందు జమ చయేకపో వ్ుట్  చలాన్ాల ావరా నగదు ప్ుసతకములో 
జమ చయేబడని రాబడ్ులు ట్రరజర ీఅ ికారులచ ేట్రరజరీ పాసు ప్ుసతకమునందు జమ చేయకపో వ్ుట్  ఒక 
డరా యింగ్ మరయిు డిస రిసంగు అ ికార ి ఇచిిన చెకుొలను ట్రరజరీ అ ికారులచ ే మరకక డరా యింగ్ 
మరియు డిస రిసంగు అ ికారిక ి ఖరుి రా యడ్ం,  సబ్ ట్రరజరీ పాస్ట ప్ుసతకములో  లవతో 
సరిపో లుిట్కు, కారణాలు తలెుప్కుండా, డి డి ఓ కూడకిలు  స్థ ేతలు చయేుట్  డి డి ఓ లే ా ట్రరజర ీ
అ కిారులచ ే జమ, ఖరుిలలో  కూడికలలో తప్ు లు  ట్రరజరీ అ ికారులచే తదుప్రి ఆరకి 
సంవ్తసరములో గత సంవ్తసరము నుండి సబ్ ట్రరజర ీపాసు ప్ుసతకములో  ప్స్ట లే ా ెనైస్ట ెమోలో 
సవ్రించుట్  అ  నగదు ప్ుసతకములలో  ఏకీకెత ము ింప్ు లవలు, సంసామౌకొ ారిిక ఖాతా లో  
ఏకీకృత ము ింప్ు లవతో సరపిో కపో వ్ుట్  

 

ఖాతాల అంకకలలో తడేాలను చయ థంచే అభూంతరములను కోె డడకరించిన ప్ట్టేక న్ెం   ఈ 
ే ికకు జత చయేడ్ ెనై ి  ఈ కటే్ ిరకీి సంబం ించి రూ 1085.68 లక్షల ప్ర ేయంగల 41 ఆడటి్ 

టరాలు ప్రస్ాత వంచబడనివ  ఖాతాలలో అంకకల వ్ూతాూసమునకు సంబం ించిన కొ  ఆడటి్ టరాలు కిెంద 
వవ్రించడ్ ెనై ి  
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – కొడకండల  – వరంగల్ లాల  – నగదత పుసుకము – టరరజరీ్ పాసత 
పుసుకము – లెకెలలో వయతాయసము – సమనయయము అవసరము  

  

కొడ్కండ్ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ వ్రంగల్ లాకు సంబం ించి -  ఆరకి 
సంవ్తసరము మౌకొ నగదు ప్ుసతకము మరయిు ట్రరజర ీ పాసు ప్ుసతకములను ప్రమిమంచ ా, నగదు 
ప్ుసతకములో  ట  న్ెం  లో  న్ాట్టకి రూ , , - అంతూ లవ ా చయ థంచి 
యున్ా రు  కా  అ ే తే ిక ిట్రరజర ీపాసు ప్ుసతకములో అంతూ లవ ా రూ ,,, , , - ా నమోదు 
చేయబడియున ి  కావ్ున అట్టే  వ్ూతాూసము రూ ,మ మ - ను ెంట్న్ే సమనవయ 
ప్రచివ్ల ను  

( టరా న్ెం 3 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కొడ్కండ్, వ్రంగల్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  
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   గార ంటలల   ధతల అ ిక మ యోగం 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 8 28 లక్షలు మరియు అభూంతరములు 
41  ా గురితంచడ్ ెైన ి  

 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – హాల్యా   – నలల గ ండ లాల  – పదమ మరమణ ప ం ిన ఉ ో యగులు 
–  నన్ ెల్లంపులు – తిరి్గి ర్ాబటివలయునత  – రూ  3,80,012/- 

  

 -  ఆరకి సంవ్తసరమునకు  హామయా వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ మౌకొ ారిిక 
ఖాతాలను ప్రిమమంచ ా, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ ధుల నుండి, ప్దవీ వరమణ ప ం ిన 
ఉ యూగులకు  నిెన్ చమెంప్ులు జరి థ యున్ా రు   ఇట్టే  చమెంప్ులు మారకొట్ క ట్ ీ ధుల నుండ ి
చెమంచుట్ యమ వరుదెము  అట్టే  మొతతములను వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ ల సంచాలకుల ారి 
నుండ ి రి ి రాబటే్వ్లయును   అందువ్లన  2009-10 to 2013-14  మదూ కాలములో జరి థన అట్టే  
చెమంప్ులు రూ3,80,012/- రి ి రాబట్టే  సంబం తి మారకొట్ క ట్ీ ిక ిజమచసే్థ, ాట్ట వవ్రములను 
ఆడటి్ కు తమెయప్రచవ్లయను   చమెంప్ు  వవ్రములు  

 

ోచర్ సంఖూ కాలము చెమంచిన మొతతము రూ  

3/2014-15 3/2014 30096 

8/2014-15 4/2014 30096 

43/2014-15 5/2014 31420 

74/2014-15 7/2014 31420 

50/2014-15 6/2014 31420 

98/2014-15 8/2014 31420 

125/2014-15 9/2014 31420 

245/2014-15 2/2015 32341 

142/2014-15 10/2014 32346 

172/2014-15 11/2014 32346 

196/2014-15 12/2014 32341 

222/2014-15 1/2015 33346 

మొతతము   380012 

 

టరా న్ెం  3  వ్ూ  మా  క   హామయా,  నల కండ్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి   
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 బకాయిలు వసూలు ేయకపో వటం కేటగిర్ి  

 

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 1335 50 లక్షల బకాయిలు 394 టరాలలో ఈ ే కికు జతప్రుప్డ్ ెనై ి  

మచుికు కొ  కేసులు ఈ కిెం ి ప్ట్టేకలో చయప్న్ెనై ి  
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – కరీ్ంనగర్ – మార్కెట్ ీ  వసూళ్ళు – వరుకుల నతండి వసూలు 
ేయకుండుట – బకాయిలు  రూ 1,35,802/-  

 

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ, కరీంనగర్ కు సంబం ించి -  ఆరకి సంవ్తసరము మౌకొ 
డి స్థ బి ప్ట్టేకను ప్రిమమంచ ా, అట్టే  సంవ్తసరమునకు వ్రతకుల వ్దె నుండి వ్సయలు చేయవ్లస్థన 
మారకొట్  ర  డిమాండ్ ను రారించలేదు  ఇంకాప్రీమౖమంచ ా, కవే్లము కొను ోళ్  వవ్రములు 
సమరి ంచిన వ్రతకుల వ్దె నుండి మాతర ే మారకొట్  ర  వ్సయలు చసే్థనట్ ా గురితంచన్ెైన ి  
కొను ోళ్  వవ్రములు సమరి ంచ  వ్రతకుల నుండ ి ఏ వధ ెనై మారకొట్ ర  వ్సయలు చయేలేదు  
ఇ  ి కెమ రహ తము  రకిారుీ లు ప్రిమలన జరి థన తరావత, ఈ కిెంద తమె థన వ్రతకులు మారకొట్ ర  
కిెంద రూ , , - బకాయి ప్డనిట్ ా రారించన్ెనై ి  
 

వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – కరీ్ంనగర్ – మార్కెట్ ీ  బకాయిలు  2014-15 

వ్ సం  సంసా టరు బకాయి మొతతము రూ   
1 ెససర్స ఆమవన్ ట్రరడ్ర్స, కరీంనగర్ 2284 

2 ెససర్స గణేష్ ఎంట్ర్ ెైజైకస్ట 11900 

3 ెససర్స మహషే్ కుమార్  కో  2000 

4 ెససర్స జానకి ట్రరడ్ర్స 29595 

5 ెససర్స ెంకట్రశ్వరా ట్రరడింగ్ కో  90023 

మొతతం 135802 

 

అందువ్లన రూ 1,35,802/- మొతతమును ఆలసూ రుసుముతో సహా వ్సయలు చయేుట్కు 
త ని చరూలు సుకో  అట్టే  మొతతమును ెంట్న్ే మారకొట్ కిి జమ చసే్థ, సంబం తి వవ్రములను 
ఆడటి్ కు సమరి ంచవ్లయును  

టరా న్ెం  3  వ్ూ  మా  క  కరంీనగర్  2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి   
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3.2 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – జగితాయల్ – కరీ్ంనగర్ లాల   – గోడౌన్ మ   I టట ఎస్ స్థ ఎస్ స్థ ఎస్
 మకి అ ెె  కి ఇచతుట – త్కుెవ మొత్ుములో అ ెె   వసూళ్ళు   మార్కెట్ క టీ ధతలకు నషి్ము 
– వసూళ్ుకు చరయలు అవసరము  రూ 3,60,688/- 

 

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ, జ తిాూలకు సంబం ించిన రికారుీ లను ప్రిమమంచ ా, ోడౌన్ న్ెం  
ను ట్ట ఎస్ట ఎస్ట స్థ ఎస్ట స్థమక ి అ ెెకి ఇచిినట్ ా గురితంచన్ెనై ి  అందుకు ాను, రూ , - 
మొతతమును న్లె ార ి అ ెె ా రారించి యున్ా రు  ఇట్టే  అ ెెను కారూ రావహక ఇంజ ర్ ఎ ఎం  
వ్రంగల్ ారి పో ర స్థడింగ్ న్ెం ఇఇ ఎ యం వ్రంగల్ , తే ీ  ప్రకారము మరియు 

ొ యం ఎస్ట  న్ెం ,  ఆరకి వ్ూయము  థ డ్బుా  ాఖ, తే ీ - -  లో  రేెశ్ముల 
ప్రకారము రారించన్ెనై ి  కారక ట్ ఏరియా ఆ ారం ా అ ెెను రూ - ా రారించి, బందనల 
ప్రకారము తే  ీ - -  నుండ ి అ ెెను  ాతం ెంచి యున్ా రు  కా  ట్ట ఎస్ట ఎస్ట స్థ ఎస్ట స్థమక 

ారు కవే్లము రూ - మాతర  ేచమెంచు చున్ా రు  ఇ ి కెమ రహ తము  ఆడిట్ ప్రిమలనలో 
ఈ కిెం ి వధం ా  తకుొవ్ చమెంప్ులు జరి నిట్ ా గురితంచన్ెనై ి  అట్టే  వవ్రములు  

వ్  సం  రారించబడిన 
అ ెె  

చెమంచిన అ ెె  తకుొవ్ చెమంచిన కాలము తకుొవ్ చెమంప్ుల 
మొతతము రూ  

1 95727 87024 23-4-2012 to 30-4-2012 2321 

2 95727 87024 5/2012 to 3/2014 200169 

3 95727 87024 1-4-2014 to 23-4-2014 6672 

24-4-2014 నుండి   ెంప్ుదల కారణం ా  95727+4786 =100513  

4 100513 87024 24-4-2014 to 30-4-2014 3147 

5 100513 87024 5/2014 to 3/2015 148379 

మొతతము  360688 

 

 ఇంకా, ోడౌన్ అ ెెకు సంబం ించి డిమాండ్ రి షే్టర్ కూడా స్థదెము చేస్థ ఆడటి్ కు 
సమరి ంచలేదు  అందువ్లన ెనై తమె థన వధం ా తకుొవ్ ా వ్సయలు చేస్థనట్ వ్ంట్ట 
రూ ,, ,, - ను ెంట్న్ ేట్ట ఎస్ట ఎస్ట స్థ ఎస్ట స్థమ ారి నుండి   వ్సయలు చేస్థ, అట్టే  మొతతములను 
మారకొట్ ధులకు జమచేస్థ, ఆ వవ్రములను ఆడటి్ కు సమరి ంచవ్లయును  

 

టరా నె్ం  , i   వ్ూ మా క  జ ితాూల, కరీంనగర్  లా 2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి   
 

  

 అ వేధం ా, అ ే మారకొట్ క ట్ ీ అయిన జ తిాూల నందు, ోడౌన్ –  ను కూడా రాషే్టర 
ిడీ్ంగుల కారక రషే్టన్ కు న్లె ారి అ ెె  కిెంద కటే్ాయించారు  కా  -  సంవ్తసరమునకు 

సంబం ించి అ ెె  రి షే్టర్ లను ప్రిమమంచ ా, ఆ ఆరకి సంవ్తసరము మొతతములో రూ , , - ను 
రారించిన అ ెె  కంట్ర తకుొవ్ మొతతములో వ్సయలు చసే్థనట్ ా గురితంచన్ెనై ి  కావ్ున అట్టే  

మొతతములను ెంట్న్ే వ్సయలు చసే్థ మారకొట్ క ట్ీ ధులకు జమచేయవ్లయును   
 

టరా న్ెం  , ii   వ్ూ మా క  జ తిాూల, కరీంనగర్  లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
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4.అడాానత ల సరుె బాటల ేయకపో వుట8 కేటగిర్ి   

 

ఆడటి్ చయేునప్ుడ్ు, రిెషే్ట ెైన ప్రమ్జన్ాల కొరకు చెమంచిన తాతాొమక అడావనుసలు,  
వవ్రణాతిక 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 
అడావనుసలు ఎంత తవర ా వీల ైత ే అంత తవర ా సరుె బాట్  చయేామ  అడావసుసలు సరుె బాట్  
కాకపో వ్డ్ం అన్ే  ిసదరు అడావనుసలు దురివ మ్గము కావ్డా క ిమరియు ఖరుి చయే  మొతతము 

రి ి జమ చేయకుండా ఉండ్ట్ా కి ారి సుత ం ి  అట్ వ్ంట్ట బకాయి ఉన  అడావనుసలకు సంబం ించి 
తగు చరూ సుకోవ్డ్ంలో కారూదరుులు వఫలమయాూర  సయచిసయత , లేవ్న్ె తన అభూంతరములు 
సంబం తి ఆడటి్ ే ికలలో సయచించడ్ ెనై ి     

 
 

సరుె బాట్  కా  అడావనుసలకు సంబం ించిన కోె డడకరించిన ఆడటి్ అభూంతరములు  పటటిక  
  ఈ ే కికు జత ప్రచడ్ ెనై ి  రూ 106.72 లక్షల ప్ర యేం గల 28 టరాలు అందులో ఉన వ  

ఉ ాహరణకు ాను కొ  ఈ కిెంద చయప్డ్ ెనై ి  
 

4 1 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – జగితాయల్ – వయకిుగత్ అడాానత లు – ర్ికవర్ీ ర్ి సిర్ 
రాహణ లేదత – యమ మరుదెము  

  

-  ఆరకి సంవ్తసరము సంబం ించి వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ, జ తిాూలకు 
సంబం ించిన రికారుీ లను ప్రమిమం ా, అడటి్ చేయబడని సంవ్తసరములో రూ , - మొతతమును 
క ట్ీలో  ఉ య ూగులకు వ్ూకితగత అడావనుసలు ా డరా  చసే్థ చమెంచినట్ ా చయప్న్ెనై ి  అట్టే  వవ్రములు 
కిెం ి ప ందుప్రచన్ెనై ి  

వ్  
సం  

ోచర్ సంఖూ  
తే  ీ

అడావనుస 
సవ ావ్ము మొతతము రూ   

1 93/7-8-20104 ప్ండ్ుగ  6000.00 

2 95/7-8-2014 వదూ  10000.00 

  మొతతము  16000.00 

  

ఇంకా ఇతర ప్రిమలనలు చయే ా, వ్ూకితగత అడావనుసలకు సంబం ించిన రి సేర్ ఆడటి్ కు 
సమరి ంచలేదు  తత మతం ా, మం రు చయబడిన అడావనుస మొతతములు మరియు ాట్టకి 
సంబం ించిన రికవ్రీ వవ్రములు తెమయరాలేదు  కావ్ున అట్టే  వవ్రములను ఆడటి్ లో 
దుర వీకరించలేము   అందువ్లన సంబం తి రకిారుీ లను ెంట్న్ ేఆడటి్ ప్రమిలనకు సమరి ంచవ్ల ను   

 

టరా న్ెం   i   వ్ూ  మా  క   జ ితాూల, కరీంనగర్  లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
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 బంధనల 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 తప్ు డ్ు ాష్టూము చెప్ు ట్ వ్ంట్టవ ఆడటి్ లో గమ ంచడ్ ెనై ి   
 

అకెమ ెైన ఖరుిలకు సంబం ించిన అభూంతరములు ఆడటి్  ే ికలో చయ థంచబడని 
రూ 1278.48 లక్షల ేరకు గల 533 ఆడటి్  అభూంతరములు ఈ ే ికకు జతప్రచబడని వవ్రణ 
పటటి క    నందు చయప్బడినవ   
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – ేముల ాడ  – కరీ్ంనగర్ లాల   - స్ కయయరి్టీ గారుు ల యామకం 
– కాంటార కుి  ఒపపందం – రి్ సిర్ ేయబడలేదత – పరభ్ుత్ామునకు నషి్ము – రూ  93,068/- 

  

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ  ేముల ాడ్ కరీంనగర్ లా కు సంబం చిి -  రికారుీ లను 
ప్రమిమంచ ా, ఆడటి్ చేయబడిన సంవ్తసరా క ి ాను స్కెూూరటి్ ీ ారుీ ల తముల కొరకు రూ 18, 

61,353/- ఖరుి చసే్థ యున్ా రు   ఇంకా సంబం తి ెలై్స ను ప్రిమమంచ ా, స్కెూూరిట్ ీ ారుీ ల సరఫరా 
కు సంబం ించి చసేుకున ట్ వ్ంట్ట ఒప్ ందమును రి స్టే రష్టన్ ాఖలో రి సేర్ చేయించలేదు   ఇ  ి

యమ వరుదెము   ీ  ావరా ప్రభుతవమునకు రాబడి నషే్టము జరి ని ి   కావ్ున బందనల 
ప్రకారము ఒప్ ంద మొతతము ెనై   అన ా రూ  , , - ను సంబం తి వ్ూకుత ల నుండ ిరాబట్టే  
అట్టే  వవ్రములను ఆడటి్ కు తెమయ ప్రివ్ల ను   

 

టరా న్ెం   viii   వ్ూ  మా  క   జ తిాూల, కరీంనగర్  లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి   
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – మలాల పూర్   – కరీ్ంనగర్ లాల   - బిలుల ల ెల్లంపులు – మ థర- 
ఆడిటటంగ్మ ేయించక పో వుట – యమ మరుదెము – రూ  12,51,855/- 

  

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ మలాప్ూర్ కు సంబం ించిన -  చెమంప్ుల వవ్రములు 
ప్రమిమంచ ా, రూ 12,51,855/- మొతాత క ిఏ వధ ెనై మ థర- ఆడటి్టంగ్మ చయేించకుండా  చమెంప్ులు చేస్థ 
యున్ా రు  ఇ  ి యమ వరుదెము  ఎందుకన ా, ప్రభుతవము మౌకొ ెమో సంఖూ 
28801/581/ఎ1/అడిి న్.II/2007, తే .ి29-02-2008 ఆరకి (అడిిన్ -II) ాఖ ప్రకారము మరియు రాషే్టర 
ఆడటి్ సంచాలకుల ారి ఆ ే ాలు ఆర్ ఒ స్థ.న్ెం.15525/కక/2007-08, తే .ీ08-04-2009 ప్రకారము 
రాషే్టరములో  అ  మారకొట్ క ట్లీు వ ి ా ఖరుిలకు సంబం ించిన బిలులను మ థర – ఆడటి్టంగ్మ 
చేయించవ్ల ను  కావ్ున  వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ మలాప్ూర్ కు చెం ని అ కిారులు బంధనలు 
అ కె ంచి చసే్థన చమెంప్ులను ఆడిట్ అభూంతరప్రచన్ెనై ి  

 

టరా న్ెం  , xiv   వ్ూ  మా  క   మలాప్ూర్, కరీంనగర్  లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  
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 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – హాల్యా    – నలల గ ండ  లాల    - ఆడిట్ ీ  జమ ేయకుండుట 
– చరయలు అవసరము – రూ  89,557/- 

  

హామయా మారకొట్ క ట్ ీ క ి సంబం ించిన 2014-15 ారిిక ఖాతాలను ప్రిమమంచ ా, కిెంద 
టరకొన  వధం ా వ్ూయము చేస్థ యున్ా రు   అయిత ేఅట్టే  వ్ూయమునకు సంబం ించిన ఆడిట్ ర  

చెమంచలేదు  అట్టే  వవ్రములు  

 

2014-15 సంవ్తసరా క ిసయా ల వ్ూయము  రూ.20483626  

 

త్గిగంచవలస్థనమ  :  

1) 10% స్థ యం ఎఫ్   జమలు  2014-15  రూ   1986046 -00 

2) ప్ండ్ుగ అడావనుసలు                       రూ.  586096 -00      

3) ప్నులలో  ఎఫ్ ఎస్ట డ.ి లు      రూ.             -00 

4) ఇతర డిపా ట్     రూ.            -00 

                                                            రూ.             

