12.02.2019 - ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ
പനതഷ്കാമ്പതഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നടപടരി ക്കുറരിപത്
കമമ്മീഷനന്റെ പനതഷ്കാമ്പതഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗഗം വയനഷ്കാടത് ജരില്ലയരിനലെ സുല്തഷ്കാന് ബചതരരിയരില്
വചഷ്കാണത് നടന്നതത്. ചയഷ്കാഗഗം വവകുചന്നരഗം 4 മണരികത് സുല്തഷ്കാന് ബചതരരി സര്കഷ്കാര് അതരിഥരി
മനരിരതരില് നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരഗംഭരിച. കമമ്മീഷന് അഗംഗഗം ശമ്മീമതരി നമ്മീലെഷ്കാ
ഗഗംഗഷ്കാധരന്, കമമ്മീഷന് നമമ്പര് നസക്രട്ടറരി ശമ്മീമതരി ഷമ്മീലെ ചതഷ്കാമസത് എന്നരിവര് സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
കമമ്മീഷനന്റെ കഴരിഞ്ഞ പതരിനനട്ടത് ചയഷ്കാഗങ്ങള്കരിടയരില് മൂന്നത് റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകള് സര്കഷ്കാരരിനത്
സമര്പരിചരിട്ടുനണ്ടെനഗം എന്നഷ്കാല് കമമ്മീഷനന്റെ പരരിഗണനഷ്കാവരിഷയങ്ങളുനട നചേറരിനയഷ്കാരു ഭഷ്കാഗഗം
മഷ്കാത്രമഷ്കാണത് നഷ്കാഗം പൂര്തരിയഷ്കാകരിയനതനഗം ഇനരിയഗം ഏനറ മുചന്നഷ്കാട്ടു ചപഷ്കാകഷ്കാനുനണ്ടെനഗം ബഹ.
നചേയര്മഷ്കാന് ആമുഖമഷ്കായരി പറഞ. നസക്രചട്ടറരിയറത് പരരിഷരണഗം സഗംബനരിച ശരില്പശഷ്കാലെ എത്രയഗം
നപനട്ടന്നത് നടതഷ്കാന് കഴരിയണനമനഗം ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടുതല്
ജനങ്ങളരിനലെതരികഷ്കാന് ഒരു തഷ്കാലഷ്കാലെരിക സഗംവരിധഷ്കാനഗം ഏര്നപടുത്തുന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യതരിനന്റെ പുചരഷ്കാഗതരി
വരിലെയരിരുതണനമനഗം അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച. പട്ടരികവര്ഗ്ഗ വരിഭഷ്കാഗതരില്നപട്ടവര് അനുഭവരിക്കുന്ന
വരിഷമതകള് നരിചതദ്ധ്യനനയചന്നഷ്കാണഗം മഷ്കാധദ്ധ്യമങ്ങളരിലൂനട അറരിഞനകഷ്കാണ്ടെരിരരിക്കുന്ന സഷ്കാഹചേരദ്ധ്യതരില്
ആ ചമഖലെയരില് നരിനള്ള പ്രതരികരണങ്ങള്കത് പ്രസകരി
ഏനറയഷ്കാനണനഗം അചത സമയഗം
സുസരിരവരികസനവുമഷ്കായരി ബനനപട്ട പഠനതരിനുഗം ഏനറ പ്രസകരിയനണ്ടെനഗം പ്രളയഷ്കാനന്തര
ചകരളതരിനന്റെ പുനസൃഷരിയമഷ്കായരി ബനനപട്ട
പ്രവര്തനങ്ങള്കത് കമമ്മീഷന്റെ പഠനഗം
ദരിശഷ്കാസൂചേകമഷ്കായരി പ്രചയഷ്കാജനനപടണനമനഗം അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച.
ഇനരിയഗം പഠനഗം
ആരഗംഭരിചരിട്ടരില്ലഷ്കാത
ചമഖലെകളരില് പഷ്കാന് നചേയ്ത സമയക്രമഗം അനുസരരിച തനന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യങ്ങള്
പുചരഷ്കാഗമരിചകണ്ടെതുനണ്ടെനഗം മഷ്കാര്ചത് മുതല് ജൂണ് വനരയള്ള കഷ്കാലെയളവരില് നഷ്കാലെത് ചമഖലെകളരിനലെ
പഠനഗം പൂര്തരിയഷ്കാവുനമന്നഷ്കാണത് പ്രതമ്മീക്ഷരിക്കുന്നനതനഗം സൂചേരിപരിച അചദ്ദേഹഗം നതരനഞ്ഞടുപരിനന്റെ
കൂടരി പശഷ്കാതലെതരില് ഇനരിയള്ള നഷ്കാളുകളരില് കര്കശമഷ്കായ സമയനരിഷ്ഠ പഷ്കാലെരിചത് കമമ്മീഷനത്
മുചന്നഷ്കാട്ടത് ചപഷ്കാകഷ്കാന് കഴരിയനമന്ന പ്രതദ്ധ്യഷ്കാശയഗം പ്രകടരിപരിച.
ചയഷ്കാഗതമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

