27.5.2017 ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്റെ ആന്റെ ആറാമത് േയാഗത്തിെ ആന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 ന് ആരംഭിച.കമ്മിഷന്റന് അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി
നീലാ ഗംഗാധരൻ, െ ആമമ്പര് െ ആസക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ്എന്നിവൈര് േയാഗത്തില് പെ ആങ്കെടുത.
കമ്മീഷന്റെ ആന്റെ നാളിതുവൈെ ആരയുള്ള പ്രവൈര്ത്തനങ്ങെ ആളക്കുറിച്ച് േയാഗം വൈിലയിരുത്തി. കഴിഞ
േയാഗത്തില് തീരുമാനിച്ച ചേില കാരയങ്ങളില് േവൈണ്ടത്ര മുന്നേന്നാട്ട് േപാകാന് കഴിഞിട്ടില.
അേതേപാെ ആല, സ്ഥാപനതല കമ്മിറ്റികള്ക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗരേരഖയില് അതത് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെ ആപ്പട്ട് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് സംബന്ധപ്പിച്ച് മുന്നന്കാല കമ്മിഷന്റനുകള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
വൈസ്തുതകള്
േക്രാഡീകരിക്കുന്നേതാെ ആടാപ്പം
അവൈര്
നല്കുന്നന്ന
േസവൈനങ്ങളില്
വൈീഴ
വൈരുതന്നുണ്ടേണ്ടാെ ആയന്നുണ്ടം
ഉണ്ടെ ആണ്ടങ്കെില്
അതിെ ആന്റെ
കാരണങ്ങളിേലക്കുമാണ്
നാം
കടന്നുണ്ട
െ ആചേേലണ്ടത്.മാര്ഗ്ഗരേരഖയുെ ആട അടിസ്ഥാനത്തില് വൈകുന്നപ്പുതല കമ്മിറ്റികള് നല്കുന്നന്ന വൈിവൈരങ്ങള്
േക്രാഡീകരിക്കാന് എളുപ്പമാവൈണം. േചോദ്യാവൈലികള് തയ്യറാക്കുന്നതിനും കിട്ടിയ മറുപടികള്
േക്രാഡീകരിക്കുന്നതിനും വൈിദ്ഗ്ധ േസവൈനം ആവൈശ്യമാണ്. ഐ.എം.ജിെ ആയ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ആട
പ്രവൈര്ത്തനങ്ങെ ആള മുന്നേന്നാട്ട് െ ആകാണ്ടുപേപാകാന് കഴിയില എന്നതിനാല് പകരം സംവൈിധാനെ ആത്തക്കുറിച്ച്
ചേിന്തിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട. വൈിദ്ഗ്ധസമിതികളുെ ആട രൂപീകരണത്തിന് അടുത്ത കമ്മിഷന്റന് േയാഗം വൈെ ആര
കാത്തിരിേക്കണ്ടതില എന്നീ കാരയങ്ങള് െ ആചേയര്മാന് ആമുന്നഖമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാര്ശ്വവൈല്കൃതര്, ദുര്ബ്ബല വൈിഭാഗങ്ങള് എന്നിവൈരുെ ആട ഉണ്ടന്നമനത്തിനുള്ള േക്ഷേമ നിയമങ്ങളുെ ആട
നടപ്പാക്കലും സഥാപനങ്ങളുെ ആട നടത്തിപ്പും എന്ന വൈിഷന്റയവും െ ആപാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള വൈിവൈരം
നല്കല്/െ ആപാതുജനങ്ങളുടെ ആട പരാതി പരിഹാര സംവൈിധാനം എന്നിവൈയുെ ആട അവൈേലാകനം എന്ന