కర వయయము                        రూ.2572142 

   

చెమంచవ్లస్థన ఆడటి్ ర  : రూ. 17911484  x 0.5% = రూ.89557   

 

కావ్ున, అట్టే  మొతతము రూ  89,557/- లను ఈ కిెంద తలెుప్బడని ఖాతా ప్దుె లకు జమ చసే్థ, 
అట్టే  చాలను ను ఆడటి్ కు సమరి ంచవ్లస్థ ఉన ి    
 

ేజర్ హడె్ 0070 ఇతర ప్రపిాలన చారీిలు 
సబ్ జేర్ హడె్: 060 ఇతర సరీవసులు 

ెైనర్ హడె్  0110 ప్రభుతవ ఆడిట్ మ రమ 
డిట్రలీై్ హెడ్   వ్ూ మా క  చమెంప్ద ని ఆడటి్ ర 

 

టరా న్ెం  ,  వ్ూ  మా  క  హామయా, నల కండ్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి   
 

 అ  ే వదం ా నల కండ్ లాలో  రాూలగూడ్ మారకొట్ క ట్ీ కి సంబం ించిన -  
ారిిక ల కొలను ప్రిమమంచ ా, ఆడటి్ చేయబడిన సంవ్తసరములో రూ 2,87,38,299/- కర 

వ్ూయము ా ల కిొంచన్ెైన ి  కావ్ున అట్టే  వ్ూయములో  నకు సమాన ెైన మొతతము 
రూ 1,43,691/-.  ను ఆడిట్ ర  కిెంద సంబం ిత ప్దుె  కు జమచసే్థ అట్టే  వవ్రములను ఆడిట్ కు 
సమరి ంచ వ్లయును   
 

టరా న్ెం    వ్ూ  మా  క   రాూలగూడ్ , నల కండ్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి   
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. ోచరుల  ేత్న బిలుల లు  కంటటంజకంట్ బిలుల లనతండి త్గిగంపులు  నహాయింపులు 
సంబం ిత్ అక్ెంటల కు జమ ేయకపో 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 ఆడిట్ లో గమ ంచడ్ ెనై ి  వ్సయలు చేస్థన మొతాత  రిాషే్ట కాలంలో ప్రభుతవ 
ఖాతాకు జమచయేాలన్ ేచటే్ ప్ర ెైన  బంధన ఉన ి  ఈ బంధమ  పాట్టంచనట్యిత ేచటే్ ప్రకారం 
జరమిాన్ా, న్రే అ మ్గం చయేవ్చుిను  

 

  ప్ బిలు ేతనం బిలుల నుండి నహాయించిన వవధ త ిీంప్ులు వ్సయళ్ ను 
ప్ూరిత ా కొ ిె ా ప్రభుతావ క ి జమ చేయకుండా ఉన  కేసులకు సంబం ించిన అభూంతరములు 160 
ఆడటి్ టరాలలో రూ 212.19 లక్షల ప్ర ేయమున  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  

అమికప్ు 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 సంక్షమే  ి

 
 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – ేముల ాడ   –  కరీ్ంనగర్  లాల    - సర్ీాస్ టాక్స  మర్యిు 

ఎడుయకషే్న్ స్ స్  – పరభ్ుత్ామునకు జమ ేయబడ లేదత – కరమ రహిత్ము – రూ  2,30,063/- 

  

-  ఆరిెక సంవ్తసరములో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ ేముల ాడ్కు సంబం ించిన 
రికారుీ లను ప్రమిమంచ ా, రూ  18,61,353/- మొతాత  స్ెకూూరటి్ీ ారుీ ల తేనముల కొరకు సెసర్స 
సురక్ష స్కెూూరిట్ ీ సరీవస్సె్ట, కరీంనగర్ ారకిి చమెంచట్ం జరి ిన ి   కా  అట్టే  మొతతము నుండ ి  
సరీవస్ట ట్ాక్సస మరయిు   ఎడ్ుూకషే్టన్ స్ెస్ట నహాయించి ప్రభుతవ ప్దుె నకు జమ చేయలేదు  అ 
వవ్రములు  

వ  
సం  

మవరములు ర్ికవర్ీ ాత్ము సూి ల మొత్ుము 
రూ  

టాక్స స్ స్  
మొత్ుం రూ  

1 సరీవస్ట ట్ాక్సస  12% 18,61,353 2,23,362 

2 ఎడ్ుూకేష్టన్ స్సె్ట 3% 2,23,362 6,701 

 మొతతము    2,30,063 

 

టరా న్ెం   ix   వ్ూ  మా  క  ేముల ాడ్, కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
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 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – హాల్యా – నలల గ ండ లాల   – పనతల బిలుల లు ెల్లంపులు – 
చటిబదె నహాయింపులు – పరభ్ుత్ా పదతె కు జమ ేయ బడ లేదత – చరయలు అవసరము – 
రూ  3,35,680/-   

  

ఈ కిెంద అనుబంధం– I లో తలెుప్బడని ోచర్స ను ప్రమిమంచ ా, -  సంవ్తసరమునకు 
ాను కిెంద తమె థన ప్నులను మారకొట్ క ట్ీ తరప్ున చపే్టే్డ్ం జరి ని ి  ఇంకా ప్నులకు 

సంబం ించిన బిలులను ప్రిమమంచ ా,  అట్టే  బిలుల నుండి ఆ ాయప్ు ప్ను , వలువ్ ఆ ారతి ప్ను , 
స్థనరజే్ స్సె్టస మరయిు లేబర్ స్ెస్టస లను నహాయించి యున్ా రు   కా   సంబం తి ఇతర ెైల్స ను 
ప్రమిమంచ ా, అట్టే  నహాయింప్ులను సంబం ిత ప్రభుతవ ప్దుె లకు జమ చయేలేదు   ఇ ి కెమ 
రహ తము  కావ్ున, అట్టే  మొతతములను ెంట్న్ ే జమచేస్థ ఆ వవ్రములను ఆడటి్ అ ికారులకు 
సమరి ంచవ్లయును    నహాయింప్ుల వవ్రములు  

 

అనతబంధము – I 
మొతతము రూ లలో 

ోచర్ సంఖయ పనతల మవరములు  ఐ  టట ాయట్ స్ీ  ార్్ లు  లేబర్ స్ స్  
22/2014-15 స్థ  స్థ  రోడ్ రాిణము 26381 58886 43195 14132 

47/2014-15  ెట్టరక్స ట్ను ల ోడౌన్ 
రాిణము  

177137 395395 143267 79079 

48/2014-15  ెట్టరక్స ట్ను ల ోడౌన్ 
రాిణము  

149739 334238 97188 66843 

120/14-15  ెట్టరక్స ట్ను ల ోడౌన్ 
రాిణము  

205036 457669 143267 91534 

121/14-15  ెట్టరక్స ట్ను ల ోడౌన్ 
రాిణము  

174179 388792 97188 77758 

43/14-15 ోడౌన్ కు వదుూతు  సరఫరా 
ప్నులు  

5974 13336  2667 

44/14-15 ోడౌన్ కు వదుూతు  సరఫరా 
ప్నులు  

9214 18336  3667 

మొత్ుము 747660 1666652 524105 335680 

 

టరా న్ెం   ix   వ్ూ  మా  క  హామయా, నల కండ్  లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
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 అ ే వధం ా, ఇ ే మారకొట్ క ట్ీ అయిన హామయా నందు, -  సంవ్తసరమునకు 
ాను, మారకొట్ క ట్ీ కొరకు ఒక ాహనమును అ ెెకు వ మ్ ించన్ెనై ి   అట్టే  ాహనమునకు 

సంబం ించి ఆడటి్ చేయబడని సంవ్తసరములో ఆ ాహన అ ెె  కొరకు కళ ంజమ ట్రా లె్స ారకిి రూ  
1,79,886 /- చెమంచట్ం జరి ని ి   కా  అట్టే  బిలులలో, ఆ ాయప్ు ప్ను  చటే్ము స్కె్షన్  స్థ  
ప్రకారము చయేవ్లస్థన   చటే్బదె నహాయింప్ులు చేయలేదు   కావ్ున అట్టే  మొతతములో   
నకు సమాన ెైన రూ  3598/-  సంబం తి వ్ూకుత ల నుండ ి రి ి రాబట్టే  అట్టే  మొతతమును సంబం తి 
ప్రభుతవ ప్దుె కు జమచసే్థ ఆ వవ్రములను ఆడిట్ కు తెమయజయేవ్ల ను   

 

టరా న్ెం ,  వ్ూ  మా  క  హామయా, నల కండ్  లా 2014-15 సంవ్తసరము ఆడటి్ ే కిలో ి   
 

 ఇంకా రాూలగూడ్ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ లో కూడా ాహన వ మ్గ చమెంప్ు లలో 
ఆ ాయప్ు ప్ను  నహాయింప్ు జరి థ సంబం ిత ప్దుె కు జమ చయే లేదు   -  ఆరిెక 
సంవ్తసరములో, సెసర్స ెై ర  ట్రా ెల్స  ారకిి రూ  2,64,000/- ాహన వ మ్గము కొరకు చమెంచ 
న్ెైన ి   కా  అట్టే  బిలు యందు   ఆ ాయప్ు ప్ను  నహాయింప్ు చేయలేదు   కావ్ున రూ  

, - మొతతమును సంబం ిత వ్ూకుత ల నుండ ిరాబట్టే  ఆ మొతాత  ఆ ాయప్ు ప్ను  ప్దుె కు జమ 
చేస్థ, వవ్రములను ఆడటి్ కు సమరి ంచవ్ల ను  

 

టరా న్ెం  ,  వ్ూ  మా  క  రాూలగూడ్ , నల కండ్  లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి   
 

 రి్కారుు 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  అప్ు డే, ప్రజల డ్బు  ఖరుి ెటే్డ్ంలో పారదరుకత మరియు 
స్ామానూ ప్రజా కా క ి ా  మౌకొ ఉప్మ్గములను సహేతుకం ా చయడ్గలం  రికారుీ లు తయారు 
చేస్థ ఆడటి్ కు సమరి ంచడ్ం అన్ే ముఖూ ెైన ప్  డరా యింగ్ మరయిు డసి రిసంగ్ 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 సమరి ంచడ్ంలో వఫలమయాూరు  రికారుీ లు 
సమరి ంచకపో వ్డ్ం అన్ ేకటే్ ిరి కిెంద ఎకుొవ్ ాగం ప్నులకు సంబం ించిన రికారుీ లు, అన ా ఎమ్  
బుక్స, అంచన్ా ెలై్, ట్రండ్రు మొదల ైనవ  గతావ – ోచరు మరయిు సంబం తి ెళై్ళ , రి షే్టరు 
సమరి ంచకపో వ్డ్ం  ఈ కటే్ ిరకీి సంబం ించి వవధ ఆడిట్ ే కిలలో  చయ థన అభూంతరాలలో 
కొ ంట్ట  కిెంద చయప్డ్ ెనై ి  ఆడటి్ అ ికారులు ా , ఇతరులు ా  వ్చిినప్ుడ్ు రికారుీ లు 
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అడ్ుగుచున నయ, రికారుీ లు తయారు చయేకపో వ్డా కి గల కారణాలను సదరు సంసాల అ ికారులు 
చెప్ లేక పో వ్డ్ం ఆశ్ిరాూ  కమ ిసుత న ి   

 

 రికారుీ లు సమరి ంచకపో వ్డ్ం అన్ ేకటే్ రి ికిెంద రూ  1337 14 లక్షల ేరకు గల 320 ఆడిట్  
అభూంతరములు ఈ ే కి కు జతప్రచబడిన వవ్రణ ప్ట్టేక  ( )  లో చయప్బడినవ   
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – ర్ాయలగూడ  – నలల గ ండ లాల   - జనర్ేటర్ రాహణ – లాగ్ 
బుక్స చూ థంచ లేదత – కరమ రహిత్ము – రూ  2,37,222/- 

  

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ రాూలగూడ్ కు సంబం ంిచిన జనరటే్ర్ రవహణ ెళై్ ను 
ప్రమిమంచ ా, 2014-15 నందు జనరటే్ర్ రవహణ కొరకు రూ 2,37,222/- వ మ్ ించినట్ ా 
గురితంచన్ెైన ి  ఇట్టే  ఖరుి మొతతము జనరటే్ర్ రవహణ కొరకు డడ ల్ కొను ోలు చసే్థనట్ ా 
చయ థంచారు  అయితే ఆ వధం ా కొను ోలు చసే్థన  డడ ల్ ఎంత మొతతంలో ఎప్ుడపె్ుడ్ు ాడి యున్ా రో 
వవ్రములు సమరి ంచలేదు   ీ క ి సంబం ించిన లాగ్ బుక్స ప్ర  ఆడటి్ నందు  చయ థంచ లేదు, 
కావ్ున అట్టే  వ్ూయమును ధృవీకరించలేము    ఆ వవ్రములు  

ోచర సంఖాూ  వవ్రములు  కాలము  చెమంచిన మొతతము రూ  

47/2014-15 

జనరటే్ర్ రవహణ కొరకు డడ ల్ 
కొను ోలు 

4/14 40915 

78/2014-15 5/14 ,6/14 44764 

123/2014-15 7/14 20058 

150/2014-15 8/14 15213 

193/2014-15 9/14 20476 

229/2014-15 10/14 17917 

254/2014-15 11/14 13876 

285/2014-15 12/14 20108 

310/2014-15 1/15 13044 

353/2014-15 2/15 ,3/15 30851 

మొత్ుము 237222 

  

టరా న్ెం  ,  వ్ూ  మా  క  రాూలగూడ్ , నల కండ్  లా 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి   
 

 వయ  మా  క  – మానకొండూర్ – కరీ్ంనగర్ లాల  –  అ ెె  ాహనముల మ యోగము – సంబం ిత్ 
రి్కారుు లు చూ థంచక పో వుట – రూ  73,286/- 

  

 ప్రభుతవము సరుొలర్  మెో న్ెం  1320/659/A2/W&M/ 2007, తే :ీ 11.12.2007 మరయిు 
సవ్రించబడని సరుొలర్ ెమో న్ెం 10783-C/321/DCM-II/2010, తే 1ీ3.06.20112 నందు 
తెమయజేస్థన వధం ా అ ెె  ాహనముల వ మ్గము వష్టయములో ఈ కిెంద సయచనలను 
తప్ సరి ా పాట్టంచ వ్లయును      
 

 

 



 208 

 ట్ాకీస టట్ తో రి స్టే రష్టన్ అయినట్ వ్ంట్ట ెైై టే్  ాహనములను మాతర ే అ ెెకు సుకో ామ  

 ప్ర  , న్లెలకు ఒకస్ారి కాలుష్టూ యంతరణ ధృవ్ ప్తరము సమరి ంచవ్ల ను  

 అనుమ  ప్ను  చెమంప్ు త తిర ధృవ్ ప్తరములు, ాహన మా, థట్ న్సె్ట త తిరములు   
           వ ి ా సమరి ంచవ్ల ను  

 బాడి్ తో కూడిన ల ైస్నె్స ను డెైవై్ర్ కమ  ియుండామ  

  

 -  ఆరిెక సంవ్తసరములో రూ 73,286/- మొతాత  ాహన అ ెె  రూప్ంలో ట్రా ెల్ 
ఏజక స ారకిి చమెంచి యున్ా రు   కా  ెనై తెమ థన ఏ ఒకొ రకిారుీ  కూడా ఆడటి్ కు సమరి ంచలేదు   
అందువ్లన, ఆ వధం ా వ మ్ ించిన మొతాత  ఆడటి్ లో అభూంతర ప్రచ న్ెైన ి  
   

టరా న్ెం  ,  వ్ూ  మా  క  మానకొండ్యర్  కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి   
  

 అంతే కాకుండా, కరీంనగర్ మారకొట్ క ట్ీ నందు 2014-15 ఆరిెక సంవ్తసరములో 
రూ 2,84,594/- అ ెె  ాహన చారీిల కిెంద సంబం తి ట్రా లె్ ఏజక స ారిక ిచెమంచ న్ెనై ి   కా  అట్టే  
వ మ్గమునకు సంబం ించిన వవ్రములు, ెలై్స మరియు ఇతర రికారుీ లు ఆడటి్ కు 
సమరి ంచలేదు  కావ్ున ఇ ి కెమ రహ తము    

 

టరా న్ెం   iv   వ్ూ  మా  క  కరీంనగర్ 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి  

 

 ఇంకా, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ దెెప్మ నందు -  ఆరకి సంవ్తసరము నందు అ ెె  
ాహన వ మ్గము కోసం రూ  1,14,000/- ఖరుు ేస్థ యు ానరు   కా  వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ

అ కిారులు అట్టే  ఖరుికు సంబం ించిన లాగ్ బుక్స, ెలై్స త ితర రికారుీ లు ఆడిట్ కు సమరి ంచలేదు   
అంతే కాక, ెైన టరకొన  బిలు నుండి చటే్బదె నహాయింప్ు అయిన ఆ ాయప్ు ప్ను ను 
త ిీంచలేదు   
 

టరా న్ెం   viii   వ్ూ  మా  క  దెెప్మ  కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  

 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – మలాయల్  – కరీ్ంనగర్ లాల  – పనతల బిలుల లు ెల్లంపు – 
సంబం ిత్ కొలత్ల పుసుకములు   ైల్  – సమర్ిపంచలేదత  - వయయము  ై  అభ్యంత్రము –   
రూ 12,93,836/- 

  

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ మలాూల్ కు చెం ని ప్నుల బిలులను ప్రమిమంచ ా, ఈ కిెంద 
తెమ థన వధం ా ప్నులు రవహ ంచి యున్ా రు  -  ఆరకి సమతసరమునకు ాను 
రూ 12,93,836/- వలువ్ కమీన ప్నులు చపే్ట్టేన్ారు   ఆ వవ్రములు కిెం ి వధం ా కలవ్ు  
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వ్  

 
సం. 

