
 
 

తెలంగాణ ప్రభుత్వము 
రాష్్టర ఆడిటు శాఖ 

 

                                          

 

2016-17 సంవత్సరప్ు   
ప్ంచాయితీరాజ్ సంసథలు, మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనులు,  

 మునిసిపాలిటలీు / నగర పంచాయితీలు, 
వయవసాయ మారకెటు కమిటీలు మరియు  
జిలాా  గ్రంధాలయ సంసధల   ఖాతాల ప ై 

 ఏకీకృత్ ఆడిటు మరియు సమీక్షా నివేదిక 

 

 

 

 

సంచాలకులు, రాష్్టర ఆడిట్ శాఖ, 
తెలంగాణ, హ ైదరాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



రాష్్టర ఆడిటు శాఖ 

ఆంధ్రప్రదేశ్, హ దైరాబాదు 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

తెలంగాణ ప్రభుత్వము, 
రాష్్టర ఆడిట్ శాఖ 

 

 

2016-17 సంవత్సరప్ు   
ప్ంచాయితీరాజ్ సంసథలు, మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనులు, 

మునిసిపాలిటీలు / నగర పంచాయితీలు, 
వయవసాయ మారకెట్ కమిటీలు మరియు  
జిలాా  గ్రంధాలయ సంసధల ఖాతాల ప ై 

 ఏకీకృత్ ఆడిటు మరియు సమీక్షా నివేదిక 

 

 

సంచాలకులు, రాష్్టర ఆడిట్ శాఖ,  
తెలంగాణ, హ ైదారాబాదు 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

శాసన సభ ఆమోద ించిన రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ిం 1989 ప్రకారిం, ప్ించాయతీరాజ్ సింసథలు, 
మునిసిప్ల్ కారపోరషే్టనులు, మునిసిపాలీట్లీు, వ్యవ్సాయ మారకెట్ు కమీట్లీు మరియు జిలాా  
గ్రింధాలయ సింసధల ఖాతాల ఆడటి్ నిరవహ ించడానికి రాష్్టర ఆడటి్ సించాలకుల వారిక ిఅధ కారమిచిచింద .  
ప్రభుత్వ ఉత్తరవవల ప్రకారిం ఇింత్కు మునుప్ు కూడా ప  ై ఆడిటా్ను నిరవహ ించేవారవ. రాష్్టర ఆడటి్ 
సించాలకులు త్దుప్ర ిఆరిథక సింవ్త్సరింలో ప  ైసింసథల పో స్్ట ఆడటి్ ను నిరవహ సాత రవ.  

 

 ఈ శాఖకు 2 జోనల్ కారాయలయాలు తెలింగాణ రాష్్టరింలో ఉన్ాాయి  మరయిు అనిా జిలాా ల 
లోనూ, జిలాా  కారాయలయాలు ఉన్ాాయి. పరా ింతీయ ఉప్ సించాలకులు జోనల్ కారాయలయములకు 
మరియ జిలాా లకు జిలాా  ఆడిట్ అధ కారి, కారాయలయ అధ ప్తిగా ఉింట్ారవ.  
 

 

   జిలాా  ప్రషి్టత్తత  ఆడటి్ు నివధే కను మరియు మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనుల ఆడటి్ు నివేద కలను 
సింబింధ త్ పరా ింతీయ ఉప్సించాలకులు ఆమోద సాత రవ. మిండల ప్రిష్టత్తత లు, గార మ ప్ించాయతీలు, 
మునిసిపాలీట్లీు, వ్యవ్సాయ మారకెట్ు కమీట్లీు మరియు జిలాా  గ్రింధాలయ సింసధల ఆడటి్ 
నివదే కలను జిలాా  ఆడిట్ అధ కారి ఆమోద సాత రవ. 
 

 సింసథల వారగీా వివిధ ఆడటి్ అభయింత్రములతో కూడని ఆడిట్ నివదే కలను త్దనింత్ర చరయల 
నిమిత్తిం సింబింధ త్ కారయ నిరవహణ అధ కారవలకు ప్ింపిించబడును. ఆడటి్ నివదే కలలో లేవ్న్ెతితన 
లోపాలను సరిద ద ి , సింబింధ త్ సరవ సభుయల సింసథ   ఆమోదిం ప ింద  సమాధాన్ాలతో కూడని నివదే కలను 
జిలాా  ఆడిట్ అధ కారవలకు సమరిోసాత రవ.  
 

1989, రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ిం కిరింద, సించాలకులు, శాసన్ానిక ి విరవదిింగా చసేిన ప్రతి ఖరవచను 
అనుమతిించకుిండా ఉిండ ే అధ కారానిా, అట్ట్  వ్యయానిా చేసిన వ్యకిత ప  ై లేదా చయేడానిక ి అనుమతి 
యిచిచన వ్యకిత ప ై సదరవ మొతాత నిా సర్ చారీీ చసేే అధ కారానిా కలిగ ియున్ాారవ.  

 

 1989, రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ిం లోని 11 వ్ విభాగ్ిం కిరింద రాష్్టర ఆడటి్ సించాలకులు సాథ నిక సింసథల 
ఖాతాలప ై ప్రతి ఏడాద  ఒక ఏకీకృత్ ఆడటి్ సమీక్షా నివదే కను ప్రభుతావనికి సమరిో ించాలిసన ఆవ్శ్యకత్ 
వ్ుింద .  అట్ట్  నివదే కను శాసన సభ / శాసన మిండలి సమక్షింలో వ్ుించాలి. 
 

 త్దనుగ్ుణింగా 2016-17 సింవ్త్సరానిక ి సింబింధ ించిన ఏకీకృత్ ఆడిట్ సమీక్షా నివదే కను 
తెలింగాణ శాసనసభ / శాసన మిండలిలో ఉించన్ెనైద . 
 

చట్్ింలోని నిబింధనలననుసరిించి 2016-17 సింవ్త్సరప్ు ఖాతాల ఆడిట్ లను 2017-18 లో 
నిరవహ ించన్ెనైద . వీట్టలో ప్ించాయతీ రాజ్ సింసథలు అనగా జిలాా  ప్రషి్టత్,  మిండల ప్రషి్టత్తత లు, గార మ 
ప్ించాయతీలు మరియు వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్లీు, జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథలు మునిసపి్ల్ 
కారపోరషే్టనులు, మునిసిపాలిట్లీు మరయిు నగ్ర ప్ించాయితీలు కలవ్ు. వీట్టక ి సింబింధ ించిన ఏకీకృత్ 
ఆడటి్ సమిక్షా నివదే కను ఇిందువెింట్ సమరిోించన్ెైనద . 

పీఠిక 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ము౦దుమాట 

 

2016-17 సింవ్త్సరానికి సింబింధ ించిన ఏకీకృత్ ఆడిట్ు, సమీక్షా నివేద కను ఐదు 
భాగ్ములలో సింకలనము చేయడమ ైనద . 
 

1వ్ - భాగ్ముుః  ప్ించాయతీరాజ్ సింసథలు,  
2వ్ - భాగ్ముుః  మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనులు,  
3వ్ - భాగ్ముుః  మునిసిపాలిట్ీలు / నగ్ర ప్ించాయితీలు,  
4 వ్ - భాగ్ముుః వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్ీలు, 
5 వ్ - భాగ్ముుః జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథలు, 

            
 అనిా భాగ్ములు సవత్ింత్రింగా, విప్ులింగా రూప ింద ించడమయిింద .  
 

1వ భాగ్ములో ప్ించాయతీరాజ్ సింసథల న ుండి కొన్ని ఎింపిక చేసిన ఆడిట్ు 
అభయింత్రముల వివ్రాలు కేటగిరి వారిగా మరియు సింబింధ త్ అక ింట్టింగ్ సే్ట్ మ ింట్ుా  
ప ిందుప్రచడమ ైనద .  

 

2వ భాగ్ములో మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టన్ ల న ుండి కొన్ని ఎింపిక చేసిన ఆడిట్ు 
అభయింత్రముల వివ్రాలు కేటగిరి వారిగా మరియు సింబింధ త్ అక ింట్టింగ్ సే్ట్ మ ింట్ుా  
ప ిందుప్రచడమ ైనద .  

 

3వ భాగ్ములో మునిసిపాలిట్ీల న ుండి కొన్ని ఎింపిక చేసిన ఆడిట్ు అభయింత్రముల 
వివ్రాలు కేటగిరి వారిగా మరియు సింబింధ త్ అక ింట్టింగ్ సే్ట్ మ ింట్ుా  ప ిందుప్రచడమ ైనద .  

 

4వ భాగ్ములో వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్ీల న ుండి కొనిా ఎింపిక చేసిన ఆడిట్ు 
అభయింత్రముల వివ్రాలు కేటగిరి వారిగా మరియు సింబింధ త్ అక ింట్టింగ్ సే్ట్ మ ింట్ుా  
ప ిందుప్రచడమ ైనద .  
 

5వ భాగ్ములో జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథల న ుండ ి కొన్ని ఎింపిక చేసిన ఆడిట్ు 
అభయింత్రముల వివ్రాలు మరియు సింబింధ త్ అక ింట్టింగ్ సే్ట్ మ ింట్ుా  ప ిందుప్రచడమ ైనద .  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 నివదే క 2016-17 సింవ్త్సరింలో, సించాలకుల వారవ ప్రసుత త్ సింవ్త్సరిం ఆడటి్ లను ఈ కిరింద 
పేరకెనిన విధింగా నిరవహ ించారవ. 
 

కరమ 
సంఖయ సంసథ  పేరు డిమాండ్ ప్ూరిి చసేినవి మిగ్ులు 

1. జిలాా  ప్రిష్టత్తత లు 9 9 0 

2. మిండల ప్రషి్టత్తత లు 443 433 10 

3. గార మ ప్ించాయతీలు 8673 8614 59 

4. మునిసిప్ల్ కారపోరషే్టనులు 6 6 0 

5. మునిసిపాలీట్లీు 62 62 0 

6. వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్లీు 173 173 0 

7. జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథలు 10 10 0 

 మొతి్ం 9376 9307 69 

 

ఆడిట్ చేసిన రాబడులు మరయిు చెల్లంపులు 
 

 2016-17 సింవ్త్సరానికి ప నై చూపిించిన అనిా సింసథల రాబడులు మరియు చలాెిింప్ులు 
వ్రవసగా రూ.5,44,349.80 లక్షలు  మరయిు రూ.4,95,186.45 లక్షలు సింసథల వారగిా రాబడులు 
మరియు చెలాిింప్ుల వివ్రములు కిరింద తెలుప్బడనివి. 

       (రూ. లక్షలలో) 
కరమ 
సంఖయ సంసథ  పేరు రాబడులు చెలాింప్ులు 

1 జిలాా  ప్రిష్టత్తత లు 9844.26 12843.56 

2 మిండల ప్రషి్టత్తత లు 15124.99 13354.29 

3 గార మ ప్ించాయతీలు 132406.16 101595.83 

4 మునిసిప్ల్ కారపోరషే్టనులు 281191.60 265713.44 

5 మునిసిపాలీట్లీు / నగర పుంచాయితీలు 66516.02 62219.85 

6 వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్లీు 34775.38 34705.43 

7 జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథలు 4491.39 4754.05 

 మొతి్ం 544349.80 495186.45 

సధధ ల ప్రిశీలన 



ఆడిటు అభయంత్రములు 
 

 ఆడటి్ దృష్ి్క ివ్చిచన వివిధ అభయింత్రములను, వాట్టప ై త్గిన చరయలు తీసుకొనుట్కు వీలుగా 
వాట్టని ఈకిరింద వివ్రిించిన విధింగా 19 కటే్గరిలీుగా వ్రీీకరిించడమయినద . 
 

1. ఖాతాల అింకకలలో వ్యతాయసిం. 
2. అధ కింగా గార ింట్ుల వినియోగ్ిం 

3. గార ింట్ు/నిధుల మళ్ళింప్ు 
4. మురగిిపో యిే తదేీకి ముిందు గార ింటా్ను వినియోగిించక పో వ్డిం. 
5. గార ింట్ుా  / నిధుల దురివనియోగ్ిం 

6. ప్రతయేకిించిన నిధులను వినియోగిించక పో వ్డిం. 
7. బకాయిలను వ్సూలు చయేక పో వ్డిం 

8. అడావనుసల సరవి బాట్ును ప ిండిింగ్ులో వ్ుించడిం 

9. నియమావ్ళ్ ఉలాింఘన 

10. ఓచరవా , వేత్న బిలుా లు / కింట్టింజకింట్ు బిలుా లనుిండ ిత్గిీింప్ులు/వ్సూళ్ళను జమచయేక 
పో వ్డిం. 

11. రికారవు లను సమరిోించక పో వ్డిం 

12. దురివనియోగాలు 
13. అధ క చెలాిింప్ులు 
14. వ్ృధా వ్యయిం 

15. ఖాతాలలో పేరకెనని నగ్దు / సో్ ర్స  
16. వినిమయ ధృవ్ప్తరా ల సమరిోించకపో వ్ుట్ 

17. సరాచరీీ మొతాత ల ప ిండిింగ్ు రికవ్ర ీ

18. ఇత్రములు 
19. డిడ ి/ చకెుెలను సవవకరిించి, సకాలింలో  జమ చయేక పో వ్డిం. 

 

ఈ సింవ్త్సరింలో రూ.1,96,425.13 లక్షల ప్రమయేిం గ్ల మొత్తిం 184443 ఆడటి్ 
అభయింత్రములను లేవ్న్తె్తడిం జరగిిింద . ఈ సింవ్త్సరింలో లేవ్న్ెతితన ఆడటి్ అభయింత్రముల సింఖయను 
కేట్గిర ీవారగీా, సింసథ వారగీా నివదే కకు జత్ ప్రచిన ప్ట్ట్క-III లో చూప్డమ నైద . 

 



2016-17 సింవ్త్సరములో లేవ్న్తెితన ఆడటి్ు అభయింత్రముల సింఖయ మరియు 
ప్రమయేమునామొత్తము ఈద గ్ువ్ ప్ట్ట్కలో చూప్డమ ైనద .. 

                                                                                 (రూ. లక్షలలో) 
కరమ 
సంఖయ సంసథ  పేరు అభయంత్రముల 

 సంఖయ 
ప్రమేయమునన 

మొతి్ము 
1 జిలాా  ప్రిష్టత్తత లు 

362 22484.38 

2 మిండల ప్రషి్టత్తత లు 
5785 1983.68 

3 గార మ ప్ించాయతీలు 
170040 15517.79 

4 మునిసిప్ల్ కారపోరషే్టనులు 
1398 131522.22 

5 మునిసిపాలీట్లీు / నగర ప్ించాయితీలు 
3523 14165.57 

6 వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్లీు 
3173 9812.61 

7 జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథలు 
162 938.88 

 మొతి్ం 184443 196425.13 

 

 మునుప్ట్ట నివదే కలలో లేవ్న్ెతితన లోపాలకు సమాధాన్ాలు సింబింధ త్ రికారవు లతో అింద న 
మీదట్ సమాధాన్ాలు సింత్ృపిత కరింగా వ్ునాప్ుోడు ఆడిట్ అభయింత్రములను ప్రషి్టెరిించడము 
జరవగ్ుత్తింద . జిలాా  ఆడటి్ు అధ కారి, పరా ింతీయ డపి్యయట్ ీడెరైకక్రవా  ఆడటి్ అభయింత్రములను ప్రషి్టెరిించ ే
అధ కారిం కలిగ ి వ్ున్ాారవ. ఆడటి్ ముగసినే్ాట్టకి ప్రిష్ాెరిం కాకుిండా ప ిండిింగ్ులో వ్ునా ఆడటి్ 
అభయింత్రముల వివ్రాలను ఈ నివదే క కలిగి వ్ుింట్ుింద . 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

కరమ 
సంఖయ భాగ్ము సంసథ  పేరు ప్ుట సంఖయ 

1 1 వ భాగ్ము ప్ించాయితీ రాజ్ సింసథలు 1-33 

2 2 వ భాగ్ము మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనులు 34-48 

3 3 వ భాగ్ము మునిసిపాలిట్ీలు / నగ్ర ప్ించాయితీలు 49-75 

4 4 వ భాగ్ము వ్యవ్సాయ మారకెట్ కమిట్ీలు 76-95 

5 5 వ భాగ్ము జిలాా  గ్రింధాలయ సింసథలు 96-111 

 

ప్టట్ క 
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సంఖయ 

I 
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112 

II 
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IV (ఎ) 
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2016-17 సంవత్సరానికి పంచాయతీ రాజ్ సంసథల ఖాతాలప ై ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు సమీక్షా నివేదిక 

ఉపో దాా త్ం 

 

1.1  1989, రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం క్రంద సదరు చట్్ం లోని నిరణీత షెడ్యూలులో ప ందు పరచిన విధంగా 
పంచాయతీ రాజ్ సంసథల నిధుల ఆడటి్ కు ఇన్-చారణీగా సంచాలకులను నియమంచడ్మ నైది. 

 

1.2. రాష్్టరంలోని అనిి జిలలా లలో ఆడటి్ శాఖ తన కారాూలయములను కలిగవి ంది. ఈ 
కారాూలయములలో జిలలా  స్ాథ యిలో జిలలా  ఆడటి్ అధకిార ిఅధిపతిగా వ ంట్ారు. 

 

1.3.  ఈ శాఖ పంచాయతీ రాజ్ సంసథల పో స్్ట ఆడటి్ ను నిరవహిసుత ంది.  ఆడటి్ దృషట్క్ వచిిన 
లోపాలతో కూడని ఆడటి్ నివదేికలను, అట్ట్  ఆడటి్ నివదేికలలో లేవనెతితన లోపాలను 
సరదిదిదడానిక ్ చరూ తీసుకోనేందుకు సంబంధతి సంసథల ముఖూ కారూనిరవహణాధకిారకి్ ఆడటి్ 
నివదేికలను జారణచేసుత ంది. 

 

1.4.  రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ం క్రంద, చట్ా్ నిక్ విరుదధంగా చేసటన ఏదేని వూయ అంశానిి అనుమతించకుండా 
వ ండ్ట్ానిక్, అట్ట్  ఖరుి చసేటన లేదా ఖరుి చేయడానిక్ అధికారమచిిన వూక్త పె ై అట్ట్  
మొతాత నిి సర్ చారణీ చయేడానిక్, అవకాశం కలదు.  

 

ఆడిట్ పరిధ ి

 

2.1 పరభుతవ శాఖలలో ఒకట్టగా ఉని రాష్్టర ఆడిట్ శాఖకు పంచాయితీ రాజ్ సంసథలు అంట్ ే జిలలా  
పరషి్టతతత లు, మండ్ల పరషి్టతతత లు, గార మ పంచాయితీల ఖలతాల పో స్్ట ఆడిట్ సందరభంలో ఈ 
క్రంది అంశాలను పరిశీలించడానిక్ చట్్బదదంగా అధకిారానిి అపపగించడ్మ నైది. 

 
 

ఎ)   పంచాయతీ రాజ్ సంసథలచే వసయలు చయేబడని పనుిలు, ఫీజులు మొదలయిన 
వాట్టని పూరిత వివరాలతో సంబంధిత సంసథ ఖలతా ప సతకాలలో సకరమంగా 
నమోదుచయేడ్ం జరిగనిదా? 

 

బి)  ట్రరజరణ లేదా బాూంకులో గల నిధులను నియతకాలికంగా తనిఖీ చయేడానిక ్ తగని 
జాగరతతను తీసుకోవడ్మ నైదా? 

 

సట)   ఖరుి చేసటన మొతాత నిక్ సంబంధిత పంచాయతీ రాజ్ సంసథల బడజీట్ లో సమకూరిడ్ం 
జరగిిందా? చట్్ం / నియమలవళి లేదా పరభుతవం జారణ చసేటన ఏదేని కారూనిరావహక 
ఆదశేాల క్రంద సంబంధతి అధకిారచిే తగిన రణతిలో మంజూరు చేయడ్ం జరగిిందా? 
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డి)  చట్్ం / నియమలవళి క్రంద అనుమతించినట్ట్  ఉదేదశాూల కోసం మలతరమే అట్ట్  నిధులను 
వినియోగించడ్ం జరగిిందా?  

 

ఇ)  ఖరుి చేయడానిక్ / చజలాింప లను చయేడానిక ్ పరభుతవం నిరీయించిన కారూ 
విధానానిి సకరమంగా పాట్టసయత , తగని వివరాలతో పంచాయతీ రాజ్ సంసథ ఖలతా 
ప సతకాలలో నమోదు చయేడ్ం జరిగిందా? 

 

ఎఫ్) ఖరుి చసేటన మొతాత నిక్ ఓచరాను నిరవహించడ్ం జరిగిందా? 

 

జి) వివిధ వనరుల నుండి అందని గార ంటా్ను సకరమంగా లెకకలోనిక్ తీసుకొని వాట్టని 
నిరదదశంచిన ఉదేదశాలకు వినియోగించడ్ం జరగిిందా ? 

 
 

పరసతు త్ ఆడిట్ స్థథతి 
 

3. 2016-17 సంవతసరం వరకు క్రంది తజలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ సంసథల ఆడటి్ ను 2017-18 
సంవతసరంలో నిరవహించడ్ం జరగిినది. 
 

  పంచాయతీ రాజ్ సంసధలపేరు                 ఆడిటు చేస్థన సంసథల సంఖయ 
 

i) జిలలా  పరిష్టతతత లు    :        9 

ii) మండ్ల పరషి్టతతత లు   :   433 

iii) గార మ పంచాయతీలు   :            8614 

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

                                                                                            9056 

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

 

రాబడులు మరియు చెల్లంపులు (2016-17)  

 

4.1 రాబడ్ులు, చజలాింప లలో పంచాయతీ రాజ్ సంసథలకు 2016-17 సంవతసరంలో స్ ంత ఆదాయ 
వనరులు మరయిు కదందర, రాష్్టర పరభుతావల నుండ ిఅందని వివిధ గార ంట్లా  కూడా చరేివ నాియి. 
గార ంట్లా  చజలాింప లతో సహా మొతతం రాబడ్ుల  వివరాలను జిలలా  పరిష్టతతత లు, మండ్ల 
పరషి్టతతత లు, గార మ పంచాయతీలకు సంబంధించి పట్ట్క-IV(ఎ) లో పేరకకనడ్మయినది. 
పంచాయతీ రాజ్ సంసథలకు అందిన వివిధ గార ంటా్ను పరతేూకంగా పట్ట్కలు V(ఎ)  నుండి VII(బి)-2 
వరకు గల వివరణలలో వివరించడ్మయినది.  

ఈ సంవతసరంలో రాష్్టరంలోని పంచాయతీరాజ్ సంసథల మొతతం రాబడ్ులు, చజలాింప లు 
వరుసగా రూ.1,57,375.41 లక్షలు మరియు రూ.1,27,793.68 లక్షలు గా వ ంది.   
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పంచాయతీ రాజ్ సంసధల రాబడ్ులు, చజలాింప లను పటము 1, 2 నందత ‘బార్’ పట్ము దావరా 
చయపడ్మ నైది.  

1  వ పటము  
2016-17 సంవత్సరానికి పంచాయితీ రాజ్ సంసథల ‘రాబడులు, చెల్లంపులనత’ చూపు పటటి క 

 

 

4.2     2016-17  సంవతసరం గాను పంచాయతీ రాజ్ సంసధలు ఆదాయ చజలాింప లు ‘బార్’  పట్ము 1 
మరియు 2 నందు  చయపడ్మ నైది.  

(రూ. లక్షలలో) 
కరమ 
సంఖయ 

పంచాయతీ రాజ్ సంసధలు రాబడులు   శాత్ం 
చెల్లంపులు  

 

శాత్ం 

1 జిలలా  పరిష్టతతత లు 9844.26 6.26 12843.56 10.05 

2 మండ్ల పరషి్టతతత లు 15124.99 9.61 13354.29 10.45 

3 గార మ పంచాయతీలు 132406.16 84.13 101595.83 79.50 

  మొత్ుం 157375.41 100.00 127793.69 100.00 

 

4.3  2015-16 మరియు 2016-17 సంవతసరాలలో పంచాయతీ రాజ్ సంసథల రాబడుల విధానానిి 
పట్ము 3 నందు బార్ చార్్ లో చయపడ్మ నైది. 
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చజలాింప లు



4 

 

2 వ పటము  
2015-16 మరియు 2016-17 సంవతసరాలలో పంచాయతీ రాజ్ సంసథల రాబడుల సరళిని తజలుప  

‘బార్’  పట్ము 

 

 

 

4.4     2015-16 మరయిు 2016-17 సంవతసరాలకు పంచాయతీరాజ్ సంసథల చెల్లంపుల విధానానిి  
పట్ము 3 నందు బార్ చార్్ లో చయపడ్మ నైది. 

 

3 వ పటము 
2015-16 మరియు 2016-17 సంవతసరాలలో పంచాయతీ రాజ్ సంసథల చెల్లంపుల సరళిని తజలుప 

‘బార్’ పట్ము 
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జిలాల  పరిషత్తు ల నిధతలు 
 

4.5 జిలలా  పరషి్టతతత  నిధుల క్రంద వివిధ ఖలతాలలో రాబడ్ులు మరియు చజలాింప ల వివరాలను పటటి క 
సంఖయ IV(ఎ) లో సమకూరిి  జతపరిడ్మ నైది. 

 

 

4.6      2016-17 సంవతసరానిక్ రాష్్టరంలోని జిలలా  పరషి్టతతత ల నిధుల వారణ రాబడ్ులు మరయిు చజలాింప ల 
వివరాలను 4 వ ‘బార్’ పట్ములో పేరకకనడ్మ నైది.  

 

4 వ పటము 
జిలలా  పరిష్టతతత ల నిధుల వారణ రాబడ్ులు మరియు చజలాింప లు తజలుప  పట్ము 

 

 

 

జిలాల  పరిషత్తు ల )నిధతలు( 
(రూ. లక్షలలో) 

నిధి పేరు రాబడులు % చెల్లంపులు % 

స్ాధరణ నిధ ి 8955.07 90.97 11930.41 92.89 

14 వ ఆరిధక  సంఘం నిధులు 865.02 8.79 858.64 6.69 

ఎస్ట.ఎఫ్.సట నిధులు  / కాూపటట్ల్ పరా జెక్్ట ఫండ్  24.17 0.25 54.51 0.42 

మొత్ుం 9844.26 100.00 12843.56 100.00 

 

4.7 ఈ శాఖ జిలలా  పరషి్టతతత ల ఆడటి్ నిరవహించగా మొతతం రాబడ్ులు రూ. 9,844.26 లక్షలు 
మరియు చజలాింప లు రూ. 12,843.56 లక్షలుగా గురితంచనెైనది. అట్ట్  వివరములను పటటి క సంఖయ 
IV(ఎ) నందు చయపడ్మ నైద.ి 
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సాధారణ నిధి 14 వ ఆరిిక సంఘం
నిధులు

ఎస్.ఎఫ్.సి నిధులు / 

క్యాపిటల్ పా్రజెకట ్ ఫండ్

రాబడులు
చెలా్ంపులు



6 

 

మండల పరిషత్తు ల )నిధతలు( 

4.8 మండ్ల పరషి్టతతత  నిధులకు సంబంధించి వివిధ ఖలతాల రాబడ్ులు మరియు చజలాింప లను పటటి క 
సంఖయ IV(ఎ) నందు చయపడ్మ ైనది. 

 

4.9     2016-17 సంవతసరానిక్ రాష్్టరంలోని మండ్ల పరిష్టతతత ల నిధుల వారణగా రాబడ్ులు, చజలాింప లు 
వివరాలను ఈ క్రంది బార్ చారు్ లలో పేరకకనడ్మయినది.  

 

5 వ పటము 
2016-17 సంవత్సరానికి అంశాల వారీగా మండల పరిషత్తు  రాబడులు, చెల్లంపులు తెలుు పటము 

 

 

2016-17 సంవతసరానిక ్అంశాల వారణగా మండ్ల పరషి్టతతత  రాబడ్ులు, చజలాింప లు 
 )రూ. లక్షలలో( 

నిధ ిపేరు రాబడులు % చెల్లంపులు % 

స్ాధరణ నిధ ి 14696.77 97.17 12157.42 91.04 

14 వ ఆరిధక  సంఘం నిధులు 250.64 1.66 1109.99 8.31 

ఎస్ట.ఎఫ్.సట నిధులు  / కాూపటట్ల్ 
పరా జెక్్ట ఫండ్  

177.58 1.17 86.89 0.65 

మొత్ుం 15124.99 81.75 13354.29 63.98 

 

4.10 మండ్ల పరషి్టతతత ల ఆడటి్ నిరవహించి వాట్ట రాబడ్ులు రూ. 15,124.99  లక్షలుగా మరయిు 
చజలాింప లు రూ.13,354.29 లక్షలుగా గురితంచి, అట్ట్  వివరములను పటటి క సంఖయ IV(ఎ) నందు 
చయపడ్మ నైది. 
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స్ాధారణ నిధి 14 వ ఆరిధక  సంఘం 
నిధులు

ఎస్ట.ఎఫ్.సట నిధులు  /
కాూపటట్ల్ పరా జెక్్ట ఫండ్ 

రాబడ్ులు
చజలాింప లు
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గార మ పంచాయతీల   (నిధతలు( 
 

4.11 ఈ నివేదకి అనుబంధముగా వ ని పటటి క సంఖయ IV(ఎ) నందు గార మపంచాయతీల యొకక 

2016-17 సంవతసరానిక ్సంబంధించిన ఆదాయ చజలాింప లను కోర డకీరించడ్మ నైది. 
 

4.12 2016-17 సంవతసరానికగ్ాను గార మ పంచాయతీలలో రాబడ్ులు, చజలాింప లను తజలుప పట్ము. 
పటము- 6  

2016-17 సంవత్సరానికి గార మపంచాయతీలలో రాబడ్ులు, చజలాింప లు తజలుప పట్ము 
 

 

 

 

 

2016-17 సంవత్సరానికి పదతు ల వారిగా గార మ పంచాయతీల రాబడులు మరియు చెల్లంపులు 
)రూ. లక్షలలో( 

నిధ ిపేరు రాబడులు 
% 

చెల్లంపులు 
% 

స్ాధరణ నిధ ి 51174.63 38.65 46382.61 45.65 

14 వ ఆరిధక  సంఘం నిధులు 77450.78 58.49 52540.16 51.71 

ఎస్ట.ఎఫ్.సట నిధులు  / కాూపటట్ల్ పరా జెక్్ట ఫండ్  3780.75 2.86 2673.07 2.63 

మొత్ుం 132406.16 100.00 101595.83 100.00 

 

4.13 గార మ పంచాయతీల ఆడిట్ నిరవహించి వాట్ట రాబడ్ులు రూ.1,32,460.16 లక్షలుగా మరయిు 
చజలాింప లు రూ.1,01,595.83 లక్షలుగా గురితంచి అట్ట్  వివరములను పటటి క సంఖయ IV(ఎ) నందు 
చయపడ్మ నైద.ి 
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ఎస్ట.ఎఫ్.సట నిధులు  /
కాూపటట్ల్ పరా జెక్్ట ఫండ్ 

రాబడ్ులు
చజలాింప లు
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గార ంటుల స్థధతి  
5.1 పంచాయతీ రాజ్ సంసధలకు కదందర, రాష్్టర పరభుతావలు ఆయల పరా ంతాల అభివృదిధకె ైవివిధ రకాలెైన 

గార ంట్లలను మంజూరు చేస్ాత యి. 2016-17 సంవతసరములో పంచాయతీ రాజ్ సంసధలకు 
మంజూరెైన గార ంట్లల మరియు చజలాింప ల వివరాలను ఈ క్రంద చయపడ్మ నైద.ి 

                                                                                                        (రూ. లక్షలలో( 
గార ంటు పదతు  జిలాల  పరిషత్తు  మండల పరిషత్తు  గార మ పంచాయతీ మొత్ుము 

రాబడ్ులు 32102.23 16109.35 137342.38 185553.96 

చజలాింప లు 18107.24 15985.88 129112.27 163205.39 

 

జిలాల  పరిషత్తు )గార ంటుల ( 
 
5.2  2016-17 సంవతసరములో జిలలా  పరషి్టతతత లకు మంజూరెనై మరయిు ఖరుిపటె్ట్న గార ంట్లల 

వివరాలను ఈ క్రంది 7 వ పటము  నందు చయపడ్మ నైద.ి 

 

2016-17 సంవత్సరములో జిలాల  పరిషత్తు లకు మంజూర నై గార ంటుల వివరాలనత తెలుపు ‘బార్’  
పటము -7 

 

 

 

 

4.46% 0.61%

1.51% 5.43%

0.27%
0.00%

23.49%

0.57%

0.23%

0.57%

62.87%

స్ా్ ంప్ డ్యూటీ్పైె అదనప ఛారణీ

తలసరి గార ంట్ (రూ.4)

సీనరెజీ ఫీజు

ఇసుక వేలం ఛారణీలు

సమలవేశ మందిరము + కావర్ర్ అదజద  + 
అమమకం ఆదాయంఅడావనుసలు

డిపాజిట్లా

ఎస్ట.సట (15%)

ఎస్ట.ట్ట (6%)

డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు (15%)

ఇతరములు
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2016-17 సంవత్సరములో జిలాల  పరిషత్తు లకు ఖరుుప టటిన గార ంటుల వివరాలనత తెలుపు ‘బార్’  
పటము -8 

 

 

 

జిలాల  పరిషత్తు ల  )గార ంటుల ( 
(రూ. లక్షలలో) 

గార ంటు  ఆదాయములు %  గార ంటు వయయములు %  

స్ా్ ంప్ డ్యూట్పీెై అదనప  ఛారణీ 1430.32 
4.46 

వూవస్ాథ పన ఛారణీలు (16%) 680.16 3.76 

తలసరి గార ంట్ (రూ.4) 195.00 
0.61 

ఆసుత ల నిరవహణ (35%) 1230.98 6.80 

సీనరెజీ ఫీజు 483.54 
1.51 

ఎస్ట.సట (15%) 712.68 3.94 

ఇసుక వేలం ఛారణీలు 1742.88 
5.43 

ఎస్ట.ట్ట (6%) 120.51 0.67 

సమలవేశ మందిరము + కావర్ర్ 
అదజద  + అమమకం ఆదాయం 

85.46 0.27 డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు (15%) 1079.75 5.96 

అడావనుసలు 0.99 
0.00 

తార గు నీరు(9%) 656.42 3.63 

డిపాజిట్లా  7539.71 
23.49 

ఊహించని చారణీలు(4%) 38.26 0.21 

ఎస్ట.సట (15%) 
183.76 0.57 

ఇతరములు 13588.47 75.04 

ఎస్ట.ట్ట (6%) 
73.50 0.23 

 

  డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు (15%) 
183.76 0.57 

 

  ఇతరములు 
20183.30 62.87 

 

  మొత్ుం 32102.22 
100.0

0 
మొత్ుం 18107.23 

100.0

0 

 

 

3.76% 6.80%
3.94%

0.67%

5.96%

3.63%

0.21%

75.04%

స్ాథ పన ఛారణీలు (16%)

ఆసుత ల నిరవహణ (35%)

ఎస్ట.సట (15%)

ఎస్ట.ట్ట (6%)

డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు (15%)

తరా గు నీరు(9%)

ఉహించని చారణీలు(4%)

ఇతరములు
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మండల పరిషత్తు ల )గార ంటుల ( 
 

5.3 2016-17 సంవతసరములో మండ్ల పరిష్టతతత లకు మంజూరెైన మరియు ఖరుిపటె్ట్న గార ంట్లల 
వివరాలను ఈ క్రంది 9 వ పటము  నందు చయపడ్మ నైద.ి 

పటము-9 
 

2016-17 సంవత్సరములో మండల పరిషత్తు లకు మంజూర ైన గార ంటుల వివరాలనత తెలుపు ‘బార్’  
 

 

 

11.43%

3.94%

15.51%

6.53%

0.71%

0.53%

0.23%

0.67%

0.76%
0.90%

0.89%

1.69%

1.16%
55.06%

స్ా్ ంప్ డ్యూటీ్పైె అదనప ఛారణీ

తలసరి గార ంట్ (రూ.8)

యం.పట.పట / యం.పట.ట్ట.సట గౌరవ 
భృతి
సీనరెజీ ఫీజు

ఇసుక వేలం ఛారణీలు

సమలవేశ మందిరము + కావర్ర్ అదజద
+ అమమకం ఆదాయం
అడావనుసలు

డిపాజిట్లా

ఎస్ట.సట(15%)

ఎస్ట.ట్ట(6%)

డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు(15%)

14 వ ఆరిధక సంఘం 

రాష్్టర ఆరిధక సంఘం

ఇతరములు
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2016-17 సంవత్సరములో మండల పరిషత్తు లకు ఖరుుప టటిన గార ంటుల వివరాలనత తెలుపు ‘బార్’  
పటము -10 

 

 

మండల పరిషత్తు ల )గార ంటుల ( 
)రూ. లక్షలలో( 

గార ంటు  ఆదాయములు %  గార ంటు వయయములు %  

స్ా్ ంప్ డ్యూటీ్పైె అదనప  ఛారణీ 1840.92 11.43 

స్ాథ పన ఛారణీలు /  
గౌరవ భృతి 

4001.91 25.03 

తలసరి గార ంట్ (రూ.8) 634.42 3.94 ఆసుత ల నిరవహణ 2085.23 13.04 

యం.పట.పట / యం.పట.ట్ట.సట గౌరవ 
భృతి 

2497.77 15.51 ఎస్ట.సట(15%) 231.14 1.45 

సీనరెజీ ఫీజు 1051.26 6.53 ఎస్ట.ట్ట(6%) 104.71 0.66 

ఇసుక వేలం ఛారణీలు 115.08 0.71 డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు (15%) 189.81 1.19 

సమలవేశ మందిరము + కావర్ర్ 
అదజద  + అమమకం ఆదాయం 

85.47 0.53 తరా గు నీరు 424.79 2.66 

అడావనుసలు 37.40 0.23 ఉహించని చారణీలు 416.83 2.61 

డిపాజిట్లా  107.79 0.67 14 వ ఆరిధక సంఘం  1236.37 7.73 

ఎస్ట.సట(15%) 
122.30 0.76 రాష్్టర ఆరిధక సంఘం 101.91 0.64 

ఎస్ట.ట్ట(6%) 
145.03 0.90 ఇతరములు 7193.18 45.00 

డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు(15%) 
143.38 0.89 

   

14 వ ఆరిధక సంఘం  271.90 1.69 
   

రాష్్టర ఆరిధక సంఘం 187.04 1.16 
 

 

 

ఇతరములు 8869.57 55.06 

  

 

మొత్ుం 16109.33 100.00 

 

15985.88 100.00 

25.03%

13.04%

1.45%

0.66%

1.19%
2.66%

2.61%

7.73%

0.64%

45.00%

స్ాథ పన ఛారణీలు / గౌరవ భృతి
ఆసుత ల నిరవహణ
ఎస్ట.సట(15%)
ఎస్ట.ట్ట(6%)
డ్బుా ు & సట.డ్బుా ు (15%)
తార గు నీరు
ఉహించని చారణీలు
14 వ ఆరిధక సంఘం 
రాష్్టర ఆరిధక సంఘం
ఇతరములు
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గార మ పంచాయతీల )గార ంటుల ( 
                                     

5.4 2016-17 సంవతసరములో గార మ పంచాయితీ గార ంటా్ రాబడ్ులు మరియు చజలాింప లను పటము 
11 నందు చయపడ్మ నైది. 

పటము-01 

2016-17 సం,, గార మ పంచాయితీ గార ంటల  రాబడులు తెలుపు పటము 
 

 
 

 

పటము-00 

2016-17 సం,, గార మ పంచాయితీ గార ంటల  చెల్లంపులనత తెలుపు పటము 

 

17.38%

7.56%

4.64%

8.67%

0.03%

61.16%

0.57% పనుిలు

పనేితరములు

గౌరవ భృతి గార ంట్ల

ఇతర రాబడ్ులు

13 వ ఆరిధక సంఘం గార ంట్ల

14 వ ఆరిధక సంఘం గార ంట్ల

ఎస్ట.ఎఫ్.సట గార ంట్ల

10.42%

4.70%

11.46%

14.89%

1.74%

55.71%

0.35%

0.73%

సటబబంది జీతాలు

గౌరవ భృతి

ఇతర పరిపాలనా వూయం

నిరవహణ వూయం

13 వ ఆరిధక సంఘం

14 వ ఆరిధక సంఘం 

రాష్్టర ఆరిధక సంఘం

ఇతరములు
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గార మ పంచాయతీల )గార ంటుల ( 
)రూ. లక్షలలో( 

గార ంటు  ఆదాయములు %  గార ంటు వయయములు %  

పనుిలు 23867.70 17.38 సటబబంద ిజీతాలు 13452.95 10.42 

పనేి తరములు 10381.56 7.56 గౌరవ భృతి 6068.17 4.70 

గౌరవ భృతి గార ంట్ల 6367.57 4.64 
ఇతర పరపిాలనా 
వూయం 14801.64 11.46 

ఇతర రాబడ్ులు 11904.08 8.67 నిరవహణ వూయం 19223.30 14.89 

13 వ ఆరిధక సంఘం గార ంట్ల 37.91 0.03 13 వ ఆరిధక సంఘం 2245.18 1.74 

14 వ ఆరిధక సంఘం గార ంట్ల 83995.42 61.16 14 వ ఆరిధక సంఘం  71930.30 55.71 

ఎస్ట.ఎఫ్.సట గార ంట్ల 788.14 0.57 రాష్్టర ఆరిధక సంఘం 451.35 0.35 

 
 

 
ఇతరములు 939.37 0.73 

మొత్ుం 137342.38 100.00 

 

129112.26 100.00 

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 

 

6.1 2016-17 సంవతసరం పంచాయతీ రాజ్ సంసధల ఆడిట్లనందు లేవనెతతబడిన ఆడిట్ 
అభూంతరములను సంబంధిత ఆడిట్ల నివేదికల యందు ఆడిట్ అభూంతరములుగా ప ందు 
పరచబడి రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ము,1989 లోని నియమ నిబంధనలకు లోబడి చరూలు 
తీసుకోవలసటనదిగా సయచిసయత  సంబంధిత కారూనిరవహణ అధికారులకు పంపడ్మ ైనది. 

 

6.2 2016-17 సవతసరములో పంచాయతీ రాజ్ సంసధలలో రూ.39,985.85 లక్షల విలువగల 
176187 ఆడిట్ల అభూంతరములను లేవనెతతడ్మ ైనది . 

 

6.3 2016-17 సవతసరములో పంచాయతీ రాజ్ సంసధలలో లేవనెతతబడిన ఆడిట్ల 
అభూంతరములను పట్ట్క-III(1) యందు కదట్గిరి వారణగా కోర డికరించి చయపడ్మ ైనది. 
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2016-17 సంవత్సరానికి పంచాయతీ రాజ్ సంసధల ఆడిట్ అభ్యంత్రములనత చూపు పటటి క  
)రూ. లక్షలలో( 

కరమ 
సంఖయ కేటగిరి పేరు కోడ్  

న ం. న ం. మొత్ుం 
శాత్ం 

)మొత్ుం(  

1 
డిడ ి/ చజకుకలను సవీకరించి, సకాలంలో  వసయలు 
చేయక పో వడ్ం. 19 10 15937.03 39.86 

2 నియమలవళి ఉలాంఘన 9 56844 6422.63 16.06 

3 రికారుు లను సమరిపంచక పో వడ్ం 11 33873 5543.53 13.86 

4 
ఓచరుా , వేతన బిలుా లు / కంట్టంజెంట్ల బిలుా లనుండి 
తగిగంప లు/వసయళ్ళను జమచయేక పో వడ్ం 10 16746 3643.36 9.11 

5 బకాయిలను వసయలు చేయక పో వడ్ం 7 9700 3124.54 7.81 

6 వినిమయ ధృవపతార ల పెండజనీస 16 2314 1481.76 3.71 

7 పరతూేక్ంచిన నిధులను వినియోగించక పో వడ్ం. 6 765 954.40 2.39 

8 అధికంగా గార ంట్లల వినియోగం 2 930 755.40 1.89 

9 ఇతరములు 18 47015 584.45 1.46 

10 దురివనియోగాలు 12 588 485.66 1.21 

11 అడావనుసల సరుద బాట్లను పెండంిగులో వ ంచడ్ం 8 264 371.05 0.93 

12 ఖలతాల అంకెలలో వూతాూసం. 1 1165 235.59 0.59 

13 గార ంట్ల/నిధుల మళిళంప  3 348 142.15 0.36 

14 అధిక చజలాింప లు 13 733 106.81 0.27 

15 
గడ్ువ  తేద ిముగింప  నాట్టక్ ముందు గార ంటా్ను 
వినియోగించక పో వడ్ం. 4 4351 103.60 0.26 

16 గార ంట్లా  / నిధుల దురివనియోగం 5 140 45.82 0.11 

17 వృధా వూయము 14 44 45.34 0.11 

18 ఖలతాలలో పేరకకనని నగదు / స్ో్ ర్స 15 194 2.74 0.01 

19 సరాిరణీ మొతాత ల పెండింగు రికవరణ 17 163 0.00 0.00 

  మొత్ుం   176187 39985.85 100.00 

 

అభూంతరాలసంఖూ మరియు పరమేయముని మొతాత నిి వరణగకరించగా 39.86% 
అభూంతరాలు ‘డిడి/చజకుకలను సీవకరించి, సకాలంలో  వసయలు చేయక పో వడ్ం’ కు సంబంధంిచినవి 
కాగా, 16.06% అభూంతరములు ‘నియమలవళి ఉలాంఘన’కు సంబంధించినవి కలవ .   
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ఆడిటు పేరాలు 
 2016-17 ఆడిట్ల సంవతసరానిక్ సంబంధించి ఎంపటక చేయబడిన కొనిి ఆడిట్ల 
అభూంతరములను ఈ దిగువ తజలియ చేయడ్మ ైనద.ి  
 

1. గార ంటు నిధతల/మళ్ళంపు )కోడ్ న ం.3( 
 

 

 కదందర, రాష్్టర పరభుతావల గార ంట్లా , కదందర, రాష్్టర పరభుతావలు వసయలు చేసటన పనుిలు, సెస్ట 
లలో స్ాథ నిక సంసథలకు నిరాధ రించిన వాట్ాలు, ఇంకా స్ాథ నిక సంసథలు వసయలు చేసటన పనుిలు 
అనిియూ కలిపట స్ాధారణ నిధిలో భాగం అవ తాయి.  
 

  పరభుతవ గార ంటా్ను నిరాధ రించిన పరయోజనాలకు తపప ఇతర పరయోజనాలకు  చేయు ఖరుి 
నిధుల మళిళంప గా భావించబడ్ును. దీనిక్ పరభుతవ అనుమతి తపపనిసరి. గార ంట్లా  ఏ నిరిదష్్టమ ైన 
పరయోజనం కొరకు విడ్ుదల చేయబడినవో అట్ట్  గార ంటా్ యొకక మళిళంప  అనుమతింపబడ్దు.   
 

 గార ంట్స-ఇన్-ఎయిడ్ నిధులు నిరిదష్్ట పరయోజనాల కొరకు ఇవవబడ్తాయి. సదరు గార ంట్లా , 
జి.ఓ.యమ్.యస్ట.నెం.229 పట.ఆర్ మరియు ఆర్.డి మరియు రణలిఫ్ (యలకు్ .I) శాఖ తేది. 

17.06.1997 దావరా జారణ కాబడిన 32 వ నిబంధన పరకారం మళాించుట్కు వీలులేదు. 
        

  నిధుల మళాింప  అను శీరిిక క్రంద పేరకకనబడిన అభూంతరములు ఏకలకృత  పటటి క- III(1) 

లో చయపటన విధంగా మొతతం రూ.142.15 లక్షల పరమేయముని 348 అభూంతరములుగా 
లేవనేతతడ్మ ైనది. 

 

1.1 జిలాల  పరిషత్ - ఆదిలాబాద్ - నిధతల మళ్లంపు - జ డ్ పథటటస్థ / ఎంపథటటస్థ ఎనిికలకు 
సంభ్ందించి రీయింబర్స మ ంట్ పదుతిలో చేస్థన ఖరుు  - నిధతలనత తిరిగి రాబటుి ట అవసరం 
– రూ.4,22,500 / - 

   

ఆడిట్ జరుగుతతని సంవతసరములో జెడ్ పటపట ఆదిలలబాద్ యొకక స్ాధారణ నిధుల నుండి 
రూ.4,22,500/- డరా  చేసట ఎనిికల ఖరుి కోసం చజలాించారు. 

 

కర.సం. వొచేరు సం. & తేది  మొతతము రూ. ఖరుి వివరములు  
1. 199/9-15 400000 జెడ్ పటట్టసట / ఎంపటట్టసట ఎనిికలకు సంబంధించి 

2 22/19-5-15 22500 జెడ్ పటట్టసట / ఎంపటట్టసట ఎనిికలకు సంబంధించి 

  422500  
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  పెైన తజలుపబడిన ఖరుి రూ.4,22,500/- లను ఎనిికల నిధుల నుండి చజలాించాలిస ఉంది 
కానీ స్ాధారణ నిధుల నుండి చజలాించారు. ఒక వేళ్ స్ాధారణ నిధుల నుండి చజలాించిన పక్షములో ఆ 
మొతాత నిి తిరిగి రణయింబర్స మ ంట్ చేయవలసట ఉంట్లంది. కాని ఆడిట్ ముగిసే నాట్టక్ కూడా అట్లా  
చేయబడ్లేదు. కావ న వెంట్నే రూ.4,22,500/- లను తిరిగి రాబట్ట్  స్ాధారణ నిధులకు జమచేసట 
అట్ట్  వివరాలను ఆడిట్లనకు తజలియచేయవలెను. 

