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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 92 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് െപാ�മരാമ�്

വ��ിെല അഴിമതി നിർ�ാർ�നം െച��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ ഈ സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ അഴിമതി
നിർ�ാർ�നം െച��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ ��തൽ കാര��മമായി �ടർ�
വ��.

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ികെള സംബ�ി�്

െപാ�ജന�ൾ��ാ�� പരാതികൾ
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ികളിെല അഴിമതി
സംബ�ി�  ്െപാ�ജന�ൾ സമർ�ി��
പരാതികളിേ�ൽ വ��ിെല ആഭ��ര വിജിലൻസ്
സംവിധാനം �േഖന അേന�ഷണം നട�ി

നടപടികൾ യഥാസമയം സ�ീകരി� വ��.
പരാതികളിേ�ൽ ധനകാര� പരിേശാധനാവിഭാഗം,
വിജിലൻസ്  & ആ�ി കറപ്ഷൻ ബ�േറാ എ�ിവ
അേന�ഷണം നട�ി സമർ�ി�� �പാർശക�െട
അടി�ാന�ിൽ ���ാെര�് കെ���
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര വ��തല അ�ട�
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. �ടാെത
�മേ��കൾ�് ഉ�രവാദികളായി കെ���
േകാൺ�ാ�ർമാെര കരി��ികയിൽ
ഉൾെ����തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി��.
ബ�െ�� ���ി�െട പരിപാലന
കാലയളവി��ാ�� തകരാ�കൾ കരാ�കാരെ�
െചലവിൽ തെ� പരിഹരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി��. െപാ�മരാമ�് ���ികെള

സംബ�ി�  ്െപാ�ജന�ൾ��ാ��
പരാതികൾ പരിഹരി��തിനായി വ��്
മ�ി�െട തൽസമയ േഫാൺ ഇൻ പരിപാടി,
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ആയ 'PWD 4U',
േടാൾ �ീ ന�ർ എ�ിവ വഴി പരാതി സ�ീകരി�ൽ
എ�ിവ�ം നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ
സംവിധാന�ൾ �േഖന ലഭി�� പരാതികൾ
േക�ീ�ത സംവിധാനമായ പ�ിക് ഇൻഫർേമഷൻ
െസ�ിൽ നി�ം അതാത് ജി�കളിെല നിര�്
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പരിപാലന വിഭാഗം എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർമാർ�ം നിര�് ഉപ വിഭാഗം
അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ�ം

നൽ�ക�ം പരാതി പരിഹാര�ി�ളള നടപടികൾ
േറാഡ്സ്  ഉപവിഭാഗം അസി��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർമാർ സ�ീകരി�ക�ം െച��. �ടാെത
പരാതികളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
സംബ�ി� വിവര�ൾ േറാഡ്  െമയി�നൻസ്
വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയറി�ം പി.ഐ.
െസ�ി�ം നൽ��. 'PWD 4U' ആ�് �േഖന
ലഭ�മാ�� പരാതികൾ സംബ�ി� �േരാഗതി
നിര�് പരിപാലന വിഭാഗ�ിെ�

േമൽേനാ��ിൽ നിരീ�ി� വ��. ��ത
ആ�ിേല�് വ�� പരാതികൾ തൽസമയം തെ�
പരിേശാധി�  ്പരാതി�ാെര േനരി� വിളി�
വിശദവിവര�ൾ ചർ� െച�േശഷം
െക.എസ് .ടി.പി.�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� PI
Cell ൽ ജി� അടി�ാന�ിൽ തരംതിരി�്
അതാത് നിര�് പരിപാലന വിഭാഗം, നിര�്

ഉപവിഭാഗം കാര�ാലയ�ളിൽ ഇ-െമയിൽ
�ഖാ�ിരം അറിയി�ക�ം ലഭ�മായ പരാതികളിൽ
നിര�് ഉപവിഭാഗം കാര�ാലയ�ളിൽ പരിഹരി
��തി�ളള നടപടികൾ എ��ക�ം
അവിെടനി�് ലഭി�� മ�പടികൾ നിര�്

പരിപാലന വിഭാഗം കാര�ാലയ�ിൽ നി�് 'PWD
4U' െമാൈബൽ ആ�് വഴി പരാതി�ാരെന
അറിയി�ക�ം െച��. ഈ ആ�് നിലവിൽ
വ��വഴി െപാ�ജന�ൾ�് പരാതികൾ
െപെ��് ബ�െ��വ�െട ��യിൽ
െ���ാ�ം പരാതികൾ�് വ��് തല�ിൽ