ోచర్ న్ెం   
తే  ి

చెమంచిన 
మొతతము రూ   ప్  వవ్రములు  కొలత ప్ుసతకము 

న్ెం  

1 3/04-2014 768482 

 ెట్టరక్స ట్ను ల లవ 
స్ామరాం కమీన ోడౌన్ రాిణము  

209/201314 

387/2013-14 

258/2010-11 

2 4/04/2014 495439 

సబ్ మారకొట్ యారీ్ ిమన 
ప్నులు  

451/2012-13 

3 102/08-2014 14915 

స్థ స్థ  రోడ్ రాిణా కి 
సంబం ించిన EMD/FSD 

MB ెం  లేదత  
EMD Rs.7415 

FSD  Rs.7500 

4 103/08-2014 15000 
EMD/FSD ల వడ్ుదల 01/2010-11 

EMD 7500 

FSD  7500 

 మొతతము  1293836   

 

 కా , ెైన జరి ని చెమంప్ులకు సంబం ించిన కొలతల ప్ుసతకములు, ెైల్స ాట్టతో పాట్  
ప్రిపాలన మరియు స్ాంకే క అనుమతులు, ఇంకా ఎస్థే టే్స మొదలగు రకిారుీ లు ఆడటి్ ప్రిమలనకు 
సమరి ంచలేదు  ఇట్టే  ముఖూ ెైన రికారుీ లు లేకపో వ్ుట్ వ్లన ెై ప్నులకు చసే్థన ఖరుిలను 
సంబం తి రకిారుీ లు సమరి ంచే వ్రకు అభూంతప్రచన్ెనై ి    
 

టరా న్ెం    వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ మలాూల్  కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి   
 

 అ ే వధం ా, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కలప్మ కి సంబం ించిన -  రికారుీ లను 
ప్రమిమంచ ా, ోచర్ నంబరు 14/17-07-2014 & 155/28-10-2014 ప్రకారము రూ 2,78,349/- 
మొతతమును సంవ్తసరము ప డ్వ్ున్ా వవధ ప్నుల కొరకు ఖరుి చసే్థ యున్ా రు  అయితే అట్టే  
వ్ూయమునకు సంబం ించి ఏ ఒకొ రకిారుీ ను కూడా ఆడిట్ కు సమరి ంచలేదు   అందువ్లన ఆక్షే థంచ 
న్ెైన ి  

టరా న్ెం   వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ క ట్ీ కలప్మ  కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి   
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ – మంథ  – కరీ్ంనగర్ లాల  – రెి్షి్ మొత్ుములు క ష్నర్ 
మరి్యు సం ాలకులు మార్కెటటంగ్ గారి్కి పం థనటలి గా తెల్పారు – సంబం ిత్ రశీదత లు ఆడిట్ 
కు సమర్పించలేదత – అభ్యంత్రము – రూ  2,20,956/- 

  

ఆడటి్ రవహ ంచబడని సంవ్తసరము -  లో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ మంథ  
నుండి   నిెన్ కాంట్టరబూూష్టన్ కిెంద ెనై తమె థన మొతతమును డరా  చసే్థ క ష్టనర్ మరియు 
సంచాలకులు మారకొట్టంగ్ ాఖ, హెదైరాబాద్ ారిక ిప్ం థనట్ ా చె థ  యున్ా రు   అట్టే  వవ్రములు 
న్ెల ారి ా కిెంద ఇవ్వబడనివ  
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వ  సం  ెల ెల్లంచిన మొత్ుము రూ  

1 మార్ి  2014 24548 

2 ఏ థరల్  2014 27850 

3 ే  2014 & న్  2014 52154 

4 ల ై  2014 5893 

5 ఆగష్టుే   2014 5740 

6 స్ె ెే ంబర్  2014 17969 

7 అకోే బర్  2014 10931 

8 నవ్ంబర్  2014 37580 

9 డిస్ెంబర్  2014 25465 

10 జనవ్రి 2015 11921 

11 థబరవ్ర ి2015 905 

 మొత్ుము 220956 

 

 కా , ఆవధం ా ప్ం థంచినట్ ా రమదు లు ా , డిమాండ్ డరా ఫే్ట లు ా  ఏ వధ ెనై స్రవకృ క ి
సంబం ించిన ప్తరములు ఆడటి్ కు సమరి ంచలేదు   అందువ్లన ె ైవధం ా చమెంచిన మొతతములను 
ఆడటి్ నందు దుర వకరించలేము  ఇట్టే  వష్టయములో తగు చరూలు ెంట్న్ ే సుకో  వవ్రములను ఆడటి్ 
కు తమెయజవే్ల ను   
 

టరా న్ెం   వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ క ట్ీ మంథ   కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి   
 

 అ  ే వదం ా, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ జ ికుంట్ కారూదరిు చకె్స న్ెం2489. తే :ీ 

31.03.201  ావరా రూ  1,30,000/- డరా  చసే్థ, జ ికుంట్ కాట్న్ మారకొట్ యారీ్ నందు గల రకతైు 
బజార్ కు ఫరి చర్ కొను ోలు చసే్థ యున్ా రు   కా , అట్టే  కొను ోలుకు సంబం ించిన బిలులు, 
రమదులు, ఇతర ఏ వధ ెనై ప్తరములు ఆడటి్ సమయములో సమరి ంచలేదు   అందువ్లన ఆ 
వధం ా ఖరుి చసే్థన మొతాత  ఆడటి్ లో ఆక్షే థంచ న్ెనై ి   
 

టరా న్ెం  వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ క ట్ీ జ ికుంట్ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే ికలో ి   
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. ధతల దతర్ిా యోగము (కేటగిర్ి ెం ) 

 

          ధుల దురివ మ్గమునకు సంబం ించి ఆడటి్ లో గమ ంచినవ సంబం తి ఆడటి్ 
ే ికలలో సయచించబడనివ  ధుల దురివ మ్గమునకు సంబం ించి రూ 19.95 లక్షల ప్ర ేయం 

ఉన  21 కేసులు సంబం తి ఆడటి్ ే కిలలో తలెుప్బడనివ  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  

 

 వయసాయ మార్కెట్ క టీ – కరీ్ంనగర్ – పనతలలో అతికరమణ – ఇత్ర లోపాలు – ధతల 
దతర్ిా యోగము – తిరి్గి ర్ాబటివలయునత – రూ  2,36,560/- 

 

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ కరీంనగర్ మౌకొ ారిిక ల కొలను ప్రిమమంచ ా, చకె్స న్ెం  
607114, తే :ీ07.08.2014 ావరా రూ  2,36,560/- మొతతమును డరా  చసే్థ అట్టే  మొతతమును కిెం  ి
ప్నులకు చమెంచి యున్ా రు  

 

 రకండ్వ్ ేట్  వ్దె ారీ్ గ ి రాిణము 
 స్థ స్థ  రోడ్ు పాూచ్ ప్నులు 
 బావ ెైన ిెల్ అమరుిట్ 

 ప్శువ్ుల అవ్రోధము అమరుిట్  

 

 ెైన టరకొన  ప్నులకు ప్రపిాలన మరయిు స్ాంకే క అనుమతులను సరుొలర్ న్ెం  Ec-

T/New Works/2013-14, తే :ీ 30.04.2013 of C&DAM, హెైదరాబాద్ ారి ావర మరయిు D.R.No: 

87,88,89&90/2013-14, తే  ీ23.05.2013 ావరా ప ం  ియున్ా రు   ె ైప్నుల  కొలతల ప్ుసతకము 
న్ెం  389/2012-13 లో నమోదు చసే్థ యున్ా రు  కా  అట్టే  ప్నులను మారకొట్ క ట్ ీచెరైిన్ ార ిలేఖ 
AMC/KNR/2013, తే ీ 23.10.2013, ావరా ఏ వధ ెనై అనుబంధ ఒప్ ందం లేకుండా రవహ ంచారు   
ఇ  ి ధుల దురివ మ్గము   ఇ ే కాక ఇంకా కిెం ి లోపాలను గురితంచన్ెైన ి  
 

 ప్రిపాలన మరయిు స్ాంకే క అనుమతుల ప్రతులు  చయప్లేదు 

 ప్  ప్ూరిత చేస్థన వవ్రాలను నమోదు చేస్థ దుర వీకరించలేదు 
 కావమట్ీ కంట్రర ల్ ధుర వ్ ప్తరము జత చయేలేదు 
 ప్నుల రవహణ ఆలసూము  అయిన ా క ిత ిన వసతరణ ఒప్ ందం జరగలేదు 
 ప్నులకు సంబం ించిన అంతూ చమెంప్ు బిలును థర ఆడటి్ చయేించలేదు కా  ప్రభుతవ   
           మోమో న్ెం ఎ అడిిన్ , తే  ీ  ప్రకారము ఇ  ి 
           అ ారూము   
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ెైన టరకొన  లోపాలను బట్టే  ెై వధం ా ఖరుి ెట్టేన మొతాత  దురివ మ్గము 
చేస్థనట్ ా బావంచట్ం జరి ిం ి  ీ క ి కారణ ెనై వ్ూకుత ల ెనై చరూలు సుకోవ్లస్థన ి ా 
సయచించన్ెనై  ి

టరా న్ెం  , i   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కరీంనగర్ 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
 

. అ ిక లె్లంపులు (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 ి  
 

 అ ిక చమెంప్ులకు సంబం ంిచి రూ 46.39 లక్షల ప్ర యేం కమ ిన 33 అభూంతరములు  
కోె డడకరించిన ప్ట్టేక నం     లో చయప్బడనివ  కొ  అభూంతరములు గిువ్ ఉదహరంిచడ్ ెనై ి  

 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టట – ముసాు బాద్ – కరీ్ంనగర్ లాల  – పనతల రాహణ – అ ిక 
ెల్లంపులు – తిరి్గి ర్ాబటి వలయునత – రూ  32,638/- 

 

     1)  ోచర్ న్ెం. 80/   07/2014    రూ.7956133 

     2)  ోచర్ న్ెం. 161/ 20/11/2014 రూ.891067 

 

ెైన టరకొన  ోచర ప్రకారము, సబ్ మారకొట్ యారీ్ బొ పా ప్ూర్ వ్దె తూ కల మరియు 
కొలతల  డె్ మరయిు ోడౌన్ రాిణము కొరకు రూ  16,87,200/- మొతతమును మె  థ  రామచందరం 
కాంట్రా కేర్ కు చెమంచట్ం జరి ంి ి   అయితే, కొలతల ప్ుసతకము  న్ెం  210/2013/2012 ను ప్రిమమంచ ా, 
రూ  17,74,200/- అంచన్ా వలువ్తో ట్రండ్ర్ థలవ్ట్ం జరి ిం ి     అట్టే  ప్ కి మె  థ  రామచందరం 
కాంట్రా కేర్, 04.87%  అ కి  ాతముతో  అన ా రూ 18,60,603/- ట్రండ్ర్ సే్థ ఒప్ ందము 
చేసుకున్ా రు    కా  అట్టే  ఒప్ ందము ప్రకారము కిెం ి వదం ా చమెంప్ులు జర ామ   
               1) ప్  చయేబడని మొతతము                ===1786076 

1) కలపవలెనత  
ఎ) ఐ ట్ట              == 40008 

బి) ాూట్           == 89304 

స్థ) లేబర్ స్సె్ట        ==   17861 

డ)ి స్రనరజే్ చారీిలు ==  14216 

                                                         (+)             161389 
                                                             ---------------- 

మొతతం        1947465 

              ---------------- 
ప్రి  చయేబడని  రూ.     18,60,603 (ఒప్ ందం ప్రకారము  
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2) స్థ ేయవ్ల ను  
1. ఐట్ట                  == 40008 

2.ఎఫ్ ఎస్ట డ ి              == 44652 

3. ాూట్                ==89304 

4. లేబర్ స్సె్ట            ==17861 

5. స్రనరజే్ చారీిలు     ==14216 

                    (-)    ==206041 

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

                        చమెంచవ్లస్థన కర మొతతము (-)    16,54,562 

 

కా , రికారుీ లను ప్రిమమంచ ా, రూ  16,54,562/-, బదులు ా రూ  16,87,200/-  మొతతమును 
దుర వీకరించి  తదనుగుణం ా చమెంప్ులు జరిపారు   కావ్ున రూ 32,638/- అ కి చమెంప్ు జరి ని ి   అట్టే 
మొతతమును సంబం తి కాంట్రా కేర్ నుండి రి ి రాబట్టే , మారకొ ట్ క ట్ీ ధులకు జమ చేయవ్ల ను  

 

టరా న్ెం  11 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ ముస్ాత బాద్ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ –  పపదండి – కరీ్ంనగర్ లాల  – సర్కండర్ లీవ్ కు మధయంత్ర భ్ుర తి 
ెల్లంపు – యమ మరుదెము  – తిరి్గి ర్ాబటి వలయునత – రూ  6765/- 

 

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీచకప్ దండ ికి సంబం ించిన ోచర్ న్ెం  31/ 08-12-2014 మరయిు 
ఆర్ ఆర్  న్ెం 34/ 02-01-2015 లను ప్రిమమంచ ా, కిెంద తెమ థన వధం ా స్థబ ం కిి సంబం ించిన 
సరకండ్ర్ మవ్  రో లు  కు   మధూంతర భుర  కమ థ చమెంచి యున్ా రు   కా  ఇ ి యమ 
వరుదెము  అట్టే  వవ్రములు ఈ వధం ా కలవ్ు  

 వ్  
సం . 

స్థబ ం ి టరు  హో ా ోచర్ న్ెం    
తే  ి

మూల 
ేతనము  
– రూ  
లలో 

ఐ ఆర్      
  

మొతతము 
రూ  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

ఎం  ఇందరస్టన్ా రకడిీ  – సయప్ర్ ెజైర్ 

ఆర్  కమలాకర్ – ఎ  ఎం  ఎస్ట  

 

ఎ  లక్షిి – ాచ్ మన్  
 

ఎన్  మె ాస్ట కారూదరిు  

 
31/08-12-2014 

 

31/08-12-2014 

 

31/08-12-2014 

 

 

34/ 02-01-2015 

 

 

6095 

 

6635 

 

5300 

 

7025 

1646 

 

1791 

 

1431 

 

1897 

1646 

 

1791 

 

1431 

1897 

 మొతతము  25055 6765 6765 
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 ప్రబుతవ ఉతతరువలు ొ  యం ఎస్ట  న్ెం 10 ఆరకి ( థ స్థ-I) ాఖ, తే  ీ 06-01-2014, టరా 
ఎఫ్  లో ఉన  ప్రకారము మధూంతర భుర  సరకండ్ర్ మవ్ తో పాట్  అనుమ ంచరాదు   అందువ్లన 

అట్టే  మొతతము రూ  6765/- సంబం ిత స్థబ ం ి నుండ ి రి ి రాబట్టే  మారకొట్ ధులకు జమ 
చేయవ్ల ను   

 

టరా న్ెం    వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ చకప్ దండి  కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
 

9.3 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ - కరీ్ంనగర్ – పనతల రాహణ – టరండర్ మొత్ుము కంటే అ కి 
ెల్లంపులు – కరమ రహిత్ము – తిరి్గి ర్ాబటి వలయునత – రూ  37,714/- 

 

 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కరీంనగర్ కు సంబం ించి 2014-15 మౌకొ ారిిక ల కొలో, 
ప్నుల రవహణ వవ్రములు ప్రమిమంచ ా, ఒక ప్ లో  రూ 37,714/- అ కి చెమంప్ులు జరి ినట్ ా 
గురితంచన్ెైన ి   కరీంనగర్ మారకొట్ యారీ్ లో ోడౌన్ దగీర స్థ  స్థ  రోడ్ రాిణము వష్టయములో ఈ 
చెమంప్ు జరి ని ి  ఒప్ ందం న్ెం 297/2011-12, తే  ీ21.12.2011 ప్రకారము ెనై తే  ీతమె థన ప్ క ి
సంబం ించి రూ.45,87,985/- అంచన్ా వలువ్ ా రారించారు  అయితే, కాంట్రా కేర్ (-) 31.32%  
తకుొవ్కు ట్రండ్ర్ కోట్ చేస్థయున్ా డ్ు   అట్టే  వలువ్ రూ  31,51,028/- కు సమానము    
 

 కా  కొలతల ప్ుసతకమును ప్రమిమంచిన థదప్, జరి ని ప్నుల మొతతము వలువ్ 
రూ 31,88,742/- ా నమోదు చేయబడిన ి  అన ా రూ 37,714/- అ కిము ా నమోదు చేస్థ 
తదనుగుణం ా చమెంప్ులు చసే్థ యున్ా రు  ఇట్టే  చెమంప్ు ొ  యం ఎస్ట  న్ెం 94, ఐ& స్థ ఎ డ ి

(PW-COD) ాఖ, తే :ీ 01.07.2003 ప్రకారము యమ వరుదెము  కావ్ున ఆ వధం ా చెమంచిన 
అ కి చమెంప్ు  సంబం తి వ్కిత నుండి రి ి రాబట్టే , అట్టే  మొతతము మారకొట్ క ట్ీ ధులకు జమ 
చేయవ్ల ను   
 

