22.06.2019 - ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ
ഇരുപനതഷ്കാന്നഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നടപടരി ക്കുറരിപത്
ചയഷ്കാഗഗം വവൈകുചന്നരഗം 4 മണരികത് നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരഗംഭരിച.
അഗംഗഗം

കമമ്മീഷന

ശമ്മീ.സരി.പരി.നഷ്കായര്, കമമ്മീഷന നമമ്പര് നസക്രട്ടറരി ശമ്മീമതരി ഷമ്മീല ചതഷ്കാമസത് എന്നരിവൈര്

സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
കമമ്മീഷനന്റെ പരരിഗണനയരില് ഇചപഷ്കാള് സജമ്മീവൈമഷ്കായുള്ള
മൂനന്നണഗം

പഠനതരിനന്റെ പഷ്കാഥമരിക ഘട്ടതരിലഷ്കാനണനഗം

ഏഴത് വൈരിഷയങ്ങളരില് ഏതഷ്കാണത്

ഇ-ഗചവൈണനസത് വൈരിഷയതരില് ചകന

ചപഴ്സണല് മനഷ്കാലയവുമഷ്കായരി ചചേര്ന്നത് നടതഷ്കാന നരിശ്ചയരിച്ച നസമരിനഷ്കാര് നരിര്ണഷ്കായകമഷ്കാനണനഗം
ജനചകനരിത ചസവൈനഗം സഗംബനരിച്ച
തമ്മീരുമഷ്കാനഗം

നമ്മീചളണതരിനല്ലെനഗം

നരിചരഷ്കാധനസഗംവൈരിധഷ്കാനഗം
കഷ്കാരദ്ധ്യക്ഷമമഷ്കാക്കുക

പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗത് പതനഗംതരിട്ടയരില് നടതഷ്കാനുള്ള

ബഹ.

നചേയര്മഷ്കാന

ആമുഖമഷ്കായരി

ഫലപദമഷ്കാക്കുക,

അനധരികൃത

സസ്വതത്

തുടങ്ങരിയ

ഏനറ

കഷ്കാലരികപഷ്കാധഷ്കാനദ്ധ്യമുള്ള

പറഞ.

അഴരിമതരി

കനണതല്

നടപടരികള്

വൈരിഷയങ്ങളരിനല

പഠനഗം

തസ്വരരിതനപടുതണനമനഗം അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച. നതരനഞ്ഞെടുപത് വൈന്നതു മൂലഗം പവൈര്തനതരില്
ഉണഷ്കായരിട്ടുള്ള കഷ്കാലതഷ്കാമസഗം പരരിഹരരികനപടുന്ന തരതരില്
വൈര്ദരിപരികഷ്കാന
ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ്ഥ

നമ്മുനട ചജഷ്കാലരിയുനട

ചവൈഗഗം

ശമരിക്കുന്നതത് അഭരികഷ്കാമദ്ധ്യമഷ്കായരിരരിക്കുനമനഗം ബഹ.നചേയര്മഷ്കാന അഭരിപഷ്കായനപട്ടു.

പരരിഷഷ്കാരണഗം

സഗംബനരിച്ച

റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്

നല്ലെ

ഭഷ്കാഷയരിലഗം

വശലരിയരിലമഷ്കാകഷ്കാന

ശദരികണനമനഗം നസക്രചട്ടറരിയറത് പരരിഷരണഗം സഗംബനരിച്ച റരിചപഷ്കാര്ട്ടുഗം കഴരിയുന്നത്ര ചവൈഗതരില്
പൂര്തരിയഷ്കാകനണനമനഗം അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച. ജൂവല 6 നത് കുട്ടനഷ്കാട്ടരില് നടക്കുന്ന നസമരിനഷ്കാറരില്
കൃഷരി, കുടരിനവൈള്ളതരിനന്റെ ലഭദ്ധ്യത, നരിര്ജമ്മീവൈ ഭമ്മീഷണരി ചനരരിടുന്ന ജലഷ്കാശയങ്ങള്,

സമഗ്രമഷ്കായ

കുട്ടനഷ്കാടത് പഷ്കാചകജരിനന്റെ തടസ്സനപട്ട നരിര്വ്വഹണഗം എന്നമ്മീ വൈരിഷയങ്ങനളല്ലെഷ്കാഗം ചേര്ച്ചനകടുക്കുകയുഗം
മഷ്കാര്ഗ്ഗനരിര്ചദ്ദേശങ്ങള്

