25.10.2018 - ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ
പതരിചനേഴഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നേടപടരി ക്കുറരിപത്
ചയഷ്കാഗഗം വവൈകുചന്നരഗം 3.30 മണരികത് നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരഗംഭരിച. കമമ്മീഷന
അഗംഗങ്ങളഷ്കായ ശമ്മീ.സരി.പരി.നേഷ്കായര്, ശമ്മീമതരി നേമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന, കമമ്മീഷന നമമ്പര് നസക്രട്ടറരി ശമ്മീമതരി ഷമ്മീല
ചതഷ്കാമസത് എന്നരിവൈര് സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ പഠനേപ്രവൈര്തനേങ്ങള് എത്രമഷ്കാത്രഗം കണരിശമഷ്കായരി മുചന്നറുന എന്നതരിലഗം
പ്രധഷ്കാനേഗം അതരിനനേ മുചന്നഷ്കാട്ടു നേയരിക്കുന്ന കഷ്കാഴ്ചപഷ്കാടത് എനഷ്കാണത് എന്നതഷ്കാനണന്നത് നചേയര്മഷ്കാന ആമുഖമഷ്കായരി
ചൂണരികഷ്കാട്ടരി. സഷ്കാമൂഹദ്ധ്യപരരിരക്ഷ ആവൈശദ്ധ്യമുള്ള വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങള്കഷ്കായരി നേരിരവൈധരി പഠനേങ്ങള് നേടതനപടുചമ്പഷ്കാഴഗം
ഇവൈര്കഷ്കായരി നേരിരവൈധരി ശുപഷ്കാര്ശകള് നേരിലവൈരിലള്ളചപഷ്കാഴഗം ഈ വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങള് ഇചപഷ്കാഴഗം സഷ്കാമൂഹദ്ധ്യസുരക്ഷ
ആവൈശദ്ധ്യമുള്ള വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങളഷ്കായരി തനന്ന തുടരുന്നതത് എന്തുനകഷ്കാണഷ്കാനണന്നത് പരരിചശഷ്കാധരികനപചടണതുനണനഗം
പരമ്പരഷ്കാഗത പഠനേരമ്മീതരികളരിലള്ള ചപഷ്കാരഷ്കായ്മകളഷ്കാചണഷ്കാ അചതഷ്കാ ശുപഷ്കാര്ശകള് നേടപഷ്കാകനപടഷ്കാതതരിലള്ള
പ്രശ്നങ്ങളഷ്കാചണഷ്കാ അതരിനേത് കഷ്കാരണനമനന്നഷ്കാനക
സൂക്ഷ്മമഷ്കായരി പരരിചശഷ്കാധരികണനമനഗം
ആദരിവൈഷ്കാസരി
സമൂഹവുമഷ്കായരി ബന്ധമരിലഷ്കാത പരരിഷ്കൃതര് നേടത്തുന്ന പഠനേങ്ങള്കത് ആദരിവൈഷ്കാസരികളുനട യഥഷ്കാര്ത്ഥ പ്രശ്നങ്ങള്
കനണതഷ്കാന കഴരിയഷ്കാനത ചപഷ്കായരിട്ടുചണഷ്കാ എനള്ള വൈരിലയരിരുതലകളുനടനയഷ്കാനക അടരിസഷ്കാനേതരിലഷ്കാവൈണഗം
തുടര്പഠനേങ്ങള്ക്കുള്ള രൂപചരഖ തയഷ്കാറഷ്കാചകണനതനഗം അചദ്ദേഹഗം നേരിര്ചദ്ദേശരിച. അടരിസഷ്കാനേ സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളുനട
നേരിര്മഷ്കാണതരിലഗം സഗംരക്ഷണതരിലഗം വൈരിനേരിചയഷ്കാഗതരിലഗം സഷ്കാമൂഹദ്ധ്യ ഇടനപടലകള്കത് എത്രമഷ്കാത്രഗം
സഷ്കാനേമുണത്
എന്നതത്
ഗസൗരവൈമഷ്കായരി
പരരിചശഷ്കാധരികനപടണനമനഗം
അനേവൈധരി
നപഷ്കാതുവൈഷ്കായ
അടരിസഷ്കാനേസസൗകരദ്ധ്യങ്ങള് സമൂഹതരിനേത് പൂര്ണ്ണമഷ്കായരി ഉപചയഷ്കാഗനപടഷ്കാനത നേരിലനേരില്ക്കുനനണന്ന കഷ്കാരദ്ധ്യഗം
അചദ്ദേഹഗം പരഷ്കാമര്ശരിക്കുകയഗം തരികചഗം ചവൈറരിട്ട ചേരിനയരിലൂനട മഷ്കാത്രചമ അടരിസഷ്കാനേ സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളുനട
ഉപചയഷ്കാഗനതക്കുറരിചഗം സഗംരക്ഷണനതക്കുറരിചഗം പുതരിയ മഷ്കാതൃകകള് സൃഷരികഷ്കാനേഷ്കാവൂ എനഗം ചൂണരികഷ്കാട്ടരി.
വൈരിദഗ്ദ്ധ സമരിതരികളുനട പ്രവൈര്തനേഗം വൈരിലയരിരുചതണ സമയമഷ്കായരിരരിക്കുനനവൈനഗം പ്രതരികരണങ്ങള്കഷ്കായരി
കഷ്കാതരിരരിക്കുചമ്പഷ്കാള്തനന്ന
കമമ്മീഷന
അതരതരിനലഷ്കാരു
വൈരിലയരിരുതല്
നേടചതണതുനണന
ചതഷ്കാനനനവൈനഗം റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് രൂപമ്മീകരണഗം ഊര്ജരിതമഷ്കാകഷ്കാനുള്ള വൈര്കത് ചഷഷ്കാപ്പുകള്കത് മുമ്പത് വൈരിദഗ്ദ്ധ
സമരിതരികളുനട പ്രതരികരണഗം അറരിചയണതുനണനഗം അചദ്ദേഹഗം സൂചേരിപരിച.
തമ്മീരുമഷ്കാനേങ്ങള്
ക്രമനേമ്പര്

