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ఆర్ధకి మర్ధయు అకాంట్స్ నియమాలు 
 

అభ్ాసకుని ప్రవేశ పర్ధజ్ఞనాాంపై ప్రశాలు 
 

1. ఫైన్నన్స్ అనగా నేమి? 

2. ఫైన్నన్స్ అనే పదాం గూర్ధి వినాపుడు మీకేమి గురుుకువస్ుాంద్ధ? 
 

ఉపోద్ఘతాాం 
 

 ప్రభుతవ నిర్వహణలో ఆర్ధిక వనరులు జీవన్నడ్డ వాంటివి. 

 

 ఫైన్నన్స్ అనే భ్యవన కేవలాం వనరుల రాబడ్డతోనే క్ట్రకుాండా ఆ వనరులను సద్ధవనియోగాం చేయడాం 

లేద్ఘ ఖరుి చేయడాంతో కూడా సాంబాంధాం కలిగి ఉాంటాంద్ధ.  

 

 ఆర్ధిక వనరులను సద్ధవనియోగాం చేసారా లేద్ఘ అని తెలుస్కోవడానికి మర్ధయు ఆర్ధిక వనరుల 

రాబడ్డ మర్ధయు వినియోగాంపై సరైన నియాంత్రణ కొర్కు సరైన సమయాంలో అకాంట్స్ ని ఆడ్డట్స 

చేయడాం తపపనిసర్ధ. 

 

 ఫైన్నన్స్ గూర్ధిన లోతైన భ్యవన తెలుస్కోవాలాంటే ఆర్ధథక వనరుల నిర్వహణ గూర్ధి, అాందులోని 

వివిధ భ్యవనలు (ప్రాథమిక భ్యవనలు, బడ్జెట్స తయారీ, ప్రాథమిక ఆర్ధిక నియమాలు, నగదు పుసుక 

నిర్వహణలో అనుసర్ధాంచాలి్న మర్ధయు అనుసర్ధాంచకూడని నియమాలు మర్ధయు ఆడ్డట్స 

మొదలగు) తెలుస్కోవాలి్న అవసర్ాం ఉాంద్ధ. 
 

ఉద్దశేాాలు: ఈ అభ్ాసనాం ముగిసిన తరావత అభ్యాసకుడు 
 

 బడ్జెట్స ని నిర్వచిసాుడు మర్ధయు బడ్జెట్స ప్రక్రియని వివర్ధసాుడు. 

 ఆర్ధథకపర్మైన నియాంత్రణ యొకక ముఖామైన లక్షణాలను వివర్ధసాుడు. 

 ఆడ్డట్స ని నిర్వచిసాుడు మర్ధయు ఆడ్డట్స యొకక ఉదేఎశాాలు మర్ధయు ప్రయోజన్నలు వివర్ధసాుడు. 

 ప్రభుతవ శాఖలలో క్ట్రవాలి్న వస్ుసేవలను సమకూరుికొనే విధాన్ననిా వివర్ధసాుడు. 

 నగదు పుసుకాం తయారీ మర్ధయు నిర్వహణ గూర్ధి వివర్ధసాుడు. 

 ప్రయాణ భ్త్యానికి సాంబాంధాంచిన నియమాలను వర్ధిసాుడు.   
 

ఆ అభ్ాసనాంలో గల విభ్యగాలు 
 

విభ్యగాం 1 బడె్జట్స – తయారీ మర్ధయు విధానాం 

విభ్యగాం 2 ఆరి్ధక నియాంత్రణ 

విభ్యగాం 3 ఆడ్డట్స కి సపాంద్ధాంచడాం/సమమతి తెలియజేయడాం 

విభ్యగాం 4 వస్ుసేవలు సమకూరుికునే విధానాం 

విభ్యగాం 5 నగదు పుసుకాం – తయారీ మర్ధయు నిర్వహణ 

విభ్యగాం 6 ప్రయాణ భ్తాాం నియమాలు 
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మొదటి విభ్యగాం - బడ్జటె్స – తయారీ మర్ధయు విధానాం 

 

ఆర్ధకి పాలన్నవిధానాం అనగా? 

 

 ప్రభుతవాంలో ఆర్ధథక పాలన్నవిధానాం అనగా ప్రభుతవాం నడపడానికి క్ట్రవాలి్న (ప్రభుత్యవనికి 

రావాలి్న) ఆద్ఘయానిా వసూలు చేయడాం మర్ధయు అలా వస్లైన ఆద్ఘయానిా సర్ధగా ా ఖరుి 

చేయడానికి సాంబాంధాంచిన నియమ నిబాంధనలు మర్ధయు ప్రక్రియలను వివర్ధాంచే నిర్వహణ విధానాం  

 

ప్రభుత్యవనికి ఆర్ధథక పాలన్నవిధానాం ఎాందుకుాండాలి? 

 

 ప్రభుతవ ఆర్ధిక పాలన్నవిధానాం యొకక ఉద్దేశాాలు ఏమిటాంటే ఆర్ధిక వనరుల నిర్వహణలో అనగా 

ప్రభుత్యవనికి రావాలి్న ఆద్ఘయానిా వసూలు చేయడాం మర్ధయు వివిధ ర్క్ట్రల అభివృద్ధి పనుల 

కొర్కు వాటిని ఖరుి చేయడాంలో ప్రభుతవ యాంత్రాంగానికి బాధాతలను నిర్దేశాంచడాం, 

నియాంత్రాంచడాం మర్ధయు సరైన పదితులను ప్రవేశ పెటటడాం.  

 

 ఆర్ధథక పాలనలో ప్రధాన భ్యగాలు మూడు. అవి (1) బడ్జెట్స (2) అకాంటిాంగ్ మర్ధయు (3) ఆడ్డట్స. 

 

బడ్జటె్స అనగా నేమి? 

 

 ఒక నిరిార్ధత ఆర్ధిక సాంవత్రానికి సాంబాంధాంచిన రాబోయే ఆద్ఘయాలు చేయబోయే వాయాల 

యొకక అాంచన్నలని  తెలిపే వార్ధిక ఆర్ధిక ప్రకటనని బడ్జెట్స అాంటారు. 

 ఒక ఆర్ధిక సాంవత్ర్ాంలో అాంచన్నవేసిన ఆద్ఘయానికి సాంబాంధాంచిన చేయబోయే వాయాలకు 

సాంబాంధాంచి ప్రభుతవ ఉద్దేశాాలను ప్రతిబాంబాంచేద్ధ బడ్జెట్స. 

 ప్రభుతవాం మొతుాం క్ట్రర్ాకలాపాలు ఆ ప్రభుతవాం యొకక బడ్జెట్స లో అాంకెల రూపాంలో ప్రతిబాంబసాుయి. 

 ప్రభుతవాం ప్రస్ుతాం ఏమి చేస్ుాంద్ధ మర్ధయు ఏమి చేయాలనుకొాంటాంద్ధ అనే విషయాలను బడ్జెట్స 

ప్రతిబాంబస్ుాంద్ధ. 

 బడ్జెట్స లో చెప్పపన/చేసాునని చెప్పపన వాయాలు అన్నా కూడా ఆ బడ్జెట్స ప్రభుత్యవనికి వచేి ఆద్ఘయాంపై 

ఆధార్పడ్డ ఉాంటాయి. 

 ప్రభుతవాంలో గల ఆనిా విభ్యగాధపతులు ప్రభుతవాం నిర్దేశాంచిన నమూన్నలో బడ్జెట్స తయారీకి 

బాధ్యాలు. 
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బడ్జటె్స ని ఎలా తయారు చేసాురు? 

 

 బడ్జెట్స లో వాయాల యొకక అాంచన్నల తయారీ రెాండు భ్యగాలు. అవి 

 

1. ఒక ప్రభుతవ శాఖ/విభ్యగాంలో పనిచేస్ునా ఉద్యాగుల జీతభ్త్యాలకు సాంబాంధాంచిన 

భ్యగాం. ఇద్ధ ప్రధానాంగా ఆ శాఖ/విభ్యగాంలో మాంజూరుచేయబడ్డన ఉద్యాగాల యొకక 

సాంఖ్యా ప్రకటన (నాంబర్ సేటట్స మాంట్స) పై ఆధార్పడ్డ తయారుచేయబడుతుాంద్ధ. 

 

2. ఒక ప్రభుతవ శాఖ/విభ్యగాంలో గల ఇతర్ పదుేల కిాంద అయేా వాయాలకు సాంబాంధాంచిన 

భ్యగాం. ఇాందులో జీతభ్త్యాలను మినహాయిాంచుకొని ఇతర్ పదుేల వాయాల అాంచన్నలు 

తయారీచేసాురు. 

 

 ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాలలో ఆర్ధిక పర్ధపాలనలో భ్యగాంగా ప్రతి క్ట్రరాాలయాంలో ఆ క్ట్రరాాలయానికి 

సాంబాంధాంచిన సిబబాంద్ధ జీతభ్త్యాల నిరేార్ణకై సాంఖ్యా ప్రకటన (నాంబర్ సేటట్స మాంట్స) విధగా 

తయారు చేయడాం జరుగుతుాంద్ధ. ద్ఘని ఆధార్ాంగా జీతభ్త్యాల పదుే కిాంద అయేా వాయానిా అాంచన్న 

వేసాురు. 

