
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4749 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ ,
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

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

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

േകാൺ�ാ�ർമാ�മായി ബ��െ��

ആേരാപണ�ിെ� നിജ�ിതി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) ��ത വ��ിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക�െട

സാേ�തിക�ം ഭരണപര�മായ �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ, നട�ി�്, �ക നൽകൽ എ�ിവ
ഉൾെ�െട�ളള വിവിധ തല�ളിൽ സാേ�തിക
സംവിധാന�ൾ െകാ�വ�തിനാൽ നടപടി
�മ�ളിൽ �താര�ത ഉറ�വ��ാനായി��്.
ൈ�സ്  േസാ�് െവയർ ഏർെ���ിയത് വഴി
���ിക�െട നടപടികൾ കാര��മമാ�വാ�ം
െടൻഡർ, െമഷർെമ�്, െലവൽസ് , റിൈവസ്ഡ്
എ�ിേമ�്, ബിൽ എ�ിവ സമയബ�ിതമായി

ത�ാറാ��തി�ം സാധി�ി��്. ൈ�സ്  േസാ�്
െവയർ �േഖന ഇ-െമഷർെമ�് ��ിൽ
യഥാസമയം �ത�മായ അള�കൾ നിർബ�മാ�ം

േരഖെ���ി റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�ം ബി�ം
ത�ാറാ��തിനാൽ കരാ�കാ�െട ബി�മായി
ബ�െ��ളള പരാതി �റ��തിന് വളെരയധികം
സഹായകരമായി��്. െപാ�മരാമ�് ഓഫീസ്
�വർ�ന�ൾ അഴിമതിരഹിത�ം
േവഗ�ി�മാ��തിനായി എമിലി, ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��. ആഭ��ര

വിജിലൻസ്  സംവിധാനെ�
�ശ�മാ�ിെ�ാ�് വ��ിെല �വർ�ന�ൾ

സംബ�ി�  ്ഉയ�� പരാതികൾ യഥാസമയം
ഫല�ദമായി അേന�ഷി�  ്���ിക�െട

�ണനിലവാരം ഉൾെ�െട പരിേശാധി�്
വീ�കൾെ�തിെര കർശന നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. െപാ�മരാമ�് ���ികളിെല
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അഴിമതി സംബ�ി� പരാതികളിേ�ൽ വ��ിെല
ആഭ��ര വിജിലൻസ് , 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�വ��.
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��്. �ണനിലവാര
പരിേശാധന ഉറ�വ���തിനായി Mobile
Automated Testing Lab- കൾ ��്
േമഖലകളിലായി ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
േമൽേനാ��ിൽ വ�� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �താര� മാ��തി�ം �ണേമ�
ഉറ�ാ�ി അ�വഴി �മേ��കൾ
ഇ�ാതാ��തി�ം േവ�ി 05/01/2018 െല G.O.
(MS).1/2018/PWD �കാരം നട�ിലാ�ിയ
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗിെ� 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
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