വൈരിഷയഗം

തമ്മീരുമഷ്കാനേങ്ങള്
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07.09.2018 നല ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ മരിനേരിട്സത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
പതരിനേഷ്കാറഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ
മരിനേരിട്സത്
അഗംഗമ്മീകരരികല്
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07.09.2018
നല
ഭരണപരരിഷഷ്കാര നേടപടരി റരിചപഷ്കാര്ട്ടത് അഗംഗമ്മീകരരിച.
കമമ്മീഷനന്റെ പതരിനേഷ്കാറഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ
തമ്മീരുമഷ്കാനേങ്ങള്നേടപടരി
റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
അഗംഗമ്മീകരരികല്
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പഷ്കാര്ശശ്വവൈല്കൃത
ചമഖലയരിനല
മറത്
വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങളുനട
പ്രശ്നങ്ങള് സഗംബന്ധരിച
പഠനേപ്രവൈര്തനേങ്ങള്കത്
തുടകഗം
കുറരിക്കുന്നതത് സഗംബന്ധരിചത്

നേരിലവൈരില് പസൗരചകനമ്മീകൃത ചസവൈനേപ്രദഷ്കാനേവുമഷ്കായരി ബന്ധനപട്ടത് നേടത്തുന്ന പഠനേതരിനന്റെ
പരരിധരിയരില്
മതദ്ധ്യനതഷ്കാഴരിലഷ്കാളരികള്,
തമ്മീരചദശവൈഷ്കാസരികള്, പട്ടരികജഷ്കാതരി /പട്ടരികവൈര്ഗ
-പരിചന്നഷ്കാക വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങള്, ചചേരരിനേരിവൈഷ്കാസരികള്,
ടഷ്കാനസത് നജനഡറുകള് എന്നമ്മീ സഷ്കാമൂഹദ്ധ്യപരരിരക്ഷ
ആവൈശദ്ധ്യമുള്ള വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങനള കൂടരി ഉള്നപടുതഷ്കാന
കഴരിയചമഷ്കാ
എന
പരരിചശഷ്കാധരിക്കുവൈഷ്കാന
തമ്മീരുമഷ്കാനേരിച.
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അടരിസഷ്കാനേ സസൗകരദ്ധ്യങ്ങളുനട വൈരികസനേഗം, നപഷ്കാതുജനേങ്ങള് കൂടരി ഉപചയഷ്കാകഷ്കാകളഷ്കായ നപഷ്കാതു
ഉപചയഷ്കാഗഗം,
സഗംരക്ഷണഗം
എന്ന നകട്ടരിടങ്ങളുനട
നേരിര്മരിതരി,
രൂപചരഖ
വൈരിഷയവുമഷ്കായരി
ബന്ധനപട്ട തയഷ്കാറഷ്കാകല്, ആസൂത്രണഗം, ധനേസമഷ്കാഹരണഗം
പഠനേപ്രവൈര്തനേങ്ങള്കത്
തുടകഗം എന്നരിവൈ സഗംബന്ധരിചത്
ഈ രഗംഗത്തു
കുറരിക്കുന്നതത് സഗംബന്ധരിചത്
പ്രവൈര്തരിക്കുന്ന വൈരിദഗ്ദ്ധരുമഷ്കായരി ഒരു പ്രഷ്കാഥമരിക
ചേര്ച നേടതഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനേരിച.
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റരിചപഷ്കാര്ട്ടത്
രൂപമ്മീകരണശമങ്ങള്
ഊര്ജരിതമഷ്കാക്കുക എന്ന ലക്ഷദ്ധ്യചതഷ്കാനട
വൈര്കത് ചഷഷ്കാപ്പുകള് സഗംഘടരിപരിക്കുന്നതത്
സഗംബന്ധരിചത്

'ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസ സഗംവൈരിധഷ്കാനേ പരരിഷരണഗം' എന്ന
പഠനേവൈരിഷയവുമഷ്കായരി ബന്ധനപട്ടത് ഡരിസഗംബര്
രണഷ്കാഗം വൈഷ്കാരചതഷ്കാടു കൂടരി ഒരു വൈര്കത് ചഷഷ്കാപത്
സഗംഘടരിപരികഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനേരിച. 'നസക്രചട്ടറരിയറത്
ഭരണപരരിഷരണഗം' എന്ന പഠനേവൈരിഷയവുമഷ്കായരി
ബന്ധനപട്ടത്
ശരില്പശഷ്കാല സഗംഘടരിപരിക്കുന്ന
കഷ്കാരദ്ധ്യഗം പരിന്നമ്മീടത് തമ്മീരുമഷ്കാനേരിക്കുഗം.

മറ്റു തമ്മീരുമഷ്കാനേങ്ങള്
1)പസൗരചകനമ്മീകൃത ചസവൈനേപ്രദഷ്കാനേഗം എന്ന പഠനേവൈരിഷയവുമഷ്കായരി ബന്ധനപട്ടത് നേവൈഗംബര് 23 നേത്
തരിരുവൈനേനപുരഗം ജരിലയരിനല നനേടുമങ്ങഷ്കാടുഗം നേവൈഗംബര് 30 നേത് ആലപ്പുഴയരിലഗം പബരികത് ഹരിയറരിഗംഗുകള് നേടതഷ്കാന
ചയഷ്കാഗതരില് തമ്മീരുമഷ്കാനേമഷ്കായരി
2)ചസവൈനേഷ്കാവൈകഷ്കാശ നേരിയമഗം നേടപഷ്കാക്കുന്നതരിനല ചപഷ്കാരഷ്കായ്മകള്, ഭരണനേരിര്വ്വഹണ രഗംഗതത് ഇഗചവൈണനസത് കഷ്കാരദ്ധ്യക്ഷമമഷ്കാകല് എന്നരിവൈ സഗംബന്ധരിചഗം പഠനേഗം ആരഗംഭരിചകണതുണത് . ഇതു സഗംബന്ധരിച
നേയചരഖ കമമ്മീഷന അഗംഗഗം ശമ്മീമതരി നേമ്മീലഷ്കാ ഗഗംഗഷ്കാധരന തയഷ്കാറഷ്കാക്കുന്നതഷ്കാണത്.
3)ചസവൈനേഷ്കാവൈകഷ്കാശ നേരിയമതരിനന്റെ നേരിര്വ്വഹണതരില് മറത് സഗംസഷ്കാനേങ്ങളരിനല മഷ്കാതൃകകള് കൂടരി
തഷ്കാരതമദ്ധ്യഗം നചേയത് പഠരികണനമന്നത് തമ്മീരുമഷ്കാനേരിച.
4) ഇ-ഗചവൈണനസത്
സശ്വമ്മീകരരിക്കുവൈഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനേരിച.

വൈരിഷയതരിലള്ള പഠനേങ്ങള് ആരഗംഭരിക്കുന്നതരിനുള്ള പ്രഷ്കാരഗംഭനേടപടരികള്

5)കമമ്മീഷനന്റെ പതരിനനേട്ടഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗഗം ഡരിസഗംബര് 10 നു മുമ്പത് നേടതഷ്കാന തമ്മീരുമഷ്കാനേരിച.
ചയഷ്കാഗഗം 4.30 മണരികത് അവൈസഷ്കാനേരിച.
-------------------------