വൈിഷന്റയവും കമ്മിഷന്റെ ആന്റെ മുന്നന്ഗണനാ വൈിഷന്റയങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ച് പഠനം നടതന്നതിന് കഴിഞ
േയാഗത്തില് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് േഡാ.മൃദുല് ഈപ്പന് (ആസൂത്രണ േബാര്ഡ് അംഗം),
േഡാ.ഡി.നാരായണ (ഡയറക്ടര്,GIFT),േഡാ.ഹരികുന്നമാര് (സംസ്ഥാന വൈികലാംഗ കമ്മീഷന്റണര്),
േഡാ.കിരണ്
(സംസ്ഥാന
േനാഡല്
ഓഫീസര്,
െ ആമന്റെല്
െ ആഹല്ത്ത്
േപ്രാഗ്രാം)
േഡാ.പി.െ ആക.ബി.നായർ (െ ആസന്റെർ േഫാർ െ ആജറേന്റൊളജിക്കല് സ്റ്റഡീസ്), അഡവ. നസീർ ചോലിയം
എന്നിവൈെ ആര ചേർച്ചക്കായി ക്ഷേണിക്കുകയും 26.7.2017 ല് പ്രാഥമിക ചേര്ച്ചകള് നടതകയുണ്ടാെ ആയന്ന്
കമ്മിഷന്റന് അംഗം ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന് േയാഗെ ആത്ത അറിയിച. േമല്പറഞ വൈിദ്ഗ്ധെ ആര
ഉണ്ടള്െ ആപ്പടുത്തി പാര്ശ്വവൈല്കൃതര്, ദുര്ബ്ബല വൈിഭാഗങ്ങള് എന്നിവൈരുെ ആട ഉണ്ടന്നമനത്തിനുള്ള േക്ഷേമ
നിയമങ്ങളുെ ആട നടപ്പാക്കലും സ്ഥാപനങ്ങളുെ ആട നടത്തിപ്പും എന്ന വൈിഷന്റയത്തിനായുള്ള വൈിദ്ഗ്ധസമിതി
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാെ ആണന്നുണ്ടം കമ്മീഷന്റന് അംഗം അഭിപ്രായെ ആപ്പട.
വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനം പുനരവൈേലാകനം െ ആചേയ്യുന്ന വൈിഷന്റയത്തില് സവീകരിച്ച നടപടികള്
കമ്മീഷന്റന് അംഗം ശ്രീ.സി.പി.നായര് വൈിശ്ദ്ീകരിച. ഇത് സംബന്ധപ്പിച്ച കരട് റിേപ്പാര്ട്ട്
ഒരു
മാസത്തിനുള്ളില് വൈിദ്ഗ്ധ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കാന് കഴിയുെ ആമന്ന് അേദ്ദേഹം അറിയിച.
സര്ക്കാര് സര്വൈീസിെ ആല േശ്ഷന്റി വൈികസനം സംബന്ധപ്പിച്ച പഠനം മുന്നമ്പ് നിശ്ചയിച്ചതുേപാെ ആല
പുേരാഗമിക്കുന്നുണ്ടെ ആവൈന്നുണ്ടം സര്ക്കാരിലുള്ള പരിശ്ീലന സ്ഥാപനങ്ങള് സന്ദര്ശ്ിച്ച് വൈിവൈരേശ്ഖരണം
നടതന്നതുള്െ ആപ്പെ ആടയുള്ള നടപടികള് അവൈസാന ഘട്ടത്തിലാെ ആണന്നുണ്ടം വൈിദ്ഗ്ധ സമിതിയുെ ആട േയാഗം
5.6.2017 ല് കൂടുന്നതാെ ആണന്നുണ്ടം ഈ പഠനത്തിന് േനതൃതവം നല്കുന്നന്ന കമ്മിഷന്റന് െ ആമമ്പര് െ ആസക്രട്ടറി
ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ് അറിയിച. പഠന റിേപ്പാര്ടം ശുപാര്ശ്കളും സമയബന്ധപ്പിതമായി
പൂര്ത്തിയാക്കി സമര്പ്പിക്കാന് കഴിയുെ ആമന്നുണ്ടം െ ആമമ്പര് െ ആസക്രട്ടറി അറിയിച.
തുടര്ന്ന് അജണ്ടയിെ ആല മറ്റു വൈിഷന്റയങ്ങള് ഒേരാന്നായി ചേര്ച്ച െ ആചേയ്യുകയും താെ ആഴ പറയുന്ന
തീരുമാനങ്ങള് ൈകെ ആക്കാള്ളുകയും െ ആചേയ.

