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വിജിലൻസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്റരൊതുജനങ്ങളിൽ മതിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നു
: മുഖ്യമപ്രി പ്രീ. രിണറൊയി വിജയൻ .
വിജിലൻസിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷന്റത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ന്റരൊതുജനങ്ങളിൽ

മതിപ്പ്

ഉളവൊക്കുന്നതൊന്റണന്ന്

മുഖ്യമപ്രി

രിണറൊയി വിജയൻ അഭിപ്രൊയന്റപ്പട്ടു. വിജിലൻസ് ബ

പ്രീ.

ൊധവൽക്കരണ

വൊരൊചരണത്തിന്റെ സംസഥൊനതല ഉദ് ഘൊടനം ഇന്ന് (31-10-2018 തീയതി)
തിരുവനരരുരത്തുള്ള
മൊസ് കറ്് ബഹൊട്ടലിൽ വച്ച്
നിർവഹിച്ച്
സംസൊരിക്കുകയൊയിരുന്നു
വൊരൊചരണത്തിന്റെ
രരിരൊടികൾ

അബേഹം . വിജിലൻസ് ബ

ഭൊഗമൊയി

നടക്കുന്ന

ന്റരൊതുസമൂഹത്തിൽ

ബ

ൊധവൽക്കരണ

രിലപരൊലകൾ

ൊധവൽക്കരണം

ബരൊലുള്ള

ഉണ്ടൊക്കുന്നു.

ന്റരൊതു ബസവകരുന്റട അഴിമതി കന്റണ്ടത്തി തടയുന്നതിനൊണ് വിജിലൻസ്
പ്രമുഖ്യം നൽകുന്നത് .
ഇെലിജൻസ്

സംവിധൊനം

വഴി

അഴിമതിക്കൊരുന്റട

വിവരങ്ങൾ

ബരഖ്രിച്ച് വിജിലൻസ് ആസഥൊനത്ത് ഏബകൊരിപ്പിച്ച് ന്ററയ് ഡുകളും മിന്നൽ
രരിബരൊധനകളും നടത്തിയൊണ് വിജിലൻസ് അഴിമതി തടയുന്നതിനൊയി
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് . ആയിരബത്തൊളം മിന്നൽ രരിബരൊധനകൾ ഈ വർഷം
മൊപ്തം

നടത്തിയത് വിജിലസിന്റെ മികവിന്റനയൊണ്

കൊണിക്കുന്നത് .

ന്റരൊതുനന്മക്കൊയി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സഥൊരനങ്ങളിൽ
വലിന്റയൊരു
സഥൊനമൊണ് വിജിലൻസിനുള്ളത് . അഴിമതിക്ക് ഏന്റതങ്കിലും വയക്തിബയൊ

സഥൊരനബമൊ
വഴിന്റപ്പട്ടൊൽ
സമൂഹത്തിന്റെ
ധൊർമ്മികതയൊണ്
നഷ് ടന്റപ്പടുന്നത് .ദരിപ്ദരൊണ് അഴിമതി കൊരണം കൂടുതലും കഷ് ടന്റപ്പടുന്നത് .
അഴിമതി ഒരു പ്രബതയൊകതരം ചൂഷണമൊണ് .
നമ്മുന്റട രൊജയത്ത് അധികൊരത്തിൽ വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ അഴിമതി
ബനരിടൊൻ രക്തമൊയ നടരടി സവീകരിച്ചു എന്ന് രറയുബപൊഴും അത്
ഫലപ്രദമൊകുന്നില
ല .അഴിമതി
രഹിത
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ബലൊക
രൊജയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരയക്ക് എൺരന്റത്തൊന്നൊം സഥൊനമൊണുള്ളത്.
അയൽ രൊജയങ്ങളൊയ രൊകിസഥൊൻ , പ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രൊജയങ്ങൾ ബരൊലും
നന്റമ്മന്റളക്കൊൾ മുന് രിലൊന്റണന്നും ആയതിനൊൽ നമ്മുന്റട രൊജയത്തു
നടക്കുന്ന അഴിമതി രഹിത പ്രവർത്തങ്ങൾ ബവണ്ട ഫലം കൊണുന്നില
ല
ന്റയന്നും അബേഹം ചൂണ്ടി കൊണിച്ചു.
എന്നൊൽ

ബകരളത്തിന്റല

വിജിലൻസിന്റെ

നിഷ് രക്ഷവും

സവതപ്രവുമൊയ പ്രവർത്തങ്ങൾ കൊരണം അഴിമതി രഹിത കൊരയങ്ങളിൽ
ഇരയയിൽ നമ്മുന്റട സംസഥൊനം മറ്ുള്ളവർക്ക് മൊതൃക യൊന്റണന്നും അബേഹം
ചൂണ്ടികൊണിച്ചു. അഴിമതിന്റക്കതിന്റര കർക്കര നിലരൊടൊണ്

