24.10 .2017- ല് േചേര്ന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
ഒന്പതാ മത് േയാഗത്തിെ ന്റെ നടപടി കുറിപ്പ്

േയാഗം ൈവൈകുേന്നരം 3.30 ന് െ ചേയര്മാെ ന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ആരംഭിച. കമ്മീഷന്റന്
അംഗങ്ങളായ ശ്രീ.സി.പി.നായര്, ശ്രീമതി നീലാ ഗംഗാധരന്, കമ്മീഷന്റന് െ മമ്പര് െ സക്രട്ടറി
ശ്രീമതി ഷന്റീല േതാമസ് എന്നിവൈര് േയാഗത്തില് സന്നിഹിതരായിരുന.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ കഴിഞ്ഞ എട്ടു േയാഗങ്ങളിെ ല തീരുമാനങ്ങളുടെ ട
വൈിലയിരുേത്തണ്ടതുണ്ട്

എനം

വൈകുപ്പുതല/സ്ഥാപനതല

പൂര്ത്തീകരണം

കമ്മിറ്റികള്

ഫലപ്രദമായി

പ്രവൈര്ത്തിക്കുന്നില്ല എനം തുടക്കത്തില് തെ ന്ന െ ചേയര്മാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. വൈകുപ്പില്
നിേന്നാ

വൈകുപ്പ്

അദ്ധ്യക്ഷന്മാരില്

വൈിവൈരങ്ങെ ളക്കാള്

വൈിശ്വാസയത

നിേന്നാ

യഥാര്ത്ഥ

സമ്മര്ദ്ദം

െ ചേലുത്തി

ഗുണേഭാക്താക്കളായ

വൈാങ്ങിെ യടുക്കുന്ന

ജനങ്ങളില്

നിനം

േശ്ഖരിക്കുന്ന വൈിവൈരങ്ങള്ക്കുണ്ട് എനം െ ചേയര്മാന് അഭിപ്രായെ പ്പട്ടു. മുന് ഭരണപരിഷ്കാര
കമ്മിറ്റികളുടെ ട

ശുപാര്ശ്കള്

യാന്ത്രികമായി

ആവൈര്ത്തിക്കെ പ്പടാതിരിക്കാനാണ്

ശുപാര്ശ്കളുടെ ടയും അവൈയില് നടപ്പാക്കെ പ്പടാെ തേപായതിെ ന്റെയും കാരണങ്ങള് സംബന്ധിച്ച്
ഒരു േരഖ തയ്യാറാക്കാന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുനെ വൈങ്കിലും സി.എം.ഡി. െ യ ചുമതലെ പ്പടുത്തിയ
ആ േരഖ ഇതുവൈെ രയും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന കാരയവും െ ചേയര്മാന് എടുത്തു പറഞ.
വൈിജിലന്സ് സംവൈിധാനെ ത്ത കുറിചള്ള കമ്മീഷന്റെ ന്റെ ആദയ റിേപ്പാര്ട്ടിെ ന്റെ നടപ്പാക്കല്
സംബന്ധിച്ച തല്സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കണം. േലാകായുക്ത, ഓംബുഡ്സ്മാന് തുടങ്ങിയ അഴിമതി
വൈിരുദ്ധ് സംവൈിധാനങ്ങെ ള കുറിചള്ള പഠനവും ശുപാര്ശ്കളുടം രൂപെ പ്പടുത്തുക, പാര്ശ്വവൈല്കൃത
വൈിഭാഗങ്ങളുടെ ട

േക്ഷമനിയമങ്ങള്

സംബന്ധിച്ച

വൈിലയിരുത്തലിനായി

പ്രസിദ്ധ്ീകരിച്ച

േചോദയാവൈലി ഫലപ്രദമായ ആശ്യവൈിനിമയത്തിന് ഉതകിേയാ എന്ന് പരിേശ്ാധിക്കണെ മനം
കൂടാെ ത, കമ്മീഷന്റന് ഉേദയാഗസ്ഥര് വൈിവൈിധ സ്ഥാപനങ്ങളില് നടത്തിയ സന്ദര്ശ്നത്തിെ ന്റെ
അവൈേലാകന റിേപ്പാര്ട്ട് സമഗ്രമാേക്കണ്ടതുെ ണ്ടനം