 

 ప్రతి ప్రభుతవ శాఖ/విభ్యగాంలో గల వివిధ అధీన ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాలోో గల డ్రాయిాంగ్ మర్ధయు 

డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రరులు వార్ధ వార్ధ క్ట్రరాాలయాల బడ్జెట్స ని లేద్ఘ ఆద్ఘయ వాయాల అాంచన్నలను 

తయారు చేసాురు.  

 

 డ్రాయిాంగ్ మర్ధయు డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రరులు క్షేత్రసాథయిలో ప్రభుతవాం నిర్దేశాంచిన రీతిలో ప్రభుత్యవనికి 

రావాలి్న ఆద్ఘయాలను వసూలు చేయు అధక్ట్రరులుగా అలాగే వాసువ వాయాలను 

మాంజూరుచేయు అధక్ట్రరులుగా వావహర్ధసాురు. 

 

 డ్రాయిాంగ్ మర్ధయు డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రరులు వార్ధ వార్ధ క్ట్రరాాలయాల బడ్జెట్స ని లేద్ఘ ఆద్ఘయ 

వాయాల అాంచన్నలను తయారు చేసి ఆయా ప్రభుతవ శాఖ/విభ్యగాంలో తమపై 

నియాంత్రణాధక్ట్రరులైన జిలాో అధక్ట్రరులకి సమర్ధపసాురు. ఈ జిలాో అధక్ట్రరులని సబార్ధినేట్స (అధీన) 

నియాంత్రణాధక్ట్రరులు అాంటారు. 

 

 సబార్ధినేట్స (అధీన) నియాంత్రణాధక్ట్రరులు డ్రాయిాంగ్ మర్ధయు డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రరులు సమర్ధపాంచిన 

అాంచన్నలను (సూూటిన్న) తనిఖీ చేసి కన్న్లిడేట్స (సాంకలనాం) చేసాురు. 

 

 సబార్ధినేట్స (అధీన) నియాంత్రణాధక్ట్రరులు త్యము సాంకలనాం (కన్న్లిడేట్స) చేసిన అాంచన్నలను 

ఆయా ప్రభుతవ శాఖ/ విభ్యగాంలో గల ముఖా నియాంత్రణాధక్ట్రరులు లేద్ఘ ప్రభుతవాంలోని సాంబాంధత 

పాలన్నధక్ట్రరులకు సమర్ధపసాురు. 
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 ముఖా నియాంత్రణాధక్ట్రరులు సబార్ధినేట్స (అధీన) నియాంత్రణాధక్ట్రరులు సమర్ధపాంచిన అాంచన్నలను 

(సూూటిన్న) తనిఖీ చేసి కన్న్లిడేట్స (సాంకలనాం) చేసి ప్రభుత్యవనికి సమర్ధపసాురు. 

 

 ఇలా ముఖా నియాంత్రణాధక్ట్రరులు సమర్ధపాంచిన అాంచన్నలను రాష ా సచివాలయాంలో గల 

సాంబాంధత శాఖల పాలన్నధక్ట్రరులు మర్ధయు ఆర్ధిక శాఖ తనిఖీ చేసి, ఆ తదనాంతర్ాం ఆమోద్ఘనికి 

శాసనసభ్కు సమర్ధపాంచడాం జరుగుతుాంద్ధ. 

 

 బడ్జటె్స విషయాంలో నియాంత్రణాధక్ట్రర్ధ బాధాతలు 

 

1. బడ్జెట్స లో వాయానికి కేటాయిాంచిన మొతుాం మిాంచి అదనాంగా ఒకక రూపాయి కూడా 

ఖరుి చేయరాదు. 

2. బడ్జెట్స లో ఏ పదుేకైతే కేటాయిసాురో/ఏ ఉద్దేశాాంతోనైతే/ఏ ప్రయోజనాం కొర్కు 

నిధ్యలు కేటాయిసాురో అాందుకొర్కే ఆ నిధ్యలు ఖరుి చేయాలి. 

3. వాయాం అనేద్ధ ప్రజ్ఞప్రయోజన్నల నిమితుాం చేయాలి. 

4. విలువైన ప్రజ్ఞధనాం దుర్ధవనియోగాం క్ట్రకుాండా ఉాండడానికి, వాయ ప్రక్రియలో తపుపలు 

జర్గకుాండా నిరోధాంచడానికి మర్ధయు జర్ధగిన తపుపలు గుర్ధుాంచడానికి ప్రతి ప్రభుతవ 

శాఖ/విభ్యగాంలో సరైన నియాంత్రణా యాంత్రాంగాం పనిచేస్ుాంద్ధ. 
 

 బడ్జెట్స ని ప్రభుతవాంలో గల ఆర్ధిక శాఖ వివిధ ప్రభుతవ విభ్యగాలు/శాఖల నుాండ్డ స్వవకర్ధాంచిన వార్ధిక 

అాంచన్నల ఆధార్ాంగా తయారుచేస్ుాంద్ధ. 
 

 అధీన క్ట్రరాాలయాల నుాండ్డ వార్ధిక అాంచన్నలు స్వవకర్ధాంచిన తరావత సాంబాంధత ప్రభుతవ 

శాఖ/విభ్యగాం నిర్దేశత నమూన్నలో శాఖ్యపర్మైన అాంచన్నలు తయారుచేసి ఆర్ధిక శాఖకి నిర్దేశత 

గడువులోగా సమర్ధపాంచడాం జరుగుతుాంద్ధ. 
 

 బడ్జటె్స తయారుచేయడాంలో ఆర్ధకి శాఖ కిాంద్ధ విషయాలను దృష్టటలో ఉాంచుకుాంటాంద్ధ 
 

1. బడ్జెట్స తయారీలో సాంబాంధత శాఖ/విభ్యగాం/క్ట్రరాాలయాం యొకక ఉద్దేశాాలు. 

2. గత సాంవత్ర్ాంలో సాంబాంధత శాఖ/విభ్యగాం/క్ట్రరాాలయాం చేసిన పని. 

3. గత సాంవత్ర్ాంలో సాంబాంధత శాఖ/క్ట్రరాాలయాం సాధాంచిన భౌతిక లక్ష్యాలు. 

4. ప్రస్ుత సాంవత్ర్ాం మర్ధయు వచేి సాంవత్ర్ాంలో సాంబాంధత శాఖ/విభ్యగాం/ 

క్ట్రరాాలయాం సాధాంచాలని నిర్దశేాంచుకునా  భౌతిక లక్ష్యాలు. 

5. సాంబాంధత శాఖ/విభ్యగాం/క్ట్రరాాలయాంలో గల వివిధ కేటగిరీలలో గల పోస్టలు 

మర్ధయు ప్రతి కేటగిరీలో గల పోస్టల సాంఖా విషయాంలో గల హేతుబదిత. 

6. ప్రస్ుత ప్రభుతవ ప్రాధామాాల దృష్ట్టా సాంబాంధత శాఖ/విభ్యగాం/క్ట్రరాాలయాం 

చేపటిటన వివిధ క్ట్రర్ాక్రమాల ఆవశాకత.  

7. ఒకవేళ వాటికి నిధ్యలు కేటాయిాంచకపోతే ఎదుర్యేా పర్ధణామాలు. 
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 బడ్జెట్స అాంచన్నల తయారీలో నిమగామై ఉనా ప్రతి ప్రభుతవ ఉద్యాగి/అధక్ట్రర్ధ ఈ కిాంద్ధ విషయాలను 

పర్ధగణనలోకి తీస్కోవాలి. 
 

1. ఖ్యళీగా ఉనా పోస్టలు మర్ధయు ఎాంతక్ట్రలాం నుాండ్డ ఖ్యళీగా ఉన్నాయి అనే వివరాలు. 

2. త్యత్యకలిక పదితిలో మాంజూరుచేయబడ్డన పోస్టల వివరాలు పాందుపర్చాలి. 

3.  ఖరుి/వాయానికి సాంబాంధాంచిన అనిా ర్క్ట్రల పదుేలకు సర్ధపోయేవిధాంగా 

అాంచన్నలు రూపాంద్ధాంచాలి. 

4. గత సాంవత్ర్పు ఖరుి/వాయాం వాసువికాంగా పర్ధశీలిాంచన తరావతనే అాంచన్నలు. 

రూపాంద్ధాంచాలి. మరోవిధాంగా చెపాపలాంటే యాాంత్రకాంగా బడ్జెట్స అాంచన్నలు 

తయారుచేయకూడదు. 

