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ആമുഖാം
സുസാംഘടിതവാം ോരയക്ഷമവമായ ഒരു ഭരണ നിര്ക്വഹണ സാംവിധാനാം എല്ലാ
കക്ഷമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങളുസടയാം അടിസ്ഥാനശിലയാണ്. ഏസതാരു ഭരണ സാംവിധാനവാം
എകാലകതക്കുാം ഒകര അവസ്ഥയില് നിലനില്ക്കുേ എന്ത് അസാധയമാണ്.
ോലാനസൃതമായി പുകരാഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങസള നിരന്തരാം സ്ാാംശീേരിസചടുതാണ്
ആധുനിേ മനഷയന് തസന്റ അസാംഘടിത വനയ ജീവിത പരിസരങ്ങളില് നിന്നാം സുസാംഘടിത
നാഗരിേതേള് പടുത്തുയര്ക്തിയത്. സമീപ ോലത് അസാധാരണ കവഗതയിലുള്ള
മാറ്റങ്ങളിലൂസടയാണ് ആധുനിേ മനഷയ സമൂഹാം േടന്ന സപായ്കസകാണ്ടിരിക്കുന്ത്. വിജ്ഞാന
വികഫാടനവാം ത്നസൃതമായ സാകങ്കതിേ വി്യാ വളര്ക്ചയാം ആണ് ഈ മാറ്റങ്ങളുസട ചാലേ
ശക്തി. ഭരണ നിര്ക്വഹണ സാംവിധാനങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനവാം അകത കതാതില് മാറ്റങ്ങള്ക്
വികധയമായി പുന:സാംഘടിപികസപുസോണ്ടിരുസന്ങ്കില് മാത്രസമ ോലാനസയതമായ
സാമൂഹയ പുകരാഗതി കേവരികാനാം സമൂഹാം ആവശയസപടുന് രീതിയില്
ഭരണസാംവിധാനതിന് പ്രവര്ക്തികാനാം സാധിക്കുേയള്ളൂ.
സാമൂഹയ, സാമ്പതിേ കമഖലേളിലുാം, ശാസ്ത്ര സാകങ്കതിേ രാംഗത്തുാം
സാംഭവിച്ചുസോണ്ടിരിക്കുന് പുകരാഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങള്കനസൃതമായി ഭരണ നിര്ക്വഹണ
സാംവിധാനങ്ങളില്
രൂപസപടുകതണ്ട
പരിഷ്കരണങ്ങസള
േസണ്ടത്തുേയാം
അടയാളസപടുത്തുേയാം സചയ്യുേ, ഇതരാം മാറ്റങ്ങസള ോരയക്ഷമമായി പ്രതിഫലിപിക്കുന്
പ്രവര്ക്തന മാതൃേേള് ഭരണയന്ത്രതിസല ഓകരാ ഘടേങ്ങള്ക്കുാം നിര്ക്കേശിക്കുേ എന്ീ
ലക്ഷയങ്ങകളാസടയാണ് കേരള സര്ക്കാര്ക് നാലാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന നികയാഗിചത്.
സപാതു ഭരണ രാംഗവമായി ബന്ധസപട 13 പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളില് ഉള്ള കമഖലേള്
സതസരസെടുത് നിലവിസല പ്രശ്നങ്ങള് വിലയിരുതി അവ ോലാനസൃതമായി
പരിഷ്കരിക്കുന്തിനള്ള ശുപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിക്കുേ എന് ചുമതലയാണ്
േമ്മീഷസന ഏല്പിചത്.
േമ്മീഷസന്റ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള് ചുവസട കചര്ക്ക്കുുുന്ന:
1. To review the structure and functioning of the administrative machinery of
the State and suggest measures for improving it’s responsiveness,
efficiency and effectiveness as is required in a welfare State.
2. To revisit and redefine the roles of departments and important agencies in
Government.

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

3. To suggest measures for co-ordinated and joined-up functioning of
Government departments and agencies to enhance positive outcomes.
4. To suggest measures to eliminate delays, corruption, favouritism and
nepotism and to make administration result oriented.
5. To suggest steps for enhancing delegation of powers to increase efficiency
and citizen satisfaction.
6. To suggest modern management methods and Information Technology
system and tools, which can be adapted in Government.
7. To review the policies relating to recruitment, placement and promotion
and suggest measures for improvement of the performance of civil servants.
8. To suggest methods for democratisation of different organs of Government
at various levels and increase participation of the people in governance.
9. To assess the delivery of key public services and suggest measures for
increasing their efficiency.
10. To suggest measures to make Government more open and accountable.
11. To suggest measures to refine/operationalize Gender Budgeting. Child
Budgeting.
12. To recommend modern fiscal planning tools like output and outcome –
based budgeting.
13. To assess the capacity building system in Government and suggest
measures to make it more effective.
14. To make any other recommendation arising from the above matters or
incidental to them or considered necessary or appropriate by the
Commission.

ഭാരത സര്ക്കാരിസന്റ രണ്ടാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് റികപാര്ക്ടില്
ഉള്സകാള്ളിചിുള്ളതുാം േൗടിലയസന്റ അര്ക്ഥശാസ്ത്രതില് നിന്നാം എടുതിുള്ളതുമായ
സദ്ഭരണാം (Good Governance) സാംബന്ധിച ഉദ്ധ്രണി ഇപ്രോരമാണ്. ‘‘പ്രജേളുസട
സകന്താഷതിലാണ് അവസന്റ (രാജാവിസന്റ) സകന്താഷാം കുടിസോള്ളുന്ത്. അവരുസട
കക്ഷമതിലാണ് അവസന്റ കക്ഷമാം. അവസന സകന്താഷിപിക്കുന്സതാന്നാം അല്ല അവന്
പ്രിയങ്കരാം, മറിച്, അവസന്റ പ്രജേള്ക് സകന്താഷാം പേരുന്ത് എന്താം അവന്

2 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം

ആമുഖാം

പ്രിയങ്കരമാകുുുന്ന’’. (“in the happiness of his subjects lies his happiness, in their
welfare his welfare. Whatever pleases himself, he does not consider good, but
whatever pleases his subjects he considers as good”). ഈ ഉദ്ധ്രണിയസട ആശയാം

ഉള്സകാണ്ടാം േമ്മീഷസന്റ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളില് ഊന്ി നിന്നസോണ്ടമുള്ള ഒരു
ോഴ്ചപാട് േമ്മീഷന് രൂപസപടുത്തുേയാം ത്നസൃതമായി േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയാം
രീതിശാസ്ത്രവാം പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്കുേയാം ഉണ്ടായി. േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയാം രീതിശാസ്ത്രവാം
അനബന്ധാം -1 ആയി കചര്ക്തിുണ്ട്.
േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയാം രീതിശാസ്ത്രവാം അനസരിച് 7 മുഖയ പ്രകമയങ്ങസള
അടിസ്ഥാനമാകിയാണ് േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ചിടസപടുതിയിുള്ളത്. അവ ചുവസട
കചര്ക്ക്കുുുന്ന:
1. പൗരകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള് (Citizen First Services)
2. പരിസ്ഥിതിയാം സുസ്ഥിര വിേസനവാം (Environment of Sustainable
Development).
3. പാര്ക്ശ്വത്കകൃത സമൂഹാം മുഖയധാരയികലക് (Reaching the unreached)
4. ആസൂത്രണവാം ധനോരയവാം (Planning and Finance)
5. ഫലപ്രാപ്തിയളളതുാം ോരയക്ഷമവമായ ഭരണാം (Result oriented and
Effective Governance).
6. അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് - ഉപകയാഗവാം സാംരക്ഷണവാം (Infrastructure
– optimum Usage and Conservation)
7. ഉതരവാ്ാധിഷ്ടിത ഉക്യാഗസ്ഥ
accountable bureaucracy)

സാംവിധാനാം

(Towards

more

കമല്പറെ
മുഖയപ്രകമയങ്ങസള
അടിസ്ഥാനമാകിസോണ്ട്
േമ്മീഷന്
ഭരണപരിഷ്കരണ ശുപാര്ക്ശേള് ഉള്സകാള്ളുന് 13 റികപാര്ക്ുേള് പ്രവര്ക്തന ോലയളവില്
സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിചിുണ്ട്. േമ്മീഷസന്റ കമല്പറെ 13 റികപാര്ക്ുേളിലുാം അവയില്
അടങ്ങിയിുള്ള നിരവധി ശുപാര്ക്ശേളുാം കേരളസത മുകന്ാട് നയിക്കുന്തിനള്ള അടിസ്ഥാന
നിര്ക്കേശങ്ങളായി പരിഗണികസപടുാം എന് ശുഭാപ്തി വിശ്ാസാം േമ്മീഷനണ്ട്.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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4 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം

അദ്ധ്യായാം - 1

േമ്മീഷനാം ഘടനയാം
സാംസ്ഥാനതിസന്റ
ഭരണ
സാംവിധാനാം
ോകലാചിതമായി
പരിഷ്കരിക്കുന്തിനാവശയമായ ശുപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിക്കുേ എന്
ലക്ഷയകതാസടയാണ് നാലാമത് ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് രൂപീേരിചത്. ഐേയ കേരള
രൂപീേരണതിന് കശഷാം ഇകത വസര മൂന്് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിേള് രൂപീേരികസപടുേയാം
അവയസട റികപാര്ക്ുേള് സമര്ക്പികസപടുേയാം സചയ്തിുണ്ട്. പ്രസ്തുത ശുപാര്ക്ശേള്
ഏസറക്കുസറസയാസക നടപിലാക്കുന്തിനള്ള നടപടിേള് സര്ക്കാര്ക് സ്ീേരിചിുമുണ്ട്.
എന്ാല് നിരവധി നിര്ക്കേശങ്ങള് നടപിലാകസപടാസതയാം കപായിുണ്ട്. മൂന്ന ഭരണ
പരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിേള് കൂടാസത പ്രകതയേ വിഷയങ്ങസള ആസ്പ്മാകികയാ, ഏസതങ്കിലുാം
വകുപിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങളുമായി മാത്രാം ബന്ധസപകടാ നിരവധി േമ്മിറ്റിേള് റികപാര്ക്ുേകളാ
പരിഷ്കരണ ശുപാര്ക്ശേകളാ സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിചിുമുണ്ട്. ഇപ്രോരമുള്ള നിരവധി ഭരണ
പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുസടയാം കൂടി ആസേത്തുേയാണ് നാാം ഇന്ന ോണുന് ഭരണ സാംവിധാനാം.
കൃതയമായ ഇടകവളേളില് ഭരണ പരിഷ്കരണ േമ്മിറ്റിേള് രൂപീേരികസപടില്ല എന് വസ്തുത
നിലനില്സകതസന്, ഈ ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിേളുസട ശുപാര്ക്ശേളില് പ്രധാനസപടവ
ഏസറക്കുസറ നടപാകസപടിുണ്ട് എന്തുാം വസ്തുതയാണ്. ഇങ്ങസന വിവിധ ഭരണ പരിഷ്കരണ
ശ്രമങ്ങള് സാംസ്ഥാന ഭരണസത ഉയര്ക്ന് ഒരു തലതില് എതിചിുണ്ട്. ശാസ്ത്ര
സാകങ്കതിേ രാംഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന് ത്രിത ഗതിയിലുള്ള പുകരാഗതിക്കുാം ജനങ്ങളുസട
യക്തിസഹമായ പ്രതീക്ഷേള്ക്കുാം അഭിലാഷങ്ങള്ക്കുാം സാമൂഹയ ജീവിതതിലുണ്ടാകുന്
മാറ്റങ്ങള്ക്കുാം അനസരിച് അവകയാട് സയഷ്ടിപരമായാം ക്രിയാത്മേമായാം പ്രതിേരിക്കുന്,
ജനസൗഹയ് പരമായി പ്രവര്ക്തിക്കുന് ഒരു ഭരണ സാംവിധാനതിസന്റ കനരന്തരയാം
ഉറപാക്കുന്തിനാവശയമായ
നിര്ക്കേശങ്ങള്
സര്ക്കാരിന്
ആവശയമായി
വന്
സാഹചരയതിലാണ് നാലാമത് ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് രൂപീേരിചത്. ജകനാന്മുഖവാം
ോരയക്ഷമവാം അഴിമതി രഹിതവമായ സര്ക്കാര്ക് കസവന സാംവിധാനാം വിഭാവനാം
സചയ്തുസോണ്ടാണ് നാലാമത് ഭരണ പരിഷ്കാരേമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനാം ആരാംഭിചത്.
1.1

േമ്മീഷന്

കേരളതിസന്റ മുന് മുഖയമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ്. അചുതാനന്ദന് എാം.എല്.എ
സചയര്ക്മാനായാം മുന് ചീഫ് സസക്രടറിമാരായ ശ്രീ. സി.പി.നായര്ക്, ശ്രീമതി. നീലാ ഗാംഗാധരന്
എന്ിവര്ക് അാംഗങ്ങളായാം, ഉക്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാരവകുപ് പ്രിന്സിപല് സസക്രടറി

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

സമമ്പര്ക് സസക്രടറിയായാം, സ.ഉ. (എാം.എസ്) നാം.16/2017/ ഉഭപവ. തീയതി 06/08/2016
പ്രോരമാണ് ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് രൂപീേരിചത്. 01.12.2016 മുതല് 31.03.2017 വസര
സപാതുഭരണ വകുപ് അഡീഷണല് ചീഫ് സസക്രടറിയായിരുന് ശ്രീമതി. ഷീല കതാമസ്
േമ്മീഷന് സമമ്പര്ക് സസക്രടറിയസട അധിേ ചുമതല വഹിച്ചു. റിടയര്ക്സമന്റിസന തുടര്ക്ന്് മുന്
അഡീഷണല് ചീഫ് സസക്രടറി ശ്രീമതി. ഷീല കതാമസിസന സമമ്പര്ക് സസക്രടറിയായി
നിശ്ചയിച്ചു സോണ്ട് സര്ക്കാര്ക് ഉതരവ് പുറസപടുവിക്കുേയാം അതനസരിച് 25.04.2017 മുതല്
ശ്രീമതി ഷീല കതാമസ് സമമ്പര്ക് സസക്രടറിയായി തുടര്ക്ന്ന വരിേയമാണ്. ശ്രീമതി. നീലാ
ഗാംഗാധരസന പാര്ക്ട് കടാം സമമ്പര്ക് ആയിടാണ് നിയമിചിരിക്കുന്ത്.
1.2

േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്

സ.ഉ. (എാം.എസ്) നാം. 21/2017/ഉഭപവ. തീയതി 30/08/2016 അനസരിച്, താസഴ
ോണിചിരിക്കുന് പ്രോരാം േമ്മീഷനില് ഉക്യാഗസ്ഥരുസടയാം, േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ
ഓഫീസില് കപഴ്സണല് സ്റ്റാഫിസന്റയാം തസ്തിേേള് സയഷ്ടിച്ചു.

ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് ഓഫീസ്:
അഡീഷണല് സസക്രടറി
ഫിനാന്സ് ഓഫീസര്ക്
സഡപൂടി േളക്ടര്ക്
അണ്ടര്ക് സസക്രടറി
സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്
അസിസ്റ്റന്റ്
കോണ്കഫിഡന്ഷയല് അസിസ്റ്റന്റ്
ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്
ഡാറ്റാ എന്രി ഓപകററ്റര്ക്
കൈവര്ക്

-1
-1
-1
-2
-1
-3
-3
-3
-1
-1

(്ിവസ കവതനാം)

ഇകതാസടാപാം, സസന്റര്ക് കഫാര്ക് മാകനജ്സമന്റ് സഡവലപസമന്റ്, തിരുവനന്തപുരാം
(സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരാം) മുകഖന ഒരു റിസര്ക്ച് അസിസ്റ്റന്റിസന്റ കസവനവാം 01.03.2018
മുതല് േമ്മീഷന് ഉപകയാഗസപടുതികപാരുുുന്ന. അടിസ്ഥാന പഠനാം, ഡാറ്റാ േളക്ഷന്,
ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്, ഫീല്ഡ് സ്റ്റഡി, വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധരുമായി ആശയവിനിമയാം,
ഗകവഷണാം, േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകല്, റികപാര്ക്ുേളുസട സമാഴി മാറ്റാം, എന്ീ
കമഖലേളിലാണ് റിസര്ക്ച് അസിസ്റ്റന്റിസന്റ കസവനാം.
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േമ്മീഷനാം ഘടനയാം

ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ കപഴ്സണല് സ്റ്റാഫ്:
കപ്രവറ്റ് സസക്രടറി
അസിസ്റ്റന്റ് കപ്രവറ്റ് സസക്രടറി
കപഴ്സണല് അസിസ്റ്റന്റ്
സസ്റ്റകനാ
ക്ലാര്ക്ക്/ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
കൈവര്ക്
കുക്
കപഴ്സണല് സസേൂരിറ്റി ഓഫീസര്ക്
സചയര്ക്മാസന്റ
നിയമിചിരിക്കുന്ത്.
1.3

കപഴ്സണല്

-1
-1
-2
-1
-4
-2
-1

സ്റ്റാഫിസന

കോ-സടര്ക്മിനസ്

വയവസ്ഥയിലാണ്

ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് ഓഫീസ്

ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് രൂപീേരിചത് മുതല് 28.03.2018 വസര
സസക്രകടറിയറ്റിസല സമയിന് കലാകില് പഴയ നിയമസഭാ ഹാളിനടുതാണ്
പ്രവര്ക്തിചിരുന്ത്. 28.03.2018 മുതല് ഐ.എാം.ജി സമയിന് േയാമ്പസില് സജീേരിച
ഓഫീസികലക് പ്രവര്ക്തനാം മാറ്റുേയാം 11.04.2018 മുതല് ഐ.എാം.ജി സമയിന് േയാമ്പസില്
പൂര്ക്ണ കതാതില് പ്രവര്ക്തിച്ചു വരിേയാം സചയ്യുുു. സചയര്ക്മാസന്റ േയാബിന്, സചയര്ക്മാസന്റ
ഓഫീസ്, േമ്മീഷന് കോണ്കഫറന്സ് ഹാള്, േമ്മീഷന് സമമ്പര്ക്മാരുസട േയാബിനേള്,
എന്ിവ കൂടാസത േമ്മീഷന് സസക്രകടറിയറ്റ് എന് നിലയില് അനബന്ധ ഉക്യാഗസ്ഥരുസട
ആഫീസുേളുാം ഇവിസട പ്രവര്ക്തിക്കുുുന്ന.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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അദ്ധ്യായാം -2

േമ്മീഷന് കയാഗങ്ങള്
േമ്മീഷന് രൂപീേരികസപടതു മുതല് ഇരുപതി രണ്ട് തവണ കയാഗാം കചര്ക്ന്ിുണ്ട്.
േമ്മീഷന് മീറ്റിാംഗുേളില് സചയര്ക്മാന്, സമമ്പര്ക്മാര്ക്, സമമ്പര്ക് സസക്രടറി, േമ്മീഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് എന്ിവര്ക് പസങ്കടുതിുണ്ട്. ഓകരാ േമ്മീഷന് മീറ്റിാംഗുേളിസലയാം പ്രധാനസപട
തീരുമാനങ്ങള് താസഴ കചര്ക്ക്കുന്ന.

ഒന്ാമത് കയാഗാം - 14.10.2016
ഫലപ്ര്വാം ജനസൗഹൃ്പരവമായ കസവന പ്ര്ാനാം, അകൗണ്ടബിലിറ്റി,
അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനവാം അനരക്ഷണവാം എന്ീ കമഖലേളുമായി ബന്ധസപട
റികപാര്ക്ട് ആ്യ ഘടതില് സമര്ക്പിക്കുേ, അഴിമതി പൂര്ക്ണമായാം നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം
സചയ്യുന്തിസന്റ ഭാഗമായി വിജിലന്സ് സാംവിധാനതിസന്റ പുനരവകലാേനാം, ഫലപ്ര്മായ
സ്ഥാപന സാംവിധാനാം എന്ിവ നിര്ക്കേശിച്ചുസോണ്ടള്ള റികപാര്ക്ട് സമര്ക്പിക്കുേ.
േമ്മീഷന് ഇന്ററാക്ടീവ് സവബ് കപാര്ക്ടല് രൂപേല്പന സചയ്യുതിനള്ള നടപടി
സ്ീേരിക്കുേ.

രണ്ടാമത് കയാഗാം - 21.11.2016
സപാതുജനങ്ങളുസട ക്നാം്ിന ജീവിത സാഹചരയങ്ങളുമായി കൂടുതല് ബന്ധസപു
നില്ക്കുന് റവനൂ, രജികേഷന്, ആഭയന്തരാം, സപാതുവിതരണവാം ഉപകഭാക്തൃോരയവാം, കൃഷി,
സഹേരണാം, വയവസായാം, കമാകടാര്ക് സവഹികിള്സ്, തകേശ സ്യാംഭരണാം, സാമൂഹയനീതി,
സപാതുവി്യാഭയാസാം, വനാം, ആകരാഗയാം, രഷറി, പടിേജാതി/പടിേവര്ക്ഗ കക്ഷമാം, പികന്ാക
കക്ഷമാം, നൂനപക്ഷ കക്ഷമാം, പ്രവാസി ോരയാം, എന്ീ വകുപ്പുേള്ക്കുാം, കവ്ൂതി കബാര്ക്ഡ്, ജല
അകതാറിറ്റി എന്ീ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുാം പ്രാമുഖയാം നല്േി പഠനാം നടത്തുേ.

