29.07.2019 - ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ
ഇരുപതരിരണഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നടപടരി ക്കുറരിപത്
ചയഷ്കാഗഗം വവൈകുചന്നരഗം 4 മണരികത് നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരഗംഭരിച. കമമ്മീഷന
അഗംഗങ്ങളഷ്കായ ശമ്മീ.സരി.പരി.നഷ്കായര്, ശമ്മീമതരി നമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന, കമമ്മീഷന നമമ്പര് നസക്രട്ടറരി
ശമ്മീമതരി ഷമ്മീല ചതഷ്കാമസത് എന്നരിവൈര് സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
ഒമ്പതത് വൈരിഷയങ്ങളരില് കമമ്മീഷനന്റെ പഠനപ്രവൈര്തനങ്ങള് പുചരഷ്കാഗമരിചനകഷ്കാണരിരരിക്കുകയഷ്കാനണനഗം കഷ്കാലരികപ്രസകരിയുള്ള പല വൈരിഷയങ്ങളരിലുമഷ്കായരി ഇനരിയുഗം ഒചട്ടനറ പ്രവൈര്തനങ്ങള്
കമമ്മീഷനന്റെ
മുന്നരിലുനണനഗം
ബഹ.
നചേയര്മഷ്കാന
ആമുഖമഷ്കായരി
പറഞ.
സുസരിരവൈരികസനനതക്കുറരിചത് പ്രളയഷ്കാനന്തരഗം ജനശദ ലഭരിക്കുനനണങരിലുഗം വൈദ്ധ്യകമഷ്കായ
മഷ്കാസ്റ്റര്പഷ്കാനരിലഷ്കാനത പരസ്പര ബന്ധമരിലഷ്കാനത ഫണത് നചേലവൈഷ്കാക്കുന്നതരില് ഊന്നരിയുള്ള നരിര്മഷ്കാണ
പ്രവൈര്തനങ്ങള് ചപഷ്കാലുഗം വൈരികസനതരിനന്റെ കണകരിലഷ്കാണത് നപടുത്തുന്നനതന്നത് അചദ്ദേഹഗം സൂചേരിപരിച.
ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ ഭരണപരരിഷഷ്കാര വൈകുപരിനത്
കമമ്മീഷനന്റെ പ്രവൈര്തനങ്ങനള
ചവൈണത
സഹഷ്കായരികഷ്കാനഷ്കാവൈരിനലന്നത് വൈദ്ധ്യകമഷ്കായരിട്ടുനണനഗം സര്കഷ്കാരരില് സമര്പരിച റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകളുനട സരിതരി
കമമ്മീഷന ചമഷ്കാണരിറ്റര് നചേയ്യുനമന്നത് നഷ്കാഗം തുടകതരിചല പ്രഖദ്ധ്യഷ്കാപരിചതഷ്കാനണനഗം ആ റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകനള
സഗംബന്ധരിചത് ഇതരിനകഗം ലഭരിച വൈരിവൈരങ്ങനളങരിലുഗം ജനങ്ങനള അറരിയരിക്കുന്നതരില് നതറ്റരിനലന
ചതഷ്കാനനനവൈനഗം അചദ്ദേഹഗം അഭരിപ്രഷ്കായനപട്ടു.
ഇ-ഗചവൈണനസത് ചമഖലയരില് വൈരിജയരിചതുഗം
വൈരിജയരികഷ്കാതതുമഷ്കായ പരമ്മീക്ഷണങ്ങള്കത് തുടകമരിട്ട സഗംസഷ്കാനനമന്ന നരിലകത് ചകരളതരിനല
നരിലവൈരിലുള്ള
സഗംവൈരിധഷ്കാനങ്ങളുനട
പ്രഷ്കാചയഷ്കാഗരികതനയക്കുറരിചഗം
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങനളക്കുറരിചഗം
ബുദരിമുട്ടുകനളക്കുറരിചനമലഷ്കാഗം നമള് ധഷ്കാരഷ്കാളഗം സഗംസഷ്കാരരികഷ്കാറുള്ളതഷ്കാനണനഗം ഈ സഷ്കാഹചേരദ്ധ്യതരില്
തരിരുവൈനന്തപുരത്തു നവൈചത് നടത്തുന്ന ചദശമ്മീയ നസമരിനഷ്കാര് വൈളനര പ്രഷ്കാധഷ്കാനദ്ധ്യമുള്ളതഷ്കാനണനഗം അചദ്ദേഹഗം
പറഞ.
വൈളനരചയനറ
പ്രധഷ്കാനനപട്ട
വൈരിഷയങ്ങളരില്
കമമ്മീഷന
നടത്തുന്ന
പഠനപ്രവൈര്തനങ്ങനളക്കുറരിചത് ജനങ്ങള്കത് ചവൈണത വൈദ്ധ്യകതയുണഷ്കാവുന്നതത് നമ്മുനട പബരികത്
ഹരിയറരിഗംഗുകളുനട ഗുണചമന്മ വൈര്ദരിപരിക്കുനമനഗം
കമമ്മീഷനന്റെ നവൈബത് വസറ്റത് വൈഴരിയുഗം
പതക്കുറരിപ്പുകള് വൈഴരിയുനമലഷ്കാഗം ജനങ്ങളുമഷ്കായരി ബന്ധനപടഷ്കാന ശമരികണനമനഗം ഇകഷ്കാരദ്ധ്യതരില്
കണ്സള്ട്ടന്റെരിനത് ആവൈശദ്ധ്യമഷ്കായ മഷ്കാര്ഗ്ഗനരിര്ചദ്ദേശങ്ങള് നല്കഷ്കാനഗം പ്രവൈര്തനങ്ങള് വൈരിലയരിരുതഷ്കാനഗം
ശദരികണനമനഗം അചദ്ദേഹഗം നരിര്ചദ്ദേശരിച.
ചയഷ്കാഗതമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

