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The total revenue receipts of the State for the year 2017-18 amounted to                  
` 1,05,062 crore. Of this, Tax Revenue (` 49,486 crore) and Non-Tax Revenue        
(` 3,814 crore) accounted for 51per cent of the total revenue receipts of the State. The 

remaining 49 per cent was received from Government of India as State’s share of 

divisible Union Taxes (` 29,001 crore) and Grants-in-Aid (` 22,761 crore).  

The Report contains 20 paragraphs involving ` 213.17 crore noticed during test check 

of units of Commercial Taxes, Prohibition and Excise, Transport, Land Revenue, 

Registration and Stamps other departments. The Report includes   three Detailed 

Compliance Audits on (i) “Functioning of Registration and Stamps Department”                       

(ii) “Operation of Check Posts of Transport Department” and (iii) “Functioning 

of Endowments Department in management of temples and temple Lands”. 

Some of the significant Audit findings are mentioned below: 

II  VALUE ADDED TAX, CENTRAL SALES TAX AND GOODS AND 

SERVICES TAX 

 Under declaration of turnover of ` 86.74 crore resulted in short levy of tax of 

` 7.28 crore in eight offices. 

(Paragraph 2.4.1.1) 

 Application of incorrect rates of tax resulted in under declaration of tax of 

` 1.24 crore involving four dealers in one office. 

(Paragraph 2.4.1.2) 

 In 10 offices involving 11 dealers, tax of ` 3.97 crore was short levied due to 

incorrect determination of taxable turnover. 

(Paragraph 2.4.2) 

 Incorrect exemption of sales turnover of ` 26.21 crore of textiles and fabrics in 

six Offices had resulted in non-levy of tax of  ` 1.31 crore. 

(Paragraph 2.4.3) 

 Assessing Authorities in nine offices did not levy interest and penalty on 

belated payments of tax in 26 cases that amounted to ` 2.48 crore. 

(Paragraph 2.4.4) 

 Tax of ` 8.61 crore was not/short levied due to incorrect determination of 

taxable turnover under Works Contracts in six offices involving seven cases. 

(Paragraph 2.5.1) 

  

 

PRESS BRIEF 
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Detailed study on transition from VAT to GST was conducted and 

following deficiencies were noticed  

 

 Excess claim of transitional credit of  ` 14.57 crore was made by 113 dealers 

in five offices. 

(Paragraph 2.10.8.4) 

 Transitional claim of ` 1.41 crore was erroneously allowed to three dealers 

though CST assessments were not completed and declaration Forms for 

claiming concession / exemptions were not filed. 

(Paragraph 2.10.8.4) 

 Department sanctioned the refund claim of ` 50.49 crore to a dealer without 

verifying ITC eligibility for which penalty of ` 50.49 crore equivalent to tax 

was not levied. 

(Paragraph 2.10.8.7) 

 

III STATE EXCISE DUTIES 

 In two offices of Prohibition and Excise Superintendents, annual licence fee 

for seven liquor shops was fixed at lower rates without considering the merger 

of the villages into nearby Municipality / Municipal Corporation. This resulted 

in short levy of licence fee of ` 2.01 crore. 

(Paragraph 3.4) 

 Additional licence fee of ` 94.11 lakh was not levied on 13 bar licencees 

though plinth area of Bar premises exceeded 300 Square Metres. 

(Paragraph 3.5) 

 

IV STAMP DUTY AND REGISTRATION FEES 

Detailed Compliance Audit on “Functioning of Registration and Stamps 

Department” disclosed following deficiencies. 

 Due to lack of coordination between Departments of Land Revenue and 

Registration & Stamps, agricultural rate was adopted in respect of lands which 

had already been converted to non-agricultural use in nine offices of District 

Registrars / Sub-Registrars.  This had led to undervaluation of properties by 

` 32.38 crore resulting in short levy of stamp duty and registration fees of 

` 2.11 crore.  

(Paragraph 4.4.6.1) 

 Audit noticed that conveyance of immovable property valuing  

` 15.99 crore transferred to another company through merger orders was not 

registered though compulsorily registerable. Stamp Duty and Registration fee 

leviable worked out to ` 71.95 lakh.  Lack of coordination / inbuilt mechanism 
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to transfer merger / amalgamation cases to Registration & Stamps Department 

by Registrar of Companies led to non-levy of stamp duty on transfer of 

ownership. 