മൂാന്ാമത് കയാഗാം - 27.01.2017
വിജിലന്സ് സാംവിധാനതില് നിലനില്ക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള് പരികശാധിക്കുേ,
കുറ്റമറ്റതുാം ോരയക്ഷമവമായ വിജിലന്സ് സാംവിധാനാം രൂപസപടുത്തുേ, വിജിലന്സ് േമ്മീഷന്
രൂപീേരിക്കുേ എന്ീ വിഷയങ്ങള് പഠിച് റികപാര്ക്ട് സമര്ക്പിക്കുന്തിന് േമ്മീഷന് അാംഗമായ
ശ്രീ. സി.പി.നായസര ചുമതലസപടുതി.
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േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് സഹായിക്കുന്തിന്, സസന്റര്ക് കഫാര്ക് കസാകഷയാ
എകകണാമിേ് ആന്റ് എന്വയണ്കസമന്റല് സ്റ്റഡീസ്, സോചി (സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി),
സസന്റര്ക് കഫാര്ക് മാകനജ്സമന്റ് സഡവലപ്സമന്റ്, തിരുവനന്തപുരാം (സി.എാം.ഡി,
തിരുവനന്തപുരാം), ഐ.എാം.ജി എന്ീ സ്ഥാപനങ്ങളുസട കസവനാം ഉപകയാഗസപടുത്തുേ.
േമ്മീഷനില് തസന് ലഭയമായ മനഷയ വിഭവകശഷിയാം കവ്ഗ്ധധയവാം
ഉപകയാഗസപടുതി േമ്മീഷസന്റ പതിമൂന്ാമത് പരിഗണനാ വിഷയമായ ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി
വിേസനാം എന് പഠനാം നടത്തുേ.

നാലാമത് കയാഗാം - 18.02.2017
മൂന്ാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിയസട ശുപാര്ക്ശേള് നടപിലാകിയതിസന്റ ഫലപ്രാപ്തി
വിലയിരുത്തുന്തിനായി പഠനാം നടതി േമ്മീഷന് റികപാര്ക്ട് സമര്ക്പിക്കുന്തിനാം ഇന്തയയിലുാം
വിക്ശത്തുമുള്ള അനേരണകയാഗയമായ മാതൃേേള് സാംബന്ധിച്ചുാം ഉള്ള നിര്ക്കേശങ്ങള്
സമര്ക്പിക്കുന്തിന് സസന്റര്ക് കഫാര്ക് മാകനജ്സമന്റ് സഡവലപ്സമന്റ്- സന ചുമതലസപടുത്തുേ.

അഞ്ചാമത് കയാഗാം - 06.04.2017
ഓകരാ സര്ക്കാര്ക് വകുപിലുാം േമ്മീഷനമായി ബന്ധസപട് സ്ഥാപന തല േമ്മിറ്റിേള്
രൂപീേരിക്കുേ. പാര്ക്ശ്വല്കൃതര്ക്, ദുര്ക്ബല വിഭാഗങ്ങള് എന്ിവരുസട ഉന്മനതിനായള്ള
കക്ഷമ നിയമങ്ങളുസട നടപാകലുാം, ബന്ധസപട സ്ഥാപനങ്ങളുസട നടതിപ്പുാം എന് വിഷയവാം
സപാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള വിവരാം നല്േല്, സപാതുജന പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനാം
എന്ിവയസട അവകലാേനാം എന് വിഷയവാം േമ്മീഷസന്റ മുന്ഗണനാ വിഷയങ്ങളായി
നിശ്ചയിച് പഠനാം നടത്തുേ.

ആറാമത് കയാഗാം - 27.05.2017
പാര്ക്ശ്വല്കൃതര്ക്, ദുര്ക്ബല വിഭാഗങ്ങള് എന്ിവരുസട ഉന്മനതിനായള്ള കക്ഷമ
നിയമങ്ങളുസട നടപാകലുാം, ബന്ധസപട സ്ഥാപനങ്ങളുസട നടതിപ്പുാം എന് വിഷയതിലുള്ള
പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിനള്ള വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങസള തിരസെടുത്തു.

ഏഴാമത് കയാഗാം - 3.07.2017
േമ്മീഷസന്റ പഠനസത സഹായിക്കുന്തിന് േമ്മീഷന് ചുമതലസപടുതിയിുള്ള
േണ്കസള്ടന്റുമാര്ക്, വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങള് എന്ിവര്ക്ക് അവര്ക് പസങ്കടുക്കുന്
കയാഗങ്ങളില് സിറ്റിാംഗ് ഫീസായി 2,000/- രൂപയാം േമ്മീഷന കവണ്ടി കചാ്യാവലിേള്, മറ്റ്

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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ബന്ധസപട കരഖേള്, േരട് റികപാര്ക്ുേള് എന്ിവ തയ്യാറാക്കുന് േണ്കസള്ടന്റുമാര്ക്, വി്ഗ്ദ്ധ
സമിതി അാംഗങ്ങള് എന്ിവര്ക്ക് പരമാവധി 20,000/- രൂപയാം ഓണകററിയാം ആയി
അനവ്ികാന് തീരുമാനിച്ചു.

എടാമത് കയാഗാം - 30.08.2017
ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസനാം സാംബന്ധിച പഠന പ്രക്രിയയസട ഭാഗമായി
രാജയസത പ്രധാനസപട പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള് സന്ദര്ക്ശിച് കനരിട് പഠിക്കുേ.
പാര്ക്ശ്വല്കൃതര്ക്, ദുര്ക്ബല വിഭാഗങ്ങള് എന്ിവരുസട ഉന്മനതിനായള്ള കക്ഷമ
നിയമങ്ങളുസട നടപാകലുാം, ബന്ധസപട സ്ഥാപനങ്ങളുസട നടതിപ്പുാം എന് വിഷയതിലുള്ള
പഠനതില്, ഇതുമായി ബന്ധസപട വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില് സന്ദര്ക്ശനാം നടതി
തല്സ്ഥിതി മനസിലാക്കുേ.

ഒമ്പതാമത് കയാഗാം - 24.10.2017
ഉക്യാഗസ്ഥകശഷി വിേസനാം എന് വിഷയവമായി ബന്ധസപട സാംസ്ഥാന തല
ശില്പശാല 2017 നവാംബര്ക് 15 ന് നടത്തുേ.
കക്ഷമ നിയമങ്ങളുസട അവകലാേനാം എന് പഠനതില്, ഒരു ഏേ്ിന സസമിനാര്ക്,
2017 ഡിസാംബര്ക് 13 ന് നടത്തുേ.
കക്ഷമനിയമങ്ങളുസട അവകലാേനാം എന് പഠനതില്, സചയര്ക്മാന് പസങ്കടുക്കുന്
മൂന്് പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗുേള് കമഖല തിരിച്ചുാം വിഷയാം തിരിച്ചുാം തിരുവനന്തപുരാം, സോചി,
കോഴികകാട് എന്ിവിടങ്ങളില് നടത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതില് തിരുവനന്തപുരത് വനിതാ
കക്ഷമാം എന് വിഷയസത അധിേരിച് ഡിസാംബര്ക് 2-ാമത് ആഴ്ചയില് പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ്
നടത്തുേ.
േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് വിവിധ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില് നടതിയ
സന്ദര്ക്ശനങ്ങളുസട സമഗ്രമായ അവകലാേന റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുേ.
പൗരകേന്ദ്രിത കസവനങ്ങള് എന് വിഷയതില് പഠനാം ത്രിതഗതിയിലാക്കുേ.

പതാമത് കയാഗാം - 14.12.2017
കക്ഷമനിയമങ്ങളുസട അവകലാേനാം എന് പഠനതില്, കുടികയറ്റ സതാഴിലാളിേള്,
മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാര്ക് എന്ീ വിഭാഗങ്ങളുസട പഠനാം സാംബന്ധിച്ചുള്ള പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് 2018
ജനവരി 4 ന് എറണാകുളാം ടൗണ്ക ഹാളില് സവച്ചുാം, മാനസിേ ശാരീരിേ സവല്ലുവിളിേള്
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കനരിടുന്വരുസട പഠനകതാടനബന്ധിച്ചുള്ള പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് 2018 ജനവരി 5 ന്
പാലകാട് ടൗണ്ക ഹാളില് സവച്ചുാം, മാനസിോകരാഗയാം സാംബന്ധിച പഠനവമായി ബന്ധസപട
പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് 2018 ജനവരി 11 ന് േണ്ണൂരില് സവച്ചുാം നടത്തുേ. പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗുേള്
സാംഘടിപിക്കുന്തില് അതത് ജില്ലാ േളക്ടര്ക്മാര്ക് മുകഖന ക്രമീേരണങ്ങള് സചയ്യുേ.

പതിസനാന്ാമത് കയാഗാം - 01.03.2018
2018 മാര്ക്ച് 8 -ന് മുമ്പ് ആവശയമായ കഭ്ഗതിേകളാസട ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി
വിേസനാം സാംബന്ധിച റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിക്കുേ.
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ ഓഫീസ് ഐ.എാം.ജിയില് സജീേരിച
സാഹചരയതില് സസക്രകടറിയറ്റില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് ഓഫീസ് 2018 മാര്ക്ച് 28 ന് ഐ.എാം.ജി
യികലക് മാറ്റുേ.
കക്ഷമനിയമങ്ങളുസട അവകലാേനാം-1 എന് പഠനതില് സസന്റര്ക് കഫാര്ക് കസാകഷയാ
എകകണാമിേ് ആന്റ് എന്വകയാണ്കസമന്റല് സ്റ്റഡീസ്, സോചി എന് സ്ഥാപനതിസന്റ
സഹേരണാം കൂടി ഉപകയാഗസപടുത്തുേ.
പരിസ്ഥിതിയാം സുസ്ഥിര വിേസനവാം, ധനോരയവാം ആസൂത്രണവാം,
ഫലപ്രാപ്തിയളളതുാം ോരയക്ഷമവമായ ഭരണാം, അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് - ഉപകയാഗവാം
സാംരക്ഷണവാം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് സാംബന്ധിച് പഠനാം ആരാംഭിക്കുന്തിനായി
സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരവമായി കചര്ക്ന്് സെയിന് കസ്റ്റാമിാംഗ് സസഷന് നടത്തുേ.