5. ప్రతి పదు ేలేద్ఘ ఉపపదుే కిాంద ప్రతిపాద్ధాంచిన అాంచన్నలకు సరైన హేతుబది క్ట్రర్ణాలు 

తెలియజేయాలి. 
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రెాండవ విభ్యగాం - ఆర్ధకిపర్మైన నియాంత్రణ 

 

అభ్ాసకుని ప్రవేశ పర్ధజ్ఞనాాంపై ప్రశాలు 

 

 ప్రజ్ఞధనాం నిర్వహణ విషయాంలో ప్రభుతవ అధక్ట్రరులు పాటిాంచాలి్న నియమాలు ఏమిటి? 

 ఒక ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాంలోని ఆర్ధథకపర్మైన విషయాలలో ఆ క్ట్రరాాలయ నియాంత్రణాధక్ట్రర్ధకి 

గల బాధాతలు ఏమిటి? 

 

 

 ప్రభుత్యవనికి రాబడ్డ విషయాంలో ఏ ప్రధాన పదుేకి వాటిని జమ చేయాలో, ఏ ప్రధాన పదు ే నుాండ్డ 

వాటికి తీస్కోవాలో సాంబాంధత ప్రభుతవ నియమాలలో నిరేార్ధాంచబడుతుాంద్ధ. 

 

 ప్రభుత్యవనికి రావాలి్న ఆద్ఘయాం/రాబడ్డ విషయాంలో ప్రతి క్ట్రరాాలయాం వాటిని సర్ధగా అాంచన్న 

వేయడాంలో, వసూలుచేయడాంలో మర్ధయు సరైన పదుేకి జమచేయడాంలో ఎలాాంటి ఆలసాానికి 

త్యవులేకుాండా వావహర్ధాంచాలి. 

 

 ప్రజ్ఞధనాం ఖరుి/వాయాం విషయాంలో ప్రతి ప్రభుత్యవధక్ట్రర్ధ లేద్ఘ ఉద్యాగి ఆర్ధథక యాజమానా 

ప్రమాణాలు కచిితాంగా పాటిాంచాలి. అవేమిటాంటే; 

 

1. ప్రతి ప్రభుత్యవధక్ట్రర్ధ లేద్ఘ ఉద్యాగి తన సాంత ధనాం ఎాంత జ్ఞగ్రతుగా ఖరుి 

పెటటకుాంటారో అాంతే జ్ఞగ్రతుగా ప్రజ్ఞధన్ననిా ప్రజ్ఞ అవసరాలకు/అభివృద్ధికి మాత్రమే 

ఖరుిపెటాటలి. 

2. ప్రతి ప్రభుత్యవధక్ట్రర్ధ లేద్ఘ ఉద్యాగి తనకు ప్రతాక్షాంగానో లేద్ఘ పరోక్షాంగానో 

ప్రయోజనాం కలిగే రీతిలో ప్రజ్ఞధన్ననిా మాంజూరుచేయరాదు. 

3. ప్రతి ప్రభుత్యవధక్ట్రర్ధ లేద్ఘ ఉద్యాగి తనకు గల ఆర్ధిక అర్హత/పర్ధధకి మిాంచి ప్రజ్ఞధన్ననిా 

మాంజూరుచేయరాదు. 

 

 ప్రజ్ఞధన్ననిా ఖరుిచేయడాంలో నియాంత్రణాధక్ట్రర్ధ బాధాతలు 

 

1. ఖరుి/వాయాం బడ్జెట్స కేటాయిాంపుని మిాంచకూడదు. అనగా బడ్జటె్స లో కేటాయిాంచిన 

మొతుాం కాంటే ఒకక రూపాయి కూడా అదనాంగా ఖరుి చేయరాదు. 

2. ఏ ప్రయోజనాం/ఉద్దశేాాం కొర్కైతే నిధ్యలు బడ్జెట్స లో కేటాయిాంచబడాియో వాటిని 

వాటికే ఖరుిచేయాలి. 

3.  వాయాం/ఖరుి అనేద్ధ ప్రజ్ఞ సాంక్షేమాం కొర్కు మాత్రమే జర్గాలి. 

4. విలువైన ప్రజ్ఞధనాం దుర్ధవనియోగాం క్ట్రకుాండా ఉాండడానికి, వాయ ప్రక్రియలో తపుపలు 

జర్గకుాండా నిరోధాంచడానికి మర్ధయు జర్ధగిన తపుపలు గుర్ధుాంచడానికి ప్రతి ప్రభుతవ 

శాఖ/విభ్యగాంలో సరైన నియాంత్రణా యాంత్రాంగాం పనిచేయాలి. 
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 ప్రభుతవ క్ట్రర్ాక్రమాలను నిర్వహాంచేవారు మర్ధయు ప్రభుతవ ధన్ననిా నిర్వహాంచేవారు ఆర్ధథకపర్మైన 

విషయాలలో జవాబుద్ఘరీ వహాంచాలి. వీరు ఈ కిాంద్ధ విషయాలకు బాధ్యాలుగా ఉాంటారు. 

 

1. ప్రజ్ఞధనాం సర్ధగా ర్క్షాంచబడడానికి మర్ధయు ప్రజ్ఞధనాం సర్ధగాా వినియోగిాంచడానికి; 

2. న్నాయబదిాంగా మర్ధయు నిర్దేశాంచిన ప్రమాణాల ప్రక్ట్రర్ాం క్ట్రర్ాక్రమాలు లేద్ఘ విధ్యలు 

నిర్వహాంచడానికి; 

3. చవకగా, సమర్థవాంతాంగా మర్ధయు ప్రభ్యవవాంతాంగా ప్రజ్ఞసేవలు అాంద్ధాంచడానికి; 

4. ప్రజ్ఞసమూహాల/ప్రజ్ఞసముద్ఘయాల అాంచన్నలకు తగిన విధాంగా లక్ష్యాల నిరేార్ణ 

మర్ధయు వాటిని సాధాంచడానికి వీలుగా ప్రజ్ఞసేవల విభ్యగాల సామరాథాలను 

బలోపేతాం చేయడానికి. 

 

 జవాబుద్ఘరీతనాం అనగా ఒకరు తన చర్ాలకు త్యనే వివర్ణ ఇచుికోవడాం ద్ఘవరా బాధాత 

వహాంచడాం. 

 

 ఆర్ధథకపర్మైన జవాబుద్ఘరీతనాం అనగా ప్రజ్ఞధనాం పటో జవాబుద్ఘరీతనాం. 

 

 ప్రభుతవ ఉద్యాగి యొకక జవాబుద్ఘరీతనాం ప్రైవేట ద్ఘనాం విషయాంలో కాంటే ప్రభుతవధనాం/ 

ప్రజ్ఞధనాం విషయాంలో ఎకుకవగా ఉాంటాంద్ధ. 

 

 ప్రజ్ఞధనాం విషయాంలో ప్రభుతవ ఉద్యాగి యొకక జవాబుద్ఘరీతనాం ఆర్ధథక పర్ధపాలన యొకక వివిధ 

దశలలో (అనగా ప్రణాళికలు తయారుచేయడాం, బడ్జెట్స రూపాంద్ధాంచడాం, ప్రజ్ఞధనాం డ్రా చేయడాం, 

పాంప్పణీ చేయడాం, అకాంటిాంగ్ చేయడాం, సర్ధచూడడాం/ర్ధక్ట్రని్లియేషన్స, అకాంట్స్ ని ఆడ్డట్స 

చేయిాంచడాం మర్ధయు పబోక్ అకాంట్స్ కమిటికి ఆద్ఘయవాయాల విషయాంలో జవాబులు ఇవవడాం 

వర్కు) ఉాంటాంద్ధ. 
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మూడవ విభ్యగాం – ఆడ్డట్స కి సపాంద్ధాంచడాం/సమమతి తెలియజేయడాం 

 

అభ్ాసకుని ప్రవేశ పర్ధజ్ఞనాాంపై ప్రశాలు 

 

 ఆడ్డట్స ఎాందుకు చేసాురు? 

 ప్రభుత్యవనికి తన విధ్యల నిర్వహణలో ఆడ్డట్స ఎలా ఉపయోగపడుతుాంద్ధ? 

 

 

 ఆడ్డట్స అనేద్ధ ప్రజ్ఞ ధన వాయాం అనాంతర్ాం నిర్వహాంచే ప్రక్రియ. 

 

 ఆడ్డట్స అనేద్ధ ఒక క్రమపదితిలో అకాంట్స్ పుసుక్ట్రలను, ఆద్ఘయ వాయాలకు సాంబాంధాంచిన వివిధ 

(ట్రాన్నెక్షన్స్) వావహారాలని మర్ధయు సాంబాంధత ఇతర్ పత్రలను తనిఖీచేసే మర్ధయు పరీక్షాంచే 

ప్రక్రియ. అాంతేగాక ఆడ్డట్స ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాలో ో గల స్టటర్్ మర్ధయు సాటక్్ ని భౌతికాంగా తనిఖీ 

చేస్ుాంద్ధ కూడా. 

