03.07.2017 ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ ഏഴാമത്
േയാഗത്തിെ  ന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 ന് ബഹ. െ  ചേയര്മാെ  ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ആരംഭിച.
കമ്മീഷന്റന് അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന് െ  മമ്പര്
െ  സക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ് എന്നിവൈര് േയാഗത്തില് സന്നിഹിതരായിരുന.
ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ പ്രവൈര്ത്തനങ്ങളുടെ  ട ഭാഗമായി വൈിജിലന്സ്
സംവൈിധാനവുമായി
ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ട
ഒരു
റിേപ്പാര്ട്ട്
സര്ക്കാരിന്
സമര്പ്പിക്കാന്
തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞതായി
െ  ചേയര്മാന് ആമുഖമായി പറഞ. ഭരണത്തിെ  ന്റെ
സുതാരയതയും കാരയക്ഷമതയും ഉറപ്പു വൈരുത്താനും ജനപക്ഷത്തു നിനെ  കാണ്ട്
ഭരണരംഗത്ത്
വൈരുേത്തണ്ട
മാറ്റങ്ങള്
സംബന്ധപ്പിച്ച
ശാസ്ത്രീയ
കാഴ്ചപ്പാട്
ഉണ്ടാക്കിെ  യടുക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കുകയാണ്; കാലിക പ്രാധാനയമുള്ള ചേില
വൈിഷന്റയങ്ങള്
മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില് ഏെ  റ്റടുേക്കണ്ടതുണ്ട്; വൈര്ദ്ധ്ിച വൈരുന്ന
സ്ത്രീപീഡനേക്കസുകള്, മാലിനയസംസ്കരണത്തിെ  ന്റെ അപരയാപ്തത, ആേരാഗയരംഗത്ത്
ഉയര്ന
വൈന്നിട്ടുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള്,
പാരിസ്ഥിതികാഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന
വൈികസന
സമീപനങ്ങള്, ഭൂമിയുെ  ട ഉടമസ്ഥാവൈകാശവും വൈിനിേയാഗവും, സവാശ്രയ വൈിദ്യാഭയാസ
രംഗത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, േസവൈനാവൈകാശ നിയമത്തിെ  ല േപാരായ്മകള്
എന്നിങ്ങെ  ന
മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില്
ൈകകാരയം െ  ചേേയ്യണ്ട വൈിഷന്റയങ്ങള്
ഏെ  തല്ലാെ  മന്ന് തീരുമാനിക്കണം;
ജനങ്ങെ  ള േനരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വൈിഷന്റയങ്ങള്
തീരുമാനിക്കുന്നതില് അവൈരുെ  ട അഭിപ്രായങ്ങള് എങ്ങെ  ന ഉള്െ  പ്പടുത്താനാവും എന്ന്
പരിേശാധിക്കണം; േമല് സൂചേിപ്പിച്ച പല വൈിഷന്റയങ്ങളുടമായി ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
പഠന റിേപ്പാര്ട്ടുകള് പരിേശാധിക്കെ  പ്പടണം എന്നീ കാരയങ്ങള് െ  ചേയര്മാന് തുടര്ന്ന്
പറഞ.
പാര്ശവവൈത്കൃതര്, ദുര്ബലവൈിഭാഗങ്ങള് എന്നിവൈരുെ  ട
ഉന്നമനത്തിനായി
നിര്മ്മിക്കെ  പ്പട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെ  ട നടപ്പാക്കല് സംബന്ധപ്പിച്ച് നടന വൈരുന്ന
പഠനങ്ങളുടെ  ട തത്സ്ഥിതി സംബന്ധപ്പിച്ച കാരയങ്ങള് കമ്മീഷന്റന് അംഗം ശ്രീമതി നീലാ
ഗംഗാധരന് പറഞ. പഠനത്തിെ  ന്റെ ഭാഗമായുള്ള േചോദ്യാവൈലി തയ്യാറാക്കല് പ്രക്രിയ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ട് രൂപീകരിക്കെ  പ്പട്ട വൈിദ്ഗ്ദ്ധ പാനല് അംഗങ്ങള്
നടത്തി
വൈരുനെ  ണ്ടനം
അത് അവൈേലാകനം െ  ചേയ്തു വൈരുനെ  വൈനം െ  മമ്പര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനത്തിെ  ന്റെ
പുനരവൈേലാകനം സംബന്ധപ്പിച്ച്
നടക്കുന്ന
പഠനത്തിെ  ന്റെ
തത്സ്ഥിതി സംബന്ധപ്പിച്ച
കാരയങ്ങള്
കമ്മീഷന്റന് അംഗം ശ്രീ.