టరా న్ెం    వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కరీంనగర్ 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
 

 అ  ే వధం ా, కరీంనగర్ లా మానకొండ్యర్ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ నందు -  
ఆరకి సంవ్తసరము నందు ఒప్ ందం న్ెం  43/2014-15, తే 0ీ1-11-2014, ప్రకారము ప్  వలువ్ రూ  
లక్షలు ా రారించన్ెనై ి  అట్టే  మొతతములో ట్రండ్ర్ ాతమును (-) 16.60 %, త ిీంచ ా రూ 3,50,722/- 
కు ప్  వలువ్ను నమోదు చేయ వ్లస్థ యున ి  కా  కొలత ప్ుసతకము న్ెం  170/2013-14 ను 
ప్రమిమంచ ా, రూ 4,11,755/- మొతతమునకు నమోదు చసే్థ చమెంచి యున్ా రు  అన ా రూ 61,033/- 
అ కిము ా నమోదు చసే్థ తదనుగుణం ా చమెంచి యున్ా రు  ఇ ి యమ వరుదెము   కావ్ున అట్టే  
మొతతమును ెంట్న్ ే రి  ిరాబటే్ వ్ల ను    
 

టరా న్ెం   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీమానకొండ్యర్ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడటి్ ే కిలో ి  
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. వృ ా వయయము (కేటగిర్ి ెం ) 

 

వ్ూవ్స్ాయ క ట్ీ మారకొట్ ధులను కొ  సమయాలలో సదరు సయతరా లను పాట్టంచకుండా 
వ మ్ ించడ్ం వ్ల, వ్ృ ావ్ూయము జరుగుచున ి  2014-15 సంవ్తసరప్ు 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 11.02 లక్షల మొతాత కి, వ్ృ ాఖరుిలకు సంబం ించిన 1 అభూంతరము సయచించుట్ 
గమ ంచగలరు  

 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ –  దెపల్ల – కరీ్ంనగర్ లాల  –  ార్ాు  పతిరకల కొనతగోలు – వృ ా 
ఖరుు –  రూ  12030/- 

  

ెదెప్మ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కరీంనగర్ లా కు సంబం ించిన ఖరుి ప్దుె లను 
ప్రమిమంచ ా 2014-15 ఆరకి సంవ్తసరములో ఈ కిెంద తెమ థన  ారాత  ప్ రకలను  కొను ోలు  
చేస్థనట్ ా గురితంచ న్ెనై ి   అవ  1) స్ాక్షి  2) ఆంధర ప్రభ 3)  ఈన్ాడ్ు  4) సయరూ 5) ప్రజా శ్కీత 6)  
వ ాలాందర 7)  నమస్టత  తెలం ాణా 8)  జనం స్ాక్ష ి9)  ి హ ందయ 10)  డకెొన్ కాె కల్ 11)  ారత 12)  
ఆంధర జయూ  13) ఆంధర భూ  మరియు 14) ప్రజా తంతర  

 

 వ్ూవ్స్ాయ ప్రసి్థాతులు రకతైుల మన్ో ా ాలు తలెుసు కొనుట్కు ారాత ప్ రకలను 
ఉప్మ్గుంచుట్ మంచి ే, కా  ఇంత ఎకుొవ్ మొతతములో ఉప్మ్ ించట్ం అన్ే ి వ్ృ ా ఖరుి ా 
ఆడటి్ ావంచన్ెనై ి  అందువ్లన ఆ వధం ా చయేబడని ఖరుి రూ  12030/- ను ఆడటి్ లో ఆక్షే థంచ 
న్ెైన ి  
 

టరా న్ెం  , i   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ ీ దెెప్మ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి   
 

. ఇత్రములు (కేటగిర్ి ెం ) 

 

ెైన టరకొన  కేట్ ిరలిలో చయప్లే  అభూంతరములను ఈ కేట్ ిరలిో చయప్డ్ ెనై ి  అట్టే  892 

అభూంతరములు రూ 1632.04 లక్షలు ప్ర ేయము కలవ ఈ ే కిలో అనుబంధం ా ఉన  ( )  
ప్ట్టేకలో చయప్డ్ ెైన ి  
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 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ –  దెపల్ల – కరీ్ంనగర్ లాల  – దతకాణముల సము ాయము – 
అ ెెకు ఇవాకపో వుట – ర్ాబడి నషి్ం – చరయలు అవసరము  

  

ెదెప్మ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కరీంనగర్ లా కు సంబం ించిన ఆసుత ల రి సేర్ 
ప్రమిమంచ ా, రూ  లక్షల వ్ూయముతో 2007-08 సంవ్తసరము నందు మారకొట్ క ట్ ీ ఆవ్రణలో 
దుకాణముల సము ాయము రిించి యున్ా రు   అయితే ఆడటి్ ప్రిమౖమనలో అట్టే  దుకాణములను 
ఎవ్రకిీ అ ెెకు ఇవ్వకుండా గత , సంవ్తసరముల నుండి ఖామ ా ఉంచట్ం వ్లన మారకొ ట్ క ట్ీ క ి
రాబడలిో నషే్టము కమ  ి యున ి  ఇట్టే  వష్టయములో మారకొట్ అ ికారులు శ్దె చయ థంచి నట్ ా 
ప్రమిలనలో తలేలేదు   కావ్ున అట్టే  దుకాణములకు లేము రవహ ంచి ెంట్న్ే అ ెెకు ఇచేిందుకు 
త ని చరూలు సుకోన వ్ల ను   

 

టరా న్ెం  i   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ దెెప్మ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  

 

 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ కరీ్ంనగర్ –  ననతల  మరి్యు ఇత్ర పరయోజనములు – తిర్గిి 
ర్ాబటివలయునత – రూ  98,95,234/- 

  

మారకొట్ క ట్ట ఉ య ూగుల నిెన్ మరియు ాె ట్ ూట్ట యమములు  లో  యమను 
 ప్రకారము మరయిు ొ  యం ఎస్ట  న్ెం .444 ఎఫ్ & ఎ అ ిెకలిర్ (V) ాఖ, తే  ీ18-8-1980, లో 

రేెమౖంచిన యమముల ప్రకారము, మారకొట్ క ట్ట ఉ య ూగుల కు సంబం ించిన నిెన్ మరియు ఇతర 
ప్రమ్జనములు మారకొట్టంగ్ ాఖ సంచాలకులు హెైదరాబాద్ ారి నుండి ప్రతూేక బడెిట్ నుండి వడ్ుదల 
చేయవ్ల ను   

అయితే, 2014-2015 సంవ్తసరమునకు సంబం ించి మారకొట్ క ట్ట కరీంనగర్ మౌకొ ారిిక 
ల కొలను ప్రిమమంచ ా, రూ 98,95,234/- మొతతమును వ ాె ంత ఉ య ూగుల మౌకొ నిెన్ మరియు 
ఇతర ప్రమ్జనముల కొరకు చెమంచి నట్ ా గురితంచన్ెైన ి  కా  ఆడిట్ ము ింప్ు వ్రకు కూడా అట్టే 
మొతతములను మారకొట్టంగ్ ాఖ సంచాలకులు హెదైరాబాద్ ార ి స్ెంట్రల్ మారకొట్ ఫండ్ నుండ ి రి  ి
రాబట్ ే ట్కు ఎట్ వ్ంట్ట చరూలు చపే్టే్ లేదు  కావ్ున మారకొ ట్ అ ికారులు ఇట్టే  వష్టయములో త ని 
చరూలు చపే్టే్వ్లస్థన ి ా సయచించ న్ెనై ి   
 

టరా న్ెం  vi   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కరీంనగర్ 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి  

 

 ఇంకా, దెెప్మ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కి సంబం ించిన ారిిక ల కొల త ఖీలో రూ  
6,13,584/- మొతతమును సంబ ింత వ ాె ంత ఉ యూగుల మౌకొ నిెన్ మరయిు ఇతర ప్రమ్జన్ాల 
కొరకు వ మ్ ించ న్ెనై ి   అయితే సంబం తి రకిారుీ లను ప్రిమమంచ ా అట్టే  మొతతమును మారకొట్టంగ్ 
ాఖ సంచాలకులు హెదైరాబాద్ ారి స్ెంట్రల్ మారకొట్ ఫండ్ నుండి రి ి రాబటే్ లేదు   ఆట్ర వధం ా, 
ెనిన్ చమెంప్ుల రి సేర్ మరియు ఇతర ముఖూ ెనై ధుర వ్ ప్తరములు ఆడటి్ ప్రిమలనకు 

సమరి ంచలేదు   
 

టరా న్ెం  ix   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ దెెప్మ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే కిలో ి   
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 వయవసాయ మార్కెట్ క టీ జగితాయల్ – కరీ్ంనగర్ లాల  – అవుట్ సో ర్ి ంగ్ స్థబబం ి ేత్నములు 
– భ్మష్య ి చం ాలు – జమ మవరములు సమర్ిపంచలేదత – కరమ రహిత్ము –                 
రూ  1,49,961/- 

  

జ తిాూల్ వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ కి సంబం ించిన ఆడటి్ రవహణ సమయములో, రూ  
13,61,780/- మొతతమును ెసర్స సురక్ష స్కెూూరిట్ ీ సరీవస్ెస్ట ారకిి అవ్ుట్ స్ో రిసంగ్ స్థబ ం  ి

ేతనముల కిెంద చమెంచట్ం జరి ిం ి   ఆ మొతతములో భవష్టూ ిక ిసంబం ించిన 13.61%  మొతతము 
రూ  .1,49,961/-కూడా కమస్థ ఉన వ   అట్టే  వవ్రములు ఈ వధం ా ఉన వ  

వ్  సం  వవ్రములు ఉ యూగుల 
సంఖూ 

చెమంచవ్లస్థన 
సయా ల మొతతము 

రూ  

భవష్టూ ి 
మొతతము రూ  

1 డేట్ా ఎంట్ీర ఆప్రటే్ర్  2 152660 16809 

2 స్ెకూూరటి్ీ ారీ్్ 11 1093212 120384 

3 ాచ్ మన్ 1 115908 12768 

 మొత్ుము  13 1361780 149961 

 

 ప్రభుతవ ఉతతరువల ప్రకారము, భవష్టూ ిక ిసంబం ించిన ఉ యూగ యజమా  ాట్ా 13.61% 
మరియు ఉ య ూ ి ాట్ా 12% మొతతములను అవ్ుట్ స్ో రిసంగ్ ఏజక స ారు ప్ర  న్లె సంబం తి ఉ య ూ  ి
ఖాతాకు జమచేస్థ అట్టే  చలాన్ ను ప్ర  న్లె డరా యింగ్ అ కిారికి సమరి ంచ వ్ల ను   కా  ెనై తమె థన 
మొతతములకు సంబం ించిన జమ వవ్రములను ఆడటి్ ము యిు సమయము వ్రకు కూడా 
తెలుప్లేదు   కావ్ున అట్టే  మొతతములను ఆడటి్ నందు దుర వీకరించ లేము    
 

టరా న్ెం  iv   వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ క ట్ీ జ ితాూల్ కరీంనగర్ లా 2014-15 ఆడిట్ ే ికలో ి  

 

 

 

 

     
                                               సం ాలకులు 
హ ైదర్ాబాదత           స్ేిట్ ఆడిట్                                                                               
తే ిః - -                  తెలంగాణ  హ ైదర్ాబాదత 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

వ్యవ్సాయ మార్కెట్ కమిటీల ఖాతాల పటటి కలు  
 

 

2 వ్ విభాగము 



 

 

 

 



# ల్లా  ేరు  1-04-2015 ాడు 
ఉన్నడిమలాండ్

 31-3-2016 ాటికి 

ముగిసిన్ ఆడిటలా
 31-3-2016 ాటి 

నిల్వ

1 ఆ ిలాబాదు 17 17 0

2 వరంగల్ 14 14 0

3 కర ంనగర్ 25 25 0

4 ఖమ్ ం 13 13 0

5 మ్హబూబ్ నగర్ 18 18 0

6 మెదక్ 18 18 0

7 నిజామ్ాబాదు 11 11 0

8 నలగ ండ 19 19 0

9 రంగారెడ్డి 4 4 0

మొత్తాం 139 139 0

పటిి క. 1

 2014-15 సాంవత్సరమున్కు ఎ.ఎమ్.సి ల్ ల్లా  వారీ ఆడిట్ సిితిని తెలియ చేయు పటిి క
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రూ. ల్క్షల్ల్ో
# ల్లా  ేరు రాబడుల్ు చెలాిాంపుల్ు

1 ఆ ిలాబాదు 4988.54 3590.97

2 వరంగల్ 5495.06 3791.21

3 కర ంనగర్ 5302.21 4505.8

4 ఖమ్ ం 0.00 2084.86

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1664.52 1335.27

6 మెదక్ 3935.66 2321.14

7 నిజామ్ాబాదు 4262.00 2669.31

8 నలగ ండ 4897.62 2843.13

9 రంగారెడ్డి 368.88 313.88

మొత్తాం 30914.49 23455.57

పటిిక. 2 (1)

 2014-15 సాంవత్సరాంల్ో వయవసాయ మలరకెట్ క టిల్ కరొడికరిాంచిన్ ల్లా  వారిగా 
రాబడుల్ు మరియు చెలాిాంపుల్ు చూ ే పటిి క
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# ల్లా  ేరు మలరకెట్ 

ీ
ల్ ైసెన్సస 

ీ
ల్ేట్ 

ీ
ఆసిి  రకాంటల్ 

ీ
ెటలి బడుల్ ెై 

వడడీ వేల్ాం
సిల్ేనియస్ 

వన్రుల్ ద్ావరా 
వచిిన్ 

ఆద్ాయము
డిపా టలా అపుుల్ు అడావన్ససల్ు

గాొాంట్-

ఇన్-

ఎయిడ్
మొత్తాం

1 ఆ ిలాబాదు 3932.67 9.8 0.00 911.18 0.00 3.08 0.10 4.78 1.65 49.26 76.02 4988.54

2 వరంగల్ 5081.31 48.07 9.07 87.10 0.69 8.25 8.20 34.41 57.42 81.09 79.45 5495.06

3 కర ంనగర్ 4844.3 15.19 0.00 100.02 29.38 0.4 0.51 16.51 129.74 142.75 23.41 5302.21

4 ఖమ్ ం 2485.3 5.51 0.5 48.23 11.3 0.25 7.17 11.17 37.93 217.89 0.00

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1194.32 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 260.06 65.44 87.24 56.1 0.00 1664.52

6 మెదక్ 2309.6 6.54 0.03 35.61 0.41 1.88 6.79 92.91 183.86 98.03 1200.00 3935.66

7 నిజామ్ాబాదు 3040.36 1.87 0.02 26.69 0.00 0.00 6.01 31.25 0.24 925.39 230.17 4262.00

8 నలగ ండ 4388.08 3.34 1.75 36.48 21.06 0.06 0.24 3.44 9.27 433.9 0.00 4897.62

9 రంగారెడ్డి 353.51 0.62 0.00 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 368.88217

మొత్తాం 27629.45 92.30 11.37 1254.34 62.84 13.92 289.08 259.91 507.35 2004.41 1614.77 30914.492

పటిిక  ాం. 2 (2)

2014-15 సాంవత్సరానికి గాన్స వయవసాయ మలరకెట్ క టీల్ ఏకీకృత్ రాబడుల్ు, చెలాిాంపుల్ు చూ ే పటిి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  ేరు వేత్న్ముల్ు
ఇత్ర 

పరిపాల్ల ా 
ఖరుిల్ు

ల్ల 
చారీీల్ు

ఆససి ల్ 

కరన్సగోల్ు
అభివృద్ధి  
పన్సల్ు

 

ఫరినచర్ 

మరియు 
వాహన్ముల్ు 

10% క ాంద్ర 
మలరకెటిాంగ్ 

ని ధకి నిధసల్ు
అపుుల్ 

చెలాిాంపు
ఇత్రము

ల్ు అడావన్ససల్ు డిపా టలా ఇత్ర గాొాంట్-

ఇన్-ఎయిడ్ మొత్తాం

1 ఆ ిలాబాదు 785.59 585.84 0.69 0.00 522.45 5.00 823.97 0.00 499.43 50.51 12.21 305.28 3590.97

2 వరంగల్ 1648.26 626.52 0.55 0.00 896.10 38.04 432.14 6.40 36.01 39.44 27.44 40.31 3791.21

3 కర ంనగర్ 943.95 1350.30 1.15 1.00 1391.17 5.65 345.92 30.00 130.37 107.70 198.59 0.00 4505.80

4 ఖమ్ ం 825.12 438.31 1.55 2.74 411.63 5.25 285.14 0.00 74.36 40.76 0.00 2084.86

5 మ్హబూబ్ నగర్ 372.29 83.71 1.27 0.00 631.72 18.64 166.42 0.00 0.00 61.22 0.00 0.00 1335.27

6 మెదక్ 611.84 251.90 0.59 0.96 994.55 8.51 232.74 100.00 40.14 61.78 18.13 0.00 2321.14

7 నిజామ్ాబాదు 909.00 668.83 0.63 0.00 145.48 6.39 178.21 0.50 83.63 578.15 0.30 98.19 2669.31

8 నలగ ండ 1038.64 674.54 2.24 0.00 475.66 14.66 261.64 0.00 0.00 349.03 26.72 0.00 2843.13

9 రంగారెడ్డి 115.00 59.76 0.00 0.00 52.30 0.00 31.36 0.00 0.24 55.22 0.00 0.00 313.88

మొత్తాం 7249.69 4739.71 8.67 4.70 5521.06 102.14 2757.54 136.90 864.18 1343.81 283.39 443.78 23455.57

పటిి క  ాం. 2 (3)

రూ. ల్క్షల్ల్ో
2014-15 సాంవత్సరానికి గాన్స వయవసాయ మలరకెట్ క టీల్ ఏకీకృత్ రాబడుల్ు, చెలాిాంపుల్ు చూ  ేపటిిక
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# క టగిర ీ ేరు  ాం. మొత్తాం

