01.03.2018 - ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിെ നാന്നാമത് േയാഗത്തിെ ന്റെ നടപടിക്രമം
േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 ന് െ ചേയര്മാെ ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ആരംഭിച. കമ്മീഷന്റന് അംഗങ്ങളായ
ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന്, കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ്
എന്നിവൈര് േയാഗത്തില് സന്നിഹിതരായിരുന.
ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പ്രവൈര്ത്തനം ഇതിനകം വൈളെ രയധികം മുന്നേന്നാട്ട് േപായിട്ടുണ്ടെ ണ്ടെനം
കമ്മീഷന്റന് നടത്തിയ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുകള് ഏറെ റ ഫലപ്രദമായിരുനെ വൈനം

െ ചേയര്മാന് ആമുന്നഖമായി

പറഞ.
ഉദ്യേദയാഗസ്ഥശേശേഷന്റി വൈികസനം

സംബന്ധിച്ച് കൃതയവും അനുഭവൈതലത്തില് നിനെ കാണ്ടുള്ളതുമായ

വൈിലയിരുത്തലും ആ വൈിലയിരുത്തലിെ ന്റെ അടിസ്ഥശാനത്തില് രൂപെ പ്പെടുത്തിയ പരിശേീലന പദ്ധ്തിയും
ആവൈശേയമാെ ണനം െ ചേയര്മാന് നിര്േദ്ദേശേിച.
മുന്നന്കാല
സംബന്ധിചം

കമ്മീഷന്റനുകള്
അതിെ ന്റെ

നല്കിയ

ശുപാര്ശേകള്

പ്രസക്തിെ യക്കുറിചം

നടപ്പെിലാക്കിയതിെ ന്റെ

െ ചേയര്മാന്

ചൂണ്ടെിക്കാട്ടി.

വൈിശേദാംശേങ്ങള്

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ

തുടര്നള്ള

പ്രവൈര്ത്തനത്തിന് ഒരു കരട് സമയക്രമം തയ്യാറാക്കണെ മനം ഓരേരാ പഠനം സംബന്ധിചം ഏറെ തല്ലാം
ഘട്ടങ്ങള് ഏറെ തല്ലാം സമയക്രമത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കണെ മന്ന ധാരണ േവൈണെ മനം അേദ്ദേഹം നിര്േദ്ദേശേിച.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പ്രവൈര്ത്തനം ഐ.എം.ജി യില് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടള്ള ഓരഫീസ് സൗകരയത്തിേലക്ക് എത്രയും
േവൈഗം മാറ്റുന്നതാവും നല്ലെ തന്ന് െ ചേയര്മാന് അഭിപ്രായെ പ്പെട്ടുണ്ട.
െ ചേയര്മാെ ന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്േദ്ദേശേങ്ങളും െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറിയുെ ട വൈിശേദീകരണവും കമ്മീഷന്റന്
അംഗങ്ങളുെ ട അഭിപ്രായങ്ങളും തുടര്ന്ന് ചേര്ച്ച െ ചേയ. അജണ്ടെയിെ ല വൈിഷന്റയങ്ങള് ക്രമമായി ചേര്ച്ച െ ചേയ്ത്
വൈിലയിരുത്തലുകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുകയുണ്ടൊയി.
തീരുമാനങ്ങള്

അജണ്ടെ
ഇനം നമ്പര്

വൈിഷന്റയം

തീരുമാനങ്ങള്

1

14.12.2017
-െ ല
ഭരണപരിഷ്കാര മിനിട്സ് അംഗീകരിച.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പത്താമത്
േയാഗംമിനിട്സ് അംഗീകരിക്കല്.
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14.12.2017 -െ ല ഭരണ പരിഷ്കാര നടപടി റിേപ്പൊര്ട്ട് അംഗീകരിച
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പത്താമത് േയാഗത്തിെ ല
തീരുമാനങ്ങള്- നടപടി റിേപ്പൊര്ട്ട്

3

ഉദ്യേദയാഗസ്ഥശേശേഷന്റി
വൈികസനം ഉദ്യേദയാഗസ്ഥശേശേഷന്റി വൈികസനം സംബന്ധിച്ച
സംബന്ധിച്ച
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
കരട് കരട് റിേപ്പൊര്ട്ട് സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷന്റന്
റിേപ്പൊര്ട്ടിെ ന്റെ അംഗീകാരം
അംഗങ്ങള് മുന്നേന്നാട്ട് വൈച്ച നിര്േദ്ദേശേങ്ങളും
െ ചേയര്മാെ ന്റെ നിര്േദ്ദേശേങ്ങളും പരിഗണിച്ച് കരട്
റിേപ്പൊര്ട്ടില്
ആവൈശേയമായ
േഭദഗതികള്
വൈരുത്താനും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി
മാര്ച്ച് 28 ന് റിേപ്പൊര്ട്ട് സര്ക്കാരിന്
സമര്പ്പെിക്കാനും തീരുമാനിച.
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െ സന്റെര്
േഫാര്
മാേനജ്മെ മന്റെ്
െ ഡെവൈലപ്മെ മന്റെ് ( CMD)യുെ ട കരാര്
കാലാവൈധി
നീട്ടി
നല്കുന്നന്നത്
സംബന്ധിച്ച്