(Paragraph 4.4.6.2) 

 Total number of 9,23,830 vehicles were hypothecated to private banks and 

other financial institutions during the period from April 2015 to January 2017.  

Lack of coordinated efforts between departments of Transport and 

Registration & Stamps led to non-levy of stamp duty of  ` 86.82 crore.  

(Paragraph 4.4.6.3) 

 Registration fee of ` 12.62 crore was short levied on account of not 

considering Pari Passu charge created on agreements of Deposit of Title 

Deeds.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                           (Paragraph 4.4.7) 

 The sale transactions of 192 apartments were intentionally split into sale of 

undivided share of land and construction agreements after the approval for 

construction of Apartments. This resulted in short levy of duties amounting to 

` 2.14 crore in seven offices. 

(Paragraph 4.4.8.1) 

 In 25 offices of District Registrars / Sub-Registrars, properties involved in 160 

documents were undervalued by ` 102.39 crore, due to application of incorrect 

market values, adoption of agricultural rates for non-agricultural properties, 

mention of incorrect location of properties, non-valuation of existing 

structures, misrepresentation of facts like correct door numbers, boundaries 

etc.  This had resulted in short levy of duties and fees of ` 5.09 crore.  

(Paragraph 4.4.9.1) 

 Non-adoption of higher rates applicable to the lands mentioned in boundaries 

resulted in undervaluation of the properties by ` 31.42 crore.  Undervaluation 

had consequently led to short levy of duties of ` 2.28 crore in 11 offices of 

District Registrars / Sub-Registrars.  

(Paragraph 4.4.9.2) 

 In 10 offices of District Registrars / Sub-Registrars, recitals of the documents 

and the conditions of leases were not properly interpreted by the registering 

officers for levy of duties. This had resulted in short levy of duties of      
` 1.90 crore.  

(Paragraph 4.4.10) 
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V TAXES ON VEHICLES 

Detailed Compliance Audit on “Operation of check posts of Transport 

Department” revealed the following deficiencies: 

 71,011 transport vehicles registered outside Andhra Pradesh, entered into the 

State. Of this, a total number of 57,047 were moving in the State without a 

valid interstate permit. Due to non-availability of the check post at proper 

place, these vehicles escaped prescribed checks besides loss of revenue of at 

least ` 1.60 crore towards permit fee and tax. 

(Paragraph 5.4.5.3) 

 1,39,315 (78 per cent) offences out of 1,79,278 related to repetition of offence.  

Levy of ` 1000 instead of ` 2000 on second and subsequent offences resulted 

in short collection of compounding fee of  ` 10.45 crore.  

(Paragraph 5.4.6.1) 

 The transactions at Chinturu check post were done manually and revenue 

registers prescribed were not maintained properly. Deficiency in collection 

and remittance of Government revenue to treasury was noticed.  On cross 

verification of revenue collected at Chinturu check post with contiguous State 

(Telangana) check post at Paloncha for the period 2015-18, ( both check posts 

are located on same and only highway between Chhattisgarh and AP,) 

discrepancy of ` 3.09 crore was found, in revenue collected at Chinturu check 

post. 

(Paragraph 5.4.7) 

 In three check posts, the revenue collected was not reconciled during the 

period between April 2016 and March 2018. Verification of remittances by the 

Audit with the treasuries revealed that an amount of ` 1.49 crore was not 

traced.   

(Paragraph 5.4.7.1) 

 

VI LAND REVENUE 

 Advance possession (March, 2015) of 15 acres of land was given to Andhra 

Pradesh Dairy Development Cooperative Federation Limited. The alienation 

proposals were not finalised even after three years of handing over possession 

of the land. Non-finalisation of alienation proposals resulted in non-realisation 

of  ` three crore towards cost of land. 

(Paragraph 6.4) 
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VII OTHER TAX AND NON-TAX RECEIPTS 

Detailed Compliance Audit on “Functioning of Endowments Department in 

management of temples and temple lands”: 

 Scrutiny of Demand, Collection and Balance registers in the office of 

Commissioner of Endowment revealed that an amount of ` 298.21 crore was 

pending realisation from the temples as on 31 March 2018. In six test checked 

institutions alone, the arrear contributions accumulated to ` 72.39 crore.  

