18.2.2017 ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്റെ  ന്റെ നാലാമത്
േയാഗത്തിെ  ന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

ോയോഗം ൈവകോനരം 3.30 മണിക് കമീഷന െചയരമോന
ശീ.വി.എസ്.അചയതോനനെന അദയകതയില ആരംഭിച. കമീഷന അംഗങളോയ
ശീ. സി.പി. നോയര, ശീമതി നീലോ ഗംഗോധരന , െമമര െസകടറി ശീമതി ഷീലോ
ോതോമസ് എനിവര ോയോഗതില പെങടത. കമീഷെന നോളിതവെരയള
പവരതനങെള സംബനിച് ോയോഗം വിലയിരതകയണോയി. 28.01.2017 ന്
ോചരന പരയോോലോചനോ ോയോഗം ഫലപദമോയിരന എനം കമീഷെന പരിഗണനോ
വിഷയങളിലെപടന എലോ കോരയങളം
ഉളെപട വിഷയഗപകളോണ്
ഉണോോകണെതനം മനകോല കമീഷനകളെട ശപോരശകള വിലയിരതനതിന്
എലോ വകപകളിോലകം ഒോര കത് തെന നലകിയത് െകോണോയിെലനം കമീഷന
പോഥമികമോയ
വിലയിരതല
നടതകയം
ആ
വിലയിരതലിെന
അടിസോനതില അതോത് വകപോമധോവികോളോട് ആശയവിനിമയം നടോതണി
വരെമനം വിദയോഭയോസ ോമഖലയിെല ഗണപരമോയ മോറങളക് ചോലകശകിയോയി
വരതിച ഘടകങള തിരിചറിയണെമനം പസത ഘടകങളപോയോഗിച് ഭോവി
നിരോദശങള രപെപടതനത് എളപമോയിരികെമനം െചയരമോന ആമഖമോയി
പറഞ.
തടരന്,
കമീഷന
ോവണി
സിഡിറ്
രപകലന
െചയ
െവബൈസറിെന demonstration നടന. ചില മോറങള നിരോദശികെപട.
അങെന
നിരോദശികെപട
മോറങോളോെട
സമഗമോകെപട
െവബൈസറ്
അടിയനിരമോയി തെന പവരതനകമമോകണെമന് നിരോദശികെപട.
ോവണത കടിയോോലോചനകളം കടിോചരകലകളം ആവശയമോയ ഒനോണ്
സമീപനോരഖെയങിലം മതിയോയ ആശയവിനിമയം നടനിടിെലനം െചയരമോനം
കമീഷന അംഗങളം മറളവരം മോനോട വച നിരോദശങള സമനവയിപികോന
സോധിചിടിെലനം
െചയരമോന
ചണികോടി.
വിോകനീകതോസതണം,
ഭരണസംവിധോനെതകറിച്
ഇന്
ജനങളകിടയില
നിലനിലകന
െപോതോബോധം,
െവലെഫയര െലജിോസഷന, സരകോര വകപകള തമിലള
ഏോകോപനം എനിവ കടി കടിോചരത െകോണ് സമീപന ോരഖയെട ആമഖം
കോറകടി സമഗമോോകണതെണന് കമീഷന െപോതവോയി വിലയിരതി.
ഭരണപരിഷോരം
സംബനിചള
അഭിപോയരപീകരണതിന്
വകപതല നിരോദശങളക് പഥമ പരിഗണന നലോകണതെണനം ആവശയമോയ
ഘടങളില
വിഷയഗപകള
രപീകരിച്
അഭിപോയസമനവയം
സോധയമോകോവനതോെണനം ോയോഗം വിലയിരതി. ഇതരതില കമീഷെന
രീതിശോസതില ആവശയമോയ ോഭദഗതികള വരോതണതണ്.

ആദയഘട റിോപോരട് സമരപികോമോള പൗരോകനീകത ോസവനങള
( Citizen Centric Services), വിജിലനസ് സംവിധോനം, ഉോദയോഗസ പരിശീലനം
എനീ വിഷയങള ഉളെപടതണെമന് നിരോദശികെപട. മനോം ഭരണപരിഷോര
കമീഷെന
ശപോരശകള
നടപിലോകിയതിെന
ഫലപോപി
വിലയിരതനതിനോയി പഠനം നടതി റിോപോരട് കമീഷന് സമരപികനതിനോയി
െസനര ോഫോര മോോനജെമന് െഡവലപെമന് (CMD)എന സോപനെത
ചമതലെപടതനത്
ഉചിതമോയിരികെമന്
കമീഷന
അഭിപോയെപട.
ഇോതോെടോപം ഇനയയിലം വിോദശതമള അനകരണോയോഗയമോയ മോതകകള (best
practices) സംബനിചം കടി ഉള നിരോദശങള
CMD ോയോട്
ആവശയെപടോവനതോണ്.
ോയോഗതില ചവെട ോചരകന െപോതവോയ നിരോദശങളം ഉണോയി.
 ഉോദയോഗസ പരിശീലനം സമഗമോകണം
 ോപോലീസ്, തോദശഭരണ സോപനം,
െപോതവിദയോഭയോസം, സോോങതിക
വിദയോഭയോസം, ഉനത വിദയോഭയോസം എനീ വകപകെളകടി പോധോനയോതോെട
പരിഗണികണം
 ോകരളോ അഡിനിോസറീവ് സരവീസ് രപീകരികനത് സംബനിച് സരകോര
ഉതരവ് പറെപടവിച സോഹചരയതില ഈ വിഷയതില
കമീഷന
ഇടെപോടണതില.
 കമീഷെന പവരതനെത സഹോയികനതിനോയി
ഐ.എം.ജി യില
നിനം ഒര വിദഗധെന ോസവനം ലഭയമോകോവനതോണ്.
വിശദമോയ ചരചകളക ോശഷം തോെഴപറയന തീരമോനങള ൈകെകോണ.
1) നിരോദശികെപട മോറങള വരതിെകോണ് കമീഷന
െവബൈസറ് ഉടന തെന പവരതനകമമോകണം.

ോവണിയള

2) നിരോദശികെപട മോറങള വരതി കരട് സമീപനോരഖ ഒരിയല കടി
അംഗങളകിടയില ചംകമണം െചയ് അനിമമോോകണതോണ്.
3) ോകരളോ അഡിനിോസറീവ് സരവീസ് രപീകരികനത് സംബനിച് സരകോര
ഉതരവ് പറെപടവിച സോഹചരയതില ഈ വിഷയതില
കമീഷന
ഇടെപോടണതില.
4) മനോം ഭരണപരിഷോര കമീഷെന
ഫലപോപി വിലയിരതനതിനോയി

ശപോരശകള നടപിലോകിയതിെന
പഠനം നടതി റിോപോരട് കമീഷന്

സമരപികനതിനം, ഇനയയിലം വിോദശതമള അനകരണോയോഗയമോയ
മോതകകള (best practices) സംബനിചം ഉള നിരോദശങള
സമരപികനതിന് െസനര ോഫോര മോോനജെമന് െഡവലപെമന് (CMD)െന
ചമതലെപടതി.
5) കമീഷെന അഞോമത് ോയോഗം 2017 ഏപില 6 ന് ൈവകിട് 3.30 ന്
കടനതിന് തീരമോനിച.
ോയോഗം ൈവകോനരം 5 മണിക് അവസോനിച.