 

(పేరా సం.6 జిలలా  పరిష్టత్, ఆదిలలబాద్ జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

2 .పరతయేకముగా కేటాయించబడని నిధతలనత వినియోగించకపో వడం )కోడ్ న ం.6( 
 

 పరభుతవ ఉతతరువల నెం.450 మరయిు 451 పంచాయితీ రాజ్ మరయిు గార మీణాభివృదిధ  
(కారూకరమము-6) శాఖ తేద ి 09.04.2001 మరియు పరభుతవ ఉతతరువల నెం.38 సీత  ీ మరియు శశు 
సంక్షదమ శాఖ తేద ి 29.5.1998 మరయిు పరభుతవ ఉతతరువల నెం.704 పంచాయితీ రాజ్ మరయిు 
గార మీణాభివృదిధ  శాఖ తదేి 05.11.1994 మరయిు పంచాయితీ రాజ్ చట్్ము 1994 పరకారం పరతి స్ాథ నిక 
సంసథ నిధుల నుంచి క్రంద చయపటన విధంగా నిధులను పరతూేకముగా కదట్ాయించి ఎస్ట.సట., ఎస్ట.ట్ట. 
మరియు సీత  ీ మరయిు శశు సంక్షదమ అభివృదిధ  పధకాల కొరకు ఈ దగిువ తజలియజదసటన పరకారం 
వినియోగించవలసట ఉంట్లంది.   

1 .ఎస్ట.సట ల కొరకు  15% 

2. ఎస్ట.ట్ట ల కొరకు   6% 

3. సీత  ీశశు సంక్షదమం కొరకు  15% 

  

అంతగేాక పెై విధంగా పరతూేకంగా కదట్ాయించిన నిధులలో 1/3 వ వంతత భాగానిి సంవతసరము 
మొదట్లా  సంబంధతి కో-ఆపరదట్టవ్ ఫెైనాన్స కారకపరదష్టనాకు అందచేయవలెను. మగలిిన 2/3 వవంతత 
నిధులను ఆయల జిలలా  పరిష్టతతత  / మండ్ల పరిష్టతతత  పరధిలిోని ఎ.స్ట.సట., ఎస్ట.ట్ట. సీత  ీ శశు 
పరయోజనారధము వినియోగించ వలెను. ఈ 2/3 వ వంతత నిధులలో ఆరిధక సంవతసరాంతానిక ్
వినియోగించగా మగులు నిలవలు ఉని పక్షంలో, ఆ మొతతము సంబంధతి కారపపరదష్టనుకు బదలిీ 
చేయవలసట ఉంట్లంది. చాలల సందరాభలలో పరభుతవ ఉతతరువల పరకారం, పరతూేకముగా నిధులు 
కదట్ాయించబడి, సంబంధతి బడజీట్ అంచనాలలో ప ందుపరచబడనివి. కాని, సంవతసర పరా రంభంలో సదరు 
నిధులు సంబంధిత కారకపరదష్టనాకు బదిలీ చయేడ్ం గాని, జిలలా  పరషి్టతతత లచే పూరితగా వినియోగించబడ్డ్ం 
గాని జరగలేదు. ఇట్ట్  నిషటరి యల పరతవ నిధులు పరతేూక్ంచడ్ం యొకక ఉదేదశాూనిి నిష్టపలం చేసటంది. 

 

పరతూేక్ంచబడని నిధులు వినియోగించక పో వడ్ం కు సంబంధించిన మొతతం రూ.954.40  లక్షలు 
పరమయేము ఉని 765 ఆభూంతరములు నివదేకికు అనుబంధ పటటి క-III)1(  లో ప ందుపరచనెనైది. 
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2.1 జిలాల  పరిషత్- మ దక్ – ఎస్థస,ఎస్థి  మరియు స్్ు ీ శిశు సంకే్షమ కారయకరమాలకు ఉదేుశించిన 
నిధతలనత వినియోగించకపో వడం  

 

పరభుతవం జి.ఓ.ఎంఎస్ట.సం.764,పం.రా.&గార .అ.శాఖ,తేది:-5-11-1994 దావరా పరతేూక్ంచిన 
నిధుల నిరవహణకు సంభందించి నిబంధనలు జారణ చేసటనది. 

 

రూల్ 3(1), పరకారం జిలలా  పరిష్టత్ స్ాధారణ నిధుల నుండి 15% నిధులు ఎసటస,ఎసట్ల 
పరయోజనం కోసం మరియు 6% నిధులు ఎసట్ల పరయోజనం కోసం వినియోగించాలి. అలలగద, రూల్ 
5(1), పరకారం 15% నిధులు సీత  ీ శశు సంక్షదమ పరయోజనాల కోసం వినియోగించాలి. రూల్ 5(2), 
పరకారం పరతి సంవతసరం ముగింప న వినియోగించబడ్ని నిధులను సీత  ీ శశు సంక్షదమ ఆరిధక సంసథ , 
హ ైదరాబాద్ వారిక్ బదిలీ చేయలలి.  

 

కాని రికారుు ల పరిశీలన లో పెై నిభందనలు ఏవి పాట్టంచబడినట్లా గా లేవ . వారిిక నివేదికలు 
పరిశీలించినప డ్ు 15% మరియు 6% నిధుల విభజన జరిగినట్లా  గురితంచబడ్లేదు. మరియు నిధుల 
రిజిస్రుా , ఇతర రికారుు లు, స్ాధారణ సమలవేశ తీరామనాలు నిరవహించబడినట్లా గా లేదు మరియు 
ఆడిట్లనకు చయపబడ్లేదు. సంవతసరాంతమున వినియోగించబడ్ని నిధులు సంబందిత కారకపరదష్టన్ 
లకు బదిలీ చేయబడ్లేదు.   

  

2016-17 స్ాధారణ నిధులు  రూ.3,31,88,427/-  

కర. 
సం. 

పరతయేకించిన నిధతల 
ఉదేుశము 

కేటాయించవలస్థన 
మొత్ుము రూ. 

కేటాయించిన 
మొత్ుము రూ. 

బదిలీ 
చేయవలస్థన 
1/3 వ వంత్త 

రూ. 

బదిలీ చసే్థన  
1/3 వ వంత్త 

రూ. 

1 15% ఎసటస  4978264 Nil 1659421 Nil 

2 06% ఎసట్ 1991305 
Nil 

663768 
Nil 

3 
15 % సీత  ీశశు 
సంక్షదమo 4978264 

Nil 
1659421 

Nil 

మొత్ుము  11947833  3982610  

 

ఈ విష్టయములో తక్షణ  చరూ అవసరము. 
 

(పేరా సం.5 జిలలా  పరిష్టత్, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 
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2.2 మండల పరిషత్ – ఆదిలాబాద్ - జిలాల  పరిషత్- మ దక్ – ఎస్థస,ఎస్థి  మరియు స్్ు ీ శిశు సంకే్షమ 
కారయకరమాలకు ఉదేుశించిన నిధతలనత వినియోగించకపో వడం –రూ.3,46,922/- 

 పంచాయతి రాజ్ చట్్ం, 1994 లో భాగంగా జి.ఓ.ఎంఎస్ట.సం.764, పం.రా. & గార .అ.శాఖ, 
తేది:-5-11-1994 దావరా జారణ చేయబడిన రూల్ 3 మరియు 4 అనుసరించి మండ్ల పరిష్టత్ 
2016-17 స్ాధారణ నిధి నుండి ఈ దిగువన తజలుపబడిన విధముగా ఎసటస, ఎసట్ల మరియు సీత  ీశశు 
సంక్షదమ పరయోజనాలకెై నిధులు పరతేూక్ంచబడినవి. 

కర.సం. పరతేయకించిన నిధతల 
ఉదేుశము 

కేటాయించిన 
మొత్ుము 
(రూ.) 

వినియోగించిన 
మొత్ుము   
(రూ.) 

సంవత్సరాంత్మున 
వినియోగించని మొత్ుము 

(రూ.) 
1 15% ఎసటస  144551 0 144551 

2 06% ఎసట్ 57820 0 57820 

3 15 % సీత  ీశశు సంక్షదమo 144551 0 144551 

 మండ్ల పరిష్టత్ కారూనిరావహక అధికారులు 2016-17 సంవతసరానిక్ చజందిన పరతేూక్ంచిన 
నిధుల వినియోగములో వెైఫలూం చజందినట్లా గా గురితంచబడింది. కావ న, నిబందనల పరకారం తక్షణమే 
వినియోగించబడ్ని నిధులను సంబందిత కారకపరదష్టనాకు బదిలీ చేసట ఆడిట్లనకు వివరములు 
తజలియచేయవలెను.  

 (పేరా సం.3 మండ్ల పరిష్టత్, ఆదిలలబాద్  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

3. బకాయిలు వసూలు చేయకపో వడం )కోడ్ న ం.7( 
  

 

పంచాయితీ రాజ్ సంసథల ఆదాయ వసయళ్ళను పరిశీలించగా, చాలల కాలంగా వసయలు చయేని 
పెదద  మొతాత లు పెండింగులో ఉనిందున కాల పరమితి ముగసిట కాల దోష్టము పట్ట్నట్లా గా ఆడటి్ల నందు 
గమనించనెనైది.  పె ైబకాయిలు కాలలతీతము కాక మునుపే, వసయలు చేయుట్కెై ఆయల కారూనిరవహణ  
అధకిారులు తగు తక్షణ చరూలు అనగా జప త  చయేడ్ం ,చట్్ రణతాూ చరూలు తీసుకొనడ్ం పరా సటకూూష్టన్ 
లేదా కోరు్ లో కదసులు మొదలెైన పలు విధములెైన బకాయిలు వసయలుచయేుట్కె ై చట్్ పరమ నై 
నిబంధనలునిపపట్టక్ని, ఈ బకాయిలు కాలదోష్టం పట్్కమునుప ే వసయలు చేయుట్కె ై తగు చరూలు 
తీసుకొనలేదు.  ఈ కాల దోష్టం పట్ట్న బకాయిలను చట్్ రణతాూ ఇప పడ్ు వసయలు చేయలేము. కాబట్ట్  , 
దాని వలన పంచాయితీ రాజ్ సంసథలకు శాశవతముగా నష్్టము వాట్టలుా తతంది. 2016-17 సంబంధించిన 
కాలదోష్టముచ ేవసయలు కాని మొతతములు కొనిి క్రంద పేరకకనబడనివి. 
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 ఈ విధంగా తగిన చరూ తీసుకొనని కారణంగా మొతతం వసయళా్ బకాయిలు రూ.3124.54 

లక్షలు గల అభూంతరములు 9700 గా అనుబంధ పటటి క-III)1( లో ప ందుపరచబడినవి. 
 

3.1 గార మ పంచాయతి –మోత్కూర్- వేలం పాటకు చెందిన మొత్ుము వసూలు చేయబడలేదత-
త్క్షణ చరయ అవసరం-రూ. 1,78,200/- 

  

ఆడిట్ జరుగుతతని సమయంలో గార మ పంచాయతి మోతకకర్ 2016-2017 క్ చజందిన 
వేలం పాట్ రిజిస్ర్ పరిశీలించగా, తజ ై బజార్ (రహదారి) ను రూ.8,00,000/- వేలం వేయడ్ం 
గమనించబడింది. మరియు వేలం వేసటన మొతతములో 50% మొతాత నిి వేలం వేసటన రపజున 
చజలాించవలెనని మరియు మగిలిన మొతాత నిి 10 రపజులోా  చజలాించవలెనని ష్టరతతలు విద ించడ్ము 
జరిగినది. కాని, వేలం రిజిస్ర్ ను పరిశీలించగా  పూరిత మొతతమును వసయలు చేయబడ్లేదని 
మరియు వసయలు చేయబడిన మొతాత లు కూడా వాయిదాలవారిగా వసయలు చేయబడినవని 
గురితంచబడినది. ఇది నిబంధనలకు విరుదదం. 
 

రూ.8,00,000 లకు గాను జి.రామచందర్ (తండిర పేరు రాములు) వేలం పాట్ దారుగా 17-

03-2016 తేదిన నిరవహించబడిన వేలం పాట్ కు సంబందించి వసయలు చేసటన వివరాలు దిగువన  
ఇవవబడాు యి.  
 

కర.సం. బిలుల  న ం. 
వసూలు చేస్థన 

మొత్ుము తేది రిమారుూలు 

1.  46817 300000 6-4-16 వేలం వేసటన మొతతములో 50% 
మొతాత నిి వేలం వేసటన రపజున  
చజలాించ వలెను కాని అట్లా  జరగలేదు  

2.  46819 100000 11-5-16  

3.  46820 44500 17-5-16  

4.  46821 44500 24-6-16  

5.  46822 44400 3-8-16  

6.  46823 44000 19-9-16  

7.  46824 44400 16-11-16  

8.   621800  ఇంకనయ రూ.178200 వసయలు 
చేయబడ్లేదు. 
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         పెై మొతతము బకాయిలను వసయలు చేయుట్కు తక్షణమే చరూ తీసుకొనవలెను అట్ట్  
వివరాలను ఆడిట్లనకు తజలియపరచవలయును. 

 

 (పేరా సం.25 మోతకకర్ గార మ పంచాయతి, యలదాదిర భువనగిర ిజిలలా  2016-17 ఆడటి్ నివదేికలోనిద)ి 

 

అదే మలదిరిగా, నరాసపూర్ గార మపంచాయతి, మ దక్ట జిలలా  యందు తజ ై బజార్, పశువ ల 
సంత, మరియు కబేళాకు వలేం నిరవహించబడి మొతతం రూ.6,72,000/- ల బకాయిలు  కాంట్రా క్ర్ 
ల నుండి వసయలు కాబడ్లేదు. ఆడిట్ల ముగిసే నాట్టక్ కూడా ఈ బకాయిలు వసయలు  కాబడ్లేదు. 
కావ న పెై మొతతము బకాయిలను వసయలు చేయుట్కు కారూనిరావహక అధికారులు తక్షణమే చరూ 
తీసుకోవలసట ఉనిది. 

 

(పేరా సం.12 నరాసపూర్ గార మ పంచాయతి, మ దక్ట జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

4. సరుథ బాటుకాక ప ండింగులో ఉని అడాానతసలు )కోడ్ న ం.8( 
  

 ఫెైనానిియల్ కోడ్ లోని ఆరి్కల్ 99 పరకారము నిరిథష్్ట పరయోజనాలకె ై తీసుకుని తాతికలిక 
అడావనుసలను స్ాధూమ నైంత తవరగా పూరిత బిలుా లు ఓచరుా  దాఖలు చసేట అడావనుసలను సరుథ బాట్ల 
చేయవలసట యునిపపట్టకల కొనిి అడావనుసలు చాలల కాలం వరకు సరుథ బాట్ల చేయకుండా పెండింగులో 
ఉండ్ట్ం ఆడటి్ల నందు గమనించడ్మ నైది.  అడావనుసలను సరుథ బాట్ల చేయక పో వడ్ం వలన 
తీసుకుని అడావనుసలను దురివనియోగము చేయడ్ం లేదా వినియోగించకుండా మగలిిన 
అడావనుసలను వాపసు చయేకుండా వ ండ్ుట్కు, దారి తీసుత ంది. కారూ నిరవహణఅధికారులు,  డరా యింగు 
మరియు డసిబరిసంగ్ అధకిారులు ఆడావనుసలను సరుథ బాట్ల చయేడ్ములో విఫలమ నై విష్టయలనిి 
సంబంధతి  ఆడటి్ల నివధేికలందు అభూంతరపరచడ్మ ైనది.  
 

 డరా యింగు అధికారులు తగు చరూ తీసుకొనని కారణంగా పదెద  మొతతములో పరసనల్ 
అడావనుసలు కూడా చాలల కాలం పాట్ల బకాయి పడిపో వడ్ం ఆడటి్ల నందు గమనించడ్మ నైది. ఈ 
అభూంతరములు పరభుతవ ఉదోూగులు వూక్త గత అవసరముల కెై తీసుకుని అడావనుసలు, ట్ట ఎ, పండ్ుగ 
అడావనుస, యల్.ట్ట.సట, వివాహ, మోట్ార్ సెైకల్్, వసుత వ లు మరియు సేవల కొనుగపలుకు 
సంబంధించినవి. ఈ వూక్తగత అడావనుసలనిియు వతేనము, ట్ట.ఎ బిలుా ల నుండి రకివరణ చయేవలసట 
ఉనిది. మరియు వసుత వ ల సవేల కొరకు తీసుకుని అడావనుసలు, ఆ పరయోజనం పూరితకాగాన ే
సరుథ బాట్ల చేయలలి. సంవతసరాల తరబడి ఇలల చేయకపో వడ్ము చాలల పదెద  తప ప అట్ట్  బకాయిలు  
రికవరణ చయేని అధకిారులను బాధుూలుగా చయేవలెను. జిలలా  పరిష్టత్ అభివృదిద  అధికారులు నెలసర ి
సమలవేశాలలో అడావనుసల రికవర ి ప రపగతిని సమీక్షించి సదరు మొతతములను రాబట్ల్ ట్కెై చరూలు 
తీసుకొనవలసటన అవసరమునిది. 
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 సదరు కదట్గరిి క్రంద మొతతం రూ.371.05 లక్షలు గల 264 అభూంతరములు సరుద బాట్ల 
పెండింగులో ఉని అడావనుసలుగా అనుబంధ ఏకలకృత పటటి క-III)1( లో ప ందు పరచబడనివి. 
 
 

4.1 జిలాల  పరిషత్ – కరీంనగర్- అడాానతసలు – వివిధ అవసరాలక ై స్థబబందికి చెల్లంచిన 
అడాానతసలు –సరుు బాటు వివరాలు చూపబడలేదత- రూ.2,85,000/- 

 

జి.ఓ.ఎంఎస్ట.సం.387, పం.రా.&గార .అ.శాఖ,తేది:-17-9-1998 దావరా పరభుతవo జారణ చేసటన 
ఆదేశాలను అనుసరించి జిలలా  పరిష్టత్ కరణంనగర్ నందు 2016-17 సం.లో ఈ క్రంద తజలుపబడిన 
విధముగా రూ. 2,85,000/- వివిధ అవసరాలకెై అడావనుసలు చజలాించడ్ం జరిగినది.       

కర. 
సం. వొచేరు సం. & తేది 

అడాానతస 
మొత్ుము రూ. ఎవరికి చెల్లంచినది వివరములు 

1 122/13-7-16 45000/- బి.లచియూ, 
జూ.సహాయకులు  

చజైరమన్ వాహన 
మరమమతతత లు  

2 246/4-11-16 40000/- అనిల్ కుమలర్, 

సీ. సహాయకులు  
సమలవేశాల కొరకు  

3 308/11-12-16 30000/- ఎం.మహ ందర్,  

సీ. సహాయకులు 
స్ాధారణ సమలవేశాల 
కొరకు 

4 352/18-1-17 30000/- ఎస్ట.పరకాష్,  

సీ. సహాయకులు 
చజైరమన్ వాహన 
మరమమతతత లు  

5 388/13-2-17 80000/- ఎ.దేవేందర్,  

సీ. సహాయకులు 
డజైరణ ముదరణ  

6 407/3-3-17 30000/- ఎం.మహ ందర్, సీ. 
సహాయకులు 

స్ాధారణ సమలవేశాల 
కొరకు 

7 426/21-3-17 30000/- ఎన్.పరకాశ రెడిు  ,  
సీ. సహాయకులు 

వాహన మరమమతతత లు  

 మొతతము రూ.   285000/-   

 

కాని, సంవతసర ముగింప  నాట్టక్ కూడా పెై అడావనుసలను తగిన బిలుా లు, వోచరులు 
సమరిపంచి సరుద బాట్ల చయేలేదు. కావ న రూ.2,85,000/- లను ఆడిట్ల నందు అభూంతర 
పరచనెైనది. కావ న పెై అడావనుసలను సరుద బాట్ల చేయుట్కు తక్షణమే చరూ తీసుకోవలసట ఉనిది. 
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ఇట్ట్  విష్టయములో ఏదజైనా నష్్టము వాట్టలాినచప బాదుూలెైన వారి నుండి వసయలు చేసట వివరములు 
ఆడిట్లనకు తజలియపరివలెను. 

 

(పేరా సం.5(II)  జిలలా  పరిష్టత్, కరణంనగర్ జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

4.2 మండల పరిషత్ – కోసీ్్ – మహబూబ్ నగర్ – 14 వ ఆరిధక సంఘం – తీసతకుని 
అడాానతసలు సరుు బాటు జరగలేదత - అభ్యంత్రకరము – రూ.1,00,000/- 

 

2016-17 ఆడిట్ల సంవతసరములో 14వ ఆరిధక సంఘం నిధుల నుండ ి రూ. 100000/- 

మొతతమును చజకుక సం.1848/27.01.2017 దావరా ట్ట.రాఘవెంధర్ అనే ఉదో ూగిక్ ఎంపటడిఓ 
కారాూలయములో బో రు ఫా్షటంగ్, లోతత పెంచడ్ం మరియు సటంగల్ ఫేస్ట మోట్ారు బిగింప  కొరకు 
అడావనుస ఇవవవడ్ం జరిగింది.   

 

ఆరిధక నియమలవళి ఆరి్కల్ 99 పరకారం అడావనుసగా చజలాించిన మొతతము 30 దినములలో 
సరుద బాట్ల చేయవలెను.  

 

కాని ఆడిట్ల ముగిసే నాట్టక ్ కూడా పెైన తజలుపబడిన అడావనుస మొతతము సరుద బాట్ల 
చేయబడ్లేదు. కావ న పెై మొతతమును  ఆడిట్లనందు అభూంతరపరచనైెనది. తక్షణమే సరుద బాట్లకు 
చరూ తీసుకోవలసట ఉనిది. 

 

(పేరా సం.7 కోసటగ  మండ్ల పరిష్టత్, మహబూబ్ నగర్  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

4.3 గార మా పంచాయతి – కుచారం – అడాానతసలు సరుు బాటు చేయబడలేదత – సరుు బాటు లేదా 
రాబటుి ట అవసరం - రూ.60,000/- 

 

2016-17 ఆడిట్ల సంవతసరములో రూ.60,000/- లను సరపంచ్, కుచారం గార మల 
పంచాయతి పేరు మీద భూగరభ మురిక ్ కాలువ నిరామణము కెై దిగువ తజలిపటన విధముగా డరా  
చేయబడినవి. 

కర. 
సం. చెకుూ సం. తేది 

అడాానతస 
మ త్ుము రూ. వివరములు 

1 004345 02-05-16 60,000 భూగరభ మురిక్ కాలువ నిరామణము కెై 
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ఆరిధక నియమలవళి ఆరి్కల్ 99  మరియు జి.ఓ.ఎంఎస్ట.సం. 120 పట&ఎల్ఎ శాఖ, తేది.11-
09-1960 పరకారం అడావనుసలు 15 దినములలో సరుద బాట్ల చేయవలెను. కాని, అడావనుస 
సరుద బాట్ల రిజిస్ర్ కాని సరుద బాట్ల చేసటన  బిలుా లు మరియు వోచరులు కాని చయపబడ్లేదు. 

 

సరుద బాట్ల బిలుా లు వోచరుా  లేని కారణంగా చేయబడిన ఖరుి సరియయినదేనా ఆడిట్ల 
నందు దృవీకరణ స్ాదూపడ్లెదు. కావ న పెై అడావనుసలను సరుద బాట్ల చేయుట్కు తక్షణమే చరూ 
తీసుకోవలసట ఉనిది. ఇట్ట్  విష్టయములో ఏదజైనా నష్్టము వాట్టలాినచప బాదుూలెైన వారి నుండి 
వసయలు చేసట వివరములు ఆడిట్లనకు తజలియపరివలెను. 

 

(పేరా సం.32 కుచారం గార మల పంచాయతి, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

5. నియమాల ఉలల ంఘన )కోడ్ న ం.9( 
 

 ఆడటి్ లో గమనించిన దేమనగా కొనిి కదసులలో నిరాక్షూముచేగాని లేక అవగాహన లోపముచ ే
గాని పంచాయతీరాజ్ సంసథల  నిధులను వచెిించుట్కు జారణ చేయబడిన నిబంధనలను మరియు 
పరభుతవ ఆదశేములను ఉలాంఘించినారు. కొనిి కదసులలో సదరు నిధులు నిరదదశంచిన పరయోజనములకు 
గాక ఇతర  పరయోజనములకు వెచిించబడినవి. మరకిొనిి కదసులలో పరభుతవ ఆదశేములను తప పగా 
అరధం చసేుకొనుట్ వంట్వి ఆడటి్లలో గమనించడ్మ నైది. ఆక్షదపటంచిన సదరు ఖరుిలను ఆడటి్ల 
నివదేికలో ప ందుపరచబడనివి. 
 
 

అకరమమ ైన ఖరుిలకు సంబంధించిన అభూంతరములు 56844 మరియు దానిక ్
పరమయేముని మొతతం రూ. 6422.63 లక్షలు నివదేికకు జతపరచబడని వివరణ పటటిక-III)1( లో 
చయపబడనివి. 

 

5.1 మండల పరిషత్ – జరాసంఘం – పరిపాలన అనతమతి కాలపరిమితి ముగిస్థన త్రువాత్ 
పని అమల చేయడం – కరమ రహిత్ం -  రూ.1,70,198/- 

  

 ఆడిట్ల చేయబడిన సంవతసరము వూయ వివరములు పరిశీలించగా  రూ.1,70,198/- 
లను వోచర్ సం. 1/7.5.2016 దావరా కొలతల ప సతకము-1544/ఎ/ఆర్/2014 నందు నమోదు 
చేసటన విధముగా ఎంపటపట భవన నిరామణంకెై డరా  చేయబడినవి. 
 

 కాని, సంబందిత కొలతల ప సతకము పరిశీలించగా  మండ్ల పరిష్టత్ జరాసంఘం ఎంపటడిఓ 
ప ర సీడింగ్ సం. D/464/2014,తేది: 31.12.2014 దావరా పరిపాలన ఆమోదము మరియు ఉప 
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కారూనిరావహక ఇంజనీర్ జహీరాబాద్ వారి డిఆర్ సం. 316/15-16, తేది: 2-3-2016 దావరా 
స్ాంకదతిక  ఆమోదము ప ందడ్ం జరిగినది. 
 

 ఆరిథక నియమలవళి ఆరి్కల్ 94 పరకారం పరిపాలన ఆమోదము చజలుా బాట్ల ఒక సంవతసరం. 
కాని, పెై విష్టయములో ఒక సంవతసరము పూరిత అయిన తరువాత పని అమలు చేయడ్ం జరిగినది. 
ఇది ఆరిథక నియమలవళిక్ విరుదదము. 
 

 తదుపరి పరిశీలనలో అగిరమ ంట్ తేది 9-11-2015 స్ాంకదతిక అనుమతి కనాి ముందు గాను 
మరియు చజక్ట మ జరెమంట్ తేది 29-4-2016 పరిపాలన్ అనుమతి చజలుా బాట్ల ముగసిటన తరువాత 
ఉనిది. 
 

 కావ న, పెై విధముగా నియమలవళిని ఉలాంగిసయత  చేయబడిన ఖరుిను అడిట్లనందు 
అనుమతించలేకపో వడ్ంతో అబూంతరపరచనైెనది. 
 

(పేరా సం.18 జరాసంఘం మండ్ల పంచాయతి, సంగా రెడిు  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

5.2 గార మ పంచాయతి– నరాసపూర్-  14వ ఆరిథక సంఘ నిధతలతో పనతల నిరాహణ - కొలత్ల 
పుసుకములో నమోదత చేయబడలేదత – ఖరుు ఆడటిు నందత అభ్యంత్రపరచన ైనది –          

రూ.4,53,590/- 

 

ఆడిట్ల చేయబడిన సంవతసరములో దిగువన తజలుపబడిన మొతాత లు డరా  చేయబడి 
ఎలక్్ికల్ పనుల నిరవహణ, నీట్ట సరఫరా మరియు పారశిుధూం నిమతతం ఖరుి చేయబడినవి. 

 

పెై పనులు పరిపాలన అనుమతతలు, స్ాంకదతిక అనుమతతలు మరియు కొలతల 
ప సతకములో నమోదు లేకుండానే అమలు చేయబడినవి. నిబంధనల పరకారం పెై బిలుా లు 
సంభందిత అధికారుల నుండి పరిపాలన మరియు సంకదతిక అనుమతతలు ప ంది కొలతల 
ప సతకము నందు పనిని నమోదు చేయించి తదుపర ి బిలుా  చజలాింప లు చేయవలెను. కాని, 
కారూనిరావహక అధికారులు పెై పరక్రయ అనుసరించకుండ్ బిలుా లు చజలాించినారు కావ న ఇది కరమ 
రహితం మరియు నిబంధనలకు విరుదదం.  
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 కావ న,పెై విధముగా నియమలవళిని ఉలాంగిసయత  చేయబడిన ఖరుిను అడిట్లనందు 
అనుమతించలేకపో వడ్ంతో పాట్ల అబూంతరపరచనైెనది. 

వొచేరు సం. వివరములు ఖరుు  రూ. 
1/6-4-16 

పారిశుధూ నిరవహణ  
 

48,000 

6/5-5-16 30,000 

7/5-5-10 46,670 

10/31-5-16 74,650 

11/3-6-16 53,480 

12/4-7-16 50,290 

14/2-8-16 54,000 

17/3-1-17 30.000 

18/24-1-17 66,500 

 మొతతము  4,53,590 

 

(పేరా సం.41 నరాసపూర్ గార మ పంచాయతి, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

6 ఓచరుల  ,వేత్న బిలుల లు ,కంటటంజ ంటు బిలుల ల నతండి చసే్థన త్గీింపులు /రికవరలీు 
సంబంధిత్ అక ంటల కు జమ చేయకపో వడం)కోడ్ న ం.10( 

 

పనుల బిలుా లు, వతేన బిలుా లు మొదలెైన వాట్ట నుండి చసేటన తగిగంప లు సంబంధతి పరభుతవ 
ఖలతాలకు పూరితగా జమ చయేక పో వడ్ం లేదా కొంత మేరకు జమ చయేడ్ం వంట్టవి ఆడిట్లలో 
గమనించబడనిది.  కొనిి తగిగంప లు సదరు పరభుతవ ఖలతాలకు నిరణీత సమయములో జమ చేయని 
పక్షంలో అపరాధరుసుముతో పాట్ల కరమ శక్షణా చరూ తీసుకోగల నియమలలు ఉనిపపట్టకల అట్ట్  
తగిగంప లు సంబంధతి పరభుతవ ఖలతాలకు జమ చయేడ్ము లేదు. 

 

స్ాధారణంగా పనుల బిలుా లు, వేతన బిలుా ల నుండి ఈ క్రంది తగిగంప లు  పరభుతవ ఖలతాలకు 
జమ చయేవలసట ఉంట్లంది. 

 

పనతల బిలుల లు 
సీనరజె్ చారణీలు 
ఆదాయ పనుి 

వాూట్, కుూ .సట.  

లెబర్ సెస్ట, ఎన్ .ఎ.సట  

ఇత్రములు 
లెైబరరణ సెస్ట 

వినియోగదారు ఛారణీలు 
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జమచేయక ఉనిట్లవంట్ట గమనించిన అవకతవకల సంఖూ 16746 మరయిు వాట్ట మొతతము 
రూ.3643.36  లక్షలుగా ఆడటి్ నివదేికలో పటటి క-III)1( లో జతపరచడ్మ నైది. 
 

6.1 గార మా పంచాయతి – మణికొండ -  పనతల బిలుల ల నతండి చేస్థన చటిబదు  త్గిీ ంపులు 
సంభ్ందిత్ శాఖలకు జమ చయేకపో వడం– జమ చేయట అవసరం  – రూ. 69,96,360/- 

  

ఈ క్రంద చయపబడిన పనుల బిలుా ల నుండి చేసటన చట్్బదధ  తగిగంప లను సంబంధిత పరభుతవ 
ఖలతాలకు జమ చేయలేదు. వీట్టని నిరదదశంచిన సమయం లోప  సంబంధిత శాఖలకు జమ 
చేయలేనిచప గడ్ుప  తేది ముగిసటన తరావత జరిమలనా మరియు అపరాధ రుసుము చజలాించాలిస 
ఉంట్లంద ి.కాబట్ట్  ఈ చట్్బదధ  తగిగంప లను ఎపపట్టకప పడ్ు సంబంధిత పరభుతవ ఖలతాలకు జమచేసట 
ఆ వివరాలను ఆడిట్ క్ తజలియజదయవలెను. ఒక వళే్ అపరాధ రుసుముతో చజలాించినట్లా  అయితే 
అట్ట్  పరాధ రుసుమును ఆడిట్లనందు అభూంతరపరుసయత  సంభందించిన వూకుత లనుండి కానీ ,వూక్త 
నుండి కాని లేదా సంయుకతముగా అందరి నుండి కాని వసయలు చేయబడ్ును. 

 

కర.సం. త్గిీంపు చేస్థన వివరములు రూ. 
1 సటనరదజి చారణీలు  9,68,597 

2 వాట్ 40,57,205 

3 కూూసట 3,44,646 

4 ఆదాయము పనుి  16,26,272 

 మొత్ుము 69,96,360 

 

 కావ న పెై మొతతము తగిగంప లను తక్షణమే సంభందిత పరభుతవ శాఖలకు జమచేసట అట్ట్  
వివరాలు  ఆడిట్లనకు తజలియపరచవలయును. 
 

(పేరా సం.27 మణికొండ్ గార మ పంచాయతి, రంగారెడిు   జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 
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7. రికారుు లనత సమరిుంచకపో వడం )కోడ్ న ం.11( 
  

పంచాయితీరాజ్ సంసథలు  స్ామలనూ పరజలకు అవసరమ ైన రపడ్ుా ,  వీధిదీపాలు,  నీట్ట సరఫరా 
మరియు వూరథ పదారాథ లను నియంతిరంచడ్ం వంట్ట సదుపాయములు కలిపస్ాత యి. ఇవి కొనిి 
భాదూతాయుతమ నై విధులు నిరవరితస్ాత యి. ఆరిథకాభివృదిధ  మరియు స్ాంఘకీ నాూయము కలిపంచుట్కె ై
పధకములు తయలరు చేస్ాత యి. ఆరిథకావసరముల కొరకు పరతి సంవతసరము ఆదాయలనిి 
పెంప ందించుకొంట్ాయి. దిన దనిాభివృదిధ  ప ందే సవేల ఆవశూకతను గురితంచి పాలక వరగం ఆరిథక  
అవసరములందు నెపై ణూముతో కూడిన భాదూతాయుత చరూలు తీసుకొనవలయును కంపో్ ర లర్ మరియు 
ఆడటి్ర్ జనరల్ నియమలలు మరయిు అకౌంటా్ విధానంలోని తేడాలకు సంబంధంిచిన స్ాథ నిక 
రూలింగులతో కలిపట అకౌంట్స కోడ్ పరకారము రకిారుు  చసేటనప డ్ు పెై వివరములు అందులో 
దో ూతకమవ తాయి.  ఈ పరా థమక అకౌంట్లా  తయలరు చసేట పరిశీలనారథము ఆడటి్లకు 
సమరిపంచవలయును .పరజాధనానిి వచెిించే విష్టయంలోను మరయిు దానిని స్ాధారణ పరజానీకానిక ్
వినియోగించే విష్టయములో పారదరశకత పరదరిశంచ వలసట ఉంట్లంది. రకిారుు లు సరిగా నిరవహించడ్ం 
మరియు వాట్టని  పరిశీలనారథము ఆడిట్లకు సమరపించడ్ము వంట్ట ముఖూమ నై పనిని డరా యింగు 
మరియు డసిబరిసంగు అధకిారులు సరగిా నిరవరితంచడ్ం లేదు.  దనీి వలన, పరజాధనం వెచిించడ్ంలో 
పారదరశకతను స్ాధించుట్ స్ాధూం కాదు.  ఎనిి మలరగ దరశకాలు, సయచనలు ఉనిపపట్టక్ని,  స్ాథ నిక 
సంసథల  డరా యింగ్ మరయిు డిసబరిసంగు అధకిారులు అట్ట్  రకిారుు లను ఆడిట్లకు సమరిపంచుట్లో 
విఫలమగుచునాిరు.  ఈ రికారుు లు చయపక పో వడ్ం అన ేఅంశం క్రంద ముఖూంగా  పనులు మరియు 
తతసంబంధ కొలతల ప సతకాలు,  అంచనాల పెళై్ళళ,  ట్రండ్రుా  మొదలెైనవి కలవ . మగిలినవి ఓచరుా  
సంబంధతి పెైళ్ళళ,  రజిిష్్టరు చయపకపో వడ్ం. దీనిక ్గల కారణాలను సంసథ  అధికారులు వివరంిచలేదు. 
 

 సంసధ ఆరిథక ప రపగతి,  సంసథలో జరిగద ఆరిథక లలవాదవేీల జవాబుదారణతనానిి చయపంేచట్ం 
అనదేి, ఆయల సంసథలు నిరవహిసుత ని రికారుు ల నాణూత పె ైఆధారపడి వ ంట్లంది.  ఆడటి్లకు రకిారుు లను 
సమరిపంచే బాధూత సంసథలోని అధకిారపిెై ఉనిదని రాష్్టర ఆడటి్ల నియమలవళిలోని 6 వ నియమంలో గల 
నిబంధనలు సపష్్టం చసేుత నిపపట్టకల,  ఆడటి్లకు వివిధ రకిారుు లను సమరిపంచడ్ంలో విఫలమవడ్మే 
కాకుండా ఈ క్రంది పేరకకని కదసులలో సదరు నియమలవళిని పాట్టంచలేదు.  రికారుు లకు సంబంధించిన 
అట్ట్  అలభూత ఫలితంగా,  సంబంధిత సంసథలలోని వివిధ ఆడటి్ల నివేదకిలలో అనకే ఆడిట్ల 
అభూంతరములను పరేకకనడ్మయింది. వివిధ శాఖలకు చేసటన చజలాింప లు, వాట్టక ్ సంబంధించిన 
రసదీులుగానీ లేదా ఏదేని స్ాక్షూంగానీ సమరిపంచకపో వడ్ం ఈ కదట్గరిణలో ఒక భాగంగా ఉంది. 
అవసరమ ైన రకిారుు ను సమరపించడ్ం కోసం పలు హాఫ్ మలరిీన్ పతరా లను జారణచసేటనపపట్టకల ,ఎగిీకూూట్టవ్ 
అధకిారులు వాట్టని హాజరుపరుచలేదు. తదనుగుణంగా 2016-17 సంవతసరానిక ్ ఆడిట్ల నివదేికలలో  
వాట్టని పరస్ాత వించడ్మ ైనది. 
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రికారుు లను సమరిపంచకపో వడానిక్ సంబంధించి 33873 ఆడటి్ పరేాలు, రూ.5,543.53 

లక్షలతో కూడని అభూంతరాలు ఈ నివేదకికు అనుబంధంగా ఉని పటటి క-III)1( లో చయపబడాు యి. 
సంబంధతి ఆడటి్ నివదేికల నుండి ఎంపటక చసేటన కొనిి పేరాలను దిగువ ఇవవడ్ం జరగిింది. 

 

7.1 జిలాల  పరిషత్  – సంగార డిు  జిలాల   -  రికారుు లు సమరిుంచక పో వడం  – కొలత్ల పుసుకాలు 
మరియు సంబందిత్ ప ైళ్ళళ చూపకపో వడం  - ఖరుు అభ్యంత్రకరం – రూ. 19,40,401/- 

   

2016-17 క్ సంబందించి క్రంద వివరించిన చజలాింప  వోచరాను పరిశీలించగా సంవతసరములో 
వివిధ పనులు అమలు చేయబడి కాంట్రా క్రాకు చజలాింప లు జరుపబడినవి. కాని పనులకు 
సంబందించిన కొలతల ప సతకములు మరియు సంబందిత ఫెైళ్ళళ ఆడిట్లనకు చయపబడ్లేదు. 

 

 పెై రికారుు లు చయపని కారణంగా పనులు సకరమంగా జరిగినది మరియు కాంట్రా క్రాకు 
చజలాింప లు సకరమంగా చజలాించినది ఆడిట్లనoదు నిరాధ రించ స్ాదూపడ్లేదు. కావ న పెై రికారుు లు 
వెంట్నే ఆడిట్లనకు సమరిపంచవలెను. ఇట్ట్  విష్టయములో ఏదజైనా నష్్టము వాట్టలాినచప బాదుూలెైన 
వారి నుండి వసయలు చేసట వివరములు ఆడిట్లనకు తజలియపరివలెను. 

కర. 
సం. పని పేరు కొలత్ల పుసుకము పేరు  రూ. 
1 సంరక్షణ గపడ్ నిరామణము   273/సటఎం/15 89851 

2 

మొరం  పో యుట్ ఆర్&బి రపడ్ుు  నుండి రాయిపలాి 
తండా వరకు   199/బిఎం/2015 183875 

3 

సటసట రపడ్ుు  నిరామణం పటడ్బుా డ ిరపడ్ నుండి మోడ్ల్ 
సయకల్ వరకు   895/బి/2014 134796 

4 

అపో ర చ్ రపడ్ ఆదరశ సయకల్ నుండి  
  330/ సటఎం /15 136741 

5 

 అపో ర చ్ రపడ్ వేలేమకన  నుండి  
 141/ బిఎం /2015 61320 

6 అంగనావడి భవన మరమమతతలు, రాలాపూర్  117/ బిఎం /2015 60682 

7 సటసట రపడ్ుు  నిరామణం  వోచర్ సం. 21 439690 

8  సటసట రపడ్ుు  నిరామణం 113/ సటఎం /2015 266387 

9 

మురుగుకాలువ నిరామణం, మోతతలుర్ గార ., 
ఎలుద రిత మండ్లo  1070/బీ/పటఆర్/2012 167000 

10 జెడపిహ చ్ఎస్ట మగులు పని, హవలేీ ఘనపూర్  368/ఎఎం /2015 230915 
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11 

అంగనావడి భవన మరమమతతలు, మలాంపటే్, 
పాపనిపేట్ మండ్లం. 511/ఎ/2012 91934 

12 ఎసట్  కమూూనిట్ ీహాల్ నిరామణం  171/ఎ/పటఆర్/16 6228 

13 ఎడ్బుా  సట నిరామణం, చిని కొట్ట్ముకకల  234/ఎ/2008 24343 

14 బిసట కమూూనిట్ీ హాల్ నిరామణం,కులలిరం  
269/ ఎ/పటఆర్ 

/2013 14609 

15 ఎసట్  కమూూనిట్ ీహాల్ నిరామణం  1080/బి/2008 10000 

16 కలవర్్ నిరామణం, కోట్ల ఉసటరికపలాి  
కొలతల ప సతకము సం. 
తజలుపలేదు  22030 

 

  మొతతం  1940401 

 

(పేరా సం. 7 జిలలా  పరిష్టత్ ఇఇ పటఆర్, సంగారెడిు   జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

                                                                                                      

7.2 మండల పరిషత్  – త్కఫ్రా న్ -  పనతల నిరాహణ - కొలత్ల పుసుకాలు మరియు సంబందతి్ 
ప ైళ్ళళ చూపకపో వడం  - ఖరుు అభ్యంత్రకరం –రూ. 4,64,531/- 

  

2016-17 క్ సంబందించి క్రంద వివరించిన చజలాింప  వోచరాను పరిశీలించగా సంవతసరములో 
వివిధ పనులు అమలు చేయబడి కాంట్రా క్రాకు చజలాింప లు జరుపబడినవి. కాని పనులకు 
సంబందించిన కొలతల ప సతకములు మరియు సంబందిత ఫెైళ్ళళ ఆడిట్లనకుచయపబడ్లేదు. 

 

 పెై రికారుు లు చయపని కారణంగా పనులు సకరమంగా జరిగినది మరియు కాంట్రా క్రాకు 
చజలాింప లు సకరమంగా చజలాించినది ఆడిట్లనoదు నిరాధ రించస్ాదూపడ్లెదు. కావ న పెై రికారుు లు 
వెంట్నే ఆడిట్లనకు సమరిపంచవలెను. ఇట్ట్  విష్టయములో ఏదజైనా నష్్టము వాట్టలాినచప బాదుూలెైన 
వారి నుండి వసయలు చేసట వివరములు ఆడిట్లనకు తజలియపరివలెను. 
 

కర. 
సం. 

వోచర్.
సం. పని పేరు 

కొలత్ల 
పుసుక

ము సం. 

ఖరుు 
(రూ.) నిధ ి

1 18 అంగనావడి భవన పరతేూక మరమమతతత లు, 
కొండాపూర్ కలాకల్  

6105/బి  40,000 స్ా.ని. 

2 94 పెైమీరణ సయకల్ భవన పరతేూక మరమమతతత లు, 
మలలకపూర్ తండ్  

89/ బి 29,511 స్ా.ని. 

3 78 అంగనావడి భవన్ నిరామణము, ఇమలంపూర్  121/ బి  2,97,568 స్ా.ని. 
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4 13 పెైమీరణ సయకల్ భవన పరతేూక 
మరమమతతత లు,తకఫ్రా న్  (బాలురు ) 

89/ బి 50,000 ట్ట.ఎఫ్.సట
. 

5 15 పెైమీరణ సయకల్ భవన పరతేూక మరమమతతత లు, 
గణతా మందిర్, తకఫ్రా న్  

89/ బి 47,452 ట్ట.ఎఫ్.సట
. 

  మొతతము   4,64,531  

 

(పేరా సం. 12 తకఫ్రా న్ మండ్ల పరిష్టత్, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

7.3 గార మపంచాయతి –నరాసపూర్ - పనతల నిరాహణ - కొలత్ల పుసుకాలు మరియు సంభ్ందిత్ 
ప ైళ్ళళ చూపకపో వడం  - ఖరుు అభ్యంత్రకరం –రూ. 2,20,471/- 

 

 2016-17 క్ సంభందించి క్రంద వివరించిన చజలాింప  వోచరాను పరిశీలించగా సంవతసరములో 
వివిధ పనులు అమలు చేయబడి కాంట్రా క్రాకు చజలాింప లు జరుపబడినవి. కాని పనులకు 
సంబందించిన కొలతల ప సతకములు మరియు సంభందిత ఫెైళ్ళళ ఆడిట్లనకుచయపబడ్లేదు. 
 

 రికారుు లు చయపని కారణంగా పనులు సకరమంగా జరిగినది మరియు కాంట్రా క్రాకు 
చజలాింప లు సకరమంగా చజలాించినది ఆడిట్లనoదు నిరాధ రించస్ాదూపడ్లెదు. 
 

పెై విష్టయలనీి కారూనిరావహక అధికారుల దృషట్క ్ అరధ ఉపాంత లేఖ సం. 02/2017-18 

తేది,10-10-2017 దావర తీసుకెలాినపపట్టక్ ఆడిట్ల ముగింప  నాట్టక్ ఎట్లవంట్ట చరూ 
తీసుకోబడ్లేదు. పెై రికారుు లు వెంట్నే ఆడిట్లనకు సమరిపంచవలెను. ఇట్ట్  విష్టయములో ఏదజైనా 
నష్్టము వాట్టలాినచప బాదుూలెైన వారి నుండి వసయలు చేసట వివరములు ఆడిట్లనకు 
తజలియపరివలెను. 

కర.సం. కొలత్ల పుసుకము 
సం. పేజి సం. 

పని పేరు  ఖరుు రూ. నిధి  

1 554/ఎ పేజి 3 పంప సెట్ కొనుగపలు 49,920 స్ాధారణ నిధి  
2 554/ఎ పేజి 18 ప ంప  సెట్ కొనుగపలు  1,70,551 ఎఫ్.ఎఫ్.సట. 
  మొతతము  2,20,471  

 

(పేరా సం. 28 నరాసపూర్ గార మ పంచాయతి, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
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  అదే పదదతిలో తకఫ్రా న్ గార మ పంచాయతి, మ దక్ట జిలలా  2016-17 క్ సంబందించి క్రంద 
వివరించిన చజలాింప  వోచరాను పరిశీలించగా సంవతసరములో భూగరభ మురిక్ కాలువల నిరామణం 
జరిపటన కాంట్రా క్రాకు రూ. 10,15,302/-  చజలాింప లు జరుపబడినవి. కాని పనులకు సంబందించిన 
కొలతల ప సతకములు మరియు సంబందిత ఫెైళ్ళళ ఆడిట్లనకుచయపబడ్లేదు. 
 

 పెై రికారుు లు చయపని కారణంగా పనులు సకరమంగా జరిగినది మరియు కాంట్రా క్రాకు 
చజలాింప లు సకరమంగా చజలాించినది ఆడిట్లనoదు నిరాధ రించస్ాదూపడ్లెదు. 
 

(పేరా సం. 24 తకఫ్రా న్ గార మ పంచాయతి, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

8. దతరిానియోగములు )కోడ్ న ం.12( 
  

 నిధుల దురివనియోగమునకు సంబంధించిన ఆడిట్ అభూంతరములను ఆయల ఆడటి్ నివదేికల 
యందు ప ందుపరచడ్మ ైనది. 
 

 ఆడటి్లలో దురివనియోగముల క్రంద గమనించిన ఆడిట్ల అభూంతరములు ఏకలకృత పటటి క-

III)1( లో  రూ.485.66 లక్షలు  గా మరియు అట్ట్  అభూంతరముల సంఖూ 588 గా సంబంధతి ఆడటి్ల 
నివదేికలో ప ందుపరచబడనివి.  అట్ట్  కొనిి అభూంతరములను క్రంద ఉదహరించడ్మ ైనది. 
 