(Paragraph 7.2.6.2(a)) 

 Contributions amounting to ` 470.98 crore were in arrears towards 

Endowment Administration Fund (EAF) and Common Good Fund (CGF) 

from a temple specified under section 65(2) of Endowments Act.  

(Paragraph 7.2.6.2(b)) 

 Incorrect assessment had resulted in underassessment of assessable income of 

` 285.83 crore and consequent short payment of statutory contributions 

amounting to ` 61.45 crore in five temples. 

(Paragraph 7.2.6.3) 

 Government of AP created (October 2015) a Trust to propagate and preserve 

Hindu Dharma. For this purpose, Government directed that two per cent of 

CGF contributions be allocated for Hindu Dharmik activities. An amount of 

` 10.60 crore was released to Trust during the period 2015-16 to 2017-18 

without issuing any guidelines for utilisation of the funds. Expenditure details 

were not maintained by the Trust and thus, proper fund utilisation could not be 

monitored. 

(Paragraph 7.2.7.1) 

 An amount of ` 12.41 crore was diverted from CGF for construction of office 

building, during the period from April 2014 to March 2018 in violation of the 

provisions of the Act. 

(Paragraph 7.2.7.2) 

 In eight Institutions, temple funds amounting to ` 34.07 crore were utilised for 

other than intended purposes i.e. establishment of schools / colleges / grant to 

the private hospitals, fuel expenses of Government Officials etc. 

(Paragraph 7.2.10.1) 

 An amount of ` 2.57 crore was given to other temples on loan basis against the 

promissory note (between the years 1970 and 2016) by five temples.  No 

efforts were made by these temples to realise the money from the borrowing 

Institutions, resulting in blocking up of funds by way of interest amounting to 

` 4.09 crore.  

(Paragraph 7.2.10.2) 

 Arrears of ` 18.48 crore was pending from lease holders of shop licenses and 

land in 12 temples since 2013-14.  

   (Paragraph 7.2.12.1) 
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 Temple land measuring 44.57 acres was allotted and possession was given 

(between 1973 and 1995) to various Central Government offices without 

fixing any land compensation. The compensation payable worked out to 

` 18.58 crore as of March 2016.  No amount, however was realised. 

  (Paragraph 7.2.13.2) 
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2017-18 సంవత్సరంలో రాష్్టర మొత్తం రెవెన్యూ ఆదాయం ` 1,05,062 కోట్లు గా ఉంది. ఇందులో, పన్ుుల 
రాబడి (` 49,486 కోట్లు ) మరియు పన్నుత్ర రాబడి(` 3,814 కోట్లు ) రాష్్టర మొత్తం రెవెన్యూ ఆదాయంలో 
51 శాత్ంగా ఉంది. మిగిలిన్ 49 శాత్ం భారత్ పరభుత్వం న్ుండి విభాజ్ూ క ందర పన్ుులలో వాట్ా (` 29,001 

కోట్లు ) మరియు గార ంట్సస-ఇన్-ఎయిడ  (` 22,761 కోట్లు ) గా అందుకోవడం జ్రిగింది.  

ఈ నివనదికలో వాణిజ్ూ పన్ుులు, మదూనిషేధం మరియు అబాారీ, రవాణా, భూమిశిసుత , రిజిస్ే్టరష్టన్ మరియు 
సా్ ంపులు, ఇత్ర శాఖలకు చ ందిన్ యూనిట్ు  మచ్ుుకు త్నిఖీలో గురితంచిన్ ` 213.17 కోట్ు  విలువైెన్ 20 
పేరాగార ఫులు ఉన్ాుయి. ఈ నివేదికలో (i) “రిజిస్్టర ేషను మరియ స్ర ాంపుల శ్ఖ పనితీరు” (ii) “రవ్ణా 
శ్ఖకు చ ాందిన చ క పో స్ుర ల నిరవహణ” (iii) “దేవ్లయాలు, దేవ్లయ భూముల నిరవహణలో దేవ్దాయ 
ధర్ాదాయ శ్ఖ పనితీరు” లప ై మూడు స్వివర నియమప్లన తనిఖీలు వున్ాాయి. 

కొనిు ముఖూమ ైన్ ఆడిట్స ఫలితాలన్ు క్రంది పేరకాన్డమ నై్ది: 

II  విలువ ఆధారిత పనుా, క ాంద్ర అమాకపు పనుా మరియు వస్ుు  స్్టవల పనుా 

 ఎనిమిది కారాూలయాలోు  ` 86.74 కోట్ు ట్రనువరున్ు త్కుావగా వెలు డించ్డం వలన్ ` 7.28 

కోట్ు పన్ుున్ు త్కుావగా విధించ్డమ ైన్ది. 