ലഭിച്ച പ്രസക്തമായ വൈിവൈരങ്ങള്

പ്രേയാജനെ പ്പടുത്താനുള്ള പ്രവൈര്ത്തന പദ്ധ്തി, റിേപ്പാര്ട്ട് ഘട്ടത്തില് ഉള്െ പ്പടുത്തണെ മനം
െ ചേയര്മാന് നിര്േദ്ദശ്ിച. KILA െ യ ഏതെ തല്ലാം േമഖലകളിെ ല പഠനങ്ങളില് ഏതതളവുവൈെ ര
ബന്ധെ പ്പടുത്തണെ മന്നത്
കൂട്ടിേച്ചര്ത്തു.

സംബന്ധിച്ച

വൈയക്തത

ഉണ്ടാകണെ മനം

െ ചേയര്മാന്

െ ചേയര്മാെ ന്റെ
വൈിശ്ദീകരണവും

അഭിപ്രായങ്ങളുടം,

കമ്മീഷന്റന്

നിര്േദ്ദശ്ങ്ങളുടം

െ മമ്പര്മാരുെ ട

െ മമ്പര്

അഭിപ്രായങ്ങളുടം

തുടര്ന്ന്

െ സക്രട്ടറിയുെ ട
ചേര്ച്ച

െ ചേയ.

അജണ്ടയിെ ല ഓേരാ വൈിഷന്റയവും പ്രേതയകമാെ യടുത്ത് വൈിശ്ദമായ ചേര്ച്ച നടത്തുകയും ചുവൈെ ട
േചേര്ക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള് ൈകെ ക്കാള്ളുകയും െ ചേയ.
തീരുമാനങ്ങള്
അജണ്ട
ഇനം
നമ്പര്

വൈിഷന്റയം

തീരുമാനങ്ങള്
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30.08.2017-െ ല
ഭരണപരിഷ്കാര മിനിട്സ് അംഗീകരിച.
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ 8-ാാമത് േയാഗതീരുമാനങ്ങള്- മിനിട്സ് അംഗീകരിക്കല്
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30.08.2017-െ ല
ഭരണ
കമ്മീഷന്റെ ന്റെ
േയാഗതീരുമാനങ്ങള്റിേപ്പാര്ട്ട്
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ഭരണപരിഷ്കാരത്തിനായുള്ള
ബന്ധെ പ്പട്ട
വൈകുപ്പുകളുടെ ടയും
വൈകുപ്പുതല/സ്ഥാപനതല കമ്മിറ്റികള് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടയും
േമധാവൈികള്
ഊര്ജ്ജിതമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ഗവൈ.െ സക്രട്ടറിമാര്,
േനാഡല്
ഓഫീസര്മാര്,
എന്നിവൈെ ര
പെ ങ്കടുപ്പിചെ കാണ്ടുള്ള േയാഗം 2017 നവൈംബര് 3 ന്
ഗവൈ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിേലാ, ഐ.എം.ജി.യിേലാ
സൗകരയപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് നടത്തുവൈാന്
തീരുമാനിച. രാവൈിെ ല 10
മണിക്ക്
ആരംഭിക്കുന്ന േയാഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന്
അവൈസാനിക്കും.
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ഉേദയാഗസ്ഥേശ്ഷന്റിവൈികസനംശ്ില്പശ്ാല നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

പരിഷ്കാര നടപടി റിേപ്പാര്ട്ട് അംഗീകരിച (ഇത്
8-ാാമത് സംബന്ധിച്ച
ൈകെ ക്കാണ്ട
കൂടുതല്
നടപടി തീരുമാനങ്ങള്
ഈ
മിനിട്സിെ ന്റെ
'മറ്റ്തീരുമാനങ്ങളില്'
ഉള്െ പ്പടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്.)

