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30.08 .2017- ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
എട്ടാ മത് േയാഗത്തിെ ന്റെ നടപടി കുറിപ്പ്
േയാഗം ൈവൈകുേന്നരം 3.30-ന് ആരംഭിച. കമ്മീഷന്റന് അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്,
ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന്, കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ് എന്നിവൈര്
േയാഗത്തില് സന്നിഹിതരായിരുന.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ

നാളിതുവൈെ രയുള്ള

പ്രവൈര്ത്തനങ്ങള്

സംബന്ധിച്ച്

െ ചേയര്മാന്

സംതൃപ്തി

േരഖപ്പെ പ്പടുത്തി.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ മുന് തീരുമാനം അനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെ പ്പട്ട സ്ഥാപനതല കമ്മിറ്റികളുടെ ട
പ്രവൈര്ത്തനങ്ങള് റിേപ്പാര്ട്ടു െ ചേയ്യപ്പെ പ്പടണെ മനം ഇതുമായി ബന്ധെ പ്പട്ട് ഉന്നതെ ര ഉള്െ പ്പടുത്തി ഒരു
ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച െ കാണ്ട് ഉയര്ന വൈരുന്ന നിര്േദ്ദേശങ്ങളുടം വൈസ്തുതകളുടം തുടര് പഠനത്തിന്
ഉപയുക്തമാക്കുന്നതും

ഉചേിതമാകുെ മന്ന്

െ ചേയര്മാന്

അഭിപ്രായെ പ്പട്ടു.

ഇേപ്പാള്

നടന

െ കാണ്ടിരിക്കുന്ന പാര്ശവവൈല്കൃത വൈിഭാഗങ്ങളുടെ ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ ട പഠനം ശാസ്ത്രീയമാേക്കപ്പണ്ടതുെ ണ്ടനം
പഠനേമഖപ്പലയുമായി

ബന്ധെ പ്പട്ട

ഒരു

ഘടകവും

പഠനപ്രക്രിയയില്

വൈിട്ടുേപാകാതിരിക്കുവൈാന്

ശ്രദ്ധിക്കപ്പണെ മനം െ ചേയര്മാന് നിര്േദ്ദേശിച.
ഉേദ്യാഗസ്ഥേശഷന്റി വൈികസനവുമായി ബന്ധെ പ്പട്ട പഠനത്തില് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള
പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട ഫലപ്രാപ്തി വൈിലയിരുേത്തണ്ടതുെ ണ്ടനം ഇതിനായി േകരളത്തിന്
പുറത്തുള്ള പ്രമുഖപ്പ സ്ഥാപനങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്ന േവൈളയില് ഇത് എങ്ങെ ന നിര്വ്വഹിക്കപ്പാെ മന്നത്
സംബന്ധിച്ച് വൈയക്തമായ രൂപേരഖപ്പ തയ്യപ്പാറാക്കപ്പണെ മനം െ ചേയര്മാന് നിര്േദ്ദേശിച. ഐ.എം.ജി.െ യ
പരിശീലനങ്ങള്ക്കുള്ള േനാഡല് എജന്സിയായി ഉയര്ത്താന് കഴിയുേമാ എന്ന കാരയം സൂക്ഷ്മമായി
വൈിലയിരുേത്തണ്ടതാെ ണനം െ ചേയര്മാന് ചൂണ്ടിക്കപ്പാട്ടി.
മുന് േയാഗ തീരുമാനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ഇതു വൈെ ര സവീകരിച്ച നടപടികള് കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര്
െ സക്രട്ടറി േയാഗെ ത്ത അറിയിച.

അേതാെ ടാപ്പം സ്ഥാപനതല കമ്മിറ്റികള് സംബന്ധിച്ച്

െ ചേയര്മാന് ചൂണ്ടിക്കപ്പാട്ടിയ വൈിഷന്റയത്തിേന്മേല് െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി വൈിശദ്ീകരണം നല്കി. ഉേദ്യാഗസ്ഥ
േശഷന്റി വൈികസനം സംബന്ധിച്ച് ഇേപ്പാള് നടനവൈരുന്ന പഠനം ഡിസംബര് മാസേത്താടുകൂടി
പൂര്ത്തിയാക്കപ്പി റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുവൈാന് കഴിയുെ മനം െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി അറിയിച.

പാര്ശവവൈല്കൃത വൈിഭാഗങ്ങളുടമായി ബന്ധെ പ്പട്ടുള്ള പഠനത്തിെ ന്റെ തല്സ്ഥിതിെ യക്കുറിച്ച്
കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന് വൈിശദ്ീകരിച. ഈ പഠനം ഡിസംബര് മാസേത്താടുകൂടി
പൂര്ത്തിയാക്കപ്പി റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കപ്പാന് കഴിയുെ മന്ന് െ മമ്പര് അറിയിച.

