31.07.201 8 - ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിനഞ്ചാമത് േയാഗത്തിെ ന്റെ നടപടി ക്കുറിപ്പ്
േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 മണിക്ക് െ ചേയര്മാെ ന്റെ ഔദ്യേദ്യാഗിക വൈസതിയില് അദ്ദേദ്ദേഹത്തിെ ന്റെ
അദ്ദദ്ധ്യക്ഷതയില് ആരംഭിച. കമ്മീഷന്റന് അദ്ദംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന്,
കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ് എന്നിവൈര് സന്നിഹിതരായിരുന.
'പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദ്ാനം' എന്ന വൈിഷന്റയവുമായി ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുകള
നടത്താനായിട്ടിെ ല്ലെനം എന്നാല് പഠനത്തില് സഹായിക്കുന്നതിനായി CSES െ ന ചുമതലെ പ്പടുത്താന്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെ ണ്ടെനം അദ്ദവൈരുെ ട പഠനപദ്ധ്തിയും
കമ്മീഷന്റന് നടത്തുന്ന പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുകളും
പരസ്പരപൂരകങ്ങളാവൈണെ മനം അദ്ദതിനാവൈശ്യമായ ആശ്യവൈിനിമയം നടേക്കണ്ടെതുണ്ടെ ണ്ടെനം െ ചേയര്മാന്
ആമുഖമായി പറഞ. കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പഠനെ ത്ത സഹായിക്കുന്നതിന് CSES ആവൈശ്യെ പ്പടുന്നത് വൈലിയ
തുണ്ടകയാെ ണനം സവകാരയസ്ഥാപനങ്ങേളാട് അദ്ദവൈലംബിക്കുന്ന സമീപനം ഇത്തരം സര്ക്കാര് പഠനങ്ങേളാട്
ൈകെ ക്കാള്ളരുെ തന്ന് CSES െ ന ധരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കണെ മനം അദ്ദങ്ങെ ന കുന്നറവൈ് വൈരുത്തിയ തുണ്ടക
ലഭയമാക്കാന് സര്ക്കാരിേനാട് അദ്ദേപക്ഷിക്കാെ മന്ന് നമുക്ക് തതവത്തില് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാെ ണനം
അദ്ദേദ്ദേഹം നിര്േദ്ദേശ്ിച. സുസ്ഥിരവൈികസനം സംബന്ധപ്പിച്ച് വൈിദ്ഗ്ദ്ധസമിതി അദ്ദംഗങ്ങെ ള ഏല്പ്പിച്ച ചുമതലകള
സമയബന്ധപ്പിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കാനാവൈശ്യമായ ഇടെ പടലുകള നടത്തണെ മന്നാവൈശ്യെ പ്പട്ട അദ്ദേദ്ദേഹം
ഇത്തരം ഇടെ പടലുകള ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ സംവൈിധാനപരിഷ്കരണത്തിെ ന്റെ കാരയത്തിലും അദ്ദനിവൈാരയമാെ ണനം
പറഞ. േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട അദ്ദവൈേലാകന റിേപ്പാര്ട്ട് എത്രയും േവൈഗം പരിേശ്ാധന പൂര്ത്തിയാക്കുകയും
അദ്ദംഗീകരിച്ച് സമര്പ്പിക്കുകയും െ ചേയ്യാവുന്നതാെ ണന്ന് അദ്ദേദ്ദേഹം നിര്േദ്ദേശ്ിച.
തീരുമാനങ്ങള
ക്രമനമ്പര്
വൈിഷന്റയം

തീരുമാനങ്ങള

1

20.06.2018
െ ല
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
േയാഗത്തിെ ന്റെ
അദ്ദംഗീകരിക്കല്

ഭരണപരിഷ്കാര മിനിട്സ് അദ്ദംഗീകരിച.
പതിനാലാമത്
മിനിട്സ്

2

20.06.2018 െ ല
ഭരണപരിഷ്കാര നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട് അദ്ദംഗീകരിച.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
പതിനാലാമത്
േയാഗത്തിെ ന്റെ തീരുമാനങ്ങള- നടപടി
റിേപ്പാര്ട്ട് അദ്ദംഗീകരിക്കല്

3

പൗരേകന്ദ്രീകൃത
േസവൈനപ്രദ്ാനം പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുകളക്ക്
പുതിയ
തീയതികള
നിശ്ചയിക്കുന്നത്
സംബന്ധപ്പിച്ച്

4

സുസ്ഥിര വൈികസനം
വൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച്

എന്ന

പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദ്ാനം എന്ന വൈിഷന്റയം
സംബന്ധപ്പിച്ച്
2018 െ സപ്റ്റംബര് 6 ന്
തിരുവൈനന്തപുരം ജില്ലെയിെ ല
െ നടുമങ്ങാടും
െ സപ്റ്റംബര് 27 ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലെയിലും
പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുകള
നടത്തുന്നതിന്
തീരുമാനിച. ആലപ്പുഴ ജില്ലെയില് ഏത് ദ്ിവൈസം
പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തണെ മനള്ള കാരയം
പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.

