06.04.2017 ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ  ന്റെ അഞ്ചാമത്
േയാഗത്തിെ  ന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

ോയോഗം ൈവകോനരം 3.30 ന് ആരംഭിച.
ശീ.സി.പി.നോയര ോയോഗതില സനിഹിതനോയിരന.

കമീഷന അംഗമോയ

കഴിഞ ോയോഗതില നോം തീരമോനിച മികവോറം എലോ കോരയങളം
നടപോകി കഴിഞതോയി െചയരമോന ആമഖമോയി ചണികോടി.
നോം എന
തീരമോനികന എനത് പധോനമോണ്; മന
കമീഷനകളെട ശപോരശകള നടപോകനതിെല വിടവകള കെണതക എനത്
ഈ കമീഷെന ദിശ നിരണയികനതില പധോനമോണ് ; അതെകോണോണ് മന
കമീഷനകളെട ശപോരശകള നടപോകിയതിെനകറിച് പഠികോന സി.എം.ഡി
െയ ചമതലെപടതവോന തീരമോനിചത് ; ആ റിോപോരടിെന അടിസോനതിലോവം
നമെട ഭോവി പവരതനങളില ചിലതിെന ദിശ നിരണയികെപടക; ഇനിയോങോട്
നോെമടകന ഓോരോ തീരമോനങളകം വയകമോയ സോധകരണം ആവശയമോയി വരം
എനീ കോരയങള െചയരമോന തടരന് പറഞ.
സോപന തല കമിറികളകള മോരഗോരഖ കോറകടി വിശദോംശങള
ോചരത െകോണ് സമഗമോകണെമനം കമിറിയെട ഘടന, പവരതനരീതി,
റിോപോരടിംഗ്, ഓോരോ വകപിലം നിരോദശങള സമരപികോനള ോമഖലകള,
നിരോദശങളെട ോഫോരമോറ് തടങിയ വിശദോംശങള ഉണോകണെമനം െചയരമോന
നിരോദശിച.
ഭോവി പവരതനങളകള സമയ കമം തയോറോകിയതനസരിച് ോമയ്
മോസോതോെട ോചോദയോവലി തയോറോകണം. അതിന ോശഷം മോതോമ മനകോല
കമീഷനകളെട ശപോരശകള നടപോകിയത് സംബനിച പഠന റിോപോരട്
ലഭികകയള. ോചോദയോവലികള തയോറോകനതിന് മമോയി അതിെന സമഗത
ഉറപോകനതിന് അതത് വിഷയം സംബനിച് മനകോല കമീഷനകള സമരപിച
ശപോരശകളെട നടപോകല സംബനിച പഠന റിോപോരട് കമീഷന വശം
ഉണോയിരികനത് അഭികോമയമോെണന് െചയരമോന അഭിപോയെപട.
നോലോം
ഭരണപരിഷോര
കമീഷന
റിോപോരടകള
മലയോളതിലോയിരികം തയോറോകക എങിലം ആവശയെമങില ഇംഗീഷിോലകം
വിവരതനം െചയനതില െതറിലോെയന് െചയരമോന അഭിപോയെപട.
െചയരമോന
ചണികോടിയ
വിഷയങളിോനല
ആവശയമോയ
വിശദീകരണങള കമീഷന അഡീഷണല െസകടറി നലകി. തടരന്
അജണയിെല വിഷയങള ഒെനോനോയി വിശദമോയി ചരച െചയകയം
തോെഴപറയന തീരമോനങള ൈകെകോളകയം െചയ :

1) നിലവിലള വിജിലനസ് സംവിധോനവം അതിെന ഘടനയം
പനരവോലോകനം െചയന പഠനെത സഹോയികനതിനോയി തോെഴപറയന
വിദഗധരെട ോസവനം ഉപോയോഗെപടതോന തീരമോനിച.
•
•
•
•
•
•

ോജകബ് ോതോമസ് ഐ.പി.എസ്
ബി.സനയ ഐ.പി.എസ്
ോജോണ ബിോടോ, നിയമ െസഷയല െസകടറി (റിട.)
അഡവ.െചറനിയര. പി. ശശിധരന നോയര
സോരനന , ഐ.ജി ,വിജിലനസ് (റിട.)
അഗസിന, വിജിലനസ് ലീഗല അൈഡവസര.