ഉേദയാഗസ്ഥേശ്ഷന്റിവൈികസനം
എന്ന
വൈിഷന്റയവുമായി ബന്ധെ പ്പട്ട സംസ്ഥാനതല
ശ്ില്പശ്ാല 2017 നവൈംബര് 13 ന് നടത്തുവൈാന്
തീരുമാനിച.
രാവൈിെ ലയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി
െ സഷന്റനുകളായാണ് ശ്ില്പശ്ാല സംഘടിപ്പിക്കുക.
ശ്ില്പശ്ാലയുെ ട വൈിഷന്റയാവൈതരണം
നടത്താന് മുന് ചേീഫ് െ സക്രട്ടറി ശ്രീ. എസ്.
എം.
വൈിജയാനന്ദിെ ന
ക്ഷണിക്കാനും
തീരുമാനിച. േശ്ഷന്റി വൈികസനം സംബന്ധിച്ച
ശുപാര്ശ്കള് ഉള്െ ക്കാള്ളുന്ന റിേപ്പാര്ട്ട്
ഡിസംബര് മാസത്തില് പൂര്ത്തീകരിേക്കണ്ടതാെ ണനം
തതവത്തില്
(In
Principle)തീരുമാനിച.

5

േക്ഷമ നിയമങ്ങളുടെ ട അവൈേലാകനം ഏതകദിന െ സമിനാര് 2017 ഡിസംബര് 13 ന്
സംബന്ധിച്ച പഠനം- െ സമിനാര്/- നടത്തുവൈാന് തീരുമാനിച.
െ സമിനാറിന്
വൈര്ക്ക്േഷന്റാപ്പ്
നടത്തുന്നത് ക്ഷണിക്കെ പ്പേടണ്ടവൈരില്
ഈ
സംബന്ധിച്ച്.
വൈിഷന്റയവുമായി
ബന്ധെ പ്പട്ട
മുന്
മന്ത്രിമാെ രയും,
മാധയമ പ്രവൈര്ത്തകെ രയും
കൂടി ക്ഷണിക്കാന് തീരുമാനിച.
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േക്ഷമനിയമങ്ങളുടെ ട
അവൈേലാകനം െ ചേയര്മാന് പെ ങ്കടുക്കുന്ന മൂന്ന് പബ്ലിക്
സംബന്ധിച്ച
പഠനംപബ്ലിക്ക് ഹിയറിംഗുകള് േമഖല തിരിചം വൈിഷന്റയം
ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരിചം
തിരുവൈനന്തപുരം,
െ കാച്ചി,
േകാഴിേക്കാട് എന്നിവൈിടങ്ങളില് നടത്തുവൈാന്
തീരുമാനിച.
ഇതില് തിരുവൈനന്തപുരത്ത്
വൈനിതാ
േക്ഷമം
എന്ന
വൈിഷന്റയെ ത്ത
അധികരിച്ച്
ഡിസംബര് 2-ാാം വൈാരം
പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ്
നടത്തുവൈാന് തീരുമാനിച.
െ കാച്ചി, േകാഴിേക്കാട് എന്നിവൈിടങ്ങളിെ ല
വൈിഷന്റയങ്ങളുടം
തീയതിയും
തുടര്ന്ന്
തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.
േക്ഷമനിയമങ്ങളുടെ ട
അവൈേലാകനം
സംബന്ധിച്ച പഠന റിേപ്പാര്ട്ട് 2018 ജനുവൈരി
മാസത്തില്
പൂര്ത്തീകരിക്കണെ മന്ന്
തതവത്തില് (In Principle) തീരുമാനിച.
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കമ്മീഷന്റെ ന്റെ പ്രവൈര്ത്തനം - വൈിവൈിധ അജണ്ട
3-ല്
തീരുമാനിച്ചതുേപാെ ല
വൈകുപ്പുകള് പുലര്ത്തുന്ന നിസ്സംഗത വൈകുപ്പതല/സ്ഥാപനതല
കമ്മറ്റികളുടെ ട
ശ്രദ്ധ്യില്െ പ്പടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് േയാഗം േചേര്ന്ന േശ്ഷന്റം പ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങള്
ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ എന്ന് പരിേശ്ാധിച്ച് തുടര്
നടപടികള് സവീകരിക്കാം.
സ്ഥാപനതല
കമ്മിറ്റികള്
ഫലപ്രദമാകാത്ത
സാഹചേരയത്തില് അതത് വൈകുപ്പുകളുടമായി
ബന്ധെ പ്പട്ട
ഗുണേഭാക്താക്കളുടെ ട
പ്രതികരണങ്ങള്
േശ്ഖരിച്ച്
േക്രാഡീകരിക്കാനും തീരുമാനിച.

