27.01.2017 ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ മന്റെ മൂന്നാമത്
േയാഗത്തിെ മന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

ോയോഗം ൈവകോനരം 3 മണിക് ആരംഭിച. കമീഷന അംഗങളോയ ശീ.
സി.പി.നോയര, ശീമതി നീലോ ഗംഗോധരന െമമര െസകടറി ശീമതി ഷീലോ ോതോമസ്
എനിവര ോയോഗതില പെങടത.
കമീഷെന
നോളിതവെരയള
പവരതനങെള
കറിച്
ോയോഗം
വിലയിരതകയണോയി. ആദയഘടതില കമീഷന ഏെറടകോന തീരമോനിചിടള
ോമഖലകളില
മനകോല
കമീഷന
റിോപോരടകളിെല
ശപോരശകോളയം
നിരോദശങോളയം കറിച്
ഒര വിലയിരതല ോരഖ തയോറോോകണതെണന്
െചയരമോന ആമഖമോയി പറഞ. കമീഷന പോധോനയം െകോടോകണ മനഗണനോ
ോമഖലകള കഴിഞ ോയോഗതില തീരമോനിചിരെനനം എനോല ഇകോരയതില
കോരയങള മോനോട നീങിയിടിെലനം അതിനോല കമീഷന പവരതനം ആരംഭിച്
ആദയവരഷം പിനിടോമോള റിോപോരടിെന ഒനോം ഭോഗം സരകോരിന് സമരപികന
രീതിയില
സമയബനിതമോയി പരതിയോകോനോദശികന പവരതനങള
കമീഷന അംഗങളം ബനെപട ജീവനകോരം തമില ആശയവിനിമയം നടതി
പരതിയോോകണതെണനം െചയരമോന ആവശയെപട. ഓോരോരതരകം െചയോനള
പവതികളം അതിെന പോരോഗതിയം
വിലയിരതോനം
സമയബനിതമോയി
കോരയങള മോനോട ോപോകന എനറപോകോനം ലഭയമോയ ഏെതങിലം ലളിതമോയ
ോപോജക്
മോോനജെമന്
ോസോഫ്
െവയര
ഉപോയോഗികനതിെനകറിചം
ആോലോചികോവനതോെണനം
കമീഷെന
പവരതനങള
സംബനിച
തീരമോനങളക് ഔപചോരികതയെട ആവശയമിെലനം
തടരപവരതനങളക്
അനൗപചോരിക
ആശയവിനിമയം ആവശയമളതിനോല ൈദനംദിനം ഇെമയില
വഴിോയോ െവബ് ോപോരടല മോഖനോയോ ആശയവിനിമയം നടതോവനതോെണനം
െചയരമോന അഭിപോയെപട.
കമീഷെന ഓഫീസ് ഇോപോഴം പരണമോയ ോതോതില
സജമോയിടിെലനം െസകോടറിയറ്, ഐ.എം.ജി എനിങെന രണിടതോയോണ്
കമീഷെന ഓഫീസ് പവരതികനത് എനതിനോല രണ് വോഹനങളെട
ആവശയമെണനം
ഇത
ലഭയമോകനതിന്
ആവശയമോയ
നടപടികള
ആരംഭികണെമനം
ആദയഘടതില
കമീഷന
ഏെറടകോന തീരമോനിച
ോമഖലകളില െപോതവിദയോഭയോസം ഉളെപടനതെകോണം
സവോശയ വിദയോഭയോസ
ോമഖലയിെല അസംതപി വയോപകമോയി ചരച െചയെപട് തടങിയിരികനതിനോലം
സവോശയ വിദയോഭയോസ ോമഖലയിെല ചഷണവം അടിചമരതലം അവസോനിപികോന
ആവശയമോയ നിരോദശങള
കമീഷന രപെപടോതണതെണനം െചയരമോന
അഭിപോയെപട.
തടരന് കമീഷന് ോവണി സിഡിറ് തയോറോകി വരന െവബൈസറിെന
െഡോമോണോസഷന ഡിഡിറിെല ഉോദയോഗസര നടതകയണോയി. ഇത് നിരീകിച
കമീഷന ഇതില വരോതണ മോറങള നിരോദശികകയണോയി.