1 ఖాతాల అంకెలలో వ తా సం 41 1085.68

2 గరా ంట్ల/నిధుల అ ిక వినియోగం 41 8.28

3 గరా ంట్ల/నిధుల మ్ళ్ ంపు 17 192.06

4 గడువు తే ీకి మ్ ందు గరా ంట్ను వినియోగ ంచకపో వడం 1 0.06

5 గరా ంట్ల/నిధుల దుర ినియోగం 13 72.93

6 పరతే కించిన నిధులను వినియోగ ంచకపో వడం 0 0.00

7 బకాయిలను వసూలు చేయకపో వడం 394 1335.50

8 ప ండ్డంగ్ లో ఉనన అడ్ాినుుల సరదు బాట్ల 28 106.72

9 నిబంధనల ఉలంఘన 533 1278.48

10

వరదు బిలులు/జీతం బిలులు/కంట్ ంజెంట్ బిలులు మొదల ైన 

వాట్ నుండ్డ చేసిన మినహాయింపులు / ర కవర లను జమ్ 

చేయకపో వుట్
160 212.19

11 ర కారది లను సమ్ర పంచకపో వుట్ 320 1337.14

12 దుర ినియోగాలు/ఫ్రా డ్ 21 19.95

13 అ ిక చెల్ంపులు 33 46.39

14 వృ ా వ యం 1 11.02

15 ల కు చెపపని నగదు/సోో్ రదు కేసుల సంఘట్నలు 1 0.00

16 వినియోగ దృవపతరమ్ ల ప ండ్డంగ్ 120 0.00

17 సర్ చార ి దృవపతరమ్ లు - ర కవర  ప ండ్డంగ్ 0 0.00

18 ఇతరమ్ లు 892 1632.04

19
అందుకునన చెకుులు/డ్డ.డ్డలు సకాలమ్ లో నగదుగా 
మ్ారకపో వుట్ 0 0.00

మొత్తాం 2616 7338.44

2014-15 సాంవత్సరాంల్ో (క టగిరీవారీగా) ల్ేవ  తితన్ అభ్యాంత్రముల్ సాంఖయ మరియు పరమేయాం 

గల్ మొత్తమున్స చూ ే పటిి క

రూ. ల్క్షల్ల్ో

పటిి క  ాం. 3 (1)
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సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం

1 ఆ ిలాబాదు 2 954.55 4 0.48 4 21.79 0 0.00 2 0.23 0 0.00 10 47.29 8 5.40 104 80.90 14 1.84

2 వరంగల్ 4 0.00 1 2.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 20.33 0 0.00 25 102.48 1 0.00

3 కర ంనగర్ 2 7.75 0 0.00 1 0.00 0 0.00 10 71.81 0 257 58.01 4 0.63 62 503.48 3 5.81

4 ఖమ్ ం 2 9.44 2 0.00 0 0.00 1 0.06 0 0.00 0 0.00 12 64.58 0 0.00 14 9.63 12 1.20

5 మ్హబూబ్ నగర్ 6 98.77 11 5.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 5.25 6 7.85 104 82.08 22 17.21

6 మెదక్ 12 11.26 2 0.00 5 78.20 0 0.00 1 0.89 0 0.00 31 179.22 0 0.00 81 33.97 35 15.18

7 నిజామ్ాబాదు 12 3.91 0 0.00 7 92.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 690.77 2 50.88 52 181.13 35 116.46

8 నలగ ండ 0 0.00 21 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 19 270.05 0 0 85 277.43 31 54.32

9 రంగారెడ్డి 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 41.96 6 7.38 7 0.17

మొత్తాం 41 1085.68 41 8.28 17 192.06 1 0.06 13 72.93 0 0.00 394 1335.50 28 106.72 533 1278.48 160 212.19

2014-15 సాంవత్సరాంల్ో ల్లా వార ీమరియు క టగిరీవార ీఆడిట్ అభ్యాంత్రముల్న్స చూ ే ఏకీకృత్ పటిి క 

ెాండిాంగ్ ల్ో 
ఉన్న 

అడావన్ససల్ 

సరుు బాటల

నిబాంధన్ల్ 

ఉలా్ాంఘన్

వరుె 

బిల్ుా ల్ు/ త్ాం 

బిల్ుా ల్ు/కాంటిాంజకాంట్ 

బిల్ుా ల్ు మొద్ల్ ైన్ 

వాటిన్సాండ ిచేసిన్ 

న్హాయిాంపుల్ు / 
రికవరీల్న్స జమ 

చేయకపో వుట

#

గాొ ాంటలా  / 

నిధసల్ అ ధక 

వినియోగాం
గాొ ాంటలా  / నిధసల్ 

మళ్ళాంపు

రూ. ల్క్షల్ల్ో

గడువు తేదీ్కి 

ముాంద్స 
గాొ ాంటాన్స 

వినియోగిాంచ
కపో వడాం

గాొ ాంటలా  / 

నిధసల్ 

ద్సరివనియోగాం

పటిి క 3 (2) 1

పరతేయకిాంచిన్ 

నిధసల్న్స 
వినియోగిాంచక

పో వడాం

బకాయిల్న్స 
వసూల్ు 

చేయకపో వడాం
ఖలతాల్ అాంకకల్ల్ో 

వయతాయసాంల్లా  ేరు
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సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం సాంఖయ మొత్తాం

1 ఆ ిలాబాదు 27 230.02 0 0.00 1 0.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 172.36 0 0.00 256 1515.31

2 వరంగల్ 21 3.94 0 0.00 3 0.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 0.00 0 0.00 112 130.12

3 కర ంనగర్ 18 59.30 1 0.12 1 0.00 0 0.00 0 0.00 118 0 0.00 497 1173.69 0 0.00 974 1880.60

4 ఖమ్ ం 17 0.28 2 0.41 2 31.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 268.36 0 0.00 104 385.47

5 మ్హబూబ్ నగర్ 119 34.77 10 13.29 6 1.68 1 11.02 0 0.00 2 0.00 0 0.00 42 11.67 0 0.00 381 288.88

6 మెదక్ 53 739.09 3 0.38 9 3.03 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 71 3.05 0 0.00 304 1064.27

7 నిజామ్ాబాదు 14 124.04 4 5.72 7 5.99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 0.38 0 0.00 169 1271.35

8 నలగ ండ 47 99.67 1 0.03 2 2.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74 1.14 0 0.00 280 705.32

9 రంగారెడ్డి 4 46.03 0 0.00 2 0.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.39 0 0.00 36 97.12

మొత్తాం 320 1337.14 21 19.95 33 46.39 1 11.02 1 0.00 120 0.00 0 0.00 892 1632.04 0 0.00 2616 7338.44

పటిి క 3 (2) 2

2014-15 సాంవత్సరాంల్ో ల్లా వార ీమరియు క టగిరీవార ీఆడిట్ అభ్యాంత్రముల్న్స చూ ే ఏకీకృత్ పటిి క 

#

రికారుీ ల్న్స 
సమరిుాంచక 

పో వుట
ద్సరివనియోగా

ల్ు / ఫ్రా డ్ అ ధక చెలాిాంపుల్ుల్లా  ేరు

రూ. ల్క్షల్ల్ో

వృ ా వయయాం

అాంద్సకున్న 

చెకుెల్ు / 
డి.డిల్ు 

సకాల్ముల్ో 
న్గద్సగా 

మలరకపో వుట

మొత్తాం
ల్ కె చెపుని 

న్గద్స / సిో రుస 

క ససల్ 

సాంఘటన్ల్ు

వినియోగ 

ద్ృవపత్రముల్ 

ెాండిాంగ్

సర్ చారిీ 
ద్ృవపత్రముల్ు 

- రికవర ీ

ెాండిాంగ్
ఇత్రముల్ు
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జిల్లా  గ్రం ాల్య సంసథల్ు 

 

 

 వ భాగ్ము 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

ఆంధ్ర ప్ర ేశ్ ప్రభుత్వం, 

ఆంధ్ర ప్ర ేశ్ ప్రభుత్వం, 
రాష్్టర ఆడిటు ాఖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం, 

రాష్్టర ఆడిట్ ాఖ 

 

  

 

201 -1  సంవత్సరాికి    
జిల్లా  గ్రం ాల్య సంసథల్ అి  ంటా్ ప ై  

ఏి ీకృత్ ఆడిట్ మరియు సమీక్షా ిక ే ిక. 
 

 

 

సంచాల్కుల్ు, రాష్్టర ఆడిట్ ాఖ,  
తెలంగాణ, హ ై ారాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 వ విభాగము    
  

# వివరణ ప్ుట్ సంఖయ 
 పరిచయము 225-233 

2 కొన్ని ఎంపిక చేసిన ఆడిటు అభయంత్రాలు – కాయటగిరి ారిగా 234-243 

 

 వ విభాగము 

 

ప్ట్ట్ క 

సంఖయ 
2014-15 సంవత్సరాికి    జిల్లా  గ్రం ాల్య సంసథల్ జెడ్ జి ఎస్  ఆడిట్ 

అభయంత్రముల్ు మరియు ప్ట్ట్ కల్ వివరణ 

ప్ుట్ 
సంఖయ 

1 

-  సంవత్సరమునకు జిలలా  గ్రం ాలయ సంసల జిలలా  ార ీఆడిట్ 
సతిిన్న తెలియ చేయు ప్టట్క 

244 

2 (1) 

-  సంవత్సరమునకు జిలలా  గ్రం ాలయ సంసల కరొ డికరించిన 
జిలలా  ారిగా రాబడులు మరియు చెలాింప్ులు చూపే ప్టట్క 

245 

2 (2) 

-   సంవత్సరమునకు జిలలా  గ్రం ాల సంసల కరొ డికరించిన 
రాబడులు  చూపే  ప్టట్క 

246 

2 (3) 

-   సంవత్సరమునకు జిలలా  గ్రం ాల సంసల కరొ డికరించిన 
చెలాింప్ులు చూపే ప్టట్క  

247 

3 (1) 

2014-15 సంవత్సరములో కేటగిరి ారిగా లేవ ెటట్న అభయంత్రముల 
సంఖయ మరియు ప్రమేయం ఉని మొత్మును చూపే ప్టట్క 

248 

3 (2) 

1-2 

2014-15 జిలలా ారీ మరియు కేటగిరీ ార ీఆడిట్ అభయంత్రములను 
చూపే ఏకీకృత్ ప్టట్క 

249-250 

 

 

విష్టయ సూచిక  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

జిల్లా  గ్రం ాల్య సంసథల్ు 
 

 

 

 వ విభాగ్ము 
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2014-15 సంవత్ రపు ల్లా  గ్రం ాల్య సంసల్ ఖలతాల్  ై ఏకీకృత్ మరియు 
ఆడిటు స క్షా ని ే కి  

పరిచయం 

 

 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 
ఖలతాల ెై 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 ీచేస్ాా రు  సదరు 
ఆడటి్ ని ే ికలలో ఈ కిరంద రేకొని అంశములు ఉంట్ాయి  

 

ఎ   చట్్మునకు వ రకేముగా ఉని ప్ర  చెలా్ంప్ు,    
 

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 ఖలతాలో జమ చయేవల నిప్పట్ికీ, 
జమ చయేని  మొతా్ము మరయిు 

 

డి   ఖరుులో గాని, రావల ని మొతా్మును రకివరీ చేయడంలో గాని  ఆడిట్ర్ గ్ురిాంచిన  
కరమ రా తి్ ం  

 

 ఈ లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఖలతాల ె ై ఆడిట్ు, సహాయ ఆడిట్ు అ ికార ి ార ి న్ేత్ృత్వములో 
స్ామూ ికముగా జరుగ్ును   సహాయ ఆడటి్ు అ ికారి ారు సమరపించిన సదరు ఆడటి్ు 
ని ే ికలను  మరయిూ స్ాంవత్ రిక ఖలతాలు 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 కోరుతారు  ఆ 
సమల ానములను లలా  ఆడిట్ు అ కిారి ారు ప్రిశీల్ంచి సంత్ృ ిా కరముగా వుని ాట్ిని 
ప్రషి్టొరిస్ాా రు  సంత్ృ ిా కరముగా లేని సమల ానముల మష్టయములో త్గ్ు సూచనలను 
చేస్ాా రు  త్దుప్ర ి  రగి ి ప ం ని సమల ానములలో సంత్ృ ిా కరముగా వుని ాట్ిని 
ప్రషి్టొరిస్ాా రు  సర ి అయిన సమల ానములు అందక నిలవ ఉని ఆడటి్ు అభ ంత్రముల 
మష్టయములో ాట్ి ెై లలా  గ్రం ాలయ సంసా కార దరిి ారనిి ాదు లుగా చయేుచూ  సరాురిి 
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చర  ని త్  ై సంభం తి్ పరా ం య ఉప్ సంచాలకుల ార ిఅమోదము ని తా్ము సంభం ిత్  
లలా  ఆడటి్ు అ ికారి ారు ప్ంప్ుతారు  ఆమో ింప్బడి, బట్ావడా చయేబడని సరాురిి 

దృవప్త్రమునకు అ ి అం ని  తే  ినుండ ి  రో లలోగా సదరు  తా్మును సంసా నిధులకు 
జమ చయేవల ని గిాను లేనియడల  ఆమొతా్మును  ర ెనూ  రకివర ిచట్్ము కిరంద వసులు 
చేయబడునని తెలపబడుత్ ం ి  ఏ ెైన్ా ఆక్షేప్ణలు వునియడల ఆప్రి ిలోని మిల్ 
కోరు్ నందు గాని, ప్రభుత్వ ఆరిాక ాఖ కార దరిి గారకిి అ పపలు చసేుకొనవల ిన ిగా 
సూచిస్ాా రు  

 

సంచాలకులు లే ా అత్నిచే నియ ంప్బడని కిరం ి అ కిారి అయిన్ా  ే్ట్ు  ఆడిట్ు 
చట్్ం  ెక్షన్  ననుసరించి నియమమరుది  నై ఖరుులు, ఖలతాలలో చూప్ని 
మొతా్ములు, ిబబం  ి నిరాక్ష మువలాగాని  చడెుప్రవరాన వలాగాని, లలభ ాయకముకాని 

ప్నులకు చెిుంచిన మొతా్ములను అందుకు ాదు లయిన ారి ెై  సరాురిి చర  సుకొన్ ే
అ కిారముకలదు                                     

ఆడిట్ పరి  ి

 రాష్్టర ఆడటి్ ాఖ లలా  గ్రం ాలయ సంసాల పో స్్ట ఆడిట్ సమయంలో ఈ కిరం ి మష్టయలలను 
ప్రశిీల్సుా ం ి   
 

(i) రాష్్టరం లోని గార మ ప్ంచాయ లచ ేఇంట్ి ప్నుి ెై మ ించబడిన గ్రం ాలయ రుసుము 
మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలచే ఆ ిా  ప్నుి ె ై మ ించబడని % గ్రం ాలయ 
రుసుము, (బి) గార మ ప్ంచాయ లు మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలచే వసూలు 
చేయబడిన ా ( ి) అలల వసూలు చేయబడిన గ్రం ాలయ రుసుము సంబం తి్ లలా  
గ్రం ాలయ సంసా నిధులకు సరిగా జమ చేయబడిన ా ? 

 

(ii) ట్రరజర ీ మరియు బా ంకులలో ఉని నిధులను ప్రశిీల్ంచినప్ుడు, త్గ్ు జాగ్రతా్లు 
సుకున్ాిరా? 

 

iii)  వ యం చే ని మొతా్మునకు లలా  గ్రం ాలయ సంసా బడెిట్ అంచన్ాలలో చూ ని్ారా, 
ానిని త్గ్ు అ కిార ినిబంధనలు మరియు ప్రభుత్వముచ ేజార ీకాబడని సూచనలకు 

అణుగ్ుణంగా మం రు చే ని్ారా ? 

 

(iv)  నిధులను ప్రజా గ్రం ాలయముల చట్్ం, నిబంధనలలో అనుమ ంచిన 
ప్రమ్జన్ాల కొరకే మనిమ్గించారా ? 
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(v)  ఖరుు చయేుట్ చలాె్ంప్ులు చేయుట్లో ప్రభుత్వంచే నిరీీత్ కార  మ ాన్ానిి 
అనుసరించి చయేబడిం ా మరియు సదరు ఖరుు లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ఖలతాలలో 
సముచిత్ వరీీకరణ చేయబడిం ా ? 

 

(vi)  ఖరుు చే ిన మొతా్మునకు ోచరుా  ఉని ా ? 

 

(vii)  నిరవ ించవల ిన రి ష్్టరుా  అనిియూ నిరవ సిుా న్ాిరా ? 

 

(viii)  సంవత్ రాంత్ప్ు ఖలతాలు లలా  గ్రం ాలయ సంసాలో జరగిని కార కలలపాల ె ై
ఆ ారప్డ ిత్యలరు చే ని నే్ా మరియు అమ సదరు లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ 

ాసామక చితరా నిి ప్ర ఫల్సుా ని ా ? 