സർക്കൊർ

സവീകരിക്കുന്നത് .
വിവിധ ബമഖ്ലകളിലുള്ള സർക്കൊർ/അർദ്ധ സർക്കൊർ
സഥൊരനൊ ങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ഇടന്റരടുന്നത് ഇതിന്റെ ഭൊഗമൊയൊണ് .
അഴിമതി രഹിത ബകരളമൊണ് സർക്കൊരിന്റെ ലക്ഷയം.എന്നൊൽ
ഇബപ്പൊൾ അഴിമതി രഴയ അവസഥയല
ല ന്റയന്നും അബേഹം ചൂണ്ടികൊണിച്ചു.
ഒരു
പ്പ്രമറി സ് കൂളിൽ ബചരൊൻ അഞ്ച് ലക്ഷം വൊങ്ങിയൊൽ എര്
ബരരിലൊണ് വിളിബക്കണ്ടത് എന്നും മുഖ്യ മപ്രി ബചൊദിച്ചു.ഇത് കൂടൊന്റത രല
ബകൊഴ് സുകൾക്കും

അഡ് മിഷനും

മറ്ും

രണം

വൊങ്ങുന്നുണ്ട് .ഇത്

മറയില
ല ൊന്റത നടക്കുകയൊണ് . വിദയൊഭയൊസ ബമഖ്ലയിൽ മുൻരില
ല ൊത്ത രല
പ്രവണതയും ഇബപ്പൊൾ നടക്കുകയൊണ് . ന്റപ്രൊഫഷണൽ ബകൊബളജുകൾ
രണം സപൊദിക്കൊനുള്ള ബപ്സൊതസ
സ ൊയി ചിലർ കൊണുന്നു. ഈ ബമഖ്ലന്റയ
രുദ്ധീകരിക്കൊൻ
വിജിലൻസിന്
ഒബട്ടന്ററ
കൊരയങ്ങൾ
ന്റചയ്യുവൊൻ
സൊധിക്കുന്റമന്നും മുഖ്യമപ്രി രറഞ്ഞു.
സൊധൊരണക്കൊർക്ക്
അതയൊവരയമൊണ് .സൊധൊരണ

ബസവനം
ജനങ്ങൾ

ബനടിന്റക്കൊടുബക്കണ്ടത്
സർക്കൊർ

വളന്റര

ഓഫീസുകളിൽ

എത്തുബപൊൾ അനൊവരയ തർക്ക വൊദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് രല തവണ കയറ്ി
ഇറക്കുന്നത് അഴിമതിക്കൊയൊണ് . ഇത്തരത്തിലുള്ളവന്റര കന്റണ്ടത്തി നടരടി

സവീകരിക്കണം.
പ്രതികരിക്കൊൻ

അഴിമതി

കണ്ടൊൽ

അതിന്റനതിന്റര

പ്ധരയരൂർവ്വം

ന്ധന്റപ്പട്ടവർ മുബന്നൊട്ട് വരണം.

അഴിമതി നടന്ന ബരഷം ഇടന്റരടൊന്റത അഴിമതി നടക്കുന്നതിന് മുൻര്
തടയണം. ആധുനിക കൊലഘട്ടത്തിനനുസൃതമൊയി സർക്കൊർ നടപ്പിലൊക്കി
വരുന്ന ഇ- ഗന്റവർണൻസ് രദ്ധതിയുന്റട ഭൊഗമൊയി ഭരണ നിർവ്വഹണം
ബവഗത്തിലൊക്കൊൻ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആെി കറര് ഷൻ
യുബറൊയിൽ
ന്റവ ് അധിഷ് ഠിതമൊയ Internal Administrative Processing System
(IAPS)

ആരംഭിക്കുകയും

ന്റചയ്യുന്നു.വിജിലൻസ്

വിജയകരമൊയി

ആൻഡ്

ആെി

പ്രവർത്തിപ്പിച്ച്

വരുകയും

കറര് ഷൻ

യുബറൊയുന്റട

ന്ററബക്കൊർഡുകളും

മറ്്
പ്കവരമുള്ള ഫയലുകളും ബരഖ്കളും
ഡിജിറ്പ്ലസ് ന്റചയ് ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊയി ഡി-സ് ബരസ് (D- Space )
എന്ന ആർപ്ക്കവ് സ് സംവിധൊനം ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നു.
തട്ടിപ്പിനൊയി നൂതന സൊബങ്കതിക വിദയയൊണ് ഇബപ്പൊൾ ഉരബയൊഗിക്കുന്നത് .
അബനവഷണത്തിന്റെ ഭൊഗമൊയി ഡിജിറ്ൽ ന്റതളിവുകൾ സവീകരിക്കുന്നതിനും
അബനവഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊരയക്ഷമമൊക്കുന്നതിനും തിരുവനരരുരം ,
എറണൊകുളം , ബകൊഴിബക്കൊട് എന്നീ ജില
ല കൾ ആസഥൊനമൊക്കി വിജിലൻസ്
രുതിയ പ്സ ർ ന്റസല
ല ുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇതിബനൊടനു ന്ധിച്ച്
ഉബദയൊഗസഥർക്ക് ആവരയമൊയ രരിരീലനം ഈ ബമഖ്ലയിന്റല വിദഗ് ധരൊയ
ഉബദയൊഗസഥന്റര ഉൾന്റകൊള്ളിച്ചു ന്റകൊണ്ട് നടത്തി വരുന്നുന്റവന്നും മുഖ്യമപ്രി
പ്രീ. രിണറൊയി വിജയൻ രറഞ്ഞു.
അഴിയമതിന്റക്കതിരൊയ ഒരു സംസ് കൊരം വളർത്തിന്റയടുക്കൊൻ നമുക്ക്
കഴിയണന്റമന്നും അഴിമതി കണ്ടൊൽ വിജിലൻസിന്റന അറിയിക്കണന്റമന്നും
അപ്രകൊരം