1.

6.4.2017 െ ആല കമ്മീഷന്റെ ആന്റെ അഞ്ചാമത് േയാഗത്തിെ ആന്റെ മിനിട്സ് അംഗീകരിച.

2. ജൂണ് മാസത്തില് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന െ ആസമിനാറുകള് സംബന്ധപ്പിച്ച തിയതികള്
പിന്നീട് അനുേയാജയമായ സമയത്ത് നടത്താം എന്നുണ്ട തീരുമാനിച.
3. മലയാളം ഔദ്യേദ്യാഗിക ഭാഷന്റ- പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും സംബന്ധപ്പിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട് വൈിലയിരുത്തി.
4. േഡാ.മൃദുല്
ഈപ്പന്
(ആസൂത്രണ
േബാര്ഡ്
അംഗം),
േഡാ.ഡി.നാരായണ
(ഡയറക്ടര്,GIFT),േഡാ.ഹരികുന്നമാര്(സംസ്ഥാന
വൈികലാംഗ
കമ്മീഷന്റണര്),േഡാ.കിരണ്
(സംസ്ഥാന േനാഡല് ഓഫീസര്, െ ആമന്റെല് െ ആഹല്ത്ത് േപ്രാഗ്രാം),േഡാ. പി.െ ആക.ബി. നായർ
(െ ആസെ ആന്റെർ േഫാർ െ ആജറേന്റൊളജിക്കല് സ്റ്റഡീസ്), അഡവ. നസീർ ചോലിയം എന്നിവൈെ ആര
ഉണ്ടള്െ ആപ്പടുത്തി പാര്ശ്വവൈല്കൃതര്, ദുര്ബ്ബല വൈിഭാഗങ്ങള് എന്നിവൈരുെ ആട ഉണ്ടന്നമനത്തിനുള്ള േക്ഷേമ
നിയമങ്ങളുെ ആട നടപ്പാക്കലും സ്ഥാപനങ്ങളുെ ആട നടത്തിപ്പും എന്ന വൈിഷന്റയത്തിനായുള്ള
വൈിദ്ഗ്ധസമിതി രൂപീകരിക്കാനും, സമിതിയുെ ആട പ്രവൈർത്തനത്തിന് ആവൈശ്യമായ പിന്തുണ
നൽകുന്നവൈാനും തിരുമാനിച.
5. െ ആപാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള വൈിവൈരം നല്കല്/െ ആപാതുജനങ്ങളുെ ആട പരാതി പരിഹാര സംവൈിധാനം
എന്നിവൈയുെ ആട അവൈേലാകനം എന്ന വൈിഷന്റയത്തില് വൈിദ്ഗ്ധ സമിതി അടിയന്തരമായി
രൂപീകരിക്കാന് തീരുമാനിച.
6. വൈകുന്നപ്പ് തല/ സ്ഥാപന തല കമ്മിറ്റികള്ക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗരേരഖ നിര്േദ്ദേശ്ിക്കെ ആപ്പട്ട േഭദ്ഗതികേളാെ ആട
അന്തിമമാക്കുന്നതിന് െ ആമമ്പര് െ ആസക്രട്ടറിെ ആയ ചുമതലെ ആപ്പടുത്തി.
7. സര്ക്കാര് സര്വൈീസിെ ആല േശ്ഷന്റി വൈികസനം സംബന്ധപ്പിച്ച പഠനം മുന്നമ്പ് നിശ്ചയിച്ചതുേപാെ ആല
പൂര്ത്തീകരിക്കണെ ആമന്ന് തീരുമാനിച.
8. വൈിദ്ഗ്ധസമിതിയിെ ആല അംഗങ്ങള്ക്ക് േഹാണേററിയം നല്കുന്നന്നതിനുള്ള വൈിശ്ദ്ാംശ്ങ്ങള്
തയ്യാറാക്കി സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് െ ആമമ്പര് െ ആസക്രറിെ ആയ ചുമതലെ ആപ്പടുത്തി.
9. കമ്മീഷന്റന് െ ആമമ്പര് െ ആസക്രട്ടറിയുെ ആട ഔദ്യേദ്യാഗിക ഉണ്ടപേയാഗത്തിന്
വൈാങ്ങുന്നതിന് സര്ക്കാരില് നിര്േദ്ദേശ്ം സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച.

