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13.12.2018 - ല് ചചേര്ന്ന ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ
പതരിനനെടഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനന്റെ നെടപടരി ക്കുറരിപത്
ചയഷ്കാഗന്ധം വവൈകുചന്നരന്ധം 3.30 മണരികത് നചേയര്മഷ്കാനന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയരില് ആരന്ധംഭരിച. കമമ്മീഷന
അന്ധംഗങ്ങളഷ്കായ ശമ്മീ.സരി.പരി.നെഷ്കായര്, ശമ്മീമതരി നെമ്മീലഷ്കാ ഗന്ധംഗഷ്കാധരന, കമമ്മീഷന നമമ്പര് നസക്രടറരി ശമ്മീമതരി ഷമ്മീല
ചതഷ്കാമസത് എന്നരിവൈര് സന്നരിഹരിതരഷ്കായരിരുന.
കുറഞ്ഞ
സമയതരിനുളരില്,
ഇതരിനെകന്ധം
തനന്ന
മൂന്നത്
റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകള്
സര്കഷ്കാരരിനെത്
സമര്പരിക്കുകയുണഷ്കാനയനന്ധം എന്നഷ്കാല് ഈ റരിചപഷ്കാര്ട്ടുകള്കത് എന്തു സന്ധംഭവൈരിക്കുന എന്നതത് നെനമ
അചലഷ്കാസരനപടുചതണതരിലഷ്കാനയനന്ധം ബഹ. നചേയര്മഷ്കാന ആമുഖമഷ്കായരി തനന്ന പറയുകയുണഷ്കായരി. ഇനെരിയുന്ധം
നെമ്മുനട മുന്നരിലുള പഠനെവൈരിഷയങ്ങള് ഏനറ പഷ്കാധഷ്കാനെദ്ധ്യമുളതന്ധം വൈരിപുലവുമഷ്കാണത് . പബരികത് ഹരിയറരിന്ധംഗരിലൂനട,
ജനെങ്ങള് മുചന്നഷ്കാടത് നവൈക്കുന്ന നെരിര്ചദ്ദേശങ്ങള് ബനനപട വൈകുപ്പുകളരില് നെരിന്നത് ലഭരിക്കുന്ന നെരിര്ചദ്ദേശങ്ങചളകഷ്കാള്
വൈരിലനപടതഷ്കാണത്. സുസരിര വൈരികസനെനത സന്ധംബനരിചത് കമമ്മീഷനന്റെ നെരിര്ചദ്ദേശങ്ങള് എത്രയുന്ധം ചവൈഗന്ധം
സര്കഷ്കാരരിനെത് സമര്പരികഷ്കാന കഴരിയണന്ധം. അചത ചപഷ്കാനല തനന്ന നസക്രചടറരിയറത് പരരിഷരണന്ധം സന്ധംബനരിച
പഠനെവുന്ധം ഏനറ പധഷ്കാനെനപടതഷ്കാണത്. കമമ്മീഷനന്റെ പവൈര്തനെങ്ങള് ജനെങ്ങളരിനലതരിക്കുന്നതരിനെത് സമൂഹ
മഷ്കാധദ്ധ്യമങ്ങളുനട സഷ്കാധദ്ധ്യത പചയഷ്കാജനെനപടുത്തുന്നതരിനുള തഷ്കാല്കഷ്കാലരിക സന്ധംവൈരിധഷ്കാനെങ്ങനള കുറരിചത്
ആചലഷ്കാചേരിചകണതണത് എനന്ധം ചൂണരികഷ്കാടരിനകഷ്കാണത് ബഹ. നചേയര്മഷ്കാന ചേര്ചകള്കത് തടകമരിട്ടു.
തമ്മീരുമഷ്കാനെങ്ങള്
ക്രമനെമ്പര്

വൈരിഷയന്ധം

തമ്മീരുമഷ്കാനെങ്ങള്

1

25.10.2018 നല ഭരണപരരിഷഷ്കാര
കമമ്മീഷനന്റെ പതരിചനെഴഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗന്ധം
മരിനെരിട്സത് അന്ധംഗമ്മീകരരികല്

മരിനെരിട്സത് അന്ധംഗമ്മീകരരിച.

