03.07.2017 ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ ഏഴഷ്കാമതത
ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നടപടരിക്കുറരിപത

ചയഷ്കാഗഗം വവൈകുചന്നരഗം 3.30 നത ബഹ. നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരഗംഭരിച. കമമ്മീഷന
അഗംഗങ്ങളഷ്കായ ശമ്മീ.സരി.പരി.നഷ്കായര്, ശമ്മീമതരി നമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന നമമ്പര് നസക്രട്ടറരി ശമ്മീമതരി ഷമ്മീല
ചതഷ്കാമസത എന്നരിവൈര് ചയഷ്കാഗതരില് സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ പ്രവൈര്തനങ്ങളുനട ഭഷ്കാഗമഷ്കായരി വൈരിജരിലനസത സഗംവൈരിധഷ്കാനവുമഷ്കായരി
ബന്ധനപട്ട ഒരു റരിചപഷ്കാര്ട്ടത സര്കഷ്കാരരിനത സമര്പരികഷ്കാന തയഷ്കാറഷ്കായരികഴരിഞ്ഞതഷ്കായരി നചേയര്മഷ്കാന
ആമുഖമഷ്കായരി പറഞ. ഭരണതരിനന്റെ സുതഷ്കാരദ്ധ്യതയഗം കഷ്കാരദ്ധ്യക്ഷമതയഗം ഉറപ്പു വൈരുതഷ്കാനഗം ജനപക്ഷത
നരിനനകഷ്കാണത ഭരണരഗംഗതത വൈരുചതണ മഷ്കാറ്റങ്ങള് സഗംബന്ധരിച്ച ശഷ്കാസമ്മീയ കഷ്കാഴ്ചപഷ്കാടത
ഉണഷ്കാകരിനയടുകഷ്കാനഗം നഷ്കാഗം പരരിശമരിക്കുകയഷ്കാണത; കഷ്കാലരിക പ്രഷ്കാധഷ്കാനദ്ധ്യമുള്ള ചേരില വൈരിഷയങ്ങള്
മുനഗണനഷ്കാടരിസഷ്കാനതരില് ഏനറ്റടുചകണതുണത; വൈര്ദരിച വൈരുന്ന സമ്മീപമ്മീഡനചകസുകള്,
മഷ്കാലരിനദ്ധ്യസഗംസ്കരണതരിനന്റെ അപരദ്ധ്യഷ്കാപ്തത, ആചരഷ്കാഗദ്ധ്യരഗംഗതത ഉയര്ന വൈന്നരിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്,
പഷ്കാരരിസരിതരികഷ്കാഘഷ്കാതമുണഷ്കാക്കുന്ന വൈരികസന സമമ്മീപനങ്ങള്, ഭൂമരിയനട ഉടമസഷ്കാവൈകഷ്കാശവുഗം
വൈരിനരിചയഷ്കാഗവുഗം, സസഷ്കാശയ വൈരിദദ്ധ്യഷ്കാഭദ്ധ്യഷ്കാസ രഗംഗതത നരിലനരില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ചസവൈനഷ്കാവൈകഷ്കാശ
നരിയമതരിനല ചപഷ്കാരഷ്കായ്മകള് എന്നരിങ്ങനന മുനഗണനഷ്കാടരിസഷ്കാനതരില് വകകഷ്കാരദ്ധ്യഗം നചേചയണ
വൈരിഷയങ്ങള് ഏനതലഷ്കാനമന്നത തമ്മീരുമഷ്കാനരികണഗം; ജനങ്ങനള ചനരരിട്ടത ബഷ്കാധരിക്കുന്ന വൈരിഷയങ്ങള്
തമ്മീരുമഷ്കാനരിക്കുന്നതരില് അവൈരുനട അഭരിപ്രഷ്കായങ്ങള് എങ്ങനന ഉള്നപടുതഷ്കാനഷ്കാവുഗം എന്നത
പരരിചശഷ്കാധരികണഗം; ചമല് സൂചേരിപരിച്ച പല വൈരിഷയങ്ങളുമഷ്കായരി ബന്ധനപട്ടത ഉണഷ്കായരിട്ടുള്ള പഠന
റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകള് പരരിചശഷ്കാധരികനപടണഗം എന്നമ്മീ കഷ്കാരദ്ധ്യങ്ങള് നചേയര്മഷ്കാന തുടര്ന്നത പറഞ.
പഷ്കാര്ശസവൈത്കൃതര്, ദുര്ബലവൈരിഭഷ്കാഗങ്ങള് എന്നരിവൈരുനട ഉന്നമനതരിനഷ്കായരി നരിര്മരികനപട്ടരിട്ടുള്ള
നരിയമങ്ങളുനട നടപഷ്കാകല് സഗംബന്ധരിച്ചത നടന വൈരുന്ന പഠനങ്ങളുനട തതരിതരി സഗംബന്ധരിച്ച
കഷ്കാരദ്ധ്യങ്ങള് കമമ്മീഷന അഗംഗഗം ശമ്മീമതരി നമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന പറഞ. പഠനതരിനന്റെ ഭഷ്കാഗമഷ്കായള്ള
ചചേഷ്കാദദ്ധ്യഷ്കാവൈലരി തയഷ്കാറഷ്കാകല് പ്രക്രരിയ ഇതുമഷ്കായരി ബന്ധനപട്ടത രൂപമ്മീകരരികനപട്ട വൈരിദഗ്ദ്ധ പഷ്കാനല്
അഗംഗങ്ങള് നടതരി വൈരുനനണനഗം
അതത അവൈചലഷ്കാകനഗം നചേയ്തു വൈരുനനവൈനഗം നമമ്പര്
ചൂണരികഷ്കാട്ടരി. വൈരിജരിലനസത സഗംവൈരിധഷ്കാനതരിനന്റെ
പുനരവൈചലഷ്കാകനഗം സഗംബന്ധരിച്ചത
നടക്കുന്ന
പഠനതരിനന്റെ തതരിതരി സഗംബന്ധരിച്ച കഷ്കാരദ്ധ്യങ്ങള് കമമ്മീഷന അഗംഗഗം ശമ്മീ. സരി.പരി.നഷ്കായര്
വൈരിശദമ്മീകരരിച. പ്രസ്തുത പഠനതരിനന്റെ ഭഷ്കാഗമഷ്കായരി വൈരിദഗ്ദ്ധസമരിതരിയനട ചയഷ്കാഗഗം ചചേരുകയഗം വൈരിശദമഷ്കായ
ചേര്ച്ചയചടയഗം
നരിര്ചദ്ദേശങ്ങളുചടയഗം അടരിസഷ്കാനതരില്
റരിചപഷ്കാര്ട്ടരിനന്റെ
കരടത രൂപനപട്ടു
വൈരരികയഷ്കാനണനഗം ചയഷ്കാഗതരില് വൈരിശദമ്മീകരരികനപട്ടു.
തുടര്ന്നത അജണയരിനല വൈരിഷയങ്ങള് ഓചരഷ്കാന്നഷ്കായരി
തഷ്കാനഴപറയന്ന തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള് വകനകഷ്കാള്ളുകയഗം നചേയ്തു :