 

 ఆడ్డట్స అనేద్ధ ఒక నిరీిత సమయానుసార్ాం క్షేత్రసాథయిలో ఆద్ఘయవాయాలకు సాంబాంధాంచిన 

వివరాలు నిరీిత పత్రలలో, పుసుక్ట్రలలో న్నణామైనరీతిలో నమోదు అవుతున్నాయా, 

సమర్థవాంతాంగా అమలుచేస్ున్నారా లేద్ఘ అనే విషయానిా  క్షేత్రసాథయిలోగల పత్రల/పుసుక్ట్రలు 

తనిఖీచేసే ప్రక్రియ. 

 

ఆడ్డట్స యొకక ఉద్దశేాాలు 

 

1. నైతిక, ఆర్ధిక, సమర్థ మర్ధయు ప్రభ్యవవాంతమైన చర్ాలను ఒక క్రమపదితిలో 

అమలుచేయడాం; 

2. జవాబుద్ఘరీతన్ననికి సాంబాంధాంచిన విధ్యలను సాధాంచడాం; 

3. విధాన పర్మైన పర్ావేక్షణకు ద్ఘర్ధతీసే నష్ట్టలను మర్ధయు ఫిరాాదులను తగిాాంచడాం; 

4. బడ్జెట్స లో ప్రతిపాద్ధాంచిన హదులేను ద్ఘటి చేసే వాయాలను తనిఖీ చేయడాం/అర్ధకటటడాం; 

5. క్రమర్హతమైన వాయాలను తనిఖీచేయడాం/ అర్ధకటటడాం; 

6. ప్రజ్ఞధనాం కోలోపకుాండా/నషటపోకుాండా చూడడాం; 

7. పర్ావేక్షణలో లోపాలను తనిఖీచేయడాం/అర్ధకటటడాం; 

8. ప్రభుత్యవనికి రావాలి్న ఆద్ఘయాం విషయాంలో నిర్దేశాంచిన ద్ఘనికన్నా తకుకవ వసూలు 

చేయడాం, అాంచన్న వేయడాంలో తపుపలు చేయడాం, క్ట్రవాలనే తపుపగా అాంచన్నవేయడాం 

మొదలైన వాటిని తనిఖీచేయడాం/ అర్ధకటటడాం; 

9. ప్రజ్ఞధనాం దుర్ధవనియోగానిా తనిఖీచేయడాం/ అర్ధకటటడాం. 
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న్నలుగవ విభ్యగాం - వస్ుసేవలు సమకూరుికునే విధానాం 

 

ఉపోద్ఘతాాం 

 

 ప్రభుతవ ఉద్యాగిగా ప్రభుతవాం చేపటిటన అభివృద్ధ ిపనులలో భ్యగాంగా ర్హద్ఘరుల మర్ధయు భ్వన్నల 

నిరామణాం మర్ధయు వాటి నిర్వహణ మర్ధయు ఇతర్ మౌలిక వావసాథపన సదుపాయాలూ 

కలిపాంచాలి్న అవసర్ాం ఉాంటాంద్ధ. అలాగే క్ట్రరాాలయ నిర్వహణ కూడా చేయాలి్ ఉాంటాంద్ధ. 

ఇాందుకొర్కు సిమాంట్స, ఇటకలు, ఇనుము, ఉకుక, పైపులు, యాంత్రల విడ్డభ్యగాలు, వితున్నలు, 

పశుసాంపద, పుసుక్ట్రలు, ర్ధజిసటర్్, విదుాత్ సామాగ్రి, క్ట్రరాాలయ వస్ు సామాగ్రి, క్ట్రరాాలయ 

పర్ధకరాలు, ప్రాంటిాంగ్ మర్ధయు సేటషనరీ మొదలగు వస్ుసేవలను వివిధ మారాాల ద్ఘవరా వివిధ చోట ో

ప్రతి సాంవత్ర్ాం కొనుగోలు చేయాలి్వస్ుాంద్ధ. ఇలా ఈ వస్ువులను బయటి వాకుుల వదే కొనుగోలు 

చేయడానిా వస్ుసేవలు సమకూరుికొనే విధానాం (ప్రొకూార్ మాంట్స) అాంటారు. 

 

 ప్రతి ప్రభుతవ విభ్యగాం/క్ట్రరాాలయాం ప్రజ్ఞధనాంతో నడ్డచే సాంసథ క్ట్రబటిట వస్ుసేవల కొనుగోలు అనేద్ధ 

ప్రభుతవాం సమయానుసార్ాం నిర్దేశాంచిన నిర్ధేషట నియమాలు మర్ధయు పదితులకు లోబడ్డ మాత్రమే 

జర్గాలి. 

 

ప్రొకూార్ మాంట్స అనగా 

 

 ప్రొకూార్ మాంట్స అనేద్ధ ఒక వాాపార్ నిర్వహణ క్ట్రర్ాక్రమాం. ఇద్ధ సమర్థవాంతమైన మర్ధయు చవకైన 

క్ట్రాంట్రాక్ట పదితిలో వివిధ ర్క్ట్రల వస్ువులు, పనులు మర్ధయు సేవలు పాందడానికి వీలైన ప్రక్రియ. 

 

 ప్రొకూార్ మాంట్స యొకక లక్షాాం  - అతాాంత సమర్థవాంతమైన రీతిలో సరైన సమయాంలో, 

సరైనధర్కి, సరైనచోట, సరైన వస్ువు లేద్ఘ సేవ పాందడాం. 

 

 ప్రొకూార్ మాంట్స సర్ధగాా చేసినటోయితే క్ట్రరాాలయాం/విభ్యగాం యొకక సమయాం మర్ధయు ధనాం 

ఆద్ఘ అవుతుాంద్ధ.  అలాగే అాంద్ధాంచే సేవలు లేద్ఘ వస్ువుకి విలువ కూడా పెరుగుతుాంద్ధ. 

 

 ప్రొకూార్ మాంట్స నియమాలు: ప్రొకూార్ మాంట్స పదితులు అనేవి  

 

1. ఆర్ధథకాంగా లాభ్ద్ఘయకాంగా ఉాండాలి. 

 

 వెచిిాంచిన డబుబకు విలువ దక్ట్రకలి; 

 అవసర్మైన ద్ఘనిని అవసర్మైన పర్ధమాణాంలో మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి; 

 ఏమి కొన్నలి, ఎాంత పర్ధమాణాంలో కొన్నలి, ఎలాాంటి న్నణాత ఉనావి కొన్నలి 

మొదలగు విషయాలోో అవసర్మైన చోట సాాంకేతిక నిపుణుల సహాయాం కూడా 

తీస్కోవాలి. 
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2. పోటీ వాత్యవర్ణాంలో అాందర్ధకీ సమాన్నవక్ట్రశాలు కలిపాంచాలి. 

 

 తకుకవ ధర్లో న్నణామైన వస్ువులు/సేవలు పాంద్ఘలాంటే బహర్ాంగ మారెకటో 

వాటికి గల ధర్లను పోలిి చూడాలి; 

 ప్రభుతవాం అలాాంటి వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచేవార్ధని సమానాంగా పర్ధగణాంచాలి 

మర్ధయు వారు అాంద్ధాంచే ధర్లను నిషపక్షపాతాంగా పర్ధశీలిాంచాలి; 

 ఫలితాంగా వార్ధ మధా ఆరోగాకర్మైన పోటీని పెర్ధగి, ప్రభుత్యవనికి క్ట్రవాలి్న 

వస్ుసేవాలు తకుకవ ధర్లలో లభిసాుయి. 

 

3. సమర్థతకు అవక్ట్రశాం ఉాండాలి. 

 

 పనులను సమర్థవాంతాంగా అనుకునా సమయాంలో పూర్ధుచేయాలాంటే అాందుకు 

క్ట్రవాలి్న వస్ుసేవలను సరైన సమయాంలో ఎలాాంటి ఆలసాానికి త్యవులేకుాండా 

సమకూరుికోవాలి్ ఉాంటాంద్ధ; 

 ఇలా సమకూరుికునా వస్ుసామాగ్రిని స్ర్క్షతాంగా భ్ద్రపర్చాలి; 

 ఇాందుకొర్కు ఒక సాటక్ ర్ధజిసటర్ నిరీిత నమూన్నలో నిర్వహాంచాలి. 

 

4. పార్దర్శకాంగా ఉాండాలి. 

 

 వివిధ ర్క్ట్రల వస్ుసేవలకు సాంబాంద్ధాంచి సమర్ధపాంచిన ధర్ల కొటేషన్స్/ 

ప్రతిపాదనలను బహర్ాంగాంగా తెర్వాలి. అాందర్ధకీ ఆ విషయాలు తెలియజేయాలి 

 

 వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచే క్ట్రాంట్రాకటర్/పాంప్పణీద్ఘరు యొక ఎాంప్పక ప్రక్రియ 

వివరాలు మర్ధయు ఎాంప్పక చేయబడ్డన వార్ధ వివరాలను సాంబాంధత ప్రభుతవ 

అధక్ట్రర్ధ తనాంతట త్యనుగా బహర్ాంగపర్చాలి. 