8.1 గార మ పంచాయతి –త్కఫ్రా న్-ఇంచార్్ కారయనిరాాహక అధికారి వసూలు చేయబడిన సొ ముు 
దతరిానియోగం -  30-9-2016 నాటట ముగింపు నగదత నిలానత 01-10-2016 నాటట పరా రంభ్ 
నగదత నిలువగా తీసతకోకపో వడం –గార మ పంచాయతి ఆదాయానికి  నషిం - రాబటుి ట 
అవసరం  – రూ.10,31,151/- 

 

ఆడిట్ల పరక్రయలో భాగంగా నగదు ప సతకము పరిశీలించగా 30-09-2016 నాట్ట ముగింప  
నగదు నిలవ రూ.10,31,151/- ను 01-10-2016 నాడ్ు పరా రంభ నగదు నిలువగా తీసుకోలేదని 
గురితంచడ్ం జరిగినది. 

 

దీనీి బట్ట్  రూ. 10,31,151/-లను పరా రంభ  నిలువగా తీసుకోకపో వడ్ం దావరా  మొతాత నిి 
దురివనియోగం చేసటనట్లా  తజలుస్ోత ంది మరియు గార మ పంచాయతి నిధులకు నష్్టం కలుగుచునిది. 
ఈ విష్టయం అరధ ఉపాంత లేఖ సం.02/2017-18 తేది.06-11-2017 దావరా కారూనిరావహక 
అధికారుల దృషట్క్ తీసుకెలాినప డ్ు బదిలీ పెై వెళిళన ఇంచారీ్ సెకరట్రణ శీర.బి.వీరదశం గారు కొతతగా 
వచిిన జీ.నరిసములు గారకి్ నగదు నిలవను చయపకుండా చారీ్ బదిలీ చజయూడ్ం ఇరువ రు 
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సెకెరట్రిలు నగదు ప సతకము పెై సంతకము చేయడ్ం జరిగినదని తజలపడ్ం జరిగినది. కావ న 
సపష్్టంగా ఇది  శీర.బి.వీరదశం గారిచే నిధుల దురివనియోగము జరిగినదిగా సపష్్టమవ చునిది. 

 

కాబట్ట్  వెంట్నే సంబందిత ఉదోూగిపెై తగిన కరమశక్షణ చరూలు తీసుకుంట్ూ ఆ మొతాత నిి 
సరిచేసట అపరాధ రుసుముతో సహా రికవరణ చేసట గార మపంచాయతీ నిధిక్ పరభుతవ ఖజానా దావరా 
జమ చేసట, నగదు ప సతకానిి సరిచేసట ఆడిట్ క్ చయపవలిసనది.    

 

(పేరా సం. 32 తకఫ్రా న్  గార మ పంచాయతి, మ దక్ట  జిలలా  2016-17 ఆడటి్ నివదేకిలోనిద)ి 

 

8.2 గార మ  పంచాయతి –పరేాద – 14వ ఆరిథక సంఘం నిధతలు – డార  చేయబడిన సొ ముు నగదత 
పుసుకము నందత చూపబడలేదత  – నిధతల దతరిానియోగం – రూ. 56,558/- 

 

గార మ పంచాయతిక్ సంబంధించి 2016-17 ఆరిధక సంవతసరము ఆడిట్లనందు 14వ ఆరిథక 
సంఘం నిధుల ఆదాయము మరియు వూయములను పరిశీలించగా చజకుక సం. 9133, తేది: 23-

12-2016 దావరా రూ. 56,558/- డరా  చేయబడినవి కాని, ఈ మొతతము నగదు ప సతకము నందు 
ఎకౌంట్ల లోక్ తీసుకోబడ్లేదు. నగదు డరా  చేసటన ఉదేదశం ఎకకడా నమోదు చేయబడ్ని కారణంగా 
సంబంధిత  మొతతము దురివనియోగపరచబడినదిగా బావించి ఆడిట్ల నందు అభూంతర పరచనెైంది.  

 

కాబట్ట్  వెంట్నే ఆ మొతాత నిి సరిచేసట బాదుూలెైన వారి నుండి అపరాధ రుసుముతో సహా 
రికవరణ చేసట గార మపంచాయతీ నిధిక్ పరభుతవ ఖజానా దావరా జమ చేసట, నగదు ప సతకానిి సరిచేసట 
ఆడిట్ క్ చయపవలిసనది.    
 

 (పేరా సం. 23 పరదవద  గార మ పంచాయతి, రంగారెడిు   జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

  
9. అధిక చెల్లంపులు )కోడ్ న ం.13( 

  

 క్రంద చయపబడని కదట్గిరలిు అధకి చజలాింప  క్రంద రాష్్టరంలోని పంచాయితీ రాజ్ సంసథల ఆడటి్ల 
నివదేికలందు ప ందు పరచబడ ిఉనివి. 
 
  

1. కూడకిలు తీసటవేతలలో దోషాలు. 
2. బిలుా లను ఎకుకవగా మదింప  చయేుట్ 

3. అరహతలేని బిలుా లను అనుమతించుట్. 

4. పరభుతవ ఉతతరువలను ఉలాంఘంిచడ్ము. 
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         అంగణకరించడానిక ్వీలుకాని అధకి చజలాింప లను భాదూత గల  వూకుత ల నుండి తిరగిి రాబట్్ వలసట 
ఉంట్లంది.  

ఈ కదట్గరిి క్రంద  733 అభ్యంత్రములు మరియు మొతతము రూ.106.81 లక్షలు ఈ 
సంవతసరప  నివదేికలోని పటటిక-III)1( లో ప ందు పరచబడయిునివి.  
 

9.1 గార మ పంచాయతి – కుబయ త్ండ – 14వ ఆరిథక సంఘం నిధతలు  - పనతల నిరాహణ – అధిక 
చెల్లంపులు జరిగినవి  – కరమరహిత్ము – రాబటుి ట అవసరము – రూ. 25,000/- 

 

గార మ పంచాయలతిక్ సంబంధించి 2016-17 ఆరిధక సంవతసరము ఆడిట్లనందు 14వ ఆరిథక 
సంఘం నిధుల కు సంబందించి రికారుు లు పరిశీలించగా రూ.1,23,114/-విలువ గల పటడ్బుా ఎస్ట పని 
(కొలతల ప సతకము సం. బి/314/05-06, పేజి సం. 3 to 12( నిరవహించబడినది. కాని చజలాింప ల 
వివరములు  పరిశీలించగా కారూనిరావహక అధికారులు పెై పనిక్ రూ.1,48,114/- అనగా రూ. 
25,000/- అధికముగా చజలాించినట్లా గా గురితంచబడినది. 

 

ఇలల అధికంగా చజలాించిన మొతాత నిి సతవరమే వసయలు చేసట, గార మపంచాయతీ నిధిక్ 
ఖజానా దావరా జమ చేసట ఆడిట్ క్ తజలియజదయగలరు.  

 

చజకుక సం. పని పేరు చజలాించవలసటన 
రూ. 

వాసతవంగా 
చజలాించినది 

అధికముగా 
చజలాించినది. 

3144/03.2017 పటడ్బుా ఎస్ట పని 
నిరవహణ, కుబయ త్ండ, 
కొలతల ప సతకము 
సం. బి/314/05-06, 

పేజి సం. 3 to  

1,23,114 1,48,114 25,000/- 

 

(పేరా సం. 18 కుబూ తండ్ గార మ పంచాయతి, రంగారెడిు   జిలలా  2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

 

                                                                                  
                              సంచాలకులు, 
హ ైదరాబాదత.                     స్ేిట్ ఆడిట్,  

తేదిిః  20-1-2021                                    తెలంగాణ, హ ైదరాబాదత. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 వ భాగము 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016-17 సంవత్సరానికి  
మునిసిపల్ కారపోరేషన్ల  అక ంట్ల  ప ై  

ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు సమీక్షా నివేదిక 
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2016-17 సంవత్సరానికి మునిసిపల్ కారపోరేషన్ల  ఖాతాలప ై ఏకీకృత్ ఆడటి్ 
మరియు సమీక్షా నివేదకి 

పరిచయం 
1.1      రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ం 1989 ప్రకారం, స్ాా నిక సంసాల మరియు సదరు చట్్ంలోని నిరిిష్్ట 

అనుసూచిలో ప ందు ప్రచిన ఇతర సంసాల నిధులను ఆడిట్ చేసే అధికారం రాష్్టర ఆడిట్ 
సంచాలకుల గారికి ఉంది. ఈ చట్్ం దృష్టా్ ా, రాష్్టరం లోని మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  ఖాతాలప ై 
రాష్్టర ఆడిట్ సంచాలకులు ఆడిట్ర్ గా ఉంట్ారు. 2016-17 సంవతసరానికి తెలంగాణ రాష్్టరం 
లోని మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  సంఖయ 6. 

 

1.2 ఈ శాఖకు 2 జోనల్ కారాయలయాలు తెలంగాణ రాష్్టరంలో ఉన్ాాయి  మరియు అనిా జిలాల ల 
లోనూ, జిలాల  కారాయలయాలు ఉన్ాాయి. పరా ంతీయ ఉప్ సంచాలకులు జోనల్ 
కారాయలయములకు మరియ జిలాల లకు జిలాల  ఆడిట్ అధికారి, కారాయలయ అధపి్తిగా 
ఉంట్ారు.  

 

1.3 మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  ఖాతాలప ై ఈ శాఖ పో స్్ట ఆడిట్ ను నిరవహిసుత ంది. అంతే కాక, 
ఎగాా మినర్ ఆఫ్ అక ంట్సస మరియు అసిస ్ంట్ ఎగాా మినర్ ఆఫ్ అక ంట్సస దావరా ఖరుులప ై 
ముందసుత  ఆడిట్ నిరవహిసుత ంది. ఆడిట్ లో కనుగొనా లోపాలను తెలిపే ఆడిట్ నివేదికలను 
సంబంధిత మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  కమీష్టనరలకు జారీ చేసుత ంది. వారు ఆడిట్ నివేదికలో 
ప ందు ప్రచిన లోపాలను సరిచేయడానికి తగు  చరయలు ఆడిట్ చట్్ం స క్షన్ 9 (1) ప్రకారం 
2 నె్లలలోప్ు తీసుకోవలసి ఉంట్సంది.  

 

1.4      రాష్్టర ఆడిట్ చట్్ం స క్షన్ 10(1) ప్రకారం, చట్్మునకు వయతిరేకంగా చేసిన వయయప్ు ప్రతి 
అంశానిా నిరాకరించే అధికారం సంచాలకుల గారికి ఉంది. వయయం చేసిన లేదా అట్ట్  
వయయానిా చేయడానికి అధికారమిచిున వయకితప ై సర్ చారిా చేయడంతోపాట్స, దానిక ి
బాధుయల ైన వయకితకి వయతిరేకంగా సర్ చారిా చేయవచుు.  

  

ఆడిట్ పరధి ి

2.1  రాష్్టర ఆడిట్ శాఖ మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  పో స్్ట ఆడటి్ సమయంలో ఈ కిరంది విష్టయాలను 
ప్రశిీలిసుత ంది.  

 మునిసిప్ల్ కారపోరషే్టనుల  వసూలు చేసని ప్నుాలు, రుసుములు మొదల ైనవి  
సరయిి ైన విధంగా సంబంధిత మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  ఖాతాల ప్ుసతకాలలో ప్ూరిత 
వివరాలతో నమోదు చేశారా? లేదా 
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 ట్రరజర/ీబాయంకుతో నిధులను నియతకాలిక తనిఖీని తగినంత శ్రదధతో చపే్ట్ా్ రా? 

 చేసని వయయం మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  బడెాట్ కిరంద కటే్ాయించబడిందా, దానిని 
సంబంధతి నియమాలు, ప్రభుతవముచే జార ీ చయేబడని కారయనిరవహణ సూచనల 
కిరంద సంబంధతి అధికారి సరయిి ైన విధంగా మంజూరు చశేారా? 

 నిధులను మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  చట్్ం 1965 నిబంధన్ావళి కిరంద అనుమతించిన 
ప్రయోజనం కోసం ఉప్యోగించారా? 

 ఖరుు చయేుట్/చలెిలంప్ులు చేయుట్లో ప్రభుతవంచే నిరీీత కారయ విధాన్ానిా 
అనుసరించి చయేబడిందా మరియు సదరు ఖరుు మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  ఖాతాలలో 
సముచిత వరీీకరణ చేయబడిందా?  

 ఖరుు చసేిన మొతతమునకు వోచరుల  ఉనావా? 

 వేరేవరు వనరుల దావరా వచిున గార ంట్సల  సరిగా ల కక వశేారా మరియు ఉదేిశంచిన 
ప్రయోజన్ానిక ేఉప్యోగించారా? 

 

2.2 కమీష్టనర్ మరియు సంచాలకులు నగర ప్రిపాలన వారు రజీనల్ చార్రి్ అక ంట్రంట్స ల దావరా 
మరియూ స ంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనా న్స వారు రూప ందించిన స్ాఫ్్ట వరే్ దావరా ప్రభుతవఉతతరువలు 
నం.287 యమ్.ఏ.మరియూ యు.డి. శాఖ, తదేి 21-2-2011 ఉతతరువలలో అనుమతించిన 
ప్రకారము ఒకక హ ైదరాబాదు మునిసిప్ల్ కారపో రేష్టన్ మినహా మిగిలిన ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలలో  
తమ అక ంట్లను డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బేసి్ట అక ంట్ ప్దితిలోక ి 2012-13 సంవతసరము 

నుండ ి నుండ ి మారుోచసేియున్ాారు. గేరట్ర్ హ దైరాబాదు మునిసపి్ల్ కారపో రేష్టన్ వారు 
మాతరము 2002-03 సంవతసరము నుండే మారుో చసేియున్ాారు.  

 

2.3 డబుల్ ఎంట్టర అకరర వల్ బసిే్ట అక ంట్ ప్దితిలో ఈ శాఖ ఆడిట్స నిరవహించి, పరా రంభ నిలవల 
ప్ట్ట్కలను, రాబడులు మరయిు చలెిలంప్ులను, ఆదాయ మరియు వయయాల ప్ట్ట్కలను 
మరియు 31.3.2015 న్ాట్టకి బాయల నుస షటీ్ల ను ప్రిశీలించడం జరగిింది.  

 

పరసతు త్ ఆడిట్ సిితి 

 

3.1   2016-17  సంవతసరంలో ఉనా 6 మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  అక ంట్స, ఆడిట్ డబుల్ ఎంట్టర 
అకరర వల్ బేస్్ట అక ంట్ ప్దధతిలో 2016-17 సంవతసరంలో ప్ూరిత అయినవి. అట్ట్ 6 మునిసిప్ల్ 

కారపోరషే్టన్ ల ఆడటి్ లను చేప్ట్్డం జరిగనిది.   
 

డిమాండు పూరిుచసేని్వి మిగులు 
6 6 0 
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రాబడులు మరియు చెల్లంపులుుః 
 

3.2 ఈ శాఖ పట్టి క న ం.IV (ఎ) లో చూపిన విధంగా, రాబడుల మొతతం రూ.2,81,191.60 లక్షలు 
మరియు చెలిలంప్ుల మొతతం రూ.2,65,713.44 లక్షల ప ై ఆడటి్ నిరవహించింది. 

 

3.3    2016-17 సంవతసరములో మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  ‘రాబడులు మరియు చెల్లంపులు’ కిరంద ి
ప్ట్ములో చూప్బడనివి.                                             

పట్ము-1 

 
 

ఆదాయ, వయయాలుుః 
 

3.4 2016-17 సంవతసరానిక ి మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  ఆదాయ వయయాలు ప్ట్ట్క న్ెం.VIII(ఎ) 
మరియు (బి)  లలో చూపిన విధంగా, వరుసగా రూ.2,71,105.41 లక్షలు మరయిు 
రూ.3,60,560.83 లక్షలు గా ఉనావి.  

 

3.5 2016-17 సంవతసరములో ప్దుి  వారగీా మునిసపి్ల్ కారపోరేష్టనల  ‘ఆదాయలు’ కిరంది ప్ట్ములో 
చూప్బడనివి.                                          
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స్ాధరణ నిధి / మునిసిప్ల్ 
స్ాధరణ నిధి (యు.ఎల్.బి)

14 వ ఆరిధక  సంఘం 
నిధులు

ఎస్ట.ఎఫ్.సి నిధులు  /
కాయపిట్ల్ పరా జనక్్ట ఫండ్ 

(యు.ఎల్.బి)

రాబడులు
చెలిలంప్ులు



37 

 

పట్ము-2 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.36%

7.61%

0.45%

36.77%

0.05%

0.53%
2.23%

ప్నుాల రాబడి (110)

కేట్ాయించిన రాబడి మరియు ప్రిహారాలు (120)

మునిసప్ల్ ఆసుత ల నుండి అదెి  ఆదాయం (130)

ఫీజులు మరియు వినియోగదారు ఛారాీలు (140)

అమమకం మరియు అదెి  ఛారాీలు (150)

రనవెనూయ గార ంట్సల  మరియు సహకారం మరియు 
రాయితీలు (రహదారి నిరవహణ మంజూరు / ఎనిాకల 
మంజూరు / నీట్ట సరఫరా - ట్ాయప్ విరాళం (160)

ఇతర ఆదాయం (ప ట్స్ బడులు / బాయంక్ట వడడ్  / 
ఇతరులు) (170+171+180)
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3.6 2016-17 సంవతసరములో ప్దుి  వారీగా మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  ‘వయయాలు’ కిరంది ప్ట్ములో 
చూప్బడనివి.                                             

పట్ము-3 

 
 

ఆడిట్ అభిప్రా యముుః 
4.1 ప ైన చపె్ోబడని మునిసిప్ల్ కారొోరషే్టనుల  సమరిోంచిన ఆరిధక ప్ట్ట్కలు ప్రశిీలించినప్ుడు, 

చూపించిన “తప్ుోడు వరీీకరణలను” సరిదదిిలేదు. ఖరుులను రాబడులుగాను, రాబడులను 
ఖరుులుగాను చూప్డం వలన, దాని వలన అక ంట్టంగ్ ప్ట్ట్కలలో మ నైస్ట నిలవలు రావడం 
జరగిింది. కాయపిట్ల్ ఖరుులను రనవినూయ ఖరుులుగా చూప్డం వలన తరుగుదల మీద ఖరుు 
తప్ుోగా నిరీయించడం, తదావరా సమతులయ ప్ట్ట్కలో ఆసుత ల విలువ తప్ుోగా చూప్బడడం 
జరగిింది. 31.3.2017 తో అంతమ నై సంవతసరానికి, అనిా విధాలుగా ఆరిధక ప్ట్ట్కలు, 
మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టనల  ఆరిధక ప్రసిిాతి, రజిల్్్ ఆఫ్ ఆప్రషే్టన్, మరియు నగదు ఫ్ోల , సరవతరా  
ఆమోదం ప ందిన అక ంట్టంగ్ మూల సూతరములను అనుసరించి ఉనావి. 

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 
 

5.1 2016-17 సంవతసరానిక ిప నై పేరొకనా మునిసపి్ల్ కారపోరషే్టనల  ఆడటి్ సందరభంగా గమనించిన 
వివిధ లోప్ములను, సే్ట్ ఆడటి్ చట్్ము, 1989 లో పరేొకనబడిన విధాన్ాల ప్రకారం, 
సంబంధతి మునిసపి్ల్ కమీష్టనరలకు జారీ చేయబడని సంబంధతి ఆడటి్ నివదేికలలో 
సూచించడం జరగిింది.  

 

5.2 ఈ నివదేకిా సంవతసరంలో, మునిసిప్ల్ కారపోరషే్టనల  ఆడటి్ సందరభంగా, రూ.1,31,522.22 

లక్షల మొతతము ప్రమయేం ఉనా 1398 ఆడిట్ అభయంతరములు లేవన్ెతతబడినవి. 
 

32.25%

8.21%

20.74%

0.53%

33.78%

4.48%

స్ాా ప్న ఖరుులు (210)

ప్రిపాలన్ాప్రమ ైన ఖరుులు (220)

కారయకలాపాలు మరియు నిరవహణ  (230)

ఇతర ఖరుులు (240+250+271)

అభివృదిధ  ప్నులు (410+412) (R&P)

ఇతర ఖరుులు (ప ట్స్ బడులు / బాయంక్ట వడడ్  / 
ఇతరులు)
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5.3 ఆడటి్ నివదేికలలో లేవన్తెితన అభయంతరములు మరయిు ప్రమేయం ఉనా మొతతమును కటే్గరి ీ
వారగీా మరయిు జిలాల  వారగీా చూపే ఏకీకృత ప్ట్ట్క – పట్టి క న ం.III(2) ఈ నివదేికకు జత 
ప్రచబడనివి.  

మునిసపిల్ కారపోరేషన్ ఆడిట్ లో గమనించిన్ కేట్గిరి వారీగా అభ్యంత్రములన్త కరొ డికరించిన్ పట్టి క 

(రూ. లక్షలలో) 
కొమ 
సంఖయ కేట్గిరి పేరు కోడ్ 

న ం. 
అభ్యంత్
రములు మొత్ుం 

% 

(మొత్ుం) 
1 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 7 174 78728.18 59.86 

2 రికారు్ లను సమరిోంచక పో వడం 11 321 24848.09 18.89 

3 నియమావళి ఉలల ంఘన 9 448 16687.97 12.69 

4 ఇతరములు 18 254 6185.06 4.70 

5 
ఓచరుల , వేతన బిలుల లు / కంట్టంజనంట్స బిలుల లనుండి 
తగీింప్ులు/వసూళళను జమచయేక పో వడం 

10 71 2460.17 1.87 

6 ఖాతాల అంకనలలో వయతాయసం. 1 26 1128.53 0.86 

7 అడావనుసల సరుి బాట్సను ప ండంిగులో వుంచడం 8 13 718.25 0.55 

8 ప్రతయేకించిన నిధులను వినియోగించక పో వడం. 6 13 327.21 0.25 

9 అధిక చెలిలంప్ులు 13 36 207.65 0.16 

10 గార ంట్స/నిధుల మళిళంప్ు 3 5 129.85 0.10 

11 ఖాతాలలో పేరొకనని నగదు / స్ో్ ర్స 15 8 46.80 0.04 

12 వృధా వయయము 14 4 29.41 0.02 

13 దురివనియోగాలు 12 13 24.59 0.02 

14 అధికంగా గార ంట్సల వినియోగం 2 2 0.45 0.00 

15 
గడువు తదేి ముగింప్ు న్ాట్టకి ముందు గార ంట్ల ను 
వినియోగించక పో వడం. 4 3 0.00 0.00 

16 గార ంట్సల  / నిధుల దురివనియోగం 5 0 0.00 0.00 

17 వినిమయ ధృవప్తార ల ప ండెనీస 16 4 0.00 0.00 

18 సరాురీా మొతాత ల ప ండింగు రికవరీ 17 0 0.00 0.00 

19 
డిడ ి / చెకుకలను సవీకరించి, సకాలంలో  నగదుగా 
చేయకపో వడం 

19 3 0.00 0.00 

  మొత్ుం   1398 131522.22 100.00 

 

5.4 లేవన్ెతితన అభయంతరములు మరియు ప్రమయేం ఉనా మొతతము మరయిు శాతములు 
కేట్గిరవీారీగా ప ై ప్ట్ట్కలో చూప్బడనివి. ‘బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం’ 59.86% గాను 
మరియు ‘రికారు్ లను సమరిోంచక పో వడం’ 18.89% గాను ఉనాట్సల గా దానిని బట్ట్  
తెలుసుత నాది. 
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ఆడిట్ పేరాలు 
 

2016-17 సంవతసరమునకు సంబంధించి కొనిా ఎంపిక చేయబడిన ఆడిట్స 
అభయంతరములను ఈ దిగువ తెలియచేయడమ ైనది.  

 

1. సరుు బాట్ు కాని అడాాన్తసలు (కేట్గిరి 8) 
 

 ఫ ైన్ానిియల్ కోడ్ లోని 99 వ ఆరి్కల్ ప్రకారం, ఒక నిరిిష్్ట ప్రయోజనం కొరకు చెలిలంచిన 
తాతాకలిక అడావనుసలు వివరణాతమక బిలుల లు మరియు వోచరల దావరా వీల ైనంత తవరగా సరుి బాట్స 
చేయాలి. కాని, సదరు అడావనుసలు చాలా సమయం నుండి సరుి బాట్స కాకుండా ఉన్ాాయని ఆడిట్ 
సమయంలో గమనించడమ ైనది. అలాంట్ట సరుి బాట్స కాని అడావనుసలు సరుి బాట్స అయియయలా 
చూడడానికి తగిన చరయ తీసుకోవడంలో కారయనిరవహణాధికారుల వెైఫలాయనిా సూచిసూత  సంబంధిత 
ఆడిట్ నివేదికలలో చాలా అభయంతరములు లేవనె్తతడం జరిగింది.  
 

 డరా యింగ్ అధికారుల నిషరిియాప్రతవం వలన చాలా ప ది మొతతములలో ప్రసనల్ 
అడావనుసలు బకాయిలుగా ఉనాట్సల గా కరడా గమనించడమ ైనది.  
 

 సరుి బాట్స కాని అడావనుసలప ై లేవనె్తితన అభయంతరములను చూపించే ఏకీకృత పట్టి క 
న ం.III(2) ఈ నివేదికకు జత ప్రచబడినది. 13 పేరాలలో రూ.718.28 లక్షల మొత్ుం ప్రమేయం గల 
అభయంతరములు లేవనె్తతడం జరిగింది.  
 

1.1 మునిసిపల్ కారపోరేషన్ – కరీంన్గర్-వివిధ పరయోజనాల కోసం చెల్లంచిన్ అడాాన్తసలు - 
సరుు బాట్ు చేయబడలేదత-రూ. – Rs: 16,85,600/- 

 

 ఆడిట్ చేయబడిన సంవతసరంలో రూ. 16,85,600 / - డరా  చేసి కిరంద వివరించిన విదంగా 
కొంతమంది సిబబందికి వారి పేరలకు ఎదురుగా చూప్బడిన ప్రయోజన్ాలకు గాను అడావనుసలు 
చెలిలంచారు. జి.ఓ.ఎమ్ఎస్ట. సం. 391 / ఆరిధక  & ప్రణాళిక  (ట్టఎఫ్ఆర్) డిపారన్మంట్, తేది : 
22/3/2002 లో జారీ చేసిన ఉతతరువల ప్రకారం  అడావనుసలను డరా  చేసిన  తేదీ నుండి (3) న్ెలలోల  
సరుి బాట్స చేయాలి. కానీ ఈ అడావనుసలు సరనైన బిలుల లు మరియు వోచర్ లతో ఈ ఆరిధక సంవతసరం 
న్ాట్టకి గాని, ఆడిట్ ముగింప్ున్ాట్టకి గాని  సరుి బాట్స చేయబడలేదు. 
 

 అందువలల , ప ై అడావనుసలను సరుి బాట్స చేయడానిక ి సతవరమే చరయలు తీసుకోవలసి 
ఉంట్సంది లేదా సంబంధిత వయకుత ల నుండి నుండి వసూలు చేసి అట్ట్   ఆ విష్టయానిా ఆడిట్ కు 
తెలియవలిసయునాది.  
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2016-17 స్ాధారణ నిధి (S.B.H) అడావనుసలు  

కొ.సం. వోచరు సం. & తేది వివరాలు ఎవరికీ చెల్లంచిన్ది 
చెల్లంచబడిన్ 
మొత్ుము 

1 26/17.5.2016 

డాక్ర్ బాబు జగీావన్ రావు 
ప్ుట్ట్నరపజు వేడుకలు 

శీర. B. మోహన్ రనడి్ , 
M.A.E. 

35000 

2 2717-5-2016 ఎలకి్ికల్ మ ైనర్ విడి భాగాలు శీర. B. మోహన్ రనడి్ , 
M.A.E. 

25000 

3 53/19-5-2016 

వాహన మరమమతులు )ట్రా క్రుల 
& డంప్రుల  మొదల ైనవి 

శీర.బి.రాజా 
మన్ోహర్,S.S. 

100000 

4 207/13-3-2017 

అడావన్స ఇన్ోావేష్టన్ సిట్ీస్ట 
ఇండియా సమిమట్ 61-30-
7362 &  62-0-7362 న 
బ ంగుళూరులో జరిగింద ి

శీర. బి. గ తమ్ రనడ్ి, 

కారయదరిి 

 

60000 

  
మొతతం: 220000 

 

2016-17 జీతభతాయల నిధి (002) పి.డి. ఎక ంట్స 

కర.సం. వోచరు సం. & 
తేది 

వివరాలు ఎవరికీ చెలిలంచినది 
చెలిలంచబడిన 
మొతతము 

1 162/20/6/2016 

ఇంజనీరింగ్ & శానిట్రి వాహన 
మరమమతులకు అడావన్స. 

సయయద్ అసిఫ్, 

M.A.E. 
100000 

2 233/5-7-2016 

పారిశుధయ ట్రా క్రల మారుోలకు  
మరమమతు చేయడానికి అడావన్స. 

సయయద్ అసిఫ్, 

M.A.E. 
100000 

3 241/28-7-2016 

పారిశుధయ ట్రా క్రల మారుోలకు  
మరమమతు చేయడానికి అడావన్స. 

సయయద్ అసిఫ్, 

M.A.E. 
100000 

4 327/8-9-2016 

పారిశుధయ ట్రా క్రల మారుోలకు  
మరమమతు చేయడానికి అడావన్స. 

సయయద్ అసిఫ్, 

M.A.E. 
100000 

5 328/8-9-2016 

పారిశుధయ ట్రా క్రల మారుోలకు  
మరమమతు చేయడానికి అడావన్స. 

సయయద్ అసిఫ్, 

M.A.E. 
100000 

6 330/8-9-2016 

గణేశుని  విగరహ  నిమజానం 7361 
కోసం అడావన్స 

గణేష్ & 
బి.మునిందర్  A.E. 

100000 
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7 331/8-9-2016 

గణేశుని  విగరహ  నిమజానం 2016 
కోసం అడావన్స 

శీర . P. వెంకట్ 
కుమార్  M.A.E. 

50000 

8 399/5-10-2016 

బతుకమమ ప్ండుగ వేడుకలకు 
అడావన్స 

తహసిలాి ర్ , 
కరీంనగర్ 

200000 

9 442/5-11-2016 

మునిసప్ల్  వాహన్ాల 
మరమమతులకు అడావన్స 

శీర.బి.రాజా 
మన్ోహర్, 

100000 

10 443/5-11-2016 

మునిసప్ల్ ఆఫీసులో రిక్షాల  
మరమమతుల కోసం అడావన్స 

శీర .బి.రాజా 
మన్ోహర్, 

50000 

11 642/28-1-2016 P.P.I కారయకరమానికి అడావన్స 
శీర .బి.రాజా 
మన్ోహర్, 

167700 

12 643/28-1-2017 P.P.I కారయకరమానికి అడావన్స 
శీర .బి.రాజా 
మన్ోహర్, 

39600 

    
1207300 

 
2016-17 నీట్ట సరఫరా అడావనుసలు  

కర.సం. వోచరు సం. & 
తేది 

వివరాలు ఎవరికీ చెలిలంచినది 
చెలిలంచబడిన 
మొతతము 

1 18/2-5-2016 
నీట్ట సరఫరా నిరవహణ 

 

శీర .B. మోహన్ రనడి్ , 
M.A.E. 

25000 

2 19/2-5-2016 
జనసిబి వాహన  మరమమతులు 

 

శీర .B. మోహన్ రనడి్ , 
M.A.E. 

28300 

3 52/25-6-2016 

వాహన మరమమతులకు 
అడావన్స JCB AP15AS1979 

శీర .B. మోహన్ రనడి్ , 
M.A.E. 

100000 

4 189/13-2-2017 

హ ై ల వల్ జోన్ వైెప్ు 
మరమమతులు సయయద్ అసిఫ్, M.A.E. 50000 

5 238/14-3-2017 
మోట్ారు ఫాన్స  కొనుగపలు 

 

శీర . M. దేవేందర్ రనడి్  , 
M.A.E. 

55000 

 

 
మొతతం : 258300 
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ఎక ంట్స ల వారిగా మొతతం అడావనుసలు 

కొ.సం. నిధి పేరు ప ండింగులో ఉన్న అడాాన్తస 
మొత్ుము 

1 2016-17 స్ాధారణ నిధి  (S.B.H) అడావనుసలు 220000 

2 2016-17 జీతభతాయల నిధ ి(002) పీ.డడ. అక ంట్ 1207300 

3 2016-17 నీట్ట సరఫరా అడావనుసలు 258300 

మొతతం 1685600 

 

(పేరా సం.6 (I) కరీంనగర్ మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్ ఆడిట్ రిపో రు్  - 2016-17 సంవతసరం) 

 

2. నిబంధన్ల ఉలల ంఘన్ (కేట్గిరి 9) 
 

 నిరలక్షయం వలన గాని, తెలియకపో వుట్ వలన గాని మునిసిప్ల్ కారపోరేష్టన్ నిధులను ఖరుు 
చేయుట్లో, కొనిా కేసులలో నిబంధనలు/ప్రభుతవ సూచనలు ఉలల ంఘించారని ఆడిట్ లో 
గమనించడమ ైనది. కొనిా కేసులలో మునిసిప్ల్ కమీష్టనరుల  నిధులను చట్్ము/నిబంధనలలో 
అనుమతించిన ప్రయోజన్ాలకు కాకుండా వేరే ప్రయోజన్ాలకు వినియోగించారు. కొనిా కేసులలో, 
ప్రభుతవ సూచనలు తప్ుోగా అరధం చేసుకోవడం లేదా తప్ుో భాష్టయం చెప్ోడం కరడా 
గమనించడమ ైనది. అట్సవంట్ట కరమ రహితమ ైన ఖరుును సంబంధిత ఆడిట్ నివేదికలలో 
అభయంతరప్రచడమ ైనది.  
 

 నిబంధనల ఉలల ంఘనకు సంబంధించిన ఆడిట్ అభయంతరములను చూపే ఏకీకృత పట్టి క 
న ం.III(2) ఈ నివేదికకు జత ప్రచడమ ైనది. దాని ప్రకారం, 448 పేరాలలో రూ.16,687.97 లక్షల 
మొత్ుం ప్రమేయం ఉనా అభయంతరములు లేవనె్తితనట్సల  గమనించవచుును. కొనిా కేసులు కిరంద 
పేరొకనడమ ైనది.  
 

2.1 మునిసపల్ కారపోరేషన్ – ఖమమం  – అన్దికార స ల్ ఫో న్ ట్వరల ఏరాోట్ు – కారపోరేషన్ కు 
ఆదాయ న్షిం – చరయ అవసరం – Rs. 1,11,66,000/-     

 

 జి.ఓ.ఎమ్ఎస్ట.సం.380, మునిసిప్ల్ అడిమనిసే్ రష్టన్ & అరబన్ డెవలప మంట్ డిపారన్మంట్, 

తేది.01.08.2013 ప్రకారం  రాష్్టర ప్రభుతవం కొతత  ట్రలికమూయనికేష్టన్ ఇన్ారాస్రకుర్ ట్వరల ఏరాోట్సకు 
మారీదరికాలను జారీ చేసింది. ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలలో  ప్రతి ట్రలికమూయనికేష్టన్ ఇన్ ఫరా స్రకుర్ 
ట్వర్ ను ఏరాోట్స చేయడానికి అనుమతి ఇవవడానిక ి ట్రలికమూయనికేష్టన్ సంసాలు ప్రిమట్ ఫీజు 
మరియు ఛారీాలకు  రూ.1,00,000 / - చెలిలంచాలిస ఉంట్సంది. 
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 సరియయిన  అనుమతులు, నిరేిశత నియమాలను పాట్టసుత  ప ందిన ప్ని ప్ూరిత ధృవీకరణ 
ప్తరం లేకుండా నిరిమంచిన అట్సవంట్ట అనధికార ట్రలికాం ఇన్ారాస్రకుర్ ట్వరలప ై ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలు   
అవసరమ ైన చరయలు తీసుకుంట్సంది. 
 

 కాని, మునిసపాలిటీ్ రికారు్ ల ప్రకారం (187) ప్ట్్ణములో స ల్ ట్వరుల  ఉండగా, అందులో 
(99) ట్వరలకు మాతరమే అనుమతి ఇవవబడింది. మిగతా  (88) స ల్ ట్వరల మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్  
నుండి ముందసుత  అనుమతి లేకుండా వయవస్ాా పించబడినవిగా గురితంచబడింది. దీనీా బట్ట్   మునిసప్ల్ 
కారొోరేష్టన్ ఈ ట్వరల నుండి  సంస్ాా ప్న్ా రుసుము / రనగుయలరనైజేష్టన్ ఫీజు మరియు వారిిక ల ైస న్స 
రుసుమును వసూలు చేయకపో వడం ఫలితంగా కిరంద వివరించినట్సల  రూ.11,66,000 / - లక్షలు 
మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్ ఆదాయానికి నష్్టం కలిగినదని గురితంచడం జరిగింది. 
          (రూ.లక్షలోల ) 

కర.
సం. 

స లుల లార్ కంప నీ 
పేరు 

పరా ంతాల 
సంఖయ 

వసూలు 
చేయవలసని 
సంస్ాా ప్న్ా 
రుసుము /

రనగుయలరనైజషే్టన్ 
ఫీజు 

వసూలు 
చేయబడిన  
సంస్ాా ప్న్ా 

రుసుము  /
రనగుయలరనైజషే్టన్ 

ఫీజు 

వసూలు 
చేయవలసని 
తేడా మొతతం 

వసూలు 
చేయవలసని 

వారిిక 
రుసుము 

రిమారుకలు 

1 ఎయిరన్ల్  22 22.00 0 22.00 2.20 పాత 

2 ఐడయిా  13 13.00 0 13.00 1.30 పాత 

3 బి.ఎస్ట.ఎన్.ఎల్  16 16.00 0 16.00 1.60 పాత 

4 రిలయి న్స  15 15.00 0 15.00 1.50 పాత 

5 వోడాఫో న్  10 10.00 0 10.00 1.00 పాత 

6 ట్ాట్ా  11 11.00 0 11.00 1.10 పాత 

7 హచ్  1 1.00 0 1.00 0.10 పాత 

8 

రిలయి న్స 
జియో  71 71.00 71.00 0.00 7.10 నూతన 

9 ఐడయిా  1 1.00 0.10 0.90 0.10 నూతన 

10 ఇండస్ట  18 18.00 14.80 3.20 1.80 నూతన 

11 ఎ.ట్ట.సి. 5 5.00 5.40 0 0.50 నూతన 

12 వయోం  2 2.00 1.14 0.86 0.20 నూతన 

13 సరవ ట్వర్స  1 1.00 1.10 0 0.10 నూతన 

14 జి.ట్ట.ఎల్  1 1.00 1.00 0 0.10 నూతన 

 మొతతం: 187 187.00 94.54 92.96 18.70  
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సంస్ధా ప్న రుసుము  ప్ూరితగా/పాక్షికంగా వసూలు చేయకపో వడమే కాకుండా వారిిక 
రుసుము వసూలు చేయకపో వడం వలన కరడా సంవతసరానికి సుమారు రూ. 18,70,000 ఆదాయం 
నష్్టపో వడం జరుగుచునాది. 
 

(పేరా.సం.15  ఖమమం  మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్ ఆడిట్ రిపో రు్  - 2016-17 సంవతసరం) 

 

3. దతరిానియోగములు (కేట్గిరి 12) 
 

దురివనియోగములప  ై లేవన్ెతితన ఆడటి్ అభయంతరముల ఏకకీృత ప్ట్ట్క పట్టి క న ం.III(2) లో 
చూప్బడనివి. 13 కేసులు రూ.24.59 లక్షల మొతతం ప్రమయేంగల అభయంతరములు సంబంధతి ఆడిట్ 
నివదేికలలో లేవన్తెతబడనివి.దురివనియోగమునకు సంబంధించిన కొనిా కసేులు కిరంద ఇవవబడనివి.  

3.1 మునిసపల్ కారపోరేషన్  – కరీంన్గర్  - డిమాండ్ డార ఫి్ట / చెకుుల దాారా వచిిన్ పరకట్న్ల 
పన్తన తాలూకు ఆదాయం న్గదత పుసుకము మరియు ప్ాస్ పుసుకములలో లెకులోకి 
తీసతకోన్కప్ో వడం –రూ. 3,00,000/- 

 

 2016-17 సంవతసరానికి చంెదిన ప్రకట్న ప్నుా రిజిస్ర్ ప్రిశీలించగా కిరంద ప్ట్ట్కలో 
తెలుప్బడిన విదముగా  ప్రకట్న ప్నుా కు సంబంధించి  డిమాండ్ డరా ఫ్్ట / చెకుకలు  
అందుకునాట్సల  గురితంచబడింది. ప్ట్ట్కలో చెపిోన డిడి / చెకుకల ను కాయషియర్ అందుకున్ాాడు, 
కాని వాట్టని బాయంకులో జమచేయలేదు అలాగే కాయష్ బుక్ట మరియు పాస్ట ప్ుసతకంలో నందు కరడా 
ల కకలలోకి తీసుకొనలేదు. ఫలితంగా నిధుల దురివనియోగం జరిగే  అవకాశ్ం ఉంది. 
 

 అందువలల , సతవరమే సంబందిత డిమాండ్ డరా ఫ్ు్ లు / చెకుకలను బాయంకులో 
జమచేయడంతోపాట్స నగదు మరియు పాస్ట ప్ుసతకాల అక ంట్సల ల కకలలో నమోదు చేసి  అట్ట్  
విష్టయానిా ఆడిట్ కు తెలియజేయవలిసయునాది.  మరియు  ఇట్ట్  విష్టయమ ై ఏదెైన్ా నష్్టం 
సంభవించిన యి డల బాదుయల ైయిన వకిత/వయకుత ల నుండి రాబట్్వలసి చేయవలసిఉనాది. 
 

కర.సం. సంసా పేరు డిమాండు డరా ఫ్ు్  సంఖయ / తేది రూ. 
1 ఆపి్మ ఆడ్స, కరీంనగర్.   ఐ సి ఐ సి ఐ బాయంకు,  కరీంనగర్  

డడ.డడ.500232/తే :21-3-2017 

200000/- 

2 శీర ఆడ్స, కరీంనగర్. చెకుక.సం. 025710 /తే: 31-3-2017 100000/- 

  మొతతం  రూ. 300000/- 

 

(పేరా.సం.10(I)  కరీంనగర్   మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్ ఆడిట్ రిపో రు్  - 2016-17 సంవతసరం) 
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3.2 మునిసపల్ కారపోరేషన్  – కరీంన్గర్  - ఆదాయము – పన్తనలు మరియు పనేనత్రములు- 
ఖజానాలో జమ చేయుట్లో  ఆలసయం – తాత్ుల్క నిధతల దతరిానియోగo – Rs. 64,297/- 

  

 ఆరిధక నియమావళి (Financial code) యొకక నిబంధనలు (ఆరి్కల్ 5,273, 294, 300, 

301 మరియు 302) ప్రభుతవ డబుబతో వయవహరించడంలో ప్రభుతవ ఉదయయగుల బాధయతలను 
మరియు ప్రభుతవ ఉదయయగి వలన కలిగే ఏదెైన్ా నష్టా్ నికి బాధయత వహింప్చేయుట్కు, తిరిగి వసూలు 
చేయుట్కు పరా రంభించాలిసన చరయ మరియు అవసరమ ైన కరమశక్షణా చరయలను పరా రంభించడం వంట్ట 
విష్టయాలను నిరేిశస్ాత యి.  
 

 బిల్ కల క్రుల  సేకరించిన ఇంట్ట ప్నుా, నీట్ట ప్నుా, భవన అనుమతి, అదెిలు మొదల ైన 
ఆదాయాలను మొదట్గా ఇరసలాామ యందు నమోదుచేసి తదుప్రి చిట్ా్  రిజిస్ర్ లో రపజువార,ి 
వరాీ ల వారీగా మరియు ప్నుాలు చెలిలంచిన వయకుత ల పేరలతో సహా నమోదు చేయబడతాయి. ఈ 
రశీదులు తరువాత నగదు ప్ుసతకంలో పో స్్ట చేయబడతాయి మరియు 1 రపజు వయవధిలో చలానల  
దావరా ఖజాన్ాకు ప్ంప్బడతాయి. మరియు ఈ చలానల   వివరాలను ఇరసలాామా, చిట్ా్  రిజిస్ర్ 
మరియు నగదు ప్ుసతకంలో సరనైన ధృవీకరణ కింద నమోదు చేయాలి. 
 

 ఖజాన్ా నియమావళి సంఖయ-10 ప్రకారం, ఒక ప్రభుతవ ఉదయయగి వారి అధికారిక స్ామరాాంతో 
అందుకునా డబుబని వీల ైనంత తవరగా ప్రభుతవ  ఖజాన్ాలోని / బాయంకులోని  ప్రభుతవ ఖాతాలోక ి
ప్ంపించాలి. నిరేిశత  సమయంలో వసూలు చేసిన మొతాత నిా ట్రరజరీలో జమచయేడం లో జరిగ ే
ఏదెైన్ా వెైఫలయం ప్రజా నిధుల దురివనియోగానిక ి అవకాశ్ం ఉంట్సంది. ఈ సందరభంలో కిరంద 
తెలుప్బడిన విధంగా బిల్ కల క్రుల  వసూలు చేసిన ఆసితప్నుా మునిసిప్ల్ ట్రరజరీకి ప్ంపించకుండా 
వారితోన్ే ఉంచారు, ఫలితంగా మొతాత లను దురివనియోగం చేశారు. 
 

కర. 
సం. బిల్ కల ల క్ర్   పేరు 

రశీదు ప్రతుల 
సం. 

వసూలు 
చేసని న్లె 

వసూలు 
చేసని మొతతం 

జమ చసేని 
తేద ి

1 S. రాజ మన్ోహర్ 
స్ానిట్రీ ఇన్ెసెక్ర్ 

163035 to 

163094 

May-2017 64, 297 11.9.2017. 

  

 ఆడిట్ జరుగుతునా సందరభంలో రూ. 64297/- మునిసప్ల్ నిధులకు జమ చేసినప్ోట్టక ి
ఇది తాతాకలికంగా దురివనియోగం చేయబడిందని భావించబడుతుంది. కాబట్ట్ , ఎగిాకరయట్టవ్ అథారిట్ ీ
తాతాకలిక దురివనియోగ కేసులను అమలులో ఉనా నిబంధనల ప్రకారం తగిన కరమశక్షణా చరయలు 
తీసుకోనుట్కు గాను వారి ఉనాత అధికారులకు సూచించవలసి ఉంట్సంది, చెలిలంప్ుల 
ఆలసయమునకు వడడ్   మరియు జరిమాన్ా ఛారీాలను  ఆరి్కల్ 300 ప్రకారం విధింఛి అట్ట్  విష్టయానిా 
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ఆడిట్ కు తెలియజేయవలిసయునాది. సమీప్ భవిష్టయతుత లో ఇట్సవంట్ట కేసులను ప్ునరావృతం 
జరుగకుండా చూసుకోవలసి ఉనాది. 
 

(పేరా .సం. 10(II)  కరీంనగర్   మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్ ఆడిట్ రిపో రు్  - 2016-17 సంవతసరం) 

 

4. అధిక చెల్లంపులు (కేట్గిరి 13) 
 

 చాలా లావాదేవీలలో అధిక చలెిలంప్ులు జరగిాయని, ఆడటి్ లో గమనించడమ ైనది. ఈ అధకి 
చెలిలంప్ులు కిరంది కారాణాల వలన జరిగాయి.  
 
 

      ఎ) తప్ుో ల కకలు లేదా 
 బి) బిలుల ల కరడికలలో తప్ుోలు 

 సి) అనుమతింప్రాని కనలయిములను అనుమతించడం లేదా 
 డి) ప్రభుతవ సూచనల గురించిన అవగాహన లేకపో వడం  
 

  

అధకి చలెిలంప్ులను గురించిన అభయంతరములకు సంబంధించిన ఏకీకృత పట్టి క న ం.III(2) ఈ 
రిపో రు్ కు జత ప్రచబడినది. 36 పేరాలలో రూ.207.65 లక్షల ప్రమయేం గల అభయంతరములు 
లేవన్ెతతబడనివి.  
 

