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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4007 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നട�� ഓഡി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)
േകാർ�േറഷൻ, �ൻസി�ാലി�ി, പ�ായ�്

തല�ളിൽ ഏെത�ാം തര�ി�ളള ഓഡി�് ആണ്

നട�ിവ��ത്;

(എ) േകരള സം�ാന ഓഡി�് , കൺകറൻറ്  ഓഡി�് ,
അ�ൗ��് ജനറൽ ഓഡി�് , ധനകാര�

പരിേശാധനാ ഓഡി�് , േ�ാർ പർേ�യ്സ്  ഓഡി�്

, െപർേഫാമൻസ്  ഓഡി�് , േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

എ�ീ ഓഡി�് നട�ിവ��.

(ബി) തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിെല അഴിമതി

കെ��ിയ േപാെല മേ�െത�ി�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി ഓഡി�്

വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(ബി) 1. െകാ�ി േകാർ�േറഷെ� മ�ാേ�രി േസാണൽ

ഓഫീസിൽ ടൗൺ ഹാൾ െസ�ൻ ൈകകാര�ം

െച�ി�� ഉേദ�ാഗ�ൻ വ�ാജ സംഖ�ാ രസീത്

ന�ർ എ�തി േചർ�ം കാലഹരണെ��

രസീ�കൾ ഉപേയാഗി�ം 6,81,272/- �പ

അപഹരി�തായി ഓഡി�് വിഭാഗം കെ��ി.
നഗരകാര� ഡയറ��െട 08/11/2019 െല വി 3-
21991/2019 ഉ�രവ് �കാരം ��ത

ഉേ��ാഗ�െന 08/11/2019 - ൽ സെ�ൻറ്

െച�ക�ം മ�ാേ�രി േപാലീസ്  സ്േററഷനിൽ

Cr.No.1170/2019 ആയി േകസ്  രജി�ർ

െച�ക�ം െച�ി��്. 2. േകാഴിേ�ാട്

നഗരസഭ�െട 2019-2020 വർഷെ� ഓഡി�ിെ�

ഭാഗമായി േബ�ർ സീനിയർ െവ�റിനറി സർജൻ

നിർ�ഹണം നട�ിയ ജനകീയാ��ണ

പ�തിക�െട പരിേശാധനയിൽ 2020-2021 വർഷം

�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ നട�ാ�ിയ "കാട�ം

��ം" േ�ാജ�മായി ബ�െ��് �ണേഭാ�

വിഹിതമിന�ിൽ 01/12/2020 �തൽ 08/12/2020
വെര പിരിെ��� 1,42,500/- �പ�ം, േബ�ർ

ന�ളം െവ�റിനറി േഹാ�ി��കളിൽ നി�ം

പിരിെ���ി�� �കക�ം ഉൾെ�െട ആെക

3,41,250/- �പ�െട വരവ് ക�ാഷ്  ��ിേലാ

സ�ിഡിയറി ക�ാഷ്  ��ിേലാ രജി�റിേലാ

േരഖെ���കേയാ നഗരസഭാ ഫ�ിൽഒ ��

വ��കേയാ െച�ി�ിെ��് കെ��ക��ായി.
ഓഡി�് കെ��ലിെന �ടർ�് അേ� ദിവസം
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നഗരസഭാ ഫ�ിൽ �ക ഈടാ�ി. േമൽ�റ��

�ടാെത രസീ� ��കളിെല േരഖെ����കളിൽ

ധാരാളം െവ�ി�ി���കൾ വ���താ�ം

��ക�െട �മന�ർ �ത�മായി

േരഖെ���ാ�താ�ം ഓഡി�് വ��്

കെ��ിയി��്. ടി �മേ��കൾ�് പരിഹാര

നടപടി സ�ീകരി�  ്അറിയി��തിനായി വിവരം

�ാപന�ിെ� ��യിൽെ���ിയി���്. 3.
തി�വന��രം ജി�യിെല േനമം േ�ാ�്

പ�ായ�ിെ� 2018-2019 ഓഡി�ിൽ

സാ��ിക �മേ�ട്  കെ��ിയി��്. 4.
പ�നംതി� ജി�യിെല ഏഴം�ളം �ാമ-
പ�ായ�ിെ� 2018-2019 വർഷെ� ഓഡി�ിൽ

വ�നി�തി നിർ�യ�മായി ബ�െ��് െത�ായ

വിവര�ൾ സ�യ�ിൽ ഉൾെ��ി��്. 5.
മല�റം ജി�യിെല അ�ാടി�റം �ാമ-
പ�ായ�് 2018-2019 വർഷെ� ഓഡി�ിൽ

വ� നി�തി ഈടാ�ിയത് സംബ�ി�  ്�മേ�ട്

നട�തായി േബാധ�െ��ക�ം നിയമ�കാര��

�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. 6.
കാ �ിര��ി �ാമപ�ായ�ിൽ

പണാപഹരണ�മായി ബ�െ�� വിജിലൻസ്

േകസ്  നിലവി��്. 7. െനൻേമനി

�ാപ�ായ�ിൽ െട�ർ േഫാറ�ിെ� വില

പ�ായ�് ഫ�ിൽ അട�ാെത ൈകവശം വ�ത്

സംബ�ി� അേന�ഷണം �ർ�ീകരി�ി��്. 8.
ഉ�മ �ാമപ�ായ�ിൽ രസീ� ��് ഉപേയാഗി�്

പിരിെ��� �ക �ാമപ�ായ� ഫ�ിൽ

അടവാ�ാ�ത് സംബ�ി� ഓഡി�്

പരാമർശ�ിൻേമൽ �ിമിനൽ  േകസ്  നിലവി��്.

(സി)
ഇ�ര�ി�ളള �മേ��കൾ

അവസാനി�ി��തിനായി നിയമപരമായ

നടപടികൾ കർശനമാ��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) നിലവി�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം

വിേധയമായി�െ� ടി �മേ��കെള

��തരമായി കാ�ക�ം പ�തട��

അേന�ഷണ��ം റവന� റി�വറി ഉൾെ�െട��

അ�ട� നടപടിക�ം സ�ീകരി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


