20.06.201 8 - ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിനാലാമത് േയാഗത്തിെ ന്റെ നടപടി ക്കുറിപ്പ്
േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 മണിക്ക് െ ചേയര്മാെ ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ആരംഭിച.
കമ്മീഷന്റന് അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന്, കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര്
െ സക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ് എന്നിവൈര് സന്നിഹിതരായിരുന.
ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പ്രവൈര്ത്തനം പലവൈിധ പ്രയാസങ്ങള്ക്കിടയിലും
അഭിനന്ദനാര്ഹമായ രീതിയില് മുന്നേന്നാട്ടു േപായിട്ടുെ ണ്ടെനം
ഇതിേനാടകം
രണ്ടെ്
റിേപ്പാര്ട്ടുകള്
അന്തിമമാക്കാന് കഴിെ ഞ്ഞെനം
െ ചേയര്മാന്
ആമുന്നഖമായി പറഞ.
േക്ഷമനിയമങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട
റിേപ്പാര്ട്ട്
പൂര്ത്തിയായി
വൈരുന്ന
കാരയവും
ഭരണസംവൈിധാനത്തിെ ന്റെ നെ ട്ടല്ലായ ആസൂത്രണം, ധനകാരയം എന്നീ േമഖലകളില്
കമ്മീഷന്റന് പഠനം നടത്താന് തീരുമാനിച്ച കാരയവുെ മാെ ക്ക അേദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ.
എന്നാല്
േടംസ്
ഓഫ്
റഫറന്സിെ ന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്
പരിേശാധിച്ചാല്
പ്രവൈര്ത്തനങ്ങളില് ഏറെ റ മുന്നേന്നറിെ യന്ന് സവയം വൈിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയെ ല്ലനം വൈളെ ര
പ്രധാനെ പ്പട്ട ചേില വൈിഷന്റയങ്ങളില് കമ്മീഷന്റന് ഇനിയും ൈക വൈച്ചിട്ടിെ ല്ലനം അേദ്ദേഹം
ചൂണ്ടെിക്കാട്ടി. പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദാനം, സുസ്ഥിര വൈികസനം എന്നിവൈ സംബന്ധപ്പിച്ച്
നടത്തിയ േയാഗങ്ങള് ഏറെ റ ഫലപ്രദമായിരുെ ന്നനം അടുത്ത ഘട്ടത്തില്
ഇതുമായി
ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട് ജനങ്ങള്ക്ക് പറയാനുള്ളത് േകള്േക്കണ്ടെതുെ ണ്ടെനം മുന്നന്കാല കമ്മീഷന്റനുകള്
സമര്പ്പിച്ച റിേപ്പാര്ട്ടുകളുെ ട കൂടി പശ്ചാത്തലത്തില് േവൈണം ഉദ്യേദയാഗസ്ഥ സംവൈിധാന
പരിഷ്കാരണവുമായി ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട പഠനം മുന്നേന്നാട്ടു െ കാണ്ടു േപാേകണ്ടെെ തനം സൂക്ഷ്മതേയാടും
അവൈധാനതേയാടും േവൈണം ഈ വൈിഷന്റയങ്ങെ ള സമീപിക്കാെ നനം അേദ്ദേഹം നിര്േദ്ദേശിച.
ആേരാപണവൈിേധയരും കളങ്കിതരുമായ ആരും കമ്മീഷന്റെ ന്റെ ഒരു പാനലുകളിലും
ഉദ്യള്െ പ്പടുന്നില്ല എന്ന് ഉദ്യറപ്പ് വൈരുത്തണെ മനം
ഒരു ജനതയുെ ട അഭിലാഷന്റങ്ങള്
പ്രതിഫലിക്കുന്ന റിേപ്പാര്ട്ടുകള് തയ്യാറാക്കുേമ്പാള് വൈിദഗ്ദ്ധരുെ ട ൈവൈദഗ്ദ്ധയവും ജനങ്ങളുെ ട
അഭിപ്രായങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി സമനവയിേക്കണ്ടെതുെ ണ്ടെനം പരിമിതമായ സമയത്തിനകം
െ ചേയ്യാനുള്ള കാരയങ്ങള് സമയബന്ധപ്പിതമായി
പൂര്ത്തിയാേക്കണ്ടെതുെ ണ്ടെനം അേദ്ദേഹം
ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയും െ ചേയ.
തീരുമാനങ്ങള്
അജണ്ടെ
ഇനം നമ്പര്