(ప్ర్ 2.4.1.1) 

 

 ఒక కారాూలయంలో న్ాలుగు డీలరుకు సంబంధించి త్పుు పన్ుు ర ట్ు న్ు వరితంపచేయట్ం వలన్ 
` 1.24 కోట్ు పన్ుున్ు త్కుావగా వెలు డించ్డమ ైన్ది. 

(ప్ర్ 2.4.1.2) 

 10 కారాూలయాలోు  11 డీలరుకు సంబంధించి, పన్ుు విధించ్దగగ ట్రనువరున్ు త్పుుగా 
నిరాా రించ్డం వలన్, ` 3.97 కోట్ు పన్ుున్ు త్కుావగా వసయలు చేయడమ ైన్ది. 

(ప్ర్ 2.4.2) 

 ఆరు కారాూలయాలోు  ` 26.21 కోట్ు జ్ౌళి, న్నత్ వసరా ాలకు సంబంధించిన్ వికరయ ట్రనువరుకు 
త్పుుగా మిన్హాయింపునివవడం వలన్ ` 1.31 కోట్ు పన్ుున్ు విధించ్లేదు. 

(ప్ర్ 2.4.3) 

 తొమిిది కారాూలయాలోు , 26 క సులలో, నిరాా రణాధికారులు ఆలసూంగా చ లిుంచిన్ పన్ుుప ై 
` 2.48 కోట్ు వడీీ మరియు అపరాధ రుసుమున్ు విధించ్లేదు. 

(ప్ర్ 2.4.4) 

ప రస్ బ్రరఫ్ 
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 ఆరు కారాూలయాలోు  ఏడు క సులకు సంబంధించిన్ పన్ుల కాంట్రా కు్ ల క్రంద పన్ుు విధించ్దగగ 
ట్రనువరున్ు త్పుుగా నిరాా రించ్డం వలన్ ` 8.61 కోట్ు పన్ుున్ు విధించ్కపో వట్ం/త్కుావ 
విధించ్ట్ం జ్రిగింది. 

(ప్ర్ 2.5.1) 

వ్ాట్ నుాండి జీఎస్ట్ీక ి  పరివరున ప ై స్వివర పరిశీలన చేస్టి కిరాంది లోప్లను 
గురిుాంచడాం జరిగిాంది.  
 

 ఐదు కారాూలయాలోు  113 డీలరుు  ` 14.57 కోట్ు పరివరతన్ జ్మన్ు అధికంగా కెుయిము చేయడం 
జ్రిగింద.ి  

(ప్ర్ 2.10.8.4) 

 రాయితీ/మిన్హాయింపులన్ు కెుయిము చేయడానిక్ సీ్టఎస్టీ్ నిరాా రణలు పూరితచేసి్ట డికుర ష్టన్ ఫామ్
లు దాఖలు చేయన్పుటి్కీ ముగుగ రు డీలరుకు ` 1.41 కోట్ు పరివరతన్ కెుయిమున్ు త్పుుగా 
అన్ుమతంచ్డం జ్రిగింది. 

 (ప్ర్ 2.10.8.4) 

 ఐటీ్సీ్టక్ గల అరహత్న్ు ధృవపరుచ్ుకోకుండా ఒక డీలరుకు ` 50.49 కోట్ు రిఫండ కెుయిమున్ు 
మంజూరు చేయడం జ్రిగింది. త్పుుగా ఇచిున్ రిఫండుకు సమాన్మైన ` 50.49 కోట్ున్ు 
అపరాధ రుసుముగా విధించ్లేదు. 

(ప్ర్ 2.10.8.7) 

 

III ర్షర ేఅబ్కారీ స్ుాంక్లు 

 రెండు మదూనిషేధ మరియు అబాారీ సయపరింట్ ండ ంట్స కారాూలయాలోు  సమీప పురపాలక సంసథ 
/న్గరపాలక సంసథలోు క్ గార మాల విలీన్ానిు పరిగణన్లోక్ తీసుకోకుండా ఏడు మదూం దుకాణాలకు 
వారిిక ల ైస్ట న్ుస రుసుమున్ు త్కుావ ర ట్ు కు నిరణయించ్ట్ం జ్రిగింది.  దీనివలన్, ` 2.01 కోట్ు 
ల ైస్ట న్ుస రుసుమున్ు త్కుావ విధించ్డమ ైన్ది. 