പന്ത്രണ്ടാമത് കയാഗാം - 28.03.2018
ഐ.എാം.ജി യിസല ഓഫീസ് സൗേരയതികലക് േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനാം
മാറ്റിയതികനാടനബന്ധിച് ോംപൂടറുേള്, ഫര്ക്ണിചറുേള് എന്ിവ ഐ.എാം.ജി മുകഖന
ലഭയമാകാന് നടപടിേള് സ്ീേരിക്കുേ.
േമ്മീഷന് തുടര്ക്ന്് നടത്തുന് പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട് 2018 സമയ് 9,11
തീയതിേളില് സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരവമായി കചര്ക്ന്് സെയിന് കസ്റ്റാമിാംഗ് നടത്തുേ.

പതിമൂന്ാമത് കയാഗാം - 10.05.2018
പൗരകേന്ദ്രിത കസവനപ്ര്ാനാം എന് പഠനതില് സാംസ്ഥാനതിസന്റ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളില് പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേ. പഠനതില് സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി -സയ
പങ്കാളിയാക്കുേ.
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ഇ - ഗകവണ്കസ് എന് വിഷയതില് പഠനാം ആരാംഭിക്കുേ.
ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാന പരിഷ്കരണാം എന് വിഷയതില് പഠനാം ആരാംഭിക്കുേ.
ധനോരയവാം ആസൂത്രണവാം എന് വിഷയതില് പഠനാം ആരാംഭിക്കുേ.

പതിനാലാമത് കയാഗാം - 20.06.2018
പൗരകേന്ദ്രിത കസവന പ്ര്ാനാം എന് വിഷയതില് 16.07.2018 ന് ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലുാം തുടര്ക്ന്് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടാാം വാരതില് തിരുവനന്തപുരസത സനടുമങ്ങാടുാം ആഗസ്റ്റ്
മൂന്ാാം വാരാം പതനാംതിട ജില്ലയിലുാം പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേ.
സുസ്ഥിര
വിേസനവമായി
ബന്ധസപട
പഠനതില്,
േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിന് സസന്റര്ക് കഫാര്ക് സഡവലപ്സമന്റ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്തപുരാം, കേരള
കസ്റ്ററ്റ് േൗണ്കസില് കഫാര്ക് സയന്സ് സടകനാളജി ആന്റ് എന്വകയാണ്കസമന്റ് തുടങ്ങിയ
സ്ഥാപനങ്ങളുസട സഹായാം സ്ീേരിക്കുേ.

പതിനഞ്ചാമത് കയാഗാം - 31.07.2018
ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാന പരിഷ്കരണാം
തിരുവനന്തപുരാം -സന പങ്കാളിയാകാന് തീരുമാനിച്ചു.

എന്

പഠനതില്

സി.എാം.ഡി,

സുസ്ഥിര
വിേസനവമായി
ബന്ധസപട
പഠനതില്,
േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിന് കേരള കസ്റ്ററ്റ് േൗണ്കസില് കഫാര്ക് സയന്സ് സടകനാളജി ആന്റ്
എന്വകയാണ്കസമന്റ് എന് സ്ഥാപനതിസന്റ സഹായാം സ്ീേരിക്കുേ.

പതിനാറാമത് കയാഗാം - 07.09.2018
സാംസ്ഥാനത് സവള്ളസപാകാം ഉണ്ടായ സാഹചരയതില് പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗുേള്
മാറ്റി സവകാനാം സചലവ കുറെ രീതിയില് പഠനങ്ങള് പുന:ക്രമീേരികാനാം നടപടി
സ്ീേരിക്കുേ.
േമ്മീഷന് ഓഫീസ് പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് േടലാസിസന്റ ഉപകയാഗാം പരമാവധി
കുറയ്ക്കുേ.
മൂന്ാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി ശുപാര്ക്ശേള് നടപിലാകിയതിസന്റ ഫലപ്രാപ്തി
സാംബന്ധിച് സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരാം ലഭയമാകിയ റികപാര്ക്ട് കയാഗാം പരിഗണിച്ചു. ഭരണ
പരിഷ്കരണങ്ങള് സാംബന്ധിച്, സ്ക്ശത്തുാം വിക്ശത്തുമുള്ള അനേരണീയ മാതൃേേള്
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സാംബന്ധിച രണ്ടാാം ഘട റികപാര്ക്ു കൂടി സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരാം ലഭയമാകിയതിന
കശഷാം, തുടര്ക് നടപടിേള് സ്ീേരിക്കുേ.

പതികനഴാമത് കയാഗാം - 25.10.2018
സപാതുജനങ്ങള് കൂടി ഉപകയാഗിക്കുന് സപാതു സേടിടങ്ങളുസട നിര്ക്മ്മിതി, രൂപകരഖ
തയ്യാറാകല്, ആസൂത്രണാം, ധനസമാഹരണാം എന്ിവ സാംബന്ധിച് ഈ രാംഗത്
പ്രവര്ക്തിക്കുന് വി്ഗ്ദ്ധരുമായി ഒരു പ്രാഥമിേ ചര്ക്ച നടത്തുേ.
ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാന പരിഷ്കരണാം എന് പഠനവിഷയവമായി ബന്ധസപട്
ഡിസാംബര്ക് വാരതില് ഒരു ശില്പശാല സാംഘടിപിക്കുേ.

പതിസനടാമത് കയാഗാം - 13.12.2018
പൗരകേന്ദ്രിത കസവനപ്ര്ാനാം എന് പഠന വിഷയതില് സയമപരിമിതിക്കുള്ളില്
നിന്ന സോണ്ട് സാധയമാകുന്ിടകതാളാം ജില്ലേളില് (ോസര്ക്കഗാഡ്, വയനാട്, തൃശ്ശൂര്ക്,
കോടയാം, പതനാംതിട) പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേ.
കയാഗാം േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തന പുകരാഗതി വിലയിരുതി, േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനാം
കൂടുതല് ജനങ്ങളികലസകതിക്കുവാന് ഒരു താത്കോലിേ സാംവിധാനാം ഏര്ക്സപടുത്തുന് ോരയാം
പരിഗണിച്ചു.
പൗരകേന്ദ്രിത കസവനങ്ങള് സാംബന്ധിച പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗുേകളാസടാപാം
പാര്ക്ശ്വല്കൃത വിഭാഗങ്ങളായ പടിേ വര്ക്ഗകാര്ക്, പടിേജാതികാര്ക്, മത്സ്യ സതാഴിലാളിേള്
എന്ീ വിഭാഗങ്ങളുസട പ്രകതയേ സസഷനേള് കൂടി സാംഘടിപിക്കുന്തിസന്റ സാധയത
പരികശാധിക്കുേ.

പസതാമ്പതാമത് കയാഗാം - 12.02.2019
വിവിധ പഠനങ്ങളുസട പുകരാഗതി വിലയിരുതി. സമയക്രമാം േര്ക്ശനമായി
പാലികണസമന്ന തീരുമാനിച്ചു.
ജനകേന്ദ്രിത കസവനപ്ര്ാനാം എന് പഠനാം വിവിധ ഘടങ്ങളിലായി നടത്തുന്തിനാം,
ലാന്റ് റവനൂ വകുപ്, രജികേഷന് വകുപ്, സര്ക്കവയാം ഭൂകരഖയാം വകുപ്, ഭക്ഷയ സപാതുവിതരണ
വകുപ്, കപാലീസ് വകുപ്, േണ്കസൂമര്ക് സഫഡ് എന്ിവസയ ഉള്സപടുത്തുന്തിനാം, ആ്യഘട
പഠനാം പൂര്ക്തിയാക്കുന്തിന് പ്രതിഫലമായി സി.എസ്.ഇ.എസ് സമര്ക്പിച 6,98,500/രൂപയസട സപ്രാകപാസലിന് അാംഗീോരാം നല്കുന്തിനാം തീരുമാനിച്ചു. കൂടാസത
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ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് കൂടുതല് ജനങ്ങളിസലതികാന് കസാഷയല്
മീഡിയയസട സാധയത പ്രകയാജനസപടുത്തുന്തിനായി സപ്രാഫഷണല് സര്ക്വീസ് എന്
നിലയില് ഐ.ടി പ്രാവീണയമുള്ള ഒരാളുസട കസവനാം മൂന്് മാസകതക് പ്രകയാജനസപടുതാന്
തീരുമാനിച്ചു.

ഇരുപതാമത് കയാഗാം - 29.05.2019
ജനകേന്ദ്രിത കസവനപ്ര്ാനാം (രണ്ടാാം ഘട പഠനാം) സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി
സയ ഏല്പിക്കുന്തിനാം, പ്രതിഫല തുേ അാംഗീേരിക്കുതിനാം തീരുമാനിച്ചു.
‘കുടനാട്

- പരിസ്ഥിതിയാം വിേസനവാം കനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങള്’ എന് വിഷയാം
സാംബന്ധിച് 2019 ജൂണ്ക മാസാം, കുടനാടില് സവച് ഒരു സസമിനാര്ക് സാംഘടിപിക്കുന്തിന്
തീരുമാനിച്ചു. ‘അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് - വിേസനവാം അനരക്ഷണവാം സാംബന്ധിച
പഠനാം’ - ല് നാറ്റ്പാേ്, കോസ്റ്റ് കഫാര്ക്ഡ്, ഊരാളുങ്കല് കലബര്ക് കോണ്കരാക്റ്റ് കോ ഓപകററ്റീവ് സസാകസറ്റി, എന്ീ മൂന്് സ്ഥാപനങ്ങളുസട കൂടായ്മയസട കസവനാം
പ്രകയാജനസപടുതാന് തീരുമാനിച്ചു. ധനോരയവാം, ആസൂത്രണവാം എന് പഠനതില്
സി.ഡി.എസ്, ഗിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സഹേരണാം കതടാന് തീരുമാനിച്ചു.
കസവനപ്ര്ാനാം സമചസപടുത്തുതിന് കവണ്ടി ഇ-ഗകവണന്സ് -സന എങ്ങസന
സമീപികാാം എന്ത് സാംബന്ധിച് ഒരു അഖികലന്തയാ സസമിനാര്ക് കേന്ദ്ര കപഴ്സണല്
മന്ത്രാലയതിസല DARPG - യസട സാമ്പതിേ പിന്തണകയാസട സാംഘടിപിക്കുന്തിന്
തീരുമാനിച്ചു.

