
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6300 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ)

സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

പരിേശാധി��തിനായി ജന�തിനിധികെള�ം
സാേ�തികവിദഗ്ധെര�ം ഉൾെ���ി അസം�ി
നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�ം �ടർ�്
സം�ാന തല�ി�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗ്
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(എ) 05.01.2018 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.1/2018/
െപാ.മ.വ. �കാരം െപാ�മരാമ�് ജി�ാ സാ�ഹ�
ഓഡി�് സമിതികൾ �പീകരി�ി��്. ജി�ാ
സമിതികളിൽ അതത് ���ി �ല�ളിെല

ജന�തിനിധികൾ, ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവർ
ഉൾെ�� സമിതികൾ ���ിക�െട �ണേമ�
ഉറ�വ���തിനായാണ് �പീകരി�ി�ളളത്.
എ�ാൽ �ടർ നടപടികെളാ�ം നട�ി�.
ആയതിനാൽ നിലവിൽ സമിതികൾ
�നഃ�മീകരി�  ്Social Auditing ഫല�ദമായി
നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ
�ാരംഭഘ��ിലാണ്.

(ബി)

നിർ�ാണ ���ികൾ ആ��ണം

െച��തി�ം സമയബ�ിതമായി ���ികൾ

�ർ�ീകരി��തി�ം േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗ്
എ�േ�ാളം സഹായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 05.01.2018 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) നം.1/2018/
െപാ.മ.വ. �കാരം െപാ�മരാമ�് ജി�ാ സാ�ഹ�
ഓഡി�് സമിതികൾ �പീകരി�ി��്. ജി�ാ
സമിതികളിൽ അതത് ���ി �ല�ളിെല

ജന�തിനിധികൾ, ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവർ
ഉൾെ�� സമിതികൾ ���ിക�െട �ണേമ�
ഉറ�വ���തിനായാണ് �പീകരി�ി�ളളത്.
എ�ാൽ �ടർ നടപടികെളാ�ം നട�ി�.
ആയതിനാൽ നിലവിൽ സമിതികൾ
�നഃ�മീകരി�  ്Social Auditing ഫല�ദമായി
നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ
�ാരംഭഘ��ിലാണ്.

(സി) ൈ�സ്  േസാ�് െവയർ ഏർെ���ിയതി�േശഷം

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വർ�നം

എ�േ�ാളം െമ�െ��ി�െ��ം ഇത് ഏെതാെ�
വിധ�ിൽ �ണകരമായി�െ��ം
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) PRICE Software ഏർെ���ിയ� വഴി എ�ാ
���ിക�െട�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ൽ �തൽ
അ�മതി നൽകൽ, െട�ർ �മീകരണ�ൾ,
കരാറിേലർെ�ടൽ, ���ിയ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ൽ �ട�ി അള�കൾ േരഖെ���ി

ബിൽ േപെ��് വെര�ളള എ�ാ നടപടിക�ം
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വളെര �താര�മാ�ം േവഗ�ി�ം ഫല�ദമാ�ം
െച�വാൻ സാധി���്. �ടാെത "കടലാസ്
രഹിത കാര�ാലയ�ൾ"
�ാവർ�ികമാ��തിേല�ം വളെരേയെറ
സഹായകമായി��്.

(ഡി)

ഇ-െട�ർ സംവിധാനം ഏർെ���ിയതി�േശഷം

നിർ�ാണ���ിക�െട നിർ�ഹണ�ിൽ

�ണപരമായ മാ���ായി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ-െട�ർ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�ളളതിനാൽ രജിേ�ർഡ്
കരാ�കാർ�് എ�ാംതെ� ഓൺൈലനായി
െട�� കെള��ി�ളള വിവര�ൾ അറി��തി�ം
െട�റിൽ പെ����തി�ം സാധി��.
തെ��മ�, െട�റിൽ മ�ര സ�ഭാവം ഉറ�ാ�ി
െട�ർ നടപടികളിെല അഴിമതി �ർ�മാ�ം
ഇ�ാതാ��തി�ം �താര�മാ��തി�ം
സാധി�ക�ം �ടാെത സർ�ാരിന് ലാഭകരമായ
രീതിയിൽ െട�ർ അംഗീകരി�ാ�ം കഴി��.

(ഇ) ആ�നികസംവിധാന��െട

സഹായേ�ാെട�� വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

അഴിമതി �റ��തിന് സഹായി�ി�േ�ാ;
വിശദീകരി�േമാ?

(ഇ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി, സാേ�തിക അ�മതി, അള�കൾ
േരഖെ���ൽ, ���ിയ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ൽ, ബിൽ ത�ാറാ�ൽ,െട��ക�െട
േ�ാസ�ിംഗ്, വർ�് അവാർഡ് , കരാർ
ത�ാറാ�ൽ എ�ിവ ഉൾെ�െട�ളള വിവിധ
തല�ളിൽ PRICE Software െകാ�വ�തിനാൽ
നടപടി�മ�ളിൽ �താര�ത
ഉറ�വ��ാനായി��്. ൈ�സ്  േസാ�് െവയർ
ഏർെ���ിയ� വഴി ���ിക�െട നടപടികൾ
കാര��മമാ�വാ�ം െട�ർ, െമഷർെമ�്,
െലവൽസ് , റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്, ബിൽ
എ�ിവ സമയബ�ിതമായി ത�ാറാ��തി�ം
നടപടികൾ ഏകീകരി��തി�ം സഹായി�ി��്.
ൈ�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 അഴിമതി
�റ��തി� വളെരയധികം
സഹായകരമായി��്. കരാ�കാ�െട ബിൽ
പരിേശാധി� േശഷം േപെ��് സീനിേയാറി�ി
നി�യി��ത് EMLI എ� േസാ�് െവയർ
സംവിധാനം വഴിയാണ്. ഓഫീസ്  �വർ�ന�ൾ

അഴിമതിരഹിത�ം േവഗ�ി� മാ��തിനായി ഇ-
ഓഫീസ് , PRISM സംവിധാന�ൾ
നട�ിലാ�ിവ��. ആഭ��ര വിജിലൻസ്
സംവിധാനെ� �ശ�മാ�ിെ�ാ�് വ��ിെല
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി�  ്ഉയ�� പരാതികൾ
യഥാസമയം ഫല�ദമായി അേന�ഷി�്
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���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉൾെ�െട
പരിേശാധി�  ്വീ�കൾെ�തിെര കർശന
നടപടികൾ സ�ീകരി����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