സി.പി.നായര് വൈിശദ്ീകരിച. പ്രസ്തുത പഠനത്തിെ  ന്റെ ഭാഗമായി വൈിദ്ഗ്ദ്ധസമിതിയുെ  ട
േയാഗം േചേരുകയും വൈിശദ്മായ ചേര്ച്ചയുേടയും നിര്േദ്ദേശങ്ങളുടേടയും അടിസ്ഥാനത്തില്
റിേപ്പാര്ട്ടിെ  ന്റെ കരട് രൂപെ  പ്പട്ടു വൈരികയാെ  ണനം േയാഗത്തില് വൈിശദ്ീകരിക്കെ  പ്പട്ടു.
തുടര്ന്ന് അജണ്ടയിെ  ല വൈിഷന്റയങ്ങള് ഓരേരാന്നായി വൈിശദ്മായി ചേര്ച്ച െ  ചേയ്യുകയും
താെ  ഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങള് ൈകെ  ക്കാള്ളുകയും െ  ചേയ്തു :

I) 27.05.2017 െ  ല കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ ആറാമത് േയാഗത്തിെ  ന്റെ മിനിട്സ് അംഗീകരിച.
II)
െ  പാതുജനങ്ങള്ക്ക് വൈിവൈരം നല്കല്, പരാതി പരിഹാര സംവൈിധാനം,
േസവൈനാവൈകാശ നിയമം എന്നിവൈയുെ  ട അവൈേലാകനം തുടങ്ങിയ വൈിഷന്റയങ്ങളില് പഠനം
നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന വൈിദ്ഗ്ദ്ധ സമിതിയില് താെ  ഴ പറയുന്നവൈെ  ര
ഉള്െ  പ്പടുത്താന് തീരുമാനിച.
(1) ശ്രീ.രാജന് എസ്.േഖാബ്രഗാെ  ഡ ഐ.എ.എസ്
(2) ശ്രീമതി െ  ക.ബി. വൈത്സലാകുന്നമാരി ഐ.എ.എസ് (റിട്ട)
(3) ശ്രീ.എസ്.ഹരികിേഷന്റാര് ഐ.എ.എസ്
(4) ശ്രീമതി അദ്ീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്
(5) െ  പ്രാഫ.ജയ എസ്.ആനന്ദ്, ഐ.എം.ജി
(6) േഡാ.ഡി. സജിത് ബാബ, െ  സക്രട്ടറി, ഐ.എല് &ഡി.എം
(7) ശ്രീ.ഗൗരീദ്ാസന് നായര്, മാധയമ പ്രവൈര്ത്തകന്
(8) ശ്രീ.എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണന്, മാധയമ പ്രവൈര്ത്തകന്
III)സംസ്ഥാനെ  ത്ത വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനം പുനരവൈേലാകനം െ  ചേയ്യുന്നത് സംബന്ധപ്പിച്ച
കമ്മീഷന്റന് അംഗമായ ശ്രീ.സി.പി. നായരുെ  ട േനതൃതവത്തില് നടക്കുന്ന പഠനത്തിെ  ന്റെ
റിേപ്പാര്ട്ട്
2017 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില്
സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കാന്
തീരുമാനിച.
അേതാെ  ടാപ്പം സംസ്ഥാന വൈിജിലന്സ് കമ്മീഷന്റന് രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പിചം
വൈിജിലന്സ് ആന്റെ്
ആന്റെി കറപ്ഷന്റന്
ബയൂറേറായ്ക്ക് statutory ഘടന നല്കുന്നന്നത്
സംബന്ധപ്പിചമുള്ള
കരട്
നിയമവും
പ്രസ്തുത
റിേപ്പാര്ട്ടിേനാെ  ടാപ്പം
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാെ  ണനം തീരുമാനിച.