(ప్ర్ 3.4) 

 బారు వున్ు ఆవరణ పున్ాది విసీ్టతరణం 300 చ్దరపు మీట్రుు  మించి వున్ాు, 13 బారు 
ల ైస్ట న్ుసదారులప ై ` 94.11 లక్షల అదన్పు ల ైస్ట న్ుస రుసుమున్ు విధించ్లేదు. 

(ప్ర్ 3.5) 
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IV స్ర ాంపు స్ుాంకాం మరియు రిజిస్ట్ర ేషను రుస్ుము 

“రిజిస్ట్ర ేషను మరియు స్ర ాంపుల శ్ఖ నిరవహణ” ప ై స్వివర నియమప్లన 
తనిఖీలో కిరాంది లోప్లు వెలుడయాాయి. 

 భూమి శిసుత , రిజిస్ే్టరష్టన్ు & సా్ ంపుల శాఖల మధూ సమన్వయం లేకపో వడం వలన్ తొమిిది 
జిలాు  రిజిసా్ ర రుు /సబ్-రిజిసా్ ర రు కారాూలయాలోు  వూవసాయేిత్ర పరయోజ్న్ాలకు మున్ుపే మారిుడి 
చేసి్టన్ భూమిక్ వూవసాయ ర ట్లన్ు వరితంపచేయట్ం జ్రిగింది.  ఫలిత్ంగా, ` 32.38 కోట్ు మేర 
ఆసుత లన్ు అలుమదింపు చేయడం  త్దావరా ` 2.11 కోట్ు సుంకాలన్ు త్కుావ విధించ్డం 
జ్రిగింద.ి   

(ప్ర్ 4.4.6.1) 

 విలీన్ ఉత్తరువల దావరా ఇంకొక కంప నీక్ చేసి్టన్ ` 15.99 కోట్ు విలువైెన్ సి్టథరాసి్టత 
బదలాయింపున్ు త్పునిసరిగా రిజిష్్టరు చేయవలసి్టన్పుటి్కీ రిజిష్్టరు చేయలేదని ఆడిట్స 
గమనించ్డమ ైన్ది.  విధించ్వలసి్టన్ సా్ ంపు సుంకం, రిజిస్ే్టరష్టన్ు రుసుముల మొత్తం   
` 71.95 లక్షలుగా వుంది.  విలీన్/ అమాలగ మేష్టన్ క సులన్ు కంప నీల రిజిసా్ ర రు న్ుండి 
రిజిస్ే్టరష్టన్ు శాఖకు బదిలీ చేయడానిక్ సమన్వయం/అంత్రగత్ వూవసథ లేకపో వడం వలన్ 
యాజ్మాన్ూ బదిలీప  ైసా్ ంపు సుంకం విధించ్లేదు.  

(ప్ర్ 4.4.6.2) 

 2015 ఏపిరల్ న్ుండి 2017 జ్న్వరి మధూకాలంలో మొత్తం 9,23,830 వాహన్ాలన్ు ప ైవైనట్ల 
బాూంకులకు, ఇత్ర ఆరిథక సంసథలకు త్న్ఖా ప ట్్డం జ్రిగింది.  రవాణా, రిజిస్ే్టరష్టన్ు & సా్ ంపుల 
శాఖల మధూ సమన్వయ పూరవక పరయతాులు లేకపో వడం వలన్ ` 86.82 కోట్ు సా్ ంపు 
సుంకం విధించ్లేదు.  

(ప్ర్ 4.4.6.3) 

 పట్ా్ పతరా ల జ్మ ఒపుందాలప ై ఏరుడిన్ పారీపసుస చారీీని పరిగణన్లోక్ తీసుకోక పో వడం వలన్ 
` 12.62 కోట్ు రిజిస్ే్టరష్టన్ు రుసుము త్కుావ విధించ్డం జ్రిగింది.  