2

25.10.2018 നല ഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ നെടപടരി റരിചപഷ്കാര്ടത് അന്ധംഗമ്മീകരരിച.
പതരിചനെഴഷ്കാമതത് ചയഷ്കാഗതരിനല
തമ്മീരുമഷ്കാനെങ്ങള് - നെടപടരി റരിചപഷ്കാര്ടത്

3

പപൗരചകനരിത ചസവൈനെപദഷ്കാനെന്ധം- മറത്
ജരിലകളരിനല പബരികത് ഹരിയറരിന്ധംഗുകള്
നെരിശ്ചയരിക്കുന്നതത് സന്ധംബനരിചത്

കഷ്കാസറചഗഷ്കാഡത്, വൈയനെഷ്കാടത്, തൃശൂര്, ചകഷ്കാടയന്ധം,
പതനെന്ധംതരിട
ജരിലകളരില്
കൂടരി
പബരികത്
ഹരിയറരിന്ധംഗുകള്
നെടത്തുന്നതത്
ഉചേരിതമഷ്കായരിരരിക്കുനമന്നത് ചേര്ച നചേയ. എന്നഷ്കാല്
സമയ പരരിമരിതരികള്ക്കുളരില് നെരിന നകഷ്കാണത്
ഏനതഷ്കാനക ജരിലകളരില് ഏചതത തമ്മീയതരികളരില്
പരരിപഷ്കാടരി
നെടതഷ്കാന
കഴരിയുന്ധം
എന്നതത്
നചേയര്മഷ്കാനന്റെ തമ്മീരുമഷ്കാനെതരിനു വൈരിട്ടു.

4

നസക്രചടറരിയറത് പരരിഷരണന്ധംപഠനെവുമഷ്കായരി ബനനപടത് ശരില്പശഷ്കാല
സന്ധംഘടരിപരിക്കുന്നതത് സന്ധംബനരിചത്

ശരില്പശഷ്കാല സന്ധംഘടരിപരികണനമന്ന നെരിര്ചദ്ദേശവുന്ധം
ഉപചദശക
സമരിതരി
രൂപമ്മീകരരികണനമന്ന
നെരിര്ചദ്ദേശവുന്ധം
തതത്വതരില്
അന്ധംഗമ്മീകരരിച.
ശരില്പശഷ്കാലയുനട തമ്മീയതരി,
സലന്ധം എന്നരിവൈ
പരിന്നമ്മീടത്
തമ്മീരുമഷ്കാനെരിക്കുന്ധം.
ഉപചദശക
സമരിതരിയരിചലകത്
റരിട. സരിവൈരില് സര്വമ്മീസത്
ഉചദദ്ധ്യഷ്കാഗസരഷ്കായ ശമ്മീ. എന്ധം. വൈരിജയനുണരി, ശമ്മീ.
ജരിജരി ചതഷ്കാന്ധംസണ, ശമ്മീ. നക. ചമഷ്കാഹനദഷ്കാസത്, ശമ്മീ.
എന്ധം. ഗരിരമ്മീശത്, ശമ്മീ. എസത്.എന്ധം. വൈരിജയഷ്കാനെനത്,
ചഡഷ്കാ. നക.എന്ധം. എബ്രഹഷ്കാന്ധം എന്നരിവൈനരയുന്ധം,
കൂടഷ്കാനത വൈകുപ്പു തലവൈനമഷ്കാരഷ്കായരി
അനുഭവൈ