ഇരുപതി ഒന്ാമത് കയാഗാം - 22.06.2019
ജനകേന്ദ്രിത കസവന പ്ര്ാനാം സാംബന്ധിച പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗുേള് 2019 ജൂലായ്
3-ാാാാം വാരാം നടതാന് തീരുമാനിച്ചു.
‘അടിസ്ഥാന

സൗേരയങ്ങള് - വിേസനവാം അനരക്ഷണവാം’, ‘ധനോരയവാം
ആസൂത്രണവാം’, ‘അകൗണ്ടബിലിറ്റി സമകാനിസാം ഇന് ഗവണ്കസമന്റ്’ എന്ീ പഠനങ്ങള്കായി
രൂപീേരിച വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി വിപുലീേരികാന് തീരുമാനിച്ചു.

ഇരുപതി രണ്ടാമത് കയാഗാം - 29.07.2019
പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹാം മുഖയധാരയികലക് (രണ്ടാാം ഘടാം) സാംബന്ധിച് േമ്മീഷന്
നടതിവരുന് പഠനതിന് ഒരു േണ്കസള്ടന്സിയസട കസവനാം ആവശയമുസണ്ടന്നള്ള ോരയാം

14 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം

േമ്മീഷന് കയാഗങ്ങള്

പരിഗണിച് രാജഗിരി കോകളജ് ഓഫ് കസാഷയല് സയന്സുമായി ചര്ക്ച സചയ്ത്
തീരുമാനസമടുകകണ്ടതുണ്ട്.
അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്- വിേസനവാം അനരക്ഷണവാം എന് പഠനതില്
േണ്കസള്ടന്സിയായി സി.എാം.ഡി. തിരുവനന്തപുരസത ചുമതലസപടുതാന് തീരുമാനിച്ചു.
ധനോരയവാം ആസൂത്രണവാം എന് പഠനതിസന്റ േണ്കസള്ടന്സിയായി
സി.ഡി.എസ് സന ചുമതലസപടുത്തുവാന് തത്തില് തീരുമാനിച്ചു.
ഇരുപതി രണ്ടാമത് കയാഗതിന് കശഷാം പ്രവര്ക്തനാം അവസാനിപിക്കുന്തുവസര
േമ്മീഷന് കയാഗങ്ങള് കൂടിയിടില്ല. േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള് മൂലമാണ്
േമ്മീഷന് കയാഗങ്ങള് നടകാസത വന്ത്. ഇകാലയളവില് സചയര്ക്മാന് ഫയല്
സര്ക്ക്കുകലറ്റ് സചയ്തു സോണ്ടാണ് പ്രധാനസപട തീരുമാനങ്ങള് എടുതിരുന്ത്.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

15

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

അദ്ധ്യായാം -3

മൂന്ാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി റികപാര്ക്ുേള്
ശുപാര്ക്ശേളുസട നടപാകല്
േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയില് പ്രതിപാ്ിച വിവിധ പഠനകമഖലേളികേലുള്ള
പഠനങ്ങളുാം റികപാര്ക്ുേളുാം തയ്യാറാക്കുന്തിന് മുകന്ാടിയായി മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി
2000-01 ോലയളവില് സമര്ക്പിച റികപാര്ക്ുേളികേലുള്ള ശുപാര്ക്ശേളുസട നടപാകലിസന്റ
തല്സ്ഥിതി സാംബന്ധിച് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് ഒരു പഠനാം നടതി. സി.എാം.ഡി,
തിരുവനന്തപുരതിസന്റ സഹേരണകതാസടയാണ് പഠനാം നടതിയത്. ഉതരവാ്ാധിഷ്ടിത
ഭരണാം ഉറപാക്കുന് ശുപാര്ക്ശേള് നല്കുേ എന്തായിരുന്ന മൂന്ാമസത ഭരണ പരിഷ്കരണ
സമിതിയസട ലക്ഷയാം. ജനാധിപതയ വികേന്ദ്രീേരണാം, ഉക്യാഗസ്ഥരുസടയാം വകുപ്പുേളുസടയാം
യക്തിപരമായ പുന:സാംഘടന, ഓഫീസ് അചടകാം, സസക്രകടറിയറ്റില് പ്രവര്ക്തിക്കുന്
ഭരണ - ധന വകുപ്പുേളുസട പ്രവര്ക്തന പുനര്ക്നിര്ക്വചനാം എന്ിവ സാംബന്ധിച
ശുപാര്ക്ശേളാണ് മൂന്ാമസത എ.ആര്ക്.സി സമര്ക്പിചത്. “Report on Status of
Implementation of the 3rd Administrative Reforms Committee RecommendationsKerala” എന് തലസകടിലുള്ള ഈ പഠനതിലൂസട മൂന്ാാം ഭരണ പരിഷ്കാരേമ്മീഷന്

നല്േിയ ശുപാര്ക്ശേള് എത്രമാത്രാം ഫലപ്ര്മായി നടപിലാകി എന്ത് സാംബന്ധിച്
വിശ്മായി പരികശാധിക്കുുുന്നണ്ട്. സര്ക്കാര്ക് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്, വി്ഗ്ദ്ധര്ക് എന്ിവരുമായി
നടതിയ ചര്ക്ചേളുസടയാം, വിവിധ സപാതു ഉപകയാഗ സാംവിധാനങ്ങള് സന്ദര്ക്ശിച് നടതിയ
നിരീക്ഷണങ്ങളുസടയാം അടിസ്ഥാനതിലാണ് ഈ പഠന റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകിയത്.
സര്ക്കാര്ക് അാംഗീേരിച ശുപാര്ക്ശേള് നടപിലാക്കുന്തില് വിവിധ വകുപ്പുേളുസട
ഭാഗത്തുനിന്നമുണ്ടാകേണ്ട പ്രതിബദ്ധ്തയസട അഭാവമാണ് മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മിറ്റിയസട ശുപാര്ക്ശേള് നടപിലാക്കുന്തുമായി ബന്ധസപട് േസണ്ടതിയ മുഖയ തടസ്സാം.
ശുപാര്ക്ശേള് നടപാക്കുന്തിന് മുകന്ാടിയായി അതിസന്റ സപാരുള്
മനസ്സിലാകകണ്ടതുാം അവ ഏകോപിപികകണ്ടതുാം അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്. പകക്ഷ, അത്
വളസര അപൂര്ക്വമായി മാത്രകമ സാംഭവിചിുള്ളൂ. സന്ദര്ക്ശിച മികവാറുാം വകുപ്പുേളിലുാം
സപാതുകമഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം ഈ ോഴ്ചപാട് ഇസല്ലന്് പഠനാം േസണ്ടതി. തല്ഫലമായി
ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങള് നടപിലാക്കുന്തില് ഉകേശിച ഫലാം ലഭിചിടില്ല. എന്ാല്, അധിോര
വികേന്ദ്രീേരണവമായി ബന്ധസപട ശുപാര്ക്ശേള്, പൗരാവോശ കരഖ, സുതാരയത,
വിവരാവോശാം, പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങള് കപാലുള്ള മൂന്ാാം ഭരണപരിഷ്കാര

16 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം

മൂന്ാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി റികപാര്ക്ുേള്

േമ്മിറ്റിയസട പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള് പൗരകേന്ദ്രിത കസവനപ്ര്ാനവമായി ബന്ധസപട്
നടപിലാക്കുന്തിന് സര്ക്കാര്ക് ശ്രമാം ആരാംഭിചിുണ്ട്. ഫയല് - ഹാജര്ക് എന്ിവയസട
നിരീക്ഷണവമായി ബന്ധസപട ശുപാര്ക്ശേള് ഫലപ്ര്മായ ഭരണതിനള്ള സാകങ്കതിേ
പാകകജുേള് വിേസിപിക്കുന്തിന് വഴിസയാരുകി. ധനോരയ വകുപിസല പരിഷ്കരണങ്ങള്
വകുപിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് സുഗമമാക്കുന്തിന് സഹായിചിുണ്ട്.
ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളുസട നിര്ക്ണായേ കമഖലേളിസലാന്ായ ഉക്യാഗസ്ഥ
പരിഷ്കാരണവമായി ബന്ധസപട മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിയസട ശുപാര്ക്ശേള്
ഫലപ്ര്മായി
നടപിലാക്കുന്തിനായി
സ്ഥാപനപരമായ
സവല്ലുവിളിേസള
മറി
േടകകണ്ടതായിുണ്ട്.
ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മിറ്റിയസട
പരിഷ്കരണ
അജണ്ട
നടപിലാക്കുന്തിലുള്ള പുകരാഗതി അടിസ്ഥാനമാകി ോരയക്ഷമവാം ഫലപ്ര്വമായ വകുപ്പുതല
പരിഷ്കരണ അജണ്ട രൂപീേരികകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി വകുപ്പുേളുസട സന്ദ്ധ്തയാം
പ്രതിബദ്ധ്തയാം വിലയിരുകതണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. ഇതിനായി അനകയാജയമായി
രൂപേല്പന സചയ്ത പരിശീലനങ്ങളിലൂസട എല്ലാ വകുപ്പുേളുസടയാം പങ്കാളിതാം ഉറപാകാാം.
3.1

നടപിലാകസപടിടില്ലാത റികപാര്ക്ുേളുാം ശുപാര്ക്ശേളുാം

Report 1 : Citizens Charter, Grievance Redressal, Transparency and Right to Information.
1. ഔപചാരിേ സര്ക്കവേളിലൂസട, വിവിധ തലങ്ങളില്, പൗരാവോശ കരഖയസട
അടിസ്ഥാന ലക്ഷയാം പാലിക്കുുുന്നകണ്ടാ എന്് നിരീക്ഷികകണ്ടതുണ്ട്.
2. സമഗ്രമായ
അവകലാേനസത
അടിസ്ഥാനമാകി
സമചസപടുതലുേള്/മാറ്റങ്ങള് വരുകതണ്ടതുണ്ട്.

ഓകരാ

വര്ക്ഷവാം

3. പ്രസക്തമായ കരഖേള് കശഖരിക്കുേയാം അവ സൂചിേയിലാക്കുേയാം സചയ്ത്,
സാംസ്ഥാന സസന്രല് കലെറിയിലുാം പലിേ റികലഷന്സ് ഡയറക്ടറുസട പകലുാം
പരികശാധനയ്ക്കായി ലഭയമാകകണ്ടത് ആവശയമാണ്.
4. വിഷയാടിസ്ഥാനതില് സര്ക്കാര്ക് ഉതരവേളുസട സാംകക്ഷപാം ഉടനടി തയ്യാറാകി
ജില്ലാ ഇന്ഫര്ക്കമഷന് ഓഫീസുേളിലുാം ജില്ലാ കലെറിേളിലുാം ലഭയമാക്കുേ.
5. വിവരങ്ങള് സ്കമധയാ
ഉണ്ടായിരികണാം.

പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്കുന്

ഒരു

സ്ഥിര

സാംവിധാനാം

6. സര്ക്കാര്ക് ഉക്യാഗസ്ഥരല്ലാത വിശ്ാസകയാഗയരുാം സപാതു സ്ീോരയരുാം ആയ
പ്രമുഖരായ വയക്തിേസള ഉള്സപടുതി ഒരു കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് പാനല് സര്ക്കാരിന്
രൂപീേരികാാം.
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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7. ഒരു പ്രകതയേ വകുപ്/ഓഫീസുമായി ബന്ധസപട
വിഷയാടിസ്ഥാനതില് തരാം തിരികകണ്ടതുണ്ട്.
8. കസാഷയല് ഓഡിറ്റിസന്റ
പ്രസിദ്ധ്ീേരികകണ്ടതുണ്ട്.

പരാതി

ഹര്ക്ജിേള്

ആവശയതിനായി

ഇനിപറയന്

വിവരങ്ങള്

കപ്രാസസ്സിാംഗ്
കനടങ്ങള്.

പുകരാഗതി,

ഭൗതിേവാം

i.

ആപ്ലികകഷനേളുസട
സാമ്പതിേവമായ

ii.

സ്ഥാപനതിസന്റ ഇനാം തിരിച്ചുള്ള മുതല്മുടക്.

iii.

വിേസന പരിപാടിേള്കായി കയാഗയതാ വിഭാഗങ്ങളുസട കയാഗയതാ
മാന്ണ്ഡങ്ങളുാം മുന്ഗണനാ മാന്ണ്ഡങ്ങളുാം.

iv.

വിവിധ പദ്ധ്തിേളുസട േീഴില് സഹായാം ലഭിച ഗുണകഭാക്താകളുസട പടിേ.

9. ഓകരാ വകുപ്പുാം തങ്ങള്ക് ലഭിച സപാതു പരിപാടിേള്, സ്ീേരിച നടപടിേള്, കനരിട
പ്രശ്നങ്ങള് എന്ിവസയക്കുറിച്ചുാം നയാം, നടപടിക്രമങ്ങള് മുതലായവയില് ഉയര്ക്ന്
തലങ്ങളില് വരുകതണ്ട മാറ്റങ്ങസളക്കുറിച്ചുളള നിര്ക്കേശങ്ങള് കൂടി ഉള്സപടുതി ഒരു
വാര്ക്ഷിേ റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകണാം. വകുപ്/ഏജന്സി തിരിച്ചുള്ള റികപാര്ക്ട്, പി &
എ.ആര്ക്.ഡി സസക്രടറി ക് സമര്ക്പികണാം.
10. ഗ്രാമ പായത്തുേള്, കലാക് പായത്തുേള്, മുനിസിപാലിറ്റിേള് എന്ിവയമായി
ബന്ധസപട സപാതു പരാതിേള്കായി ജില്ലാ േളക്ടറുസട േീഴില് ജില്ലാ തലതില്
പരാതി പരിഹാര സമിതിേള് രൂപീേരികാാം. കോര്ക്പകറഷനേസളയാം ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുേസളയാം കുറിച്ചുള്ള പരാതിേള്ക് സമാനമായ സമിതിേള് സാംസ്ഥാന
തലതില് കലാകല് അഡ്മിനികേഷന് സസക്രടറിയസട േീഴില് രൂപീേരികാാം.
11. സപാതുമരാമത് വകുപ്പുമായി ബന്ധസപട സപാതു പരാതിേള് പരിഹരിക്കുന്തിന്,
ജില്ലാ തലതിലുാം സാംസ്ഥാന തലതിലുാം വിശ്ാസയ കയാഗയമായ സാകങ്കതിേ
വി്ഗ്ദ്ധര്ക് ഉള്സപടുന് സാകങ്കതിേ ഓഡിറ്റ് പാനലുേള് രൂപീേരികാാം. ഈ
പാനലുേള്ക് പരാതിേള് േമ്മിറ്റി റികപാര്ക്ുേള് തുടങ്ങിയവ പരികശാധിക്കുേയാം
നടപടി സ്ീേരിക്കുേയാം സചയ്യാാം.
12. അഡീഷണല് ചീഫ് സസക്രടറി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉക്യാഗസ്ഥസന്റ കനതൃത്തില് ഒരു
ഉക്യാഗസ്ഥ സാംഘാം രൂപീേരിച് സര്ക്കാര്ക് തലതില് നിരീക്ഷണ സാംവിധാനാം
സജീേരികാാം. സസക്രടറി, പി & എ.ആര്ക്.ഡി ഈ േമ്മിറ്റിയസട സസക്രടറിയാോാം,
കൂടാസത സ്ീോരയമായ ശുപാര്ക്ശേളുസട നടതിപ്പുാം നിരീക്ഷണവാം സാംബന്ധിച
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മൂന്ാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി റികപാര്ക്ുേള്

ഫയലുേള് ഉക്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപില് സൂക്ഷികകണ്ടതുണ്ട്. ഈ
സാംഘതില് സസക്രടറി (സപാതുഭരണ വകുപ്), സസക്രടറി (ധനോരയാം), സസക്രടറി
(റവനൂ), സസക്രടറി (നിയമാം), രണ്ട് വകുപ് കമധാവിേള്, രണ്ട് ജില്ലാ േളക്ടര്ക്മാര്ക്
എന്ിവസര ഉള്സപടുതാാം.
Report II : Monitoring of Movement of Files and Attendance – Use of Information
Technology
ശുപാര്ക്ശേള് പൂര്ക്ണമായി നടപാകസപടില്ല
Report III : Financial Reforms
1. കൂടിയാകലാചനേളുസട ഗുണനിലവാരാം സമചസപടുത്തുന്തിനാം ക്ലിയറന്സുേളുസട
കവഗത വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുന്തിനമായി ധനോരയ വകുപിസല നടപടിക്രമങ്ങള്
സുഗമമാക്കുേ. ധനോരയ വകുപിസല എക്സ്സസ്പന്ഡിചര്ക് വിഭാഗങ്ങളുസട ചുമതലയള്ള
ഉക്യാഗസ്ഥസര (അഡീഷണല് സസക്രടറി മുതല് കജായിന്റ് സസക്രടറി തലാം വസര)
ബന്ധസപട ഭരണ വകുപ്പുേളുസട സസക്രടറിമാരുസട സാമ്പതിേ ഉപക്ഷ്ടാകളായി
നിയമിക്കുേ.
2. ആശുപത്രി ഉപേരണങ്ങളുസട അറ്റകുറ്റപണിേള്, സമഡികല് വി്യാഭയാസ
ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്, സമഡികല് കോളജുേളിസല പ്രിന്സിപല്മാര്ക്, ആകരാഗയ
കസവനരാംഗസത ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക് എന്ിവസര ഏല്പികണാം.
3. സാമ്പതിേ ഉതരവേള് - സാമ്പതിേ നടപടിേസളക്കുറിച് എല്ലാ വര്ക്ഷവാം
ഒകക്ടാബര്ക് ആ്യ ആഴ്ചകയാസട ധനോരയ വകുപ് ഏേീകൃത ഉതരവ് പുറസപടുവികാന്
ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
4. ധനോരയ വകുപിസന്റയാം നിയന്ത്രണ ഉക്യാഗസ്ഥരുസടയാം പരസ്പര പ്രവര്ക്തനാം േണ്കകരാളിാംഗ് ഓഫീസര്ക്മാരുസട പകല് ഒരു മാസകതകകാ മൂന്് മാസകതകകാ
സചലവഴികാന് േഴിയന് പണതിസന്റ അളവ് ധനോരയവകുപിന് സൂചിപികാന്
േഴിയാം. അങ്ങസന സചലവേള്ക് മുന്ഗണന നല്ോന് േണ്കകരാളിാംഗ്
ഓഫീസര്ക്മാര്ക്ക് േഴിയാം. അതു കപാസല തസന് േണ്കകരാളിാംഗ് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്
അടുത മാസകതയ്കകകാ അടുത മൂന്് മാസകതയ്കകകാ ഉള്ള അവരുസട
സാമ്പതിേ ആവശയേത (പ്രവര്ക്തനഘടസതക്കുറിച്ചുാം, വിഭവങ്ങള് എങ്ങസന
ഫലപ്ര്മായി വിനികയാഗിക്കുാം എന്ിവ കൂടി ഉള്സപടുതി) തയ്യാറാകണാം.
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Report IV : Personnel Reforms
1. നിയമനവമായി ബന്ധസപട് േമ്പൂടര്ക്വത്കകൃത ഡാറ്റയസട സഹായകതാസട Annual
and Five Year Manpower Plans തയ്യാറാകാന് എല്ലാ വകുപ്പു കമധാവിേള്ക്കുാം
നിര്ക്കേശങ്ങള് നല്ോാം.
2. സസ്പഷയല് റൂള്-സില് ആവശയമായ കഭ്ഗതിേള് പരിഗണിക്കുന്തിന്
പരിചയസമ്പരായ മുതിര്ക് ഉക്യാഗസ്ഥരുസട ഒരു സാംഘതിസന പി.എസ്.സി
ഓഫീസ്, സസക്രകടറിയറ്റിസല സപാതുഭരണാം, പി &എ.ആര്ക് എന്ീ വകുപ്പുേളില് നിന്നാം
നികയാഗികാാം.
3. അകപക്ഷേര്ക് കൂടുതലുള്ളതുാം കുറെ വി്യാഭയാസ കയാഗയത നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുന്തുമായ
നിയമനങ്ങള്ക് സ്ക്രീനിാംഗ് സടസ്റ്റ് സാംവിധാനാം നടപിലാക്കുേ.
4. ആവശയസമങ്കില് ഇതിനോം തസന് അന്തിമരൂപാം നല്േിയിുള്ള വകുപ്പു തിരിച്ചുള്ള
സ്ഥലാം മാറ്റ സപാതുമാന്ണ്ഡങ്ങള് കൂടുതല് വിപുലമാകാാം. ഇതിസന
അടിസ്ഥാനമാകി, വിവിധ തസ്തിേേളികലക്, പ്രകതയേിച് ഉന്ത പ്വിേള്ക്കുാം
സപ്രാഫഷണലുേള്ക്കുാം വിശ്മായ മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള് തയ്യാറാകാാം.
5. മിേച
പ്രേടനാം
നടത്തുന്വര്ക്ക്കുാം
പികന്ാക
കമഖലേളില്
കസവനമനഷ്ഠിക്കുന്വര്ക്ക്കുാം
ആനൂകൂലയങ്ങളുാം,
കമാശാം
പ്രേടനങ്ങള്
ോഴ്ചവയ്ക്കുന്വസര നിരുത്സ്ാഹസപടുത്തുന് നടപടിേളുാം, സ്ഥലമാറ്റ മാന്ണ്ഡങ്ങളില്
ലഭയമാകണാം.
6. സപാതുതാല്പരയമുള്ളകപാള് ഒഴിസേ, നിയക്ത അധിോരി മാത്രകമ സ്ഥലാം മാറ്റങ്ങള്
നടതാവൂ.
7. സ്ഥലാം മാറ്റതിനായള്ള അകപക്ഷേള് നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്
നല്കുേയാം, ക്രമമനസരിച് നമ്പറിടുേയാം േമ്പൂടറില് കരഖസപടുത്തുേയാം കവണാം.
8. േരട് സ്ഥലാംമാറ്റ ഉതരവേള് പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്കുേയാം പരാതിേള് ക്ഷണിക്കുേയാം
കവണാം. പരാതിേള് തീര്ക്പാകി, അന്തിമ സ്ഥലാംമാറ്റ ഉതരവ് പുറസപടുവികാാം.
9. പരികശാധന സാംഘങ്ങസള നികയാഗിക്കുേയാം വര്ക്ഷതില് ഒരു മിന്ല് പരികശാധന
എങ്കിലുാം നടതി, വീഴ്ചേള് ശ്രദ്ധ്യില്സപടുകമ്പാള് ഉടനടി നടപടി കേസകാള്ളുേയാം
കവണാം.
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10. എല്ലാ പ്രധാന സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുേളിലുാം ‘കൃതയനിഷ്ഠ സാംഘങ്ങള്’ (Punctuality
Groups) രൂപീേരിക്കുേയാം, ഇതില് എല്ലാ വിഭാഗാം തസ്തിേേളികലയാം ജീവനകാര്ക്ക്
പ്രാതിനിധയാം നല്കുേയാം കവണാം.
11. ജീവനകാര്ക്ക് സുഗമമായി ഓഫീസുേളില് എതികചരുന്തിന്, സറയില്കവ
കസ്റ്റഷന്/ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് കപാലുള്ള നിര്ക്േിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളില് നിന്് പ്രധാന ഓഫീസ്
സമുചയങ്ങളികലക് നിശ്ചിത സമയങ്ങളില് (പ്രകതയേിച്ചുാം വലിയ നഗരങ്ങളില്)
ഗതാഗത ക്രമീേരണാം നല്കുന്തിനള്ള പദ്ധ്തിയസട സാദ്ധ്യത സര്ക്കാര്ക്
പരിഗണികാാം.
12. സപാതു അവധി ്ിനങ്ങള് (ഞായര്ക്, രണ്ടാമസത ശനി ്ിവസങ്ങള് ഒഴിസേ)
അഞ്ചായി പരിമിതസപടുതാാം. മറ്റ് സാധാരണ അവധി ്ിവസങ്ങള്
നഷ്ടസപടുന്തിന് പേരാം, ജീവനകാര്ക്ക് അവരുസട ോഷ്ല് ലീവ് അര്ക്ഹത
ഉചിതമായി വര്ക്ദ്ധ്ിപികാാം.
Report V : Department – Specific Administrative Reforms – Land Revenue, Land Board
& Registration Department, Civil Supplies and Legal Metrology Department
ശുപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാര്ക് അാംഗീേരിചിടില്ല. സര്ക്കാര്ക് ഉതരവേസളാന്നാം
പുറസപടുവിചിടില്ല.
Report VIII : Department – Specific Administrative Reforms