 
 

ఈ సంవత్ రంల్ో ల్లా  గ్రం ాల్య సంస 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 ాతాలను ఈ గి్ువ చారు్ నందు చూప్డ  నై ి  

 రాబడులలో అ ికంగా గ్రం ాలయ రుసుము ావరా . % మరయిు త్ముల గార ంట్ు 
% ావరా వచిునమ    

 

  -  ఆర్ధిక సంవత్ రమునకు రూ.1 .  ల్క్షల్ను స్థా నిక సంసాలు ల ైబరరీ రుసుముగా 
జమ చయేడ  నై ి  ఇ ి గ్రం ాలయ ర్థబడులలో  ాత్ంగథ ఉని ి   
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-   సంవత్ రమునకు ర్బడుల్ వివరముల్ు తమె ే వృతాా క్ర పట ి క 
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2014-15 సంవత్ రపు గ్రం ాల్య సంస చెమాంపుల్ పట ి క 

 

 
 

  చెలా్ంప్ులలో అ కింగా త్ములు . %  మరియు ించనుల ెై . %  ఖరుు 
ెట్ా్ రు   గ్రం ాలయ సంసాల అభివృ ిికి ప్ుసాకములు మరయిు పరయిలడకిల్  . % ఖరుు 
ెట్ా్ 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 పరియలడికల్  కొనుగోలు ె ై ప్రతేరే క శరది చూపాల్  ఇత్ర ఖరుులు  
త్గిీంచవల  ిఉం ి  
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  గ్త్ 6 సంవత్ రాలలో లలా గ్రం ాలయ సంసాల రాబడులు మరియు చెలా్ంప్ులు కిరంద 
మవరించబడనిమ  

మొతా్ము రూ ల్క్షల్ల్ో  

# సంవత్ రం ర్బడుల్ు % 
సంవత్ రమున

కు మలరపు 

గ్రం ాల్
య 

రపసుము 

% 
సంవత్ రమున

కు మలరపు 

చెమాంపుల్ు %సంవత్ ర
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 

6 2014-15 3896.50 -9.32 1504.17 -18.19 3731.65 -2.16 

  

       కొనిి సంధరాాలలో గ్రం ాలయ సెు ను నిరీయించకుండాన్ ే వసూల ైన సెు న్ ే డమిలండుగా 
ప్రగి్నలోక ి సుకొని యున్ాిరు   ఆమధముగా చయేుట్ త్ప్ుప  డిమలండు, వసూలు, నిలువ 
ప్ట్ి్కలను త్యలరుచే ి మలత్ర ే గ్రం ాలయ ెసు ను నిరీయించవల ి యుంట్ుం ి  ఇందుని తా్   ై
త్గ్ుచర  సుకోవల ని ి  

ఆడిటు ితి 

 

  -  సంవత్ రానికి సంబం ించిన 9 లలా  గ్రం ాలయ సంసాలు మరియు టి్ీ  నగ్ర  
గ్రం ాలయ సంసాల ఖలతాల ెై ఆడటి్ు చేయడం జరగిిం ి  

 

  నుండి  వరకు గ్ల ప్ట్ి్కలలో లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ారీగా మవరింప్బడనిట్ుా గా, 
ఈ ాఖ రూ 3,896.50 ల్క్షల్ రాబడులు మరియు రూ 3,731.65 ల్క్షల్ ఖరుుల ెై ఆడటి్ 
జరి ిం ి  

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రముల్ు 

 
 

 -  సంవత్ రమునకు లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ఖలతాల ె ైఆడటి్ చే నిప్ుడు గ్ురిాంచిన 
లోప్ములు సంబం ిత్ ఆడటి్ ని ే కిలలో చూ ించి, రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం రేకొనిన మధంగా 
త్దుప్రి చర  సుకొన్ేందుకు సంబం తి్ కార దరుిలకు ప్ంప్డం జరిగిం ి  
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 లలా  గ్రం ాలయ సంసాల ారీగా లేవన్ె ాన అభ ంత్రముల సంఖ  104  మరియు అందు 
ప్ర యేం గ్ల మొతా్ము రూ  287.22 లక్షలు  

 

   ఈ సంవత్ రములో లేవన్ె ాన ఆడిట్ు అభ ంత్రములు  కోర డీకరించిన కటే్గిరలీ ారగిా  ప్ట్ి్క 
ఈ ని ే కికు అనుబంధంగా ప్ట్ి్క సంఖ      లో జత్ప్రచడ  నై ి  

 
 

ఆడిటు అభ్యంత్రముల్ వరగీకరణ 

 

మొతా్ం అభ ంత్రములు కిరంద మవరింప్బడని మధంగా  కటే్గిరలీలో వరీీకరించడ  నై ి    
1. ఖలతాల అంక లలో వ తా సం 

2. గార ంట్ుా నిధుల అ ిక మనిమ్గ్ం 

3. గార ంట్ుా నిధుల మళ్ళంప్ు 
4. గ్డువు తే ికి ముందు గార ంటా్ను మనిమ్గించకపో వడం 

5. గార ంట్ుా నిధుల దురివనిమ్గ్ం 

6. ప్రతే కించిన నిధులను ఉప్మ్గించకపో వడం 

7. బకాయిలను వసూలు చయేక పో వడం 

8. ెండింగ్ లో వుని అడావను ల సరదే బాట్ు 

9. నియమలలను అ కర ంచడం 

10. ఓచరుా   ే బిలుా లు  కంట్ింజ ంట్ు బిలుా ల నుండి వసూళ్ళను, రికవరలీను జమ     
           చేయకపో వడం  

11. రికారుు లను సమరిపంచకపో వడం 

12. దురివనిమ్గాలు 
13. అ కి చెలా్ంప్ులు 

14. వృ ా వ యం 

15. ల కొ చెప్పని నగ్దు స్ో్ రుల కేసుల సంఘట్నలు 

16. మనిమ్గ్ ధృవప్తరా ల ెండింగ్ు 

17. సర్ చారిి సరి్ కి ట్ుా - రకివరీ ంెడింగ్ 

18. ఇత్రములు 

19. అం ని డిమలండు డరా ఫ్ు్ లు  చెకుొలు బా ంకరు చకెుొలు వంట్ ి ాట్నిి అందుకొని,    
          సకాలంలో రియల ైజషే్టన్ కోసం సమరిపంచకపో వుట్  
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 ఈ సంవత్ రములో లేవన్ే ాన ఆడటి్ు అభ ంత్రముల కోర డకీరించిన కేట్గిరలీ ారగిా గ్ల ప్ట్ి్క 
ఈ ని ే కికు అనుబంధంగా పట ి క   నుండి    లో జత్ప్రచడ  ైన ి  

 

 కొనిి ఎం ిక చే ని ఆడటి్ు అభ త్రములను ని ే కి యందు జత్ప్రుప్డ  నై ి  
 

-  సంవత్ రముల్ో కటేగిరి ్రిగ్ ల్ేవ ెట ిన అభ్యంత్రముల్ సంఖయ మరియు పరమేయం ఉన  
మొతా్మును చూ ే పట ి క 

మొతా్ము రూ  ల్క్షల్ల్ో 

# కేటగిరి ేరప ేర్ల్ 
సంఖయ  మొతా్ము  % 

(మొతా్ము  

1 నియమలవళ్ ఉలాంఘన 31 220.97 76.94 

2 అ ికంగా గార ంట్ుల మనిమ్గ్ం 3 43.90 15.28 

3 ఖలతాల అంక లలో వ తా సం  6 21.21 7.38 

4 అ ిక చెలా్ంప్ులు 5 0.70 0.24 

5 
ఓచరుా , తే్న బిలుా లు  కంట్ింజ ంట్ు బిలుా లనుండి 
త్గీింప్ులు వసూళ్ళను జమచయేక పో వడం 

9 0.44 0.15 

6 గార ంట్ు నిధుల మళ్ళంప్ు 2 0.00 0.00 

7 
గ్డువు తే  ిముగింప్ు న్ాట్ికి ముందు గార ంటా్ను 
మనిమ్గించక పో వడం  

0 0.00 0.00 

8 గార ంట్ుా   నిధుల దురివనిమ్గ్ం 0 0.00 0.00 

9 ప్రతే కించిన నిధులను మనిమ్గించక పో వడం  1 0.00 0.00 

10 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 5 0.00 0.00 

11 అడావను ల సరుే బాట్ును ెండంిగ్ులో వుంచడం 2 0.00 0.00 

12 రికారుు లను సమరిపంచక పో వడం 9 0.00 0.00 

13 దురివనిమ్గాలు 0 0.00 0.00 

14 వృ ా వ యము 0 0.00 0.00 

15 ఖలతాలలో ేరకొనని నగ్దు  స్ో్ ర్  0 0.00 0.00 

16 మనిమయ ధృవప్తార ల ెండెన్స  3 0.00 0.00 

17 సరాురీి మొతాా ల ెండింగ్ు రికవరీ 0 0.00 0.00 

18 ఇత్రములు 28 0.00 0.00 

19 
డిడ ి/ చెకుొలను పవకరించి, సకాలంలో  వసూలు చేయక 
పో వడం 

0 0.00 0.00 

  మొతా్ం 104 287.22 100.00 
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ెై ప్ట్ి్కను ప్రిశీల్ంచగా, ఎకుొవ ాగ్ం మనియమలవళ్ ఉలాంఘనకుమ చెం ిన మొతా్ములు 
రూ 220.97 ల్క్షలు గా ఉనిమ  త్రు ాత్, రూ 43.90 ల్క్షలు గా మఅ ికంగా గార ంట్ుల మనిమ్గ్ంమ అన్ ే
కేట్గిరకిి చెం 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 కరీంనగ్ర్ లలా లో  
63.80% గా ఉని ,ి మహబూబ్ నగ్ర్ లలా లో . % గా ఉని ి  రాష్్టరం మౌకొ సగ్ట్ు % 
గా ఉని ి  ఇంత్ ెైమధ ం ఎందుకు ఉం ో  తెలుసుకున్ేందుకు ీనిని గ్ురించి అధ యనం చేయవల  ి
ఉని ి  రాష్్టరమంతా ఒకే రక  ైన సరళ్ ఉండేట్ుా గా ప్రజా గ్రం ాలయలల సంచాలకుల ారు త్గ్ు చర లు 

సుకోవల ి ఉని ి  
రద  లక్షలలో 

# ల్లా  ేరప గ్రం ాల్య పను  
జమల్ు 

మొతా్ము ఆ ాయము 
(రూ  

ఆ ాయంల్ో 
గ్రం ాల్య పను  

్త్ం (%) 

1 
ఆ ిలలబాదు 84.16 395.21 21.30 

2 
వరంగ్ల్ 229.56 546.78 41.98 

3 
కరీంనగ్ర్ 558.91 875.98 63.80 

4 
ఖమ ం 176.32 353.18 49.92 

5 
మహబూబ్ నగ్ర్ 35.89 354.44 10.13 

6 
 దక్ 118.35 498.78 23.73 

7 
నిజామలబాదు 164.24 412.30 39.84 

8 
నలాగకండ 136.74 459.83 29.74 

9 
రంగార డిు  0.00 0.00 0.00 

  మొతా్ం 1504.17 3896.50 38.60 
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ఆడిట్ ేర్ల్ు 

 

1. గ్ర ంటా అ ిక వినియోగ్ము కోడ్ -  

 

4- 5 సంవత్ రానికి గాను, రాష్్టరంలోని లలా  గ్రం ాలయ సంసాలను ఆడటి్ చే నిప్ుడు 
బడెిట్ కేట్ాయింప్ులను ంచి ఖరుు చే ా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  చేయుట్ ావరా, ప్రభుత్వం నుండ ి వచిున గార ంటా్ కంట్ర ఎకుొవ ఖరుు టె్ి్నట్ుా  
గ్మనించడ  నై ి   
 

          రూ 43.90 ల్క్షల్ు ప్ర ేయముగ్ల 3 ేర్ల్ు ఈ వరీీకరణ కిరంద ఏకకీృత్ పట ి క ెం  
ప్రకారం ఈ రిపో రు్ నకు జత్ప్రచన్ెనై ి    
 

1.1 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస  - రంగ్రడెిి  ల్లా  – ిబబం ి త్భ్త్యముల్ు,  ననుా  మరియు గ్ర టుయట  – 
గ్రం సం  స్ ారణ నిధుల్ నుండి ఖరపు చేయుట – నియమ విరపద్ము – తిరిగి 

ర్బటివల్యును  

  

లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఖలతాల ె ైఆడటి్ సమయంలో, రంగార డిు  లలా కు సంబం ించి 2014-15 

సంవత్ రానికగిాను, రద.3,30,71,461/- లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ ిబబం కి ి తాలు, ెననుా  

మరియు గార ట్ు ట్ీల కొరకు  చలాె్ంచియున్ాిరు.  లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ స్ా ారణ నిధుల నుండ ి

ఈ మొతాా లు చలాె్ంచబడాు యి.  నిబధనల ప్రకారము ఇట్ి్  చెలా్ంప్ులు మరుదేము  ఇట్ి్  మొతా్ములను 
ప్రభుత్వము నుండ ి రిగ ి రాబట్్వలయును  ఆడటి్ లో ప్రశిీల్ంచగా 2014-15 చివర ి న్ాట్కిి అట్ి్  
మొతా్ములో రద.1,86,01,000/- మలత్ర  ే రిగ ి రాబట్ి్  ఉన్ాిరు  గలి్న మొతా్ము, 
రద. , , , - ొ  యం ఎస్ట న్ెం.915 (ఎడు కషే్టన్), ాఖ. తే ీ 29-07-1975, ప్రకారము రిగ ి
రాబట్ు్ ట్కు చర లు సుకోవల ని ిగా కోరుచూ, అట్ి్  మవరములను ఆడటి్ అ కిారులకు 
సమరిపంచవల ిన గిా తలె్యచేయన్ెనై ి     
 

( ేరా న్ెం. 2, లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి   
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 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస  - రంగ్రెడిి  ల్లా  – గ్ర ంటా అ ిక వినియోగ్ము  – తిరిగి ర్బటివల్యును   
 

2014-15 సంవత్ రానిక ి లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  గార ంటా్కు సంబం ించి రికారుు లను, 

ప్రశిీ ల్ంచగా  ఈ కిరంద ఇవవబడిన గార ంటా్లో అదనప్ు మనిమ్గ్ం ఉనిదని  గ్మనించన్ెనై ి  
మొతా్ం రద  లలో 

వ  

సం  

ఖలతా పద్ు విడుద్ల్ చే ిన 
గ్ర ంట్ 

వినియోగించిన 
గ్ర ంట్ 

అ ిక 
వినియోగ్ము 

1 త్భత్ ములు, ెననుా  మరయిు 
అవుట్ సో్ రి ంగ్ గార ంట్  

1,86,01,000 1,89,94,866 3,93,866 

 

 అందువలా అందుబాట్ులో ఉని గార ంటా్కు ంచి అయియ  ఖరుును ప్రభుత్వం నుండ ి రిగ ి

రాబట్ు్ ట్కు చర లు సుకోవలయును    
 

ేరా  న్ెం.3 , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి   
 

2. సరపబాటు క్ని అడాాను ల్ు (కోడ్ - ) 

 

ఆడటి్ చయేునప్ుడు, నిరిేష్్ట  నై ప్రమ్జన్ాల కొరకు చలాె్ంచిన అడావను లు, అమ 
మవరణాత్ క బిలుా లు మరయిు ోచరా ావరా ఎప్ుపడో  సరుే బాట్ు కావల ి ఉనినూ, చాలల కాలం నుండ ి
బకాయిలు ప్డనిట్ుా గా గ్మనించడ  ైన ి  ెనై్ానియల్ కోడ్ లోని  వ ఆరి్కల్ ప్రకారం, అడావను లు 
సరుే బాట్ు కాకపో వడం అన్ే ి సదరు అడావను లు దురివనిమ్గ్ము కావడానికి మరియు ఖరుు 
చేయని మొతా్ము రగిి జమ చయేకుండా 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 ి     

 

సరుే బాట్ు కాని అడావను లకు సంబం ించిన కోర డకీరించిన ఆడిట్ అభ త్రములు  ప్ట్ి్క   
1  ఈ ని ే ికకు జత్ ప్రచడ  ైన ి  2 ేరాలు అందులో ఉని ి   

 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస  - ఆ లి్లబాద్  ల్లా  – వయకతాగ్త్ అడాాను ల్ు చెమాంచుట – వసూల్ు 
చేయకుండుట – తిరిగి ర్బటివల్యును    

  

2014-15 సంవత్ రానిక ి లలా  గ్రం ాలయ సంసా ఆ లిలబాద్ లలా కు సంబం ించిన అడావన్  

రికవర ీ రి ే్ రష్టన్ ను ప్రిశీల్ంచగా ప్ండుగ్ అడావన్ , ఎడు కేష్టనల్ అడావన్  మరయిు మోట్ార్ ెైకలి్ 

అడావన్  వంట్ ికొనిి వ కిాగ్త్ అడావను లు  బిబం ిక ిమం రు చయేబడిందని కనుగకనబడిం .ి   
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 అయితే ఆ మధంగా మం రు చేయబడిన అడావను లు ిబబం ి నుండ ిసకరమముగా వసూలు 
చేయలేదు  ఫల్త్ంగా, దేె మొతా్ములో బకాయిలు రేుకుపో యినమ  ాట్ి మవరములు  

మొతా్ం రద  లలో 
వ
సం 

అడావను  సవ ావము పరా రంభ 
నిలవ 

ఆ 
సంవత్ రము
లో బకాయిలు 

రికవర ీ
చేయవల ని 

మొతా్ము 

రికవర ీ
చే నిమ 

బకాయిలు 

1 ప్ండుగ్  అడావన్  90625 95000 185625 100400 85225 

2 ఎడు కేష్టనల్ అడావన్  226400 175000 401400 159000 242400 

3 మోట్ార్ ెైకిల్ అడావన్  724653 180000 904653 233700 670953 

 

ేరా  న్ెం 6, లలా  గ్రం ాలయ సంసా, ఆ ిలలబాద్  లలా  2014-15 ఆడటి్ ని ే కిలోని ి  
 

3  నిబంధనల్ ఉలా్ంఘన –  కోడ్ -  

 

లలా  గ్రం ాలయ సంసాలు నిధులు ఖరుు చే ినప్ుడు కొనిి స్ారుా  నిరాక్ష ం వలన గాని, 
అవగాహన లోప్ంవలన గాని నిబంధనలు మరియు ప్రభుత్వ సూచనలను అ కర ంచినట్ుా  లలా  
గ్రం ాలయ సంసాల ఆడటి్ు చే ినప్ుడు గ్మనించడ  నై ి   కొనిి స్ారుా  లలా  గ్రం ాలయ సంసా నిధులు 
సంబం తి్ చట్్ం నిబంధనలలో అనుమ ంచబడిన ప్రమ్జన్ాలకు కాకుండా రేే ప్రమ్జన్ాలకు ఖరుు 
చే ని్ారు   కొనిి కసేులలో ప్రభుత్వ సూచనలు త్ప్ుపగా అరిం చసేుకొన్ాిరు   లే ా త్ప్ుపడు ాష్ట ం  
చెప్పడం జరగిిం ి   సంబం తి్ ఆడటి్ు  ని ే కిలలో నిబంధనలకు వ రేకంగా  ఉని ఖరుులను 
అభ ంత్ర ట్ె్డం జరగిిం ి   నిబంధనల ఉలాంఘనకు సంబం ించి కోర డకీరించిన అభ ంత్రములు ఈ 
ని ే ికకు అనుబంధముగా ఉని పట ి క    లో చూప్న్ెనై ి  31 రేాలలో రూ 220.97 ల్క్షల్ 
ప్ర యేమ ఉని అభ ంత్రములు చూప్బడనిమ  

 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస  - మెద్క్  ల్లా  – ఔట్ సో రి ంగ్ ఉ య యగ్ుల్ు – ఇ ి ఫ్ మరియు ఇ స్ ఐ 
చం ాల్ు వసూల్ు చయేుట – సంబం ిత్ పద్ుకు జమచేయకుండుట – కరమ ర ిత్ము  

  

లలా  గ్రం ాలయ సంసా   దక్  లలా కు సంబం ించిన -  ారకి ఖలతాలను 
ప్రశిీల్ంచగా, సంసా నందు,  గ్ురు ల ైబరరరయిన్ , ఇదేరు రికారుు  అ ి ె్ ంట్  మరియు ఒక సహాయకుడు 
ఔట్ స్ో రి ంగ్ ప్దే లో ప్ని చేయు చున్ాిరు   ప్రభుత్వ గ్రం ాలయముల సంచాలకుల ార ిఆ ే ాలు 
పో ర పడింగ్ న్ెం167-ఎ3/2004 తే  ీ 15.10.2007 మరయిు, లలా  కల క్ర్  దక్ గార ి  మో సంఖ  
7560/SE.Lib.2/2008 dated 4.07.09. ప్రకారము ారిని నియ ంచన్ెైన ి  -  ఆరిిక 
సంవత్ రములో రద  6,13,886/- ారి ేత్నముల కొరకు ఖరుు చయేుట్ జరిగని ి  ార ి మౌకొ 
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పారితో ికం నుండి ఇ ి ఫ్ మరియు ఇ స్ట ఐ చం ాలు ప్ర  న్లె నిబందనల ప్రకారము నహాయించు  
చున్ాిరు    
 కాన్స ఆడిట్ ప్రిశీలనలో ఈ కిరం ి లోప్ములు బయట్ ప్డనిమ  