വരിഷയഗം

തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

1

13.12.2018 നലെ ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമമ്മീഷനന്റെ പതരിനനട്ടഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗഗം- മരിനരിട്സത്
അഗംഗമ്മീകരരികല്

മരിനരിട്സത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
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13.12.2018 നലെ ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമമ്മീഷനന്റെ പതരിനനട്ടഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗതരിനലെ തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്
-നടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്

നടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
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പപൗരചകനരിത ചസവനപ്രദഷ്കാനഗംമറത് ജരില്ലകളരിനലെ പബരികത്
ഹരിയറരിഗംഗുകള് നരിശയരിക്കുന്നതത്
സഗംബനരിചത്

പപൗരചകനരിത ചസവനപ്രദഷ്കാനഗം എന്നതത് ജനചകനരിത
ചസവനപ്രദഷ്കാനഗം എന്നഷ്കാകരി മഷ്കാറഷ്കാനമനഗം ഈ
വരിഷയതരിലുള്ള അടുത പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗത്
പതനഗംതരിട്ട ജരില്ലയരില് സഗംഘടരിപരികഷ്കാനമനഗം
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച. ഈ പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗത്
എന്നത്
എവരിനട വചത് നടതണനമന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യഗം നചേയര്മഷ്കാനന്റെ
കൂടരി സപൗകരദ്ധ്യഗം പരരിഗണരിചത് പരിന്നമ്മീടത് തമ്മീരുമഷ്കാനരിക്കുഗം.
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റരിസര്ചത് അസരിസ്റ്റന്റെരിനന്റെ
കമമ്മീഷനന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങനള
ചസവനഗം തുടര്നഗം ലെഭദ്ധ്യമഷ്കാക്കുന്നതത് സഹഷ്കായരിക്കുന്നതരിനഷ്കായരി സരി.എഗം.ഡരി ലെഭദ്ധ്യമഷ്കാക്കുന്ന
സഗംബനരിചത്
നപ്രഷ്കാഫഷണല് സര്വമ്മീസത് എന്ന നരിലെയരില് ശമ്മീമതരി
ബരിന.എസത് എന്ന റരിസര്ചത് അസരിസ്റ്റന്റെരിനന്റെ ചസവനഗം
കമമ്മീഷന് പ്രചയഷ്കാജനനപടുതരി വരുനണ്ടെത് . ഇവരുനട
ചസവനഗം 01.03.2019 മുതല് ഒരു വര്ഷചതകത്
കൂടരി ദമ്മീര്ഘരിപരികഷ്കാന്
സരി.എഗം.ഡരി ചയഷ്കാടത്
ആവശദ്ധ്യനപടഷ്കാനമന്നത്
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
ശമ്മീമതരി
ബരിനവരിനന്റെ പ്രതരിഫലെഗം നരിലെവരിലുള്ള 30,000
രൂപയരില് നരിനഗം സര്കഷ്കാര് അഗംഗമ്മീകൃത നരിരകരില്
വര്ദരിപരിച നല്കഷ്കാവുന്നതഷ്കാനണനഗം തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
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വരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരി അഗംഗങ്ങളുനട
ചഹഷ്കാണചററരിയഗം തുകയത് സഷ്കാബുകള്
നരിശയരിക്കുന്നതത് സഗംബനരിചത്

കമമ്മീഷനന്റെ
വരിവരിധ
പഠനപ്രവര്തനങ്ങള
സഹഷ്കായരിക്കുന്നതരിനത്
രൂപമ്മീകരരികനപട്ട
വരിദഗ്ദ്ധ
സമരിതരികളരിനലെയഗം
ഉപ
സമരിതരികളരിനലെയഗം
അഗംഗങ്ങള്ക്കുഗം പഠനവുമഷ്കായരി ബനനപട്ടത് കമമ്മീഷന്
ക്ഷണരിച വരുത്തുന്ന മറത് വരിദഗ്ദ്ധര്ക്കുഗം തഷ്കാനഴപറയന്ന
പ്രകഷ്കാരഗം ചഹഷ്കാണചററരിയഗം നല്കഷ്കാന് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