പാര്ശവവൈല്കൃത

വൈിഭാഗങ്ങളുടെ ട

ഓംബുഡ്സ്മാന്

േക്ഷേമപ്രവൈര്ത്തനങ്ങെ ള

സംബന്ധിചള്ള

പഠനങ്ങളില്

സ്ഥാപനങ്ങളായ മനുഷന്റയാവൈകാശ കമ്മീഷന്റനും പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റനും ഉള്െ പ്പെ ടയുള്ള വൈിവൈിധ
കമ്മീഷന്റനുകെ ള കൂടി പരിഗണിക്കപ്പണെ മന്ന് കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് കൂട്ടിേച്ചര്ത്തു.
പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനം സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനായി രൂപേരഖപ്പ തയ്യപ്പാറാക്കപ്പിയതിനു േശഷന്റം
ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ച് വൈിശദ്മായി ചേര്ച്ച െ ചേയ്യുന്നത് ഉചേിതമായിരിക്കുെ മന്ന് കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര്
ശ്രീ.സി.പി.നായര് അഭിപ്രായെ പ്പട്ടു. അഴിമതി നിേരാധനവുമായി ബന്ധെ പ്പട്ട് ഇനി പൂര്ത്തിയാക്കപ്പാനുള്ള
വൈിഷന്റയങ്ങളില് തുടര്പഠനങ്ങള് നടേത്തണ്ടതുെ ണ്ടനം അേദ്ദേഹം കൂട്ടിേച്ചര്ത്തു.
േയാഗതീരുമാനങ്ങള്
1.

3.07.2017

ല്

ഭരണ

പരിഷ്ക്കാര

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ

ഏഴാമത്

േയാഗത്തിെ ന്റെ

മിനിറ്റ്സില്

'വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനം-പരിഷ്കരണം' എന്ന വൈിഷന്റയവു മായി ബന്ധെ പ്പട്ട് കമ്മീഷന്റന് അംഗം
ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന് ആവൈശയെ പ്പട്ട േഭദ്ഗതി ഉള്െ പ്പടുത്താന് േയാഗം അംഗീകാരം നല്കി.
2. 3.07.2017 ല് േയാഗ തീരുമാനങ്ങളിലുള്ള നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട് അംഗീകരിച.
3. കമ്മീഷന്റെ ന്റെ അടുത്ത പഠനവൈിഷന്റയമായ പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് ശില്പശാല
സംഘടിപ്പിക്കപ്പാന് തതവത്തില് തീരുമാനിച. ഇതിന് േവൈണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന വൈിവൈരങ്ങള്
അടിയന്തിരമായി േശഖപ്പരിച്ച് രൂപേരഖപ്പ തയ്യപ്പാറാേക്കപ്പണ്ടതാണ്.
4. പാര്ശവവൈത്കൃത

േമഖപ്പലയിെ ല

മല്സയെ താഴിലാളികള്

പഠനത്തിെ ന്റെ

ഉള്െ പ്പെ ടയുള്ള

ഭാഗമായി

തീരേദ്ശവൈാസികള്,

ആദ്ിവൈാസികള്,

പട്ടികജാതി-പട്ടികവൈര്ഗ

പിേന്നാക്കപ്പ വൈിഭാഗങ്ങള്, െ തരുവൈ് ജീവൈിതങ്ങള് എന്നിങ്ങെ നയുള്ള വൈിഭാഗങ്ങെ ള കൂടി
പാര്ശവവൈല്കൃത േമഖപ്പലയിെ ല പഠനത്തില് ഉള്െ പ്പടുത്താന് തീരുമാനിച.
ലക്ഷേയവും

രീതിശാസ്ത്രവും

ഉള്െ പ്പെ ട

വൈയക്തമായി

നിര്വൈഹിക്കുകയും

പഠനത്തിെ ന്റെ
പഠനം

തികചം

ശാസ്ത്രീയമാക്കുകയും േവൈണെ മനം തീരുമാനിച.
5. ഉത്തരവൈാദ്ാധിഷ്ഠിത ഉേദ്യാഗസ്ഥ സംവൈിധാനം സംബന്ധിച്ച് േനരെ ത്ത പഠനം നടത്തെ പ്പട്ട
വൈിജിലന്സ്