 ప్ర  ఉ ో గకిి వ కిాగ్త్  ఇ ి ఫ్ మరయిు ఇ స్ట ఐ ఖలతా తెరువలేదు 
 ఔట్ స్ో రి ంగ్ ఏజ న్స  ారకిి సంబం తి్ చం ా మొతా్ములను ప్ం ించలేదు 
 సంబం ింత్ ఔట్ స్ో రి ంగ్ ఏజ న్స  ారి నుండి ే ా ప్నుి కట్ి్ంచు ట్కు చర లు 

సుకోలేదు  

  

అందువలన, ఔట్ స్ో రి ంగ్ ఉ ో గ్ులు ఇ ి ఫ్ మరియు ఇ స్ట ఐ ప్థకముల ావరా మ గిా 
ప ం ే ప్రమ్జనములు ప ందుట్కు త్గని చర లు సుకోవల ిన గిా సూచించన్ెనై ి  
 

ేరా  న్ెం.13 , లలా  గ్రం ాలయ సంసా  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి   
 

3.2 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస - రంగ్రెడిి  ల్లా  – పుసాకముల్ కొనుగోల్ు – పం ణిి జరగ్ల్ేద్ు – 
ల్ోపముల్ గ్ురాింపు – కరమర తి్ము  

  

లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  లలా కు సంబం ించి, -  ఆరిిక సంవత్ రమునకు 
సంబం ించిన ల కొలను ప్రశిీల్ంచగా, ప్ుసాకముల కొనుగోలుకు సంబం ించి రద 24,81,373/- ఖరుు 
చే  ియున్ాిరు  అయిత ే ాట్కిి సంబం ించిన మవరములు ప్రశిీల్ంచగా అట్ి్  ప్ుసాకములను సంబం తి్ 
ాఖల గ్రంధలయములకు ప్ం ణిి చేయలేదు  ఇంకా ఈ కిరం ి లోప్ములను గ్ురిాంచన్ెనై ి  

 

 ెదే సంఖ లో ప్ుసాకాల కొనుగోలు జరగిిన ి, కాన్స ాట్ిక ీ సంబం ించి యలక స్ట రి స్ర్ 
నిరవహణ సరగిా లేదు  

 ఆడటి్ ప్ూరిా అయియ సమయము వరకు, ప్ుసాకముల ప్ం ణిి జరగ్లేదు  

 ప్రచురణ కరాల నుండ ిముందసుా  రశీదు లను ప ందలేదు  

 ప్రబుత్వ గ్రం ాలయలల చట్్ం  ెక్షన్  b  ప్రకారము అనుఖనం ప్ట్ి్క లేని 
ప్ుసాకముల మష్టయములో ెై అ కిారుల అనుమ  ఉండాల్  కాన్స అట్ి్  అనుమ  ప ందలేదు  

 

ఇట్ి్  లోప్ముల వలన ెై మధంగా ఖరుు చే ిన మొతా్మును ఆడటి్ లో అభ ంత్ర ప్రచన్ెనై ి  
 

ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి   
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3  ల్లా  గ్రం ాల్య సంస - రంగ్రెడిి  ల్లా  – గ్రం ాల్య సుంకము జమల్ు – శ్రద్గ్ గ్మనించ 
కుండుట – డిమలండ్ నిరరించకుండుట -  కరమర ిత్ము  

   

గ్రం ాలయ సుంకము అన్ే ి గ్రం ాలయముల సంసాలకు అ  ముఖ  ైన ఆ ాయ వనరు   
ప్రభుత్వ గ్రం ాలయలల చట్్ం  ెక్షన్  మరయిు ప్రభుత్వ గ్రం ాలయలల నియమము  
ప్రకారము, లలా  గ్రం ాలయ సంసా ప్రి ిలో వసూలు చే  ేఆ ిా  ప్నుిలో   ప్నుిను గ్రం ాలయ 
సుంకముగా సంబం తి్ లలా  గ్రం ాలయ సంసాకు జమచయేవల ను  ీనిక ి సంబం ించి, గ్రం ాలయ 
సంసా కార దరిి ప్ర  సంవత్ రానిక ి సంబం ించిన డమిలండ్ త్యలరు చే ి, ఆ డమిలండ్ కు 
అనుగ్ుణంగా గ్రం ాలయ సుంకము జమలుజరుగ్ుచున్ాిమ్ లే ో శరదేగా గ్మనించి, ఎ ెైన్ా జమలలో 
జాప్ ము ఉనియిడెల సంబం తి్ అ ికారులతో ఉతా్ర ప్రత్ తా్రములు జరుప్వలయును  కాన్స 

-  కు సంబం ించి ఏ మధ  నై డమిలండు నిరాి రించలేదు   అ ే మదంగా ొ  యం ఎస్ట  
న్ెం.391 మద  ాఖ, తే  ీ28-10-1994, ప్రకారము, ఈ జమల కొరకు ప్రతే క  నై ల డిర్ ను నిరవ ించ 
వల ను  కాని అలల చేయలేదు  కావున, గ్రం ాలయ సుంకము మౌకొ డమిలండ్, జమలు మరయిు 
నిలవల సమలచారానిి ెంట్న్ే నిరవ ించేందుకు చర లు సుకోవలయును  

  

( ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని )ి  

 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస  - మెద్క్  ల్లా  – సరెండర్ మవ్ కు తెల్ంగ్ణా ఇంకతరమెంట్ మంజూరప 
చేయుట – నియమ విరపద్ము  

  

కిం  ి ిబబం  ి మౌకొ సర ండర్ ెలవు బిలుా ల ప్రిశీలన జరుప్గా,  తలెంగాణ ఇంకిర  ంట్  
సర ండర్ లీవ్ తో పాట్ు అనుమ ంచట్ం జరగిని ి   కాని ఇ ి  ొ  యం ఎస్ట  న్ెం 23 ఆరిిక (HRM.III) 

ాఖ తే 1ీ3-08-2014 ప్రకారము ఇ ి కరమ ర ిత్ము   తలెంగాణ ఇంకిర  ంట్ ను కేవలం నిరిేష్్ట 
మొతా్ములో ఉ ో గి మౌకొ మ ేమ కు అనుబందంగా జత్ చే  ిఒక ాశవత్ ిార మొతా్ంగ్  ఉండాల్  ీనిని  

ికే ష్టన్,  నెనర ీ మొదలగ్ు ప్రమ్జన్ాల కోసం ల కిొంచరాదు  కావున ఈ కిరం  ి మధంగా మమధ 
ఉ ో గ్ులకు మం రు చే ని మొతా్ము రద 7,188/- సంబం ిత్ ఉ ో గ్ులనుండి రాబట్ి్  లలా  గ్రం ాలయ 
సంసా నిధులకు జమచేయవలయును  
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వ  

సం  

ోచర్ సంఖ  ఉ ో గ ి రేు 
సర ండర్ చే ని 

ినములు 

మం రి చే ని 
తెలంగాణ 
ఇంకిర  ంట్ 

మొతా్ము రద  

1 4490/2/2014 ఏ  మలరు  15 రో లు 245 

2 2709/26/9 శీరరాములు  15   రో లు 225 

3 2708/26/9  - ెై -ే I/R 2241 

4 4343/02/014 కే  రుప్  ర డిు  15 రో లు  285 

5 3724/12/2014 యం  వన్  - ెై -ే 165 

6 3575/12/2014 ఆర్  మొగ్ుల్ ర డిు  - ెై -ే 285 

7 4116/12/2014 అ జ్ ఖలన్ - ెై -ే 130 

I/R     1277   

8 3819/12/2014 ెై  మధు సుదన్ ర డిు  - ెై -ే 140 

9 3555/12/2014 ఏ  రాజయ . - ెై -ే 140 

10        /12/2014 కే  ార ింగ్ - ెై -ే 245 

11 3549/12/2014  మన్మ హన్ - ెై -ే 305 

12 4210/12/2014 ి చె్ గ్ణషే్ - ెై -ే 210 

13 4109/12/2014 కే  కషి్టన్ - ెై -ే 305 

14 4983/12/2014 ఎం  ి ాకర్ - ెై -ే 150 

15 3804/12/2014 జే  యలదగరి ి - ెై -ే 195 

16 2701/9/2014 జే  శవరాములు - ెై -ే 165 

17 3687/11/2014 కే  నరేందర్ ర డిు  - ెై -ే 285 

18 3755/12/2014 ఎం  శంకర్ - ెై -ే 195 

   మొతా్ం 7,188 

 

ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా  దక్  లలా  2014-15 ఆడిట్ ని ే కిలోని ి  
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4  ోచరపా త్ం బిల్ుా ల్ు  కంట ంజెంటు బిల్ుా ల్ నుండి త్గీించిన మొతాా ని  సద్రప 
ఖలతాల్కు జమ చేయక పో వడం కోడ్ ెం-  

  

వరుొ బిలుా లు తే్న బిలుా ల నుండి చే ని త్గిీంప్ులు సంబం తి్ ప్రభుత్వ ఖలతాలకు ప్ూరిాగా 
జమ చయేక పో వడం లే ా కొంత్ ేరకే జమ చయేడం ఆడిట్ లో గ్మనించడ  నై ి   అట్ి్  త్గిీంప్ులు 
సదరు ప్రభుత్వ ఖలతాలకు నిరీీత్ సమయంలో జమ చయేని ప్క్షంలో అప్రాధ రుసుముతో బాట్ు 
కరమశక్షణా చర  సుకోగ్ల నియమలలు యునిప్పట్కిీ ఈ కిరంద రేకొని త్గిీంప్ులు సంబం తి్ 
ప్రభుత్వ ఖలతాలకు జమచయేడంలేదు  స్ా ారణంగా వరుొ బిలుా లు ేత్న బిలుా లనుండ ి త్గిీంచి, 
ప్రభుత్వ ఖలతాలకు జమచయేవల 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  చారిిలు                                              ి యఫ్ 

                                                                    ఐ ఎస్ట  పర యం  

          కాంట్ిరబూ ట్ర ీ ించను ప్థకము  
 

ెై రేకొని అభ ంత్రములకు సంబం ించి, రూ 0.44 ల్క్షల్ ప్ర ేయం ఉని 9 ఆడటి్ు 
అభ ంత్రాలను పట ి క ెం   గా ని ే కితో జత్ ప్రచబడని ి కొనిి ఉ ాహరణలు కిరంద 
ఇవవబడినమ  

 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస - రంగ్రెడిి  ల్లా  – కతర్యి ్హన ఖరపుల్ు – ఆ ాయపు పను  
నహాయింపు – చేయల్ేద్ు – కరమ ర ిత్ము – చరయల్ు అవసరము  రూ  9,196/- 

  

-  సంవత్ రానిక ి లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  ఖలతాల ె ైఆడిట్ సమయంలో, రద  
, , - మొతా్మును  చెైర న్ లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ ాహన అ ెే  ఖరుుల కొరకు  డరా  

చే  ి సంబం ిత్ ఏజ న్స కి  చలాె్ంచారు   కాన్స అట్ి్  ఖరుులను మరింత్ ప్రిశీల్ంచగా, సంబం తి్ బిలుా  
నుండ ి చట్్ ప్రకారముగా నహాయించవల ని  ఆ ాయప్ు ప్నుి మొతా్మును నహాయించలేదు 
అందువలన ాహన యజమలనికి అ కి చెలా్ంప్ు జరగిిన ి  ఇ ి నియమ మరుదేము  అందువలా 
ఆ ాయప్ు ప్నుి చట్్ం ెక్షన్  ి  ప్రకారము బిలుా ె ై  అనగా రద  ,   - మొతా్మును  

ెంట్న్ే నహాయించి, సంబం ిత్ ఖలతాకు జమచేయవలయును   
 

 ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
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5  రిక్రపి ల్ు సమరిుంచకపో వడం కోడ్ -  

 

లలా గ్రం ాలయ సంసాలు ాట్ ి అభివృ ిిక  ై సంసొరణలను,  రుగ నై యలజమలన  న్ెపై్ుణ తా 
ప్దిత్ లను పాట్ించవల  ివుంట్ుం ి  

 

ప్రభుత్వ అక ంట్ు కోడ్ ప్రకారము ల కొలు ే నిప్ుడు అందులో ఈ కార  కలలపాలన్సి అందులో 
ప్ర  బింబిస్ాా యి  కావున సదరు ఖలతాలను త్యలరు చే ి, ఆడటి్ు నకు హాజరు ప్రచవల ి వుంట్ుం ి   
అప్ుపడు మలత్ర ే ప్రజల డబుబ ఖరుు చేయుట్లో పారదరికత్ మరయిు స్ా ారణ ప్రజాన్సకానికి ాని 
వలన కల్గని ఉప్మ్గ్ము స క్షించగ్లుగ్ుతారు  

 

డరా యింగ్ మరయిు డసిబరి ంగ్ అ కిారి చయేవల ని ఇలలంట్ి ముఖ  నై ప్నిని ారు 
చేయుట్ లేదు  ీనివలా ప్రజాప్దుే ల వ యములో పారదరికత్ను చూ ించుట్కు గ్ల అవకా ానిి 
కోలోపత్ న్ాిరు  కార  నిరవహాణా ికారకిి ఆడిట్రుా  ఆడటి్ు సమయంలో ఎనిిస్ారుా  మవరించిననూ 
రికారుు లు సరియిెనై సమయములో సమరపించుట్లేదు  ముఖ ముగా భవన్ాల నిరా ణంలో యం బుక్ , 
ఎ ి్ టే్ుా , ట్రండరుా  మరయిు సంబం తి్ ెళై్ళళ హజరు ప్రచుట్లేదు   గ్తా ాట్లిో ోచరాతో 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 
రకిారుు లు సమరిపంచకపో వడనికి గ్ల కారణాలను తలెుప్లేకపో వడం అత్ ంత్ ఆశుర కరంగా వుని ి  

 

రికారుు లు సమరపించక పో వుట్ గ్ురించి లేవన్ె ాన అభ ంత్రములను 9 ేరాలలో 
లేవన్ెతా్డ  ైన ి అని చూ  ేఏకీకృత్ పట ి క ెం  ఈ ని ే కికు జత్ ప్రచడ  నై ి    
 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస - రంగ్రెడిి  ల్లా  – ద్ుక్ణముల్ కతర్యిల్ు – కతర్యిల్ వసూల్ు 
వివరముల్ు – సంబం ిత్  లై్స  సమరిుంచల్ేద్ు – నియమ విరపద్ం   

  

ప్రభుత్వ గ్రం ాలయలల సంచాలకులు ెదైరాబాద్ గార ిఆర్ ి  ెం.25/బి1/2010, తే  ీ 18-03-

2010 లో తెల్య చే ిన ఆ ేశముల ప్రకారము, లలా  గ్రం ాలయములకు సంబం ించిన దుకాణములను 
కిరాయిక ిఇచిునప్ుడు ఈ కిరం ి మష్టయములను ప్రిగ్ణించ వలయును   

 

 లలా  గ్రం ాలయ సంసా మౌకొ ముందసుా  అనుమ  త్ప్పని సరి  
 షాప్ుల కిరాయిలను సంబ తి్ ప్ంచాయత్ రాజ్  ముని ిపాల్ట్ ి  ఆర్  బి అ కిారులచ ే

దుర మకరించాల్  

 అందరికీ అం  ేమధంగా ట్రండర్ మ ానమును చపే్ట్ా్ ల్  

 లీ  సమయము  సంవత్ రాలు మలత్ర ే  
 కిరాయి ఒప్పందమును రి స్ర్ చేయించాల్ 

 కిరాయిని ప్ర  సంవత్ రము  చకప్ుపన ెంచాల్ 
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ఆడటి్ ప్రిశీలనలో, -  ఆరిేక సంవత్ రానిక ి గాను రద  1,10,400/- దుకాణముల 
కిరాయి ని తా్ము జమ చయే బడనిమ   అయిత ేఇట్ి్  మష్టయములో ఇంకా ప్రశిీల్ంచగా ెైన రేకొని 
మష్టయలలలో ఏ ఒకొట్ ి కూడా  న్రే ేరుినట్ు్ గా రకిారుు లలో లేదు  కావున ఇట్ి్  మష్టయములో లలా  
గ్రం ాలయ సంసా  రంగార డిు  త్గిన చర లు సుకోవల ని ిగా సూచించ న్ెనై ి  

 

ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
 

6. వినిమయ ధృవపతార ల్  ండెన్స  కోడ్ ెం- 6  

 

ఆరిాక నియమలవళ్ లోని వ సంప్ుట్ ి  ఎ  వ ఆరి్కల్  మరయిు ప్రభుత్వ 
 మో న్ెం అక ంట్  తే ీ  ప్రకారము గార ంట్ులను అందుకొని అ కిారి నిరీీత్ 

నమూన్ాలో లలా  ఆడిట్ు అ కిారచి ే ధృమకరించబడని మనిమ్గ్ ధృవప్త్రములు సమరిపంచవల  ి
యుని ి   కాని ఎకుొవ మొతా్ములో మనిమ్గ్ ధృవప్తరా లు సమరపించక ెండగి్ులో ఉనిమ  

 

 ప్రభుత్వ ఉతా్రువ  ెనై్ాన్  ట్ి ఎఫ్ ఆర్  ాఖ తే ీ - -  లో స్ాా నిక 
సంసాలు ప్రభుత్వరంగ్ సంసాలు సవయంప్ర ప్ ా  గ్ల సంసాలు  నుండ ి నిధులను డరా  
చేయుట్కు ఇత్ర ష్టరత్ లతో పాట్ు ఈ గి్ువ ష్టరత్ లను మ ించిన ి  
 

 “గ్త్ంలో మడుదల చే ని గార ంట్ులు సంప్ూరిాగాను, సరిగాను ఏప్రమ్జనమునకు మం రు 
చేయబడిన ో ఆ ప్రమ్జనమునకు మనిమ్గించబడనిమ” అన్ే ధృవప్త్రము సమరిపంచాల్ 

 