4.1 మునిసపల్ కారపోరేషన్  – ఖమమం -  శొ్ర ఎజా ప్ాషా , జూనియర్ అసిస ింట్ యొకు వేత్న్ 
సిు రీకరణ మరియు ఆట్ోమాట్టక్ అడాాన సమంట్ స్ుం  ఆర్ పి ఎస్ 2015 లో త్పుోగా 
లెకిుంచతట్ - త్క్షణ చరయ అవసరం-రూ.61,709/-     

 

             2016-17 సంవతసర ఆడిట్ సమయంలో, ఖమమం మునిసిప్ల్ కారొోరేష్టన్ోల   జూనియర్ 
అసిస ్ంట్ గా ప్నిచేసుత నా శీర ఎజా ప పాష్టా యొకక వేతన సిారీకరణ (ఆర్ పిఎస్ట 2015) ల కికంప్ులో 
లోపాలు గమనించడం జరిగనిది. పరా రంభంలో అతను ఈ సంసాలో 01.07.1994న ట్రైమ్ సేకల్ 
1595-3020/1595 లో చేరాడు. అనంతరం జూనియర్ అసిస ్ంట్ గా ప్దయనాతి ప ంది 
03.12.2004న విధులోల  చేరారు. ఉదయ యగి వేతన సిత రీకరణ యొకక ల కికంప్ులో కిరంద వివరించిన  
లోపాలు గమనించడం జరిగింది. 
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కాల వయవధ ి డి.ఎ..% 
అరహతగల 
వేతనము 

ప ందిన వతేనము బేధము రికవర ీ
చేయవలసని 

న్ెలలు వేతనము డి.ఎ. అలవె
నుసలు 

వేతన
ము 

డి.ఎ 
ఎచ్ 

ఆర్  ఎ 

01.07.13 to 

31.12.13 

-- 
31460 32340 న్ోష్టనల్ 

01.01.14 

31.05.14 
5.24 31460 32340 1638 4533 851 44 123 1018*5=5090 

02.06.14 to 

30.06.14 
5.24 30411 31262 1638 4533 851 44 123 1018*1=1018 

01.07.14 to 

31.12.14 
8.908 32340 33220 2959 4817 880 78 128 1086*6=6516 

01.01.15 to 

28.02.15 
12.052 32340 33220 4004 4817 880 106 128 1114*2=2228 

01.03.15 to 

30.06.15 
12.052 32340 33220 4004 6644 880 106 176 1162*4=4648 

01.07.15 to 

31.12.15 
15.196 33220 34170 5193 6834 950 145 190 1285*6=7710 

01.01.16 to 

30.06.16 
18.340 33220 34170 6267 6834 950 174 190 1314*6=7884 

01.07.16 to 

30.11.16 
22.008 34170 35120 7729 7024 950 209 190 1349*5=6745 

03.12.16 to 

31.12.16 
22.008 32854 33742 7426 6749 888 195 178 1261*1=1261 

01.01.17 to  

30.06.17 
24.104 34170 35120 8465 7024 950 229 190 1369*6=8214 

01.07.17 to 

31.01.18 
24.104 36070 37100 8943 7420 1030 249 206 1485*7=10395 

       మొతతం 61,709.00 

  
కావున, ఉదయ యగికి అధికంగా చెలిలంచబడిన వేతన్ానిా వసూలు చేయుట్కు సతవరమే చరయ 

తీసుకోని అట్ట్  విష్టయానిా ఆడిట్ కు తెలియజేయవలిసయునాది 
 

(పేరా .సం.  18 ఖమమం మునిసప్ల్ కారొోరేష్టన్ ఆడిట్ రిపో రు్  - 2016-17 సంవతసరం) 

 

                                                                                        

                                                                                            
                              సంచాలకులు 
హ ైదరాబాదత.                     సేిట్ ఆడిట్,  

తేదిుః  20-1-2021                                                 తెలంగాణ, హ ైదరాబాదత. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 వ భాగము 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-17 సంవత్సరానికి  
మునిసిపల్ కౌనిసళ్ళ అకౌంట్ల  ప ై  

ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు సమీక్షా నివేదిక 
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2016-17 సంవత్సరానికి మునిసిపల్ కౌనిసళ్ళ ఖాతాలప ై ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు 
సమీక్షా నివదేిక 

పరిచయం 
1.1      రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం 1989 సకె్షన్ 3 (4) ప్రకారం, స్ాా నిక సంసాల మరయిు సదరు చట్్ంలోని నిరిిష్్ట 

అనుసూచిలో నిరిిష్్ట ప్రచిన ఇతర సంసాల నిధులను ఆడటి్ చేసే అధికారం రాష్్టర ఆడటి్ 
సంచాలకుల వారకి ికలిగ ిఉంది. ఈ చట్్ం దృష్టా్ ా, రాష్్టరం లోని మునిసపి్ల్  కౌనిిళ్ళ ఖాతాలపె ై
రాష్్టర ఆడటి్ సంచాలకులు ఆడటి్ర్ గా ఉంట్ారు.  

 

1.2 ఈ శాఖకు 2 జోనల్ కారాాలయాలు తెలంగాణ రాష్్టరంలో ఉన్ాాయి  మరయిు అనిా జిలాా ల 
లోనూ, జిలాా  కారాాలయాలు ఉన్ాాయి. పరా ంతీయ ఉప్ సంచాలకులు జోనల్ 
కారాాలయములకు మరియ జిలాా లకు జిలాా  ఆడటి్ అధకిారి, కారాాలయ అధపి్తిగా ఉంట్ారు.  

 
 

1.3 మునిసిప్ల్ కౌనిిల్ ల ఖాతాలపె ైఈ శాఖ పో స్్ట ఆడటి్ ను నిరవహ ంచి, ఆడటి్ లో కనుగొనా 
లోపాలను తెలిపే ఆడటి్ నివదేికలను సంబంధిత మునిసపిాలిట్ీ కమీష్టనరాకు జారీ చసేుత ంది. 
వారు ఆడటి్ నివదేికలో ప ందు ప్రచిన లోపాలను సరచిేయడానికి తగు  చరాలు తీసుకోవలస ి
ఉంట్ ంది.  

 

1.4     రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం ప్రకారం, చట్్మునకు వాతిరకకంగా చేసని వాయప్  ప్రతి అంశానిా నిరాకరించ ే
అధకిారం సంచాలకుల వారకిి ఉంది. వాయం చసేని లేదా అట్ట్  వాయానిా చేయడానిక ి
అధకిారమిచిిన వాకితపెై సకె్షన్ 10(1) ప్రకారము సర్ చారిి చేయడంతోపాట్ , దానికి బాధుాల ైన 
వాకితకి వాతిరకకంగా సర్ చారిి చయేవచుి.  

  

ఆడిట్ పరధి ి
 

2.1 రాష్్టర ఆడటి్ శాఖ మునిసపిాలిట్ీల పో స్్ట ఆడటి్ సమయంలో ఈ కిరంద ి విష్టయాలను 
ప్రశిీలిసుత ంది.  

 

 మునిసిప్ల్ కౌనిిళ్ళళ వసూలు చేసని ప్నుాలు, రుసుములు మొదల ైనవి  సరయిి నై 
విధంగా సంబంధిత మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ ఖాతా ప్ సతకాలలో ప్ూరిత వివరాలతో నమోదు 
చేశారా? లేదా 

 ట్రరజర/ీబాాంకుతో నిధులను నియతకాలిక తనిఖీని తగినంత శ్రదధతో చపే్ట్ా్ రా? 
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 చేసని వాయం మునిసిప్ల్ కౌనిిళ్ళ బడెిట్ కిరంద కకట్ాయించబడనిదా, దానిక ి సంబంధిత 
నియమాలు, ప్రభుతవముచే జారీ చేయబడిన కారానిరవహణ సూచనల కిరంద సమరధ 
అధకిార ిసరయిి ైన విధంగా మంజూరు చేశారా? 

 నిధులను మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ చట్్ం 1965 నిబంధన్ావళి కిరంద అనుమతించిన 
ప్రయోజనం కోసం ఉప్యోగించారా? 

 ఖరుి చయేుట్ / చలాెింప్ లు చయేుట్లో ప్రభుతవంచ ేనిరీీత కారా విధాన్ానిా అనుసరించి 
చేయబడిందా మరయిు సదరు ఖరుి మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ ఖాతాలలో సముచిత వరీీకరణ 
చేయబడిందా?  

 ఖరుి చసేిన మొతతమునకు వోచరుా  ఉనావా? 

 వేరకవరు వనరుల దావరా వచిిన గార ంట్ ా  సరిగా ల కక వేశారా మరయిు ఉదేిశించంచిన 
ప్రయోజన్ానికక ఉప్యోగించారా? 

 

2.2 ప్రభుతవ ఉతతరువలు నం.233 యమ్.ఏ.మరయిు యు.డి. శాఖ , తదేి 22-5-2002, నందు 
అనిా ప్ రపాలక సంసాలు వారి ప్రధిలిో గల అకౌంటా్ను డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బసిే్ట అకౌంట్ 
ప్దితిలోక ి వ ంట్న్ ే మారివలయునని ఆదశేించంచియున్ాారు. మరియు ప్రభుతవఉతతరువలు 
నం.619 యమ్.ఏ.మరయిు యు.డి. శాఖ , తదేి 21-8-2007 నందు అనిా ప్ రపాలక 
సంసాలు తమ  అకౌంటా్ను వ ంట్న్ే  సెంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనాన్ి వారి సహకారముతో 
తయారుచేసని డబల్   ఎంట్టర అకరర వల్  బసిే్ట అకౌంట్ ప్దితి అమలుచేయవలసనిదిగా 
ఆదశేించంచియున్ాారు. 

 

2.3 కమీష్టనర్ మరియు సంచాలకులు నగర ప్రిపాలన వారు రజీనల్ చార్రి్ అకౌంట్రంట్  ల దావరా 
మరియు సెంట్ర్ ఫర్ గుడ్ గవరనాన్ి వారు రూప ందించిన స్ాఫ్్ట వరే్ దావరా ప్రభుతవ ఉతతరువలు 
నం.287 యమ్.ఏ.మరయిు యు.డి. శాఖ, తదేి 21-2-2011 ఉతతరువలలో అనుమతించిన 
ప్రకారము ఒకక హ దైరాబాదు మునిసిప్ల్ కారపోరకష్టన్ మినహా మిగిలిన ప్ రపాలక సంసాలలొ  
తమ అకౌంటా్ను డబల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బసిే్ట అకౌంట్ ప్దితిలోక ి 2012-13 సంవతిరము 
నుండ ి మారుోచేసయిున్ాారు. హ ైదరాబాదు మునిసపి్ల్ కారపో రకష్టన్ వారు మాతరము 2002-

03 సంవతిరము నుండే మారుో చసేయిున్ాారు. కాని పెై కరమములో మునిసపి్ల్ 
అడిినిష్టే్ రష్టన్ అకౌంట్టంగ్ మానుావల్ వారు రూ ప ందించిన విధాన్ాలను ప్ూరితగా పాట్టంచి 
యుండలేదని ఆడటి్  నందు గమనించడమ నైది. డబుల్ ఎంట్టర అకరర వల్  బేసి్ట అకౌంట్ ప్దితిలో 
ఆడటి్  ప్రశిీలనలో గమనించిన  లోపాలను ఆయాఆడటి్  నివదేికలయందు ప ందు ప్రచి 
సంభందతి ప్ రపాలక సంసా కమీష్టనరాకు తగు సవరణలకన  జారీ చయేడమ నైది.      
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ఈ సంవత్సరంలో మునిసిపల్ కౌనిసళ్ళకు అందిన గార ంట్లు  

 

3.1 రాష్్టర/కకందర ప్రభుతావలు మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళకు వాట్టకి అప్ోచపెిో న సకకములను అమలు 
ప్రచుట్కు మరయిు వాట్ట ప్రధిిలో ఉనా పరా ంత అభివృదిధ  కొరకు గార ంట్ ా  మంజూరు చేస్ాత యి.  

 

3.2 2016-17 సంవతిరంలో, మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ రాబడులు మరియు చలాెింప్ లలో కకందర, రాష్్టర 
ప్రభుతావల నుండ ిఅందని గార ంట్ ా  కరడా ఉనావి. మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళకు అందిన గార ంట్ ా  పట్టి క 
నం. IX(ఎ) మరియు (బి) లో వివరింప్బడనివి.  

పరసతు త్ ఆడిట్ సిితి 

4.1   కిరంద చూప్బడని విధంగా 2016-17 నకు సంబంధించి మొతతం 62 మునిసిప్ల్ కౌనిిల్ి ల 
ఆడటి్ ా  ప్ూరిత అయినది.  

 

డిమాండు పూరిుచసేనివి మిగులు 
62 62 0 

 

రాబడులు మరియు చెల్ుంపులు   
  

4.2 ఈ రిపో రు్  పట్టి క న ం. IV(A) లో చూపిన విధముగా  రూ. 66,516.02 లక్షల రాబడులు 
మరియు రూ. 62,219.85 లక్షల చెలాింప్ లకు ఆడటి్ నిరవహ ంచడమ నైది. 

4.3 2016-17 సంవతిరానిక ి మునిసిపాలీలకు సంబంధించిన ‘రాబడులు మరియు చెల్ుంపులనత’ 
తెలుప్  బార్ ప్ట్ము 

పట్ము-I 
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స్ాధరణ నిధి / మునిసిప్ల్ 
స్ాధరణ నిధి (యు.ఎల్.బి)

14 వ ఆరిధక  సంఘం నిధులు ఎస్ట.ఎఫ్.సి నిధులు  / 
కాాపిట్ల్ పరా జనక్్ట ఫండ్ 

(యు.ఎల్.బి)

రాబడులు
చెలాింప్ లు
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ఆదాయము మరియు వయయాలు   
 

4.4 ఈ రిపో రు్  పట్టి క న ం. IX(ఎ) మరియు (బి) లో చూపిన విధముగా 2016-17 సంవతిరములొ  
జిలాా వారీగా చూపిన ప్రకారంగా, ఆదాయ వాయముములు  వరుసగా రూ. 60,772.47  లక్షలు 
మరియు రూ. 1,17,856.48 లక్షలు  గా వ నావి. 

 

4.5 2016-17 సంవతిరములో నిధుల వారగీా మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ  ఆదాయము కిరంద ివృతాత కార 
ప్ట్ట్కలో చూప్బడనివి.      

పట్ము-2 

 
 

 

 

 

 

 

32.53%

21.87%
3.24%

28.83%

0.17%

5.03%

8.33% ప్నుాల రాబడి(110)

కకట్ాయించిన రాబడి మరియు ప్రిహారాలు (120)

మునిిప్ల్ ఆసుత ల నుండి అదిె ఆదాయం (130)

ఫకజులు మరియు వినియోగదారు ఛారీిలు (140)

అమికం మరియు అదిె ఛారీిలు (150)

రనవ నూా గరా ంట్ ా  మరియు సహకారం మరియు రాయితీలు 
(రహదారి నిరవహణ మంజూరు / ఎనిాకల మంజూరు / 
నీట్ట సరఫరా - ట్ాాప్ విరాళ్ం (160)

ఇతర ఆదాయం (పెట్ ్ బడులు / బాాంక్ట వడడీ  / 
ఇతరులు) (170+171+180)
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4.6 2016-17 సంవతిరములో నిధుల వారీగా మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ వయయాలు కిరంద ి వృతాత కార 
ప్ట్ట్కలో చూప్బడనివి. 

పట్ము-3 

 
 

 

ఆడిట్ల అభిప్రా యము 
 

5.1 2016-17 సంవతిరములో ప్ రపాలక సంఘముల ఆరిధక ప్ట్ట్కలను ప్రిశీలించగా రావలసనివి 
మరియు చెలాింప్వలసని వివరాలను రికారుీ ల మరియు రజిిష్్టరా ఆధారంగా తయారు చసేినట్ ా  
గా తెలియుచునాది. 

 

5.2   అకౌంట్ ల వరీీకరణ యందు తెలియప్రచిన  లోపాలను సవరించకన్ే ఖరుిలను ఆదాయము 
వ ైప్ నను ఆదాయములను ఖరుిల వ పై్ నను చూపించుట్వలన (-) నిలవలు అకౌంట్  
ప్ట్ట్కల యందు కనిోంచుచునావి మరియు కాాపిట్ల్ మరియు రనవినూా ఖరుిలను 
ఒకదానిలో  వేరొకట్ట చూప్ ట్వలన  తరుగుదలయందు ప్రభావము చూప్ చునాది, తదావరా 
ఆసిా  అప్ ోల ప్ట్ట్క యందలి ఆసుత ల ప్రకట్నలో తప్ ోలు జరుగుతునావి. 

 

10.82%

3.83%

11.21%

1.00%

70.19%

2.96%

స్ాా ప్న ఖరుిలు (210)

ప్రిపాలన్ాప్రమ ైన ఖరుిలు (220)

కారాకలాపాలు మరియు నిరవహణ 
(230)

ఇతర ఖరుిలు (240+250+271)

అభివృదిధ  ప్నులు (410+412)
(R&P)

ఇతర ఖరుిలు (పెట్ ్ బడులు / 
బాాంక్ట వడడీ  / ఇతరులు)
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5.3 ఆరిాక ప్ట్ట్కలయందు ప ందుప్రుచబడని అనిా వివరములు ప్ రపాలక సంఘము యొకక 
ఆరిాక ప్రసిిాతిని మరియు 31.03.2016 న్ాట్టక ి ప్ రపాలక సంఘాలలో జరుగుతునా ఆరిధక 
కారాకలాపాలు మరియు నగదు ప్రవాహము మొదల ైనవి అకౌంట్టంగ్ సూతరా లకు అనుగుణంగా  
వ నావని తెలియుచునాది. 

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 
 

6.1 2016-17 సంవతిరానిక ి మునిసిపాలిట్లీను ఆడటి్ చసేే సమయంలో గురితంచిన లోపాలను 
సంబంధతి ఆడిట్ నివదేికలలో సూచించడమ నైది.  ఆడిట్ చట్్ం 1989 మరయిు నిభంధనల 
కిరంద నిరిిష్్ట ప్రచిన కారావిధానం ప్రకారం తుదగిా తదుప్ర ి చరాలు తీసుకొనడం కోసం 
సంబంధతి మునిసిప్ల్ కమిష్టనరాకు నివేదకిలను ప్ంప్డమ నైది.  

 

6.2  ఈ నివదేకి సంవతిరములో మునిసిపాలిట్లీ ఆడిట్ లో మొతతం రూ.14,165.57 లక్షల 
ప్రమయేం గల 3523 ఆడిట్ అభాంతరములు సూచించడమ నైది. 

 

6.3     లేవన్ తితన అభాంతరముల సంఖా మరియు ప్రమయేం ఉనా మొతతములను కకట్గరిివారగీా చూప ే
పట్టి క  సంఖ III(2) లో ఈ నివదేికకు అనుబంధంగా ఇవవబడనివి.  

 

6.4 లేవన్ తితన అభాంతరములు కిరంద విశలాష్టించబడినవి. వాట్టని గమనించినట్రలా తే, 35.09 శాత్ం 
అభాంతరములు తగు ‘నియమావళి ఉలాంఘన’ మరియు 25.71 శాత్ం అభాంతరములు  
‘బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం’ పెై ఉనాట్ ా గా తలెియుచునాది.  

 

 

వివిధ కాాట్ గరిిలలో లేవన్ తితన పెై అభాంతరములను సంఖా మరియు ప్రమేయం ఉనా 
మొతతము ఈ కిరందపి్ట్ట్కయందు విశలాష్టించడమ ైనది. అభాంతరప్రచిన మొతతము రూ.4970.92 లక్షలు 
‘రికారుీ లు సమరిోంచకపో వ ట్’పెై మరియు దాని తరావతి స్ాా నము రూ.3641.80 లక్షలు గా  
‘నియమావళి ఉలాంఘన’ పెై  వ నాట్ ా  గా విశలాష్టించడమ ైనది దీనిని బట్ట్  మునిసిపాలిట్లీు రికారుీ లను 
సరగిా నిరవహ ంచలేదని తలెియుచునాది.  
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2016-17 సంవత్సరంలో లేవన తిున అభ్యంత్రముల సంఖయనత (కేట్గిరివారీగా) మరియు పరమేయం 
ఉనన మొత్ుమునత చూపే పట్టిక 

                                                                                                                        (రూ. లక్షలలో) 
కరమ 
సంఖయ కేట్గిరి పరేు కోడ్  

న ం. న ం. మొత్ుము % 

(మొత్ుము) 

1 రికారుీ లను సమరిోంచక పో వడం 11 780 4970.92 35.09 

2 నియమావళి ఉలాంఘన 9 1110 3641.80 25.71 

3 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 7 278 2164.58 15.28 

4 

ఓచరుా , వేతన బిలుా లు / కంట్టంజనంట్  
బిలుా లనుండ ితగిీంప్ లు/వసూళ్ళను జమచయేక 
పో వడం 

10 164 972.47 6.87 

5 గార ంట్ /నిధుల మళిళంప్  3 37 708.95 5.00 

6 దురివనియోగాలు 12 89 624.72 4.41 

7 ఇతరములు 18 654 543.18 3.83 

8 ఖాతాల అంకనలలో వాతాాసం. 1 115 246.30 1.74 

9 అడావనుిల సరుి బాట్ ను పెండింగులో వ ంచడం 8 43 83.60 0.59 

10 అధకింగా గార ంట్ ల వినియోగం 2 16 83.12 0.59 

11 అధకి చెలాింప్ లు 13 112 76.07 0.54 

12 వృధా వాయము 14 16 26.90 0.19 

13 

గడువ  తేద ి ముగింప్  న్ాట్టకి ముందు గార ంటా్ను 
వినియోగించక పో వడం. 4 23 15.00 0.11 

14 వినిమయ ధృవప్తరా ల పెండనెీి 16 44 4.34 0.03 

15 ఖాతాలలో పేరొకనని నగదు / స్ో్ ర్ి 15 2 3.62 0.03 

16 గార ంట్ ా  / నిధుల దురివనియోగం 5 8 0.00 0.00 

17 ప్రతేా కించిన నిధులను వినియోగించక పో వడం. 6 30 0.00 0.00 

18 సరాిరీి మొతాత ల పెండింగు రికవరీ 17 2 0.00 0.00 

19 

డిడ ి / చకెుకలను సకవకరించి, సకాలంలో  బాాంకు 
నందు జమచేయకపో వడము 19 0 0.00 0.00 

  మొత్ుం   3523 14165.57 100.00 
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ఆడిట్ పేరాలు  
2016-17 సంవతిరమునకు సంబంధించి కొనిా ఎనుాకునా పేరాల స్ారాంశ్ము కిరంద 

ఇవవబడినది.  
 

1. గార ంట్లు  అధిక వినియోగము (కేట్గిర ి3) 

 

ప్రభుతవము, నిరీీత సమయంలో కొనిా ప్రతేాకించిన ప్రయోజన్ాలకు ఖరుి చసేేందుకు గాను 
మునిసపిాలిట్ ీ లకు గార ంట్ ా  అందచసేుత ంది. వారు గార ంట్ లను వినియోగించినట్ ా గా వినియోగ 
ధృవప్తరా లను సమరిో స్ాత రు. ఆడటి్  సమయంలో, కొనిా సంసాలు ప ందని గార ంటా్ కంట్ే అధికంగా ఖరుి 
చేసనిట్ వంట్ట కొనిా అంశాలు ఆడటి్ లో గమనించడమ నైది. అంతగేాక అట్ట్  అదనప్  ఖరుిను 
చేయడానికి సంబంధించి, కొనిా ఇతర గార ంట్ లలో ఖరుి చయేకుండా మిగిలివ నా నిలవల నుండి అట్ట్ 
వాయానిా భరించడమ నైదని తెలియవచుిచునాది. ఈ విధమ నై ఆరిాక కరమరాహ తాాల స్ాధామ నైంత 
తవరలో నివారించేందుకు అవసరమ ైన చరాలను తీసుకొనవలసవి ంది. మంజూరన న గార ంట్ కు మించిన 
అదనప్  వాయం అనివారామయివ ందనా ప్రిసిాతులను వివరసిూత , స్ాధామయినప్ ోడలాా , ఖరుి 
చేసని అదనప్  వాయానీా, గార ంట్  మంజూరు అధకిారుల నుండి ఆ మొతాత లను తిరగిి ప ందాలి.          

  
  

ప ందిన గార ంటా్కు పెైబడి అట్ట్  అదనప్  వాయాల కకసుల అనిాంట్ట వివరాలను నివేదకిలో పట్టిక 
న ం.III (2) లో  37 ఆడిట్  పేరాలను అట్ట్  ప్రమేయమునా రూ. 708.95 లక్షలనత ప ందుప్రచడమ నైది. 

 

1.1 మునిసపల్ కౌనిసల్  – ఆదిలాబాద్ – ఎల్ ఆర్ ఎస్ నిధతల మళ్ుంపు –సవచ్ భారత్ 
కారయకరమానికి వినియోగం  - అనధికార మళ్ుంపు  – తిరిగి చెల్ుంచాల్స ఉంది  - 

రూ..40,00,000/- 

 

 ఆడిట్ జరుగు సంవతిరము నందు ప్ రపాలక సంఘం యొకక ఎల్ఆర్ఎస్ట ఫండ్ నుండి 
ఈ కిరంది మొతాత లను సవచఛ భారత్ కారాకరమానిక ిచెలాించినట్ ా గా గురితంచడం  జరిగింది. 
   

కర.సం. వొచేరు సం. & తేది  మొత్ుము రూ. 
1 1/3-12-2016 2000000 

2 2/25-3-2017 1000000 

3 3/31-3-2017 1000000 

 మొతతము 4000000 
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  ఈ ఖరుిను సవచఛ భారత్ కారాకరమ నిధుల నుండి వినియోగించాలిి ఉంది, కాని ఖరుి 
మునిిపాలిటీ్ యొకక ఎల్ఆర్ఎస్ట ఫండ్ నుండి బుక్ట చేయబడింది, ఇది నిధుల మళాింప్  మరియు 
నిబంధనలకు విరుదధం అందువలా రూ.40,00,000/- ఖరుిను సంబంధిత మునిసిపాలిట్ీ నిధ ి 
ఖాతాకు సతవరమే  తిరిగి చలాెించాలిి ఉంది . 
  

 (పేరా సం.5  మునిిప్ల్ కౌనిిల్ ఆదిలాబాద్ ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

2. బకాయిలనత వసూలు చేయకప్ో వడం (కేట్గిరి 7) 

 

వివిధ మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళలో రనవ నూా వసూళ్ళళ తనిఖీ చసేినప్ ోడు, దరీఝకాలాల వరకు భార ీ
మొతాత లలో వసూలు పెండింగులో ఉనాట్ ా  గా గమనించడమయినది .  కొనిా కకసులలో గడువ  ప్రమిితి 
మీరిపో యింది. జప్ త , అభియోగం లేదా దావాల నమోదులు లాంట్ట వివిధ చట్్బదధత అంశాలు అమలులో 
ఉనాప్ోట్టకీ, బకాయిలు కాల ప్రిమితి మీరిపో వట్ానికి ముందు ఎగీికరాట్టవ్ అధకిారులు ఎట్ వంట్ట 
సముచిత చరాను పరా రంభించలేదని తెలుసుత నాది. ప్రభుతవ గార ంటా్పెై మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళలో, 
చెలాించవలసని సంవతిరాలవారీగా బకాయి వివరాలు రూప ందించి ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు.  కావ న 
1965 మునిసిపాలిట్లీ చట్్ంలోని 365 (4) (1) విభాగం కిరంద నిబంధన ప్రధిలిోప్  సంవతిర 
సమయంలో ఎంతమరేకు మొతాత లు కాలప్రిమితి మీరిపో వడం జరిగిందో  నిరాా రించడానికి ఆడిట్ నందు  
స్ాధాంకాలేదు. 
 

మునిసిపాలిట్ీ అధికారుల నిరాక్షాం వలన నష్్టం ఏరోడతిే 1965,  మునిసిప్ల్ చట్్ంలోని 374 
విభాగంలోని (1) వ ఉప్ విభాగం ఆ నష్టా్ నికి సంబంధతి అధకిారులు బాధుాలగుదురు.  చాలా కకసులలో, 
అట్ట్  బకాయిలు రాబట్ ్ ట్కోసం అనుమతించిన కాల ప్రమిితి ప్ూరిత కాక ముందే ఎట్ వంట్ట చరాను 
తీసుకోక పో వడం వలన ప్నుాల, ప్న్ేాతర అంశాలు కాల ప్రమిితి మీర ి పో యాయి. ఇందువలన 
మునిసిప్ల్ నిధులకు శాశ్వత నష్్టం వాట్టలాింది. మునిసిప్ల్ కౌనిిళ్ళలో అట్ట్  నిధుల నిరాక్ష్యానిక ి
కారణమయిన అధకిారులపె ైఎట్ వంట్ట చరాను తీసుకోలేదని గమనించడమ నైది.  

 

వసూలు చయేవలసని ప్నుాలు, ఇతర డిమాండాను సంవతిర పరా రంభంలో నిరిిష్్టప్రచిన నిరీీత 
కాల ప్రిమితిలో వసూలు చేయవలసని వ నాది. ఈ వసూళ్ళళ మునిసపి్ల్ కౌనిిళ్ళ సవయం 
పో ష్టకతావనికి దోహద ప్డతాయి కనుక, వీట్ట వసూలు కొరకన  సమరధవంతమ నై చరాలు 
తీసుకొనవలసవి నాది. 1965 మునసిపాలిట్లీ చట్్ం లోని 56 వ విభాగము కిరంద లభామ ైన వసూళ్ళళ 
చేయడానికి సముచిత చరాలను అధికారులు తీసుకొనవలసి వ నాప్ోట్టకి, సంవతిరము చివరి న్ాట్టక ి
ప్నుాలు/ఫకజులు మొదల ైనవి వసూలు కాకుండా  మిగలిిపో యి కారాాచరణలో విఫలుల ైన్ారు. 
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ప్లు ప్నుాలు, ఇతరములకు సంబంధించి రూ.2164.58 లక్షలు మునిసపి్ల్ అధకిారులు 
వసూలు చేయకుండా మిగలిిపోయినవి. దీనికి సంబంధించి 278 ఆడటి్  పరేాలను పట్టి క న ం.III(2) దావరా 
నివదేికకు జత చయేబడనిది. 

 

2.1 మునిసిపల్ కౌనిసల్ – మెదక్  - అదెెలు – కిరాయిదారుల నతండి అదెెలు వసూలు చేయ 
బడలేదత  - భారీ మొతాు లు ప ండింగ్ – వసూలు చేయుట్  అవసరం – రూ. 7,25,560/- 

 

 ఆడిట్ లో బాగంగా  అదెి  వసూలు రిజిస్ర్ ప్రిశీలించగా మునిసిప్ల్ కౌనిిల్ దుకాణాలను 
కిరాయిదారులకు  అదెికు ఇవవడం జరిగినదని గమనిచడం జరిగింది. తదుప్రి కిరంద వివరించిన 
విధంగా  సుమారు  రూ. 7,25,560/-  అదెి  సంవతిరానికి పెైగా వసూలు చేయకుండా  పెండింగ్ లో 
ఉంది. ఎగిికరాట్టవ్ అథారిట్ీ దాని అదెి  వసూలు కోసం ఎట్ వంట్ట చరాలు తీసుకోలేదు. సతవరమే 
అదెిదారుల నుండి అదెిలు వసూలు చేసి మునిిప్ల్ నిధులకు జమ చేయుట్కు చరాలు 
తీసుకోవలసి ఉనాది. 
  

  అంతేకాకుండా అదెి  రిజిస్ర్ ను బిల్ కల క్ర్ మాతరమ  నిరవహ సుత న్ాారు. ఉనాత 
అధికారుల వరు  ఇట్ట్  రిజిస్ర్ ను ప్రావేక్ష్ించలేదు. కావ న, కమీష్టనర్ ఎప్ోట్టకప్ ోడు అదెి  రిజిస్ర్ 
ను ప్రిశీలించి ధృవీకరించాలిిన అవసరంఉందిసంబంధిత అధికార ప్రావేక్షణ లేకపో వడం వలా ఏదెైన్ా 
నష్్టం జరిగితే, భాదుాల ైన వారి నుండి వసూలు చేసి మునిిప్ల్ నిధులకు జమచేయవల ను. 
 దతకాణాల అదెె బకాయిలు  

  I. ఐ డి ఎస్ ఎం ట్ట  దతకాణాలు   

కర.సం. దతకాణం సం. కిరాయిదారు పేరు బకాయి 
మొత్ుము 

1 2 ఫజలులాా  ఖాన్ 4000 

2 12 లక్ష్డినరసమి 9600 

3 15 కిష్టో ర్ 34,500 

4 17 వ ై .బచయా  2000 

5 19 లక్ష్డినరసమి 19,200 

6 23 మానస  24,262 

7 24 మానస  19,995 

8 29 సతాన్ారాయణ 12,330 

9 32 జి .కాష్టిన్ాక  10,275 

10 38 బి.న్ాగరాజు  7200 
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11 50 సి .హ ల.నీలేహ  56,700 

12 51 ఆర్ .వ ంకట్ రతాం  7200 

13 56 ఎ.నరి  2400 

14 59 ఎ .రవి  16,002 

15 60 లక్షిణ కుమార్ 4000 

16 21&22 కనక చారి 19,995 

II.    15 దతకాణాలు- 2016-17 (ప్ాత్ బసతస సాి ండ్ ఎదతరుగా ) 
17 03 ఎ.విదాాధర్ గౌడ్  4667 

18 04 భగవాన్ దాస్ట  4667 

19 11  

ఎ .అంజిరనడిీ  
53330 

20 12 ఎం.సిదిరాములు  3379 

21 13 జి.స్ాయి రామ్  18,000 

22 14 కిస్ గౌడ్  79,995 

23 15 హఫకజ్ 9999 

III.      మునిసపల్  14 ప్ాత్ దతకాణాలు మారకెట్  
24 6 Jజన.కిష్టో ర్  4005 

25 9 వీరమని  12015 

26 14 జీ.శీరను  10680 

IV.        మునిసపల్  51 దతకాణాలు  కొత్ు  మారకెట్  (కొత్ు  దతకాణాలు) 
27 1 ఎ.శీరనివాస్ట  3840 

28 2 ఎ.వీణ  7040 

29 3 వీరమని  7040 

30 6 ఎ.మధు  7040 

31 7 ఉమాదేవి  7040 

32 8 ఎ.రామకృషీ్ట  5120 

33 10 CH.సులోచన  4480 

34 11 K.సుధాకర్  6680 

35 13 G.లక్షియా  7680 

36 14 కన రతాలి  2560 

37 16 CH.కిష్టన్  3840 
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38 17 సతాన్ారాయణ  5120 

39. 18 బిలాల్ ఖాన్  1280 

40 28 భారతమి  7680 

41 31 సలీం జాఫర్  62542 

42 34 M.యాదగిరి  8556 

43 35 సమి హుసేిన్  8556 

44 39 M.భాసకర్  4280 

45 43 సతామి  9416 

46 44 గట్ే్హ  8560 

47 45 న్ాగమణి  7632 

48 47 మలావవ  3820 

49 48 లలితమి  2050 

50 49 B.వ ంకట్ేశ్ం  829 

51 50 B.సిదిమి  839 

52 51 N.దురీమి  81644 

  ప దె మొత్ుం  7,25,560 

 

(పేరా సం.7 మునిిప్ల్ కౌనిిల్ మ దక్ట  ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

 

3. అడావనతసల ప ండింగు సరుె బాట్ల (కేట్గిరి 8) 

 

ఫెైన్ానిియల్ కోడ్ లోని 99 వ ఆరి్కల్ ప్రకారం, ఒక నిరిిష్్ట ప్రయోజనం కొరకు చలాెించిన 
తాతాకలిక అడావనుిలు వివరణాతిక బిలుా లు మరయిు వోచరా దావరా వీల ైనంత తవరగా సరుి బాట్  
చేయాలి. కాని, సదరు అడావనుిలు చాలా కాలము నుండి సరుి బాట్  కాకుండా ఉన్ాాయని ఆడటి్ 
సమయంలో గమనించడమ నైది. అడావనుిలు సరుి బాట్ కాకపో వ ట్, అడావనుిల దురివనియోగమునకు 
గాని సదరు అడావనుిలలో ఖరుి పట్ె్కుండా ఉనా మొతతము తిరిగి చలాెించకుండా ఉండడానికి గాని దార ి
తీసుత ంది. అలాంట్ట సరుి బాట్  కాని అడావనుిలు సరుి బాట్  అయియా లా చూడడానికి తగని చరా 
తీసుకోవడంలో కారానిరవహణాధికారుల వ ఫైలాానిా సూచిసూత  సంబంధతి ఆడిట్ నివదేికలలో చాలా 
అభాంతరములు లేవన్ తతడం జరగిింది.  
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ఈ కకట్గిర ి కి సంబంధించిన 43 అభాంతరములను సంబంధతి మొతతము రూ.83.60 లక్షలను 
ఆడటి్  నివదేికకు జతప్రిి న పట్టి క న ం.III(2) నందు నమోదు చేయడమ నైది. 
 

3.1 మునిసపిల్ కౌనిసల్ - ఆదిలాబాద్ - వివిధ పరయోజనాల కోసం చెల్ుంచిన అడావనతసలు తిరిగి 
సరుె బాట్ల చేయలేదత  - త్క్షణ సరుె బాట్ల లేదా రికవరీ అవసరం రూ. 8,80,000 / - 

ఆడిట్ చేయబడిన సంవతిరంలో కిరంద వివరించిన విధంగా జనరల్ ఫండ్ి (002) ఖాతా 
నుండి వివిధ ప్రయోజన్ాల కోసం రూ. 880000.00 మొతాత నిా డరా  చేసి, అడావన్ి కు చెలాించారు. 
  

కర.సం. వొచరు సం. & తేది  వివరాలు  మొత్ుము రూ. 

1 143/9-12-2016 

ఆకరమణల తొలగింప్ కు శీర బి స్ాయి 
కిరణ్, ఎం.ఎ.ఈ. కి అడావన్ి 
చెలాించారు 

500000 

2 168/23-11-2016 సవచి భారత్ అవగాహన కొరకు  
సిటీ్ ల ైవాీ వ డ్ సెంట్ర్ ఆదిలాబాద్ కు 

అడావన్ి చెలాించారు 
200000 

3 192/-12-16 న్ాలాపెై నిరాిణాలను కరలిివేసే 
కొరకు  శీర పి అరుణ్ కుమార్, 

ఎం.ఎ.ఈ.  కు అడావన్ి చెలాించారు 
150000 

4 369/10-3-2017 నీట్ట సరఫరా కోసం  శీర ఎస్ట రాజకశ్ం, 

ఎం.ఎ.ఈ.  కి అడావన్ి చెలాించారు 30000 

  మొతతం   రూ. 880000 

 

 అడావన్ి డరా  అయిన తేదీ నుండి 15 రపజులోా ప్  అడావన్ి సరుి బాట్  చేయవల ను . కానీ 
పెై అడావన్ి లు ఆడిట్ ముగిసే వరకు ఇంకా సరుి బాట్  చేయబడలేదు. అందువలా మొతతం 
అడావనుిలు ఆడిట్ నందు అబాంతర ప్రచన్ ైనది. పెై అడావనుిలను సరుి బాట్  చేయడానికి లేదా  
బాదుాల ైన వారి నుండి వసూలు చేసి మునిిప్ల్ నిధులకు జమచేయుట్కు  తక్షణ చరాలు 
తీసుకోవలసి ఉంట్ ంది. ఇట్ట్  విష్టయమ ై ఆడిట్ నకు సమాచారం ఇవవవల ను. 
 

(పేరా సం.9 మునిిప్ల్ కౌనిిల్,ఆదిలాబాద్  ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
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4. నిబంధనల ఉలు ంఘన(కేట్గిర ి9) 

 

నిరాక్షాం వలన గాని, తలెియకపో వ ట్ వలన గాని మునిసిప్ల్ కమిష్టనరుా  నిధులను ఖరుి 
చేయుట్లో, కొనిా కకసులలో నిబంధనలు/ప్రభుతవ సూచనలు ఉలాంఘ ంచారని ఆడిట్ లో 
గమనించడమ నైది. కొనిా కకసులలో వీరు నిధులను చట్్ము / నిబంధనలలో అనుమతించిన 
ప్రయోజన్ాలకు కాకుండా వరేక ప్రయోజన్ాలకు వినియోగించారు. కొనిా కకసులలో, ప్రభుతవ సూచనలు 
తప్ ోగా అరధం చేసుకోవడం లేదా తప్ ో భాష్టాం చపె్ోడం కరడా గమనించడమ ైనది. అట్ వంట్ట కరమ 
రహ తమ నై ఖరుిను సంబంధతి ఆడటి్ నివదేికలలో అభాంతరప్రచడమ ైనది.  

 

నిబంధనల ఉలాంఘనకు సంబంధించిన ఆడిట్ అభాంతరములను చూపే ఏకకీృత పట్టిక 
న ం.III(2) ఈ నివదేికకు జత ప్రచడమ నైది. దాని ప్రకారం, 1110 పేరాలలో రూ.3641.80 లక్షల 
ప్రమయేం ఉనా అభాంతరములు లేవన్ తితనట్ ా  గమనించవచుిను. 
 

4.1 మునిసిపల్ కౌనిసల్ – మెదక్ – లా  ఛారీీల చెల్ుంపు / లీగల్  రుసతము - సూట్ రిజిసిర్ 
చూపబడలేదత – అనతమత్ులు ప్ ందలేదత - సకరమంగా లేదత- రూ: 2,84,500 / - 

                                                                            

 ఆడిట్ జరిగిన సంవతిరములో అనుబంధంలో వివరించిన విధంగా రూ. 284500/- 
మొతాత నిా లీగల్ ఫకజు కొరకు  స్ా్ ండింగ్ కౌనిిల్ కు చెలాించారు. కానీ దీనికి సంబందించి ప ందిన  
అనుమతులు మరయిు చెలాించిన ఫకజు ఎ సూటా్ కు సంబంధించినదో వివరాలు అందుబాట్ లో లేవ . 
జి.ఓ.ఎంఎస్ట. సం.706. మునిిప్ల్ అడిిన్ డిపారన్మంట్, తేదీ: 03-08-1968 మరియు ఎపిఎంసి 
యాక్్ట 1965 ప్రకారం కమిష్టనర్ మరియు డెైరనక్ర్ ఆఫ్ అడిినిసే్ రష్టన్ యొకక ముందసుత  అనుమతి 
ప ందకపో తే లీగల్ ఛారీిలు డరా  మరియు చెలాింప్ లు జరప్కరడదు. దానికి తోడు, ఆడిట్ నందు ఈ 
కిరంది ప్రిశీలనలు కరడా చేయడం జరిగింది. 

1. చెలాించవలసిన వాకుత లకు/సంసాలకు బాాంకర్ చెక్ట / డిడి జారీ చేయడానికి బదులుగా 
నగదు చెలాించడానికి గల కారణాలు ఆడిట్ లో  వివరించబడలేదు. 

2. అనుసంధానించబడిన ప్తరా లు మరియు తీరుో యొకక డికీర కలిగిన ఓఏ  లు ఆడిట్ కు 
చూప్బడలేదు. 

3. మునిిపాలిటీ్  యొకక తీరాినం కరడా ఆడిట్ లో చూప్బడలేదు. 
 

 ఈ విష్టయానిా కమిష్టనర్, మ దక్ట మునిిపాలిటీ్ వారి దృష్ి్టకి అరా ఉపాంత లేఖ సం. 4 / 
2017-18, తేది. 08.08.2017 దావరా తీసుకనళా్డం జరిగింది. కానీ, ఆడిట్ ముగిసే న్ాట్టకి కరడా అరా 
ఉపాంతలేఖకు ఎట్ వంట్ట సమాధానం ఇవవబడలేదు. 
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లీగల్ చారీిలు  
కర.సం. వొచేరు సం. & తేది మొత్ుము 

రూ. 
వివరములు 

1 101,28.07.2016 15,000 A.రవీందర్  అడవకకట్  లీగల్ చారీిలు 
2 141,12.09.2016 1,23,000 N.ప్రవీణ్ కుమార్ 

3 7,29.04.2016 1,46,500 అడవకకట్  లీగల్ చారీిలు కోసం పక.డడ 002 నుండి  
ఈ.ఎం.డడ  కి బదిలీ 

 మొతతం    2,84,500  

 

(పేరా సం.13 మునిిప్ల్ కౌనిిల్ మ దక్ట ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

5. ఓచరుు , వేత్న బిలుు లు, కంట్టంజకంట్ల బిలుు ల నతండి త్గిగంపులు / 
మినహాయింపులు సంబంధిత్ అకౌంట్ు కు జమ చయేకపో్ వడం. (కేట్గిర ి10) 

  

ప్నుల బిలుా లు, వతేన బిలుా లు మొదల ైన వాట్ట నుండి మినహాయించిన తగిీంప్ లు సంబంధిత 
ప్రభుతవ ఖాతాలకు ప్ూరితగా జమ చేయక పో వడం లేదా కొంత మేరకు జమ చయేడం ఆడిట్ లో 
గమనించబడనిది. ఇట్ట్  తగిీంప్ లు సదరు ప్రభుతవ ఖాతాలకు నిరీీత సమయములో జమ చయేని 
ప్క్షంలో అప్రాధ రుసుముతో పాట్  కరమ శించక్షణా చరా తీసుకోగల నియమాలు ఉనాప్ోట్టక ీసంబంధతి 
ప్రభుతవ ఖాతాలకు జమ చేయడము లేదు. 
 

స్ాధారణంగా ప్నుల బిలుా లు మరయిు వేతన బిలుా ల నుండి ఈ కిరంద ి వాట్టని తగిీంచవలిి 
యుండును. 

 

పనతల బిలుు లు 
1.ఆదాయప్ ప్నుా 

2. వాాట్  
3. సకనరకజ్ చారీిలు 

 

జీత్ముల బిలుు లు 
1. వృతితప్నుా 

2. స్ాధారణ భవిష్టానిధ ి

3. గరర ప్  ఇనూిరనన్ి 
4. కంట్టరబరాట్రి పించను సకకము 
5. సెైనిక సంక్ష్కమ నిధి. 

 

 

 

పెైన పేరొకనా వాట్ట కిరంద లేవన్ తితన అభాంతరముల వివరాలను పట్టి క న ం.III(2) లో 164 
కకసులలో  రూ. 972.47 లక్షల మేరకు నమోదు చసేి నివదేికకు జత చయేడమ నైది. 
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5.1 నగర పంచాయతీ –నాగర్ కరూనల్ – గరందాలయ పనతన జిలాు  గరందాలయ సంసికు చెల్ుంపు 
చేయబడలేదత - వ ంట్న ేచెల్ుంపు  చేయాల్సన అవసరం- రూ.5,09,936 / - 

 

 ట్ట.ఎస్ట. సివిల్ ల ైబరరీ చట్్ం, 1960 లోని నియమం 20 (1) ప్రకారం. ఆరిధక సంవతిరంలో 
వసూలు చేసిన ఆసితప్నుాలో 8% గరందాలయ ప్నుా జిలాా  గరంధాలయ సంసాకు ప్ంపించాలి. 
  

 కాని, ఆడిట్ చేయబడిన సంవతిరములో 11/2016 నుండి 03/2017 వరకు 
రూ.5,09,936/- గరందాలయ ప్నుా వసూలు చేశారు. కాని, ఆడిట్ ముగిసే వరకు కరడా ఆ 
మొతాత నిా జిలాా  గరందాలయ సంసాకు చెలాింప్  చెయాలేదు.  గరందాలయ ప్నుా చెలాింప్  కోసం 
ఎగిికరాట్టవ్ అథారిట్ీ ఎట్ వంట్ట చరాలు తీసుకోలేదు. 
 

 కావ న గరంధాలయ ప్నుా రూ.5,09,936/- జిలాా  గరంధాలయ సంసాకు చెలాింప్  
చేయుట్కు సతవరమే చరా తీసుకోవల ను, ఇట్ట్  విష్టయమ ై  ఆడిట్ నకు తగు సమాచారం 
అందచేయవల ను. 
  

(పేరా సం.16 నగర ప్ంచాయత్, న్ాగర్ కరూాల్ ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

5.2 నగర పంచాయతీ – నాగర్ కరూనల్ - ఆదాయపు పనతన, వాయట్, సినరేజి ఛారీీలు, లేబర్ 
స స్, కయయసి & ఎన్ఎసి పని బిలుు ల నతండి త్గిగ ంచబడాా యి – సంబంధిత్  శాఖలకు చెల్ుంపు 
చేయబడలేదత – చరయ అవసరం రూ. 12,74,617/- 

 

 ఆడటి్ చేయబడని సంవతిరములో  ఎస్ట ఎఫ్ సి, 13వ, 14వ ఆరిధక సంఘ నిధుల నుండ ి 
ప్నులవారి వాయ వివరాలు ప్రశిీలించగా ఆదాయప్  ప్నుా, వాాట్, సినరనజి ఛారీిలు, లేబర్ ససె్ట, కరాస ి
మరియు ఎన్ ఐస ి ఛారీిలు  సంబంధించి వివిధ ప్ని బిలుా ల నుండ ి రూ. 12,74,617/- మొతాత నిా 
తగిీంప్ లు చేయడం జరిగింది. ఒకవళే్ చెపిో న మొతాత లను సంబంధతి విభాగాలకు ప్ంపనిటా్యిత ే
ఒరజిినల్ చలానుా , వోచరుా  మరియు సంబంధిత ఫెైల్ి ను ఆడటి్ లో ధృవీకరణ కోసం చూపించాలి. కాని  
అరధ ఉపాంత లేఖ సం./3/2017-18, తదేీ: 04.04.2018  దావరా అభారిాంచినప్ోట్టకీ కమిష్టనర్ 
సమాధానం ఇవవలేదు మరయిు ఎట్ వంట్ట రకిారుీ లు సమరిోంచలేదు. అందువలా ఈ మొతాత నిా 
సంబంధతి విభాగాలకు ప్ంపించినది లేనిదీ ఆడటి్ నందు దుర వీకరించుట్ స్ాదాప్డల దు. 
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 ప్రభుతవ సూచనల ప్రకారం బిలుా ల నుండి తగిీంప్ లు చేసిన మొతాత లను సంబంధిత 
విభాగాలకు (7) నుండి (30) రపజులతో మొతతం చెలాింప్  చేయవల ను. కాని పెైన తెలిపిన రికారుీ లు 
చూప్బడనప్ ోడు, ఖరుి చేసిన మొతతం కౌనిిల్ మరియు సమరా అధికారం యొకక ఆమోదానిక ి
అనుగుణంగా ఉందో లేదో  తెలుసుకోవడం స్ాధాం కాదు మరియు అందువలా  కింద తెలిపిన వాయ 
వివరాల ఖచిితతావనిా ధృవీకరించలేము. 

కర. 
సం. నిధ ి

ఆదాయ 
పనతన  
(101) 

వాయట్  
(102) 

సినరజేి  
(103) 

కుయ.సి. 
(108) 

లేబర్ 
స స్  

(108) 

ఎన్ఎస ి

(108) 
మొత్ుం 

1 ఎస్ట ఎఫ్ సి,  194569 411798 151605 61534 79358 2807 901671 

2 13వ, 14వ ఆరిధక 
సంఘం నిధుల 

72650 162037 43701 61798 32407 353 372946 

 మొత్ుం  267219 573835 195306 123332 111765 3160 1274617 

 

 కావ న, పెై మొతాత లను సంబంధిత శాఖలకు చెలాింప్ లు చేయుట్కు సతవరమే తగిన 
చరాలు తీసుకొని అట్ట్  సమాచారం ఆడిట్ నకు తెలియప్రచవలయును. 
 