(ప్ర్ 4.4.7) 

 అపారు్ మ ంట్ు నిరాిణానిక్ అన్ుమత్ులు ప ందిన్ త్రావత్ 192 అపారు్ మ ంట్ు కరయలావాదేవీలన్ు 
ఉదేేశ్ూపూరవకంగా అవిభాజ్ూసథల అమికం మరియు నిరాిణ ఒపుందాలుగా విభజించ్డం జ్రిగింది. 
దీనివలన్ ఏడు కారాూలయాలోు   ` 2.14 కోట్ు మొత్తం సుంకాలన్ు త్కుావ విధించ్డం జ్రిగింది.  

(ప్ర్ 4.4.8.1) 

 25 జిలాు  రిజిసా్ ర రుు /సబ్-రిజిసా్ ర రు కారాూలయాలోు  త్పుు మారెాట్స విలువలన్ు వరితంపచేయడం, 
వూవసాయేిత్ర భూములకు వూవసాయ ర ట్ున్ు సీ్టవకరించ్డం, ఆసుత లువున్ు పరదేశానిు త్పుుగా 
పేరకాన్డం, ఉన్ు కట్్డాల విలువన్ు మదింపు చేయకపో వడం, సరెైన్ డోర్ నె్ంబరుు , హదుే లు 
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వంట్ి వాసతవాలన్ు త్పుుగా చ్యపట్ం జ్రిగింది.  దీనివలన్ 160 దసాత వనజులోు  ఆసుత లన్ు 
` 102.39 కోట్ు  మేర అలుమదింపు చేయడం త్దావరా ` 5.09 కోట్ు సుంకాలు, రుసుములన్ు 
త్కుావగా విధించ్డం జ్రిగింద.ి  

(ప్ర్ 4.4.9.1) 

 సరిహదుే లోు  పరసాత వించిన్ భూములకు వరితంచే అధిక ర ట్ు న్ు సీ్టవకరించ్కపో వడం వలన్ ` 31.42 

కోట్ు మేర ఆసుత లన్ు అలుమదింపు చేయట్ం జ్రిగింది. పరాూవసాన్ంగా 11 జిలాు  రిజిసా్ ర రుు / సబ్
-రిజిసా్ ర రు కారాూలయాలోు  ` 2.28 కోట్ు సుంకాలన్ు త్కుావ విధించ్ట్ం జ్రిగింది.  

(ప్ర్ 4.4.9.2) 

 

 10 జిలాు  రిజిసా్ ర రుు / సబ్-రిజిసా్ ర రు కారాూలయాలోు  రిజిస్రు చేయు అధికారులు సుంకాలు 
విధించ్డానిక్ దసాత వనజులలో పేరకాన్ు అంశాలన్ు, లీజు నిబంధన్లన్ు సరిగా అన్వయించ్లేదు.  
దీనివలన్, ` 1.90 కోట్ు సుంకాలన్ు త్కుావ విధించ్ట్ం జ్రిగింది.  

(ప్ర్ 4.4.10) 
 

 

V వ్హన్ాలప ై పనుాలు 

“రవ్ణా శ్ఖ చ కపో స్ుర ల నిరవహణ” ప  ైస్వివర నియమప్లన తనిఖీలో కిరాంద ిలోప్లు 

వెలుడయాాయి: 

 ఆంధరపరదేశ్ వెలుపల రిజిష్్టరయిన్ 71,011 రవాణా వాహన్ాలు రాష్్టరంలోక్ పరవనశించాయి.  

ఇందులో, మొత్తం 57,047 వాహన్ాలు చ లుు బాట్యేిూ అంత్రరా ష్్టర పరిిట్స లేకుండా రాష్్టరంలో 
తరుగుత్ున్ాుయి.  సరెైన్ పరదేశ్ంలో చ క్పో సు్  లేకపో వడం వలన్ అధమపక్షం ` 1.60 కోట్ు 
రెవెన్యూన్ు న్ష్్టపో వడమే కాకుండా ఈ వాహన్ాలకు నిర ేశిత్ త్నిఖీలన్ు నిరవహ ంచ్లేదు.  