ഒഴിെ കയുള്ള

പഠനവൈിഷന്റയങ്ങളുടെ ട

മറ്റ്

മുന്ഗണനാ

േമഖപ്പലകളിേലക്കപ്പ്
ക്രമം

തുടര്ന്ന്

പഠനം

ചേര്ച്ച

െ ചേയ്ത്

വൈയാപിപ്പിക്കുന്നതിനും
നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും

തീരുമാനിച.
6. െ ചേയര്മാന്

ഫയലില്

അംഗീകരിച്ചതിന്

പ്രകാരം,

ഉേദ്യാഗസ്ഥ

േശഷന്റി

വൈികസനം

സംബന്ധിച്ച

പഠന

പ്രക്രിയയുെ ട

ഭാഗമായി

രാജയെ ത്ത

പ്രധാനെ പ്പട്ട

പരിശീലന

സ്ഥാപനങ്ങളില് സന്ദര്ശനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്കാന് തീരുമാനിച.
7. പാര്ശവവൈല്കൃത

വൈിഭാഗങ്ങളുടെ ട

േക്ഷേമപ്രവൈര്ത്തങ്ങെ ള

സംബന്ധിചള്ള

പഠനങ്ങളില്

ഓംബുഡ്സ്മാന് സ്ഥാപനങ്ങളായ മനുഷന്റയാവൈകാശ കമ്മീഷന്റനും പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റനും
ഉള്െ പ്പെ ടയുള്ള വൈിവൈിധ കമ്മീഷന്റനുകെ ള കൂടി ഉള്െ പ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച്
വൈിശദ്മായ ചേര്ച്ചകള്ക്കു േശഷന്റം തീരുമാനെ മടുക്കുന്നതാണ്.
8. മാേനജ്മെ മന്റെ്

രംഗെ ത്ത

പ്രശസ്തിയാര്ജ്ജിച്ച

േകരളത്തിെ ല

േകാഴിേക്കപ്പാട്

പ്രമുഖപ്പ

ഇന്ഡയന്

േദ്ശീയ
ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്

സ്ഥാപനെ മന്ന
ഓഫ്

നിലയില്

മാേനജ്മെ മന്റെിെ ന

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റന് പ്രവൈര്ത്തനങ്ങളുടമായി അേസാസിേയറ്റ് െ ചേയ്യപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് സവീകരിക്കപ്പാന് തീരുമാനിച.
9. സര്ക്കപ്പാര് സംവൈിധാനത്തിെ ന്റെ കാേലാചേിതമായ ഘടനാ പരിഷ്കരണം അനിവൈാരയമാെ ണന്ന്
കമ്മീഷന്റന്

വൈിലയിരുത്തി.

അതിനാല്

ഇത്

സംബന്ധിച്ച

പഠനം

കമ്മീഷന്റന്

ഏെ റ്റടുേക്കപ്പണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി േദ്ശീയ തലത്തില് തെ ന്ന പ്രശസ്തരായ വൈയക്തികളുടമായി
ആശയവൈിനിമയം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച.
10. കമ്മീഷന്റെ ന്റെ

വൈിവൈിധ

േമഖപ്പലകളിെ ല

പഠനങ്ങളുടെ ട

ഭാഗമായി

േകന്ദ്ര

േപഴ്സണല്

മന്ത്രാലയത്തിെ ന്റെ കീഴിലുള്ള ഭരണപരിഷ്കാര വൈിഭാഗം െ സക്രട്ടറിെ യ േനരില് കണ്ട് ചേര്ച്ച
നടത്തുന്നതിന് കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറിെ യ ചുമതലെ പ്പടുത്തി.
11. കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പഠനങ്ങളില് 'കില'െ യ കൂടി അേസാസിേയറ്റ് െ ചേയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി
സവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.
12.

നിലവൈില് നടന്ന് വൈരുന്ന െ വൈല്െ ഫയര് െ ലജിസ്ളേളഷന്റന് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളുടെ ട
ഭാഗമായി ഇതുമായി ബന്ധെ പ്പട്ട വൈിവൈിധ സ്ഥാപനങ്ങള് (ഉദ്ാ: മാനസികാേരാഗയ േകന്ദ്രങ്ങള്,
വൃദ്ധസദ്നങ്ങള്, െ സ്പെഷന്റയല് സ്കൂളുടകള്, വൈനിതാ മന്ദിരങ്ങള് തുടങ്ങിയവൈ) േനരില് സന്ദര്ശിച്ച്
തല്സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.

13. െ പാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള േചോദ്യാവൈലികള്ക്കപ്പ് പ്രതികരണങ്ങള് ലഭിച്ചാലുടന് െ വൈല്െ ഫയര്
നിയമങ്ങളുടമായി ബന്ധെ പ്പട്ട പബ്ളിക് ഹിയറിംഗുകള് നടത്താന് തീരുമാനിച.
14. കമ്മീഷന്റെ ന്റെ ഒന്പതാമത് േയാഗം 2017 ഒേക്ടാബര് മാസം 24 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് േശഷന്റം 3.30 ന്
േചേരുന്നതാണ്.
േയാഗം 4.30 ന് അവൈസാനിച.