വൈരിഷയഗം

തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്

1

22.06.2019 നല ഭരണപരരിഷഷ്കാര മരിനരിട്സത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
കമമ്മീഷനന്റെ
ഇരുപനതഷ്കാന്നഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗഗം-മരിനരിട്സത്
അഗംഗമ്മീകരരികല്

2

22.06.2019 നല ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമമ്മീഷനന്റെ ഇരുപനതഷ്കാന്നഷ്കാമതത്
ചയഷ്കാഗതരിനല തമ്മീരുമഷ്കാനങ്ങള്
-നടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്

4 (i) ജനചകനരിത ചസവൈനപ്രദഷ്കാനഗം പതനഗംതരിട്ട ജരിലയരിനല പബരികത്
ഹരിയറരിഗംഗത് സഗംബന്ധരിചത്

നടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് അഗംഗമ്മീകരരിച.

ജനചകനരിത ചസവൈനപ്രദഷ്കാനഗം എന്ന വൈരിഷയതരില്
പതനഗംതരിട്ട ജരിലയരിനല പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗത്
2019 നസപ്റ്റഗംബര് 24 നത് നടതഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

4(iii) ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ പരരിഷരണഗം
സഗംബന്ധരിച
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് തയഷ്കാറഷ്കാക്കുന്നതത്
സഗംബന്ധരിചത്

ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ പരരിഷരണഗം സഗംബന്ധരിച അന്തരിമ
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് ആഗസ്റ്റത് മഷ്കാസതരില് തയഷ്കാറഷ്കാകരി
സര്കഷ്കാരരിനത് സമര്പരിക്കുഗം.

4(iv) നസക്രചട്ടറരിയറ്റത് പരരിഷരണഗം
സഗംബന്ധരിച റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
തയഷ്കാറഷ്കാക്കുന്നതത് സഗംബന്ധരിചത്

നസക്രചട്ടറരിയറ്റത്
പരരിഷരണഗം
സഗംബന്ധരിച
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് തയഷ്കാറഷ്കാകരി ആഗസ്റ്റത് അവൈസഷ്കാനവൈഷ്കാരഗം /
നസപ്റ്റഗംബര്
ആദദ്ധ്യ
വൈഷ്കാരഗം
സര്കഷ്കാരരിനത്
സമര്പരിക്കുഗം.