(ప్ర్ 5.4.5.3) 

 1,79,278 న్నరాలలో 1,39,315 (78 శాత్ం) న్నరాలు పున్రావృత్మ ైన్ న్నరానిక ్
సంబంధించిన్వి.  రెండవ మరియు అట్లపిమిట్ న్నరాలకు ` 2,000 లకు బదులుగా ` 1,000 

న్ు విధించ్డం వలన్ ` 10.45 కోట్ు కాంపౌడింగ్ రుసుము త్కుావగా వసయలు చేయడం 
జ్రిగింద.ి  

(ప్ర్ 5.4.6.1) 

 చింత్ూరు చ క్ పో సు్  వదే లావాదేవీలన్ు మాన్ుూవల్ గా నిరవహ ంచ్డం జ్రిగింది.  నిర ేశించిన్ రెవెన్యూ 
రిజిష్్టరున్ు సకరమంగా నిరవహ ంచ్లేదు. రెవెఎన్యూ వసయళ్లు  మరియు ఆ మొతాత లన్ు ట్ రజ్రీక్ 
జ్మచేయడంలో లోపాలు కన్ుగకన్డం జ్రిగింది. 2015-18 మధూ కాలానిక్ సంబంధించి చింత్ూరు 
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చ క్ పో సు్  వదే వసయలయిన్ రాబడిని పాలవంచ్లో గల పరకారాష్్టర (త లంగాణ) చ క్ పో సు్  రాబడితో 
పరసురం పరిశీలించ్గా (రెండు చ క్ పో సు్ లూ చ్తీతస్ ఘడ , ఆంధరపరదేశ్  మధూ గల ఒక  మరియు ఏకెైక 
రహదారి ప ై వున్ాుయి) చింత్ూరు వదే వసయలయిన్ రాబడిలో ` 3.09 కోట్ు  వూతాూసం 
గురితంచ్డమ ైన్ది. 

(ప్ర్ 5.4.7) 

 మూడు చ క్పో సు్ లలో, 2016 ఏపిరల్, 2018 మారిు మధూ కాలంలో వసయల ైన్ రాబడిని ట్ రజ్రీ 
జ్మలతో సరిపో లులేదు. చ లిుంపులన్ు ట్ రజ్రీ జ్మలతో సరిచ్యడగ ` 1.49 కొట్లు  ట్ రజ్రీలో   
జ్మకాలేదని ఆడిట్స కన్ుగకన్ుది.  

(ప్ర్ 5.4.7.1) 

VI భూమి శిస్ుు  

 ఆంధరపరదేశ్ పాడి అభివృదాి సహకార సమాఖూ లిమిట్ డకు 15 ఎకరాల భూమిని ముందసుత గా 
సావధీన్పరుడం జ్రిగింది (2015 మారిు). భూమిని సావధీన్పరచి మూడేళ్లు గడచిన్ా 
అన్ాూకార ంత్ పరతపాదన్లన్ు ఖరారు చేయలేదు.  అన్ాూకార ంత్ పరతపాదన్లన్ు ఖరారు 
చేయకపో వడం వలన్  మూడు కోట్ు భూమి విలువన్ు వసయలు చేయలేదు.  

(ప్ర్ 6.4) 

VII ఇతర పనుాలు మరియు పన్ేాతర ర్బ్డులు 

“దేవ్లయాలు, దేవ్లయ భూముల నిరవహణలో దేవ్దాయ ధర్ాదాయ శ్ఖ 

పనితీరు” ప ై స్వివర నియమప్లన తనిఖీ: 

 2018 మారిు 31 న్ాటి్క్ దేవాలయాల న్ుండి ` 298.21 కోట్ు మొత్తం రావలసి్ట వుందని 
దేవాదాయ ధరాిదాయ కమీష్టన్రు కారాూలయంలోని డిమాండు, వసయలు, మిగులు రిజిష్్టరు 
త్నిఖీలో వెలుడ ైంది.  ఆరు మచ్ుుకు త్నిఖీ చేసి్టన్ సంసథలలోన్న ` 72.39 కోట్ు విరాళాల 
బకాయిలు పేరుకు పో యాయి.   

(ప్ర్ 7.2.6.2 (ఏ)) 

 దేవాదాయ ధరాిదాయ చ్ట్్ంలోని స్ట క్షన్ు 65(2) క్ంద నిర ేశించిన్ ఒక దేవాలయం న్ుండ ి
దేవాదాయ ధరాిదాయ పరిపాలన్ా నిధి(ఈఏఎఫ్), కామన్గుడ నిధులకు (సీ్టజీఎఫ్) రావలసి్టన్ 
` 470.98 కోట్ు విరాళాలు బకాయిలో వున్ాుయి.  