പുതിയ

വൈാഹനം

10. കമ്മീഷന്റന് െ ആചേയര്മാനും അംഗങ്ങള്ക്കും ഔദ്യേദ്യാഗിക വൈാഹനങ്ങള് ഏര്െ ആപ്പടുത്തിയിടള്ളത്
ടൂറിസം വൈകുന്നപ്പ് മുന്നേഖനയാണ്. എന്നാല് കമ്മീഷന്റന് െ ആമമ്പര്മാര്ക്ക് ആവൈശ്യമായ സമയങ്ങളില്
വൈാഹനം ഏര്െ ആപ്പടുതന്നതില് ചേില വൈീഴകള് ഉണ്ടള്ളതായി കമ്മീഷന്റൻ അംഗം ശ്രീ.സി.പി. നായർ
ശ്രദ്ധയിൽെ ആപ്പടുത്തി.
ചേീഫ് െ ആസക്രട്ടറി പദ്വൈിയിലുള്ള കമ്മീഷന്റന് അംഗങ്ങള്ക്ക്
സൗകരയപ്രദ്മായ രീതിയില് വൈാഹനങ്ങള് ഏര്െ ആപ്പടുതന്നതിനുള്ള ചുമതല ടൂറിസം വൈകുന്നപ്പിെ ആല
മുന്നതിര്ന്ന ഒരു ഉണ്ടേദ്യാഗസ്ഥെ ആന ഏല്പിചെ ആകാണ്ട് േനാഡല് ഓഫീസറായി നിേയാഗിക്കുന്നത്
േമല്പറഞ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെ ആപ്പട്ട കാരയങ്ങള്
ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നെ ആമന്നുണ്ടം അേദ്ദേഹം അഭിപ്രായെ ആപ്പട. ഈ നിർേദ്ദേശ്ം
പരിഗണിച്ച് ഇതിനാവൈശ്യമായ നടപടികള് സവീകരിക്കാന് ടൂറിസം വൈകുന്നപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല്
െ ആസക്രട്ടറിേയാട് ആവൈശ്യെ ആപ്പടാന് കമ്മീഷന്റൻ തീരുമാനിച.

11. വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനം പുനരവൈേലാകനം െ ആചേയ്യുന്ന വൈിഷന്റയത്തിലുള്ള വൈിദ്ഗ്ധ സമിതിയില്
ശ്രീ.പി.െ ആക.േകശ്വൈന് ഐ.എഫ്.എസ്, േഡാ.വൈി.േവൈണു ഐ.എ.എസ് എന്നിവൈെ ആരക്കൂടി
ഉണ്ടള്െ ആപ്പടുത്താന് തീരുമാനിച.
12. കമ്മീഷന്റെ ആന്റെ 7-ാാമത് േയാഗം 03.07.2017 ൈവൈകുന്നേന്നരം 3.30 ന് േചേരുന്നതിന് തീരുമാനിച.
േയാഗം ൈവൈകുന്നേന്നരം 5.30 ന് അവൈസാനിച.

