21.11.2016 ല േചരന ഭരണപരിഷാര കമീഷെന രണാമത്
േയാഗതിെന നടപടികറിപ്

ോയോഗം ൈവകോനരം 3 ന്
കമീഷന െചയരമോെന ഔോദയോഗിക
വസതിയില അോദഹതിെന അദയകതയില ആരംഭിച. കമീഷന അംഗങളോയ
ശീ. സി.പി. നോയര, ശീമതി നീലോ ഗംഗോധരന, െമംബര െസകടറി
ശീ.സതയജീത് രോജന എനിവര പെങടത.
ഭരണപരിഷോര കമീഷെന നോളിതവെരയള പവരതനെതകറിച്
ോയോഗം വിലയിരതി. കമീഷെന സമീപനോരഖ, രീതിശോസം, സവീകരിോകണ മറ
മോനദണങള എനിവ സംബനിച് െചയരമോന
ആമഖമോയി വിശദീകരിച.
സഹകരണ ോമഖലയിെല വിവിധ പശങള,
പടിക ജോതി,
പടിക വരഗ
വിഭോഗങള ഉളെപെടയള പോരശവവലകരികെപട വിഭോഗങളെട പശങള,
ഉനത രോഷീയഉോദയോഗസ
അഴിമതി ോകസകള
കോലതോമസമിലോെത
തീരപോകനതിനള പോതയക ോകോടതികളെട രപീകരണതിനള സോധയത,
കടോെത കമീഷെന മോനോടള പവരതന പോതയില ശദ പതിോയണ വിവിധ
വിഷയങെള
സംബനിചം
ഉളെകോോളണ
പോയോഗപദതികെള
സംബനിചമള വിശദമോയ കറിപ് െചയരമോന അവതരിപിച.
മന റിോപോരടകളിെല ഏെതങിലം നിരോദശങള പോവരതികമോകോന
കഴിയോത വിധതില തടസമോയി നിലകന ഘടകങള എനോെണന
പരിോശോധിച് അത് മറികടകന രീതിശോസം വികസിപികണെമനം കമീഷെന
നിരദിഷ രീതിശോസതിെല വയവഹോര രപങളിെല അവയക ദരീകരിച് മോനോട
ോപോകണെമനം
കരമസമിതികളകള
ോചോദയോവലി
തയോറോകനത്
സംബനിചം പതികരണങള ോകോഡീകരികനത് സംബനിചം സകോംശങള
തീരമോനികെപടണെമനം െചയരമോന അഭിപോയെപട. ഒനോംഘട റിോപോരടിെല
ശപോരശകള ഉരതിരിെചടകനതിനള പഠനതിനം വിശകലനതിനമള
ോറോഡമോപ് തയോറോകണെമനം ആദയഘട റിോപോരടില പരിഗണികെപോടണന
വിഷയങെള
കറിചള
പഠനതിനം
അഭിപോയ
രപീകരണതിനം
ഇലോകോണിക് സമരക രീതികള അവലംബികോവനതോെണനം െചയരമോന
നിരോദശിച.
സഹകരണ
ോമഖലയിെല
നിോകപം
വികസനോവശയങളക്
പോയോജനെപടതനതിനള സോധയത, ജനങളെട ൈദനംദിന ജീവിത
പശങളമോയി ബനെപടന വിവിധ ഓഫീസകെള ജനസൗഹദമോകക തടങിയ
വിഷയങള കമീഷെന പരിഗണനയില ഉളെപടോതണതെണന് െചയരമോന
അഭിപോയെപട.
ോകരളോ അഡിനിോസറീവ് സരവീസ് രപീകരണവമോയി ബനെപട് മനകോല
ഭരണപരിഷോര കമീഷനകള ശപോരശകള സമരപിചിടണ്.
പോക
നടപോകെപടിടില. ഈ സരകോരം അഡിനിോസറീവ് സരവീസ് രപീകരികോന
പതിജോബദമോണ്. കമീഷെന ശപോരശകള
പോവരതികമോകെപടോെത
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കിടകനതിെന കോരണങളിോലക് ോപോകോെത, യോനികമോയി വീണം അോത
ശപോരശകള സമരപികനതില കോരയമില എന് െചയരമോന ചണികോടി.
കമീഷെന മന ോയോഗതീരമോനങളെട അടിസോനതില സവീകരിച
നടപടികള സംബനിച് കമീഷന സംതപി ോരഖെപടതി. കമീഷെന
പവരതനതില വീഴ ഉണോകോന പോടിെലനം
സമയബനിതമോയി
തീരമോനങള നടപിലോകണെമനം കമീഷെന ശപോരശകള ോകരളതിെന
പോതയകതകളള ഭരണസംവിധോനതിന് അനോയോജയമോയ രീതിയിലോകണെമനം
അഴിമതി പരണമോയം നിരമോരജനം െചയനതിനം ഭരണസംവിധോനതിെന
കോരയപോപി ഉയരതനതിനം ആവശയമോയ ശപോരശകള ഉണോകണെമനം
സരവീസ് െഡലിവറി സംബനിച് സകമോയ പഠനം ആവശയമോെണനം ആോരോഗയ
രംഗതം ഭകയസരകോ ോമഖലയിലം നിലവിലള പശങള പരിഹരിച് കടതല
ജോനോപകോരപദമോകനതിന് ആവശയമോയ നിരോദശങള ഉണോകണെമനം
കമീഷന അഭിപോയെപട.
കമീഷെന
പവരതനം
ശോസീയമോയം
സമഗമോയം
സംഘടിപിോകണതെണനം കമീഷെന പഠനങള
സംസോനതിെന
സോഹചരയങോളോട് കടതല തോദോതയം പോപിോകണതോെണനം അതിനോയി
കമീഷെന പോരംഭഘട പവരതനങളക് സഹോയകമോകം വിധം
പമഖ
മോോനജെമന് സോപനങളെട വിദഗധ ോസവനം ലഭയമോകനത് ഉചിതമോകെമനം
കമീഷന നിരീകിച.
കമീഷെന ആസോനം ഐ.എം.ജി യിോലക തെന നിശയിച് സരകോര
ഉതരവിറകിയ
സോഹചരയതില
കമീഷെന
പവരതനം
അവിെട
ആരംഭികനത് സംബനിച് കമീഷന ചരച െചയ.
ോമലകോരയങള സംബനിച് വിശദമോയ
തോെഴപറയന തീരമോനങള ൈകെകോണ.