(ప్ర్ 7.2.6.2 (బి)) 

 త్పుు మదింపు చేయట్ం వలన్, ` 285.83 కోట్లు  అంచ్న్ా ఆదాయానిు త్కుావగా మదింపు 
చేయట్ం జ్రిగింది.  దీనివలన్ ఐదు దేవాలయాలోు  ` 61.45 కోట్ు చ్ట్్బదా విరాళాలన్ు 
త్కుావగా చ లిుంచ్డం జ్రిగింది.  
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(ప్ర్ 7.2.6.3) 

 ఆంధరపరదేశ్ పరభుత్వం హ ందయ ధరి పరచారానికీ, సంరక్షణకు ఒక ట్రసు్ న్ు ఏరాుట్ల చేయడం 
జ్రిగింద ి (2015 అకో్ బరు).  దీనికొరకు, సీ్టజీఎఫ్ విరాళాలలో రెండు శాత్ం హ ందయ ధారిిక 
కారూకలాపాలకు క ట్ాయించాలని పరభుత్వం ఆదేశించింది.  2015-16 న్ుండి 2017-18 మధూ 
కాలంలో నిధుల వినియోగానిక్ మారగదరశకాలన్ు జ్ారీచేయకుండా ` 10.60 కోట్ు మొతాత నిు 
ట్రసు్ కు విడుదల చేయడం జ్రిగింది. ట్రసు్  ఖరుులకు సంబంధించిన్ వివరాలన్ు నిరవహ ంచ్లేదు.  
ఆ విధంగా, సకరమంగా నిధులు వినియోగమయేిూట్ట్లు  పరూవనక్షణ చేయలేదు.  

(ప్ర్ 7.2.7.1) 

 2014 ఏపిరల్ న్ుండి 2018 మారిు మధూ కాలంలో చ్ట్్ నిబంధన్లకు విరుదాంగా, సీ్టజీఎఫ్ 
న్ుండ ి` 12.41 కోట్ు మొతాత నిు కారాూలయ భవన్ నిరాిణానిక్ మళిుంచ్డం జ్రిగింది. 

(ప్ర్ 7.2.7.2) 

 ఎనిమిది సంసథలోు  ` 34.07 కోట్ు మొత్తం దేవాలయాల నిధులన్ు ఉదేేశించిన్నత్ర పరయోజ్న్ాలకు 
అన్గా బడులు/కళాశాలాల ఏరాుట్ల/ ప ైవైనట్ల ఆసుపత్ుర లకు గార ంట్ల, పరభుత్వ అధికారులకు 
ఇంధన్ ఖరుులు వంట్ ి వాటి్క్ ఖరుు చేయడం జ్రిగింద.ి 

(ప్ర్ 7.2.10.1) 

 ఐదు దేవాలయాలు ఋణపరా తపదికన్ పరా మిసరి న్ోట్లప ై ఇత్ర దేవాలయాలకు ` 2.57 కోట్ు 
మొతాత నిు యివవడం జ్రిగింది (1970, 2016 సంవత్సరాల మధూ). అపుు తీసుకున్ు సంసథల 
న్ుండ ి స ముిన్ు వసయలు చేయడానిక్ ఈ దేవాలయాలు ఎట్ి్ పరయతాులు చేయలేదు.  
ఫలిత్ంగా, వడీీ రూపేణా ` 4.09 కోట్ు మొత్తం నిధులు చికుాకుపో వడం జ్రిగింది.   

(ప్ర్ 7.2.10.2) 
 

 2013-14 న్ుండ ి12 దేవాలయాలలోని దుకాణాలు, ల ైస్ట న్ుసల లీజుదారుల న్ుండ ి` 18.48 

కోట్ు బకాయిలు రావలసి్టవుంది.  

(ప్ర్ 7.2.12.1) 

 44.57 ఎకరాల దేవాలయ భూమిని వివిధ క ందర పరభుత్వ కారాూలయాలకు భూపరిహారానిు 
నిరణయించ్కుండా క ట్ాయించి, సావధీన్పరుడం జ్రిగింది (1973, 1995ల మధూ). 2016 

మారిు న్ాటి్క్ చ లిుంచ్వలసి్టన్ పరిహారం ` 18.58 కోట్లు గా ల క్ాంచ్డమ ైన్ది.  అయితే, ఎలాంట్ి 
మొత్తం వసయలు కాలేదు. 

(ప్ర్ 7.2.13.2) 
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