എ��ം െപെ��് പരിഹാര നടപടികൾ
സ�ീകരി�വാ�ം ഇ�വഴി വ��ിെന ��തൽ
ജനസൗ�ദമാ��തി�ം സാധി���്. ഇ�
�ടാെത േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ �ടി�ം േനരി�്
േഫാൺ ഇൻ േ�ാ�ാം വഴി�ം വ��് മ�ി�്
പരാതികൾ േബാധി�ി��തി�ം അവ
പരിഹരി��തി��ളള സംവിധാന�ം നിലവിൽ
ഉ�്. സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട ലഭി��
പരാതികൾ അത� വിഭാഗ�ിൽ തെ�
പരിേശാധി�  ്നടപടി സ�ീകരി�വ��. 'PWD 4U'
ആ�് �ഖാ�ിരം 12691 പരാതികൾ ലഭി�ി��്.
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

കാേലാചിത�ം �താര��മാ�ാൻ വിവര
സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗെ���ി ചീഫ്
എ�ിനീയർ ഓഫീസ്  �തൽ െസ�ൻ
ഓഫീ�കൾ വെര e-office സംവിധാനം
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സമീപഭാവിയിൽ നട�ിലാ��തിന് ല��മി��.
െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട അഴിമതി
നിർ�ാർ�ന�ിെ��ം ���ികൾ �താര�
മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി ���ിക�െട

എ�ിേമ�് ത�ാറാ��� �തൽ Final Bill
payment വെര�ളള വിവര�ൾ Price Software
-െ� ��ാംഘ��ി�െട നട�ിലാ�ി വ��.
�ണനിലവാര പരിേശാധന ഉറ�വ���തിനായി
Mobile Automated Testing Lab- കൾ ��്
േമഖലകളിലായി ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. വിവിധ ഏജൻസികൾ �േഖന
നട�� നിർ�ാണ ���ിക�െട േവഗത
വർ�ി�ി��തി�ം വിലയി���തി�മായി
ജി�ാകള�ർ െചയർമാ�ം എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ കൺവീന�മായി നിലവി�ളള District
Infrastructure Co-ordination committee
ചലനാ�കമാ�ിയി��്. ടി ക�ി�ി ജി�ാ
തല�ളിൽ എ�ാ മാസ�ം േയാഗ�ൾ േച���ം
വർഷ�ിൽ ��് തവണ ഈ ക�ി�ി�െട
�വർ�നം വ�� മ�ി�ം എം.എൽ.എ.�ം
അവേലാകനം നട���മാണ്. ജി�ക�െട �മതല
ര�് State Nodal Officer മാർ നിർ�ഹി��.
Defect Liability Period ന് േശഷം Major District
Roads - കളിെല �പെപ�ിരി�� �ഴികൾ
ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ നിക��തിന്
Running Contract എ� സംവിധാനം �പെ��
���്. Transformation Mission -െ�
ഭാഗമായി "Mission - Vision" എ� േ�ാ�ാം
വിശദമായി ചർ� െച�് തീ�മാനി�ം.

(സി)

��ത വ��ിെല വിജിലൻസ്  വിഭാഗ�ിെ�

�വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തി�ം
ആ�നികീകരി��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കീഴിൽ �വർ�ി�

വ�� െപാ�മരാമ�് വിജിലൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ

��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാ�െട അധിക
ത�ികകൾ �നർവിന�സി�  ്ആഭ��ര വിജിലൻസ്
സംവിധാനം ശ�ിെ���ിയി��്. �ടാെത
ജി�ാതല ക�ാളി�ി കേ�ാൾ അസി��്
എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ�് അതാത്
ജി�ക�െട വിജിലൻസ്  ഓഫീസർമാ�െട അധിക
�മതല നൽകിയി���്. െപാ�മരാമ�്

���ികളിെല അഴിമതി സംബ�ി�

പരാതികളിേ�ൽ ആഭ��ര വിജിലൻസ്
സംവിധാനം, ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം
എ�ിവ �േഖന അേന�ഷണം നട�ി നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ഡി) ���ിക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിനായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ വ��
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �താര� മാ��തി�ം
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നട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ണേമ� ഉറ�ാ�ി അ�വഴി �മേ��കൾ
ഇ�ാതാ��തി�ം േവ�ി 05/01/2018 െല G.O.
(MS).1/2018/PWD �കാരം േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിംഗ് നട�ിലാ��തിന് ഉ�രവായി��.
അതിെ� ഭാഗമായി ���ികൾ

വിലയി���തിനായി ജി�ാ തല�ിൽ

ബ�െ�� ജി�ാ പ�ായ�് �സിഡ�മാർ
െചയർമാനായി, ജി�ാ പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി
�തിനിധികൾ, വിരമി� എ�ിനീയർമാർ

എ�ിവെര ഉൾെ���ി സമിതിക�ം
�പീകരി�ി��്. േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗ് അഴിമതി
�റ�ാൻ സഹായകരമാെണ�ി�ം ജി�ാതല
സമിതി�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മ�ം
വി�ലമാ�ക�ം െച��� വഴി ഇ�ാര��ിെല

�ഖ�ാപിത ല��മായ അഴിമതി നിർ�ാർ�നം

സാധ� മാ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