8

കമ്മീഷന്റെ ന്റെ ഓഫീസ് ഐ.എം.ജി. ഇക്കാരയത്തില്
യിേലയ്ക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടി - നിലവൈിെ ല ഗതിയില്ലാത്തതില്
അവൈസ്ഥ സംബന്ധിച്ച്.
േരഖെ പ്പടുത്തി.

9

ഉേദയാഗസ്ഥ
േശ്ഷന്റി
വൈികസനംകമ്മീഷന്റന് ഉേദയാഗസ്ഥര്
വൈിവൈിധ
പരിശ്ീലന
സ്ഥാപനങ്ങളില്
നടത്തിയ
സന്ദര്ശ്നങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്.

പ്രവൈര്ത്തനപുേരാകമ്മീഷന്റന്
അതൃപ്തി

കമ്മീഷന്റന് ഉേദയാഗസ്ഥര് വൈിവൈിധ പരിശ്ീലന
സ്ഥാപനങ്ങളില്
നടത്തിയ
സന്ദര്ശ്നങ്ങളുടെ ട
സമഗ്രമായ
അവൈേലാകന
റിേപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കാന്
തീരുമാനിച.

മറ്റ് തീരുമാനങ്ങള്

1. 'കില'െ യ ഏതെ തല്ലാം േമഖലകളില് ഏതതു രീതിയിലാണ് സഹകരിപ്പിേക്കണ്ടത് എന്നത്
സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷന്റന് കൃതയത വൈരുത്തിയ േശ്ഷന്റം അവൈരുമായി കൂടിയാേലാചേന
നടത്താന് തീരുമാനിച.
2. െ പാതുജനങ്ങളുടമായി സംവൈദിക്കുന്നതിന് േചോദയാവൈലികള് മാത്രം മതിയാവൈിെ ല്ലനം
മുന് േയാഗങ്ങളില് തീരുമാനിച്ചതുേപാെ ല ചേര്ച്ചകള്, േചോദയാവൈലി, സമൂഹമാധയമങ്ങള്,
മാധയമറിേപ്പാര്ട്ടുകള്

തുടങ്ങിയ സാദ്ധ്യതകള് കൂടി

പ്രേയാജനെ പ്പടുത്തണെ മനം

തീരുമാനിച.
3. പൗരേകന്ദ്രീകൃത േസവൈനങ്ങള് (Citizen Centric Services) സംബന്ധിച്ച പഠനം 2018
മാര്ച്ച് മാസേത്താെ ട പൂര്ത്തീകരിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കണെ മന്ന് തീരുമാനിച.
4. കമ്മീഷന്റെ ന്റെ 10-ാാമത് േയാഗം ഡിസംബര്14 ന് ൈവൈകുേന്നരം 3.30 ന് കൂടുന്നതിന്
തീരുമാനിച.
േയാഗം ൈവൈകീട്ട് 5.00 മണിക്ക് അവൈസാനിച.