5

പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനം സംബന്ധിച്ച് ഈ വൈിഷന്റയം സംബന്ധിച്ച് വൈിദഗ്ദ്ധാംഗങ്ങളുെ ട
കമ്മീഷന്റന് നടത്തി വൈരുന്ന പഠനം - േപരുകള് സഹിതം നിര്േദ്ദേശേങ്ങള് െ ചേയര്മാന്
വൈിദഗ്ദ്ധ സമിതി വൈിപുലെ പ്പെടുത്തുന്നത് സമര്പ്പെിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.
സംബന്ധിച്ച്

6

ഐ.എം.ജി യിെ ല നിര്ദ്ദേിഷ്ട ഓരഫീസ് ഭരണപരിഷ്കാര
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
ഓരഫീസ്
സൗകരയത്തിേലക്ക് കമ്മീഷന്റെ ന്റെ ഓരഫീസ് ഐ.എം.ജി
യില്
പൂര്ത്തീകരിച്ച
മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സാഹചേരയത്തില് െ സക്രേട്ടറിയറ്റില് പ്രവൈര്ത്തിച
വൈരുന്ന
ഓരഫീസ്
2018 മാര്ച്ച് 28 ന്
ഐ.എം.ജി
യിെ ല
നിര്ദ്ദേിഷ്ട
ഓരഫീസ്
സൗകരയത്തിേലക്ക് മാറ്റുന്നതിന് തീരുമാനിച.
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േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട പഠനം- റിേപ്പൊര്ട്ട്
രൂപെ പ്പെടുത്തുന്ന േജാലി െ സന്റെര് േഫാര്
േസാേഷന്റയാ
ഇക്കേണാമിക്
ആന്റെ്
എന്വൈയണ്മെ മന്റെല് സ്റ്റഡെീസ് (CSES)െ ന
ചുമതലെ പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

േക്ഷമനിയമങ്ങള് സംബന്ധിച്ച കരട് റിേപ്പൊര്ട്ട്
തയ്യാറാക്കുന്നതിെ ന്റെ ചുമതല െ സന്റെര് േഫാര്
േസാേഷന്റയാ
ഇക്കേണാമിക്
ആന്റെ്
എന്വൈയണ്മെ മന്റെല് സ്റ്റഡെീസ് (CSES) െ ന
ഏറല്പ്പെിച്ച
നടപടി
സാധൂകരിക്കുന്നതിനും
ഇതിനായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നപ്പെത്
(3,05,030/-)
രൂപ
െ ചേലവൈഴിക്കുന്നതിനും
തീരുമാനിച.
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ഇേപ്പൊള് പഠനം നടന വൈരുന്നത്
കൂടാെ തയുള്ള
പാര്ശേവവൈല്കൃത
േമഖലയിെ ല
മറ്റ്
വൈിഭാഗങ്ങളുെ ട
പ്രശ്നങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിനായി വൈിദഗ്ദ്ധ
സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഈ വൈിഷന്റയം സംബന്ധിച്ച് വൈിദഗ്ദ്ധാംഗങ്ങളുെ ട
േപരുകള്
ഉദ്യള്െ ക്കാള്ളുന്ന
നിര്േദ്ദേശേങ്ങള്
സഹിതം ഫയല് െ ചേയര്മാെ ന്റെ ഉദ്യത്തരവൈിനായി
സമര്പ്പെിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.
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ഉദ്യത്തരവൈാദാധിഷ്ഠിത
ഉദ്യേദയാഗസ്ഥശ
സംവൈിധാനം - കൂടുതല് േമഖലകളിേലക്ക്
പഠനം
വൈയാപിപ്പെിക്കുന്നതിന്
വൈിദഗ്ദ്ധസമിതി
രൂപീകരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് .