ചരചകളക

ോശഷം

I. കമീഷെന സമീപന ോരഖ, രീതിശോസം

മതലോയവ രപെപടതനതിന്
കണസളടനസി അടിസോനതില പമഖ മോോനജെമന് സോപനങളോയ
ഐ.ഐ.എം ോകോഴിോകോട്, ഐ.എം.ജി എനിവിടങളില നിനള
വിദഗധരെട ോസവനം ോതടോന തീരമോനിച. ഇതിനള നടപടികമങള
പരമോവധി രണ് മോസതിനളില
പരതികരിോകണതോെണനം
നിശയിച.

II. കമീഷെന പവരതനതിനോയി അനവദിച

ഓഫീസ് സജമോവനത
വെര
െസകോടറിയറില
ഇോപോള
കമീഷന
ഉോദയോഗസര
പോയോജനെപടതിെകോണിരികന സലം തോലോലികമോയി കമീഷന
ആസോനമോകി ഉപോയോഗികനതിന് അനവദികണെമന് സരകോരിെന
അറിയികവോന തീരമോനിച.
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III. ോകരള അഡിനിോസറീവ് സരവീസ്

വിശകലനം
നടതി
സമരപികനതോണ്.

രപീകരണം സംബനിച് സമഗമോയ
വയകമോയ
ശപോരശകള
സരകോരിന്

IV. ോകരള ഭരണസംവിധോനതിെന സമഗ പഠനമോണ് കമീഷെന രപീകരണം

െകോണ് ഉോദശിചിടളത്. ആദയഘടതില െപോതജനങളെട ൈദനംദിന
ജീവിത സോഹചരയങളമോയി കടതല ബനെപട നിലകന
റവനയ,
രജിോസഷന, ആഭയനരം, െപോതവിതരണവം ഉപോഭോകകോരയവം, കഷി,
സഹകരണം, വയവസോയം, ോമോോടോര െവഹികിളസ്, തോദശ സവയംഭരണം,
സോമഹയനീതി, െപോതവിദയോഭയോസം, വനം, ആോരോഗയം ( basic health
care), ടഷറി, പടികജോതി /പടികവരഗ ോകമം, പിോനോക ോകമം,
നയനപക ോകമം, പവോസി കോരയം എനീ വകപകളകം ൈവദയതി
ോബോരഡ് , ജല അോതോറിറി എനീ സോപനങളകം പോമഖയം നലകിയള
പഠനം നടതോെമന് തീരമോനിച.

V. 201617

ോലക് കമീഷന് അനവദിചിടള ബഡജറ് വിഹിതതില
വോഹനം
വോടകയ്
എടകനതിനള
തക
ഉളെപടതിയിടള
സോഹചരയതില കമീഷെന ഓഫീസ് പവരതനതിനോയി ഒര വോഹനം
അടിയനിരമോയി വോടകയ് എടകനതിന് തീരമോനിച.

കമീഷെന അടത
ോചരനതിന് തീരമോനിച.

ോയോഗം

2017

ോയോഗം ൈവകോനരം 4.45 ന് അവസോനിച.


ജനവരി

മോസം

16 ന്

