07.09.2018- ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ
പതരിനഷ്കാറഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നടപടരി ക്കുറരിപത്
ചയഷ്കാഗഗം വവൈകുചന്നരഗം 3.30 മണരികത് നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരഗംഭരിച. കമമ്മീഷന
അഗംഗങ്ങളഷ്കായ ശമ്മീ.സരി.പരി.നഷ്കായര്, ശമ്മീമതരി നമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന, കമമ്മീഷന നമമ്പര് നസക്രട്ടറരി ശമ്മീമതരി ഷമ്മീല
ചതഷ്കാമസത് എന്നരിവൈര് സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
പ്രളയതരിനന്റെ പശഷ്കാതലതരില് മഷ്കാറരിനവൈച്ച പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗുകള് ഏനറ വവൈകഷ്കാനത
നടതണനമന്നത് നചേയര്മഷ്കാന ആമുഖമഷ്കായരി ആവൈശദ്ധ്യനപട. ഈ ഘട്ടതരില് വൈലരിയ തുക നല്കരി CSES നന
കണ്സള്ട്ടനസരി ഏല്പരിക്കുന്നതത് ബുദരിമുട്ടഷ്കാണത്. എങരിലഗം എത്രയഗം നപനട്ടന്നത് പുതുകരിയ നപ്രഷ്കാചപഷ്കാസല്
നല്കഷ്കാന അവൈചരഷ്കാടത് ആവൈശദ്ധ്യനപടണനമനഗം
അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച.
CMD യമഷ്കായള്ള കരഷ്കാര്
പ്രഷ്കാവൈര്തരികമഷ്കാകണനമന്നത് നരിര്ചദ്ദേശരിച്ച നചേയര്മഷ്കാന, കമമ്മീഷനന്റെ ഓഫമ്മീസരില് കടലഷ്കാസരിനന്റെ ഉപചയഷ്കാഗഗം
പരമഷ്കാവൈധരി കുറയ്ക്കുന്നതരിനുള്ള നരിര്ചദ്ദേശഗം സസഷ്കാഗതഷ്കാര്ഹമഷ്കാനണനഗം സൂചേരിപരിച. പ്രളയഷ്കാനന്തരമുള്ള പുതരിയ
ചകരളതരിനന്റെ പുനസഗംഘഷ്കാടനഗം സഗംബനരിച്ച കഷ്കാഴ്ചപഷ്കാടത് കൂടരി സുസരിര വൈരികസനഗം എന്ന വൈരിഷയഗം
സഗംബനരിച്ച പഠനതരിനന്റെ ഭഷ്കാഗമഷ്കായരി വൈരണനമനഗം വൈരികസനവഗം സുസരിര വൈരികസനവഗം തമരിലള്ള അതരിര്
വൈരമ്പത് ഇലഷ്കാതഷ്കായരിനകഷ്കാണരിരരിക്കുകയഷ്കാനണനഗം, പ്രളയഷ്കാനന്തരഗം വൈമ്മീടുകളരിചലകത് തരിരരിച ചപഷ്കായവൈരുനട
കണകരിചനകഷ്കാള് പ്രധഷ്കാനമഷ്കാണത് അതരില് എത്ര ചപര് പ്രവൃതരി സജ്ജരഷ്കായരി എന്നനതനഗം, പുനരധരിവൈഷ്കാസമല
ഉലഷ്കാദന പുനരധരിവൈഷ്കാസമഷ്കാണത് പ്രധഷ്കാനനമനഗം, നമ്മുനട ആവൈഷ്കാസ വൈദ്ധ്യവൈസയടകഗം എലഷ്കാ നരിര്മഷ്കാണങ്ങളഗം
പരരിസരിതരിനയ കണകരിനലടുതത് ശഷ്കാസമ്മീയമഷ്കായരി പുനര്നരിര്വ്വചേരിചകണതുനണനഗം, എലഷ്കാ വൈരികസന
പ്രവൈര്തനങ്ങളഗം പഷ്കാരരിസരിതരിക അച്ചടകവഗം ഉലഷ്കാദന വൈദ്ധ്യവൈസയനട അച്ചടകവഗം പഷ്കാലരിക്കുനണത് എന്നത്
ഉറപ്പു വൈരുത്തുന്നതരിനുള്ള നരിര്ചദ്ദേശങ്ങള് രൂപനപടുതണനമനഗം അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച. നമുകത് ഇനരിയഗം
ഒചട്ടനറ നചേയത് തമ്മീര്കഷ്കാനുനണനഗം
വകനകഷ്കാണ തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള് തനന്ന സമയബനരിതമഷ്കായരി
നരിര്വ്വഹരികഷ്കാനഷ്കാവന്നരിനലനഗം ഇകഷ്കാരദ്ധ്യതരില് നഷ്കാഗം കുചറക്കൂടരി ജഷ്കാഗ്രതചയഷ്കാനട മുചന്നഷ്കാട്ടത് ചപഷ്കാവൈണനമനഗം
അചദ്ദേഹഗം ആവൈശദ്ധ്യനപട.
തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്
ക്രമനമ്പര്
വൈരിഷയഗം

തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

1

31.07.2018
നല
കമമ്മീഷനന്റെ
ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ
അഗംഗമ്മീകരരികല്

