10.05.2018 ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിമൂന്നാമത് േയാഗത്തിെ ന്റെ നടപടി ക്കുറിപ്പ്
േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 മണിക്ക് െ ചേയര്മാെ ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ആരംഭിച. കമ്മീഷന്റന
അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന, കമ്മീഷന്റന െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി ശ്രീമതി
ഷന്റീല േതാമസ് എന്നിവൈര് സന്നിഹിതരായിരുന.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പ്രവൈര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് മാധയമങ്ങളില് വൈരുന്ന ചേില സേന്ദേശങ്ങെ ള കുന്നറിച്ച്
െ ചേയര്മാന ആമുഖമായി സംസാരിച. പരിമിതികള്ക്കകത്ത് നിനെ കാണ്ടാണ് നാം ഇത്രയും കാലം
പ്രവൈര്ത്തിച്ചെ തനം എന്നിട്ടും വൈളെ ര പ്രധാനെ പ്പട്ട രണ്ട് റിേപ്പാര്ട്ടുകള്
നാം സര്ക്കാരിന്
സമര്പ്പിച്ചിട്ടുെ ണ്ടനം അേദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സര്ക്കാര് േസവൈനങ്ങള് െ മച്ചെ പ്പടുത്തുന്നതുമായി
ബന്ധെ പ്പട്ട ശുപാര്ശകള് സര്ക്കാരിെ നയും ജനങ്ങെ ളയും സംബന്ധിച്ച വൈളെ ര പ്രധാനെ പ്പട്ട
േമഖലയാെ ണനം ഇക്കാരയത്തില്
ജനങ്ങളുടെ ട അഭിപ്രായം അതീവൈ പ്രാധാനയേത്താെ ട
പരിഗണിേക്കണ്ടതുെ ണ്ടനം ഇതിനകം നടത്തിയ െ പാതുജന സമ്പര്ക്ക പരിപാടികള്
ഫലപ്രദമായിരുനെ വൈനം അേദ്ദേഹം പരാമര്ശിച.
പഠനപ്രവൈര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഗേവൈഷന്റണ
സവഭാവൈമുള്ള ഇതര ഏജനസികളുടെ ട േസവൈനം പഠനത്തിെ ന്റെ കൃതയത വൈര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കുെ മങ്കിലും
പ്രവൈര്ത്തനങ്ങളുടെ ട നിയന്ത്രണം നാം തെ ന്ന ഏെ റ്റെടുക്കണം, നിലവൈിെ ല ഉദ്യേദയാഗസ
സംവൈിധാനത്തിെ ന്റെ പ്രകടമായ കുന്നഴപ്പങ്ങള് പരിഹരിക്കാന കഴിയുന്ന വൈിധം പഴുതടചള്ള
നിര്േദ്ദേശങ്ങള് തയ്യാറാക്കാന കഴിയണം എനം അേദ്ദേഹം പരാമര്ശിച.
കമ്മീഷന്റന സമര്പ്പിക്കുന്ന റിേപ്പാര്ട്ടുകളിേന്മേലുള്ള നടപടികള് േമാണിറ്റെര് െ ചേയ്യുന്നതിനും
ആവൈശയമായ ഘട്ടങ്ങളില് അനുേയാജയമായി ഇടെ പടുന്നതിനും േവൈണ്ടിയായിരുന കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
റിേപ്പാര്ട്ടുകള് ഘട്ടംഘട്ടമായി സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചെ തനം എന്നാല്
'സര്ക്കാര് കാരയം മുറേപാെ ല' എന്ന മട്ടിലാണ് സമര്പ്പിക്കെ പ്പട്ട റിേപ്പാര്ട്ടുകളുടെ ട സിതിെ യനം
ഇതു മനസ്സിലാക്കാെ തയാണ് പലേപ്പാഴും മാധയമങ്ങള് േപാലും കമ്മീഷന്റെ ന വൈിമര്ശിക്കുന്നെ തനം
അതിനാല് ഇക്കാരയം സര്ക്കാരിെ ന്റെയും ജനങ്ങളുടെ ടയും ശ്രദ്ധ്യില് െ കാണ്ടുവൈേരണ്ടതുെ ണ്ടനം
അതിനുള്ള േരഖകളുടം വൈിശദീകരണങ്ങളുടം തയ്യാറാക്കുകയും സര്ക്കാരിനുള്ളത് സര്ക്കാരിനും
ജനങ്ങള്ക്കുള്ളത് ജനങ്ങള്ക്കും എത്തിക്കുകയും േവൈണെ മനം അേദ്ദേഹം നിര്േദ്ദേശിച.
തീരുമാനങ്ങള്
അജണ്ട ഇനം
നമ്പര്