(పేరా సం.19 నగర ప్ంచాయత్, న్ాగర్ కరూాల్ ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

5.3 మునిసిపల్ కౌనిసల్ – నల్గ ండ - పని మరియు ఇత్ర బిలుు ల నతండి చేసిన చటి్బదె 
త్గిగ ంపులు – సంబందిత్ శాఖలకు ప్ాకి్షక చెల్ుంపులు  - చరయ అవసరం-రూ. 1,14,57,718/ - 

 

జీ.ఓ.ఎంఎస్ట.సం.217, ప్రిశ్రమలు & వాణిజా (ఎం-I) శాఖ, తేది:29.09.2004, 
జీ.ఓ.ఎంఎస్ట.సం.11 ఆరిధక (డబుా &పక) F-8 శాఖ, తేది: 29.07.2005, జీ.ఓ.ఎంఎస్ట.సం.159 ఆర్&బి 

(ఆర్-III) శాఖ, తేది:30.10.2004 ప్రకారం ఆదాయ ప్నుా, వాట్ &సినరకజి రుసుములు మరియు 
ఇతర తగిీంప్ లు ప్ని బిలుా ల నుండి చేయబడినవి. 

 

కాని, తగిీంప్  చేసిన మొతతములో ఇంకను రూ.1,14,57,718/- సంబంధిత శాఖలకు 
చెలాింప్  చేయబడలేదు. కావ న కిరంద తెలిపిన  మొతాత లను సంబందిత శాఖలకు సతవరమ ే
చెలాింప్ లు జరిపి చలానులు ఆడిట్ నకు సమరిోంచవల ను.   
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కర.
సం
. 

ఖాతా 
తగిీంచిన మొతతము 

మొతతము 
చెలాించిన మొతతము 

మొతత
ము 

బేధము 
 

స్ాధారణ 
నిధ ి

సిపకఎఫ్ 
స్ాధారణ 
నిధ ి

సిపకఎఫ్ 

1 ఇతర రికవరీలు  13847084 773990 14621074 6100264 122717 6222981 8398093 

2 ఆదాయ  ప్నుా  1791764 1335123 3126887 1911042 1335123 3246165 0 

3 జి .ఐ.ఎస్ట  660 0 660 0 0 0 660 

4 లేబర్ సెస్ట  235608 619063 854671 277150 619063 896213 0 

5 సేవా ప్నుా  2885315 75600 2960915 0 0 0 2960915 

6 వృతిత  ప్నుా  8800 0 8800 0 0 0 8800 

7 పెనిన్ ఫండ్  291010 0 291010 203500 0 203500 87510 

8 ఎన్ఎస ి 1740 0 1740 0 0 0 1740 

       మొతతము 11457718 

 

(పేరా సం.40, మునిిప్ల్ కౌనిిల్, నలొీ ండ  ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

6. రికారుా లనత సమరిపంచకప్ో వడం (కేట్గిరి 11) 

  

మునిసిప్ల్ సంసాలు  స్ామానా ప్రజలకు అవసరమ నై రపడుా , వీధి దీపాలు, నీట్ట సరఫరా లభాత 
మరియు వారా ప్దారాా లను నియంతిరంచడం వంట్ట సదుపాయములు కలిోస్ాత యి. యివి కొనిా 
భాదాతాయుతమ నై విధులు నిరవరితస్ాత యి. ఆరిాకాభివృదిధ  మరియు స్ాంఘ క న్ాాయము కలిోంచుట్కన  
ప్ధకములు తయారుచేస్ాత యి. ఆరిాకావసరముల కొరకు ప్రతి సంవతిరము ఆదాయానిా 
పెంప ందించుకొంట్ాయి. దని దిన్ాభివృదిధ  ప ంద ే సవేల అవశ్ాకతను గురితంచి పాలక వరీం ఆరిాక  
అవసరములందు న్ పై్ ణాముతో కరడని భాదాతాయుత చరాలు తీసుకొనవలయును. 

 

 కంప్ో ర లర్ మరయిు ఆడటి్ర్ జనరల్ నియమాలు మరియు అకౌంటా్ విధానం లోని తడేాలకు 
సంబంధించిన స్ాా నిక రూలింగులతో కలిప ి తెలంగాణ అకౌంట్ి కోడ్ ప్రకారము రికారుీ  చేసనిప్ డు పె ై
వివరములు అందులో దో ాతకమవ తాయి. ఈ పరా థమిక అకౌంట్ ా  తయారు చసే ి ప్రశిీలన్ారాము 
ఆడటి్ కు సమరిో ంచ వలయును. ప్రజా ధన్ానిా వ చిించ ే విష్టయంలోను మరయిు స్ాధారణ 
ప్రజానీకానికి వినియోగించే విష్టయములో పారదరశకత ప్రదరిశంచ వలసి ఉనాది. 
 

 సంసధ ఆరిాక ప్ రపగతి, సంసాలో జరగిక ఆరిాక లావాదవేీల జవాబుదారతీన్ానిా చూపేందుకు 
నిరవహ సుత నా రకిారుీ ల న్ాణాత పెై ఆధారప్డి వ ంట్ ంది. ఆడటి్ కు రకిారుీ లను సమరిో ంచే బాధాత 
సంసాలోని అధకిారపిెై ఉనాదని రాష్్టర ఆడిట్  నియమావళిలోని 6 వ నియమంలో గల నిబంధనలు సోష్్టం 
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చేసుత నాప్ోట్టకీ, ఆడటి్ కు వివిధ రికారుీ లను సమరిోంచడంలో విఫలమవడమగేాకుండా ఈ కిరంద ి
పేరొకనా కకసులలో సదరు నియమావళిని పాట్టంచలేదు. రికారుీ లకు సంబంధించిన అట్ట్  అలభాత 
ఫలితంగా, సంబంధతి సంసాలలోని వివిధ ఆడటి్  నివదేికలలో అన్కే ఆడిట్  అభాంతరములను 
పేరొకనడమయింది. సమరిో ంచని రకిారుీ లను కకట్గరిలిో ఎం.ప్ సతకాలు, సంబంధతి ఫెైళ్ళా , అన్కే 
సంసాలలో కోట్ాా ది రూపాయల మరేకు లావాదవేీలు జరిగనిట్ట్  ఓచరుా  వంట్ట రకిారుీ లు ఆడటి్  
అభాంతరములలో ప్రధాన పాతర వహ సుత న్ాాయి. వివిధ ఆగంతుక వసుత వ లు, సరుకులు వాట్ట వాట్ట 
కొనుగపళా్కు సంబంధించిన లావాదేవీలను, స్ా్ కు రజిిస్రాలో ప్దుి  వరా యలేదు. ఆడటి్ కు సమరిోంచలేదు. 
వివిధ శాఖలు మొదల ైన వాట్టకి చసేిన చెలాింప్ లు వాట్టక ిఆడిట్  రసకదులుగానీ లేదా ఏదనేి స్ాక్షాంగానీ 
సమరిోంచకపో వడం ఈ కకట్గిరలీో ఒక భాగంగా ఉంది.  అవసరమ నై రికారుీ ను సమరిోంచడం కోసం ప్లు 
హాఫ్ మారిిన్ ప్తరా లను జారచీేసనిప్ోట్టకీ, ఎగిికరాట్టవ్ అధకిారులు వాట్టని పాట్టంచలేదు. ఫలితంగా, ఆ 
మేరకు రకిారుీ లకు అందకుండా పో యాయి. ఆ మేరకు పేరాలను ప్రస్ాత వించడమయింది. తదనుస్ారంగా, 
2016-17 సంవతిరానిక ి ఆడిట్  నివేదకిలలో గమనించిన ఈ లోపాలను ఆడిట్  నివదేకలో 
ప్రస్ాత వించడమ నైది. 

 

రికారుీ లను సమరిోంచకపో వడంకు సంబంధించిన మొతతం రూ.4970.92 లక్షల విలువగల 780 
ఆక్ష్కప్ణలుగా వివరణ పట్టి క న ం.III(2) లో జతప్రచబడనివి.     

 

6.1 మునిసిపల్ కౌనిసల్– ఆదిలాబాద్  – రికారుా లు చూపబడలేదత – కొలత్ల పుసుకాలు 
మరియు అంచనా దసాు ా లు  చూపబడలేదత –అబయంత్రము - రూ.1,41,11,710/- 

  

 ఆడిట్ చేయబడిన సంవతిరములో రూ.1,41,11,710/- కిరంద ప్ట్ట్కలో తెలిపిన విధంగా 
వివిధ ప్నుల కోసం ఖరుి చేశారు, కాని, అందుకు సంబందించిన కొలత ప్ సతకాలు, అనుమతి 
ప ందిన అంచన్ాలు వంట్ట సంబంధిత రికారుీ లు ఆడిట్ ప్రిశీలనకు చూప్బడలేదు. 
 

 కొలతల ప్ సతకాలు మరియు ఇతర రికారుీ లు చూప్బడని కారణంగా ప్ని బిలుా లను 
ఆడిట్  నందు దృవీకరించ స్ాధాప్డనందున అభాంతరప్రచన్ ైంది. 
 

 ఈ విష్టయంలో అరా ఉపాంత లేఖ సం. స.ఆ.ఆ./2/2017,తేది: 8.8.2017  దావరా 
కమీష్టనర్ గారి  దృష్టి్కి తెచిినప్ోట్టకి రికారుీ ల సమరోణకు ఎట్ వంట్ట చరాలు తీసుకోనబడలేదు.  
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40% మురికివాడలు  (మునిసపల్ సాదారణ నిధి ) 
కర.సం. వొచరు సం./తేది   వివరాలు  మొత్ుము 

1 25/03-12-2016 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, ఇదాీ , వారుీ  
సం.24 ( ఎంఈ/39/16) 

255735 

2 26/16-12-2016  ససిి రపడుీ  & సిస ిమురిక ికాలువ నిరాిణం  
(ఎంఈ /66/2016) 

43702 

3 30/23-12-2016 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం , కార ంతి 
నగర్,  వారుీ  సం.o. 36 (ఎంఈ /57/16) 

418961 

4 31/23-12-2016 -do-   (ఎంఈ /71/2016) 421371 

5 40/12-01-2017 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, భుకతప్ూర్  
(ఎంఈ /12/2016) 

126788 

6 43/21-01-2017 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, వారుీ  సం. 
6 (ఎంఈ /84/15) 

327281 

7 44/21-01-2017 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాినం, చిలుకనగర్, 
వారుీ  సం. 2  (ఎంఈ /73/2016) 

181596 

8 50/24-01-2017 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, వారుీ  
సం.34 (ఎంఈ /67/2016) 

227186 

9 55/07-02-2017 -do-  వారుీ  సం..26  (ఎంఈ /68/2016) 225039 

10 56/07-02-2017 -do-  వారుీ  సం.23 (ఎంఈ /100/2016 362104 

11 57/07-02-2017 -do- వారుీ  సం.16 (ఎంఈ /99/2016 361649 

12 73/16-02-2017 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, వారుీ  
సం.16 (ఎంఈ /22/2016) 

42624 

13 52/31-01-2017 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, సకవప్ర్ 
కాలనీ , వారుీ  సం. 14 (ఎంఈ /32/2016) 

242667 

  మొత్ుము 3236703 
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002 

కర.సం. వొచరు సం./తేది   వివరాలు  మొత్ుము  
1 9 ఇప్ోట్టకక ఉనా రహదారిని మొరం తో గుంతలను 

నింప్డం, వారుీ  సం.13 to 24, (ఎంఈ /16/2015-16) 

8883 

2 10 -do- వారుీ  సం. 1 to 12 (ఎంఈ /15/2015-16) 5787 

3 11 -do- వారుీ  సం. 25 to 36 (ఎంఈ /14/2015-16 8682 

  మొత్ుము 23352 

 

 001 (ట్ీఎసిప)  

కర.సం. వొచరు సం. / 
తేది   వివరాలు  మొత్ుము  

1 8/3-5 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం,      వారుీ  సం.32 

(ఎంఈ /66/2015-16) 

649555 

2 22/ సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం , శాంతి ధయిియట్ర్  
వ నుక , వారుీ  సం.06 (ఎంఈ /84/2015-16) 

149433 

  మొత్ుము 798988 

 

001 ఎసిసఎసపప   
కర.సం. వొచరు సం./తేది   వివరాలు  మొత్ుము  

1 08/13-06-2016 సిస ిరపడుీ  & ససిి మురకిి కాలువ నిరాిణం, భుకాత ప్ూర్ 
-II (ఎంఈ /02/2016) 

622321 

2 25/03-12-2016 -do- సకవప్ర్ కాలనీ వారుీ  సం.14  (ఎంఈ 

/37/2016) 

462136 

3 33/18-01-2017 -do-    వారుీ  సం.30 (ఎంఈ /162/14) 413895 

4 35/21-02-2017 -do- రిక్ష్య కాలనీ  వారుీ  సం.27 (ఎంఈ /10/2016) 557803 

  మొత్ుము 2056155 

 

ప్ాు న్ గార ంట్  
1 06/19-04-16 సిస ిరపడుీ   నిరాిణం,ఖాన్ ఫ్ాాక్రీ,చిలకరర ిలక్ష్ిినగర్ 

హనుమాన్ ట్రంప్ ల్, వారుీ  సం.122 (ఎంఈ E/38/15) 

34000 

2 19/10-03-2017 సిస ిరపడుీ   నిరాిణం,భుకాత ప్ూర్, వారుీ  సం.22 (ఎంఈ 

E/25/16) 

16586 

  మొత్ుము 50586 
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నాన్ ప్ాు న్  
కర.సం. వొచరు సం./తేది   వివరాలు  మొత్ుము  

1 05/18-04-2016 సిసి రపడుీ   నిరాిణం ,అల్ హాండ్ి సూకల్ ,అబుి లాా  
చౌక్ట , వారుీ  సం.. 4,12,13  

(ఎంఈ /299/2015) 

48541 

2 06/10-0-2016 సిసి రపడుీ   నిరాిణం,  వారుీ  సం.1  209535 

3 14/2-08-2016 -do- వారుీ  సం.11  Koliapura 16851 

4 15/02-08-2016 సిసి రపడుీ   నిరాిణం ,వారుీ  సం.( ఎంఈ /19/2015) 9921 

5 29/14-02-2017 సిసి రపడుీ  & సిసి మురికి కాలువ నిరాిణం ,బాలాజీ 
కిరాణం నుండి తిరిల ,వారుీ  సం.21 (ఎంఈ 

/4/2016) 

777697 

6 31/23-02-2017 సిసి మురికి కాలువ నిరాిణం & ఆర్ సిసి స్ాా బ్ 
మ యిన్ రపడ్, న్ేతాజీ చౌక్ట (ఎంఈ /51/16) 

320498 

7 33/23-03-2017 సిసి రపడుీ   నిరాిణం రసూల్  (H) సంజయ్ నగర్  
వారుీ  సం. 28 (ఎంఈ /317/2015) 

44453 

  మొత్ుము 1427496 

 

రోడుా  కట్టంగ్  
కర.సం. వొచరు సం./తేది   వివరాలు  మొత్ుము  
1 01/12-07-

2016 

L/o CC Road Maratmadia hotel to B Ramulu 

Complex in వారుీ  సం.23 (ఎంఈ /05/2016 

337443 

2 06/ Damaged BT Road & CC Drains వారుీ  సం.9 to 

12 (ఎంఈ /12/2013 

4375 

3 07/ L/o Restoration Damaged BT Roads & CC 

Drain in వారుీ  సం. 1 to 4  (ఎంఈ /124/13) 

4451 

  మొత్ుము 346269 
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13 వ ఆరిిక  సంఘం నిధతలు  
 

కర.సం. వొచరు సం./తేది   వివరాలు  మొత్ుము  
1 06/ నీట్ట సరఫరా పెపై్  ల ైన్ , అన్ సేవడే్ పరా ంతాలు, ఆదలిాబాద్  

(ఎంఈ /305/2015) 

3120454 

2 08/ సకత రం వాట్ర్ కాలువలు నిరాిణం,తాట్టగుద కలవర్్ నుండ ి
యుపకఎస్ట వరకు,చిలరకర్ లక్ష్ిి  నగర్ (ఎంఈ 

/308/2016  

2490243 

3 19 కలవరు్   నిరాిణం  (ఎంఈ /104/2014 13838 

4 20 నీట్ట సరఫరా పెపై్  ల ైన్ , అన్ సేవడే్ పరా ంతాలు (ఎంఈ 

/265/2015) 

194143 

5 14 సల ా జ్ కాలువ నిరాిణం ,కుమిరవాడ  1561468 

  మొత్ుము 7380146 

 

యుడబుు  ఈపి  
 

1 11/17-12-2016 రిపేరుా  & విదుాదీకరణ స్ాా ట్ర్ హౌస్ట, కురీిద్ నగర్  
(ఎంఈ /17/2016-17) 

77015 

 

(పేరా సం.28,మునిిప్ల్ కౌనిిల్, ఆదిలాబాద్  ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

7. దతరివనియోగములు (కేట్గిరి 12) 

 

       నిధుల దురివనియోగమునకు సంబంధించిన పరేాలను సంబంధతి ఆడటి్  నివదేికలయందు 
ప ందు ప్రుచడమ ైనది. దురివనియోగములకు సంబంధించిన మొతతము రూ.624.72 లక్షల విలువగల 
89 ఆక్ష్కప్ణలుగా వివరణ పట్టిక న ం.III(2) లో జతప్రచబడనివి.  
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7.1 నగర పంచాయతీ – మధిర - పనతనలు మరియు పనేనత్రములు వసూలు చేయబడాా యి - 
కాని సాధారణనిధికి జమ చేయబడలేదత - నిధతల దతరివనియోగం - మొతాు లనత 
రాబటి్వలసియుననది – రూ.2,86,736/- 

 

ఆడిట్  జరుగుచునా సంవతిరంలో వివిధ రశీదు ప్ సతకములు మరియు 
ఇరుస్ాలాామాలు ప్రిశీలించగా కిరంద తెలిపిన విధముగా బిలుా  కల క్రుా  వసూలు చేసిన వివిధ రకాల 
ప్నుాలు మరియు ప్నే్ాతర ఆదాయాలను ఇరుస్ాల్-న్ామా మలోకి తీసుకోలేదని మరియు 
ఖజాన్ాలోకి జమ చేయలేదని గమనించడం జరిగింది. 

 

 సంబందిత బిల్ కల క్ర్ ల నుండి వసూలు చేసిన మొతాత లను  జరిమాన్ా వడడీతో 
కలుప్ కొని నగర ప్ంచాయతి స్ాధారణ నిధికి జమ చేయుట్కు తక్షణ చరాలు తీసుకోవలసి ఉంది 

.ఇట్ట్  విష్టయమ ై ఆడిట్ నకు సమాచారం అందించాలిి ఉంది  

 

(పేరా సం.18, నగర ప్ంచాయత్ , మధిర  ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
 

8. అధిక చలె్ుంపులు (కేట్గిర ి13) 

 

 కిరంద వివరించిన కారణాల వలన ప్లు సందరాాలలో అధకి మొతాత లను చలాెించడము జరగినిది. 
 

(ఎ) సరగిా గణించక పో వడం 

(బి)  బిలుా లలోని కరడకిలలోని ప రపాట్ ా  

(సి)  అనుమతింప్రాని కకాయిములను అనుమతించము 
(డి) ప్రభుతవ ఆదేశాలకు సంబంధించిన ప్రిజాా నము లేకపో వడము 

   

అధకి చెలాింప్ లకు సంబంధంిచిన వివరముల మొతతం రూ.76.07 లక్షల విలువగల 112 
ఆక్ష్కప్ణలు  గురితంచి వివరణ పట్టి క న ం.III(2) లో ప ందుప్రచడమ నైది. 

కర. 
సం. 

బిల్ కల క్ర్ 
పేరు  

రశీదు 
ప్ సతకము 
సంఖా  

రశీదు సం. వసూలు చసేని తదేి  వసూలు చసేని 
మొతతం రూ.  

1 T.బాబు  28 002759 to 002779 - 1,56,957 

2 
T.అనిల్ 
కుమార్  31 003029 to 003076 7.6.16 to 19.11.16 45,425 

3 రామ రావ   26 002501 to 002573 31.3.16 to 4.10.16 84,354 

  
 

    మొత్ుము   2,86,736 
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8.1 మునిసపిల్ కౌనిసల్ - ఆదిలాబాద్ – పనతల నిరవహణ - అంచనా వసేిన కాంట్ార కి్ విలువప  ై
కాంట్ార కిరుకు అదనపు చెల్ుంపు – రాబటి్వలసి ఉననద-ిరూ.13,774/- 

       

ఆడిట్  జరుగుచునా సంవతిరంలో రూ. 635993/- లను డరా  చేసి కిరంద తెలుప్బడిన 
ప్నుల నిరవహణకు గాను కాంట్రా క్రాకు చెలాించడం జరిగింది. తదుప్రి ప్రిశీలనలో కాంట్రా క్ర్ లకు 
చెలాించిన మొతతం అంచన్ా కాంట్రా కు్  విలువను మించి ఉనాదని  తదావరా రూ. 13,774/- అధిక 
చెలాింప్ లు జరిగినవని గురితంచడం జరిగినది. 

 

వోచరేు 
సంఖా 

ప్ని పేరు & కొలతల ప్ సతకము సంఖా చెలాించాలిిన 
మొతతము 

చెలాించిన 
మొతతము 

అధికంగా చెలాించిన 
మొతతము 

32 సిసి రపడ్ నిరాిణము  ఎఓఎస్టఆరకక కాలనీ 
ఎ18 నుండి  ఇంట్ట న్ ం.4-11-24/92, 

ఇంట్ట న్ ం. 4-4-24/2/271 నుండి  
నరిింగ్  ఇంట్ట వరకు ఎఆర్ కిరాణ  ఇంట్ట 
న్ ం..4-9-685,  వారీ్ సం. 26 సంజీవ్ 
నగర్  (ఎం.బి. సం.. ఎంఈ/217/14) 

488124 501499 13375 

11 సిసి రపడ్ నిరాిణ  ఇంట్ట న్ ం.1-1-

45/B/21, కిరాణ దుకాణం నుండి  to 

ఇంట్ట న్ ం..1-1-45/46/1, EP No.T102 

ఎల బి కాలనీ ,వారీ్ న్ ం. 20 (ఎంఈ 

/04/2016) 

134095 134494 399 

 మొతతము (రూ.) 622219 635993 13774 

 

కావ న, అధికముగా చెలాించబడిన మొతతము రూ. 13,774/- లను కాంట్రా క్ర్ నుండి రాబట్ట్  
స్ాధారణ నిధికి జమ చేసి ఆదిట్ నకు సమాచారము తెలియప్రచవలయును. 

 

 (పేరా సం.38, మునిిప్ల్ కౌనిిల్, ఆదిలాబాద్   ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
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  9. వృధా వయయము (కేట్గిర ి14) 

 

 పెైన్ానిియల్ కోడ్ లోని 3 వ ప్రశిలిదం తో పాట్  స్ాా నిక సంసాల నిధులకు ఖరుి చేయడం పె ై
ప్రభుతవం వివిధ అదేశాలను జార ీచేసనిప్ోట్టక ిఆడటి్ లో ఈ కిరంద ివిధంగా  గురితంచడమయినది. ప్బాిక్ట 
నిధుల నుండి ఏదెనై ఖరుి చేసటే్ప్ డు లేదా చయేట్ానిక ిఅధకిారాలిచేి ట్ప్ డు ప్రతి ప్రభుతవ ఉదో ాగ ి
ఆరిాక జీత భతా సూతరా లను ఉలాంఘ ంచ కుండా చూడాలి. సవంత పెైకానిా ఖరుి చయేడంలో పాట్టంచ ే
స్ాధారణ కుశ్లతన్ ేతన నియంతరణలో గల ప్రభుతవ నిధులను ఖరుి చయేడంలో ప్రతి ప్రభుతవ ఉదో ాగ ి
పాట్టంచాలి. అయితే, స్ాా నిక సంసాల నిధులని కొనిా సమయాలలో సదరు సూతరా లను పాట్టంచకుండ 
వినియోగించడం వలా, వృదా వాయం జరుగుతునాది. సంబంధతి స్ాా నిక సంసాలలో 2012-13 
సంవతిరప్  ఆడటి్  నివదేికలలో నియంతిరంప్ తగని, అస్ాధారణ, సరన న ప్దితి ప్రకారము ఖరుి 
చేయని, కొనిా కకసులను ఈ కిరంద వివరించడమయింది. 
  

వృధా ఖరుిలకు సంబంధించి కోర డకిరించిన వివరములను పట్టి క న ం.III(2) నివదేకిలో 
చూప్బడనివి.  రూ.26.90 లక్షల మొతాత నికి సంబంధించిన 16 అభాంతరములు ఆడటి్ నివదేికలలో 
లేవన్ తతబడనివి.  
 

9.1 మునిసిపల్ కౌనిసల్– వనపరిు- అనధికార పరకట్నల చారీీల  చెల్ుంపు – వృధా వయయమ-

అభ్యంత్రకరం - రూ.1,57,000/-  

 

ఆడిట్ జరుగుచునా సంవతిరములో స్ాధారణ నిధి నుండి రూ.1,57,000/ లను డరా  చేసి 
కిరంద తెలుప్బడిన విధముగా వారాత  ప్తిరక మరియు ట్రలివిజన్ ప్రకట్నల రుసుములకన  ఖరుి 
చేయడం జరిగినది. 

 

 ప్రభుతవ మ మో సం. 9204/ప ర సకడింగ్ి.IV (i) /2004-01, తేది.04-06-2005 ప్రకారం 
ప్రభుతవము అధకిారిక ప్రకట్నలు, ట్రండరు, వేలం మరియు లీజు ప్రకట్నలు మినహా ఇతర 
ప్రకట్నలపైె నిష్టేధం విధించినది. కావ న, ఈ నిబందనలకు విరుదింగా చేసిన ప్రకట్నల ఖరుి వృధా 
ప్ూరితమ ైనధిగా బావించి అభాంతర ప్రచన్ ైనది. 

  

కర. 
సం. వొచేరు సం. తేది. వివరములు  

ఖరుు చేసిన 
మోత్ము 
(రూ.) 

1 101/002/16-17 

M/s. స్ాోర్క అడవరనట్సింగ్ & మారనకట్టంగ్ ఏజననీి –
ఆంధరజోాతి 13వ వారిికోతివo సందరబంగా 
శుభాకాంక్షలు 

72000 
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2 302/002/16-17 
M/s. సూూరిత కమరానికకష్టన్ి పైెర.లిమిట్రడ్.,హ ైదరాబాద్ 
- 10 ట్టవి 2వ వారిికోతివం సందరబంగా శుభాకాంక్షలు  35000 

3 303/002/16-17 
M/s.రచన ట్టవి పైెర.లిమిట్రడ్, .,హ ైదరాబాద్-ఉగాది 
ప్ండుగ సందరాంగా శుభాకాంక్షలు ప్రకట్న   50000 

మొత్ుం  157000 

 

కావ న, పెైన తెలిపిన వృధా ఖరుి  మొతతం రూ.1,57,000/-ఆడిట్ నందు అభాంతర 
ప్రుసుత  బాదుాల ైన వాకుత ల నుండి వసూలు చేసి స్ాదారణ నిధికి చేసి ఆదిట్ నకు సమాచారం 
తెలియప్రచవల ను. 

 

 (పేరా సం.62, మునిిప్ల్ కౌనిిల్, వనప్రిత ఆడిట్ రిపో ర్్ 2016-17 సంవతిరం) 
           

 

                                                                                        
 

                                                                                              
                              సంచాలకులు 
హ ైదరాబాదత.                     సేిట్ ఆడిట్,  

తేదిిః 20-1-2021                                          తెలంగాణ, హ ైదరాబాదత. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

4 వ భాగము 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016-17 సంవత్సరానికి  
వయవసాయ మారకెట్ కమిటీల అక ంటల  ప ై  
ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు సమీక్షా నివేదిక 
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2016-17 సంవత్సరపు వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీల ఖాతాలప ై ఆడిట్ మర్ియు సమీక్షా నివేదిక 

 

పర్ిచయం 

 

1.1 స్టేట్ ఆడటి్ చటే్ం, 1989 ప్రకారం, స్ాా నిక సంసాలు మరియు సదరు చటే్మునకు అనుబంధంగా 
ఉనన షెడ్యూల్ లో పటరకొనబడిన ఇతర సంసాల నిధుల ఆడిట్ స్టేట్ ఆడటి్ సంచాలకుల వార ి
ప్రూవకే్షణలో ఉంట్ ంది. ఈ చటే్ స్థాతి దృష్టాే ా, రాషే్టరంలోని వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్  కమిట్ీల 
ఖాతాలకు స్టేట్ ఆడటి్ సంచాలకులు ఆడటి్ర్ గా ఉన్ానరు. 2016-17 సంవ్తసరమునకు గాను, 
తెలంగాణ రాషే్టరంలో 145 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీు ఉన్ానయి. 

 

1.2 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీ ఖాతాలపె ై ఈ శాఖ పో సే్ట ఆడిట్ ను నిరవహ ంచి, ఆడటి్ లో 
కనుగకనన లోపాలను తలెిపట ఆడటి్ నివదేికలను సంబంధతి వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీ 
స్ెకకెట్రరలీకు జార ీచసేుత ంద.ి  స్కె్షన్ 9(1) రాషే్టర ఆడిట్ చటే్ం ప్రకారము వారు రకండ్ు న్లెలలోప్ు 
ఆడటి్ నివదేికలో ప ందు ప్రచిన లోపాలను సరచిేయడానికి తగు చరూలు తీసుకోవ్లస్థ 
ఉంట్ ంది. ఈ డిపారుే మెంట్ ప్రభుతవ మెమో న్ెం.28801/581/ఎ1/అడిిన్-2/2007 తదే ి
29-2-2008 ననుసరించి 2016-17 సంవ్తసరప్ు నందు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీలకు 
సంబంధించిన  చలెిలంప్ులపెై పరర ఆడటి్ ను నిరవహ ంచినది. 

 

1.3 స్ెక్షన్ 10(1)   రాషే్టర ఆడటి్ చటే్ం ప్రకారం చటే్మునకు వ్ూతిరకేంగా చసే్థన వ్ూయప్ు ప్రతి 
అంశానిన నిరాకరించే అధికారం సంచాలకుల వారకిి ఉంది. వ్ూయం చేస్థన లేదా అట్టే  వ్ూయానిన 
చేయడానికి అధికారమిచిిన వ్ూకితపె ై సర్ చారిి చయేడ్ంతోపాట్ ,  దానిక ి బాధుూల ైన వ్ూకితకి 
వ్ూతిరకేంగా సర్ చారిి చేయవ్చుి. ఏదేని లోట్  ,నషే్టం లేదా అట్టే  వ్ూకిత నిరలక్షూం లేదా 
దుష్ట ర్వ్రతన వ్లల  సంభవంచిన లాభదాయకం కాని  లేదా ల కొ చెప్పవ్లస్థనప్పట్టకీ   ల కొలోక ి
తీసుకురాకపో యినట్ వ్ంట్ట మొతాత నిక ిసంబంధించినట్టే  ప్రతి కసేులో అట్టే  వ్ూకిత నుండి బకాయి 
మొతాత లను దృవీకరించవ్లస్థ ఉంట్ ంది . 

 

 

 

 



 77 

ఆడిట్ పర్ధి ి

 

2.1 రాషే్టర ఆడటి్ శాఖ, ప్రభుతవంలో ఆరిాక శాఖ కిెంద ప్ని చసేుత ంది. కారూ నిరావహణాధికారులు 
రోజువార ీ ఆరిాక కారూకాలాపాలలల  ఆరిాక కెమ శిక్షణ పాట్టంచారా లేదా అననద ి ఈ కిెంద వధంగా 
ప్రశిీలిసుత ది . 

1. వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీు వ్సయలు చేస్థన మారకొట్ రుసుము, ల ైస్ెనుస రుసుము 
మరియు లీజు అదెెలు వ్ంట్ట ఇతర మొతతములను సరియి నై వధంగా సంబంధతి వ్ూవ్స్ాయ 
మారకొట్ కమిట్లీ ల కొల ప్ుసతకాలలో ప్ూరిత వవ్రాలతో నమోదు చేశారా  ?  

2.  ట్రరజరీ /బాూంకు  లో నిధులను నియతకాలిక తనిఖీని తగనింత శ్ెదధతో చపే్ట్ాే రా   ?  

3. చేస్థన వ్ూయం వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీ బడెిట్ లో కటే్ాయించబడిందా , మరయిు తగనినిన 
నిధులు ఉననవా అని ట్రరజరీ లేదా బాూంకు నిధులను ప్రిశీలించుట్.  

4. నిధులను మారకొట్ల  (వ్ూవ్స్ాయోతపతిత  మరియు ప్శుగణం) చటే్ం నిబంధన్ావ్ళి కిెంద 
అనుమతించిన ప్రయోజనం కోసం ఉప్యోగించారా ?  

5. ఖరుి చేయుట్/చెలిలంప్ులు చేయుట్లో ప్రభుతవంచే నిరీీత కారూ వధాన్ానిన అనుసరించి 
చేయబడిందా మరియు సదరు ఖరుి వ్ూవ్స్ాయ కమిట్లీ ఖాతాలలో సముచిత వ్రీీకరణ 
చేయబడిందా ? 

6.  ఖరుి చసే్థన మొతతమునకు వోచరుల  ఉననయా అని ప్రశిీలించుట్. 
 

పరసతు త్ ఆడిట్ స్థితి 

 

3.1 2016-17 సంవ్తసరమునకు జిలాల లోని 173 వ్ూవ్స్ాయ కమిట్లీ ఆడటి్ లు         
చేయడ్మెనైది.  

 

ర్ాబడులు మర్ియు చెల్లంపులు 
 

3.2 ప్ట్టేక న ం. IV(బి) లో చయపథన వధంగా ఈ అనిన వ్ూవ్స్ాయ కమిట్లీ మొతతము రాబడ్ులు 
రూ.34,775.38 లక్షలు మరయిు వ్ూయము  రూ.34,705.43 లక్షల పెై ఈ శాఖ ఆడిట్ 
నిరవహ ంచడ్ం జరిగింది. 

 

వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీల ర్ాబడుల మర్ియు చెల్లంపుల ధోరణ ి

          

 2015-16 మరియు 2016-17 సంవ్తసరములలో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీ ర్ాబడులు 
మర్ియు చెల్లంపులు ఈ కిెంది వధముగా ఉననవ. 
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పటము-1 

 
 

 పెైన సయచించిన చారే్ ను ప్రశిీలించినప్ుడ్ు 2015-16 సంవ్తసరప్ు  రాబడ్ులు, చలెిలంప్ులను 
2016-17 సంవ్తసరప్ు రాబడ్ులు, చలెిలంప్ులను పో లిినప్ుపడ్ు, రాబడ్ులలో తగుీ దల మరయిు 
చెలిలంప్ులలో సవలప పరెుగుదల ఉందని తెలుస్ోత ంది.   
 

ఆదాయ, వయయాలు 
 

3.3 ఈ రిపో రుే  పటటి క న ం. X(ఎ) మర్ియు (బి) లో చయపథన వధముగా 2016-17 సంవ్తసరములో  
జిలాల వారీగా చయపథన ప్రకారంగా, ఆదాయ వ్ూయముములు  వ్రుసగా రూ. 31,519.51  లక్షలు 
మర్ియు రూ. 31,575.37 లక్షలు  గా వ్ుననవ. 

3.4 2016-17 సంవ్తసరానికి గానయ, ఆదాయ మరియు వ్ూయాల దామాష్టా శాతము తెలిపట            
వ్ృతాత కార ప్ట్టేకలు కిెంద చయప్బడనివ. 

 

2016-17 సంవత్సరములో వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీ యొకె ఆదాయలనత చూపే పటము  
పటము-2 
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2015-16

2016-17

74.37%

0.18%

2.90%

0.75%

9.22% 12.58% మారకొట్ ఫరజు

ల ైస్ెన్స ఫరజు

ఆస్థత  అదెెలు

పెట్ ే బడిపెై వ్డడీ  + ఇతర వ్నరుల నుండి 
వ్చేి ఆదాయం + ఆలసూ రుసుమురికవ్రీలు

ఇతరములు
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2016-17 సంవత్సరములో వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీ యొకె వయయాలనత చూపే పటము 
 

పటము-3 

 

       

 

ఆడిట్ అభ్యంత్రములు 
 

4.1  2016-17 సంవ్తసరానిక ి వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీల ఆడటి్ సందరబంగా గమనించిన 
తపథపదములు ఆయా ఆడటి్ నివదేికలలో ప ందుప్రచి స్టేట్ ఆడటి్ చటే్ం  ప్రకారం సంబంధిత 
కారూదరుులకు    తదనంతర చరూల   కొరకు ప్ంప్డ్మెైనది. 

 

4.2 2016-17 సంవ్తసరములో వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీ ఆడిట్ లో రూ.9812.61 లక్షల 
ప్రమయేం ఉనన 3173 అభూంతరములు లేవ్న్తెతడ్మెనైది. 

 

4.3   ఆడటి్ నివేదకిలలో లేవ్న్ెతితన అభూంతరములను కటే్గరిివారీగా చయపట ఏకీకృత పటటి క నం.III(2) ఈ 
నివదేికకు జతప్రచబడనిది.  

 

 

 

 

 

 

18.76%

26.30%

21.12%

8.76%

25.07% చెలిలంప్ులు మరియు భతాూలు

కంట్ీంజకన్సస

అభివ్ృదిధ  ప్నులు (స్థపల్ ఓవ్ర్ + కొతత  
ప్నులు + రకైతు బజార్ నిరవహణ)

స్థ.యం.ఎఫ్

ఇతరములు
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2016-17 సంవత్సరంలో లేవన తిున అభ్యంత్రముల సంఖయనత (కేటగిర్ివార్ీగా) మర్యిు  
పరమేయం ఉనన మొత్ుమునత చూపే పటటి క (శాత్ములలో) 

రూ. లక్షలలో 
కరమ 

సంఖయ కేటగిర్ీ పేరు కోడ్ 
న ం. 

పేర్ాల 
సంఖయ మొత్ుం 

% 

(మొత్ుం) 
1 రికారుీ లను సమరిపంచక పో వ్డ్ం 11 513 2514.17 25.62 

2 బకాయిలను వ్సయలు చేయక పో వ్డ్ం 7 242 2446.97 24.94 

3 నియమావ్ళి ఉలల ంఘన 9 1124 1366.57 13.93 

4 ఇతరములు 18 770 1193.04 12.16 

5 గాె ంట్ /నిధుల మళిళంప్ు 3 17 581.54 5.93 

6 ఖాతాల అంకకలలో వ్ూతాూసం 1 103 549.29 5.60 

7 అధికంగా గాె ంట్ ల వనియోగం 2 48 436.93 4.45 

8 

ఓచరుల , వేతన బిలుల లు / కంట్టంజకంట్  
బిలుల లనుండ ితగీింప్ులు/వ్సయళ్ళను 
జమచయేక పో వ్డ్ం 

10 193 296.96 3.03 

9 
అడావనుసల సరుె బాట్ ను పెండింగులో 
వ్ుంచడ్ం 

8 38 235.50 2.40 

10 అధిక చెలిలంప్ులు 13 62 102.13 1.04 

11 గాె ంట్ ల  / నిధుల దురివనియోగం 5 3 49.26 0.50 

12 దురివనియోగాలు 12 26 28.58 0.29 

13 
ప్రతూేకించిన నిధులను వనియోగించక 
పో వ్డ్ం. 

6 20 8.09 0.08 

14 వ్ృధా వ్ూయము 14 7 3.58 0.04 

15 
గడ్ువ్ు తేద ి ముగింప్ు న్ాట్టకి ముందు 
గాె ంట్ల ను వనియోగించక పో వ్డ్ం 

4 0 0.00 0.00 

16 ఖాతాలలో పటరకొనని నగదు / స్ోే ర్స 15 0 0.00 0.00 

17 వనిమయ ధృవ్ప్తార ల పెండెన్సస 16 6 0.00 0.00 

18 సరాిరీి మొతాత ల పెండింగు రికవ్రీ 17 0 0.00 0.00 

19 
డిడ ి / చెకుొలను స్రవకరించి, సకాలంలో  
నగదుగా చేయకపో వ్డ్ం. 19 1 0.00 0.00 

  మొత్ుం   3173 9812.61 100.00 

 

పెై ప్ట్టేకను గమనించినప్ుడ్ు, ఎకుొవ్ భాగం అభూంతరములు అనగా 25.62% ‘రికారుీ లను 
సమరపించకపో వ్ుట్’ మరియు  24.94% ‘బకాయిలను వ్సయలు చయేకపో వ్డ్ం’ గా చపె్పవ్చుిను.  
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ఆడిట్ పేర్ాలు  
 

ఆడటి్  నివదేిక సంవ్తసరమునకు సంబంధించిన కొనిన ఎనునకొనన ఆడటి్ అభూంతరముల 
స్ారాంశ్ము కిెంద ఇవ్వబడింద.ి 
 

1.ఖాతాల  అంకకలలో వయతాయసము (కేటగిర్ి 1) 
 

ఆడటి్ చసే్థనప్ుడ్ు ట్రరజరీ ఖాతాలో చయపథన అంకకలు మరయిు నగదు ప్ుసతకములోని అంకకలలో 
ఈ కిెంద పటరకొనన తడేాలు గమనించడ్మెనైది.  నగదు ప్ుసతకములోని  గత సంవ్తసరప్ు   ముగింప్ు 
నిలవ ప్రసుత త సంవ్తసర పరా రంభ నిలవతో సరిపో కపో వ్ుట్. నగదు ప్ుసతకములోని  ముగింప్ు నిలవ  
మారిి 31 న్ాట్ట ట్రరజరీ పాసు ప్ుసతకంలోని ముగింప్ు నిలవతో సరిపో కపో వ్ుట్. వ్చిిన రాబడ్ులు ట్రరజర ీ
అధకిారులచ ేట్రరజరీ పాసు ప్ుసతకమునందు జమ చయేకపో వ్ుట్. చలాన్ాల దావరా నగదు ప్ుసతకములో 
జమ చయేబడని రాబడ్ులు ట్రరజర ీఅధికారులచ ేట్రరజరీ పాసు ప్ుసతకమునందు జమ చేయకపో వ్ుట్  ఒక 
డరా యింగ్ మరయిు డిసబరిసంగు అధికార ి ఇచిిన చెకుొలను ట్రరజరీ అధికారులచ ే మరకక డరా యింగ్ 
మరియు డిసబరిసంగు అధికారిక ి ఖరుి వరా యడ్ం,  సబ్ ట్రరజరీ పాస్ట ప్ుసతకములోని నిలవతో 
సరిపో లుిట్కు, కారణాలు తలెుప్కుండా, డి.డి.ఓ కూడకిలు/ తీస్థవేతలు చయేుట్. డి.డి.ఓ లేదా ట్రరజర ీ
అధకిారులచ ే జమ, ఖరుిలలోని కూడికలలో తప్ుపలు. ట్రరజరీ అధికారులచే తదుప్రి ఆరిధక 
సంవ్తసరములో గత సంవ్తసరము నుండి సబ్ ట్రరజర ీపాసు ప్ుసతకములోని ప్లస్ట లేదా మెనైస్ట మెమోలో 
సవ్రించుట్. అనిన నగదు ప్ుసతకములలోని ఏకీకెత ముగింప్ు నిలవలు, సంసాయొకొ వారిిక ఖాతా లోని 
ఏకీకృత ముగింప్ు నిలవతో సరపిో కపో వ్ుట్. 

 

ఖాతాల అంకకలలో తేడాలను చయపథంచ ే అభూంతరములను కోె డడకరించిన పటటి క న ం.III(2) ఈ 
నివదేికకు జత చయేడ్మెనైద.ి ఈ కటే్గిరకీి సంబంధించి రూ.549.29 లక్షల ప్రమేయంగల 103 ఆడిట్ 
పటరాలు ప్రస్ాత వంచబడనివ. ఖాతాలలో అంకకల వ్ూతాూసమునకు సంబంధించిన కొనిన ఆడటి్ పటరాలు కిెంద 
వవ్రించడ్మెనైది. 
 

1.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ – జోగిపేట్ – నగదత పుసుకము మరి్యు ఖజానా పాసత 
పుసుకము ఖాతాల అంకకలలో వయతాయసం– సమనవయము మరి్యు దిదతు బాటు అవసరం 

 

              2016-17 ఆడిట్ జరుగు సంవ్తసరములో అన్ేక లావాదేవీలు జరిగినవ కాని ఆడిట్  
ముగిస్ట న్ాట్టకి నగదు ప్ుసతకము మరియు ఖజాన్ా పాసుప్ుసతకము మదూన సమనవయము 
జరుప్బడ్లేదు. నగదు ప్ుసతకము మరియు ఖజాన్ా పాసుప్ుసతకము ల యొకొ ముగింప్ు 
నిలవలు 31.03.2017 న్ాట్టకి ఈ కిెంది వధముగా ఉననవ. 
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     నగదు ప్ుసతకము ముగింప్ు నిలవ 31.03.2017 న్ాట్టకి               రూ. 2,33,24,89 

ఖజాన్ా పాసుప్ుసతకము ముగింప్ు నిలవ 31.03.2017 న్ాట్టకి                రూ.  3,03,88,513 

వ్ూతాూసం                                              రూ.     70,63,620 

 

     ఖజాన్ా పాసుప్ుసతకము నవీకరించబడ్లేదు మరియు ముగింప్ు నిలవలు 
ల కిొంచబడ్లేదు మరియు ఖజాన్ా అధికారులచే దుర వీకరించబదలేదు. కావ్ున ఆన్ెలల న్ ఎక ంట్  
ఆదారంగా పైె ముగింప్ు నిలవలు తీసుకోబడినవ.  
 

 తక్షణమే నగదు ప్ుసతకము యొకొ నిలవ ఖజాన్ా పాస్ట ప్ుసతకము నిలవలచ ే
సమనవయము చేయుట్కు చరూ తీసుకోవ్లస్థ ఉననది. దుర వీకరించబడిన నిలవల ప్రకట్నను 
ఆడిట్ నకు చయప్వ్లస్థ ఉననది.  

 

 (పటరా సం.01 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ జోగపిటట్, సంగారకడిీ  జిలాల . 2016-17 ఆడిట్ నివదేికలోనిద)ి 

 

2.   గార ంటుల  / నిధతల అధిక వినియోగం (కేటగిర్ి 2) 
 

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్లీను ప్రిశీలించగా బడెిట్  లో కేట్ాయించిన దానికన్ాన అధకింగా 
తగు అధకిారి మంజూరు లేకుండా వనియోగింప్బడనిట్ ల గా గమనించడ్మెైనది. ఈ నిధులను 
/వ్ూయములను సవ్రించి తిరగిి  ప్రభుతవం నుండి  అనుమతులను రాబటే్ వ్లస్థ ఉంట్ ంది.   

 

గాె ంట్ /నిధుల  అధకింగా   వనియోగము నకు సంబందించిన అభూంతరములు నివదేికకు 
అనుబంధంగా ఉనన వవ్రణ పటటి క న ం.III(2) ప్రకారం మొతతం రూ.436.93 లక్షలు మరయిు 
అభూంతరములు 48  గా గురితంచడ్మెనైది. 

 

2.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ – బో థ్ - బడెెట్ కేటాయంపునత మించి అదనముగా ఖరుు 
చేయుట- మార్కెటటంగ్ సంచాలకుల వారి్ మంజూరు ప ందవలస్థ ఉననది- చరయ అవసరం -     
రూ. 36,999/-                                                 
 

కిెంద తెలుప్బడిన అంశాలలో ఆమోదిత బడిెట్ కేట్ాయింప్ును మించి ఖరుి చేయబడింది. 
జి.ఓ.ఎం.ఎస్ట. 1900,ఆహార & వ్ూవ్స్ాయ శాఖ, తదేి:17-10-1969 దావరా జారి చేయబడిన 
ఎ.పథ.(వ్ూవ్స్ాయ ఉతపతుత లు & ప్శుసంప్ద) మారకొట్ రూల్స, 1969 –నియమము–83 ను 
అనుసరించి సంచాలకులు మారకొట్టంగ్ వారి ధృవీకరణ అవ్సరం. ఆడిట్ నకు సమాచారం 
అందచేయవ్లయును.  
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కె.సం. ఖాతా 
బడిెట్ 

కేట్ాయింప్ు 
(రూ.) 

ఖరుి 
చేయబదిఅనది 

(రూ.) 

బడిెట్ కేట్ాయింప్ుపెై 
అదనముగా చేయబడిన 

ఖరుి (రూ.) 
1 10% పెనిన్ కాoట్ీరబూష్టన్ 2100000 2136999 36999 

 

(పటరా సం.06 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ, బో థ్, ఆదలిాబాద్ జిలాల . 2016-17 ఆడిట్ నివదేికలోనిద)ి 

 

3. బకాయలు వసూలు చేయకపో వటం (కేటగిర్ి 7) 
 

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ రకిారుీ లు ప్రిశీలించినప్ుడ్ు, మారకొట్  రుసుము, అదెెలు, లీజులు, 
గోడౌన్ అదెెలు మొదల ైనవ బకాయిలు ఉననట్ ల గా తెలియుచుననది. 
  

బకాయిలు వ్సయలు చయేక పో వ్ుట్ను గురించిన అభూంతరాలను చయపథన  ఏకీకృత పటటి క 
న ం.III(2) ప్రకారం రూ.2446.97 లక్షల బకాయిలు 242 పటరాలలో ఈ నివదేికకు జతప్రుప్డ్మెనైది. 
మచుికు కొనిన కేసులు ఈ కిెంది ప్ట్టేకలో చయప్న్ెనైది. 
 

3.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ– టరరడర్సస నతండి మార్కెట్ ఫీజు బకాయ - ఆడిట్ ముగింపు వరకు 
వసూలు చేయబడలేదత– సంసికు నషి్ం–ర్ాబటుి ట అవసరం  – రూ. 51,50,143/-. 