നമ്മുനട

ഭഷ്കാഗത്തു

നരിനഗം

ഉണഷ്കാകുന്നവൈരിധഗം

ക്രരിയഷ്കാത്മകമഷ്കായ

പരരിഹഷ്കാര

നരിര്ചദ്ദേശങ്ങള് മനങഷ്കാമ്പരില് നരിനഗം സമഷ്കാഹരരികഷ്കാന കഴരിയണനമനഗം കുട്ടനഷ്കാടരിനത് സമഗ്രമഷ്കായ ഒരു
മഷ്കാസ്റ്റര് പഷ്കാന ഉണഷ്കാകഷ്കാന നസമരിനഷ്കാര് സഹഷ്കായകമഷ്കാകണനമനഗം ബഹ. നചേയര്മഷ്കാന ആവൈശദ്ധ്യനപട്ടു.
വൈരഷ്കാനരിരരിക്കുന്ന നതരനഞ്ഞെടുപത് പക്രരിയകള് കൂടരി മുന്നരില് കണത് കമമ്മീഷനന്റെ പഠനതരിചന്റെയുഗം
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് രൂപമ്മീകരണതരിചന്റെയുഗം ചവൈഗത കൂട്ടണനമനഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച്ച ബഹ. നചേയര്മഷ്കാന കമമ്മീഷനന്റെ
ഇതുവൈനരയുള്ള പവൈര്തനഗം കഷ്കാരദ്ധ്യക്ഷമവുഗം അഭരിമഷ്കാനകരവുമഷ്കാനണനഗം അഭരിപഷ്കായനപട്ടു.
(മറുപുറഗം)

ചയഷ്കാഗതമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

വൈരിഷയഗം

തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

1

29.05.2019
നല
ഭരണപരരിഷഷ്കാര മരിനരിട്സത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
കമമ്മീഷനന്റെ ഇരുപതഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗഗംമരിനരിട്സത് അഗംഗമ്മീകരരികല്

2

29.05.2019 നല ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമമ്മീഷനന്റെ ഇരുപതഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗതരിനല തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള് -നടപടരി
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്

നടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് അഗംഗമ്മീകരരിച.

3

ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ്ഥ പരരിഷഷ്കാരണഗം
സഗംബനരിച്ച കരടത് റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്

ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ്ഥ പരരിഷരണഗം സഗംബനരിച്ച കരടത്
റരിചപഷ്കാര്ട്ടരിനത് തതസ്വതരില് അഗംഗമ്മീകഷ്കാരഗം നല്കരി.

4

സുസ്ഥരിര വൈരികസനഗം- ഭരണപരമഷ്കായ
പശ്നങ്ങള് - കുട്ടനഷ്കാടത് പരരിസ്ഥരിതരിയുഗം
വൈരികസനവുഗം ചനരരിടുന്ന പശ്നങ്ങള് എന്ന
വൈരിഷയതരില് 06.07.2019 നത്
മനങഷ്കാമ്പരില് വൈച്ചത് ഏകദരിന നസമരിനഷ്കാര്
സഗംഘടരിപരിക്കുന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യഗം സഗംബനരിച്ചത്
_____ _____________________________
5(i) ജനചകനരിത ചസവൈനപദഷ്കാനഗം പതനഗംതരിട്ട ജരില്ലെയരിനല പബരികത്
ഹരിയറരിഗംഗത് സഗംബനരിച്ചത്
-------- --------------------------------------5(iv) നസക്രചട്ടറരിയറത് പരരിഷരണഗം എന്ന
വൈരിഷയതരിനല റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
സഗംബനരിച്ചത്

06.07.2019 നല നസമരിനഷ്കാറരിചലകത് കുട്ടനഷ്കാടത്
ചമഖലയരിനല മനരിമഷ്കാര് ഉള്നപനടയുള്ള എല്ലെഷ്കാ
എഗം.എല്.എമഷ്കാചരയുഗം
എഗം.പരി.മഷ്കാചരയുഗം
ക്ഷണരികണനമന്നത് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