വിശദമോയ ചരചകളക ോശഷം കമീഷന തോെഴപറയന തീരമോനങള
ൈകെകോണ :
I. സിഡിറ് പദരശിപിച െവബൈസറിെന രപോരഖ കമീഷെന ഉോദശയ
ലകയങളക് അനരപമലോെയന് കമീഷന നിരീകിച. െവബൈസറിന്
രപം നലകന പകിയ പരതീകരിചിടില. ഈ
സോഹചരയതില
കമീഷനമോയി ബനെപട് പവരതിച വരന ഐ.ടി വിദഗധരെട ോസവനം
ഉപോയോഗെപടതവോന തീരമോനിച.
II. കമീഷെന പവരതനം ആരംഭിചെവങിലം ആസോന മനിരം സജമോയിടില.
കമീഷന് ഐ.എം.ജി യില അനവദിച ഓഫീസ് സജമോകനതിന്
കോലതോമസം ഉണോകെമന് കമീഷന നിരീകിച. കമീഷെന പവരതനം
കടതല കോരയകമമോകനതിന് കമീഷന ോവണിയള സൗകരയങള പരണ
സജമോകനതവെര കോതിരികോെത രണ് മറികള ( ഒര ഓഫീസ് മറിയം ഒര
മീറിംഗ് മറിയം) സജമോകി ഒര മോസതിനകം കമീഷന് നലകണെമന്
ഐ.എം.ജി ോയോട് ആവശയെപടോന തീരമോനിച.
III. കമീഷെന സഗമമോയ പവരതനതിന് രണ് വോഹനങള ആവശയമോെണന്
വിലയിരതെപട. ഒര വോഹനം കരോര അടിസോനതില ഏരപോടോകോനള
നടപടികള ഇതിോനോടകം സവീകരിചിടണ്. രണോമെതോര വോഹനം കടി കരോര
അടിസോനതില
ഏരപോടോകോന
നടപടികള
സവീകരികോനം
തീരമോനെമടത.
IV. വിജിലനസ് സംവിധോനതില നിലനിലകന പശങെളകറിചം കറമറതം
കോരയകമവമോയ വിജിലനസ് സംവിധോനം
രപെപടതിെയടകനതിെന
കറിചമള മോരഗനിരോദശങള സരകോരിന് സമരപിോകണതണ്. ഇതിനോയി
വിജിലനസ് കമീഷന രപീകരികനതളെപെടയള കോരയങള ബനെപട
ോമഖലയിെല വിദഗധരമോയി കടിയോോലോചിച് വിശദമോയ പഠനം നടതി ഒര
കരട് റിോപോരട് തയോറോകനതിനോയി കമീഷന അംഗം ശീ.സി.പി.നോയെര
ചമതലെപടതനതിന് തീരമോനിച. കരട് റിോപോരട് 2017 മോരച് മോസം
തെന സമരപികണെമനം തീരമോനിച.
V. കമീഷന പവരതനങള മോനോട ോപോകന ോവളയില കണസളടനസികളെട
സഹോയം ആവശയമോയി വോനകോെമനം അതരം സോഹചരയങളില അതത
സമയെത ആവശയങെള മനനിരതിെകോണ് ോടംസ് ഓഫ് റഫറനസിെന
അടിസോനതില െസനര ോഫോര ോസോോഷയോ എകോണോമിക് ആന്
എനവയണെമനല സഡീസ് (CSES),
െസനര ോഫോര മോോനജെമന്
െഡവലപെമന് (CMD), ഐ.എം.ജി
തടങിയ ഏജനസികളെട /
സോപനങളെട ോസവനം ഉപോയോഗികോവനതോെണന് തീരമോനെമടത.
അതത സമയങളില ോടംസ് ഓഫ് റഫറനസിന് രപകലന നലകോനം
തീരമോനിച.

VI. കമീഷെന സമീപനോരഖയെട കരട് കമീഷന തെന തയോറോകി പരസരം
വിനിമയം െചയെകോണ് അനിമമോകണെമന് തീരമോനിച.
VII.
28.01.2017 ല നിശയികെപട പരയോോലോചനോ ോയോഗതിെല
ചരചകളെട അടിസോനതില
വിഷയോടിസോനതിലള െസമിനോറകള
സംഘടിപികനതോണ് ഉചിതം എന തീരമോനെമടത. പരയോോലോചനോ
ോയോഗതിെല ചരചകളില നിനം ഉരതിരിഞ വരന ആശയങളെട
അടിസോനതില
കമീഷെന
സമീപനോരഖയം
രീതിശോസവം
അനിമമോകനതിന്
തീരമോനിച.
വിദഗധസമിതികളെട
രപീകരണം
അനിമമോകന മറയ്
വിശദോംശങള ചരച െചയതിന ോശഷം
ആശയവയകതയള സംസോനതല െസമിനോര സംഘടിപിചോല മതിയോകം
എന് തീരമോനിച.
VIII.
കമീഷനില തെന ലഭയമോയ ൈവദഗധയവം മനഷയവിഭവ ോശഷിയം
ഉപോയോഗെപടതി കമീഷെന പതിമനോമത് പരിഗണനോ വിഷയതിലള
'കപോസിറി ബിലഡിംഗ് ' സംബനിച പഠനം നടതോന തീരമോനിച.
IX. മനോമത് ഭരണപരിഷോര കമിറിയെട ശപോരശകള മോതമല മന ഭരണപരിഷോര
കമീഷനകളെട ശപോരശകള നടപോകിയതിെന തലസിതി സംബനിച
റിോപോരട് വകപ് തലവനമോരില നിനം സരകോരില നിനം എതയം ോവഗം
ലഭയമോകോന
തീരമോനിച.
റിോപോരട്
ലഭയമോകി
നിരോദശങള
നടപിലോകെപടോെത ോപോയതിെന കോരണങെള സംബനിചള ോരഖ
തയോറോകനതിനം തീരമോനിച.
X. ഔോദയോഗിക ഭോഷ മലയോളമോകനതില ോനരിടന ബദിമടകള /തടസങള
സംബനിച വിശദമോയ ഒര റിോപോരട് സരകോരിെല ഔോദയോഗിക ഭോഷോ
വിദഗനില നിനം ോതടനതിന് തീരമോനിച.
XI. വിദയോഭയോസ ോമഖലയമോയി ബനെപട സി.പി.നോയര കമീഷന റിോപോരട്,
യ.ആര. അനനമരതി കമീഷന റിോപോരട് എനിവയിെല ശപോരശകള
നടപോകിയത് സംബനിച വിശദോംശങള സരകോരില നിനം ആരോയനതിന്
തീരമോനിച.
XII.
കമീഷെന നോലോമത് ോയോഗം 2017 െഫബവരി 18 ന് ൈവകിട് 03.30
ന് ോചരനതിന് തീരമോനിച.
ോയോഗം ൈവകിട് 5 മണിക് സമോപിച.