എല്.എസ്.ജി,ഐ
ഓരംബുഡ്സ്മാന്,
േലാകായുക്ത
എന്നിവൈയുെ ട
പ്രവൈര്ത്തനം,
അവൈിഹിത സവത്ത് കണ്ടുെ കട്ടല് നിയമം
എന്നിവൈ സംബന്ധിച്ച് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച.
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കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പഠനേമഖല പരിസ്ഥശിതിയും
സുസ്ഥശിരവൈികസനവും,
വൈിപുലെ പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
ആസൂത്രണവും ധനകാരയവും, ഫലപ്രാപ്തിയുള്ളതും
കാരയക്ഷമവുമായ
ഭരണം,
അടിസ്ഥശാന
സൗകരയങ്ങള്- ഉദ്യപേയാഗവും സംരക്ഷണവും

CMD യുെ ട പഠനപ്രക്രിയ പൂര്ത്തിയാകാന്
സമയെ മടുക്കുന്ന
സാഹചേരയത്തിലും
ധാരണാപത്രം പ്രകാരമുന്നള്ള കാലാവൈധി 2017
ഡെിസംബര്
31
ന്
അവൈസാനിച്ചിട്ടുണ്ടള്ള
സാഹചേരയത്തിലും CMD ക്ക് ആറ് മാസേത്തക്ക്
കൂടി
കാലാവൈധി
നീട്ടിെ ക്കാടുക്കുന്നതിനും
തീരുമാനിച.

തുടങ്ങിയ വൈിഷന്റയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് പഠനം
ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സി.എം.ഡെി യുമായി
േചേര്ന്ന്
െ ബ്രെയിന് േസ്റ്റാമിംഗ് െ സഷന്റന്
നടത്തുന്നതിന്
നടപടി
സവീകരിക്കുവൈാന്
തീരുമാനിച.
11

കമ്മീഷന്റന്
നടത്തുന്ന
വൈിവൈിധ
പഠനപ്രവൈര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധെ പ്പെട്ട്
വൈിവൈിധ സ്ഥശാപനങ്ങളില് കമ്മീഷന്റന്
ഉദ്യേദയാഗസ്ഥശര് നടത്തിയ സന്ദര്ശേനങ്ങള്
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
ശ്രദ്ധ്യില്െ പ്പെടുത്തുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്

വൈിവൈിധ
സ്ഥശാപനങ്ങളില്
സന്ദര്ശേനം
നടത്തിയേപ്പൊള്
ലഭിച്ച
വൈിവൈരങ്ങളുെ ട
വൈിശേദാംശേങ്ങള് കമ്മീഷന്റന് തയ്യാറാക്കി വൈരുന്ന
വൈിവൈിധ റിേപ്പൊര്ട്ടുണ്ടകളില് ഉദ്യചേിതമായ രീതിയില്
ഉദ്യള്െ ക്കാള്ളിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.
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കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
ഒന്നാമത്
റിേപ്പൊര്ട്ടായ 'വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനം- പരിഷ്കരണം' എന്ന
'വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനം- പരിഷ്കരണം' കമ്മീഷന്റന്
റിേപ്പൊര്ട്ട്
പരിഗണിക്കുകേയാ
സംബന്ധിച്ച്
സര്ക്കാര്
തലത്തില് അതില് എെ ന്തെങ്കിലും നടപടികള് എടുക്കുകേയാ
സവീകരിച്ച നടപടി.
െ ചേയ്യാതിരിക്കുന്നതില് െ ചേയര്മാന് ഉദ്യന്നയിച്ച
ഉദ്യല്ക്കണ്ഠ േയാഗം ചേര്ച്ച െ ചേയ്ത് അംഗീകരിച.
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ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റന് ഓരഫീസില്
അഡെീഷന്റണല് െ സക്രട്ടറിയായി േസവൈനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന
ശ്രീ.ടി.പി.ബാബു
31.03.2018 ല് സര്വ്വീസില് നിനം
വൈിരമിക്കുന്ന
സാഹചേരയത്തില്
അേദ്ദേഹത്തിെ ന്റെ
േസവൈനം
നീട്ടി
നല്കുന്നന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഭരണപരിഷ്കാര
കമ്മീഷന്റന്
ഓരഫീസില്
അഡെീഷന്റണല്
െ സക്രട്ടറിയായി
േസവൈനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീ.ടി.പി.ബാബുവൈിെ ന്റെ േസവൈനം
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ അനുസയൂതമായ പ്രവൈര്ത്തനത്തിന്
തുടര്നം
അതയന്തൊേപക്ഷിതമാെ ണന്ന്
കമ്മീഷന്റന് േയാഗം വൈിലയിരുത്തി. അതിനാല്
അേദ്ദേഹത്തിെ ന്റെ േസവൈനം 01.04.2018 മുന്നതല്
ഒരു
വൈര്ഷന്റേത്തക്ക്
നീട്ടി
നല്കുന്നന്നതിന്
സര്ക്കാരിേനാട്
അഭയര്ത്ഥിക്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച.

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ അടുത്ത േയാഗം 2018 മാര്ച്ച് 28 ന് രാവൈിെ ല 11.00 മണിക്ക് കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച.
േയാഗം ൈവൈകീട്ട് 5.00 മണിക്ക് അവൈസാനിച.

