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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4742 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വയനാട്  ജി�യിൽ നട�ിയ അ�ിെഫ�ിന് െചലവഴി� �ക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

2011-16-െല സർ�ാരിെ� കാല�് വയനാട്
ജി�യിൽ നട�ിയ അ�ിെഫ�ിന് �വജനേ�മ
വ��് െചലവഴി� �ക�െട
ധനവിനിേയാഗബി�കൾ ��വൻ വ��ിൽ
ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) 2011-16 െല സർ�ാരിെ� കാല�് വയനാട്
ജി�യിൽ �ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

നട�ിയ അ�ിെഫ�ിെ� ഭാഗമായി േകരള
സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  ൈ�ബൽ
െഫ�് സംഘടി�ി��തിന് 06.11.2014 ൽ �ടിയ
9-ാമത് ഡയറ�ർ േബാർഡ്  20 ല�ം �പ
അ�വദി�വാൻ തീ�മാനി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 20 ല�ം �പ വയനാട്  ജി�ാ
��് േ�ാ�ാം ഓഫീസറിന്
അ�വദി�ക��ായി. ഇതിൽ 10 ല�ം �പ
നാഷണൽ അ�ി െഫ�് വർ�ിംഗ് െചയർമാ�ം,
മാന�വാടി േ�ാ�് പ�ായ�് �സിഡ�മായ
�ീ.എം.ജി.ബി�വിന് അ�വദി�ക�ം ബാ�ി 10
ല�ം �പയിൽ 9,81,654/- �പ പരിപാടി�ായി
ജി�ാ ��് േ�ാ�ാം ഓഫീസർ േനരി�്
െചലവഴി�ക�ം േശഷി� �കയായ 18,346/- �പ
തിരിെക നിേ�പി�ക�ം െച�ി��താണ്.
വയനാട്  ജി�ാ ��് േ�ാ�ാം ഓഫീസർ
െചലവഴി� േമൽ �ക�െട കണ�കൾ,
ധനവിനിേയാഗ ബി�കൾ എ�ിവ േബാർഡിൽ
സമർ�ി�ി��്. നാഷണൽ അ�ിെഫ�് വർ�ിംഗ്
െചയർമാന് നൽകിയ 10 ല�ം �പ�് ൈക��്
രശീത്, ധനവിനിേയാഗ സർ�ിഫി��് എ�ിവ
ഒഴിെക ഇ� സംബ�ി� ബി�കൾ, വൗ��കൾ
എ�ിവ േബാർഡിൽ സമർ�ി�ി�ി�.

(ബി) എ� ല�ം �പയാണ് ��ത പരിപാടി�ായി
�വജനേ�മ വ��് െചലവഴി�ത്;

(ബി) �വജനേ�മ േബാർഡ്  ��ത പരിപാടി�ായി 20
ല�ം �പ അ�വദി�ി��. ഇതിൽ 9,81,654/-
�പ വയനാട്  ജി�ാ ��് േ�ാ�ാം ഓഫീസർ
േനരി�് െചലവഴി�ി��്. ബാ�ി 10 ല�ം �പ
നാഷണൽ അ�ിെഫ�് വർ�ിംഗ് െചയർമാ�ം
മാന�വാടി േ�ാ�് പ�ായ�്

�സിഡ�മായി�� �ീ.എം.ജി ബി�വിന്
ൈകമാ�കയാ��ായത്.
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(സി) ഇ�സംബ�ി�  ്ഏെത�ി�ം തര�ി��

വ��തല അേന�ഷണം നട�ി�േ�ാ;
(സി) ഇ� സംബ�ി�  ്േകരള സം�ാന �വജനേ�മ

േബാർഡ്  അേന�ഷണം നട�ിയി��്.

(ഡി)

ഉെ��ിൽ അേന�ഷണ�ിൽ വ��ിന്
േബാധ�െ�� കാര��ൾ അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) വിജിലൻസ്  & ആ�ി കറപ്ഷൻ ബ�േറാ�െട
�ാഥമിക അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശ
പരിഗണി�  ്സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാരം േകരള
സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  ഉേദ�ാഗ��ം

�ിൻസി�ൽ �ഷി ഓഫീസ�മായി േചർ�്
നട�ിയ ആഡി�ിൽ വർ�ിംഗ് െചയർമാൻ
�ീ.എം.ജി ബി� ൈക��ിയ �കയിൽ നി�ം
നട�ിയ പലവിധ െചല�കൾ�ം ബി�ക�ം
വൗ��ക�ം സമർ�ി�ി�ിെ��ം, ക�േ�ഷൻ
�തലായവ �ണി�തായി കാ��ിെ��ം
നാഷണൽ അ�ിെഫ�് വർ�ിംഗ് െചയർമാ�ം
മാന�വാടി േ�ാ�് പ�ായ�് �സിഡ�മായ
�ീ.എം.ജി ബി�വിെ� ഭാഗ� നി�� വീ�യാണ്
ഈ വിഷയ�ിൽ സംഭവി�ി��െത�ം േബാർഡ്
റിേ�ാർ�് െച�ി��്. ��ത വിഷയം സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