വൈിഷന്റയം

തീരുമാനങ്ങള്

1

10.05.2018 െ ല ഭരണപരിഷ്കാര മിനിട്സ് അംഗീകരിച.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിമൂന്നാമത്
േയാഗത്തിെ ന്റെ
മിനിട്സ്
അംഗീകരിക്കല്

2

10.05.2018 െ ല ഭരണപരിഷ്കാര നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട് അംഗീകരിച.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിമൂന്നാമത്
േയാഗത്തിെ ന്റെ
തീരുമാനങ്ങള്നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട് അംഗീകരിക്കല്

പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദാനം എന്ന
എന്ന പഠനവൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച് വൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച് 16.07.2018 ന്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും തുടര്ന്ന് ആഗസ്റ്റ്
രണ്ടൊം വൈാരത്തില് തിരുവൈനന്തപുരെ ത്ത
െ നടുമങ്ങാടും ആഗസ്റ്റ് മൂന്നാം വൈാരത്തില്
പത്തനംതിട്ട
ജില്ലയിലും
പബ്ലിക്
ഹിയറിംഗുകള്
നടത്തുന്നതിന്
തീരുമാനിച.

3

പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദാനം -

4

സുസ്ഥിര വൈികസനം എന്ന പഠന സുസ്ഥിര

വൈികസനവുമായി ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട
പഠനത്തില്
കമ്മീഷന്റെ ന
സഹായിക്കുന്നതിന്
െ സന്റെര് േഫാര്
െ ഡെവൈലപ്മെ മന്റെ് സ്റ്റഡെീസ് (CDS), േകരള
േസ്റ്ററ്റ് കൗണ്സില് േഫാര് സയന്സ്,
െ ടേക്നാളജി
&
എന്വൈയണ്െ മന്റെ്
(KSCSTE) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങെ ള
ചുമതലെ പ്പടുത്തുന്നത്
സംബന്ധപ്പിച്ച്
േഡൊ.ആര്.വൈി.ജി
േമേനാെ ന
േപാലുള്ളവൈരുമായി
ആേലാചേിക്കാവുന്നതാെ ണന്ന് തീരുമാനിച.

വൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച്

5

ഉദ്യേദയാഗസ്ഥസംവൈിധാന

6

േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട

പരിഷ്കരണം ഉദ്യേദയാഗസ്ഥസംവൈിധാന

പരിഷ്കരണഎന്ന പഠനവൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച് വുമായി ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട പഠനം മുന്നന്കാല
റിേപ്പാര്ട്ടുകളുെ ട
പശ്ചാത്തലത്തില്
േവൈണം
മുന്നേന്നാട്ടു
േപാകാെ നനം
മുന്നന്കാല
ഭരണപരിഷ്കാര
കമ്മിറ്റി
റിേപ്പാര്ട്ടുകളിെ ല
ശുപാര്ശകളുെ ട
നടത്തിപ്പിെ ന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധപ്പിച്ച
സി.എം.ഡെി യുെ ട റിേപ്പാര്ട്ട് ജൂണ് 30
നകം ലഭിേക്കണ്ടെതുെ ണ്ടെനം േയാഗം
വൈിലയിരുത്തി.
അവൈേലാകനം േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട

സംബന്ധപ്പിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്

അവൈേലാകനം
സംബന്ധപ്പിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്
അടുത്ത
കമ്മീഷന്റന്
േയാഗത്തിനു
മുന്നമ്പ്
െ ചേയര്മാെ ന്റെ
അംഗീകാരത്തിന്
സമര്പ്പിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്
അന്തിമമാക്കുവൈാന് തീരുമാനിച.

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ അടുത്ത േയാഗം 2018 ജൂലായ് 31 ന് ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 മണിക്ക്
കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച.
േയാഗം 4.15 മണിക്ക് അവൈസാനിച.