a) പടിേജാതി വിേസന വകുപ്
1. അധിോര വികേന്ദ്രീേരണതിസന്റ പശ്ചാതലതില് പടിേജാതി വിേസന
വകുപിസന പുന:സാംഘടിപികണാം.
2. തകേശ സര്ക്കാരുേളുാം അനബന്ധ വകുപ്പുേളുാം നടപിലാക്കുന് പ്രകതയേ
പദ്ധ്തിേള് നിരീക്ഷിക്കുന്തിലുാം വിലയിരുത്തുന്തിലുമുള്ള ചുമതല
പടിേജാതി വിേസന വകുപ് ഏസറ്റടുകണാം.
3. കപാസ്റ്റ് സമരിേ് കഹാസ്റ്റലുേസള, സ്ഥല ലഭയത അടിസ്ഥാനമാകി ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുേളികലയ്കകകാ
നഗരസഭാ
കേന്ദ്രങ്ങളികലയ്കകകാ
മാറ്റാവന്താണ്.
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4. കപാസ്റ്റ് സമരിേ് കഹാസ്റ്റലുേളുസട ോരയതില്, മൂന്് കോകളജ് ലക്സ്ചറര്ക്മാസര
ഉള്സപടുതി ഒരു പാനല് രൂപീേരിക്കുേയാം അവര്ക് കഹാസ്റ്റലുേളില്
താമസിച് ചുമതലേള് നിര്ക്വഹിക്കുേയമാവാാം. നിലവിസല റസിഡന്റ് ടൂടര്ക്
സാംവിധാനാം വിജയേരമല്ല. സപണ്കകുടിേളുസട കഹാസ്റ്റലുേളുസട ോരയതില്,
സ്ത്രീേസള മാത്രാം നിയമിക്കുുുന്നസവന്് ഉറപാകണാം.
5. സാമൂഹയ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്ക് പരിശീലനാം നല്കുന്തില് കവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ള
വി്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങസള, സമഗ്രമായ ഇന്ഡക്ഷന്, റിഫ്രഷര്ക്
കോഴ്സുേസള നടതാന് നികയാഗികാാം. അകാ്മിേ് കമഖലയില് നിന്നമുള്ള
സാമൂഹിേ പ്രതിബദ്ധ്തയള്ളവസര ഓണററി രക്ഷാേര്ക്താകളായി
നിയമികാാം.
6. കഹാസ്റ്റലുേസള സാംബന്ധിച എല്ലാ സചലവേളുാം ഓകരാ മാസവാം ഇനാം
തിരിച് പരസയമായി പ്രസിദ്ധ്ീേരികണാം. വാങ്ങലുേളുസട ോരയതില്,
ഓകരാ ഇനതിസന്റയാം ഗുണനിലവാരാം, അളവ്, ഉറവിടാം, നിരക് എന്ിവ
പ്രസിദ്ധ്ീേരികകണ്ടതുണ്ട്.
7. തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലയ്ക്ക് കേമാറ്റാം സചയ്യസപട വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങള് (പ്രകതയേിച് കഹാസ്റ്റലുേള്) പ്രവര്ക്തിപിക്കുന്തിനായി
മാകനജ്സമന്റ് മാന്വലുേള് തയ്യാറാകകണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സര്ക്കാര്ക്
നിയമങ്ങളുാം മാര്ക്ഗകരഖേളുാം ഈ മാന്വലില് ഉള്സപടുതാാം.
8. വകുപിസന്റ എല്ലാ വിേസന പ്രവര്ക്തനങ്ങസളയാം ഉള്സകാള്ളുന് ഒരു
ക്രാഷ് പരിശീലന പരിപാടി സാംഘടിപികണാം.

b) പടിേ വര്ക്ഗ വിേസന വേപ്
1. പടിേ വര്ക്ഗ വിേസന വകുപില് നിന്് തകേശ സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളികലയ്ക്ക് ഉക്യാഗസ്ഥസര വിനയസിക്കുേയാം അതിനനസൃതമായി
വകുപ് പുന:സാംഘടിപിക്കുേയാം സചയ്യുേ.
2. തകേശ സര്ക്കാരുേള് ഉള്സപസടയള്ള വകുപ്പുേള് നടപാക്കുന്
സാംസ്ഥാനസത പടിേവര്ക്ഗ കക്ഷമപദ്ധ്തിേള് നിരീക്ഷിക്കുന്തിലുാം
വിലയിരുത്തുന്തിലുാം പടിേവര്ക്ഗ വിേസന വകുപ് പ്രധാന പങ്ക് വഹികണാം.
3. പ്രീ സമരിേ് കഹാസ്റ്റലുേള്
കേന്ദ്രങ്ങളികലക് മാറ്റാാം.
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4. പടിേ വര്ക്ഗകാരായ ആണ്കകുടിേള്ക്കുാം സപണ്കകുടിേള്ക്കുമായി
കോഴികകാട്, പാലകാട്, തിരുവനന്തപുരാം എന്ിവിടങ്ങളില് പ്രകതയേ
കപാസ്റ്റ് സമരിേ് കഹാസ്റ്റലുേള് ആരാംഭികാാം.
5. ആ്ിവാസി
വിേസന
പദ്ധ്തിേള്
നടപിലാക്കുന്തിസന്റ
ഗുണനിലവാരസതക്കുറിച്ചുള്ള feed back നല്കുന്തിനായി സാംസ്ഥാന
തലതില് ഒരു ഉന്ത കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ടീാം രൂപീേരികാാം.
6. ആ്ിവാസി കമഖലേള് സന്ദര്ക്ശികാനാം ജനങ്ങളുമായി ചര്ക്ച സചയ്യാനാം
അവരുസട ആവശയങ്ങള്കനസൃതമായാം പ്രക്ശങ്ങള്കനകയാജയവമായ
പദ്ധ്തിേള് ആവിഷ്കരികാനാം, വിവിധ കമഖലേള്കായി ‘വി്ഗ്ദ്ധ
ആ്ിവാസി വിേസന ഗ്രൂപ്പുേള്’ രൂപീേരികാാം. വയനാട്, ഇടുകി,
പാലകാട്, ോസര്ക്കഗാഡ് ജില്ലേള്കായി ഈ ഗ്രൂപ്പുേള് രൂപീേരികാാം.
ആ്ിവാസി പരിപാടിേള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്തിന് പ്രാക്ശിേ സര്ക്കാരുേസള
സഹായികാനാം ഇവര്ക്ക് േഴിയാം.