  

కొనుగోలు రిట్ర్న్ రిజిసేర్ మరియు మారకొట్ ఫరజు డిమాండ్ రిజిసేర్ ప్రిశీలించగా కిెంద 
తెలుప్బడిన వధముగా ట్రరడ్రుల  మరియు కమిష్టన్ ఏజకంట్స నుండి మారకొట్ ఫరజు బకాయిలు 
ఉననవ. 
 

కె.సం. సంసా పటరు న్ెల మారకొట్ 
ఫరజు (రూ.) 

రిమారుొలు 

1 అననప్ూరీ కోట్రక్సస 1/17 to 3/17 2505224  

2 వజయలక్ష్ిి పథబిఆర్ఎం పథట్టస్థఎం 4/16 to 8/16 & 

11/16 to 03/17 

291233  

3 k.సతూన్ారాయణ  4/16 to 12/16 7772  

4  అల్ కబీర్ ఎకోసోరే్ పెై.ైలిమిట్రడ్  08/16 to 10/16 2337609  

5 శెీ సప్తగిరి రకసై్ట మిల్, మలాొప్ూర్ 11/16 to 03/17 8305  

6 వజయదురాీ  రకసై్ట మిల్, మదిెకుంట్  12/16  to 03/17 0 రిట్రునలు 
సమరిపంచలేదు  

  మొతతము 5150143  
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 కొనుగోలు రిట్ర్న్ రిజిసేర్ ప్రిశీలనలో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు 31.3.2017 తేది 
న్ాట్టకి కూడా కొనుగోలు రటి్రునలు సమరిపంచలేదని గురితంచబడినది. మరియు కారూనిరావహక 
అధికారులు రిట్రునలు తెపథపంచుట్కు ఎట్ వ్ంట్ట చరూ తీసుకోలేదు. ఇట్టే  వష్టయములో సంసాకు 
ఏదెైన్ా ఆదాయ నషే్టము జరిగినచ  ోకారూనిరావహక అధికారులు బాధుూలగుదురు. 
 

 పెై వష్టయానుస్ారము రూ.51,50,143/- ఆదాయము సంసాకు నషే్టము కలిగినందున 
తక్షణమే పెై మొతతమును ట్రరడ్రల నుండి వ్సయలు చేస్థ ఇట్టే  వష్టయమును ఆడిట్ నకు 
తెలియప్రచవ్లయును.   
 

(పటరా సం.05 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ సదాశివ్పటట్, సంగారకడిీ  జిలాల . 2016-17 ఆడటి్ వేదకిలోనిద)ి 

 

3.2 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ– సదాశివపేట – పౌర సరఫర్ా శాఖ & హౌస్థంగ్ శాఖ నతండి ప దు  
మొత్ుములో గోడౌన్ ల అదెు  బకాయ– ర్ాబటుి ట అవసరం -   రూ. 9,83,346/- 

   

గోడౌన్ అదెెలకు చెందిన దస్ాత ర లు ప్రిశీలించగా కింద ప్ట్టేకలో తెలిపథన వధముగా మొతతము 
రూ. 9,83,346/- వవధ శాఖల నుండి వాట్టకీ ఎదురుగ పటరకొనబడిన మొతాత లు చాల కాలం నుండి 
బకాయిలు ఉననవ. పౌర సరఫరా శాఖ వారు స్రజనల  ప్రకారం వారి అవ్సరాలకు అనుగుణంగా 
గోడౌనలను వనియోగించుకోవ్డ్ం మరియు ఖాళి చేయడ్ం జరుగుతుంది కాని అదెె  మాతరం ఆడిట్ 
ముగింప్ు న్ాట్టకి కూడా మారకొట్ కమిట్ట కి చెలిలంచడ్ం జరగడ్ం లేదు.  

 

 మారకొట్ కమిట్ట కి మరింత ఆదాయ నషే్టం జరుగకుండా తక్షణమే బకాయిలను వ్సయలు 
చేయుట్కు చరూ తీసుకోవ్లస్థ ఉననది. 

కర.సం. గోడౌన్ రకము గోడౌన్ 
పర్ిమాణం అదేుదారు పేరు కాలము మొత్ుము 

రూ. 
1 గోడౌన్ సం. 1  600 మెట్టరక్స 

ట్నునలు  
పౌర సరఫరా శాఖ 1/2008 నుండ ి

3/2015 

219951 

2 గోడౌన్ సం. 2  400 మెట్టరక్స 
ట్నునలు 

పౌర సరఫరా శాఖ 6/2009 నుండ ి

10/2015 

478248 

 గోడౌన్ సం. 2 1000 మెట్టరక్స 
ట్నునలు 

పౌర సరఫరా శాఖ 12/2010 

నుండ ి

10/2015 

285147 

    మొతతము 983346 

 

(పటరా సం.11 వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ కమిట్ీ రామాయంపటట్, మదెక్స జిలాల . 2016-17 ఆడటి్ నివేదకిలోనిద)ి 
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 పెై మాదిరి ఆడిట్ అభూంతరం వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ట ఇబరహ ంప్ట్నం నందు కూడా 
గమనించబడినది. ఇకొడ్ కమిటీ్కి చెందిన 38 దుకాణాలు ఆడిట్ జరుగు సంవ్తసరములో అదెెకు 
ఇవ్వబడినవ. కాని, అదేెదారులనుండి సకెమముగా అదెె  వ్సయలు చేయబడ్ుట్లేదు, ఫలితంగా 
మొతతము రూ.13,53.440/- ఆడిట్ ముగింప్ు న్ాట్టకి బకాయిలుగా ఉననవ. కావ్ున తక్షణమే పెై 
బకాయిలు మొతాత లను వ్సయలు చేస్థ మారకొట్ కమిట్ట నిధికి జమ చేయుట్కు చరూ తీసుకోవాలిస 
ఉననది. అట్టే  సమాచారము ఆడిట్ నకు తెలియప్రచవ్లయును.   
 

(పటరా సం.6 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ ీఇబరహ ంప్ట్నం, రంగా రకడిీ  జిలాల  2016-17 ఆడటి్ నివదేికలోనిద)ి 

 

4.అడావనతసల సరుు బాటు చేయకపో వుట(8 కేటగిర్ి)  
 

ఆడటి్ చయేునప్ుడ్ు, నిరిెషే్టమెైన ప్రయోజన్ాల కొరకు చెలిలంచిన తాతాొలిక అడావనుసలు,  
వవ్రణాతిక బిలుల లు మరయిు వోచరల దావరా సరుె బాట్  కావ్లస్థ ఉనననయ, చాలా కాలం నుండ ి
బకాయిలు ప్డనిట్ ల గా గమనించడ్మెనైది. ఫెైన్ానిియల్ కోడ్ లోని 99 వ్ ఆరిేకల్ ప్రకారం, సదరు 
అడావనుసలు ఎంత తవరగా వీల ైత ే అంత తవరగా సరుె బాట్  చయేాలి. అడావసుసలు సరుె బాట్  
కాకపో వ్డ్ం అన్ేద ిసదరు అడావనుసలు దురివనియోగము కావ్డానిక ిమరియు ఖరుి చయేని మొతతము 
తిరగిి జమ చేయకుండా ఉండ్ట్ానికి దారి తీసుత ంది. అట్ వ్ంట్ట బకాయి ఉనన అడావనుసలకు సంబంధించి 
తగు చరూ తీసుకోవ్డ్ంలో కారూదరుులు వఫలమయాూరని సయచిసయత , లేవ్న్తెితన అభూంతరములు 
సంబంధతి ఆడటి్ నివదేికలలో సయచించడ్మెనైది.    

 

సరుె బాట్  కాని అడావనుసలకు సంబంధించిన కోె డడకరించిన ఆడటి్ అభూంతరములు పటటి క 
న ం.III(2) ఈ నివదేికకు జత ప్రచడ్మెనైది. రూ.235.50 లక్షల ప్రమేయం గల 38 పటరాలు అందులో 
ఉననవ. ఉదాహరణకు గాను కొనిన ఈ కిెంద చయప్డ్మెనైది. 
 

4.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ– చొపపదండి – మార్కెట్ కమిటీ జగితాయల్ కు ఇవవబడిన లోన్ 
రూ.1,00,00,000 /- వాయదాలు మరి్యు వడడీ  వసూలు చేయబడలేదత – కరమ రహిత్ము  

            

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిటీ్, చకప్పదండి స్ెకెట్రీ గారు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిటీ్, 
జగితాూల్ వారికి మారకొట్ యారుీ  నందు 10000/-మెట్టరక్స ట్నునల స్ామరెాము కలిగిన గోడౌనల  
(02) నిరాిణముకకై చెకుొ సం.076314, తేది.22-01-2011, దావరా రూ.1,00,00,000/- లు లోన్ 
ఇవ్వడ్ం జరిగింది. పెై లోన్ కమీష్టనరు & సంచాలకులు, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్టంగ్,ఆంధర ప్రదేశ్, 
హ ైదరాబాద్ వారి ప ర స్రడింగ్ సం. ఈస్ర-ట్ట/ఎఎంస్థ/జకఓజిట్ట/235/2010-11,తేదిDt.21-05-2010 
లో నిరేెశించబడిన ష్టరతులు & నియమాల అనుస్ారము 10 సమాన వాయిదాలలో 8% వ్డడీతో 
చెలిలంచ వ్ల నని తేది 22-01-2011న  అగిెమెంట్ చేసుకోబడి చెలిలంచబడినది. 
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 కాని, న్ేట్టకి జగితాూల్ మారకొట్ కమిట్ట నుండి  వాయిదాలు మరియు వ్డడీ  వ్సయలు 
చేయబడ్లేదు. కావ్ున, పెై లోన్ వాయిదాలను & వ్డడీని  వ్సయలు చేయుట్కు చకప్పదండి మారకొట్ 
కమిట్ట కారూనిరావహక అధికారులు తక్షణమే చరూ తీసుకోవ్లస్థ ఉననది.  
 

(పటరా సం.4 వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ కమిట్ీ చకప్పదండి, కరీంనగర్ జిలాల  2016-17 ఆడటి్ నివదేికలోనిద)ి 

 

 

5. నిబంధనల ఉలల ంఘన (కేటగిర్ి 9) 
 

ఆడటి్ లో గమనించినదేమనగా కొనిన కసేులలో నిరలక్షూముచ ేగాని లేక అవ్గాహన్ా లోప్ముచ ే
గాని వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ. నిధులను  ఖరి చయేుట్కు జారీ చేయబడని నిబంధనలను మరియు 
ప్రభుతవ ఆదశే్ములను ఉలల ంఘ ంచిన్ారు. కొనిన కేసులలో సదరు నిధులు నిరేాశించిన ప్రయోజన్ాలకు 
గాక ఇతర ప్రయోజనములకు వెచిింప్బడినవ. మరి కొనిన కేసులలో ప్రభుతవ ఆదశే్ములను అపారాము 
చేసుకొనుట్ లేక తప్ుపడ్ు భాష్టూము చెప్ుపట్ వ్ంట్టవ ఆడటి్ లో గమనించడ్మెనైది.  

 

అకెమమెైన ఖరుిలకు సంబంధించిన అభూంతరములు ఆడటి్  నివదేికలో చయపథంచబడని 
రూ.1366.57 లక్షల మరేకు గల 1124 ఆడిట్  అభూంతరములు ఈ నివేదకికు జతప్రచబడని వవ్రణ 
పటటి క న ం.III(2) నందు చయప్బడనివ.  
 

 

5.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీ – జహీర్ాబాద్ – ఆడిట్ ఫీజు ర్ాషి్ర ఆడిట్ నిధతలకు 
జమచేయబడ లేదత – చెల్లంపు అవసరం–  రూ.1,42,389/- 

  

ఆరిధక శాఖ (అడిి న్-II) యొకొ  రాషే్టర ఆడిట్  శాఖ సంచాలకులు వారి మెమో సం. 
15525/కక/09-10, dated: 8-4-2009 దావరా జారి చేయబడిన ప్రభుతవ సయచనలు ప్రకారం 
ఆడిట్ ఫరజు వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ట నుండి కేందర మారకొట్ నిధికి చెలిలంచే చందాను 
మినహాయించగా వ్చేి వారిిక సయా ల వ్ూయము పెై 5% గా నిరీయించడ్ం జరిగింది. కాని పెై 
వధముగా ఆడిట్ ఫరజు ల కిొంచబడ్లేదు మరియు రాషే్టర ఆడిట్ నిధిక ి చెలిలంచబడ్లేని గురితంచడ్ం 
జరిగింది. 
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2016-17 సంవ్తసరానికి ఆడిట్ ఫరజు రూ. 142389 /- గా కిెంద వవ్రించబడినట్ ల గా 
ల కిొంచబడినది. మరియు ఈ మొతాత నిన రాషే్టర ఆడిట్  నిధిక ి చెలిలంచి ఆడిట్ నకు 
తెలియప్రచవ్ల ను. 
  

 మేజర్ హ డ్  : 0070  -  ఇతర అడిిన్ స్టవ్లు  
 సబ్-మేజర్ హ డ్ :     60 - ఇతర స్టవ్లు  
 మెైనర్ హ డ్  :  110 - ప్రభుతవ ఆడిట్ ఫరజు  
 

 సయా ల వారిిక వ్ూయం  2016-17 సం//కి             రూ. 30397773  /- 

 మినహాయింప్ు : 10% చందా స్థ ఎం ఎఫ్             రూ.   1920073/-   

 నికర వ్ూయము                  రూ. 28477700/- 

 ఆడిట్ ఫరజు  @ 0.5% X 28477700/-     = రూ.    142389/- 

 

(పటరా సం.13 వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ కమిట్ీ జహీరాబాద్, సంగారకడిీ  జిలాల  2016-17 ఆడటి్ నివేదకిలోనిద)ి 

 

5.2 వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీ – కరీ్ంనగర్స –పీర-ఆడిట్ లేకుండా బిలుల ల చెల్లంపు  – 

కరమరహిత్ము –అభ్యంత్రకరం. 

  

ప్రభుతవము ఆరిాక (అడిిన్ –II) శాఖ  మెమో సం. 2880/581/ ఎ1/ అడిిన్ –II 
/2007, తేది: 29.02.2008 దావర అనిన మారకొట్ కమిటీ్ల వ్ూయాలపైె పరర-ఆడిట్ జరగాలని జారీ 
చేస్థన ఆదేశాల అనుస్ారం కమీష్టనరు & సంచాలకులు, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్టంగ్, ఆంధర ప్రదేశ్, 
హ ైదరాబాద్ ప ర స్రడింగ్స సం. 538/07, తేది: 04.02.2009 దావరా అనిన మారకొట్ కమిట్ట ల 
స్ెకకెట్రిలకు వ్ూయముపెై పరర-ఆడిట్ నిరవహణకు మారీదరుకాలను అనుసరించవ్లస్థనదిగా 
సయచనలు జారి చేస్థనది.    

 కాని, మారకొట్ కమిట్ట కరీంనగర్ నందు 2016-17 సం. కి గాను కిెంద తెలుప్బడిన వ్ూయ 
బిలుల లు పరర-ఆడిట్ కోసం రాషే్టర ఆడిట్ కు సమరిపంచకుండానే్ డరా  చేయడ్ం జరిగినది. ఇది 
నిబందనలకు వరుదెము మరియు కెమ రహ తం. 
 

 కావ్ున, ఈ వధముగా చేయబడినట్ వ్ంట్ట ఖరుి మొతతం అబూంతరప్రచడ్మెైనది. 
మరియు కారూనిహక అధికారులు వెంట్నే్ ఇట్ వ్ంట్ట ప్దెతిని నిలుప్ుదల చేయవ్లస్థ ఉననది. పెై 
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వధాన్ాల వ్లన సంసాకు ఎట్ వ్ంట్ట నషే్టం వాట్టలిలనను అందుకు బాదుూల ైన వ్ూకిత/వ్ూకుత లపైె  చరూ 
తీసుకొని ఆడిట్ నకు తెలియప్రచవ్లయును.   

కర.సం. వోచరు సం./తేది వివరములు  మొత్ుము (రూ.) 

01 357 /31-03-2017 ఎలకిేికల్ స్ామాగిె కొనుగోలు  94950/- 

 

(పటరా సం.4 (iv) వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ కరీంనగర్, కరంీనగర్. 2016-17 ఆడటి్ నివదేికలోనిద)ి 

 

5.3 వయవసాయ మార్కెట్ కమిటీ – ఇందరవ ల్ల  - ఈపథఎఫ్, ఈఎస్ఐ చందా చెల్లంపు చేయకపో వడం – 

త్క్షణమే చెల్లంపు అవసరం- అభ్యంత్రపరచన ైనది – రూ. 162964/- 

  

ఆడిట్ లో భాగంగా  మారకొట్ కమిటీ్, ఇందరవెలిల 2016-17 సంవ్తసర అక ొంట్ లు 
ప్రిశీలించగా 6  గురు స్థబబంది ( డిఈఓ-1, వాచ్-మెన్ -1, స్ెకూూరిట్ట గారుీ  -4)  స్ాయి యూత్ 
అస్ో స్థయిేష్టన్, ఆస్థఫాబాద్ ఏజకన్సస దావరా  ఔట్ స్ౌరిసంగ్ పరా తిప్దికన ప్ని చేయుచున్ానరని 
ప్రిశీలించడ్ం  జరిగింది.   

 

 స్ెకకెట్రీ మారకొట్ కమిటీ్, ఇందరవెలిల  వారు ప్రతి న్ెల డిడి రూప్ములో 6 గురు ఔట్ స్ౌరిసంగ్ 
ఉదయూగుల  వేతనములు ( వేతనములు + ఈపథఎఫ్ ఉదయూగి వాట్ా +ఈఎస్టఈ చందా) ప్రభుతవము 
కాలానుగుణంగా నిరీయించే రేట్ లో   ఏజకన్సస వారకిి చెలిలంచుచున్ానరు. ఔట్ స్ౌరిసంగ్ ఏజకన్సస వారు 
ఇందులో నుండి నిబందనల ప్రకారం ఈపథఎఫ్ మరియు ఈఎస్టఈ లు మినహాయించి ఉదయూగులకు 
చెలిలంచు చున్ానరు. 
 

 ఔట్ స్ౌరిసంగ్ ఏజకన్సస వారు ఈపథఎఫ్ ఉదయూగి వాట్ా మరియు యజమాని వాట్ా కలిపథ ఉదయ ూగ 
భవష్టూ నిధి సంసాకు చెలిలంచి, చెలిలంప్ు చలాన్ాలు మారకొట్ కమిటీ్ స్ెకకెట్రీకి న్ెలవారిగా 
సమరిపంచాలి.  
 

 ఏపథరల్’2016 నుండి మార్ి ’2017 వ్రకు  ఉదయ ూగుల ఈపథఎఫ్ కిెంద రూ. 1,20,809/-  
ఈఎస్టఈ కిెంద రూ. 42155/- ఏజకన్సస వారికి చెలిలంచడ్ం జరిగినది. కాని జి.ఓ. ఆరీే.సం. 4271,  

ఆరిాక  (ఎస్టఏంపరస్ర) శాఖ, తేదీ: 01-11-2008 ప్రకారం  ఏజకన్సస వారు చెలిలంప్ు చలాన్ాలు కాని 
చెలిలంప్ు దృవీకరణలు కాని ప్రతి న్ెల బిలుల లు సమరిపంచే సమయములో  సమరిపంచలేదు. కావ్ున 
రూ. 1,62,964/- అభూంతరప్రచన్ెైనది. కావ్ున తక్షణమే  చెలిలంప్ు చలాన్ాలు ఏజకన్సస వారి నుండ ి
ప ంది ఆడిట్ ప్రిశీలనకు సమరిపంచవ్ల ను. 
 

(పటరా సం.8 వ్ూవ్స్ాయ మారకొ ట్ కమిట్ీ ఇందరవెలిల , ఆదలిాబాద్. 2016-17 ఆడటి్ నివదేకిలోనిద)ి 
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6. రి్కారుీ లు సమరి్పంచకపో వడం (కేటగిర్ి న ం.11) 

 

వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ లు న్ెైప్ుణూముతో కూడని ఆరిధక లావాదవేీలను జవాబుదారతీనంతో 
నడ్ప్వ్ల ను.సదరు లావాదవేీలనినయు అక ంట్ కోడ్ లో పటరకొనన నిబంధనల ప్రకారం రికారీ్ చసే్థనప్ుడ్ు 
సదరు ప్నులు జవాబుదారీ తనంతో జరిగనిది, లేనిదీ తెలియును. పరా ధమిక ఖాతాలు తయారు చసే్థ, 
ఆడటి్ వారిక ిప్రిశీలన్ారధం ఉంచవ్ల ను. అప్ుపడే, ప్రజల డ్బుబ ఖరుి పెటే్డ్ంలో పారదరుకత మరియు 
స్ామానూ ప్రజాన్సకానిక ి దాని యొకొ ఉప్యోగములను సహేతుకంగా చయడ్గలం. రికారుీ లు తయారు 
చేస్థ ఆడటి్ కు సమరిపంచడ్ం అన్ే ముఖూమెైన ప్నిని డరా యింగ్ మరయిు డసిబరిసంగ్ ఆఫరసరుల  
చేయలేదు. దనీి వ్లల  ప్రభుతవ ధనమును ఖరుి పెటే్డ్ంలల పారదరుకతను నిరూపథంచుకున్ ే అవ్కాశ్ం 
పో యింది. అన్ేకమెైన నిబంధనలు, సయచనలు ఉనననయ, వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ ల డి.డి.ఓ లు 
రికారుీ లు తయారు చయేడ్ంలో మరయిు ఆడటి్ కు సమరిపంచడ్ంలో వఫలమయాూరు. రికారుీ లు 
సమరిపంచకపో వ్డ్ం అన్ ేకటే్గిరి కిెంద ఎకుొవ్ భాగం ప్నులకు సంబంధించిన రికారుీ లు, అనగా ఎమ్. 
బుక్స, అంచన్ా ఫెలై్, ట్రండ్రుల  మొదల ైనవ. మిగతావ – వోచరుల  మరయిు సంబంధతి ఫెళై్ళళ, రిజిషే్టరుల  
సమరిపంచకపో వ్డ్ం. ఈ కటే్గిరకీి సంబంధించి వవధ ఆడిట్ నివేదకిలలో  చయపథన అభూంతరాలలో 
కొనినంట్టని కిెంద చయప్డ్మెనైది. ఆడటి్ అధికారులు గాని, ఇతరులు గాని వ్చిినప్ుడ్ు రికారుీ లు 
అడ్ుగుచునననయ, రికారుీ లు తయారు చయేకపో వ్డానికి గల కారణాలను సదరు సంసాల అధికారులు 
చెప్పలేక పో వ్డ్ం ఆశ్ిరాూనిన కలిగిసుత ననది.  

 

 రికారుీ లు సమరిపంచకపో వ్డ్ం అన్ే కేట్గిరి కిెంద రూ.2514.17 లక్షల మరేకు గల 513 ఆడిట్  
అభూంతరములు ఈ నివదేకి కు జతప్రచబడిన వవ్రణ పటటిక న ం.III(2)   లో చయప్బడినవ.  
 

6.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ – ఇందరవ ల్ల   – కేందర మార్కెట్ నిధి కాంటీరబుష్న్ చెల్లంపు –  
దృవీకరణ ఆడిట్ నకు సమరి్పంచలేదత - అబయంత్రపరచన ైనది - రూ. 6,72,122/- 

 

ఆడిట్ జరుగు సంవ్తసరములో 10% కేందర మారకొట్ నిధి కాంటీ్రబుష్టన్  రూ.6,72,122/-  
సంచాలకులు మారకొట్టంగ్, హ ైదరాబాద్ వారికి  న్ాలుగు వాయిదాలుగా చెలిలంచ బడినదిగా 
గురితంచబడినది. కాని పెై మొతతము ముట్టేనట్ ల గా దృవీకరణ ఆడిట్ నకు సమరిపంచబడ్లేదు. స్ెకకెట్ర ీ
మారకొట్ కమిటీ్, ఇందరవెలిల గారు సమరిపంచిన వవ్రములు కిెంద తెలిపథన వధముగా ఉననవ. 
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కె.సం. వోచరు సం.& 
తేది. వవ్రములు మొతతము 

(రూ.) 
1 5 10% స్థఎంఎఫ్  1-1-16 నుండ ి31-3-16 వ్రకు  187243 

2 37 10% స్థఎంఎఫ్ 1-4-16 నుండ ి30-6-16 వ్రకు 188093 

3  10% స్థఎంఎఫ్ 1-7-16 నుండ ి30-9-2016 వ్రకు 143079 

4 168 10% స్థఎంఎఫ్ 1-10-16 నుండ ి31-12-16 వ్రకు 153707 

  మొత్ుము (రూ.) 672122 

 

పెై దృవీకరణ సమరిపంచబడ్ని కారణంగా చెలిలంచబడిన డి.డి. లు సరకైనవేన్ా ఆడిట్ నందు 
నిరాె రించ స్ాదూప్డ్లేదు. ఇట్టే  వష్టయములో ఏదెైన్ా నషే్టము సంభవంచినచ  ో భాదుూల ైన 
వ్ూకిత/వ్ూకుత ల నుండి రాబటే్వ్లస్థ ఉననది.  

 

 (పటరా సం.11 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిటీ్ ఇందరవెలిల, ఆదిలాబాద్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

6.2 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ– ఇందరవ ల్ల   - పనతల బిలుల లకు చెల్లంపు – సంబందిత్ కొలత్ల 
పుసుకాలు మరి్యు  దసాు ర లు చూపబడలేదత - అభ్యంత్రకరం రూ. 4,19,322/- 

  

ఆడిట్ లో భాగంగా వ్ూయము వెైప్ు ప్రిశీలించగా రూ.4,19,322/- డరా  చేస్థ కిెంద 
తెలుప్బడిన ప్నుల నిమితతం కాంట్రా కేర్ లకు చెలిలంచబడినదిగా గురితంచడ్ం జరిగినది.   

 

కర.సం. వోచరు సం.& 
తేది. పని పేరు మొత్ుము 

(రూ.) 
1 73/1-9-16  ప్రవేశ్ దావరము వ్దె తోరణము పెై జాబ్ వ్ర్ొ / 

అపో ్ోచ్ రోడ్, సబ్-యారీ్  న్ారూనర్ (ఎం. బి. 
సం.1065/15-16) 

236036 

2 106/4-10-16 సబ్-యారీ్ న్ారూనర్ వ్దె తోరణము (ఆర్ి) 
ఏరాపట్  (ఎం.బి.సం.1244/15-16) 

183286 

  మొత్ుము 419322 

 

కాని, పెై చెలిలంప్ుకు సమరెనగా సంబందిత కొలతల ప్ుసతకాలు మరియు దస్ాత ర లు ఆడిట్ 
నకు చయప్బడ్లేదు. ప్రిపాలన అనుమతులు , స్ాంకతేిక అనుమతులు , అంచన్ాలు మరియు 
ఇతర రికారుీ లు కూడా ఆడటి్ నకు చయప్బడ్లేదు. పెై రికారుీ లు చయప్బడ్ని కారణంగా వ్ూయము 
సకెమముగా జరిగినధి లేనిది ఆడిట్ నందు నిరాధ రించ స్ాదూపాదలేదు. కావ్ున అబూంతరప్రచనైె్నది. 
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కావ్ున, పెై రికారుీ లను ఆడటి్ నకు సమరిపంచుట్కు తగు చరూలు తీసుకోవ్లస్థ ఉననది. 
లేనిచ ,ో బాదుూల ైన వ్ూకిత/వ్ూకుత ల నుండి మొతాత లను రాబట్టే  మారకొట్ కమిట్ీ నిధులకు 
జమచేయవ్ల ను. 

 

 (పటరా సం.12 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిటీ్ ఇందరవెలిల, ఆదిలాబాద్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

అదే ప్రకారముగా, మెదక్స వ్ూవ్స్ాయ కమిట్ీ నందు కూడా “రికారుీ లు సమరిపంచకపో వ్డ్ం “ 
కి చెందిన ఆడిట్ అభూంతరం కలధు.   2016-17 సంవ్తసరానికి సంబందించిన ఆడిట్ లో భాగంగా 
కిెంద తెలుప్బడిన వధముగా ప్నులకు సంబందించిన కొలతల ప్ుసతకాలు, వోచరుల  మరియు 
సంబందిత ఇతర దస్ాత ర లు ఆడిట్ నకు చయప్బడ్లేదని గురితంచబడినది. పెై రికారుీ లు చయప్బడ్ని 
కారణంగా వ్ూయము సకెమముగా జరిగినధి లేనిది ఆడిట్ నందు నిరాధ రించ స్ాదూప్డ్లేదు. కావ్ున 
అభూంతరప్రచనైె్నది. 

 

మారకొట్ కమిట్ట మెదక్స  – రికారుీ లు సమరిపంచకపో వ్డ్ం : 
కె.

సం. వోచరు సం.తేది. ప్ని పటరు మొతతము 
(రూ.) 

1 12/27.4.16  కరువడ్ షెడ్ నిరాిణం 90*120 గాలవాలుమ్ షరట్  కప్ుపతో 2594649 

2 36/22.6.16 అంతరీత రోడ్ ప్ునరుదెరణ  139358 

3 107/24.9.16 కరువడ్ షెడ్ నిరాిణం 90*120 గాలవాలుమ్ షరట్  కప్ుపతో 444074 

  మొతతము 31,78,08

1 

 

(పటరా సం.12 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిటీ్ మెదక్స , మెదక్స జిలాల . 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

 

7. అధిక చెల్లంపులు (కేటగిర్ి న ం.13) 

 

 చాలా కేసులలో సరిగా గుణ ంచకపో వ్డ్ం వ్లన, బిలుల ల కూడికలలో ప రపాట్ ల  చేయుట్ వ్లన, 
అనుమతింప్రాని బిలుల లను అనుమతించుట్ వ్లన, ప్రభుతవ ఆదేశ్ములకు సంబంధించిన అవ్గాహన్ా 
లోప్ం వ్లన అధిక చెలిలంప్ులు జరిగాయని ఆడిట్ నందు గమనించడ్మెనైది. 
 
 

 అధిక చలెిలంప్ులకు సంబంధంిచి రూ.102.13 లక్షల ప్రమయేం కలిగిన 62 అభూంతరములు  
కోె డడకరించిన పటటి క న ం.III(2) లో చయప్బడనివ. కొనిన అభూంతరములు దగిువ్ ఉదహరించడ్ మెనైది. 
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7.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ – భానతసవాడ –కోనాపూర్స సబ్-యారుీ  నందత 2500 మెటటరక్ 
టనతనల సామరుయం గల గోడౌన్ నిర్ాాణం – పరభ్ుత్వ కావరీ్ నతండి ఇసతక వినియోగం – ఇసతక 
విలువనత మినహాయంచలేదత- ర్ాబటుి ట అవసరం – రూ.14,10,428-00. 

 

ప్ని పటరు            :      2500 మెట్టరక్స ట్నునల స్ామరెాం గల గోడౌన్ నిరాిణం 

ప్రిపాలన అనుమతి  : ఎస్ట-III (03) పథ-10712/2014,తేది:26-02-2014 కమీ.&సం. 
వ్ూ.మా.క. హ ైదరాబాద్. 
వ్ూవ్స్ాా ప్న ఖరుి    : రూ.1,02,99,995-00 

ట్రండ్రు వలువ్     : రూ.1,07,10,964-00 

కాంట్రా కేర్   : ఎం/ఎస్ట. ఎస్ట.వ. కన్ సేరక్షన్స 
స్ాంకేతిక అనుమతి  : ఆర్ .సం.551/2013-14, తేది.26-02-2014 ఎస్ట ఈ  (ఎ ఎం ) 
ట్ట.పథ.   : (+) 3.99% 

ఎం.బి.   : 20/2013-14 (ఆబా్రర కుే ) P.No. 1 to 70 

చెలిలంప్ు వవ్రములు  : చెకుొ.సం..007211, తేది.01-03-2017 Rs.6,85,470-00 

(చివ్రి బిలుల  ) 
ఎస్ట.ఎస్ట.ఆర్.ధరలు  : 2013-14 

  

కొలతల ప్ుసతకాలు మరియు సంబంధిత దస్ాత ర లు ప్రిశీలించగా 2500 మెట్టరక్స ట్నునల 
స్ామరెాం గల గోడౌన్ నిరాిణం ఎం/ఎస్ట. ఎస్ట.వ. కన్ సేరక్షన్స వారు నిరాిణము చేసుత ననట్ ల గా 
గమనిoచబడినది. మరియు, ఈ ప్నికి అవ్సరమయిన ఇసుక ప్రభుతవ కావరీ నుండి 
లేఖ.సం.డి2/2390/2014,తేది:.09-02-2014, ఆరిెఒ భోదన్ దావరా ప ందినట్ ల గా 
గమనించబడినది. 
   

 కాని స్ాంకేతిక అధికారులు చెలిలంప్ు సమయములో ఇసుక వలువ్ను మినహాయించలేదు. 
(ఇసుక వనియోగ వవ్రములు కిెంద ఇవ్వబడినవ) 
1.  పథస్థస్థ (1:5:10)  : 212.45 ఘ.మీ  
     పథస్థస్థ ( (1:3:6)  : 194.93 ఘ.మీ 

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

     407.38 x 0.45 (ఇసుక నిష్టపతిత) =  183.32  
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విఆర్స స్థస్థ 
a)  ఫూట్టంగ్స   : 51.83 ఘ.మీ 

b)  పెడ్సతల్స   : 24.48 ఘ.మీ 

c)  కాలమ్స   : 21.69 ఘ.మీ 

d)  కాలమ్స 366 కంట్ర ఎతుత   : 18.50 ఘ.మీ 

e)  పథల ంత్ బీం    : 35.61 ఘ.మీ 

f)  ట్రై బీం    : 09.98 ఘ.మీ 

g)  గట్ాే ర్ బీం    : 26.00 ఘ.మీ 

h)  స్ాల బ్ బీం  (150 మిమి ) : 79.38 ఘ.మీ 

i)  స్ాల బ్ (110 మిమి)  : 59.54 ఘ.మీ 

j)  లింట్రర్ల్   : 00.91 ఘ.మీ 

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

     313.08  x  0.40 = 125.23 

పాల సతరింగ్స 20 మిమి మందం  (1:5) :        1093.25 

3 మీట్ర్ల ఎతుత  ఆపెైన   :         1790.01  

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

              2883.28  x  1.05 = 3027.42 

అన్-రీఇన్ఫోరుస    :           236.40  x  0.45 =   106.38  

  

బిరక్స మస్ో నరి  (1:6)  :   89.55 ఘ.మీ 

3 మీట్రల ఎతుత  ఆపెైన   : 121.03 ఘ.మీ 

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

     210.58  x  1.05 = 221.10 

ఆబ్ సాి ర కుి  
1. పథస్థస్థ   : 183.32 

2. వఆర్ స్థస్థ  : 125.23 

3. పాల సతరింగ్స  :         3027.42  

4. అన్-రీఇన్ఫోరుస  : 106.38 

5. బిరక్స మస్ో నరి      : 221.10 

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

  మొత్ుము  :     3663.45  x  385 (పరా రంభ్ ఇసతక విలువ ) = 14,10,428/- 
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 కావ్ున, వాసతవ్ంగా చెలిలంచవ్లస్థన మొతతము కంట్ర రూ.14,10,428/- అధికముగా 
చెలిలoచబడినదిగా ఆడిట్  నందు గురితంచబడింది. ఇట్ ల  చెలిలంచబడిన మొతతము తక్షణమే భాదుూల ైన 
వారి నుండి వ్సయలు చేస్థ ఆడిట్ నకు తెలియప్రచవ్ల ను.   
 

 (పటరా సం.11 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ భానుసవాడ్, కామారకడిీ  జిలాల . 2016-17 ఆడటి్ వదేికలోనిద)ి 

 

8. వృధా వయయము (కేటగిర్ి న ం.14) 

 

వ్ూవ్స్ాయ కమిట్ీ మారకొట్ల  నిధులను కొనిన సమయాలలో సదరు సయతరా లను పాట్టంచకుండా 
వనియోగించడ్ం వ్లల , వ్ృధావ్ూయము జరుగుచుననది. 2014-15 సంవ్తసరప్ు ఆడటి్  నివేదకిలలో 
నియంతిరంప్దగని, అస్ాధారణ, సరియి నై ప్దధతి ప్రకారము ఖరుి చేయని ప్దుె లను వవ్రించడ్మెనైది. 
   

వ్ృధాఖరుిలకు సంబంధించి కోె డడకరించిన పటటి క న ం.III(2) జతప్రచన్ెనైది.  దీనినంచి రూ.3.58 

లక్షల మొతాత నికి, వ్ృధాఖరుిలకు సంబంధించిన 7 అభూంతరము సయచించుట్ గమనించగలరు. 
 

8.1 వయవసాయ మార్కెట్ కమిట ీ – జహీర్ాబాద్  –అధికారి్కం కాని పరకటనలు వార్ాు పతిరకలలో 
ఇవవటం  – వృధాపూరవక వయయం  వయయము– Rs.53,725/- 

   

 2016-17 సంవ్తసర ఆడిట్ లో బాగంగా మారకొట్ కమిట్ట వ్ూయ వవ్రములు ప్రిశీలించగా 
మారకొట్ కమిట్ట కి ఏమాతరం ప్రయోజనం లేని మరియు అధికారికం కాని ప్రకట్నలకు అస్ాదారణ 
వ్ూయము చేస్థనట్ ల గా గురితంచడ్ం జరిగినది.  
 

 ఇవ్వబడిన ప్రకట్నలలో “ శుభాకాంక్షలు“, స్ావగతాలు “, “ మారకొట్ కమిటీ్ నందు చేయబడిన 
అభివ్ృదిధ  కారూకెమాలు “వ్ంట్ట రకరకాల ప్రకట్నలు మరయిు కొనిన సందరాబలలో ప్రజాదరణ లేని 
దినప్తిరకలలో ప్రకట్నలు ఇవ్వడ్ం వ్ంట్ట అనవ్సర మెైన మరియు ప్రయోజనం లేని వ్ూయము 
చేయబడినది.   
  అదేవధంగా ప్రభుతవ జి.ఓ.ఎంఎస్ట.సం. 37 జిఎ శాఖ (ఐ&పథఆర్), తేది: 22-01-1994 
ఆదేశాల ప్రకారం ప్రభుతవ కారాూలయాల అనిన ప్రకట్నలు ప్రజా సంబందాల శాఖ దావరా ఇవావలి. 
మరియు, ప్రభుతవ మెమో సం. 669291/ ఐ&పథఆర్ /ఎ1/2003 of జిఎ శాఖ, తేది: 12-09-

1993 దావరా జారి చేస్థన ఆదేశాల ప్రకారం మారీదరుకాలను అనుసరించకుండా చేస్థన బిలుల లు 
అనుమతించబడ్వ్ు. పెై నిబందనలకు వరుదెంగా మారకొట్ కమిటీ్ యందు ఐ&పథఆర్ వారిని 
సంప్రదించకుండాన్ే ఇవ్వడ్ం జరిగింది. తదుప్రి ఈ బిలుల లు  ఐ&పథఆర్ ప్రిశీలనకు ప్ంప్బడ్లేదు 
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మరియు ధరల వష్టయములో ఎట్ వ్ంట్ట స్ాంకేతిక అభిపరా యము తీసుకోనబడ్లేదు.కావ్ున, ఖరుి 
రూ. 53,725/- మొతతము ఆడిట్ నందు అనుమతించబడ్వ్ు మరియు అభూంతరప్రచడ్మెైనది.  

 

కర.సం. బిల్ సం.& తేది 
మొత్ుము 
(రూ.) వార్ాు  ఏజకనిస వయయ ఉదేుశము 

1 160667/7.4.16 10000 నవ్తెలంగాణ నవ్ తెలంగాణా   1వ్ 

వారిికోతసవ్ము 
2 0538470/13.3.16 10125  స్ాక్ష్ి  స్ాక్ష్ి  8వ్ వారిికోతసవ్ము 
3 118259/23.5.16 9120 నమస్టత  తెలంగాణ ట్రండ్ర్ ప్రకట్న  – రిమారుొలు: 

ట్రండ్ర్ దరఖాసుత లు ఇచుిట్కు 
చివ్రి తేది. 23-05-16 3.30 

పథ.ఎం. వ్రకు, కాని ప్రకట్న  
23.05.16 రోజున ఇవ్వబడినది. 

4 118263/28.4.16 12800 నమస్టత  తెలంగాణ ట్రండ్ర్ ప్రకట్న 

5 118271/23.5.16 7680 నమస్టత  తెలంగాణ ట్రండ్ర్ ప్రకట్న 

6 118278/20.6.16 4000 నమస్టత  తెలంగాణ నమస్టత  తెలంగాణ 

 మొత్ుము 53725   

 

(పటరా సం.22 వ్ూవ్స్ాయ మారకొట్ కమిట్ీ జహరీాబాద్, సంగారకడిీ  జిలాల  2016-17 ఆడిట్ నివేదకిలోనిద)ి 

 

 

                                                                                                                                  
                              సంచాలకులు 
హ ైదర్ాబాదత.                     స్ేిట్ ఆడిట్,  

తేదిిః 20-1-2021                                           తెలంగాణ, హ ైదర్ాబాదత. 
 



 

 

 

5 వ భాగము 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016-17 సంవత్సరానికి  
జిల్లా  గర౦ధాల్య సంసథల్ అక ంటా్ ప ై  

ఏకీకృత్ ఆడిట్ మరియు సమీక్షా నివేదిక 
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2016-17 సంవత్సరపు జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథల్ ఖలతాల్ప ై ఏకీకృత్ మరియు 
ఆడిటు సమీక్షా నివేదకి  

పరిచయం 

 

1.1 రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం, 1989 సకె్షన్ 3(1) ప్రకారం, స్ాా నిక సంసాలకు రాష్్టర ఆడటి్ సంచాలకులు 
చట్్ప్రమ నై ఆడిట్ర్ గా ఉంట్ారు. ఈ శాఖకు అనిి జిలలా  ప్రధాన కారయస్ాా నములలో జిలలా  ఆడటి్  
కారాయలయములు ఉన్ాియి. జిలలా  ఆడటి్ అధకిారి ఆ జిలలా లోని జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల 
ఖలతాలపెై ప్రతి ఆరిిక సంవత్సరంలో జూన్ న్లెలో పో స్్ట ఆడటి్ అయియయలల చూసి, ఆడిట్ నివదేకిను 
ఆమోదించి, సదరు నివదేకి సంబంధతి్ జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా కారయదరిికి జార ీచేస్ాా రు. సదరు 
ఆడటి్ నివదేికలలో ఈ కిరంద పరేకొని అంశములు ఉంట్ాయి. 

 

ఎ)  చట్్మునకు వయతిరకేముగా ఉని ప్రతి చెలా్ంప్ు,    
 

బి) ఒక వయకిా త్న విధ ి నిరవహణలో చూపని అలసత్వం లేదా దుష్ట ర్వరాన వలన జరిగని  
లోప్ము, వృధా లేదా నష్్టము,  

 

సి) ఏదేని వయకిా సంసా త్రఫున అందుకుని మొతా్ము ఖలతాలో జమ చయేవలసనిప్పట్ికీ, 
జమ చయేని  మొతా్ము మరయిు 

 

డి)  ఖరుులో గాని, రావలసని మొతా్మును రకివరీ చేయడంలో గాని  ఆడిట్ర్ గ్ురిాంచిన  
కరమ రాహతి్యం. 

 

1.2. ఈ జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా ఖలతాలపె ై ఆడిట్ు, సహాయ ఆడిట్ు అధికార ి వార ి న్ేత్ృత్వములో 
స్ామూహికముగా జరుగ్ును.  సహాయ ఆడటి్ు అధికారవిారు సమరపించిన సదరు ఆడటి్ు 
నివదేికలను మరయిూ స్ాంవత్సరకి ఖలతాలు జిలలా  ఆడటి్ు అధికారవిారు ప్రిశీల్ంచి 
నివదేికలను ఆమోదిస్ాా రు. ఆమోదించిన ఆడిట్ు నివదేికలను  అ జిలలా కు సంబందించిన జిలలా  
గ్రంధాలయ సంసా కారయదరిి వారకిి ప్ంప్ుత్ూ నివేదకి అందిన  రోజునుండి 60 రోజులలోగా 
అందులోని  ఆక్షేప్ణలకు సమలధానములను జిలలా  గ్రంధాలయ కమిట్ీ ఆమోదమును 
ప ందినపిదప్ జిలలా ఆడటి్ు అధికారవిారకిి  త్గ్ుచరయ క ై ప్ంప్ప్వలసనిదిగా కోరుతారు. ఆ 
సమలధానములను జిలలా  ఆడిట్ు అధకిారి వారు ప్రిశీల్ంచి సంత్ృపిా కరముగా వునివాట్ిని 
ప్రషి్టొరిస్ాా రు. సంత్ృపిా కరముగా లేని సమలధానముల విష్టయములో త్గ్ు సూచనలను 
చేస్ాా రు. త్దుప్ర ి  తిరగి ి ప ందని సమలధానములలో సంత్ృపిా కరముగా వునివాట్ిని 
ప్రషి్టొరిస్ాా రు. సర ి అయిన సమలధానములు అందక నిలవ ఉని ఆడటి్ు అభ్యంత్రముల 
విష్టయములో వాట్పిెై జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా కారయదరిివారనిి భాదుయలుగా చయేుచూ  సరాురిి 
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చరయ నిమిత్మ ై సంబందతి్ పరా ంతీయ ఉప్ సంచాలకుల వార ిఅమోదము నిమితా్ము సంబందిత్  
జిలలా  ఆడటి్ు అధికారవిారు ప్ంప్ుతారు. ఆమోదింప్బడి, బట్ావడా చయేబడని సరాురిి 
దృవప్త్రమునకు అది అందని  తదే ినుండ ి60 రోజులలోగా సదరు మ తా్మును సంసా నిధులకు 
జమ చయేవలసనిదగిాను లేనియడల  ఆమొతా్మును  ర వెనూయ రకివర ిచట్్ము కిరంద వసులు 
చేయబడునని తెలపబడుత్ ంది. ఏవెైన్ా ఆక్షేప్ణలు వునియడల ఆప్రధిిలోని సవిిల్ 
కోరు్ నందు గాని, ప్రభ్ుత్వ ఆరిాక శాఖ కారయదరిి గారకిి అపపపలు చసేుకొనవలసినదిగా 
సూచిస్ాా రు. 
 

సంచాలకులు లేదా అత్నిచే నియమింప్బడని కిరంది అధకిారి అయిన్ా  సే్ట్ు  ఆడిట్ు 
చట్్ం 1989 సెక్షన్ 10 ననుసరించి నియమవిరుదిమ నై ఖరుులు, ఖలతాలలో చూప్ని 
మొతా్ములు, సబిబంది నిరాక్షయము వలాగాని  చెడు ప్రవరాన వలాగాని, లలభ్దాయకముకాని 

ప్నులకు వచెిుంచిన మొతా్ములను అందుకు భాదుయలయిన వారపిెై  సరాురిి చరయ తీసుకొన్ ే
అధకిారముకలదు.                                    

ఆడిట్ పరధి ి

2. రాష్్టర ఆడటి్ శాఖ జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల పో స్్ట ఆడిట్ సమయంలో ఈ కిరంది విష్టయలలను 
ప్రశిీల్సుా ంది.  

 

(i) రాష్్టరం లోని గార మ ప్ంచాయతీలచ ేఇంట్ి ప్నుిపెై విధించబడిన గ్రంధాలయ రుసుము 
మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలచే ఆసిా  ప్నుిపె ై విధించబడని 8% గ్రంధాలయ 
రుసుము, (బి) గార మ ప్ంచాయతీలు మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలచే వసూలు 
చేయబడినదా (సి) అలల వసూలు చేయబడిన గ్రంధాలయ రుసుము సంబంధతి్ జిలలా  
గ్రంధాలయ సంసా నిధులకు సరిగా జమ చేయబడినదా ? 

(ii) ట్రరజర ీ మరియు బాయంకులలో ఉని నిధులను ప్రశిీల్ంచినప్ుడు, త్గ్ు జాగ్రతా్లు 
తీసుకున్ాిరా? 

iii)  వయయం చసేని మొతా్మునకు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా బడెిట్ అంచన్ాలలో చూపని్ారా, 
దానిని త్గ్ు అధకిార ినిబంధనలు మరియు ప్రభ్ుత్వముచ ేజార ీకాబడని సూచనలకు 
అణుగ్ుణంగా మంజూరు చసేని్ారా ? 

(iv)  నిధులను ప్రజా గ్రంధాలయముల చట్్ం, 1960/నిబంధనలలో అనుమతించిన 
ప్రయోజన్ాల కొరకే వినియోగించారా ? 

(v)  ఖరుు చయేుట్/చలాె్ంప్ులు చేయుట్లో ప్రభ్ుత్వంచే నిరీీత్ కారయ విధాన్ానిి 
అనుసరించి చయేబడిందా మరియు సదరు ఖరుు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల ఖలతాలలో 
సముచిత్ వరీీకరణ చేయబడిందా ? 
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(vi)  ఖరుు చసేిన మొతా్మునకు వోచరుా  ఉనివా ? 

(vii)  నిరవహించవలసిన రజిిష్్టరుా  అనిియూ నిరవహసిుా న్ాిరా ? 

(viii)  సంవత్సరాంత్ప్ు ఖలతాలు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలో జరగిని కారయకలలపాలపె ై
ఆధారప్డ ిత్యలరు చసేనివనే్ా మరియు అవి సదరు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా యొకొ 
వాసావిక చితరా నిి ప్రతిఫల్సుా నివా ? 