IV)കമ്മീഷന്റന്
ഇതിേനാടകം
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള
പഠനങ്ങളില്
കമ്മീഷന്റെ  ന
സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൈിവൈിധ വൈിദ്ഗ്ദ്ധ പാനലുകളുടെ  ട പ്രവൈര്ത്തന
പുേരാഗതിയും
തുടര്ച്ചയായി വൈിലയിരുത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച.
മൂന്നാം
ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ ശുപാര്ശകളിേന്മേല് സവീകരിച്ച നടപടികെ  ളക്കുറിച്ച് CMD
നടത്തുന്ന പഠനെ  ത്ത സംബന്ധപ്പിചം നിശ്ചിത ഇടേവൈളകളില് വൈിലയിരുത്തണം എനം
തീരുമാനിച.
V)കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ പഠനെ  ത്ത സഹായിക്കുന്നതിന്
കമ്മീഷന്റന് ചുമതലെ  പ്പടുത്തുന്ന
കണ്സള്ട്ടന്റുമാര് /വൈിദ്ഗ്ദ്ധ സമിതിയിെ  ല അംഗങ്ങള് എന്നിവൈര്ക്ക് അവൈര് പെ  ങ്കെടുക്കുന്ന
േയാഗങ്ങളില് സിറ്റിംഗ് ഫീസായി 2,000/-(രണ്ടായിരം) രൂപയും കമ്മീഷന്റനു േവൈണ്ടി
േചോദ്യാവൈലികള്, മറ്റു ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ട േരഖകള്, കരട് റിേപ്പാര്ട്ടുകള് എന്നിവൈ തയ്യാറാക്കല്
തുടങ്ങിയ പ്രേതയക ദ്ൗതയം നിര്വ്വഹിക്കുന്ന കണ്സള്ട്ടന്റുമാര് /വൈിദ്ഗ്ദ്ധ സമിതിയിെ  ല
അംഗങ്ങള്
എന്നിവൈര്ക്ക്
പരമാവൈധി
20,000/-(ഇരുപതിനായിരം)
രൂപയും
ഓരണേററിയമായി നല്കുന്നന്നതിനും തീരുമാനിച.

VI) സമീപന േരഖയില് വൈിശദ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജനസൗഹൃദ് േസവൈനങ്ങള്ക്ക്
ഊന്നല് നല്കി വൈിവൈിധ വൈിഷന്റയങ്ങള് സംബന്ധപ്പിച്ച്
തുടര്നള്ള പഠനങ്ങള്
നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതു സംബന്ധപ്പിചള്ള പശ്ചാത്തലക്കുറിപ്പുകള് ചേര്ച്ച െ  ചേയ്ത്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.
VII)വൈകുന്നപ്പുതല/സ്ഥാപനതല
കമ്മിറ്റികള്ക്കുള്ള
മാര്ഗ്ഗരേരഖ
സംബന്ധപ്പിച്ച്
ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ടവൈരുെ  ട ഒരു ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചേിതെ  മന്ന് കമ്മീഷന്റന്
വൈിലയിരുത്തി. എന്നാല് അത്തരെ  മാരു ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതില്
അവൈതരിപ്പിേക്കണ്ട
കാരയങ്ങള് സംബന്ധപ്പിച്ച്
വൈയക്തമായ മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്
രൂപീകരിേക്കണ്ടതാെ  ണന്ന് തീരുമാനിച.ശില്പശാല സംബന്ധപ്പിച്ച തീയതി പിന്നീട് ചേര്ച്ച
െ  ചേയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.
VIII)േചോദ്യാവൈലി /റിേപ്പാര്ട്ടുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതുള്െ  പ്പെ  ടയുള്ള കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ തുടര്നള്ള
പ്രവൈര്ത്തനെ  ത്ത
സഹായിക്കുന്നതിനായി
ഗേവൈഷന്റണ അഭിരുചേിയും ഭാഷന്റാ
പരിജ്ഞാനവുമുള്ള േയാഗയരായ രണ്ട് േപെ  ര നിേയാഗിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.
IX) കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ എട്ടാമത് േയാഗം 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 5-ാാം തീയതി ൈവൈകിട്ട് 3.30 ന്
േചേരുന്നതിന് തീരുമാനിച.
5 മണിക്ക് േയാഗം അവൈസാനിച.
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