വൈരിശദമഷ്കായരി

ചേര്ച്ച

നചേയ്യുകയഗം

I) 27.05.2017 നല കമമ്മീഷനന്റെ ആറഷ്കാമതത ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ മരിനരിട്സത അഗംഗമ്മീകരരിച.
II) നപഷ്കാതുജനങ്ങള്കത വൈരിവൈരഗം നല്കല്, പരഷ്കാതരി പരരിഹഷ്കാര സഗംവൈരിധഷ്കാനഗം, ചസവൈനഷ്കാവൈകഷ്കാശ നരിയമഗം
എന്നരിവൈയനട അവൈചലഷ്കാകനഗം തുടങ്ങരിയ വൈരിഷയങ്ങളരില് പഠനഗം നടതന്നതുമഷ്കായരി ബന്ധനപട്ടത
രൂപമ്മീകരരിക്കുന്ന വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരിയരില് തഷ്കാനഴ പറയന്നവൈനര ഉള്നപടുതഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ശമ്മീ.രഷ്കാജന എസത.ചഖഷ്കാബ്രഗഷ്കാനഡ ഐ.എ.എസത
ശമ്മീമതരി നക.ബരി. വൈത്സലഷ്കാകുമഷ്കാരരി ഐ.എ.എസത (റരിട്ട)
ശമ്മീ.എസത.ഹരരികരിചഷഷ്കാര് ഐ.എ.എസത
ശമ്മീമതരി അദമ്മീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസത
നപ്രഷ്കാഫ.ജയ എസത.ആനനത, ഐ.എഗം.ജരി