പരരിജഷ്കാനെമുള രചണഷ്കാ മൂചന്നഷ്കാ ചപചരയുന്ധം കൂടരി
ഉള്നപടുതണനമന്നത് തതത്വതരില് തമ്മീരുമഷ്കാനെരിച.
ചമല്പറഞ്ഞവൈരുനട ഇകഷ്കാരദ്ധ്യതരിലുള സമതന്ധം
വൈഷ്കാങ്ങരിയ ചശഷന്ധം, അനലങരില് പകരകഷ്കാനര
നെരിര്ചദ്ദേശരിച നകഷ്കാണത്
അനരിമ തമ്മീരുമഷ്കാനെന്ധം
എടുകഷ്കാനമന്നത് നെരിശ്ചയരിച.
5

വൈരിവൈരിധ പഠനെപവൈര്തനെങ്ങളുനട പവൈര്തനെ പുചരഷ്കാഗതരി വൈരിലയരിരുതരി.
പുചരഷ്കാഗതരി- അവൈചലഷ്കാകനെന്ധം

6

നചേയര്മഷ്കാന
അനുവൈദരിക്കുന്ന
മറത്
വൈരിഷയങ്ങള്അഡമ്മീഷണല്
അജണഭരണപരരിഷഷ്കാര കമമ്മീഷനന്റെ പവൈര്തനെങ്ങള്
കൂടുതല് ജനെങ്ങളരിചലനകതരികഷ്കാന ഒരു
തഷ്കാലഷ്കാലരിക സന്ധംവൈരിധഷ്കാനെന്ധം ആരന്ധംഭരികണന്ധം.
രചണഷ്കാ
മൂചന്നഷ്കാ
ചപനര
നപഷ്കാജകത്
നട്രെയരിനെരികളഷ്കാചയഷ്കാ
നപഷ്കാജകത്
അസരിസ്റ്റന്റുമഷ്കാരഷ്കാചയഷ്കാ
മൂന്നത് മഷ്കാസചതകത്
ആദദ്ധ്യഘടനമന്ന നെരിലയരില് നെരിചയഷ്കാഗരിക്കുക.

നെരിര്ചദ്ദേശന്ധം
വൈരിശദമഷ്കായ
ചേര്ചകള്കത്
വൈരിചധയമഷ്കാചകണതണത്. ഫണരിനന്റെ ലഭദ്ധ്യത,
സര്കഷ്കാര് അനുമതരി തടങ്ങരിയ കഷ്കാരദ്ധ്യങ്ങള്
വൈരിലയരിരുതരിയ ചശഷന്ധം തമ്മീരുമഷ്കാനെനമടുകഷ്കാന്ധം.

മറ്റു തമ്മീരുമഷ്കാനെങ്ങള്
പപൗരചകനരിത ചസവൈനെങ്ങള് സന്ധംബനരിച പബരികത് ഹരിയറരിന്ധംഗുകചളഷ്കാനടപന്ധം പഷ്കാര്ശത്വവൈല്കരരികനപട
വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങളഷ്കായ പടരികവൈര്ഗ്ഗകഷ്കാര് പടരികജഷ്കാതരികഷ്കാര്, മതദ്ധ്യ നതഷ്കാഴരിലഷ്കാളരികള് എന്നമ്മീ വൈരിഭഷ്കാഗങ്ങളുനട പചതദ്ധ്യക
നസഷനുകള് കൂടരി സന്ധംഘടരിപരിക്കുന്നതരിനന്റെ സഷ്കാധദ്ധ്യത പരരിചശഷ്കാധരികണന്ധം.
കമമ്മീഷനന്റെ അടുത ചയഷ്കാഗന്ധം 2019 നഫബ്രുവൈരരി ആദദ്ധ്യവൈഷ്കാരന്ധം ചചേരുന്നതരിനെത് തമ്മീരുമഷ്കാനെരിച.

ചയഷ്കാഗന്ധം 4.30 മണരികത് അവൈസഷ്കാനെരിച.
-------------------------