 

ఈ సంవత్సరంల్ో జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  ప ందిన గర్ ంటుా  

 

3.1 రాష్్టర ప్రభ్ుత్వం జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలకు జీత్ములు, పించను కంట్ింజ ంట్ు మరయిు 
ప్ుసాకాలు, ఫరిిచర్ మొదల ైన వాట్ి ఖరుుల కొరకు గార ంట్ుా  ఇసుా ంది. కాని చూప్బడిన 
రాబడులు మరయిు ఖరుులలో 2016-17 సంవత్సరములో సదరు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలు 
ప ందిన గార ంట్ుా  కూడా కలస ివునివి. 

 

3.2. 2016-17 సంవత్సరమునకు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల రాబడులు మరయిు ఖరుులకు 
సంబంధించిన దామలషా శాతాలను ఈ దగి్ువ చారు్ నందు చూప్డమ నైది. 

 

3.3 రాబడులలో అధికంగా జీత్ముల గార ంట్ు దావరా 54.44% మరియు గ్రంధాలయ రుసుము 
27.49% దావరా వచిునవి.   

 

3.4.  2016-17 ఆర్ధిక సంవత్సరమునకు రూ.1204.97 ల్క్షల్ను స్థా నిక సంసాలు ల ైబరరీ రుసుముగా 
జమ చయేడమ నైది. ఇది గ్రంధాలయ ర్థబడులలో 27.49 శాత్ంగథ ఉనిది.  

ఆడిటు సిథతి 

 

4.1.  2016-17 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 10 జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల ఖలతాలపెై ఆడిట్ు 
చేయడం జరగిింది. 

 

ర్బడుల్ు మరియు చెలా్ంపుల్ు 
4.2. జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలకు సంబంధించి రాబడులు రూ.4,491.39 ల్క్షల్ మరయిు 

రూ.4,754.05 ల్క్షల్ చెలా్ంప్ులపె ైఆడటి్ జరపిింది. 
 

ఆదాయ మరియు వయయలముల్ు 
4.3 ఈ రిపో రు్  పటటి క న ం. X(ఎ) మరియు (బి) లో చూపిన విధముగా 2016-17 సంవత్సరములో  

జిలలా వారీగా చూపని ప్రకారంగా, ఆదాయ వయయముములు  వరుసగా రూ. 4,383.56  ల్క్షల్ు 
మరియు రూ. 4,280.60 ల్క్షల్ు  గా వునివి. 
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2016-17  సంవత్సరమునకు గ్రంధాల్య సంసథ  ఆదాయ వివరముల్ు తెల్పే వృతాా క్ర పటటి క 

 

 

 

 

2016-17 సంవత్సరపు గ్రంధాల్య సంసథ  వయయలల్ వివరముల్ు తెల్పే వృతాా క్ర పటటి క 

 
 

4.4.  వయయలలలో అధికంగా స్ాా ప్న ఖరుులు (76.34%) మరయిు ‘ఇత్రములు’ లపెై (19.92%) 
ఖరుు పెట్ా్ రు.  గ్రంధాలయ సంసాల అభివృదిికి ప్ుసాకములు మరయిు పపరియలడికల్స 0.43% 

ఖరుు పటె్ా్ రు.  గ్రంధాలయలల ముఖయమ ైన ఉదేేశం ఆయల జిలలా లలో గ్రంధాలయలల అభివృదిి .  
కాని ప్ుసాకాలపె ై ఖరుు ఆశాజనకంగా లేదు. సదరు ఖరుులను పెంచవలసయిునిద.ి 
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గ్రంధాలయ  కొనుగోలు మరయిు పపరయిలడకిల్స కొనుగోలుపెై ప్రతేరే క శరది చూపాల్. ఇత్ర 
ఖరుులు  త్గిీంచవలస ిఉంది. 

 

4.5  గ్త్ 7 సంవత్సరాలలో జిలలా గ్రంధాలయ సంసాల రాబడులు మరియు చెలా్ంప్ులు కిరంద 
వివరించబడనివి. 

మొతా్ము రూ.ల్క్షల్ల్ో 
# సంవత్సరం ర్బడుల్ు % 

సంవత్సరమున
కు మలరపు 

గ్రంధాల్య 
రపసుము 

% 
సంవత్సరమున
కు మలరపు 

చెలా్ంపుల్ు %సంవత్స
రమునకు 
మలరపు 

1 2010-11 3358.59 -6.49 1099.11 0.09 3505.80 37.72 

2 2011-12 4433.31 32.01 2409.36 119.21 3701.29 5.58 

3 2012-13 11887.94 168.15 7753.37 221.8 5078.80 37.22 

4 2013-14 4296.82 -63.86 1838.62 -76.29 3814.10 -24.9 

5 2014-15 3896.50 -9.32 1504.17 -18.19 3731.65 -2.16 

6 2015-16 4975.44 27.69 2151.32 43.02 4614.80 23.67 

7 2016-17 4491.39 -9.73 1204.97 -43.99 4754.05 3.02 

  

       కొనిి సంధరాాలలో గ్రంధాలయ ససెుసను నిరీయించకుండాన్ ే వసూల ైన ససెుసన్ ే డమిలండుగా 
ప్రగి్నలోక ితీసుకొని యున్ాిరు.  ఆవిధముగా చయేుట్ త్ప్ుప. డిమలండు, వసూలు, నిలువ 
ప్ట్ి్కలను త్యలరుచసేి మలత్రమే గ్రంధాలయ సెసుసను నిరీయించవలసి యుంట్ుంది. ఇందునిమితా్మ  ై
త్గ్ుచరయ తీసుకోవలసనిది. 

ఆడిట్ అభ్యంత్రముల్ు 
 

5.1. 2016-17 సంవత్సరమునకు జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల ఖలతాలపె ైఆడటి్ చసేనిప్ుడు గ్ురిాంచిన 
లోప్ములు సంబంధిత్ ఆడటి్ నివేదకిలలో చూపించి, రాష్్టర ఆడటి్ చట్్ం పరేకొనిన విధంగా 
త్దుప్రి చరయ తీసుకొన్ేందుకు సంబంధతి్ కారయదరుిలకు ప్ంప్డం జరిగింది. 

 

5.2. జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాల వారీగా లేవన్తాెిన అభ్యంత్రముల సంఖయ 162 మరియు అందు 
ప్రమయేం గ్ల మొతా్ము రూ. 938.88 ల్క్షల్ు. 



101 

 

5.3.   ఈ సంవత్సరములో లేవన్తాెిన ఆడిట్ు అభ్యంత్రములు  కోర డీకరించిన (కటే్గిరలీవారగిా) ప్ట్ి్క 
ఈ నివేదకికు అనుబంధంగా ప్ట్ి్క సంఖయ – III(2)   లో జత్ప్రచడమ నైది. 

5.4 కొనిి ఎంపిక చసేని ఆడటి్ు అభ్యంత్రములను నివదేకి యందు జత్ప్రుప్డమ నైది. 
 

2016-17 సంవత్సరముల్ో కటేగిరి వ్రిగ్ ల్ేవన టటిన అభ్యంత్రముల్ సంఖయ మరియు పరమేయం ఉనన 
మొతా్మును చూపే పటటి క 

       (రూ. ల్క్షల్ల్ో) 
కరమ 

సంఖయ కేటగిర ిపేరప కోడ్ 

సంఖయ  
పేర్ల్ 

సంఖయ మొతా్ం  
% 

(మొతా్ం) 

1 నియమలవళి ఉలాంఘన 9 51 532.30 56.70 

2 బకాయిలను వసూలు చేయక పో వడం 7 11 240.39 25.60 

3 ఇత్రములు 18 38 62.59 6.67 

4 అధికంగా గార ంట్ుల వినియోగ్ం 2 8 39.91 4.25 

5 ఖలతాల అంక లలో వయతాయసం. 1 8 36.25 3.86 

6 
ఓచరుా , వేత్న బిలుా లు / కంట్ింజ ంట్ు బిలుా లనుండ ి

త్గీింప్ులు/వసూళ్ళను జమచయేక పో వడం 
10 9 12.70 1.35 

7 వినిమయ ధృవప్తార ల పెండెన్సస 16 4 10.59 1.13 

8 దురివనియోగాలు 12 2 2.28 0.24 

9 
రికారుు లను సమరిపంచక పో వడం 

11 24 1.38 0.15 

10 అధిక చెలా్ంప్ులు 13 4 0.48 0.05 

11 గార ంట్ు/నిధుల మళిళంప్ు 3 1 0.00 0.00 

12 
గ్డువు తేది ముగింప్ు న్ాట్ికి ముందు గార ంటా్ను 
వినియోగించక పో వడం. 

4 1 0.00 0.00 

13 
గార ంట్ుా  / నిధుల దురివనియోగ్ం 

5 0 0.00 0.00 

14 ప్రతయేకించిన నిధులను వినియోగించక పో వడం. 6 0 0.00 0.00 

15 అడావనుసల సరుే బాట్ును పెండంిగ్ులో వుంచడం 8 1 0.00 0.00 

16 వృధా వయయము 14 0 0.00 0.00 

17 ఖలతాలలో పేరకొనని నగ్దు / స్ో్ ర్స 15 0 0.00 0.00 

18 సరాురీి మొతాా ల పెండింగ్ు రికవరీ 17 0 0.00 0.00 

19 
డిడ ి/ చెకుొలను సపవకరించి, సకాలంలో  వసూలు 
చేస ిబాయంక్ నందు జమ చేయక పో వడం. 

19 0 0.00 0.00 

  మొతా్ం   162 938.88 100.00 
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పెై ప్ట్ి్కను ప్రిశీల్ంచగా, ఎకుొవ భాగ్ం ‘నియమలవళి ఉలాంఘనకు’ చెందిన మొతా్ములు 
రూ.532.30 ల్క్షలు గా ఉనివి. త్రువాత్, రూ.240.39 ల్క్షలు గా ‘బకాయిలను వసూలు చయేక 
పో వడం’ అన్ే కటే్గిరకిి చెందని  అభ్యంత్రములు వునివి. 

 

ఈ కిరంద ిప్ట్ి్క ప్రకారం, జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా ఆదాయములలో గ్రంధాలయ ప్నుి వాట్ాను 
ప్రశిీల్ంచగా, ఒక జిలలా కు, మరయిొకొ జిలలా కు  వేరుగా ఉంది. సదరు శాత్ం హ ైదరాబాద్ జిలలా లో  
100.00% గా ఉనిద,ి నల్ీ ండ జిలలా లో 12.87% గా ఉనిది. రాష్్టరం యొకొ సగ్ట్ు 27.49% గా 
ఉనిది. ఇంత్ వెైవిధయం ఎందుకు ఉందో  తలెుసుకున్ేందుకు దనీిని గ్ురించి అధయయనం చయేవలస ి
ఉనిది. రాష్్టరమంతా ఒకే రకమ ైన సరళి ఉండేట్ుా గా ప్రజా గ్రంధాలయలల సంచాలకులవారు త్గ్ు చరయలు 
తీసుకోవలసి ఉనిది. 

(రూ. లక్షలలో) 

# జిల్లా  పేరప 
గ్రంధాల్య పనున 

జమల్ు 
మొతా్ము 
ఆదాయము  

ఆదాయంల్ో 
గ్రంధాల్య పనున 

శ్త్ం (%) 

1 ఆదిలలబాదు 74.09 567.04 13.07 

2 కరీంనగ్ర్  201.89 405.00 49.85 

3 వరంగ్ల్ (ప్ట్్ణ) 205.35 657.21 31.25 

4 ఖమమం 140.49 388.53 36.16 

5 నలాగకండ  97.63 758.56 12.87 

6 మహబూబ్ నగ్ర్  106.30 495.57 21.45 

7 వికారబాద్ 80.00 160.11 49.97 

8 హ ైదరాబాద్ 3.74 3.74 100.00 

9 సంగార డిు  147.22 476.63 30.89 

10 నిజామలబాదు 148.26 471.17 31.47 

  మొతా్ం 1204.97 4383.56 27.49 
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ఆడిట్ పేర్ల్ు 
 

1. గ్ర ంటా అధిక వినియోగ్ము (కోడ్ -2) 
 

2016-17 సంవత్సరానికి గాను, రాష్్టరంలోని జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలను ఆడటి్ చసేనిప్ుడు 
బడెిట్ కేట్ాయింప్ులను మించి ఖరుు చేశారని గ్మనించడమ నైది. అట్ి్  ఖరుును నియంతిరంచవలస ి
ఉనిది. జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలు ప్రభ్ుత్వం నుండి మరకిొంత్ గార ంట్ు వసుా ందని ఆశంచి స్ాధారణ 
నిధుల నుండ ి డరా  చేయుట్ దావరా, ప్రభ్ుత్వం నుండ ి వచిున గార ంటా్ కంట్ర ఎకుొవ ఖరుు పటె్ి్నట్ుా  
గ్మనించడమ నైది.  
 

          రూ.39.31 ల్క్షల్ు ప్రమయేముగ్ల 8 పేర్ల్ు ఈ వరీీకరణ కిరంద ఏకీకృత్ పటటి క న ం.III(2) 
ప్రకారం ఈ రిపో రు్ నకు జత్ప్రచన్ెనైది.   

 

1.1 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ – మెదక్  – జీత్భ్తాయల్ు మరియు ప నషన్  గ్ర ంటు  –  విడుదల్యిన 
గ్ర ంటు కంటే అధికముగ్ ఖరపు చేయుట – నిధుల్ను తిరిగి ర్బటుి ట అవసరం -         

రూ. 24,21,242/- 

 

            2016-17 ఆడిట్ు సంవత్సరములో జీత్ం మరియు పెనషన్ చెలా్ంప్ులపైె చేసిన ఖరుు 
ప్రభ్ుత్వం/ప్రజా గ్రంధాలయలల సంచాలకులు విడుదల చేసిన గార ంట్ కంటే్ అధికముగా జరిగినట్ుా  
గ్ురిాంచబడినది. ఇది జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా నిధులను మళాింప్ు ను సూచిసుా ంది మరియు ఇది 
కరమరహిత్ం. అందువలా దిగ్ువ చూపిన విధంగా జరిగిన అదనప్ు వయయలనిి జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా 
నిధికి జమచేసి అట్ి్  వివరాలు  ఆడిట్ునకు తెల్యప్రచవలయును. 
 

కర. 
సం. నిధి పేరప ప ర సీడింగ్సస సం. & తేది 

విడుదల్ 
చేయబడిన 
గ్ర ంటు (రూ.) 

చేయబడిన ఖరపు 
(రూ.) 

అధికముగ్ 
ఖరపు చేయబడి 

తిరిగి 
చెలా్ంచవల్సిన 
మొతా్ము (రూ.) 

1 జీత్భ్త్యములు 
మరియు పెనషన్ 
గార ంట్ు   

రి.సం.:15/సి2/2016 

తేది.30.04.2016 జి.ప్ర.గ్రం. 
హ ైదరాబాద్ .2016-17 

 1 వ తైెమైలసికం 

80,00,000/-  

2,12,10,857/- 

(జీత్భ్త్యములు) 
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2 జీత్భ్త్యములు 
మరియు పెనషన్ 
గార ంట్ు   

రి.సం.:15/సి2/2016 

తేది.02.08.2016, 
జి.ప్ర.గ్రం. 
హ ైదరాబాద్.2016-17 

2వ తైెమైలసికం 

70,00,000/- 92,10,385/- 

(పెనషనుా ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 జీత్భ్త్యములు 
మరియు పెనషన్ 
గార ంట్ు   

రి.సం.:15/సి2/2016 

తేది.03.09.2016, 
జి.ప్ర.గ్రం. హ ైదరాబాద్. 
2016-17 

3వ తైెమైలసికం 

70,00,000/- 

4 జీత్భ్త్యములు 
మరియు పెనషన్ 
గార ంట్ు   

రి.సం.:15/సి2/2016 

తేది.23.01.2017, 
జి.ప్ర.గ్రం. హ ైదరాబాద్. 
2016-17 

4వ తైెమైలసికం 

60,00,000/- 

మొతా్ము 2,80,00,000/-    3,04,21,242/-  24,21,242/- 

 

(పేరా సం.03 మ దక్ జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, సంగార డిు , సంగార డిు  జిలలా . 2016-17 ఆడటి్ వేదకిలోనిద)ి 

 
 

2. నిబంధనల్ ఉలా్ంఘన – (కోడ్ - 9) 
 

జిలలా  గ్రంధాలయ సంసాలు నిధులు ఖరుు చసేినప్ుడు కొనిి స్ారుా  నిరాక్షయం వలన గాని, 
అవగాహన లోప్ంవలన గాని నిబంధనలు మరియు ప్రభ్ుత్వ సూచనలను అతికరమించినట్ుా  జిలలా  
గ్రంధాలయ సంసాల ఆడటి్ు చసేినప్ుడు గ్మనించడమ నైది.  కొనిి స్ారుా  జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా నిధులు 
సంబంధతి్ చట్్ం నిబంధనలలో అనుమతించబడని ప్రయోజన్ాలకు కాకుండా వరేే ప్రయోజన్ాలకు ఖరుు 
చేసని్ారు.  కొనిి కసేులలో ప్రభ్ుత్వ సూచనలు త్ప్ుపగా అరిం చసేుకొన్ాిరు.  లేదా త్ప్ుపడు భాష్టయం  
చెప్పడం జరిగింది.  సంబంధిత్ ఆడిట్ు నివేదకిలలో నిబంధనలకు వయతిరేకంగా ఉని ఖరుులను 
అభ్యంత్ర పట్ె్డం జరగిింది.  నిబంధనల ఉలాంఘనకు సంబంధించి కోర డకీరించిన అభ్యంత్రములు ఈ 
నివదేికకు అనుబంధముగా ఉని పటటి క న ం.III(2) లో చూప్న్ెనైది. 51 పరేాలలో రూ.532.30 ల్క్షల్ 
ప్రమయేమ ఉని అభ్యంత్రములు చూప్బడనివి. 



105 

 

 

2.1 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  – కర ంనగ్ర్ - కుటుంబ నియంత్రణ ఇంకరరమెంటు మంజూరి – 

కరమరహిత్ము - ర్బటుి ట అవసరం రూ. 2720/- 

 

 ప్రభ్ుత్వ మ మో సం. 1943/32/ఎ1/పి.సి.ఐ/2006 ఫెైన్ాన్స (పి.సి.-I) శాఖ, తేది: 

3.3.2006, ప్రకారం తేది: 1.7.1998 నుండ ిఅడావన్స ఇంకిరమ ంట్ మంజూరును నిల్పివేయడానిక ి
పి.ఆర్.సి. 1999 లో సిఫారుస చేయబడింది. కావున తేది: 1.7.1998 క ి ముందు మంజూరు 
చేయబడిన పో ర తాసహక ఇంకిరమ ంట్ లపైె ఎట్ువంటి్ ప్రభావం ఉండదు కాని తేది: 1.7.1998 త్రువాత్ 
మంజూరి చేయబడిన వాట్ిపైె ప్రభావం ఉంట్ుంది. పెై ఆదేశాల మేరకు తేది: 1.7.1998 త్రువాత్ 
అడావన్స ఇంకిరమ ంట్ / కుట్ుంబ నియంత్రణ పో ర తాసహక ఇంకిరమ ంట్ లు మంజూరి చేయకూడదు 
మరియు అట్ుా  మజూరి చేయబడినవి తిరిగి రాబట్్బడును. 
 

 ఆడిట్ లో బాగ్ంగా శీర.క .మలాయయ, గేరడ్ - III ల ైబరరరియన్ యొకొ సేవా ప్ుసాకము 
ప్రిశీల్ంచగా తేది: 19.1.2001 నుండి  సెకరట్రీ జి.గ్రం.సం. కరీంనగ్ర్ వారి ప ర సపడింగ్ సం. 28-

ఎ1/2001, తేది: 20.12.2001 దావరా రూ.80 ల్ు కుట్ుంబ నియంత్రణ పో ర తాసహక ఇంకిరమ ంట్ 
మoజూరి చేయబడినది. ఆ ఉదోయగికి కుట్ుంబ నియంత్రణ పో ర తాసహక ఇంకిరమ ంట్ తదేి.19.1.2001 

నుండ ి10/2003 వరకు చెలా్ంచబడి అకో్ బర్ 2003 నుండ ినిలుప్ుదల చేయబడినది. 
 

 కాని తేది.19.1.2001 నుండ ి10/2003 వరకు చెలా్ంచబడిన రూ. 2720/- (మొతా్ం 34 

న్ెలలు  34x80=2720/-) సంబందిత్ ఉదోయగి నుండి వసూలు చేయబడలేదు. ఇది కరమరహిత్ము 
మరియు ప్రభ్ుత్వ ఉతా్రువలకు విరుదేము. 
 

 కావున కారయనిరావహక అధకిారులు త్క్షణమే సంబందిత్ ఉదోయగి నుండి రూ. 2720/- 
వసూలు చేసి సంసా నిదికి జమచేసి, ఉదోయగి సేవ ప్ుసాకము నందు నమోదు చేసి, అట్ి్  
సమలచారము ఆడిట్ునకు తెల్యప్రచవలయును. 
 

 (పేరా సం. 1(iv) జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, కరీంనగ్ర్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 
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2.2 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  –మదెక్ – క్ంటటరబయయటరి ప నషన్  పథకము అమల్ు చేయకపో వడం-

చరయ అవసరం  
  

 ప్రభ్ుత్వము జి.ఓ.సం.653 ఆరిిక (పెనషన్-1) శాఖ.తేది.22-9-04 దావరా భారత్ ప్రభ్ుత్వము  
ప్రవేశ పెట్ి్న నూత్న పెనషన్ విధాన్ానిి తేది: 01-09-2004 రోజున మరియు ఆ త్రువాత్  
నూత్నంగా నియలమకం ప ందిన  గార మీణ మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాల తో కలుప్ుకొని అందరు 
రాష్్టర ఉదోయగ్ులకు అమలు చేయలలని నిరీయించినది. 
 

 కిరంద తెలుప్బడిన జి.గ్రం.సం. సిబబంది 1-9-2004 తేది త్రువాత్ నియమించబడిన్ారు. 
తేది 1-9-2004 త్రువాత్ నియమించబడిన ఉదోయగ్ులందరికీ కారాయలయ అధిప్తి నియలమకం 
జరిగిన తేది నుండి ఒక న్ెల లోప్ు అక ంట్రంట్ జనరల్ వారిచే ఇండెక్స సంఖయలు ప ందవలయును. 
కాని, జి గ్రం.సం. సెకరట్రీ వారు ఇట్ి్ విష్టయమ ై ఆడిట్ు ముగించే న్ాటి్కి కూడా ఎట్ి్ చరయ తీసుకొని 
కారణంగా ఉదోయగ్ులకు నష్్టము కలుగ్ుచునిది. కావున నూత్న పెనషన్ ప్థకము మలరీదరికాలను 
అనుసరించకపో వడానిి కారయనిరావహక అధికారుల దృష్ి్కి త్దుప్రి చరయక ై తీసుకు రావడం 
జరిగినది. 
 

కొతా్ ఉదోయగ్ులందరు త్ప్పనిసరిగా ప్రతి న్ెల త్న జీత్ం నుండి కాంటి్రబూయష్టన్ పెనషన్ 
ప్థకానికి  మూల వేత్నం మరియు కరువు భ్త్యములో  10%  న్ెలవారీ కాంటి్రబూయష్టన్ చెలా్ంచాల్. 
1-9-2004 త్రావత్ ఇప్పట్ికే చేరిన కొతా్ ఉదోయగ్ులు ప్రసుా త్ న్ెల చందా మరియు చందా 
బకాయిలను కల్పి చెలా్ంచాల్. 

 

 పెై సూచనలను అమలు చేసిన త్దుప్రి అట్ి్  సమలచారమును ఆడిట్ునకు 
అందచేయవల ను. 
 

కర.
సం 

ఉదయయగి పేరప & పని 
చేయు పరదశేము 

హో దా పరసుా త్ 
వేత్నము 

మయల్ 
వేత్నము 

ఉదయయగ్ముల్ో 
చేరిన తేద ి

1 వెై.మధుసూదన్ ర డిు  
బిఎల్ నరాసప్ూర్  

రికారుు  అససిె్ంట్ 15460-47330 23100=00 03-07-2005 

2 ఎ.భారతి  
బిఎల్ దుబాబక 

సపవప్ర్ 13390-41380 18400=00 17-01-2009 

3 డి.లల్త్ భాయి 

బిఎల్ శంకరంపటే్(ఎ) 

ల ైబరరియన్ గేరడు  III 19500-58330 23100=00 28-02-2009 
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4 ఆర్. వెంకయయ 
బిఎల్ జగ్దవేప్ూర్ 

అట్రండరు 13390-41380 17380=00 10-06-2009 

5 బి.ప్రశాంత్ కుమలర్ 

డిసఎిల్ సంగార డిు  
గారేేనరు 6700-20110   6900=00 20-05-2010 

6 శీరమతి. క .బుచుమమ, 

బిఎల్ జహరీాబాద్ 

అట్రండరు 13390-41380 16870=00 15-11-2010 

7 ఎల్.ప్రశాంత్ కుమలర్ 

జి.గ్రం.సం. సంగార డిు   
ల ైబరరియన్ గేరడు  III 18400-55410 20640=00 14-08-2012 

8 సి.ఎచ్. కనక లక్షిమ 

డిసఎిల్ సదిిేపేట్ 

రికారుు  అససిె్ంట్ 15030-46060 15460=00 22-07-2013 

9 ఆర్. శోభా రాణ ి

జి.గ్రం.సం. సంగార డిు  
ట్రైపసిు్  16400-49870 16870=00 25-07-2013 

10 ఆర్.శీరనివాస్ట 

బిఎల్ జరాసంఘం  
ల ైబరరియన్ గేరడు  III 18400-55410 20050=00 12-09-2013 

11 బి.వరలక్షమి 

బిఎల్ సదాశవపేట్ 

రికారుు  అససిె్ంట్ 15030-46060 16400=00 16-09-2013 

12 క .రాజు  
బిఎల్ ములుగ్ు 

ల ైబరరియన్ గేరడు  III 18400-55410 18950=00 26-05-2015 

13 బి.మురళి 

బిఎల్ ట్కేమల్ 

రికారుు  అససిె్ంట్ 15030-46060 15030=00 23-01-2016 

 

(పేరా సం. 10) జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, మ దక్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

3. రిక్రపు ల్ు సమరిుంచకపో వడం (కోడ్ - 11) 
 

జిలలా గ్రంధాలయ సంసాలు వాట్ ి అభివృదిిక  ై సంసొరణలను, మ రుగ నై యలజమలనయ న్ెపై్ుణయతా 
ప్దిత్ లను పాట్ించవలస ివుంట్ుంది. 

 

ప్రభ్ుత్వ అక ంట్ు కోడ్ ప్రకారము ల కొలు వసేనిప్ుడు అందులో ఈ కారయ కలలపాలన్సి అందులో 
ప్రతి బింబిస్ాా యి. కావున సదరు ఖలతాలను త్యలరు చసేి, ఆడటి్ు నకు హాజరు ప్రచవలసి వుంట్ుంది.  
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అప్ుపడు మలత్రమే ప్రజల డబుబ ఖరుు చేయుట్లో పారదరికత్ మరయిు స్ాధారణ ప్రజాన్సకానికి దాని 
వలన కల్గని ఉప్యోగ్ము సమీక్షించగ్లుగ్ుతారు. 

 

డరా యింగ్ మరయిు డసిబరిసంగ్ అధకిారి చయేవలసని ఇలలంట్ి ముఖయమ నై ప్నిని వారు 
చేయుట్ లేదు. దీనివలా ప్రజాప్దుే ల వయయములో పారదరికత్ను చూపించుట్కు గ్ల అవకాశానిి 
కోలోపత్ న్ాిరు. కారయ నిరవహాణాధికారకిి ఆడిట్రుా  ఆడటి్ు సమయంలో ఎనిిస్ారుా  వివరించిననూ 
రికారుు లు సరియి నై సమయములో సమరపించుట్లేదు. ముఖయముగా భ్వన్ాల నిరామణంలో యం.బుక్స, 
ఎసి్మటే్ుా , ట్రండరుా  మరయిు సంబంధతి్ ఫెళై్ళళ హజరు ప్రచుట్లేదు.  మిగ్తావాట్లిో వోచరాతో పాట్ు 
సంబంధతి్ ఫెళై్ళళ మరయిు రిజిష్్టరులు సమరపించకపో వుట్. రకిారుు లు సమరపించకపో వడము అని 
పేరాలు సంబందతి్ ఆడటి్ు రపిో రు్ లలో, ఈ కిరంద చూపని విధంగా ఉనివి.  ఆడిట్రుా  అడగిినప్ుపడు 
రికారుు లు సమరిపంచకపో వడనికి గ్ల కారణాలను తలెుప్లేకపో వడం అత్యంత్ ఆశురయకరంగా వునిది. 

 

రికారుు లు సమరిపంచక పో వుట్ గ్ురించి లేవన్ెతాిన అభ్యంత్రములను 24 పరేాలలో రూ.1.38 
ల్క్షల్ను చూపే ఏకకీృత్ పటటి క న ం.III(2) ఈ నివేదకికు జత్ ప్రచడమ నైది.   

 

3.1 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  – మదెక్ – డిమలండు-వసూల్ు-బక్యిల్ రిజిసిరప చూపకపో వడం: 
 

 2016-17 ఆడిట్ జరుగ్ుచుని సంవత్సరములో వారిషక అక ంట్ులను ప్రిశీల్ంచగా గార మ 
ప్ంచాయతిలకు మరియు ప్ట్్ణ స్ాా నిక సంసాలకు సంభ్ందించి రావలసిన గ్రంధాలయ సెసుస 
డిమలండు, వసూలు మరియు బకాయిల వివరములు మ దక్ జి.గ్రం.సం. సెకరట్రీ గారిచే 
త్యలరుచేయబడలేదు. త్త్పల్త్ంగా జి.గ్రం.సం.కు రావాల్సన ఆదాయము యొకొ ప్రిమలణమును 
నిరాి రించ స్ాదయప్డల దు. కావున త్క్షణమే డిపిఓ సంగార డిు , జహీరాబాద్, సంగార డిు , సదాశవపేట్, 
మ దక్, సిదేిపేట్ మునిసప్ల్ కమీష్టనరులు మరయిు జోగిపేట్, దుబాబక్, గ్జేవల్ నగ్రప్ంచాయతి 
కమీష్టనరులను సంప్రదించి డిసిబి రూప ందించుట్కు చరయ తీసుకోవలయును. కావున ప్రసుా త్ 
మరియు బకాయి గ్రంధాలయ సెసుస నిరాి రించుట్కు త్గ్ుచరయలు తీసుకుంట్అ అట్ి్  సమలచారము 
ఆడిట్ునకు తెల్యప్రచవలయును.  

  

 (పేరా సం. 14 జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, మ దక్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 
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4. అధిక చెలా్ంపుల్ు (కోడ్ న ం-13) 
 

అధకి చలె్లంపులు సంబంధించి లేవన్ెతాిన అభ్యంత్రములను చూప ేఏకకీృత్ పటటి క న ం.III(2) ఈ 
నివదేికకు జత్ ప్రచడమ నైది.  రూ.0.48 ల్క్షల్ు మొతా్ం 4 పేరాలలో లేవన్ెతా్డమ నైది. 
 

4.1 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  – ఇంకరరమెంటు బక్యుల్ు  – అధిక చెలా్ంపు  –ర్బటుి ట అవసరము  
 

అ) ఆడిట్ ప్రిశీలనలో  శీర.జ .రామచందర్ రావు, గేరడ్- III, ల ైబరరరియన్, జి.కేం.గ్రం., కరీంనగ్ర్ 
వారి ఇంకిరమ ంట్ు బకాయి బిలుా  వోచర్ సం. 355, తేది: 23.4.2016 దావరా చెలా్ంచడం జరిగినది. 
ఇత్ని ఇంకిరమ ంట్ు తేది: 1.1.2016. అలలగే తేది: 1.1.2016 to 27.2.2016 నుండి ఉదోయగి ఆరిిత్ 
సెలవులో ఉన్ాిరు తిరిగి తేది.28.2.2016 విధులకు హాజరు కావడం జరిగినది. 
 

ప్రభ్ుత్వ మ మో.సం.49463-ఎ/2/11/ఎఫ్.ఆర్.11 తేది: 6.10.1974 ప్రకారం సెలవు 
కాలములో ఇంకిరమ ంట్ుా  మంజూరు చేయబడవు. మరియు, సెలవు ముగిసిన త్రువాత్ ఇంకిరమ ంట్ 
మంజూరి చేయబడును కాని సెలవు కాలలనికి ఆరిిక ప్రయోజనం ఇవవబడదు. 

 

 కావున పెై ఉదోయగి తేది: 1.1.2016 నుండి 27.2.2016 వరకు ప ందిన ఆరిిక ప్రయోజనం 
తిరిగి రాబట్ి్ జి.గ్రం.సం. కు జమ చేయవలసి ఉనిది. 
 

ఆ) ఇంకరరమెంటు బక్యిల్ు ర ండు స్రపా  చెలా్ంపు జరగ్డం రూ. 1839/- 

  

ఆడిట్ ప్రిశీలనలో  శీర.జ .రామచందర్ రావు, గేరడ్- III, ల ైబరరరియన్, జి.కేం.గ్రం., కరీంనగ్ర్   

వారు వోచర్ సం.357, తేది: 23.4.2016 దావరా ఇంకిరమ ంట్ బకాయిలు డరా  చేసిన్ారు. కాని వీరు 
వోచర్ సం.355 తేది: 23.4.2016 దావరా పైె బకాయిలను ఇదివరకే డరా  చేసి ఉన్ాిరు. 

 

  కావున, రూ. 1839/-లను సంబంధిత్ ఉదోయగి నుండి వసూలు చేసి గ్రంధాలయ సంసా 
నిధికి జమచేసి సమలచారము ఆడిట్ునకు తెల్యచేయవల ను. 
 

 (పేరా సం. 2 జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, కరీంనగ్ర్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 



110 

 

4.2 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  – కుటుంబ ప నషన్  -03/2015 నుండి 09/2017 క్ల్లనికర అధకింగ్ 
ప ందిన ప నషన్  – తిరిగి ర్బటివల్సి యుననది – రూ.37,059/- 

  

ఆడిట్ జరుగ్ు సంవత్సరములో కుట్ుంబ పెనషన్ దారు శీరమతి.జహీరా బీ, భ్రా కీ.శే. శీర 
ఎం.డి.యలసపన్, మలజీ అట్రండర్, జి.గ్రం.సం.మహబూబ్ నగ్ర్ గారిక ి03/2015 నుండ ి 09/2017 
కాలలనికి కుట్ుంబ పెనషన్ చెలా్ంచ బడినది. 

 

 ఆడిట్ నందు కుట్ుంబ పెనషన్ రిజిస్ర్ ప్రిశీల్ంచగా పెై పెనషనర్ యొకొ మూల వేత్నము 
ఆరిపఎస్ట-2015 నందు తేది 01-07-2013 న్ాడు @ 7208.00  సిా రీకరించబడినది. అనగా 01-07-

2013 నుండ ి 01-06-2014  వరకు న్ోష్టనల్ గా మరయిు 02-06-2014 నుండి  28-02-2015 
వరకు నిలుప్ుదల మరియు ఆరిిక ప్రయోజనం మలరిు 2015 నుండి మరియు స్ాధారణ 
అలవెనుసలు చెలా్ంచబడును. 
 

 కాని, కుట్ుంబ పెనషనర్ కు తేది 01-07-2013 న్ాడు మూల వేత్నము @ 8215.00 
చెలా్ంచ బడినది. కావున, అధికముగా చెలా్ంచబడిన  మొతా్ము  రూ.37,059/- వసూలు 
చేయవలసిఉనిది. ఆడిట్ునకు సమలచారం తెల్యప్రచవలయును. 
 

(పేరా సం.8 జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, మహబూబ్ నగ్ర్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిది) 
 

5. ఇత్రముల్ు (కోడ్ న ం-18) 
 

 పెైన తలె్పిన కటే్గిరలీలో లేని ఇత్ర అభ్యంత్రములను ఈ కిరంద కటే్గ్రలిో చేరుడమ ైనది. 
ఇత్రములకు సంబంధించి కోర డీకరించిన  పటటి క న ం.III(2) ఈ నివదేికకు అనుబంధంగా చరేుబడనిది. 38 
పేరాలకు ప్రమేయముని రూ.62.59 ల్క్షల్ు గ్ల అభ్యంత్రాలను సూచించినట్ుా  గ్మనించగ్లరు. 

 

5.1 జిల్లా  గ్రంధాల్య సంసథ  – మదెక్  – ప్త్ వ్ర్ా పతిరకల్ు – వికరయించబడల్ేదు: 
 

 శాఖ గ్రంధాలయలల రికారుు లు ప్రిశీల్ంచగా తేది:01.04.2016 నుండి న్ేటి్ వరకు శాఖ 
గ్రంధాలయలలు పాత్ వారాా   ప్తిరకలు మరియు వార/ మలస ప్తిరకలు వికరయించలేదని గ్మనిచడం 
జరిగినది. 
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 ప్రభ్ుత్వ మ మో సం.356/గ్రం.-1/96,విదయ.తేది:13.04.1998 మరియు జి.ప్ర.గ్రం. 
హ ైదరాబాద్ వారి ప ర సపడింగ్స సం.20-ఎఫ్2/95 తేది.30.08.1999 ప్రకారం పాత్ వారాా   ప్తిరకలు 
మరియు వార/ మలస ప్తిరకలను కరమం త్ప్పకుండా వికరయించి ఆ మొతాా లను జి.గ్రం.సం. నిధికి 
జమ చేయవల ను.కావున త్క్షణమే పాత్ వారాా   ప్తిరకలు మరియు వార/ మలస ప్తిరకలను 
వికరయించి వచిున మొతాా లను జి.గ్రం.సం. నిధికి జమచేయుట్కు త్గ్ు చరయలు తీసుకోనవలయును. 
 

 (పేరా సం. 15 జిలలా  గ్రంధాలయ సంసా, మ దక్. 2016-17 ఆడిట్ నివేదికలోనిద)ి 

 

             

 
                              సంచాల్కుల్ు 
హ ైదర్బాదు.                     సేిట్ ఆడిట్,  

తేదిిః 20-1-2021                                                తెల్ంగ్ణ,  హ ైదర్బాదు. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

పట్టీ కలు 
 



 



క్ర మ 

సంఖ్య సంసథ  పేరు డిమండ్ మొత్త ం సంఖ్య పూరి్త చేసిన ఆడిట్ మిగిలినవి

1 జిలా్ల పరిషత్తు 9 9 0

2 మండల పరిషత్తు 443 433 10

3 గా్రమ పంచాయితీ 8673 8614 59

4 మునిసిపల్ కార్పోరేషనులు 6 6 0

5 మునిసిపాలిటీలు / నగర పంచాయితీలు 62 62 0

6 వ్యవ్సాయ మార్కెటు కమిటీలు 173 173 0

7 జిలా్ల గాంధాలయ సంసథ లు 10 10 0

మొత్త ం 9376 9307 69

పటి్టక్ -I

2016-17 సంవత్సరానికి సంసథ  వారీగా ఆడిట్ డిమండ్, పూరి్త మర్తయు మిగిలినవి
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పేరాల సంఖ్య మొత్త ం(రూ. లక్షలలో)

1 జిలా్ల పరిషత్తు 9 362 22484.38

2 మండల పరిషత్తు 433 5785 1983.68

3 గా్రమ పంచాయితీ 8614 170040 15517.81

4 మునిసిపల్ కార్పోరేషనులు 6 1398 131522.22

5 మునిసిపాలిటీలు /నగర పంచాయితీలు 62 3523 14165.57

6 వ్యవ్సాయ మార్కెటు కమిటీలు 173 3173 9812.61

7 జిలా్ల గాంధాలయ సంసథ లు 10 162 938.88

మొత్త ం 9307 184443 196425.15

2016-17 సంవత్సరానికి లేవనెత్తత న ఆడిట్ 

అభ్యంత్రములుక్ర మ 

సంఖ్య సంసథ  పేరు
నిరవహంచిన 

మొత్త ం ఆడిట్ల  
సంఖ్య

పటి్టక్ -II

2016-17 సంవత్సరానికి సంసథ  వారీగా లేవనెత్తత న ఆడిట్ అభ్యంత్రములు
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సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం
1 ఖాతాల అంకెలలో వ్యతాయసం. 7 35.50 74 41.78 1084 158.31 1165 235.59

2 అధికంగ్ర గా్రంటుల వినియోగం 5 118.57 258 283.66 667 353.17 930 755.40

3 గా్రంటు/నిధుల మళ్ళంపు 6 79.57 122 30.39 220 32.18 348 142.15

4
గడువు తేది ముగంపు నాటికి ముందు గా్రంటా్ను
వినియోగంచక పోవ్డం. 5 0.00 106 54.76 4240 48.84 4351 103.60

5 గా్రంటాు / నిధుల దురిినియోగం 1 0.00 54 7.94 85 37.88 140 45.82

6 పర తేయకించిన నిధులను వినియోగంచక పోవ్డం. 12 509.81 579 443.40 174 1.19 765 954.40

7 బకాయిలను వ్సూలు చేయక పోవ్డం 18 2637.53 127 171.08 9555 315.93 9700 3124.54

8 అడ్వినుుల సర్దు బాటును పండంగులో వుంచడం 13 206.63 14 6.42 237 158.00 264 371.05

9 నియమావ్ళ్ ఉలాంఘన 76 502.47 1140 240.42 55628 5679.75 56844 6422.63

10
ఓచరా్ద, వేతన బిలాులు / కంటింజంటు బిలాులనుండ 

తగగ ంపులు/వ్సూళ్ళను జమచేయక పోవ్డం 18 48.92 705 298.84 16023 3295.61 16746 3643.36

11 రికార్దు లను సమరిోంచక పోవ్డం 56 940.21 579 298.05 33238 4305.27 33873 5543.53

12 దురిినియోగ్రలు 0 0.00 30 35.10 558 450.56 588 485.66

13 అధిక చెలాింపులు 7 4.08 53 8.45 673 94.28 733 106.81

14 వ్ృధా వ్యయము 3 25.09 11 3.00 30 17.25 44 45.34

15 ఖాతాలలో పేర్కెనని నగదు / సో్టరు్ 0 0.00 0 0.00 194 2.74 194 2.74

16 వినిమయ ధృవ్పతాాల పండెన్సు 42 1439.23 263 16.20 2009 26.33 2314 1481.76

17 సర్చారీ్జ మొతాు ల పండంగు రికవ్ర్జ 0 0.00 0 0.00 163 0.00 163 0.00

18 ఇతరములు 85 0.00 1669 43.92 45261 540.52 47015 584.45

19
డడ / చెక్కెలను స్వికరించి, సకాలంలో  వ్సూలు
చేయక పోవ్డం. 8 15936.77 1 0.26 1 0.00 10 15937.03

362 22484.3798 5785 1983.68167 170040 15517.79105 176187 39985.85

మొత్త ం

మొత్త ం

పటి్టక్ -III (1)

2016-17 సంవత్సరానికి కేట్గిర్త వారీగా లేవనెత్తత న ఆడిట్ అభ్యంత్రములు
(రూ. లక్షలలో)

క్ర మ 

సంఖ్య కేట్గిర్త పేరు జిల్లల  పర్తషత్తత లు మండల పర్తషత్తత లు గార మపంచాతీలు
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సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం సంఖ్య మొత్త ం
1 ఖాతాల అంకెలలో వ్యతాయసం. 26 1128.53 115 246.30 103 549.29 8 36.25 252 1960.38

2 అధికంగ్ర గా్రంటుల వినియోగం 2 0.45 16 83.12 48 436.93 8 39.91 74 560.41

3 గా్రంటు/నిధుల మళ్ళంపు 5 129.85 37 708.95 17 581.54 1 0.00 60 1420.34

4
గడువు తేది ముగంపు నాటికి ముందు గా్రంటా్ను 

వినియోగంచక పోవ్డం. 3 0.00 23 15.00 0 0.00 1 0.00 27 15.00

5 గా్రంటాు / నిధుల దురిినియోగం 0 0.00 8 0.00 3 49.26 0 0.00 11 49.26

6 పర తేయకించిన నిధులను వినియోగంచక పోవ్డం. 13 327.21 30 0.00 20 8.09 0 0.00 63 335.30

7 బకాయిలను వ్సూలు చేయక పోవ్డం 174 78728.18 278 2164.58 242 2446.97 11 240.39 705 83580.12

8 అడ్వినుుల సర్దు బాటును పండంగులో వుంచడం 13 718.25 43 83.60 38 235.50 1 0.00 95 1037.35

9 నియమావ్ళ్ ఉలాంఘన 448 16687.97 1110 3641.80 1124 1366.57 51 532.30 2733 22228.65

10
ఓచరా్ద, వేతన బిలాులు / కంటింజంటు బిలాులనుండ 

తగగ ంపులు/వ్సూళ్ళను జమచేయక పోవ్డం 71 2460.17 164 972.47 193 296.96 9 12.70 437 3742.31

11 రికార్దు లను సమరిోంచక పోవ్డం 321 24848.09 780 4970.92 513 2514.17 24 1.38 1638 32334.56

12 దురిినియోగ్రలు 13 24.59 89 624.72 26 28.58 2 2.28 130 680.16

13 అధిక చెలాింపులు 36 207.65 112 76.07 62 102.13 4 0.48 214 386.33

14 వ్ృధా వ్యయము 4 29.41 16 26.90 7 3.58 0 0.00 27 59.90

15 ఖాతాలలో పేర్కెనని నగదు / సో్టరు్ 8 46.80 2 3.62 0 0.00 0 0.00 10 50.42

16 వినిమయ ధృవ్పతాాల పండెన్సు 4 0.00 44 4.34 6 0.00 4 10.59 58 14.93

17 సర్చారీ్జ మొతాు ల పండంగు రికవ్ర్జ 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00

18 ఇతరములు 254 6185.06 654 543.18 770 1193.04 38 62.59 1716 7983.88

19
డడ / చెక్కెలను స్వికరించి, సకాలంలో  వ్సూలు 

చేయక పోవ్డం. 3 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 4 0.00

1398 131522.22 3523 14165.57 3173 9812.61 162 938.88 8256 156439.27మొత్త ం

పటి్టక్ -III (2)

2016-17 సంవత్సరానికి కేట్గిర్త వారీగా లేవనెత్తత న ఆడిట్ అభ్యంత్రములు

క్ర మ 

సంఖ్య కేట్గిర్త పేరు
మునిసిపల్ కార్పోర్ేషన్ మునిసిపాలిటీలు / నగర 

పంచాయితీలు
వయవసాయ మర్కెటు 

క్మిటీలు జిల్లల  గర ంధాలయ సంసథ లు మొత్త ం

(రూ. లక్షలలో)
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రాబడులు చెలిల ంపులు రాబడులు చెలిల ంపులు రాబడులు చెలిల ంపులు రాబడులు చెలిల ంపులు

1 జిలా్ల పరిషత్తు 8955.07 11930.41 865.02 858.64 24.17 54.51 9844.26 12843.56

2 మండల పరిషత్తు 14696.77 12157.42 250.64 1109.99 177.58 86.89 15124.99 13354.29

3 గా్రమ పంచాయితీ 51174.63 46382.61 77450.78 52540.16 3780.75 2673.07 132406.16 101595.83

4 మునిసిపల్ కార్పోరేషనులు 265703.48 260337.42 6262.94 1007.30 9225.19 4368.73 281191.60 265713.44

5
మునిసిపాలిటీలు / నగర 

పంచాయితీలు 46600.81 49235.16 6562.35 3436.56 13352.86 9548.13 66516.02 62219.85

మొత్త ం 387130.76 380043.01 91391.73 58952.64 26560.55 16731.33 505083.04 455726.97

మొత్త ం

2016-17 సంవత్సరానికి నిధుల వారీగా వివరాలను చూపంచే ఏకీక్ృత్ పటి్టక్

పట్టి క -IV (ఎ)

(రూ. లక్షలలో)

క్ర మ 

సంఖ్య సంసథ  పేరు
సాధరణ నిధి / మునిసిపల్ 

సాధరణ నిధి (యు.ఎల్.బి)

14 వ ఆరి్తక్  సంఘం 
నిధులు

ఎస్.ఎఫ్.సి నిధులు  / 

క్యయపట్ల్ పాాజెకి్్ ఫండ్ 

(యు.ఎల్.బి)
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క్ర మ 

సంఖ్య సంసథ  పేరు రాబడులు చెలిల ంపులు

1 వ్యవ్సాయ మార్కెటు కమిటీలు 34775.38 34705.43

2 జిలా్ల గాంధాలయ సంసథ లు 4491.39 4754.05

మొత్త ం 39266.77 39459.48

పటి్టక్ -IV (బి)

2016-17 సంవత్సరానికి వయవసాయ మర్కెటు క్మిటీలు మర్తయు జిల్లల  గర ంధాలయ 

సంసథ ల యొక్ె రాబడులు మర్తయు చెలిల ంపులు

  (రూ. లక్షలలో)
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ఎస్.సి
(15%)

ఎస్.ట్ట
(6%)

డబ్ల్ల య & 

సి.డబ్ల్ల య
(15%)

1 ఆదిల్లబాద్ 113.83 19.21 0.00 228.96 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.47 1225.09

2 మంచిర్చయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 నిరమల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 కొమరంభం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 కర్జంనగర్ 102.07 24.49 477.02 0.00 17.96 0.00 9.66 0.00 0.00 0.00 1649.95 2281.15

6 జగతాయల 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 పద్ు పలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 ర్చజనన సిరిసిలా 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 0.00 21.22 5.46 0.98 14.42 0.00 0.00 13.80 5.52 13.80 191.37 266.57

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 మహబూబాబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 జనగ్రమ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 ఖమమం 32.01 17.52 0.00 789.78 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.40 1753.26