ഒരു

ന്റകൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക്

ബകൊടിക്ക്

മുകളിലുള്ള

സർക്കൊർ

വിസിൽ

അഴിമതി
ബ ല ൊവർ

രുറത്ത്
അവൊർഡ്

നൽകുന്നതൊന്റണന്നും മുഖ്യമപ്രി അറിയിച്ചു.. ഇ-ഓഫിസ് സംവിധൊനം
വയൊരകമൊകുന്നബതൊന്റട

രണ്ട്

മുതൽന്റക്ക

ഉണ്ടൊയിരുന്ന

അഴിമതി

കുറക്കൊനും കൊരയക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവൊനും കൊരണമൊകും.ബകരളത്തിന്റല
വിജിലൻസ്

ആൻഡ്

ആെി

കറര് ഷൻ

യുബറൊയുന്റട

മുഴുവൻ

ഓഫീസുകളും സവരം ന്റകട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ബവണ്ടിയുള്ള
നടരടികൾ സർക്കൊർ സവീകരിച്ചു വരുന്നു ന്റവന്നും മുഖ്യമപ്രി രറഞ്ഞു .

വിജിലൻസ്

ബ

ൊധവത് കരണ

വൊരബത്തൊടനു

ന്ധിച്ചു

വിജിലൻസ്

ഉബദയൊഗസഥർക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളിന്റല ഇന്റെർനൽ
വിജിലൻസ് ഓഫീസർക്കുമൊയി ന്റസമിനൊറും രിലപരൊലയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രസ് തുത

ന്റസമിനൊറിലും രിലപരൊലയിലും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആെി-

കറര് ഷൻ

യുബറൊ ന്റരൊലീസ് ഇൻസ് ന്റരക് ടർ ജനറൽ പ്രീ.എച്ച് .ന്റവങ്കബടഷ്

IPS

"വിവിധ

സഥൊരനങ്ങളിന്റലയും/ വകുപ്പുകളിന്റലയും വിജിലൻസ്
സംവിധൊനന്റത്തപ്പറ്ി''യും; പ്രീ.ജസ് റ്ിസ് .സി.എൻ.രൊമചപ്രൻ നൊയർ (റിട്ട.)
''അഴിമതി

നിർമ്മൊർജനത്തിലൂന്റട

വിഷയന്റത്തപ്പറ്ിയും
പ്രീ.

ബകരള

ി.ജി.ഹരീപ്രനൊഥ്

നവഭൊരത
നിയമ

"രുതിയ

സൃഷ് ടി''
വകുപ്പ്

അഴിമതി

എന്ന
ന്റസപ്കട്ടറി
നിബരൊധന

നിയമത്തിന്റെവിരകലനം "എന്നിവന്റയപ്പറ്ിയും ക
ല ൊസുകൾ എടുത്തു.
ബകരള വിജിലൻസ് ആഭയരര വകുപ്പ് അഡിഷണൽ ചീഫ്
ന്റസപ്കട്ടറി പ്രീ.സുപ്

ിരവൊസ് IAS അദ്ധയക്ഷത വഹിച്ച പ്രസ് തുത
ചടങ്ങിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആെി-കറര് ഷൻ
യുബറൊ ഡയറക് ടർ
പ്രീ.

തൊ

ി.എസ് .മുഹമ്മദ്

സവൊഗതവും
പ്രീ.ജസ് റ്ിസ്
.സി.എൻ.രൊമചപ്രൻ നൊയർ (റിട്ട.) മുഖ്യ പ്രഭൊഷണവും നിയമ വകുപ്പ്
ന്റസപ്കട്ടറി പ്രീ.
ആെി-കറര് ഷൻ

യൊസിൻ

IPS

ി.ജി.ഹരീപ്രനൊഥ് ആരംസയും
യുബറൊ

ന്റരൊലീസ്

വിജിലൻസ് ആൻഡ്

ഇൻസ് ന്റരക് ടർ

പ്രീ.എച്ച് .ന്റവങ്കബടഷ് IPS കൃതജ്ഞതയും രറഞ്ഞു.

ജനറൽ