പഠന സുസ്ഥിര
വൈികസനവുമായി
ബന്ധപ്പെ പ്പട്ട
പഠനത്തില് കമ്മീഷന്റെ ന സഹായിക്കുന്നതിന്
േകരള േസ്റ്റേറ്റ് കൗണ്സില് േഫാര് സയന്സ്,
െ ടേക്നാളജി & എന്വൈയണ്െ മന്റെ് (KSCSTE)
എന്ന
സ്ഥാപനെ ത്ത
പരിഗണിക്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച.
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േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട
ഫലപ്രാപ്തിയുംഒരു

നടത്തിപ്പും േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട നടത്തിപ്പും ഫലപ്രാപ്തിയുംഅദ്ദവൈേലാകനം ഒരു അദ്ദവൈേലാകനം എന്ന വൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച്

എന്ന പഠനം സംബന്ധപ്പിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്

6

തയ്യാറാക്കിയ
റിേപ്പാര്ട്ട്
കമ്മീഷന്റന്
അദ്ദംഗീകരിക്കുകയും െ സപ്റ്റംബര് ആദ്യവൈാരം
പ്രസ്തുത റിേപ്പാര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കാനും
തീരുമാനിച.

േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട
നടത്തിപ്പും േക്ഷമനിയമങ്ങളുെ ട നടത്തിപ്പും ഫലപ്രാപ്തിയും ഫലപ്രാപ്തിയും-ഒരു അദ്ദവൈേലാകനം എന്ന ഒരു
അദ്ദവൈേലാകനം
എന്ന
വൈിഷന്റയം

പഠനം- റിേപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയ CSES സംബന്ധപ്പിച്ച് കരട് റിേപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയ
ന് അദ്ദധിക തുണ്ടക നല്കുന്നന്നത് സംബന്ധപ്പിച്ച് േജാലിക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി 05.03.2018 െ ല
കരാറില് അദ്ദംഗീകരിക്കെ പ്പട്ട 3,05,030/- രൂപയ്ക്ക്
പുറേമ
കരാറില് നിനം വൈയതയസ്തമായി
റിേപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തങ്ങളക്ക് അദ്ദധിക
േജാലി ഏെ റ്റടുേക്കണ്ടെി വൈന്നിട്ടുണ്ടെ ണ്ടെനള്ളതിനാല്
അദ്ദധിക തുണ്ടകയായി 2,00,600/- രൂപ
കൂടി
അദ്ദനുവൈദ്ിക്കണെ മനള്ള CSES െ ന്റെ അദ്ദഭയര്ത്ഥന
പരിഗണിച. തുണ്ടക പരിമിതെ പ്പടുത്തി 1,77,000/-(
GST ഉദ്യളെ പ്പെ ട) നല്കാന് തീരുമാനിച.
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പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനപ്രദ്ാനം എന്ന പൗരേകന്ദ്രീകൃത

േസവൈനപ്രദ്ാനം
എന്ന
പഠനത്തില് കമ്മീഷന്റെ ന സഹായിക്കുന്ന വൈിഷന്റയം
സംബന്ധപ്പിചള്ള
പഠനെ ത്ത
CSES മായി കണ്സളട്ടന്സി കരാറില് സഹായിക്കുന്നതിന്
CSES
മായി
ഏര്െ പ്പടുന്ന വൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച്
കണ്സളട്ടന്സി കരാറില് ഏര്െ പ്പടുന്നതിന്
മുമ്പ് പഠനവൈിഷന്റയത്തിെ ന്റെ വൈയാപ്തി, ഘടന
എന്നിവൈ സംബന്ധപ്പിച്ച് ഒരു പുന പരിേശ്ാധന
ആവൈശ്യമുെ ണ്ടെനം കണ്സളട്ടന്സി തുണ്ടകയില്
ഇളവൈ് വൈരുത്തുന്നത് സംബന്ധപ്പിച്ച് CSES മായി
വൈീണ്ടും ചേര്ച്ചകള നടത്താനും തീരുമാനിച

8

'ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ സംവൈിധാന പരിഷ്കരണം'
എന്ന
വൈിഷന്റയം
സംബന്ധപ്പിച്ച
പഠനത്തില്
CMD
െ യ
പങ്കാളിയാക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പിച്ച്

'ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ സംവൈിധാന പരിഷ്കരണം' എന്ന
വൈിഷന്റയം സംബന്ധപ്പിച്ച് കമ്മീഷന്റന് ആരംഭിച്ച
പഠനത്തില് CMD െ യ പങ്കാളിയാക്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച.

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ അദ്ദടുത്ത േയാഗം 2018 െ സപ്റ്റംബര് 7 ന് ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 മണിക്ക് കൂടുന്നതിന്
തീരുമാനിച.
േയാഗം 4.30 മണിക്ക് അദ്ദവൈസാനിച.