4(v) പഷ്കാര്ശശ്വവൈല്കൃത സമൂഹഗം
മുഖദ്ധ്യധഷ്കാരയരിചലകത് (രണഷ്കാഗം ഘട്ടഗം)
സഗംബന്ധരിചത്

പഷ്കാര്ശശ്വവൈല്കൃത
സമൂഹഗം
മുഖദ്ധ്യധഷ്കാരയരിചലകത്
(രണഷ്കാഗം
ഘട്ടഗം)
സഗംബന്ധരിചത്
കമമ്മീഷന
നടതരിവൈരുന്ന
പഠനതരിനത്
ഒരു
കണ്സള്ട്ടനസരിയുനട
ചസവൈനഗം
ആവൈശദ്ധ്യമുനണനള്ള കഷ്കാരദ്ധ്യഗം പരരിഗണരിചത് രഷ്കാജഗരിരരി
ചകഷ്കാചളജത് ഓഫത് ചസഷ്കാഷദ്ധ്യല് സയനസുമഷ്കായരി ഇതു
സഗംബന്ധരിച ചടഗംസത് ഓഫത് റഫറനസത് ചേര്ച
നചേചയണതുണത്.
ഇകഷ്കാരദ്ധ്യതരിനത്
ഫയല്
നചേയര്മഷ്കാനത് ചേഗംക്രമണഗം നചേയണഗം.

4(vi) അടരിസഷ്കാന സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള്അടരിസഷ്കാന
സസൗകരദ്ധ്യങ്ങള്-വൈരികസനവുഗം
വൈരികസനവുഗം അനരക്ഷണവുഗം എന്ന അനരക്ഷണവുഗം
എന്ന
പഠനതരില്
പഠനഗം സഗംബന്ധരിചത്
കണ്സള്ട്ടനസരിയഷ്കായരി
CMD
നയ
ചുമതലനപടുതഷ്കാന തതശ്വതരില്
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
ചടഗംസത് ആന്റെത് കണമ്മീഷനസത് സഗംബന്ധരിചത് CMD
യുമഷ്കായരി ഉടന ചേര്ച നചേയണഗം.
4(vii) ഓഗംബുഡ്സഷ്കാന സഷ്കാപനങ്ങളുഗം
പരഷ്കാതരിപരരിഹഷ്കാരവുഗം സര്കഷ്കാരരിനല
അഴരിമതരി വൈരിരുദ സഗംവൈരിധഷ്കാനങ്ങളുഗം
എന്ന പഠനഗം സഗംബന്ധരിചത്

ഓഗംബുഡ്സഷ്കാന സഷ്കാപനങ്ങളുഗം പരഷ്കാതരിപരരിഹഷ്കാരവുഗം
സര്കഷ്കാരരിനല അഴരിമതരി വൈരിരുദ സഗംവൈരിധഷ്കാനങ്ങളുഗം
എന്നതത്
Accountability
Mechanisms
in
Government & Public Grievance Redress
എന്നഷ്കാകരി
പുനര്നഷ്കാമകരണഗം
നചേയഷ്കാന
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

4(ix) ധനകഷ്കാരദ്ധ്യവുഗം ആസൂതണവുഗം
സഗംബന്ധരിച പഠനഗം

ഈ പഠനതരിനന്റെ കണ്സള്ട്ടനസരിയഷ്കായരി CDS
നന ചുമതലനപടുതഷ്കാന തതശ്വതരില് അനമതരി
നല്കരി തമ്മീരുമഷ്കാനരിച. ബന്ധനപട്ട ഫയല് ബഹ.
നചേയര്മഷ്കാനത് ചേഗംക്രമണഗം നചേചയണതഷ്കാണത്.

6

ചസഷ്കാഷദ്ധ്യല് മമ്മീഡരിയ
കണ്സള്ട്ടന്റെരിനന്റെ കഷ്കാലഷ്കാവൈധരി
ദമ്മീര്ഘരിപരിക്കുന്നതത് സഗംബന്ധരിചത്

ചസഷ്കാഷദ്ധ്യല് മമ്മീഡരിയ കണ്സള്ട്ടന്റെരിനന്റെ ചസവൈനഗം
2019 ആഗസ്റ്റത് 1 മുതല് ഒചകഷ്കാബര് 31 വൈനരയുള്ള
മൂന്നത്
മഷ്കാസചതക്കു
കൂടരി
ദമ്മീര്ഘരിപരികഷ്കാന
തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.

കമമ്മീഷനന്റെ ഇരുപതരിമൂന്നഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗഗം നസപ്റ്റഗംബര് 23 നത് ചചേരുന്നതരിനത് തമ്മീരുമഷ്കാനരിച.
ചയഷ്കാഗഗം 4.45 മണരികത് അവൈസഷ്കാനരിച.
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