 

ప్రొకూార్ మాంట్స కమిటీలు 

 

 ప్రభుతవ విభ్యగాలు వస్ుసేవలను సమకూరుికోవడానికి అాంతర్ాతాంగా వివిధర్క్ట్రల కమిటీలను 

అనగా ప్రొకూార్ మాంట్స టీాం, కొనుగోలు కమిటీ, సామాజిక తనిఖీ కమిటీ లాాంటి వాటిని 

ఏరాపటచేస్కోవచుి. 

 

 ప్రొకూార్ మాంట్స టీాం అనేద్ధ క్ట్రరాాలయ పర్ావేక్షకుడ్డ అధాక్షతన ఏరాపటచేయాలి. ఆయనకు 

సహాయాంగా స్వనియర్/జూనియర్ సహాయకులు ఉాంటారు. 

 

 కొనుగోలు కమిటీ ప్రొకూార్ మాంట్స టీాం కి మార్ాదర్శకులుగా ఉాంటూ వార్ధ పనిని పర్ావేక్షస్ుాంద్ధ. 
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 వస్ుసేవలను కొనుగోలు చేయాలి్న అధక్ట్రర్ధ అాందుకు సాంబాంధాంచిన నియమాలను మర్ధయు 

ప్రతిపాదనలను కొనుగోలు కమిటీ ముాందుాంచుత్యరు. 

 

 అలా ముాందుాంచబడ్డన ప్రతిపాదనలను కొనుగోలు కమిటీ పర్ధశీలిాంచి సరైన నిరి్యాలను లేద్ఘ 

సిఫార్స్లను చేస్ుాంద్ధ. 

 

 వస్ుసేవల కొనుగోలు విషయాంలో జర్ధగే చర్ాలపై ప్రభుతవ సాంసథలు/విభ్యగాలు మర్ధయు పౌరుల 

మధా నిరామణాతమక సాంబాంధాల కొర్కు సామాజిక తనిఖీ కమిటీ ఏరాపటచేయబడుతుాంద్ధ. ఇద్ధ 

వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచడాంలో కూడా సహాయపడుతుాంద్ధ. 

 

ప్రొకూార్ మాంట్స పదతిులు 

 

1. నేరుగా కొనుగోలు చేయుట 

 

 సేటషనరీ కొనుగులు చేయడానికి 

 చినా చినా విలువగల వస్ువులను కొనుగోలు చేయడానికి  

 చినా చినా మర్మమతుు పనులు చేయడానికి 

 

 ఇలాాంటి కొనుగోళ్ళు చేయడానికి కేటాయిాంచబడే నిధ్యలపై బడ్జెట్స లోనే నిర్ధేషట గర్ధషట 

పర్ధమితి విధాంచాలి. 

 ఇలాాంటి కొనుగోళ్ళు చేసేటపుడు నిర్దేశాంచబడ్డన న్నణాతలో రాజీలేకుాండా 

తకుకవధర్లో లభిాంచిన వాటిని కొనుగోలు చేయాలి. 

 

2. సాథనిక కొనుగోళ్ళు 

 

 క్ట్రవాలి్న వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచడానికి సాంబాంధాంచిన వివరాలను సాంబాంధత ప్రభుతవ 

క్ట్రరాాలయాల్ నోటీస్ బోరులిో ఉాంచడాం లేద్ఘ లిస్ట అయినటవాంటి పాంప్పణీద్ఘరులకు 

అాంద్ధాంచాలి. 

 

 తెలిసిన వస్ుసేవల సర్ఫరాద్ఘరుల వదే నుాండ్డ కన్నసాం మూడు (3) కొటేషన్స్ తెప్పపాంచాలి. 

 

 కొటేషన్స్ సమర్ధపాంచడానికి కన్నస గడువు ఏడు (7) రోజులుాండాలి. 

 

 సమర్ధపాంచిన కొటేషన్స్ ని ఆయా సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ వార్ధ ప్రతినిధ్యలు మర్ధయు 

కొనుగోలు కమిటీ సభుాల సమక్షాంలో బహర్ాంగాంగా బహర్ాతపర్చాలి. 

 

 తకుకవ ధర్ కోట్స చేసిన సర్ఫరాద్ఘరుడ్డకి వర్క ఆర్ిర్ లేద్ఘ కొనుగోలు ఆర్ిర్ ఇవావలి. 
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 వర్క ఆర్ిర్ లేద్ఘ కొనుగోలు ఆద్దశాంలో ఉాండాలి్న కన్నస అాంశాలు; 

 

1. సర్ఫరా చేయాలి్న వస్ుసేవల వివరాలు 

2. ధర్ 

3. అాంద్ధాంచాలి్న సమయాం 

4. వారెాంటీ సమయాం 

5. ఇతర్ాం ముఖామైన నియమ  నిబాంధనలు, ఏవైన్న ఉనాటయోితే 

 

 తకుకవ ధర్ కోట్స చేసిన సర్ఫరాద్ఘరుడ్డతో ప్రభుతవ విభ్యగాం/సాంసథ/క్ట్రరాాలయాం 

కుదురుికునా ఒపపాందాం యొకక నకలు ప్రతిని సాంబాంధత ప్రభుతవ విభ్యగాం/సాంసథ/ 

క్ట్రరాాలయాం యొకక నోటీస్ బోరుిపై ఏడు (7) రోజుల వర్కు ప్రదర్ధశాంచాలి. 

 

3. లిమిటెడ్ టెాండర్ విధానాం 

 

 ఆమోద్ధాంచబడ్డన సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ క్ట్రాంట్రాకటరో్ జ్ఞబత్య అాందుబాటలో ఉనాటోయితే మర్ధయు 

బహర్ాంగ టెాండర్ విధానాం వలో కూడా ధర్ విషయాంలో పెదగేా మారుప ఉాండదు అనుకునాచోట 

లిమిటెడ్ టెాండర్ విధాన్ననిా అనుసర్ధాంచాలి. 

 

 ఆమోద్ధాంచబడ్డన సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ క్ట్రాంట్రాకటరో్ జ్ఞబత్య తయారుచేయునపుడు అపపటికే అలాాంటి 

వస్ుసేవలను పోటీ పదితిలో నిరాటాంకాంగా అాంద్ధాంచినవార్ధని కూడా పర్ధగణనలోకి తీస్కోవాలి. 

 

 ఆమోద్ధాంచబడ్డన సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ క్ట్రాంట్రాకటరో్ జ్ఞబత్య తయారుచేయునపుడు అపపటికే అలాాంటి 

వస్ుసేవలను పోటీ పదితిలో ఉనాతసాథయి ప్రభుతవ సాంసథలకు లేద్ఘ విభ్యగాలకు నిరాటాంకాంగా 

అాంద్ధాంచినవార్ధని కూడా పర్ధగణనలోకి తీస్కోవాలి. 

 

 పోటీ ధర్ కొర్కై ఆమోద్ధాంచబడ్డన సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ క్ట్రాంట్రాకటరో్ జ్ఞబత్యలో గలవార్ధలో కన్నసాం 

ఐదుగుర్ధ వదే నుాండ్డ ధర్ల పటిటకలు తెప్పపాంచి వాటిని సర్ధపోలాిలి. 

 

 అరుహలైన సర్ఫరాద్ఘరుల నుాండ్డ ఆహావనాం కోరుతూ వార్ధకి ధర్ బడ్ వేయడానికి కన్నసాం 14 రోజుల 

సమయాం ఇవావలి. 

 

 లిమిటెడ్ టెాండర్ ప్రక్రియలో టెాండర్ దర్ఖ్యస్ు అమమడాం ఉాండదు/అవసర్ాం లేదు. 

 

 సర్ఫరాద్ఘరుడ్డకి/క్ట్రాంట్రాకటర్ కి ఉాండాలి్న ఆర్ధిక అర్హత – క్ట్రాంట్రాకుట యొకక అాంచన్నవేసిన ధర్ 

కన్నా ఐదు (5) రెటో ఆద్ఘయాం అాంతకుముాందు రెాండు (2) సాంవత్రాలలో కలిగిఉాండాలి మర్ధయు 

క్ట్రాంట్రాకుట యొకక అాంచన్నవేసిన ధర్లో 80% విలువ కలిగిన కన్నసాం ఒక క్ట్రాంట్రాకుటని గత/ 

అాంతకుముాందు రెాండు (2) సాంవత్రాలలో చేసిఉాండాలి.  
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 సమర్ధపాంచిన కొటేషన్స్ ని నిరాిర్ధాంచిన తేదీన ఆయా సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ వార్ధ ప్రతినిధ్యలు 

మర్ధయు కొనుగోలు కమిటీ సభుాల సమక్షాంలో బహర్ాంగాంగా బహర్ాతపర్చాలి. 

 

 తకుకవ ధర్ కోట్స చేసిన సర్ఫరాద్ఘరుడ్డకి వర్క ఆర్ిర్ లేద్ఘ కొనుగోలు ఆర్ిర్ ఇవావలి. 