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 నలాగండ 404.06 24.99 0.00 189.68 0.00 0.00 0.00 92.81 37.12 92.81 7885.11 8726.58

17 సూర్చయపేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 మహబూబ్ నగర్ 107.46 29.93 0.00 374.99 1.85 0.00 0.00 77.15 30.86 77.15 0.13 699.52

20 నాగర్ కర్ననల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 వ్నపరిి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 రంగ్రర్కడు  593.55 18.89 0.00 0.00 0.27 0.13 4.24 0.00 0.00 0.00 462.04 1079.11

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 వికార్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 సంగ్రర్కడు  0.00 21.24 0.94 0.00 32.26 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 8233.82 8289.12

29 సిదిు పేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 నిజామాబాద్ 77.35 17.52 0.12 158.49 2.54 0.00 7525.81 0.00 0.00 0.00 0.00 7781.82

31 కామార్కడు  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్త ం 1430.32 195.00 483.54 1742.88 85.46 0.99 7539.71 183.76 73.50 183.76 20183.30 32102.23

డిపాజిటుల ఇత్రములు మొత్త ం

పటి్టక్ -V (ఎ)

అడ్వవనుస
లు

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా జిల్లల  పర్తషత్తత ల యొక్ె ఆదాయములు
ఆదాయము (రూ. లక్షలలో)

ఇ.యం.ఎఫ్ కేటాయింపుక్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు సిాంప్ డ్యయటీపై 

అదనపు ఛారీీ
త్లసర్త గార ంట్ 

(రూ.4)

సీనర్కజీ 

ఫీజు
ఇసుక్ వేలం 
ఛారీీలు

సమవేశ 
మందిరము + 

క్యవరిర్ అదె్ద + 

అమమక్ం ఆదాయం
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ఎస్.సి (15%) ఎస్.ట్ట (6%)
డబ్ల్ల య & సి.డబ్ల్ల య

(15%)

1 ఆదిల్లబాద్ 0.00 73.11 0.00 0.00 25.96 36.68 0.00 882.64 1018.38

2 మంచిర్చయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 నిరమల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 కొమరంభం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 కర్జంనగర్ 141.43 189.03 11.96 4.79 0.00 2.89 9.02 1596.60 1955.70

6 జగతాయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 పద్ు పలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 ర్చజనన సిరిసిలా 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 112.59 127.57 59.93 10.55 29.15 39.38 6.50 24.26 409.94

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 మహబూబాబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 జనగ్రమ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 ఖమమం 77.19 78.32 45.73 15.01 76.63 26.68 0.00 803.66 1123.24

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 నలాగండ 99.00 42.44 90.28 6.12 135.46 173.12 6.00 5315.32 5867.74

17 సూర్చయపేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 మహబూబ్ నగర్ 78.41 143.05 258.73 5.27 479.85 72.00 13.70 0.04 1051.05

20 నాగర్ కర్ననల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 వ్నపరిి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 రంగ్రర్కడు  125.39 404.58 199.92 65.27 218.33 58.50 0.00 544.48 1616.47

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 వికార్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 సంగ్రర్కడు  13.34 103.86 18.89 0.00 90.86 243.64 3.04 4421.48 4895.12

29 సిదిు పేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 నిజామాబాద్ 32.81 69.00 27.25 13.50 23.51 3.53 0.00 0.00 169.60

31 కామార్కడు  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్త ం 680.16 1230.98 712.68 120.51 1079.75 656.42 38.26 13588.47 18107.24

పటి్టక్ -V (బి)

మొత్త ం

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా జిల్లల  పర్తషత్తత ల యొక్ె వయయములు
వయయము (రూ. లక్షలలో)

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు సాథ పన ఛారీీలు 

(16%)

ఆసుత ల నిరవహణ 

(35%)

తా్రగు నీరు
(9%)

ఉహంచని 

చారీీలు(4%)
ఇత్రములు

వినియోగించబడిన ఇ.యం.ఎఫ్.
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ఎస్.సి
(15%)

ఎస్.ట్ట
(6%)

డబ్ల్ల య & 

సి.డబ్ల్ల య
(15%)

1 ఆదిల్లబాద్ 19.02 21.23 117.00 0.14 0.00 0.12 12.50 12.60 5.99 2.40 5.99 92.17 5.34 908.87 1203.37

2 మంచిర్చయల 79.12 13.15 112.67 5.78 7.16 0.00 0.00 0.43 11.29 4.97 12.42 0.00 2.94 635.38 885.31

3 నిరమల 30.40 17.65 113.40 24.55 0.00 0.12 1.00 1.51 0.00 0.00 0.00 6.59 2.71 681.56 879.49

4 కొమరంభం 0.00 13.09 92.40 0.13 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.33 0.38 439.75 547.32

5 కర్జంనగర్ 33.81 41.55 69.60 103.57 22.63 0.02 2.75 11.41 5.10 1.96 4.33 6.55 107.80 3106.18 3517.26

6 జగతాయల 98.95 16.11 103.20 4.52 1.28 2.57 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 57.38 0.22 10.61 295.14

7 పద్ు పలాి 121.97 18.57 9.12 106.20 22.29 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7.42 7.74 295.08

8 ర్చజనన సిరిసిలా 0.41 5.18 86.40 175.87 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.11 342.03

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 3.43 4.58 20.12 15.10 0.00 0.01 0.00 0.00 3.47 1.38 3.47 0.00 0.00 0.15 51.71

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 8.07 13.18 60.40 20.37 0.00 0.00 0.62 7.17 4.75 2.12 5.41 0.00 1.64 0.62 124.36

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 1.77 11.30 71.10 248.25 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 66.92 408.88

12 మహబూబాబాద్ 6.98 12.07 85.70 9.15 0.00 4.86 1.64 25.00 0.00 0.00 0.00 5.86 24.38 1415.78 1591.41

13 జనగ్రమ 38.02 8.49 51.81 5.60 0.00 0.46 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 28.49 0.00 93.47 227.31

14 ఖమమం 21.85 16.16 103.22 35.04 12.06 7.08 0.00 1.36 0.05 0.04 9.58 8.69 4.51 1286.43 1506.08

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 1.76 14.27 83.21 68.33 28.68 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 17.65 221.76

16 నలాగండ 78.86 18.98 119.31 8.27 0.00 16.16 16.55 0.15 0.70 20.78 9.34 20.78 0.41 7.56 317.85

17 సూర్చయపేట్ 22.85 9.27 84.30 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 2.97 7.41 0.00 0.24 0.42 143.22

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 125.39 13.68 80.70 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49 9.45 22.03 0.00 4.77 0.00 301.45

19 మహబూబ్ నగర్ 28.19 24.33 106.80 6.59 0.00 0.00 0.03 0.00 4.53 1.81 4.53 0.00 3.19 13.85 193.86

20 నాగర్ కర్ననల్ 15.23 9.72 62.70 12.75 0.00 7.43 0.02 0.00 6.68 2.68 6.65 0.00 1.97 3.76 129.59

21 వ్నపరిి 7.44 7.75 50.40 1.84 0.00 0.00 0.00 2.56 0.19 0.07 0.19 0.00 5.19 3.99 79.62

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 20.10 9.09 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 1.05 2.61 10.94 82.58

23 రంగ్రర్కడు  761.45 91.36 46.71 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 905.79

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 0.00 108.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.69 82.77 20.69 1.15 2.07 0.00 236.23

25 వికార్చబాద్ 57.70 36.36 7.81 1.22 1.00 0.26 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 105.24

26 హైద్ర్చబాద్ 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

27 మెద్క్ 29.67 13.85 77.70 2.76 0.00 7.16 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 2.60 0.01 3.94 144.09

28 సంగ్రర్కడు  111.95 19.06 144.41 28.11 0.00 18.09 0.30 12.28 1.58 0.63 1.58 4.63 0.48 44.80 387.91

29 సిదిు పేట్ 37.48 11.98 94.90 56.79 0.00 0.06 0.00 1.50 0.00 0.07 2.38 22.93 0.97 25.81 254.86

30 నిజామాబాద్ 42.18 19.65 322.07 56.78 0.00 16.50 0.00 8.95 0.00 0.00 0.00 3.52 0.32 9.30 479.27

31 కామార్కడు  36.85 13.89 82.20 15.99 19.98 2.45 0.00 11.12 27.37 10.95 27.37 2.12 0.00 1.00 251.28

మొత్త ం 1840.92 634.42 2497.77 1051.26 115.08 85.47 37.40 107.79 122.30 145.03 143.38 271.90 187.04 8869.57 16109.35

14 వ 

ఆరి్తక్ 
సంఘం

పటి్టక్ -VI (ఎ)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా మండల పర్తషత్తత ల యొక్ె ఆదాయములు

క్ర మ 

సం
ఖ్య

జిల్లల  పేరు

ఆదాయము (రూ. లక్షలలో)

సిాంప్ 

డ్యయటీపై 

అదనపు ఛారీీ

త్లసర్త 

గార ంట్ 

(రూ.8)

యం.ప.ప 

/ 

యం.ప.ట్ట.

సి గౌరవ 

భ్ృత్త

సీనర్కజీ 

ఫీజు
రాషిర ఆరి్తక్ 
సంఘం ఇత్రములు మొత్త ం

ఇసుక్ 
వేలం 
ఛారీీలు

సమవేశ 
మందిరము + 

క్యవరిర్ అదె్ద + 

అమమక్ం 
ఆదాయం

అడ్వవనుస
లు డిపాజిటుల

ఇ.యం.ఎఫ్ కేటాయింపు
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ఎస్.సి
(15%)

ఎస్.ట్ట
(6%)

డబ్ల్ల య & సి.డబ్ల్ల య
(15%)

1 ఆదిల్లబాద్ 116.69 31.82 0.54 0.02 0.00 0.08 0.00 122.28 5.39 1194.36 1471.17

2 మంచిర్చయల 166.67 6.14 2.70 0.85 0.00 6.20 0.05 0.00 1.38 804.23 988.22

3 నిరమల 548.67 177.88 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 26.47 3.90 165.63 923.26

4 కొమరంభం 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.09 2.24 551.81 672.26

5 కర్జంనగర్ 103.69 249.83 1.69 0.66 2.37 78.76 31.50 16.48 3.27 182.74 671.00

6 జగతాయల 182.68 0.00 0.75 0.30 0.00 0.04 1.34 167.75 2.07 85.31 440.23

7 పద్ు పలాి 119.37 18.11 2.65 2.43 0.75 8.37 11.23 5.38 4.05 46.82 219.17

8 ర్చజనన సిరిసిలా 86.10 101.57 1.52 0.61 0.00 31.36 0.00 0.00 0.00 137.87 359.02

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 43.44 31.70 3.32 0.66 6.12 30.95 0.00 8.06 1.68 1.38 127.32

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 68.27 20.31 0.10 0.04 0.00 5.00 0.00 0.00 0.19 0.00 93.92

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 166.11 11.96 0.70 0.15 0.24 47.94 1.14 4.15 0.01 103.98 336.38

12 మహబూబాబాద్ 79.77 12.31 0.51 0.20 0.00 47.62 0.00 71.10 0.00 2177.56 2389.08

13 జనగ్రమ 140.26 28.88 2.96 0.78 0.00 19.45 16.13 111.24 1.32 59.01 380.03

14 ఖమమం 99.40 42.81 10.61 4.27 23.04 2.49 0.00 57.39 6.93 1232.06 1478.99

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 116.60 253.07 4.59 1.72 12.54 2.39 6.66 0.00 1.23 7.42 406.24

16 నలాగండ 194.67 43.39 4.14 0.74 2.10 8.76 0.19 91.74 10.51 0.00 356.24

17 సూర్చయపేట్ 89.55 77.17 3.42 3.78 5.46 24.92 0.49 0.00 7.93 3.84 216.55

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 211.91 62.70 24.50 9.34 0.00 0.00 308.46 44.13 13.01 0.00 674.05

19 మహబూబ్ నగర్ 228.02 0.00 3.76 1.13 2.96 4.68 0.00 0.00 4.70 0.00 245.25

20 నాగర్ కర్ననల్ 62.70 21.75 2.01 0.67 0.00 6.44 0.00 3.83 2.74 26.28 126.42

21 వ్నపరిి 19.88 9.42 4.77 2.20 2.25 3.66 1.58 42.84 1.98 54.74 143.32

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 37.86 6.45 1.27 0.93 3.46 1.80 0.00 34.65 8.81 51.50 146.73

23 రంగ్రర్కడు  86.44 596.47 106.54 38.47 79.51 0.00 0.00 0.00 0.00 57.51 964.94

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 108.56 0.00 6.90 2.75 6.89 0.00 0.00 59.93 1.99 0.00 187.02

25 వికార్చబాద్ 10.03 16.97 3.85 15.49 4.50 12.01 27.85 26.96 3.10 27.82 148.57

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 83.68 22.08 4.58 2.20 7.62 12.70 0.00 71.89 3.49 41.41 249.65

28 సంగ్రర్కడు  237.23 28.63 10.78 4.27 10.86 44.37 6.61 92.10 0.48 32.09 467.44

29 సిదిు పేట్ 203.61 50.08 3.85 0.77 6.34 15.81 2.08 65.78 4.36 52.78 405.46

30 నిజామాబాద్ 220.27 119.13 13.00 6.25 2.71 4.99 0.96 44.78 2.33 31.43 445.85

31 కామార్కడు  82.67 44.60 4.40 3.03 10.08 3.99 0.56 36.34 2.82 63.61 252.11

మొత్త ం 4001.91 2085.23 231.14 104.71 189.81 424.79 416.83 1236.37 101.91 7193.18 15985.88

పటి్టక్ -VI (బి)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా మండల పర్తషత్తత ల యొక్ె వయయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు
వయయము (రూ. లక్షలలో)

సాథ పన ఛారీీలు / 

గౌరవ భ్ృత్త
ఆసుత ల 

నిరవహణ
వినియోగించబడిన ఇ.యం.ఎఫ్.

తా్రగు నీరు ఉహంచని 

చారీీలు
14 వ ఆరి్తక్ 
సంఘం

రాషిర ఆరి్తక్ 
సంఘం ఇత్రములు మొత్త ం
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పనుులు పన్నుత్రము
లు

గౌరవ భ్ృత్త 

గార ంటు
ఇత్ర 

రాబడులు
మొత్త ం

(1+2+3+4)

13 వ ఆరి్తక్ 
సంఘం గార ంటు

14 వ ఆరి్తక్ సంఘం 
గార ంటు

ఎస్.ఎఫ్.సి 

గార ంటు
గార ంట్ల  మొత్త ం   

(6 + 7 + 8)

మొత్త ం రాబడులు 

(5 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ఆదిల్లబాద్ 328.15 39.71 205.35 472.60 1045.81 0.00 2457.15 5.55 2462.70 3508.50

2 మంచిర్చయల 415.29 343.30 106.44 376.73 1241.76 0.00 2456.21 11.72 2467.93 3709.69

3 నిరమల 254.48 59.82 168.15 436.67 919.12 0.00 2410.19 0.05 2410.24 3329.36

4 కొమరంభం 242.04 114.59 1.50 244.85 602.98 0.00 1922.61 0.42 1923.03 2526.01

5 కర్జంనగర్ 553.16 775.96 232.06 873.69 2434.88 10.76 2589.07 4.58 2604.41 5039.29

6 జగతాయల 475.30 363.54 239.10 299.61 1377.55 1.65 3020.66 0.37 3022.68 4400.23

7 పద్ు పలాి 378.22 223.56 153.90 134.10 889.78 2.29 2035.02 2.42 2039.73 2929.52

8 ర్చజనన సిరిసిలా 232.67 374.16 155.63 253.27 1015.72 0.79 2033.13 4.25 2038.17 3053.89

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 229.17 257.76 112.40 89.16 688.49 0.00 1090.47 0.00 1090.47 1778.97

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 412.91 383.70 228.11 301.85 1326.56 0.00 2460.79 0.00 2460.79 3787.35

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 326.07 258.28 213.33 355.58 1153.25 2.61 2611.74 0.00 2614.34 3767.59

12 మహబూబాబాద్ 412.03 411.13 206.05 223.20 1252.41 0.00 2731.59 24.66 2756.25 4008.66

13 జనగ్రమ 263.31 383.95 188.70 320.61 1156.57 0.00 1934.75 1.40 1936.15 3092.72

14 ఖమమం 838.69 758.44 386.10 272.82 2256.05 0.00 4064.40 27.62 4092.01 6348.06

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 1197.05 349.73 121.66 750.71 2419.15 0.00 3267.63 71.64 3339.28 5758.42

16 నలాగండ 973.04 352.03 440.63 294.30 2060.00 4.08 4970.05 7.47 4981.60 7041.60

17 సూర్చయపేట్ 570.64 184.85 292.44 291.62 1339.54 0.00 3440.67 4.73 3445.40 4784.94

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 1069.18 375.37 256.09 833.68 2534.33 1.77 2503.72 0.00 2505.49 5039.82

19 మహబూబ్ నగర్ 298.31 57.08 286.80 334.11 976.30 0.00 2923.26 0.61 2923.87 3900.17

20 నాగర్ కర్ననల్ 323.17 361.07 266.60 215.77 1166.61 0.32 2959.98 30.85 2991.16 4157.77

21 వ్నపరిి 183.33 313.60 161.00 355.55 1013.48 0.06 2550.50 0.28 2550.85 3564.33

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 191.52 48.38 170.10 271.92 681.91 0.00 2109.40 0.50 2109.90 2791.81

23 రంగ్రర్కడు  859.15 131.66 102.66 301.50 1394.97 0.00 1193.31 0.26 1193.58 2588.54

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 7048.23 769.67 _ 367.79 8185.69 0.00 1317.52 579.09 1896.61 10082.30

25 వికార్చబాద్ 477.95 22.00 174.03 421.83 1095.81 8.07 2782.91 2.02 2793.01 3888.81

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 577.12 207.60 231.80 435.87 1452.39 0.00 3285.02 0.95 3285.97 4738.36

28 సంగ్రర్కడు  2026.11 792.05 359.54 974.96 4152.66 0.00 5352.40 4.04 5356.44 9509.10

29 సిదిు పేట్ 793.88 303.77 326.19 415.31 1839.15 5.51 3692.34 0.31 3698.17 5537.31

30 నిజామాబాద్ 1318.22 931.78 296.42 587.53 3133.95 0.00 4427.86 2.19 4430.05 7564.00

31 కామార్కడు  599.33 433.02 284.81 396.88 1714.04 0.00 3401.06 0.14 3401.20 5115.24

మొత్త ం 23867.70 10381.56 6367.57 11904.08 52520.91 37.91 83995.42 788.14 84821.47 137342.38

పటి్టక్ -VII (ఎ)

జిల్లల  పేరు

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా గార మ పంచాయితీ యొక్ె ఆదాయములు

క్ర మ 

సంఖ్య

(రూ. లక్షలలో)
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సిబబంది జీత్రలు గౌరవ భ్ృత్త ఇత్ర పర్తపాలనా 

వయయం నిరవహణ వయయం మొత్త ం 13 వ ఆరి్తక్ 
సంఘం మొత్త ం

అభివృదిి 

పనులు
నిరవహణ 

వయయం
1 ఆదిల్లబాద్ 109.31 152.74 150.07 294.94 707.05 0.00 0.00 0.00

2 మంచిర్చయల 239.22 65.91 332.78 345.33 983.24 0.00 0.00 0.00

3 నిరమల 156.77 122.60 19.51 253.78 552.66 0.00 0.00 0.00

4 కొమరంభం 80.66 98.13 4.81 306.62 490.22 0.00 0.00 0.00

5 కర్జంనగర్ 583.34 157.56 240.08 1112.70 2093.68 121.76 79.12 42.64

6 జగతాయల 491.16 89.05 133.03 512.61 1225.86 26.33 20.73 5.60

7 పద్ు పలాి 280.56 106.95 64.30 404.98 856.79 114.09 27.98 86.11

8 ర్చజనన సిరిసిలా 347.66 102.52 51.36 337.26 838.80 145.37 65.81 79.56

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 213.75 35.17 72.91 175.19 497.01 53.95 24.03 29.91

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 297.20 163.60 123.27 394.01 978.09 307.13 118.96 188.17

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 264.61 163.87 124.21 337.81 890.50 84.93 25.70 59.23

12 మహబూబాబాద్ 411.65 154.51 53.06 467.10 1086.31 67.34 21.61 45.73

13 జనగ్రమ 277.95 143.50 69.89 486.68 978.03 79.79 78.40 1.39

14 ఖమమం 334.65 321.52 584.59 673.10 1913.85 0.00 0.00 0.00

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 240.56 97.76 467.16 392.05 1197.52 4.34 2.97 1.38

16 నలాగండ 557.92 338.11 478.85 595.07 1969.95 97.38 75.69 21.69

17 సూర్చయపేట్ 17.46 246.23 214.10 693.88 1171.67 0.00 0.00 0.00

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 500.95 196.64 431.08 1094.56 2223.24 61.54 44.69 16.85

19 మహబూబ్ నగర్ 82.37 215.68 131.02 268.64 697.72 112.16 27.56 84.60

20 నాగర్ కర్ననల్ 203.17 211.18 416.19 63.90 894.43 196.36 179.41 16.95

21 వ్నపరిి 179.37 123.70 26.24 275.99 605.30 45.66 18.58 27.08

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 83.93 115.74 15.07 190.11 404.85 22.70 2.84 19.87

23 రంగ్రర్కడు  330.25 69.25 315.27 449.60 1164.38 255.87 223.56 32.31

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 1339.08 0.00 2514.76 3912.74 7766.58 0.00 0.00 0.00

25 వికార్చబాద్ 182.09 168.73 69.13 490.43 910.37 14.23 4.79 9.44

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 2867.11 1613.89 5167.94 2130.80 11779.74 0.00 0.00 0.00

28 సంగ్రర్కడు  750.07 286.71 2057.22 1019.41 4113.41 86.79 0.00 86.79

29 సిదిు పేట్ 429.71 254.18 211.79 374.76 1270.44 328.51 32.76 295.75

30 నిజామాబాద్ 1021.37 252.74 261.95 1169.25 2705.32 18.90 10.90 8.00

31 కామార్కడు  579.07 0.00 0.00 0.00 579.07 0.05 0.00 0.05

మొత్త ం 13452.95 6068.17 14801.64 19223.30 53546.06 2245.18 1086.10 1159.09

పటి్టక్ -VII(బి)-1

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా గార మ పంచాయితీ యొక్ె వయయములు
(రూ. లక్షలలో)

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు
సాధారణ నిధి 13 వ ఆరి్తక్ సంఘం
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14 వ ఆరి్తక్ సంఘం 
మొత్త ం అభివృదిి పనులు నిరవహణ వయయం ఎస్.ఎఫ్.సి 

మొత్త ం అభివృదిి పనులు నిరవహణ వయయం
1 ఆదిల్లబాద్ 1704.06 692.19 1011.88 1.74 0.88 0.86 16.74 2429.60

2 మంచిర్చయల 1623.30 574.92 1048.38 9.74 6.48 3.26 6.61 2622.89

3 నిరమల 1431.21 365.22 1065.99 0.00 0.00 0.00 3.86 1987.73

4 కొమరంభం 1340.72 350.69 990.03 1.01 1.01 0.00 15.58 1847.53

5 కర్జంనగర్ 1608.84 1054.51 554.33 3.08 0.93 2.16 28.04 3855.40

6 జగతాయల 1944.59 1230.97 713.62 10.93 9.81 1.11 2.11 3209.82

7 పద్ు పలాి 1178.33 194.59 983.74 5.13 0.00 5.13 1.24 2155.59

8 ర్చజనన సిరిసిలా 1141.63 729.03 412.59 1.50 1.04 0.47 0.30 2127.60

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 663.76 267.87 395.90 1.00 0.00 1.00 2.87 1218.60

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 2032.91 678.31 1354.60 0.90 0.00 0.90 0.90 3319.94

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 1517.33 258.33 1259.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2492.76

12 మహబూబాబాద్ 2159.39 831.29 1328.10 8.22 0.27 7.95 0.75 3322.00

13 జనగ్రమ 1416.81 983.49 433.32 3.36 3.36 0.00 46.09 2524.08

14 ఖమమం 5279.45 2278.70 3000.75 15.77 12.65 3.12 21.44 7230.52

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 2429.20 1367.77 1061.43 35.91 0.36 35.56 314.67 3981.65

16 నలాగండ 3498.18 10.94 3487.24 5.74 1.92 3.82 0.00 5571.25

17 సూర్చయపేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1171.67

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 1343.08 949.92 393.16 0.00 0.00 0.00 3.74 3631.60

19 మహబూబ్ నగర్ 1925.66 748.67 1176.99 0.08 0.00 0.08 0.00 2735.61

20 నాగర్ కర్ననల్ 1953.39 1768.38 185.01 0.95 0.73 0.22 0.00 3045.13

21 వ్నపరిి 1423.79 293.71 1130.08 2.23 0.00 2.23 0.00 2076.97

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 1229.15 193.99 1035.16 2.11 0.00 2.11 1.50 1660.32

23 రంగ్రర్కడు  612.65 535.83 76.82 0.26 0.00 0.26 0.00 2033.16

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 984.66 984.66 0.00 324.34 324.34 0.00 339.68 9415.26

25 వికార్చబాద్ 2034.92 478.73 1556.19 0.83 0.44 0.39 0.00 2960.35

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 18652.43 11615.50 7036.93 0.00 0.00 0.00 0.00 30432.17

28 సంగ్రర్కడు  3236.13 2240.45 995.68 2.74 1.20 1.54 130.05 7569.12

29 సిదిు పేట్ 1814.13 279.83 1534.30 8.80 6.94 1.87 1.47 3423.36

30 నిజామాబాద్ 3008.18 1065.82 1942.36 1.97 0.00 1.97 0.00 5734.37

31 కామార్కడు  2742.40 641.11 2101.29 2.99 0.32 2.67 1.71 3326.21

మొత్త ం 71930.30 33665.40 38264.90 451.35 372.68 78.67 939.37 129112.27

జిల్లల  పేరుక్ర మ 

సంఖ్య

పటి్టక్ -VII(బి)-2

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా గార మ పంచాయితీ యొక్ె వయయములు

14 వ ఆరి్తక్ సంఘం రాషిర ఆరి్తక్ సంఘం
మొత్త ం

(రూ. లక్షలలో)

ఇత్రములు

124



పనుుల రాబడి 

(110)

కేటాయించిన రాబడి 

మర్తయు 

పర్తహారాలు (120)

మునిసపల్ ఆసుత ల 

నుండి అదె్ద ఆదాయం 
(130)

ఫీజులు 

మర్తయు 

వినియోగదా
రు ఛారీీలు 

(140)

అమమక్ం 
మర్తయు అదె్ద 

ఛారీీలు (150)

ర్కవెన్యయ గార ంటుల  మర్తయు 

సహక్యరం మర్తయు 

రాయితీలు (రహదార్త 

నిరవహణ మంజూరు / 

ఎనిుక్ల మంజూరు / 

నీట్ట సరఫరా - టాయప్ 

విరాళం  (160)

ఇత్ర ఆదాయం 
(పటిుబడులు / బ్యంక్ 
వడీ్డ / ఇత్రులు) 

(170+171+180)

మొత్త ం 
ఆదాయం

1 జి.హచ్.యం.సి 131106.00 17256.11 847.34 87786.93 92.04 1413.18 5461.77 243963.37

2 జి.డబా్ల్య.యం.సి 5701.16 1613.98 79.25 3353.18 10.68 0.00 196.15 10954.40

3 కర్జంనగర్ 1508.03 745.29 49.57 2370.83 10.63 0.00 131.55 4815.89

4 ర్చమగుండం 796.04 201.11 40.81 1084.34 17.40 0.40 111.10 2251.20

5 ఖమమం 1737.17 451.65 112.59 4109.20 1.23 2.78 125.40 6540.02

6 నిజామాబాద్ 1093.86 360.81 98.42 983.67 0.00 19.42 24.35 2580.53

141942.26 20628.95 1227.98 99688.15 131.98 1435.78 6050.32 271105.41మొత్త ం

పటి్టక్ -VIII (ఎ)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా మునిసిపల్ క్యర్పోరేషనుల యొక్ె ఆదాయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు

ఆదాయము (రూ. లక్షలలో)
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సాథ పన ఖ్రుులు 

(210)

పర్తపాలనాపరమైన
 ఖ్రుులు (220)

క్యరయక్ల్లపాలు 

మర్తయు నిరవహణ 

 (230)

ఇత్ర ఖ్రుులు 

(240+250+271)

అభివృదిి పనులు 

(410+412) (R&P)

ఇత్ర ఖ్రుులు 

(పటిుబడులు / 

బ్యంక్ వడీ్డ / 

ఇత్రులు)

మొత్త ం 
వయయము

1 జి.హచ్.యం.సి 109035.09 27582.09 66129.94 1495.44 77556.00 0.00 281798.56

2 జి.డబా్ల్య.యం.సి 3608.86 729.32 4207.16 294.54 11797.05 1034.00 21670.93

3 కర్జంనగర్ 1430.36 187.49 1092.39 6.69 1346.19 0.00 4063.12

4 ర్చమగుండం 481.15 134.20 717.72 10.85 10963.15 89.84 12396.91

5 ఖమమం 946.00 839.68 1358.84 93.87 18138.73 15044.67 36421.79

6 నిజామాబాద్ 786.09 140.43 1258.11 22.07 2002.82 0.00 4209.52

116287.55 29613.21 74764.16 1923.46 121803.94 16168.51 360560.83మొత్త ం

పటి్టక్ -VIII (బి)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా మునిసిపల్ క్యర్పోరేషనుల యొక్ె వయయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు

వయయము (రూ. లక్షలలో)

126



పనుుల 

రాబడి
(110)

కేటాయించిన 

రాబడి మర్తయు 

పర్తహారాలు 

(120)

మునిసపల్ ఆసుత ల 

నుండి అదె్ద 

ఆదాయం (130)

ఫీజులు 

మర్తయు 

వినియోగదారు 

ఛారీీలు (140)

అమమక్ం 
మర్తయు 

అదె్ద ఛారీీలు 

(150)

ర్కవెన్యయ గార ంటుల  మర్తయు 

సహక్యరం మర్తయు 

రాయితీలు (రహదార్త 

నిరవహణ మంజూరు / 

ఎనిుక్ల మంజూరు / నీట్ట 

సరఫరా - టాయప్ విరాళం 
(160)

ఇత్ర ఆదాయం 
(పటిుబడులు / బ్యంక్ 
వడీ్డ / ఇత్రులు) 

(170+171+180)

మొత్త ం 
ఆదాయం

1 ఆదిల్లబాద్ 577.30 91.68 66.06 531.52 0.35 11.37 107.71 1385.99

2 మంచిర్చయల 851.58 316.10 111.94 1195.46 12.62 495.61 312.36 3295.68

3 నిరమల 315.41 328.89 63.50 428.38 2.67 0.24 40.23 1179.32

4 కొమరంభం 161.92 21.56 17.73 83.79 1.69 0.00 34.41 321.10

5 కర్జంనగర్ 356.95 34.49 10.66 160.28 2.16 279.17 18.92 862.63

6 జగతాయల 723.23 394.13 77.06 1034.81 15.29 6.60 117.14 2368.26

7 పద్ు పలాి 364.92 176.91 13.56 366.30 1.07 0.00 17.91 940.67

8 ర్చజనన సిరిసిలా 548.41 114.65 60.33 556.44 8.05 90.40 113.56 1491.84

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 663.90 50.75 154.81 869.41 4.05 0.00 53.59 1796.51

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 220.25 20.58 4.00 0.00 0.00 532.99 821.00 1598.83

12 మహబూబాబాద్ 287.03 78.36 13.06 236.36 0.01 0.00 11.70 626.51

13 జనగ్రమ 194.29 171.31 10.06 240.27 0.24 0.65 37.45 654.27

14 ఖమమం 357.77 1.51 27.31 8.95 0.05 0.00 220.65 616.24

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 1059.12 175.11 84.12 988.27 3.37 269.19 79.23 2658.41

16 నలాగండ 1652.95 468.75 45.87 1454.79 10.57 20.00 210.69 3863.61

17 సూర్చయపేట్ 1138.93 569.84 117.98 1715.93 2.47 5.73 92.22 3643.10

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 364.44 247.09 33.05 266.20 0.89 22.31 5.11 939.09

19 మహబూబ్ నగర్ 1243.82 269.20 294.55 1556.85 10.98 7.23 540.91 3923.54

20 నాగర్ కర్ననల్ 666.71 97.17 126.47 608.81 0.70 0.00 29.07 1528.92

21 వ్నపరిి 217.71 96.06 20.50 291.63 0.15 307.30 38.89 972.24

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 347.45 110.49 165.35 170.58 0.00 0.16 19.88 813.91

23 రంగ్రర్కడు  2626.29 2289.56 47.76 942.26 5.26 418.89 207.51 6537.53

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 1106.46 1075.42 3.04 598.85 0.90 578.27 7.09 3370.03

25 వికార్చబాద్ 415.14 172.38 53.33 262.87 1.10 0.00 17.91 922.72

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 192.45 59.54 39.30 234.87 0.00 0.00 11.88 538.04

28 సంగ్రర్కడు  1288.82 357.39 77.01 696.47 2.05 0.00 127.48 2549.22

29 సిదిు పేట్ 1069.42 209.54 130.27 1375.58 1.72 8.08 104.80 2899.41

30 నిజామాబాద్ 400.78 5050.41 81.44 321.71 12.45 2.50 1078.87 6948.16

31 కామార్కడు  356.99 243.25 18.91 322.74 1.86 0.00 582.92 1526.68

మొత్త ం 19770.44 13292.11 1969.04 17520.39 102.71 3056.69 5061.10 60772.47

పటి్టక్ -IX (ఎ)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా మునిసిపాలిటీలు / నగర పంచాయితీల యొక్ె ఆదాయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు

ఆదాయము (రూ. లక్షలలో)

127



సాథ పన ఖ్రుులు 

(210)

పర్తపాలనాపరమైన 

ఖ్రుులు (220)

క్యరయక్ల్లపాలు 

మర్తయు 

నిరవహణ (230)

ఇత్ర ఖ్రుులు 

(240+250+271)

అభివృదిి పనులు 

(410+412) (R&P)

ఇత్ర ఖ్రుులు 

(పటిుబడులు / బ్యంక్ 
వడీ్డ / ఇత్రులు)

మొత్త ం 
వయయము

1 ఆదిల్లబాద్ 384.24 37.86 406.14 4.62 12876.58 28.09 13737.53

2 మంచిర్చయల 621.14 97.37 726.41 404.54 0.00 0.01 1849.46

3 నిరమల 396.20 116.34 458.41 6.01 652.65 231.91 1861.52

4 కొమరంభం 210.00 22.02 111.84 2.84 0.00 0.00 346.70

5 కర్జంనగర్ 211.16 156.62 85.71 2.60 163.93 174.04 794.06

6 జగతాయల 351.90 90.93 388.53 0.09 0.00 0.00 831.46

7 పద్ు పలాి 184.73 101.60 248.59 0.09 2657.34 61.84 3254.19

8 ర్చజనన సిరిసిలా 392.32 165.94 397.79 8.17 0.00 0.00 964.22

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 232.26 189.31 196.04 3.53 985.86 0.00 1607.00

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 543.51 310.93 40.70 517.70 48.28 0.00 1461.11

12 మహబూబాబాద్ 147.57 96.02 107.91 0.11 5073.14 0.58 5425.33

13 జనగ్రమ 182.05 50.17 199.83 11.29 2732.01 145.10 3320.45

14 ఖమమం 244.73 27.94 25.39 0.21 10.17 263.80 572.24

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 710.49 172.31 557.95 0.15 4748.15 0.34 6189.39

16 నలాగండ 1464.96 364.09 854.74 34.18 0.00 0.00 2717.97

17 సూర్చయపేట్ 663.36 232.05 1061.12 15.22 35870.06 50.00 37891.81

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 278.59 54.19 428.20 1.64 0.00 0.00 762.62

19 మహబూబ్ నగర్ 797.02 214.92 2131.64 15.52 6152.19 1163.84 10475.13

20 నాగర్ కర్ననల్ 319.93 147.81 487.66 10.58 7730.37 14.33 8710.69

21 వ్నపరిి 283.82 121.41 109.13 0.25 192.86 55.59 763.06

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 264.73 41.52 192.62 0.40 347.89 725.77 1572.93

23 రంగ్రర్కడు  1019.38 448.20 1394.61 12.67 0.00 54.24 2929.10

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 194.12 178.34 199.73 9.62 198.35 0.00 780.16

25 వికార్చబాద్ 351.06 89.48 238.76 1.01 0.00 0.00 680.31

26 హైద్ర్చబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 మెద్క్ 128.45 118.83 122.17 0.00 0.00 0.00 369.45

28 సంగ్రర్కడు  658.61 392.28 566.91 20.33 0.00 13.45 1651.58

29 సిదిు పేట్ 696.67 287.09 1041.31 75.44 0.00 0.00 2100.51

30 నిజామాబాద్ 502.62 66.44 293.20 11.86 2152.83 0.00 3026.95

31 కామార్కడు  312.89 126.01 140.79 3.92 125.28 500.66 1209.55

మొత్త ం 12748.50 4518.04 13213.83 1174.59 82717.95 3483.58 117856.48

పటి్టక్ -IX (బి)

వయయము (రూ. లక్షలలో)

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా మునిసిపాలిటీలు / నగర పంచాయితీల యొక్ె వయయములు
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మర్కెట్ ఫీజు లైసెనస్ ఫీజు ఆసిత  అదె్దలు
పటిుబడిపై వడీ్డ + ఇత్ర 

వనరుల నుండి వచేు ఆదాయం 
+ ఆలసయ రుసుము

ర్తక్వరీలు ఇత్రములు మొత్త ం 
ఆదాయం

1 ఆదిల్లబాద్ 1353.61 2.91 20.44 0.00 26.96 44.73 1448.66

2 మంచిర్చయల 357.65 0.36 0.56 0.00 0.55 0.07 359.19

3 నిరమల 610.24 1.62 46.15 0.00 0.00 218.48 876.49

4 కొమరంభం 734.84 2.06 3.28 0.00 1.94 0.37 742.49

5 కర్జంనగర్ 1228.47 1.77 37.52 0.75 320.40 315.68 1904.58

6 జగతాయల 546.44 3.16 22.25 0.05 168.64 41.19 781.73

7 పద్ు పలాి 469.77 1.19 10.03 0.00 5.19 13.46 499.64

8 ర్చజనన సిరిసిలా 391.05 0.58 5.68 57.32 81.25 101.32 637.19

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 2079.56 6.86 96.98 14.41 595.15 25.33 2818.29

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 759.75 1.10 9.87 6.52 16.13 3.71 797.08

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 437.90 0.76 2.01 0.09 2.73 0.38 443.87

12 మహబూబాబాద్ 662.84 1.89 5.38 0.82 17.79 5.69 694.42

13 జనగ్రమ 522.72 0.70 3.69 0.49 6.69 1.75 536.04

14 ఖమమం 2406.04 4.68 56.78 14.07 409.11 64.05 2954.74

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 962.00 2.57 6.72 5.45 33.60 178.97 1189.31

16 నలాగండ 696.54 1.02 9.29 0.00 0.00 254.93 961.78

17 సూర్చయపేట్ 1003.97 1.47 40.86 12.07 373.15 1.21 1432.73

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 610.01 0.33 3.45 0.00 19.59 1.23 634.61

19 మహబూబ్ నగర్ 349.53 1.29 19.06 0.32 21.29 200.20 591.68

20 నాగర్ కర్ననల్ 357.93 1.34 31.23 0.00 11.19 9.74 411.42

21 వ్నపరిి 256.28 0.64 7.95 40.16 2.13 12.08 319.24

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 335.51 1.23 16.27 0.00 1.36 0.76 355.13

23 రంగ్రర్కడు  439.71 2.43 42.11 0.00 20.34 18.26 522.53

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 194.55 1.32 4.63 4.80 1.27 2.62 209.19

25 వికార్చబాద్ 615.43 2.74 39.06 8.39 6.84 94.77 767.22

26 హైద్ర్చబాద్ 954.96 1.83 225.71 29.21 0.00 5.68 1217.39

27 మెద్క్ 300.65 0.48 6.24 0.19 148.95 100.00 556.51

28 సంగ్రర్కడు  761.03 2.58 34.80 1.81 2.00 22.07 824.28

29 సిదిు పేట్ 1130.19 2.33 58.73 15.30 56.37 1904.70 3167.63

30 నిజామాబాద్ 1306.15 1.88 33.36 22.49 354.34 289.77 2007.99

31 కామార్కడు  606.36 1.49 13.80 1.54 201.01 32.25 856.46

మొత్త ం 23441.69 56.62 913.88 236.24 2905.96 3965.44 31519.51

పటి్టక్ -X (ఎ)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా వయవసాయ మర్కెటు క్మిటీల యొక్ె ఆదాయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు

ఆదాయము (రూ. లక్షలలో)
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చెలిల ంపులు మర్తయు 

భ్త్రయలు క్ంటీంజెనీస
అభివృదిి పనులు (సిోల్ 

ఓవర్ + కొత్త  పనులు + రై్కత్త 

బజార్ నిరవహణ)

సి.యం.ఎఫ్ ఇత్రములు మొత్త ం వయయము

1 ఆదిల్లబాద్ 291.36 315.49 81.72 133.87 212.17 1034.60

2 మంచిర్చయల 97.04 195.29 25.55 68.15 11.42 397.45

3 నిరమల 240.39 0.00 78.72 94.64 574.89 988.64

4 కొమరంభం 124.80 614.90 21.82 63.36 6.22 831.10

5 కర్జంనగర్ 202.32 415.45 801.15 151.51 388.05 1958.48

6 జగతాయల 141.98 394.70 131.36 122.42 64.95 855.41

7 పద్ు పలాి 100.04 237.77 207.05 79.03 95.51 719.40

8 ర్చజనన సిరిసిలా 100.32 171.29 84.07 44.72 353.28 753.68

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 322.69 670.80 701.87 477.11 650.10 2822.57

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 118.39 204.89 213.86 38.97 9.58 585.69

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 77.47 69.26 151.64 36.14 1.37 335.88

12 మహబూబాబాద్ 143.96 369.59 34.46 81.28 122.22 751.50

13 జనగ్రమ 110.99 139.04 169.45 59.77 25.11 504.36

14 ఖమమం 77.32 509.94 77.07 198.29 1325.58 2188.21

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 182.16 369.42 165.59 97.44 859.08 1673.69

16 నలాగండ 238.94 335.30 104.36 67.11 246.07 991.78

17 సూర్చయపేట్ 347.83 385.16 55.06 78.91 766.44 1633.40

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 176.99 225.86 123.88 60.88 201.84 789.45

19 మహబూబ్ నగర్ 217.03 156.77 262.03 40.03 45.98 721.84

20 నాగర్ కర్ననల్ 151.04 91.42 156.61 36.24 32.55 467.86

21 వ్నపరిి 153.99 0.00 25.89 43.56 97.78 321.22

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 100.76 84.40 132.15 13.31 129.44 460.06

23 రంగ్రర్కడు  158.92 114.95 189.58 65.54 164.76 693.73

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 27.30 162.19 22.91 47.73 1.07 261.20

25 వికార్చబాద్ 211.54 189.49 251.53 97.32 115.86 865.74

26 హైద్ర్చబాద్ 721.23 321.64 75.06 0.00 41.66 1159.59

27 మెద్క్ 132.85 105.68 179.14 41.57 3.39 462.63

28 సంగ్రర్కడు  222.44 200.26 515.42 121.43 100.75 1160.30

29 సిదిు పేట్ 175.04 457.38 1044.58 96.81 96.36 1870.17

30 నిజామాబాద్ 355.51 491.18 531.58 104.87 779.18 2262.32

31 కామార్కడు  200.00 305.15 52.60 102.53 393.16 1053.43

మొత్త ం 5922.64 8304.67 6667.75 2764.52 7915.81 31575.37

పటి్టక్ -X (బి)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా వయవసాయ మర్కెటు క్మిటీల యొక్ె వయయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు

వయయము (రూ. లక్షలలో)
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లైబారీ సెస్ పాత్ వారిా 

పతా్తక్ల అమమక్ం
జీత్ం మర్తయు 

పనష న్ గార ంట్
అవుట్ససర్తసంగ్ 

గార ంట్ సభ్యత్వ డిపాజిటుల సెక్యయర్తటీ 

డిపాజిటుల ఇత్రములు మొత్త ం ఆదాయం

1 ఆదిల్లబాద్ 74.09 0.30 410.72 10.88 0.59 0.00 70.46 567.04

2 మంచిర్చయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 నిరమల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 కొమరంభం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 కర్జంనగర్ 201.89 0.16 180.00 15.50 0.48 0.02 6.96 405.00

6 జగతాయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 పద్ు పలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 ర్చజనన సిరిసిలా 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 205.35 0.63 360.00 33.03 10.07 0.00 48.13 657.21

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 మహబూబాబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 జనగ్రమ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 ఖమమం 140.49 1.73 230.00 12.89 0.39 0.00 3.04 388.53

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 నలాగండ 97.63 0.00 270.00 19.28 0.51 0.00 371.14 758.56

17 సూర్చయపేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 మహబూబ్ నగర్ 106.30 0.23 360.92 23.33 0.54 0.00 4.25 495.57

20 నాగర్ కర్ననల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 వ్నపరిి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 రంగ్రర్కడు  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 వికార్చబాద్ 80.00 0.20 24.89 2.50 0.06 0.10 52.36 160.11

26 హైద్ర్చబాద్ 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74

27 మెద్క్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 సంగ్రర్కడు  147.22 1.46 280.00 13.13 1.02 0.00 33.80 476.63

29 సిదిు పేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 నిజామాబాద్ 148.26 0.78 270.00 12.55 0.24 0.01 39.33 471.17

31 కామార్కడు  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్త ం 1204.97 5.49 2386.53 143.09 13.89 0.13 629.46 4383.56

పటి్టక్ -XI (ఎ)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా జిల్లల  గర ంధాలయ సంసథ ల యొక్ె ఆదాయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు
ఆదాయము (రూ. లక్షలలో)
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సాథ పన ఖ్రుులు క్ంటీంజెనీస పుసత క్యల 

కొనుగోలు
భ్వనాల 

మరమమత్తలు ఇత్రములు మొత్త ం వయయము
1 ఆదిల్లబాద్ 457.34 19.55 0.00 0.00 111.14 588.04

2 మంచిర్చయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 నిరమల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 కొమరంభం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 కర్జంనగర్ 270.81 32.90 0.00 0.00 0.00 303.71

6 జగతాయల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 పద్ు పలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 ర్చజనన సిరిసిలా 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 491.62 2.44 0.00 0.41 192.80 687.27

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 మహబూబాబాద్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 జనగ్రమ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 ఖమమం 161.62 0.37 0.00 0.36 227.57 389.91

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 నలాగండ 504.45 6.00 0.00 0.00 143.18 653.63

17 సూర్చయపేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 మహబూబ్ నగర్ 529.40 0.00 0.00 0.00 0.00 529.40

20 నాగర్ కర్ననల్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 వ్నపరిి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 రంగ్రర్కడు  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 వికార్చబాద్ 89.12 2.96 0.00 2.59 21.61 116.28

26 హైద్ర్చబాద్ 50.00 0.35 0.00 0.00 0.00 50.35

27 మెద్క్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 సంగ్రర్కడు  304.20 4.90 18.34 116.13 443.57

29 సిదిు పేట్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 నిజామాబాద్ 409.35 68.68 0.00 0.24 40.17 518.44

31 కామార్కడు  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

మొత్త ం 3267.92 138.15 18.34 3.60 852.59 4280.60

పటి్టక్ -XI (బి)

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా జిల్లల  గర ంధాలయ సంసథ ల యొక్ె వయయములు

క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు
వయయము (రూ. లక్షలలో)
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క్ర మ 

సంఖ్య జిల్లల  పేరు వయవసాయ మర్కెటు 

క్మిటీల సంఖ్య
చారీీ చేయబడిన ఆడిట్ 

ఫీజు

1 ఆదిల్లబాద్ 4 399785

2 మంచిర్చయల 5 213982

3 నిరమల 6 2334721

4 కొమరంభం 3 133875

5 కర్జంనగర్ 7 893466

6 జగతాయల 13 398345

7 పద్ు పలాి 7 329421

8 ర్చజనన సిరిసిలా 7 174826

9 వ్రంగల్ పటో్ణ 1 847677

10 వ్రంగల్ గా్రమీణ 5 288596

11 జయశంకర్ భూపాలపలాి 2 149229

12 మహబూబాబాద్ 3 363254

13 జనగ్రమ 3 238234

14 ఖమమం 7 996181

15 భద్రర దిర  కొతు గూడెం 6 1245433

16 నలాగండ 9 1035635

17 సూర్చయపేట్ 1 616941

18 యాద్రదిర  భువ్నగరి 5 216439

19 మహబూబ్ నగర్ 5 416653

20 నాగర్ కర్ననల్ 4 210603

21 వ్నపరిి 4 140925

22 జోగుల్లంబ గద్రిల 2 382827

23 రంగ్రర్కడు  8 378054

24 మేడెాల్ మల్లెజ్గరి 1 19455435

25 వికార్చబాద్ 8 398763

26 హైద్ర్చబాద్ 4 977992

27 మెద్క్ 5 213920

28 సంగ్రర్కడు  8 436026

29 సిదిు పేట్ 14 1250022

30 నిజామాబాద్ 7 1189728

31 కామార్కడు  10 505740

మొత్త ం 36832728.00

పటి్టక్ -XII

2016-17 సంవత్సరానికి జిల్లల ల వారీగా వయవసాయ మర్కెటు క్మిటీల యొక్ె 

ఆడిట్ ఫీజుల వివరములు
(రూ. లలో)
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