1)കമമ്മീഷന് ആസഷ്കാനത്തു നരിനഗം
100 കരി.മമ്മീ ചുറളവരില് നരിനഗം
വരുന്നവര്കത്
2) കമമ്മീഷന് ആസഷ്കാനത്തു നരിനഗം
100 കരി.മമ്മീററരിനു പുറത്തുഗം 200
കരി.മമ്മീററരിനുള്ളരിലുഗം നരിനഗം
വരുന്നവര്കത്
3) കമമ്മീഷന് ആസഷ്കാനത്തു നരിനഗം

200 കരി.മമ്മീചുറളവരിനു പുറത്തു
നരിനഗം വരുന്നവര്കത്

2000/-രൂപ

3000/-രൂപ

4000/-രൂപ
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വരിവരിധ
പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുനട പുചരഷ്കാഗതരി വരിലെയരിരുതരി. നരിശയരിച
സമയക്രമഗം
പ്രവര്തന പുചരഷ്കാഗതരി
കര്ശനമഷ്കായരി പഷ്കാലെരികണനമനഗം തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
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അഡമ്മീഷണല്
അജണ്ടെപപൗരചകനരിത
ചസവനപ്രദഷ്കാനഗം
(Citizen Centric Service Delivery)
എന്ന പഠനഗം വരിവരിധ ഘട്ടങ്ങളരിലെഷ്കായരി
നടത്തുന്നതരിനുഗം ഒന്നഷ്കാഗം ഘട്ട പഠനഗം
പൂര്തരിയഷ്കാക്കുന്നതരിനത്
CSES
സമര്പരിച
നപ്രഷ്കാചപഷ്കാസലെരിനത്
അഗംഗമ്മീകഷ്കാരഗം
നല്കുന്നതുഗം
സഗംബനരിചത്

ജനചകനരിത ചസവനപ്രദഷ്കാനഗം ( People Centric Service
Delivery)
എന്ന പഠനഗം വരിവരിധ ഘട്ടങ്ങളരിലെഷ്കായരി
നടത്തുന്നതരിനുഗം ലെഷ്കാന്റെത് റവനന്യൂ വകുപത്, രജരിചസ്ട്രേഷന് വകുപത്,
സര്ചവയഗം ഭൂചരഖയഗം വകുപത്, ഭക്ഷദ്ധ്യ നപഷ്കാതു വരിതരണ
വകുപത്, ചപഷ്കാലെമ്മീസത് വകുപത്, കണ്സന്യൂമര്നഫഡത് എന്നരിവനയ
ഉള്നപടുതരിയള്ള
ആദദ്ധ്യഘട്ട
പഠനഗം
പൂര്തരിയഷ്കാക്കുന്നതരിനത് CSES സമര്പരിച 6,98,500/രൂപയനട നപ്രഷ്കാചപഷ്കാസലെരിനത് അഗംഗമ്മീകഷ്കാരഗം നല്കഷ്കാനുഗം
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

7

നചേയര്മഷ്കാന്
അനുവദരിക്കുന്ന
മറത്
വരിഷയങ്ങള്ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമമ്മീഷനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടുതല്
ജനങ്ങളരിചലെനകതരികഷ്കാന്
ഒരു
തഷ്കാലഷ്കാലെരിക
സഗംവരിധഷ്കാനഗം
ആരഗംഭരിക്കുന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യഗം

ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടുതല്
ജനങ്ങളരിനലെതരികഷ്കാന്
ചസഷ്കാഷദ്ധ്യല് മമ്മീഡമ്മീയയനട
സഷ്കാധദ്ധ്യത പ്രചയഷ്കാജനനപടുത്തുന്നതരിനഷ്കായരി നപ്രഷ്കാഫഷണല്
സര്വമ്മീസത് എന്ന നരിലെയരില് ഐ.ടരി പ്രഷ്കാവമ്മീണദ്ധ്യമുള്ള
ഒരഷ്കാളുനട
ചസവനഗം
മൂന്നത്
മഷ്കാസചതകത്
പ്രചയഷ്കാജനനപടുതഷ്കാന് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

.
ചയഷ്കാഗഗം 5 മണരികത് അവസഷ്കാനരിച.
-------------------------