ഭരണപരരിഷഷ്കാര മരിനരിട്സത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
പതരിനഞഷ്കാമതത്
മരിനരിട്സത്
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31.07.2018 നല
ഭരണപരരിഷഷ്കാര നടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
കമമ്മീഷനന്റെ
പതരിനഞഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്- നടപടരി
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് അഗംഗമ്മീകരരികല്
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പപൗരചകനമ്മീകൃത
ചസവൈനപ്രദഷ്കാനഗം
-പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗുകള്കത് പുതരിയ
തമ്മീയതരികള്
നരിശയരിക്കുന്നതത്
സഗംബനരിച്ചത്
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പപൗരചകനമ്മീകൃത
CSES
നന
ഏല്പരിക്കുന്നതരിനത്
നപ്രഷ്കാചപഷ്കാസല്
സഗംനരിച്ചത്
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ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ സഗംവൈരിധഷ്കാന പരരിഷരണഗം- ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ
സഗംവൈരിധഷ്കാന
പരരിഷരണഗം
CMD യമഷ്കായരി കണ്സള്ട്ടനസരി കരഷ്കാറരില് സഗംബനരിച്ച പഠനതരിനത്
CMD യമഷ്കായരി
ഏര്നപടുന്നതത് സഗംബനരിച്ചത്
4,93,240 /-രൂപയനട ( ചേരകത് ചസവൈന നരികുതരി
ഉള്നപനട)
കണ്സള്ട്ടനസരി
കരഷ്കാറരില്
ഏര്നപടുന്നതരിനത് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

നവൈള്ളനപഷ്കാക സഷ്കാഹചേരദ്ധ്യങ്ങള് വൈരിലയരിരുതരി
പുതുകരിയ തമ്മീയതരികള് സഗംബനരിച്ചത് ഫയല്
നചേയര്മഷ്കാനത്
ചേഗംക്രമണഗം
നചേയ്യുന്നതരിനത്
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

ചസവൈനപ്രദഷ്കാനഗം - ഇചപഷ്കാഴത പ്രചതദ്ധ്യക സഷ്കാഹചേരദ്ധ്യതരില് നചേലവൈത്
കണ്സള്ട്ടനസരി കുറഞ്ഞ രമ്മീതരിയരില്
പഠനഗം നടതഷ്കാന
പരരിഷരരിച്ച തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
തയഷ്കാറഷ്കാക്കുന്നതത്
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മുന്നഷ്കാഗം
ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമരിറരി
റരിചപഷ്കാര്ട്ടരിനല
ശുപഷ്കാര്ശകളനട
നടപഷ്കാകല് സഗംബനരിച്ച സരി.എഗം.ഡരി
യനട പഠന റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് സഗംബനരിച്ചത്

മൂന്നഷ്കാഗം ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമരിറരി ശുപഷ്കാര്ശകള്
നടപഷ്കാകരിയതരിനന്റെ ഫലപ്രഷ്കാപരി സഗംബനരിച്ച
ഒന്നഷ്കാഗംഘട്ട
പഠനറരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
CMD
ഇതരിചനഷ്കാടകഗം സമര്പരിച്ചരിടണത്. സസചദശത്തുഗം
വൈരിചദശത്തുമുള്ള
അനുകരണമ്മീയ
മഷ്കാതൃകകള്
സഗംബനരിച്ച രണഷ്കാഗം ഘട്ട റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
CMD
ഇനരിയഗം സമര്പരിച്ചരിട്ടരില. ആ റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് കൂടരി
അടരിയന്തരിരമഷ്കായരി ലഭദ്ധ്യമഷ്കാകരിയതരിനു ചശഷഗം ആ
രണത് റരിചപഷ്കാര്ടകളചടയഗം നവൈളരിച്ചതരില് തുടര്
നടപടരികള് സസമ്മീകരരികഷ്കാനമന്നത് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
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കമമ്മീഷന ഓഫമ്മീസത് പ്രവൈര്തനങ്ങളരില് നരിര്ചദ്ദേശഗം
തതസതരില്
അഗംഗമ്മീകരരിച.
കടലഷ്കാസരിനന്റെ
ഉപചയഷ്കാഗഗം പരമഷ്കാവൈധരി കടലഷ്കാസരിനന്റെ ഉപചയഷ്കാഗഗം കൂടുതല് ആവൈശദ്ധ്യഗം
കുറയ്ക്കുന്നതത് സഗംബനരിച്ചത്
വൈരുന്ന
ചരഖകള് ചസഷ്കാഫത് ചകഷ്കാപരിയഷ്കായരി
ബനനപട്ടവൈര്കത്
ലഭദ്ധ്യമഷ്കാക്കുന്ന
രമ്മീതരി
അവൈലഗംബരികഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

മറ്റു തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്
1. സുസരിര വൈരികസനഗം സഗംബനരിച്ച പഠനതരില് ഇചപഷ്കാഴനത പ്രചതദ്ധ്യക സഷ്കാഹചേരദ്ധ്യഗം പരരിഗണരിച്ചത്
അടരിയന്തരിര പ്രഷ്കാധഷ്കാനദ്ധ്യമുള്ള ശുപഷ്കാര്ശകള് നല്കഷ്കാന കഴരിയചമഷ്കാനയന്നത് പരരിചശഷ്കാധരിക്കുവൈഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
2. കമമ്മീഷനന്റെ അടുത ചയഷ്കാഗഗം 2018
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

ഒചകഷ്കാബര് 25 നത് വവൈകുചന്നരഗം 3.30 മണരികത് കൂടുന്നതരിനത്

ചയഷ്കാഗഗം 4.30 മണരികത് അവൈസഷ്കാനരിച.