1

വൈിഷന്റയം

തീരുമാനങ്ങള്

28.03.2018 െ ല ഭരണപരിഷ്കാര മിനിട്സിെ ന്റെ രണ്ടാം േപജില് െ ചേയര്മാെ ന്റെ
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് േയാഗം അസിസ്റ്റന്റെ് ൈപ്രവൈറ്റെ് െ സക്രട്ടറിയായിരുന്ന
മിനിട്സ് അംഗീകരിക്കല്
ശ്രീ.െ ക.വൈി.സുധാകരന
സംസാന
വൈിവൈരാവൈകാശ
കമ്മീഷന്റന
അംഗങ്ങെ ള
തിരെ ഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാനലില് നാമനിര്േദ്ദേശം
െ ചേയ്യെ പ്പട്ടതില് കമ്മീഷന്റന സേന്താഷന്റം
േരഖെ പ്പടുത്തി എനള്ളത്
'െ ചേയര്മാെ ന്റെ
അസിസ്റ്റന്റെ്
ൈപ്രവൈറ്റെ്
െ സക്രട്ടറിയായ
ശ്രീ.െ ക.വൈി.സുധാകരന
സംസാന
വൈിവൈരാവൈകാശ കമ്മീഷന്റന അംഗങ്ങളായി
തിരെ ഞ്ഞെടുക്കെ പ്പടുന്നവൈരുെ ട
പാനലില്
നാമനിര്േദ്ദേശം െ ചേയ്യെ പ്പട്ടതില് കമ്മീഷന്റന
സേന്താഷന്റം
േരഖെ പ്പടുത്തി'
എന്ന
േഭദഗതിേയാെ ട അംഗീകരിച.
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28.03.2018 െ ല
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
േയാഗത്തിെ ല
നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട്

ഭരണപരിഷ്കാര
പന്ത്രണ്ടാമത്
തീരുമാനങ്ങള്-

നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട് അംഗീകരിച.

3

പൗരേകന്ദ്രീകൃത
േസവൈനപ്രദാനം- പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദാനം എന്ന
വൈിവൈിധ
വൈകുന്നപ്പുദ്യേദയാഗസരുമായി പഠനവുമായി ബന്ധെ പ്പട്ട് സംസാനത്തിെ ന്റെ
ചേര്ച്ച നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച്
വൈിവൈിധ ഭാഗങ്ങളില് െ വൈച്ച് പബ്ലിക്
ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിര്േദ്ദേശങ്ങള് സഹിതം
ഫയല് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. കൂടാെ ത ഇഗേവൈണനസ് സംബന്ധിച്ച പഠനം ഈ
വൈിഷന്റയത്തില് പ്രാഗല്ഭയമുള്ള സാപനെ ത്ത
ഏല്പ്പിക്കുന്ന കാരയം പരിേശാധിക്കാെ മന്ന്
തീരുമാനിച.
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േക്ഷമനിയമങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച
റിേപ്പാര്ട്ട്പുരേരാഗതി
വൈിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

5

സി.എം.ഡി
യുമായി
േയാജിച്ച്
െ ബ്രെയിനേസ്റ്റാമിംഗ്
നടത്തുന്നതും
പഠനത്തില്
സി.എസ്.ഇ.എസ്
െ കാച്ചിെ യ
പങ്കാളിയാക്കുന്നതും
സംബന്ധിച്ച്

6

ഉദ്യേദയാഗസ
സംവൈിധാന അംഗീകരിച. ഇതു സംബന്ധിച്ച Concept
പരിഷ്കരണം(Personnel Reforms)
note തയ്യാറാേക്കണ്ടതാണ്.
സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്

7

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
റിേപ്പാര്ട്ടുകളിേന്മേല് കമ്മീഷന്റന സമര്പ്പിച്ച റിേപ്പാര്ട്ടുകളിേന്മേല്
തുടര്നടപടി സംബന്ധിച്ച്
സര്ക്കാര് നടപടി സവീകരിക്കാത്തതില്
കമ്മീഷന്റന ആശങ്ക േരഖെ പ്പടുത്തി.

8

ആസൂത്രണവും ധനകാരയവും എന്ന നിര്േദ്ദേശങ്ങള്
സഹിതം
പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.

പുരേരാഗതി വൈിലയിരുത്തി

പൗരേകന്ദ്രീകൃത
േസവൈനം
എന്ന
വൈിഷന്റയത്തിലുള്ള
പഠനം
േസവൈനപ്രദാനപദ്ധ്തി(SDP) സംബന്ധിച്ച്
പ്രവൈര്ത്തനപരിചേയമുള്ള സി.എസ്.ഇ.എസ്
െ ന
ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന്
തതവത്തില്
തീരുമാനിച.

ഫയല്

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ അടുത്ത േയാഗം 2018 ജൂണ് 21 ന് ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 മണിക്ക് കൂടുന്നതിന്
തീരുമാനിച.
േയാഗം 4.30 മണിക്ക് അവൈസാനിച.