 

 వర్క ఆర్ిర్ లేద్ఘ కొనుగోలు ఆద్దశాంలో ఉాండాలి్న కన్నస అాంశాలు; 

 

1. సర్ఫరా చేయాలి్న వస్ుసేవల వివరాలు 

2. ధర్ 

3. అాంద్ధాంచాలి్న సమయాం 

4. వారెాంటీ సమయాం 

5. ఇతర్ాం ముఖామైన నియమ  నిబాంధనలు, ఏవైన్న ఉనాటయోితే 

 

 తకుకవ ధర్ కోట్స చేసిన సర్ఫరాద్ఘరుడ్డతో ప్రభుతవ విభ్యగాం/సాంసథ/క్ట్రరాాలయాం కుదురుికునా 

ఒపపాందాం యొకక నకలు ప్రతిని సాంబాంధత ప్రభుతవ విభ్యగాం/సాంసథ/ క్ట్రరాాలయాం యొకక నోటీస్ 

బోరుిపై ఏడు (7) రోజుల వర్కు ప్రదర్ధశాంచాలి. 

 

4. బహర్ాంగ టెాండర్ విధానాం  

 

 అధక ధనాం వెచిిాంచి పెదేయెతుున వస్ుసేవలు కొనుగోలు చేయడాం/పాందడాం చేయాలన్నా లేద్ఘ 

అధక ధనాం వెచిిాంచి పెదేయెతుున వివిధ ర్క్ట్రల పనులు చేయాలన్నా బహర్ాంగా టెాండర్ విధానాం 

అవలాంబాంచాలి. 

 

 బహర్ాంగ టెాండర్ విధానాం అధక ప్రజ్ఞదర్ణ/సరుకాలేషన్స కలిగిన కన్నసాం రెాండు పత్రకలలో 

ప్రచుర్ధాంచాలి. ఈ రెాండు పత్రకలలో ఒకటి ఆాంగోభ్యష్ట్ పత్రక అయి ఉాండాలి మరొకటి సాథనిక భ్యష్ట్ 

పత్రక అయి ఉాండాలి. 

 

 పత్రకలలో ప్రచుర్ధాంచిన లేద్ఘ నోటిఫై చేసిన తేదీ నుాండ్డ 21 రోజుల వర్కు టెాండర్ డాకుామాంట్స 

అమమక్ట్రనికి ఉాంచాలి. 

 

 పత్రకలలో ప్రచుర్ధాంచిన లేద్ఘ నోటిఫై చేసిన తేదీ నుాండ్డ 21 రోజులలోపు టెాండర్ డాకుామాంట్స 

సాంబాంధత సమర్థ ప్రాధక్ట్రర్ధ (Competent Authority) కి సమర్ధపాంచాలి. 

 

 సమర్ధపాంచిన టెాండర్్ ని నిరిార్ధాంచిన తేదీన ఆయా సర్ఫరాద్ఘరుల లేద్ఘ వార్ధ ప్రతినిధ్యలు మర్ధయు 

కొనుగోలు కమిటీ సభుాల సమక్షాంలో బహర్ాంగాంగా బహర్ాతపర్చాలి. 

 

 తకుకవ ధర్ కోట్స చేసి అర్హతలు కలిగిన సర్ఫరాద్ఘరుడ్డకి వర్క ఆర్ిర్ లేద్ఘ కొనుగోలు ఆర్ిర్ ఇవావలి. 
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5. ప్రజ్ఞసముద్ఘయాలు లేద్ఘ లబదే్ఘరుల చేత నేరుగా అమలుచేయడాం 

 

 ప్రజ్ఞసముద్ఘయాం/సమూహాం ప్రాజెక్ట ని అభివృద్ధి చేస్ుాంద్ధ మర్ధయు అమలుచేస్ుాంద్ధ. 

 

 అమలుచేసే క్రమాంలో సాంత వనరులు ఉపయోగిాంచుకుాంటాంద్ధ. ఉద్ఘహర్ణకు నైపుణాాం 

కలిగిన లేద్ఘ నైపుణాాం లేని శ్రామికులు, వస్ువులు, పర్ధకరాలు మొదలైనవి. 

 

 అమలుచేసే క్రమాంలో ప్రాజెక్ట యొకక ఒక భ్యగానిా మరో ప్రజ్ఞ సముద్ఘయానికి గాన్న లేద్ఘ 

మరొకర్ధకి గాన్న ఉప-క్ట్రాంట్రాకుట ఇవవవచుి. 

 

 ఈ విధానాం అమలుచేయడానికి ముాందు రెాండు విషయాలు గురుుాంచుకోవాలి. అవి  

 

1. ఈ విధానాం ద్ఘవరా లబేపాంద్దవార్ధ యొకక భ్యగసావమాాం ప్రాజెక్ట అమలులో 

చాలా ఎకుకవగా ఉాండాలి. 

2. ప్రాజెక్ట యొకక అవసరానిా లబేద్ఘరులే గుర్ధుాంచి రూపాంద్ధాంచుకోవాలి, 

అమలుచేస్కోవాలి. 

 

 అవసరాలను తెలుస్కోవడాం అనేద్ధ లబేద్ఘరులను భ్యగసావముాలను చేయడాం ద్ఘవరా జర్గాలి 

 

 నేరుగా లబే పాంద్దవార్ధతో కూడ్డన అమలు కమిటీ ఒకద్ఘనిని ఏరాపటచేస్కొని ప్రాజెక్ట 

అమలుచేయాలి. 

 

 అమలుకై నిరేార్ధత షెడ్యాల్ ని అనుసర్ధాంచాలి. అలాగే వస్ుసేవల కొనుగోలుకి కూడా నిరేార్ధత 

షెడ్యాల్ ని అనుసర్ధాంచాలి. 

 

 లబేద్ఘరుల గ్రూప్ యొకక నోటీస్ బోర్ ి పై ప్రాజెక్ట అమలుకై రూపాంద్ధాంచిన ప్రణాలికలు 

మర్ధయు షెడ్యాల్్ ఏడు (7) రోజుల పాట ప్రదర్ధశాంచి లబదే్ఘరుల నుాండ్డ సలహాలు మర్ధయు 

సూచనలు ఆహావనిాంచాలి. 

 

 సాథనిక కొనుగోలు పదితిని ఉపయోగిాంచి వస్ుసేవలను సమకూరుికోవచుి. అలాగే ప్రాజెక్ట 

యొకక పురోగతిని మర్ధయు వాయ వివరాలను ప్రతి నెలా లబేద్ఘరుల గ్రూప్ నోటీస్ బోరుిపై 

ప్రచుర్ధాంచాలి. 

 

 ప్రాజెక్ట అమలు కమిటీ సభుాలు ప్రాజెక్ట అమలు, న్నణాత,  ఉపయోగాం, నిర్వహణ మర్ధయు 

వాయాం గూర్ధి సమయానుసార్ాంగా సమీక్షసాురు.  
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6. ధర్ ఒపపాందాం (ర్దట్స క్ట్రాంట్రాకుట) 

 

 ఒక నిరీిత సమయానికి ఒక నిర్దేశత ధర్ ప్రక్ట్రర్ాం వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచడాం మర్ధయు పనులను 

పూర్ధు చేయడాం. 

 

 టెాండర్ ప్రక్రియ ద్ఘవరా ఎాంప్పక చేయబడ్డన సర్ఫరాద్ఘరుడ్డకి ఇవవబడుతుాంద్ధ. 

 

 ఇాందులో వస్ుసేవల లేద్ఘ పనుల పర్ధమాణాం గూర్ధిన ప్రసాువన ఉాండదు. 

 

 క్ట్రాంట్రాకుట నిర్దేశాంచిన సమయాంలో నిర్దేశత ధర్లకు లోబడ్డ క్ట్రవాలి్న వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచాలి్న 

లేద్ఘ పనులను చేయాలి్న బాధాత సాంబాంధత క్ట్రాంట్రాకటర్ ద్ద. 

 

 క్ట్రాంట్రాకుట నిర్దేశాంచిన సమయాంలో నిర్దశేత ధర్లకు లోబడ్డ క్ట్రవాలి్న వస్ుసేవల లేద్ఘ పనులకు 

సాంబాంధాంచిన ఆద్దశాలను క్ట్రాంట్రాకటర్ కి ఇవావలి్న బాధాత సాంబాంధత ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాం/ 

సాంసథ/విభ్యగానిద్ద. 

 

 బహర్ాంగ టెాండర్ ప్రక్రియల ద్ఘవరా ధర్ల నిరేార్ణ జరుగుతుాంద్ధ. 

 

EMD (ఎరెాస్ట్ ట మన్న డ్డపాజిట్స) 

 

 టెాండర్ డాకుామాంట్స లో నిర్దేశాంచిన విలువకు లోబడ్డన అనిా ర్క్ట్రల టెాండర్ోకు ఇద్ధ వర్ధుస్ుాంద్ధ. 