2) സരകോര സരവീസിെല ോശഷി വികസനം (Capacity Development in
Government)
സംബനിച
പഠനം
നടതനതിന്
കമീഷെന
സഹോയികനതിനോയി തോെഴപറയന വിദഗധരെട ോസവനം ഉപോയോഗെപടതോന
തീരമോനിച.
•
•
•
•
•
•

അലകോണര ോജകബ് ഐ.പി.എസ് (റിട.)
ഗോയതി നോയര ഐ.ഇ.എസ് , സംസോന ആസതണ ോബോരഡ്.
അഡവ.രോജോശഖരന നോയര, അഡീഷണല െസകടറി (റിട.)
ോമോഹനനോഥ ബോബ, അഡീഷണല െസകടറി (റിട.)
െക.വിജയകമോരന, അഡീഷണല െസകടറി (റിട.)
ോഡോ.ആര.റോം ോമോഹന, െപോഫസര,ഐ.എം.ജി

3) പോരശവവലകതര, ദരബല വിഭോഗങള എനിവരെട ഉനമനതിനോയള
െവലെഫയര നിയമങളെട നടപോകലം, സോപനങളെട നടതിപം (Reaching
the unreached – Review of operationalization of selected welfare
legislations and care institutions) എന വിഷയവം െപോതജനങളകള
വിവരം നലകല /െപോതജന പരോതി പരിഹോര സംവിധോനം എനിവയെട
അവോലോകനം (Review of information and Public Grievance Redressal
Mechanism in Government) എന വിഷയവം കമീഷെന മനഗണനോ
വിഷയങളോയി നിശയിച് പഠനം നടതനതോണ്.
ഈ വിഷയങളമോയി
ബനെപട വിദഗധെര തടരന് തീരമോനികനതോണ്.
4) സോപന തല കമിറികളകള മോരഗോരഖ തതവതില അംഗീകരിച.
കമിറിയെട ഘടന, പവരതനരീതി, റിോപോരടിംഗ് , ഓോരോ വകപിലം നിരോദശങള
സമരപികോനള ോമഖലകള, നിരോദശങളെട ോഫോരമോറ് തടങിയ വിശദോംശങള
ഉളെപടതി ഇത് സമഗമോകനതോണ്.

5) കമീഷെന സഗമമോയ പവരതനതിന ോവണി ഒര ോഡറോ എനടി
ഓപോറററെട തസിക കടി കമീഷന ഓഫീസില സഷികനതിന് സരകോരിോനോട്
അഭയരതികനതിന് തീരമോനിച.
6) 2017 ആഗസ് 31 വെരയള കമീഷന പവരതനങളെട സമയകമവം
( time lines) അതില ഉളെപട പവരതനങളം തതവതില അംഗീകരിച.
7) കമീഷന ോവണി ോചോദയോവലി തയോറോകനതിനം കമീഷന
െവബൈസറ് വഴിയം അലോെതയം ലഭികന െപോതജനങളോടയം മറളവരോടയം
നിരോദശങള ോകോഡീകരികനതിനം
ഐ.എം.ജി യില നിനം ഒര
ഫോകലറിയെട ോസവനം ോതടനതിന് തീരമോനിച.
8) കമീഷെന ആറോമത് ോയോഗം 2017 െമയ് മോസം 27 ാോം തീയതി
ൈവകിട് 3.30 ന് ോചരനതോണ്.
5 മണിക് ോയോഗം അവസോനിച.