(6) ചഡഷ്കാ.ഡരി. സജരിതത ബഷ്കാബ, നസക്രട്ടറരി, ഐ.എല് &ഡരി.എഗം
(7) ശമ്മീ.ഗഗൗരമ്മീദഷ്കാസന നഷ്കായര്, മഷ്കാധദ്ധ്യമ പ്രവൈര്തകന
(8) ശമ്മീ.എഗം.ജരി. രഷ്കാധഷ്കാകൃഷ്ണന, മഷ്കാധദ്ധ്യമ പ്രവൈര്തകന
III)സഗംസഷ്കാനനത വൈരിജരിലനസത സഗംവൈരിധഷ്കാനഗം പുനരവൈചലഷ്കാകനഗം നചേയ്യുന്നതത സഗംബന്ധരിച്ച കമമ്മീഷന
അഗംഗമഷ്കായ ശമ്മീ.സരി.പരി. നഷ്കായരുനട ചനതൃതസതരില് നടക്കുന്ന പഠനതരിനന്റെ റരിചപഷ്കാര്ട്ടത 2017 ആഗസത
മഷ്കാസതരില് സര്കഷ്കാരരിനത സമര്പരികഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച. അചതഷ്കാനടഷ്കാപഗം സഗംസഷ്കാന വൈരിജരിലനസത
കമമ്മീഷന രൂപമ്മീകരരിക്കുന്നതത സഗംബന്ധരിചഗം വൈരിജരിലനസത ആന്റെത ആന്റെരി കറപ്ഷന ബബ്യൂചറഷ്കായത
statutory ഘടന നല്കുന്നതത സഗംബന്ധരിചമുള്ള കരടത നരിയമവുഗം പ്രസ്തുത റരിചപഷ്കാര്ട്ടരിചനഷ്കാനടഷ്കാപഗം
സമര്പരിചകണതഷ്കാനണനഗം
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച. എന്നഷ്കാല് സഗംസഷ്കാന വൈരിജരിലനസത
കമമ്മീഷനന്റെ
അധദ്ധ്യക്ഷപദവൈരിയരില്, ചകന്ദ്ര വൈരിജരിലനസത കമമ്മീഷനന്റെ ഘടനയനട ചുവൈടു പരിടരിച്ചത, ഭരണ, സഷ്കാമ്പതരിക,
ചപഷ്കാലമ്മീസത-വൈരിജരിലനസത ചമഖലകളരില് പ്രഷ്കാവൈമ്മീണദ്ധ്യമഷ്കാര്ജരിച്ചരിട്ടുള്ള വൈദ്ധ്യകരികനള നരിയമരിക്കുന്നതഷ്കാവുഗം
ഉചേരിതനമന്നത കമമ്മീഷന അഗംഗമഷ്കായ ശമ്മീമതരി നമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന അഭരിപ്രഷ്കായനപടുകയണഷ്കായരി.
IV)കമമ്മീഷന ഇതരിചനഷ്കാടകഗം ആരഗംഭരിച്ചരിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളരില് കമമ്മീഷനന സഹഷ്കായരിക്കുന്നതരിനഷ്കായരി
രൂപമ്മീകരരിച്ചരിട്ടുള്ള
വൈരിവൈരിധ വൈരിദഗ്ദ്ധ പഷ്കാനലുകളുനട പ്രവൈര്തന പുചരഷ്കാഗതരിയഗം
തുടര്ച്ചയഷ്കായരി
വൈരിലയരിരുതണഗം എന്നത തമ്മീരുമഷ്കാനരിച. മൂന്നഷ്കാഗം ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ ശുപഷ്കാര്ശകളരിചന്മേല്
സസമ്മീകരരിച്ച നടപടരികനളക്കുറരിച്ചത CMD
നടതന്ന
പഠനനത സഗംബന്ധരിചഗം
നരിശരിത
ഇടചവൈളകളരില് വൈരിലയരിരുതണഗം എനഗം തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
V)കമമ്മീഷനന്റെ പഠനനത സഹഷ്കായരിക്കുന്നതരിനത കമമ്മീഷന ചുമതലനപടുതന്ന കണ്സള്ട്ടന്റുമഷ്കാര്
/വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരിയരിനല അഗംഗങ്ങള് എന്നരിവൈര്കത അവൈര് പനങ്കെടുക്കുന്ന ചയഷ്കാഗങ്ങളരില് സരിറ്റരിഗംഗത