 

 దీనిని షెడ్యాల్ బాాాంకుల నుాండ్డగాన్న లేద్ఘ ప్రైవేట బాాాంకుల నుాండ్డ గాన్న తీసిన డ్డమాాండ్ డ్రాఫ్టట 

రూపాంలో గాన్న, ఫిక్్్ డ్డపాజిట్స ర్ధస్వట్స రూపాంలో గాన్న, బాాాంక్ గాారెాంటీ రూపాంలో గాన్న, బాాాంకర్్ 

చెక్ రూపాంలో గాన్న టెాండర్ డాకుామాంట్స తో సమర్ధపాంచాలి. 

 

 టెాండర్ వాాలిడ్డటీ క్ట్రలాంలో బడిర్ టెాండర్ నుాండ్డ వైదొలగిన్న లేద్ఘ టెాండర్ ని సవర్ధాంచిన్న లేద్ఘ 

టెాండర్ నిబాంధనలు పాటిాంచకపోయిన్న లేద్ఘ టెాండర్ ని ఉలోాంఘాంచిన్న EMD జపుు 

చేయబడుతుాంద్ధ. 

 

 టెాండర్ గెలుచుకునా బడిర్ నిరేార్ధత సమయాంలో నిర్దేశత పెరాార్మన్స్ సెకూార్ధటీ మొత్యునిా 

సమర్ధపాంచలేకపోయిన్న EMD జపుు చేయబడుతుాంద్ధ. 
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పెన్నల్టట విధాంచడాం 

 

 ప్రభుతవాం యొకక ప్రయోజన్నలను ర్క్షాంచడాం కోసాం, వస్ుసేవాలు మర్ధయు పనులని 

పూర్ధుచేయడాంలో ఆలసాానిా నివార్ధాంచడాం కోసాం టెాండర్ డాకుామాంట్స లో సాంబాంధత 

సర్ఫరాద్ఘరు/క్ట్రాంట్రాకటర్ పై అపరాధ రుస్ము విధాంచే నిబాంధనలు చేరుిత్యరు. 

 

ఉద్ఘహర్ణకు  వస్ువుల సర్ఫరాలో జర్ధగిన జ్ఞపాానికి సర్ఫరా చేయాలి్న వస్ువుల విలువలో 

(చెలిోాంచాలి్న పనుాలు మర్ధయు సర్ఫరా చారీెలు ఏవైన్న ఉాంటే వాటిని మినహాయిాంచి) 0.5% 

నుాండ్డ 5% వర్కు సెకూార్ధటీ డ్డపాజిట్స నుాండ్డ అపరాధ రుస్ముగా వసూలు చేయడాం. 

 

బడరి్ ని ససెపాండ్ చేయడాం 

 

1. టెాండర్ డాకుామాంట్స కి సాంబాంధాంచిన ఫారాలలో తపుపడు సమాచార్ాం ఇచిిన్న లేద్ఘ తపుపద్యవ 

పటిటాంచే సమాచార్ాం ఇచిిన సాందర్భాంలో; 

2. టెాండర్ మర్ధయు క్ట్రాంట్రాకుట నిబాంధనల కిాంద సమర్ధపాంచే ఆర్ధిక పర్మైన పత్రలలో 

మోసపూర్ధతమైన మర్ధయు భ్విషాత్ లో డ్రా చేస్కోవడానికి వీలులేని పత్రలు సమర్ధపాంచిన 

సాందర్భాంలో; 

3. క్ట్రాంట్రాకుటని పాందడాంలో గాన్న లేద్ఘ అమలు చేయడాంలో గాన్న క్ట్రాంట్రాకటర్/సర్ఫరాద్ఘరు/వార్ధ 

ఏజెాంట్స నైతిక నియమాల కోడ్ ని ఉలోాంఘాంచిన లేద్ఘ అవిన్నతి, మోసపూర్ధతమైన పదితులకు 

పాలపడ్డన, కుమమకెకకన లేద్ఘ బలవాంతపెటిటన సాందరాభలలో; 

4. పోటీ చటటాం 2002 (Competition Act 2002) ప్రక్ట్రర్ాం ఒక ముఠ్గా ఏర్పడ్డన లేద్ఘ ర్ధాంగైన లేద్ఘ 

కొటేషన్స పూల్ ఏరాపటచేసిన లేద్ఘ పోటీపై అభినాంద్ధాంచాలి్న రీతిలో వాతిర్దక ప్రభ్యవాం చూప్పన 

సాందరాభలలో;  

5. తకుకవ న్నణాత కలిగిన వస్ుసేవలను అాంద్ధాంచిన లేద్ఘ తకుకవ పర్ధమాణాంలో వస్ుసేవలను 

అాంద్ధాంచిన సాందరాభలలో;  

6. ర్దట్స క్ట్రాంట్రాకుట పాంద్ధన సాంసథలు ‘ఫాల్ నిబాంధన’ (ఉనాపళాంగా ధర్ని ఒకేసార్ధ అమాాంతాంగా 

తగిాాంచివేయడాం) ఉలాోంఘాంచిన సాందరాభలలో; 

7. టెాండర్ డాకుామాంట్స ల యొకక పర్ధశీలన, పోలిక, మూలాాాంకనాం మర్ధయు టెాండర్ ని 

అరుహలైనవార్ధకి కేటాయిాంచడాంలో  ప్రొకూార్ మాంట్స ఏజెన్న్ ని ప్రభ్యవితాం చేయడానికి ప్రయతిాాంచిన 

సాందరాభలలో; 

 

 కొనిా ర్క్ట్రల వస్ుసేవలని కొనిా సాంసథలకు ర్ధజరువ చేయడాంపై ప్రభుత్యవనికి సాంపూరాిధక్ట్రర్ాం ఉాంద్ధ. 

ఆయా ప్రభుతవ సాంసథలు ఆయా వస్ుసేవలను ప్రభుతవాం నోటిఫై చేసిన చినాతర్హా సాంసథలు లేద్ఘ జైళు 

నుాండ్డ మాత్రమే ప్రభుతవాం నిర్దశేాంచిన రీతిలో కొనుగోలు చేయాలి్ ఉాంటాంద్ధ. ఈ ర్ధజరువడు 

జ్ఞబత్యని మర్ధయు నిర్దేశత ప్రక్రియలని ప్రభుతవాం ఎపపటికపుపడు సమీక్షస్ుాంద్ధ. తదనుగుణాంగా 

ఆద్దశాలు జ్ఞరీ చేస్ుాంద్ధ (ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన మాడుాల్ లో ఇచిిన జ్ఞబత్య కేాంద్ర ప్రభుత్యవనికి 

సాంబాంధాంచినద్ధ మాత్రమే). 
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ఐదవ విభ్యగాం – నగదు పుసుకాం తయారీ మర్ధయు నిర్వహణ 

 

అభ్ాసకుని ప్రవేశ పర్ధజ్ఞనాాంపై ప్రశాలు 

 

 నగదు పుసుకాం అనగానేమి? 

 నగదు పుసుక్ట్రలను ఎాందుకు నిర్వహాంచాలి? 

 

 

 ఒక అకాంటిాంగ్ వావసథలో నిర్వహాంచే ర్కర్క్ట్రల అకాంటిాంగ్ బుక్్ లలో నగదు పుసుకాం ఒకటి. 

 

 ఒక క్ట్రరాాలయాం/విభ్యగాంలో జర్ధగే నగదు మర్ధయు బాాాంక్ సాంబాంధత ఆర్ధిక వావహారాలనిాాంటిన్న 

నమోదు చేయడాం ద్ఘవరా నగదు పుసుకాం ఆ అకాంటిాంగ్ వావసథ యొకక పార్దర్శకతని సపషటాం 

చేస్ుాంద్ధ/తెలియజేస్ుాంద్ధ. 

 

 నగదు పుసుకాంలోని ఎాంట్రీల ద్ఘవరా తెలుస్కొనే ముఖామైన విషయాలు కొనిా; 

 

1. ఎవర్ధకి డబుబలు చెలిోాంచాము/ఎవర్ధ వదే నుాండ్డ రావాలి్న ధనాం వచిిాంద్ధ 

2. ఎాందుకొర్కు చెలిోాంచాము/రావాలి్న ఆద్ఘయాం ద్దని నిమితుాం వచిిాంద్ధ 

3. చెలిోాంచిన తేదీ/ఆద్ఘయాం జమ అయిన తేదీ 

4. చెలిోాంచిన మొతుాం/జమ అయిన మొతుాం 

5. ప్రార్ాంభ్ నిలవ ఎాంత మర్ధయు ముగిాంపు నిలవ ఎాంత? 

6. నగదు లేద్ఘ బాాాంక్ మిగులు (బాాలెన్స్) గూర్ధిన విశ్లోషణ 

 

 ఒక క్ట్రరాాలయాం లేద్ఘ ఒక సాంసథ యొకక వాసువిక ఆర్ధిక పర్ధసిథతి గూర్ధి ఎవరైన్న సర్ద 

తెలుస్కోవడానికి ఉపయోగపడే పదితి – అకాంటిాంగ్ వావసథ. 

 

 అకాంటిాంగ్ పదతిులు రెాండు ర్క్ట్రలు – Single Entry System & Double Entry System. 