__________________________________
ജനചകനരിത ചസവൈനപദഷ്കാനഗം സഗംബനരിച്ച
പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗത് ജൂവല മൂന്നഷ്കാഗം വൈഷ്കാരതരില്
നടതഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
---------------------------------------------------നസക്രചട്ടറരിയറത്
പരരിഷരണഗം
എന്ന
വൈരിഷയതരിനല
കരടത്
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
പൂര്തരിയഷ്കാകുന്ന മുറയത് ബഹ. കമമ്മീഷന
നചേയര്മഷ്കാനത് ചേഗംക്രമണഗം നചേയത് അഗംഗമ്മീകഷ്കാരഗം
ചതടഷ്കാവുന്നതഷ്കാണത്.
-------- --------------------------------------- ---------------------------------------------------5(vi) അടരിസ്ഥഷ്കാന സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള്
അടരിസ്ഥഷ്കാന സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള് -വൈരികസനവുഗം
-വൈരികസനവുഗം അനുരക്ഷണവുഗം
അനുരക്ഷണവുഗം സഗംബനരിച്ച പഠനതരില്
സഗംബനരിച്ച പഠനഗം-വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരി
സഹഷ്കായരിക്കുന്നതരിനഷ്കായരി രൂപമ്മീകരരിച്ച വൈരിദഗ്ദ്ധ
വൈരിപുലമ്മീകരരിക്കുന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യഗം സഗംബനരിച്ചത് സമരിതരിയരിചലകത്
തചദ്ദേശ
സസ്വയഗംഭരണ
വൈകുപരിചന്റെയുഗം നപഷ്കാതുമരഷ്കാമതത് (ചറഷ്കാഡ്സത്)
വൈകുപരിചന്റെയുഗം ചേമ്മീഫത് എഞരിനമ്മീയര്മഷ്കാനര കൂടരി
ഉള്നപടുതരി വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരി വൈരിപുലമ്മീകരരികഷ്കാന
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
-------- -------------------------------------------- ---------------------------------------------------5 (ix) ധനകഷ്കാരദ്ധ്യവുഗം ആസൂത്രണവുഗം
ധനകഷ്കാരദ്ധ്യവുഗം ആസൂത്രണവുഗം സഗംബനരിച്ച
സഗംബനരിച്ച പഠനഗം- വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരി പഠനതരിനഷ്കായരി
രൂപമ്മീകരരിച്ച
വൈരിദഗ്ദ്ധ
വൈരിപുലമ്മീകരരിക്കുന്നതത് സഗംബനരിച്ചത്
സമരിതരിയരിചലകത് ശമ്മീ.ഡരി.പശഷ്കാനത് (ചസ്റ്ററത്
പഷ്കാനരിഗംഗത് ചബഷ്കാര്ഡത് ചേമ്മീഫത് റരിട്ടചയര്ഡത്),
ചഡഷ്കാ. സുചരഷത് കുമഷ്കാര്, ചജഷ്കായരിന്റെത് ഡയറക്ടര്,
സഗംസ്ഥഷ്കാന ആസൂത്രണ ചബഷ്കാര്ഡത് എന്നരിവൈനര
കൂടരി ഉള്നപടുതഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

അഡമ്മീഷണല് അജണ
1

ധനകഷ്കാരദ്ധ്യവുഗം ആസൂത്രണവുഗം
സഗംബനരിച്ച പഠനഗം- വൈരിദഗ്ദ്ധ
സമരിതരിയരിചലകത്
ശമ്മീ.കുമഷ്കാര്.സരി.പരിള്ളനയ
ഉള്നപടുതരിയ നടപടരി
സഷ്കാധൂകരരിക്കുന്നതത് സഗംബനരിച്ചത്

ധനകഷ്കാരദ്ധ്യവുഗം ആസൂത്രണവുഗം സഗംബനരിച്ച
പഠനഗം- വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരിയരിചലകത്
ശമ്മീ.കുമഷ്കാര്.സരി.പരിള്ളനയ ഉള്നപടുതരിയ
നടപടരി സഷ്കാധൂകരരിച.
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ഓഗംബുഡ്സഷ്കാന സ്ഥഷ്കാപനങ്ങളഗം പരഷ്കാതരി
പരരിഹഷ്കാരവുഗം
സര്കഷ്കാരരിനല
അകസൗണബരിലരിറരി
സഗംവൈരിധഷ്കാനങ്ങളഗം
സഗംബനരിച്ച
പഠനഗംശമ്മീ.ഉദയഭഷ്കാനു
കചണതത്, സമ്മീനരിയര് ഓഡരിറത് ഓഫമ്മീസര്,
അകസൗണന്റെത് ജനറല് ഓഫമ്മീസത് (റരിട്ട) നന
വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരിയരില്
ഉള്നപടുത്തുന്നതത്
സഗംബനരിച്ചത്

ഓഗംബുഡ്സഷ്കാന
സ്ഥഷ്കാപനങ്ങളഗം
പരഷ്കാതരി
പരരിഹഷ്കാരവുഗം
സര്കഷ്കാരരിനല അകസൗണബരിലരിറരി
സഗംവൈരിധഷ്കാനങ്ങളഗം
സഗംബനരിച്ച
പഠനഗംശമ്മീ.ഉദയഭഷ്കാനു കചണതത്, സമ്മീനരിയര് ഓഡരിറത്
ഓഫമ്മീസര്, അകസൗണന്റെത് ജനറല് ഓഫമ്മീസത് (റരിട്ട)
നന വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരിയരില്
ഉള്നപടുതഷ്കാന
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

കമമ്മീഷനന്റെ അടുത ചയഷ്കാഗഗം ജൂവല അവൈസഷ്കാന വൈഷ്കാരഗം ചചേരുന്നതരിനത് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
ചയഷ്കാഗഗം 4.45 മണരികത് അവൈസഷ്കാനരിച.
-------------------------