ഫമ്മീസഷ്കായരി 2,000/-(രണഷ്കായരിരഗം) രൂപയഗം കമമ്മീഷന ചവൈണരി ചചേഷ്കാദദ്ധ്യഷ്കാവൈലരികള്, മറ്റു ബന്ധനപട്ട
ചരഖകള്, കരടത റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകള് എന്നരിവൈ തയഷ്കാറഷ്കാകല് തുടങ്ങരിയ പ്രചതദ്ധ്യക ദഗൗതദ്ധ്യഗം നരിര്വ്വഹരിക്കുന്ന
കണ്സള്ട്ടന്റുമഷ്കാര് /വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരിയരിനല അഗംഗങ്ങള്
എന്നരിവൈര്കത പരമഷ്കാവൈധരി 20,000/(ഇരുപതരിനഷ്കായരിരഗം) രൂപയഗം ഓണചററരിയമഷ്കായരി നല്കുന്നതരിനഗം തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
VI) സമമ്മീപന ചരഖയരില് വൈരിശദമ്മീകരരിച്ചരിരരിക്കുന്ന പ്രകഷ്കാരഗം ജനസഗൗഹൃദ ചസവൈനങ്ങള്കത ഊന്നല്
നല്കരി വൈരിവൈരിധ വൈരിഷയങ്ങള് സഗംബന്ധരിച്ചത തുടര്നള്ള പഠനങ്ങള് നടതന്നതരിനത മുമ്പത ഇതു
സഗംബന്ധരിചള്ള പശഷ്കാതലക്കുറരിപ്പുകള് ചേര്ച്ച നചേയത തയഷ്കാറഷ്കാക്കുന്നതരിനത തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
VII)വൈകുപ്പുതല/സഷ്കാപനതല കമരിറ്റരികള്ക്കുള്ള മഷ്കാര്ഗ്ഗചരഖ സഗംബന്ധരിച്ചത ബന്ധനപട്ടവൈരുനട ഒരു
ശരില്പശഷ്കാല സഗംഘടരിപരിക്കുന്നതഷ്കായരിരരിക്കുഗം ഉചേരിതനമന്നത കമമ്മീഷന വൈരിലയരിരുതരി. എന്നഷ്കാല്
അതരനമഷ്കാരു ശരില്പശഷ്കാല സഗംഘടരിപരിക്കുന്നതരിനത മുമ്പത അതരില് അവൈതരരിപരിചകണ കഷ്കാരദ്ധ്യങ്ങള്
സഗംബന്ധരിച്ചത
വൈദ്ധ്യകമഷ്കായ മഷ്കാനദണ്ഡങ്ങള് രൂപമ്മീകരരിചകണതഷ്കാനണന്നത തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.ശരില്പശഷ്കാല
സഗംബന്ധരിച്ച തമ്മീയതരി പരിന്നമ്മീടത ചേര്ച്ച നചേയത തമ്മീരുമഷ്കാനരിക്കുന്നതഷ്കാണത.
VIII)ചചേഷ്കാദദ്ധ്യഷ്കാവൈലരി /റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകള്
തയഷ്കാറഷ്കാക്കുന്നതുള്നപനടയള്ള
കമമ്മീഷനന്റെ തുടര്നള്ള
പ്രവൈര്തനനത സഹഷ്കായരിക്കുന്നതരിനഷ്കായരി ഗചവൈഷണ അഭരിരുചേരിയഗം ഭഷ്കാഷഷ്കാ പരരിജഷ്കാനവുമുള്ള
ചയഷ്കാഗദ്ധ്യരഷ്കായ രണത ചപനര നരിചയഷ്കാഗരിക്കുന്നതരിനത തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
IX) കമമ്മീഷനന്റെ എട്ടഷ്കാമതത
ചചേരുന്നതരിനത തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

ചയഷ്കാഗഗം 2017 ആഗസത മഷ്കാസഗം 5-ാഷ്കാഗം തമ്മീയതരി

5 മണരികത ചയഷ്കാഗഗം അവൈസഷ്കാനരിച.
--------------------------

വവൈകരിട്ടത 3.30 നത