 

 సాధార్ణాంగా ప్రభుతవ అకాంట్స్ Single Entry System లోనే నిర్వహాంచబడుచున్నాయి. 

 

 నగదు పుసుకాం నిర్వహణ విధానాంలో దశలు 

 

1. మషీన్స ద్ఘవరా ముద్రాంచబడ్డన వరుస పేజీ సాంఖాలు కలిగిన నగదు పుసుకాం ప్రార్ాంభిాంచడాం 

2. పేజీల సాంఖాని తనిఖీచేయడాం  

3. మొదటి పేజీలో ఆ నగదు పుసుకాంలో గల పేజీల సాంఖాపై ధృవీకర్ణని నమోదు చేయడాం 

4. నగదు పుసుకాంలో పేజీ రెాండువైపులా ఉద్దేశాాం నమోదు చేయడాం  

5. ప్రార్ాంభ్నిలవ మర్ధయు ముగిాంపు నిలవ నమోదు చేయడాం  
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 ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాలోో నగదు పుసుకాం నిర్వహాంచేవారు – డ్రాయిాంగ్ & డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రర్ధ 

 

 ప్రభుతవ క్ట్రరాాలయాలో ోనగదు పుసుకాంలో ప్రతి ఎాంట్రీని తనిఖీ చేసేవారు – క్ట్రరాాలయాధపతి లేద్ఘ 

ఆయన నియమిాంచిన మరో అధక్ట్రర్ధ ఎవరైన్న 

 

 నగదు పుసుకాం ప్రతి రోజు ముగిాంచబడుతుాంద్ధ, బాాలెన్స్ నమోదు చేయబడుతుాంద్ధ మర్ధయు 

పూర్ధుసాథయిలో ప్రతి ఎాంట్రీ తనిఖీ చేయబడుతుాంద్ధ. 

 

 నగదు పుసుకాం ముగిాంచే సమయాంలో క్ట్రరాాలయాంలో ఉనా భౌతికాంగా లభ్ామయేా నగదు 

మర్ధయు నగదు పుసుకాంలో చేతిలో ఉనా నగదు పదుే కిాంద చూపబడ్డన నగదు మొత్యునికి 

సర్ధపోవాలి. 

 

 డ్రాయిాంగ్ & డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రర్ధ బద్ధల్ట చేయబడ్డనపుడు గాన్న లేద్ఘ పదవీ విర్మణ చేస్ునాపుడు గాన్న 

ఆ విధ్యలకి సాంబాంధాంచిన ఛార్ె ని ర్ధల్టవిాంగ్ అధక్ట్రర్ధకి ఇచేిటపుడు లేద్ఘ ఆ విధ్యలకి సాంబాంధాంచిన 

ఛార్ె ని తీస్కుాంటనాపుడు గాన్న, ర్ధల్టవిాంగ్ అధక్ట్రర్ధ లేద్ఘ డ్రాయిాంగ్ & డ్డసబర్ధ్ాంగ్ అధక్ట్రర్ధ వార్ధ 

ఆధీనాంలోకి వచేి నగదు చెస్ట్ ట లో గల నగదుని లెకికాంచి ఆ మేర్కు ఒక ధృవీకర్ణ నగదు పుసుకాంలో 

చేయాలి్ ఉాంటాంద్ధ. 
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ఆర్వ విభ్యగాం – ప్రయాణ భ్తాాం నియమాలు 

 

అభ్ాసకుని ప్రవేశ పర్ధజ్ఞనాాంపై ప్రశాలు 

 

 ప్రయాణ భ్తాాం అనగానేమి? 

 ప్రయాణ భ్తాాం పాందడానికి ఎవరు అరుహలు? 

 ప్రయాణ భ్తాాం ఉపయోగిాంచుకోవడానికి గల నిబాంధనలు ఏమిటి? 

 

 

 పబోక్ సరీవస్ట్  ప్రయోజనాం దృష్ట్టా ఒక ప్రభుతవ ఉద్యాగి ప్రయాణాం చేయాలి్ వచిినపుడు అయేా 

ఖరుిలను భ్ర్ధాంచడానికి చేయడానికి ఆ ఉద్యాగికి ఇచేి భ్తాాం – ప్రయాణభ్తాాం. 

 

 ప్రయాణ భ్త్యానికి అర్హమైన ప్రయాణాలు 

 

1. అధక్ట్రర్ధక ప్రయాణాలు 
 

 రైలు, బస్్ మర్ధయు విమాన ప్రయాణ ఛారీెలు అర్హతను బటిట ఇవావలి.  

 సముద్ర మార్ా ప్రయాణానికి ఛారీెల చెలిోాంపు తెలాంగాణ రాషాాంలో లేదు. 

 రోడ్ మారాాన ప్రయాణాంచినపుడు బస్్ ఉపయోగిాంచకపోతే అర్హతను బటిట మైలేజ్ 

ఛారీెలు ఇవావలి. 

 ప్రయాణ సమయానిా కూడా కలుపుకొని హెడ్ క్ట్రవర్టర్్ లో లేనాంతక్ట్రలాం ఉద్యాగికి 

ద్ధనభ్తాాం కూడా ఇవావలి. 

 

2. సాథనిక ప్రయాణాలు 
 

 హెడ్ క్ట్రవర్టర్్ ని ద్ఘటి ఎనిమిద్ధ (8) కిలోమీటర్ో పైబడ్డ ప్రయాణాం చేసినపుడు అర్హమైన 

ప్రయాణ భ్తాాం మర్ధయు ద్ధనభ్తాాం ఇవావలి. 

 

3. శక్షణకై పాంప్పాంచినపుడు/డ్డపూాట్స చేసినపుడు 
 

 పునఃశిర్ణ శక్షణ క్ట్రర్ాక్రమాలు, పద్యనాతికి ముాందు ఇచేి శక్షణ క్ట్రర్ాక్రమాలు 

మర్ధయు ఇన్స-సరీవస్ట్  శక్షణ క్ట్రర్ాక్రమాలకు హాజరైనవార్ధకి అర్హమైన ప్రయాణభ్తాాం 

మర్ధయు ద్ధనభ్తాాం ఇవవబడుతుాంద్ధ. 

 

 దీర్ాక్ట్రలాం కొనసాగే ప్రవేశసాథయి/ప్రాథమికసాథయి శక్షణ క్ట్రర్ాక్రమాలకు హాజర్యేా 

ఉద్యాగులకు బద్ధల్టపై ఇచేి ప్రయాణభ్తాాం ఇవవబడుతుాంద్ధ. 

 



ఎలక్ట్రనాిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు 

 

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డ ితెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధ ిసాంసథ పేజీ 20 

 

4. త్యత్యకలిక బద్ధల్ట చేయబడ్డనపుడు 
 

 త్యత్యకలిక బద్ధల్ట సమయాం 180 రోజుల కాంటే తకుకవ సమయాం అయితే ఆ ఉద్యాగికి 

అర్హమైన ప్రయాణభ్తాాం మర్ధయు ద్ధనభ్తాాం ఇవావలి (తెలాంగాణ ప్రభుతవాంలో ఈ 

సదుపాయాం లేదు) 

 

5. బద్ధల్ట చేయబడ్డనపుడు 
 

 ఉద్యాగిని బద్ధల్ట చేసినపుడు ప్రస్ుతాం ఉనా సాథనాం నుాండ్డ కొతు ప్రద్దశానికి 

ప్రయాణాంచడానికి (ఒకసార్ధ) అర్హమైన ప్రయాణ భ్తాాం ఇవావలి (తెలాంగాణ 

ప్రభుతవాంలో ఇాందుకై ప్రతేాకమైన నియమాలు [బద్ధల్ట ప్రయాణభ్తాాం] ఉన్నాయి).  

 

6. పదవీ విర్మణ చేసిన వెాంటనే సాంతవూరుకి వెళ్ళు సమయాంలో 

 

 పదవీ విర్మణ చేసిన ఉద్యాగి తన సాంత వూరుకి వెళుడానికి ప్రయాణభ్తాాం ఇవావలి. 

 సాధార్ణాంగా దీనిని బద్ధల్ట ప్రయాణభ్తాాంలా పర్ధగణసాురు. 

 తెలాంగాణ ప్రభుతవాంలో ఇాందుకై ప్రతేాకమైన నియమాలు ఉన్నాయి. 

 

7. చనిపోయిన ఉద్యాగి కుటాంబ సభుాల ప్రయాణానికి (తెలాంగాణ రాషాాంలో లేదు) 
 

 సరీవస్ట్  లో ఉాండగా చనిపోయిన ఉద్యాగి యొకక కుటాంబాం వార్ధ సాంత వూరుకి 

గాన్న లేద్ఘ వేర్ద ఏదైన్న పటటణానికి/గ్రామానికి/నగరానికి వెళిు సిథర్పడద్ఘమని 

అనుకునాటోయితే ఆ కుటాంబానికి ప్రయాణ భ్తాాం ఇవావలి. 

  

 

 