 కాని, కార నిరవహణా ికారులు ెై ఆ ే ాలను పాట్ించకపో వుట్ వలన, అత్ కి సంఖ లో  
మనిమ్గ్ ధృమకరణ ప్త్రములు గార ంట్ు మడుదల చేయు అ కిారకిి సమరిపంచక ెండింగ్ులో ఉనిమ  

 

 గ్ురిాంచిన అట్ువంట్ ికసేులను ఆడటి్ు ని ే ికల ావరా తలె్యచే  ికోర డకీరించిన ప్ట్ి్క 2  2 

ావరా 2014-15 ని ే ికకు జత్ప్రచన్ెనై ి  ీని నుండి, ఈ ఏడా  ి  రేాలలో చూప్డ  నై ి  
 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస - రంగ్రెడిి  ల్లా  – పరభ్ుత్ా గ్ర ంటుా  - వినియోగ్ ధుర వ పత్రముల్ు – 
సమరుించకపో వుట  

  

ెైన్ాని యల్ కోడ్ ప్ర  I ఆరి్కల్ 211 A(a) మరియు ప్రభుత్వ  మో సంఖ   
46825/1252/A&L/75, తే  ి 06-01-1996, ప్రకారము ప్రభుత్వ గార ంట్ుా  పవకరించే అ కిార,ి అట్ి్  గార ంటా్ 
మనిమ్గ్మునకు సంబం ించి మనిమ్గ్ ధృవ ప్త్రమును నిరీీత్ నమూన్ాలో ప ందుప్రచిి ాని ెై ఆడటి్ 
అ కిారులతో ప్ర  సంత్కము చేయించి, గార ంట్ు మం ర ిచయేు అ కిారిక ిసమరపించవలయును  లలా  
గ్రం ాలయ సంసాకు సంబం ించిన గార ంటా్ను ప్రిశీల్ంచగా, ఈ కిరంద తలెుప్ బడిన మధంగా 
రద 2,70,28,002/- మొతా్మునకు  మనిమ్గ్ దుర వప్త్రములు సమరిపంచ కుండా ెండింగ్ లో ఉనిమ   
కావున ఇట్ి్  మష్టయములో కార దరిి త్గని చర లు సుకోవల ను   గార ంటా్ మవరములు  
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వ సం  గార ంట్ మవరములు చే ని వ యము రద  మనిమ్గ్ ధుర వ ప్త్రము ిా   
1 త్ములు  నె న్ గార ంట్ 2,48,04,246 సమరిపంచలేదు 
2 ఔట్ సో్ రి ంగ్ గార ంట్  22,23,756 సమరిపంచలేదు  

మొతా్ము 2,70,28,002  

 

 మనిమ్గ్ ధృవ ప్త్రములను ప్ర  సంత్కము చే  ి ె ై అ కిారులకు ప్ంప్ుట్ కొరకు, 
త్వరతి్గ్ న ాట్ి సమరపణ కు త్గని చర లు సుకొనవల ను    
 

ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  

 

7  ఇత్రముల్ు కోడ్ ంె-  

 

 ెైన తలె్ ిన కటే్గిరలీలో లేని ఇత్ర అభ ంత్రములను ఈ కిరంద కటే్గ్రలిో చేరుడ  ైన ి  
ఇత్రములకు సంబం ించి కోర డీకరించిన  పట ి క    ఈ ని ే కికు అనుబంధంగా చేరుబడని ి  28 

ేరాలలో అభ ంత్రాలను సూచించినట్ుా  గ్మనించగ్లరు  

 

 ల్లా  గ్రం ాల్య సంస - రంగ్రెడిి  ల్లా  – ఆడిట్ అభ్యంత్రముల్ు – నిబద్త్ చూ ించక పో వుట 
– నియమ విరపద్ము  

  

లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు కి సంబం ించి ఆడిట్ అభ ంత్రముల ప్ట్ి్క ప్ర  సంవత్ రము 
ఆడటి్ ని ే కితో పాట్ు ప్ంప్ుత్ూ, అట్ి్  అభ ంత్రములకు సరియిెనై సమల ానములను సమరపించ 
వల ని ిగా కోరన్ెనై ి  ాసా ానికి, ఒ  యం.ఎస్ట  న్ెం  452, తే  ీ 09-03-1970 నందు 
తెల్యచే నిట్ుా గా ఆడటి్ ని ే ికను పవకరించిన ెంట్న్ే సంబం తి్ అభ ంత్రములకు మల ైనంత్ త్వరగా 
సమల ానములు ప్ంప్వల ని బాధ త్ గ్రం ాలయ కార దరిి ెై ఉని ి  కాన్స -  వరకు 
ఎట్ువంట్ ి సమల ానములు సమరిపంచబడలేదు  ఇట్ునంట్ి సందరాములో ఆడటి్ అభ ంత్రముల 
సంఖ  ారీ మొతా్ములో చరేే అవకాశము కలదు   కావున ఇట్ి్  మష్టయములో కార దరిి త్క్షణ చర లు 

సుకోనల ిన గిా కోరన్ెనై ి  
 

ేరా  న్ెం.  , లలా  గ్రం ాలయ సంసా రంగార డిు  2014-15 ఆడటి్ ని ే ికలోని ి  
 

 

             

                                             సంచాల్కుల్ు 
 ైద్ర్బాద్ు                                ేిట్ ఆడిట్ , 

తే ిిః -0 -201                 తెల్ంగ్ణ ,  ైద్ర్బాద్ు  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  ఖలతాల్ పట్టి కల్ు 

 
 

 
 
 

2 వ విభాగ్ము 



 
 



# ల్లా  పేరు  1-04-2015 ాడు 
ఉన్నడిమలాండ్

 31-3-2016 ాటికి 

ముగి ిన్ ఆడిటలా
 31-3-2016 ాటి 

నిల్వ

1 ఆ ిలాబాదు 1 1 0

2 వరంగల్ 1 1 0

3 కర ంనగర్ 1 1 0

4 ఖమ్ ం 1 1 0

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 1 0

6 మెదక్ 1 1 0

7 నిజామ్ాబాదు 1 1 0

8 నలగ ండ 1 1 0

9 రంగారెడ్డి 2 2 0

మొత్ాం 10 10 0

పటిిక 1

2014-15 సాంవత్సరమున్కు ల్లా  గ్రాం ాల్య సాంసల్ ల్లా  వా ీ ఆడిట్ తిిని తెలియ చేయు పటిి క
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రూ. ల్క్షల్ల్ో
# ల్లా  పేరు ాబడుల్ు చెలాిాంపుల్ు

1 ఆ ిలాబాదు 395.21 408.54

2 వరంగల్ 546.78 593.05

3 కర ంనగర్ 875.98 791.57

4 ఖమ్ ం 353.18 333.40

5 మ్హబూబ్ నగర్ 354.44 476.10

6 మెదక్ 498.78 338.95

7 నిజామ్ాబాదు 412.30 382.04

8 నలగ ండ 459.83 408.00

9 రంగారెడ్డి 0.00 0.00

మొత్ాం 3896.5 3731.65

పటిిక. 2 (1)

2014-15 సాంవత్సరమున్కు ల్లా  గ్రాం ాల్య సాంసల్ కరర డిక ిాంచిన్ ల్లా  వా ిగా 
ాబడుల్ు మ ియు చెలాిాంపుల్ు చూపే పటిి క
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# ల్లా  ేరు
గ్రం ాల్య 
రుసుము

తం గర్ ంటు
 ంచను 

గ్ర ంటు

కంట ం
జ ంటు 
గర్ ంటు

ప్త ిన 
పత్రికల్ 
అమమకం

 ంబర్ 
 ప్ 

డిప్ టుా

ెకయు ిటి 
డిప్ టుా

ఇతర 
డిప్ టుా

ఇతర 
్బడుల్య

ికవ ి చేయ 
వల్  న 

ఆడాానుసు
ల్య

పదవి విరమణ 
చే  న ఉ య ుగ్ుల్ 
ఎఫ్.బి.యఫ్, 

.ఐ.యస్

 భవన 
ని ్మణము 
కోరకయ ్జ్ 

్మ్ 
మోహాన్ 
్య్ ని ి

 తము 
బిల్యా ల్ 
నుండి 
మీనహా

ంపుల్య

పో రుగ్ు ేవల్  
ిముుని ేషన్ 

కొరకయ 
అడాానుుల్య

ఇతర 
అభివృ ిి  
గర్ ంటుల్య

పో రుగ్ు 
ేవల్  

ిముుని 
ేషన్

మొతతము

1 ఆ ిలాబాదు 84.16 170.55 85.37 0.00 0.63 0.78 0.00 0.25 27.95 0.56 0.57 0.00 23.51 0.00 0.00 0.88 395.21

2 వరంగల్ 229.56 150.86 69.14 0.00 1.00 2.55 0 23.84 2.61 67.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.78

3 కర ంనగర్ 558.91 280.19 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 11.88 18.40 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.98

4 ఖమ్ ం 176.32 136.70 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 25.90 0.00 0.00 8.38 353.18

5 మ్హబూబ్ నగర్ 35.89 283.30 0.00 0.00 0.15 0.53 0.00 0.00 1.53 0.00 0.52 0.00 18.08 0.00 0.00 14.44 354.44

6 మెదక్ 118.35 340.56 0.00 0.00 1.05 1.13 0.00 0.00 23.65 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 498.78

7 నిజామ్ాబాదు 164.24 245.60 0.00 0.00 0.61 0.91 0.08 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.30

8 నలగ ండ 136.74 299.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.51 2.14 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 459.83

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

మొత్ాం 1504.17 1907.43 160.27 0.00 3.44 6.99 1.70 36.48 77.14 74.20 4.92 0.00 67.49 0.00 0.00 52.27 3896.50

పటిి క-2 (2)

2014-15  సాంవత్సరమున్కు ల్లా  గ్రాం ాల్ సాంసల్ కరర డిక ిాంచిన్ ాబడుల్ు  చూపే  పటిి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# ల్లా  పేరు
పుసకము

ల్ు   
పి ియలడి

కల్సస 

ఖ ీదు

త్ముల్ు పిాంచన్ుల్ు
కాంటిాంజ ాం

ట్ 

ఖరుుల్ు

టిఎ 

మ ియు
 ఎల్స టి ి

 ాంబర్ 

ిప్ 

డిపా
టలా

తి ిగి 

చెలాిాంచి
న్ 

ెకుు ి
టి 

డిపా
టలా

తి ిగి 
చెలాిాంచిన్
 ఇత్ర 

డిపా టలా

ఇత్ర 

ప ిపాల్న్ 

ఖరుుల్ు

ికవ ి 
చేయవల్

ిన్ 

ఆడావన్ు
ల్ు

భవన్ముల్
 ఖ ిదు

పెటలి బ
డుల్ు

ఇత్రము
ల్ు

పాావిడెాం
ట్ ఫాండ్

పదవి విరమణ 

చే ిన్ 

ఉద్య ుగ్ుల్ 

ఎఫ్.బి.యఫ్, 

.ఐ.యస్

పో రుగ్ు ేవల్ 

ిబబాంద్ి 
త్ముల్ు

త్ము 
బిల్ుా ల్ 

మిన్హా
ాంపుల్  

జమ

వేత్న్
ముల్ు

చెైర్ 

పర్స న్ 

గౌరవ 

భత్ుాం
మొత్ము

1 ఆ ిలాబాదు 13.84 210.49 60.88 0.00 2.27 0.00 0.00 0.01 18.79 23.87 0.00 0.00 24.31 0.00 0.57 9.86 23.90 19.45 0.30 408.54

2 వరంగల్ 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 కర ంనగర్ 0.00 746.33 0.00 32.25 0.00 0.06 0.00 11.88 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 791.57

4 ఖమ్ ం 10.99 160.13 72.20 0.92 2.10 0.00 0.00 0.15 17.31 1.33 0.42 0.00 0.98 0.00 0.00 19.20 47.50 0.00 0.17 333.40

5 మ్హబూబ్ నగర్ 18.29 191.67 100.72 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 111.45 1.12 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 47.68 0.00 0.00 0.30 476.10

6 మెదక్ 15.30 172.49 79.20 0.00 2.86 0.01 0.00 0.00 43.03 0.00 0.00 0.00 26.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.95

7 నిజామ్ాబాదు 13.78 151.93 138.34 1.43 1.25 0.00 0.01 0.03 28.56 0.22 0.52 0.00 19.41 0.00 0.00 0.00 26.56 0.00 0.00 382.04

8 నలగ ండ 18.71 210.37 92.53 0.65 1.67 0.03 0.00 0.00 12.64 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 15.89 3.94 49.81 0.30 408.00

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 0.00 0.00 0.00

మొత్ాం 200.15 2021.99 613.01 37.72 16.60 0.18 0.01 35.47 247.90 33.73 16.68 0.00 238.85 2.57 1.93 92.63 101.90 69.26 1.07 3731.65

పటిి క -2(3)

2014-15  సాంవత్సరమున్కు ల్లా  గ్రాం ాల్ సాంసల్ కరర డిక ిాంచిన్ చెలాిాంపుల్ు చూపే పటిి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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# కేటగి ి ేరు పే ాల్ 

సాంఖు మొత్ము

1 ఖాతాల అంకెలలో వ తా సం. 6 21.21

2 అ ికంగా గరా ంటుల వినియోగం 3 43.90

3 గరా ంటు/నిధుల మ్ళ్ ంపు 2 0.00

4
గడువు తే ి మ్ుగ ంపు ాటికి మ్ుందు గరా ంటను 
వినియోగ ంచక పో వడం.

0 0.00

5 గరా ంటు / నిధుల దుర ినియోగం 0 0.00

6 పరతే కించిన నిధులను వినియోగ ంచక పో వడం. 1 0.00

7 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 5 0.00

8 అడ్ాినుుల సరదు బాటును ప ండ్డంగులో వుంచడం 2 0.00

9 నియమ్ావళ్ ఉలంఘన 31 220.97

10
ఓచరద, వేతన బిలులు / కంటింజెంటు బిలులనుండ్డ 
తగ గంపులు/వసూళ్ ను జమ్చేయక పో వడం 9 0.44

11 ర కారది లను సమ్ర పంచక పో వడం 9 0.00

12 దుర ినియోగాలు 0 0.00

13 అ ిక చెల్ంపులు 5 0.70

14 వృ ా వ యమ్ు 0 0.00

15 ఖాతాలలో పేర ొనని నగదు / సోో్ ర్ు 0 0.00

16 వినిమ్య ధృవపతరా ల ప ండ్ెన్సు 3 0.00

17 సరాార ీ మొతాా ల ప ండ్డంగు ర కవర 0 0.00

18 ఇతరమ్ులు 28 0.00

19
డ్డడ్డ / చెకుొలను స్వికర ంచి, సకాలంలో  వసూలు చేయక 

పో వడం 0 0.00

మొత్ాం 104 287.22

పటిిక - 3 (1)

2014-15 సాంవత్సరముల్ో కేటగి  ివా ిగా ల్ేవ ెటిిన్ అభుాంత్రముల్ సాంఖు మ ియు పా ేయాం 

ఉన్న మొత్మున్ు చూపే పటిి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో
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సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం

1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 1 0.00 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 వరంగల్ 2 0.00 1 43.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 1 0.00

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 123.72 0 0.00

4 ఖమ్ ం 1 21.21 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 11 96.74 8 0.44

5 మ్హబూబ్ నగర్ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 7 0.00 0 0.00

6 మెదక్ 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 6 0.00 0 0.00

7 నిజామ్ాబాదు 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 నలగ ండ 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 0.51 0 0.00

9 రంగారెడ్డి 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

మొత్ాం 6 21.21 3 43.90 2 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 5 0.00 2 0.00 31 220.97 9 0.44

అడావన్ుసల్ 

సరుు బాటలన్ు 
పెాండిాంగ్ుల్ో 
వుాంచడాం

నియమలవళి 

ఉలా్ాంఘన్

ఓచరుా , వేత్న్ 

బిల్ుా ల్ు / 
కాంటిాంజ ాంటల 
బిల్ుా ల్న్ుాండి 
త్గిగాంపుల్ు/ 
వసూళ్ళన్ు 

జమచేయక పో వడాం

గార ాంటలా  / నిధుల్ 

అ ిక వినియోగ్ాం
గార ాంటలా  / 

నిధుల్ 

మళిళాంపు

పాతేుకిాంచిన్ 

నిధుల్న్ు 
వినియోగిాంచక 

పో వడాం.
ల్లా  పేరు#

గ్డువు తేద్ికి 

ముాందు 
వినియోగిాంచని 

గార ాంటలా

గార ాంటలా  / నిధుల్ 

దు ివనియోగ్ాం

పటిిక- 3(2)1

2014-15 ల్లా వా ీ మ ియు కేటగి ీవా  ీఆడిట్ అభుాంత్రముల్న్ు చూపే ఏకీకృత్ పటిి క
రూ. ల్క్షల్ల్ో

బకా ల్న్ు 
వసూల్ు చేయక 

పో వడాం
ల్ెకకల్ల్ో 
వుతాుసాం
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సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం సాంఖు మొత్ాం

1 ఆ ిలాబాదు 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00 0 0.00 11 0.07

2 వరంగల్ 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 7 43.90

3 కర ంనగర్ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 6 123.72

4 ఖమ్ ం 6 0.00 0 0.00 3 0.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 0.00 0 0.00 45 118.95

5 మ్హబూబ్ నగర్ 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 16 0.00

6 మెదక్ 1 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 0.07

7 నిజామ్ాబాదు 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 1 0.00

8 నలగ ండ 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 0.51

9 రంగారెడ్డి 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

మొత్ాం 9 0.00 0 0.00 5 0.70 0 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 28 0.00 0 0.00 104 287.22

మొత్ాం

2014-15 ల్లా వా ీ మ ియు కేటగి ీవా  ీఆడిట్ అభుాంత్రముల్న్ు చూపే ఏకీకృత్ పటిి క
పటిి క- 3(2) 2

ల్లా  పేరు

రూ. ల్క్షల్ల్ో

వృ ా
వుయము

ఖలతాల్ల్ో 
పే కకన్ని న్గ్దు / 

సిో్ ర్స

వినిమయ 

ధృవపతాా ల్ 

పెాండెన్సస
స ాు ీీ మొతాల్ 

పెాండిాంగ్ు ికవ ీ ఇత్రముల్ు

డిడ ి/ చెకుకల్న్ు 
వవక ిాంచి, 

సకాల్ాంల్ో  
వసూల్ు చేయక 

పో వడాం.

#

ికారుు ల్న్ు 
సమ ిపాంచక 

పో వడాం
దు ివనియోగాల్ు అ ిక 

చెలాిాంపుల్ు
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