c) സാമൂഹയ കക്ഷമ വകുപ്
1. സാമൂഹയ കക്ഷമ വകുപിന് േീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങസള, ജില്ലാ പായത്തുേളുസട
നടതിപിന് േീഴില് സോണ്ടവരാാം.
2. ഓകരാ സ്ഥാപനതിസന്റയാം പ്രകതയേ ആവശയങ്ങള് േണകിസലടുത്, ഈ
സ്ഥാപനങ്ങള് കേോരയാം സചയ്യുന് വയക്തിേസള പരിശീലിപികകണ്ടത്
ആവശയമാണ്. ഇതിനായി, സാമൂഹയ കസവന കമഖലയിസല വി്ഗ്ദ്ധ
അകാ്മിേ് സ്ഥാപനങ്ങളുസട കസവനാം പ്രകയാജനസപടുതാാം.
Report IX : Personal Reforms – Part II
1. അനാവശയ കരഖേള് നശിപിച് േളയന്തിന് ജില്ലാതല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്
അധിോരാം നല്ോാം. അതരാം അനാവശയമായ കരഖേള് തിരിചറിയാന് ഓകരാ
വകുപ്പുാം പ്രവര്ക്തന നിര്ക്കേശങ്ങള് നല്േണാം. അതിനകശഷാം, ഒരു
മാസതിനള്ളില് നീകാം സചയ്ത കരഖേള് സറകകാര്ക്ഡ് റൂമികലക് മാറ്റാനള്ള
ക്രമീേരണാം നടതണാം. നിലവിലുള്ള കരഖേളുാം പുതുതായി എത്തുന് കരഖേളുാം
ശരിയായി ക്രമീേരിച്, എളുപതില് പരികശാധന സുഗമമാക്കുന്തിന്
തയ്യാറാകണാം.
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2. ഓഫീസുേള്ക് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, ലഭയമായ അടിസ്ഥാന
സൗേരയങ്ങള് എന്ിവയസട, വകുപ് തിരിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് സര്ക്കാര്ക് തയ്യാറാക്കുേയാം,
വിടവ് േണകാക്കുേയാം സചയ്യാാം.
3. സ്റ്റാഫ് േ്ാര്ക്കടഴ്സ് നിര്ക്മ്മാണതിനള്ള േര്ക്മ്മ പദ്ധ്തിേള് തയ്യാറാകകണ്ടതുണ്ട്.
ഏറ്റവാം ബുദ്ധ്ിമുുള്ള പ്രക്ശങ്ങള് തിരിചറിെ് േ്ാര്ക്കടഴ്സിസന്റ ആവശയേത
നിര്ക്ണയികാാം. ഘടാം ഘടമായി അവ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതതില് ലഭയമാകാാം.
4. കസവനതികലക് പ്രകവശിക്കുന്തിനള്ള ഉയര്ക്ന് പ്രായപരിധി ഘടാം ഘടമായി
അഞ്ച് വര്ക്ഷാം കുറയ്ക്കാാം.
5. സര്ക്കാര്ക് തലതിലുള്ള സസക്രടറിമാസരല്ലാാം തങ്ങളുസട വകുപ്പുേള്കായി ഒരു ടി.എ
എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാകി ധനോരയ വകുപിന് അയയ്ക്കണാം.
6. വിലയിരുതല് നടത്തുന്തിനായി, ഓകരാ വകുപ് കമധാവികയാടുാം തസന്റ വകുപിസന്റ
ടി.എ കുടിശ്ശിേയാം വരുാം വര്ക്ഷകതക്കുള്ള ആവശയേതയാം സൂചിപിക്കുന് ഒരു
കസ്റ്ററ്റ്സമന്റ് നല്ോന് ആവശയസപടണാം.
7. സസക്രടറിമാര്ക് നടത്തുന് അതരാം വിലയിരുതലുേസള അടിസ്ഥാനമാകി ധനോരയ
വകുപ് ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാകണാം.
8. സസക്രകടറിയറ്റിസല വിവിധ വകുപ്പുേള്കായി, അതരസമാരു ഉ്യമാം ചീഫ്
സസക്രടറികയാ അഡീഷണല് ചീഫ് സസക്രടറികയാ സചയ്യണാം.
9. കേരളതില് വിരമികല് പ്രായാം ഉയര്ക്ത്തുന്ത് നിരവധി സാമൂഹിേ
പ്രതയാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുാം. എത്രയാം കവഗാം ഒരു തീരുമാനാം എടുകാന് മാത്രകമ
േമ്മിറ്റി സര്ക്കാരികനാട് അഭയര്ക്ഥിക്കുുുന്നള്ളൂ.
10. സപാതുകസവന നിയമാം, 1968 (Public Services Act,1968) ോകലാചിതമാക്കുേ.
11.

സിവില് സര്ക്വീസ് കബാര്ക്ഡ് (സി.എസ്.ബി) രൂപീേരിക്കുേ.

Report X : Execution of Public Works
1. സപാതുമരാമത് വകുപ്, പദ്ധ്തിേള് കൃതയമായി ആസൂത്രണാം സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഓകരാ
കജാലിക്കുാം വിശ്മായ എസ്റ്റികമറ്റുേള് എടുകകണ്ടതാണ്. കൂടാസത, കജാലിയസട
ഉകേശിച പുകരാഗതിയാം പ്രതീക്ഷിക്കുന് ഫണ്ടേളുാം ോണിക്കുന് PERT ചാര്ക്ുേള്
നിര്ക്ബന്ധമാകണാം.
പ്രവര്ക്തന
മുന്ഗണനേള്
വയക്തമായി
പ്രതിപാ്ിക്കുന്തിനായി വാര്ക്ഷിേ േര്ക്മ പദ്ധ്തി സാംകയാജിപികണാം.
24 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം
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2. വിവിധ തരതിലുള്ള സചലവ കുറെ സാകങ്കതിേ വി്യേള് സ്ീേരിക്കുന്തിനായി,
മാന്ണ്ഡങ്ങളുാം ഇനാം തിരിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുാം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരികണാം.
3. നിരക്കുേളുസട പടിേ എല്ലാ വര്ക്ഷവാം പരിഷ്ക്കരിക്കുേയാം ഏപ്രില് 1 മുതല്
ബാധേമാക്കുേയാം കവണാം. ചില ഇനങ്ങള്ക് സപസടന്് വിലവര്ക്ദ്ധ്ന
അനഭവസപടുസന്ങ്കില്, ഉടനടി പ്രസ്തുത നിരക് വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുന്തിന് ഒരു സാംവിധാനാം
ഉണ്ടായിരികണാം. സചലവേളിലുണ്ടാകുന് പ്രാക്ശിേ വയതിയാനസത കൂസട
പരിഗണികകണ്ടതുണ്ട്.
4. സപാതുമരാമത് വകുപിസന്റ എല്ലാ വര്ക്ക് കസറ്റുേളിലുാം ഉപകയാഗികകണ്ട
വസ്തുകള്, സചലവഴികാന് ഉകേശിക്കുന് ഫണ്ടേള്, പ്രധാന പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട
പടിേ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിശ്ാാംശങ്ങള് ോണിക്കുന് കബാര്ക്ുേള്
പ്ര്ര്ക്ശിപികണാം.
5. മുഖയ സാകങ്കതിേ പരികശാധേസന്റ പ്രധാനയാം വര്ക്ദ്ധ്ിപികണാം. ചില പരികശാധനേളുാം
ഗുണനിലവാര പരികശാധനേളുാം പുറാം േരാര്ക് നല്ോന് സി.റ്റി.ഇ സയ
അനവ്ികണാം.
6. 25 ലക്ഷാം രൂപയാം അതില് കൂടുതലുാം നിര്ക്മ്മാണ സചലവ് വരുന് പണിേള്കായി,
ഒരു മൂന്ാാം േക്ഷി ഗുണനിലവാര അഷുറന്സ് ഉറപ് വരുത്തുന്തിന് സാംവിധാനാം
ഏര്ക്സപടുതാാം. അകാ്മിേ് സ്ഥാപനങ്ങസള ഇതിനായി പ്രകയാജനസപടുതാാം.
7. വാസ്തുവി്യാ രൂപേല്പനേളുാം ഘടനാപരമായ രൂപേല്പനേളുാം ലഭിക്കുന്തിന്,
സപ്രാഫഷണല് േണ്കസള്ടന്റുമാരുസട ഒരു പാനല്, വയക്തി സ്ഥാപനപരമായി
തയ്യാറാകാാം. കൂടാസത, പദ്ധ്തി ചിലവിസന്റ നിശ്ചിത ശതമാനാം ഫീസ് ആയി
നിശ്ചയിച് ഇവരുസട കസവനങ്ങള് ഉപകയാഗികല് വകുപ്പുേസള അനവ്ികാാം.
8. പ്രവൃതിേളുസട മുന്ഗണന, സാമ്പതിേ അചടകാം, സടന്ഡര്ക് സചയ്യുന്തിനാം
ബില്ലുേള് അടയ്ക്കുന്തിനമുള്ള ശരിയായ പ്രക്രിയ, പരാതി പരിഹാര സമ്പ്ര്ായാം,
സുതാരയത, ആവശയേതേള് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ോരയങ്ങള് ഉള്സകാള്ളുന് ഒരു
നിയമനിര്ക്മ്മാണാം നടകതണ്ടതുണ്ട്.
Report XI : Interface between Government and Public Sector Units
1. സര്ക്കാര്ക് നിയന്ത്രണാം ഉറപാക്കുേ.
2. ഉതരവാ്ിതാം ഉറപാക്കുേ.
3. േമ്പനിേസള ഗ്രൂപ്പുേളായി പുന:സാംഘടിപിക്കുേ.
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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Report XII : Health Services Delivery
1. എല്ലാ രണ്ടാാം സലവല്, മൂന്ാാം സലവല് ആശുപത്രിേളിലുാം കപക്ലിനിക്കുേള്
ആരാംഭികാാം. സസകന്ഡറി ആശുപത്രിേളുസട ോരയതില്, പ്രാക്ശിേ
സര്ക്കാരുേള്ക് കപ ക്ലിനിക്കുേള് ആരാംഭികാനള്ള സ്ാതന്തയാം നല്ോാം.
2. ആശുപത്രിേള് നവീേരിക്കുന്തികനാ പ്രകതയേ കസവനങ്ങള് നല്കുന്തികനാ
പ്രാക്ശിേ സര്ക്കാരുേള്ക് സ്ാതന്തരയ്ാം നല്ോാം. സാംഭാവനേളിലൂസടകയാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത് അസല്ലങ്കില് മുനിസിപാലിറ്റി സസസ് ചുമത്തുന്തിലൂസടകയാ
ഉപകയാക്തൃ ചാര്ക്ജുേള് വഴികയാ അധിേ സചലവ് േസണ്ടതാാം.
3. കഡാക്ടര്ക് - കരാഗി ബന്ധാം ശക്തിസപടുത്തുതിന്, ഓകരാ തലതിലുാം വയക്തമായ
മാകനജ്സമന്റ് കപ്രാകടാകകാളുേള് തയ്യാറാകകണ്ടതുണ്ട്.
4. Inter-disciplinary ബന്ധാം സ്ഥാപിക്കുന്തിനായി, മൂന്് കവ്യ ശാസ്ത്ര
സമ്പ്ര്ായങ്ങളുസട പ്രതിനിധിേള് ഉള്സപട സാംസ്ഥാന, ജില്ലാ, പ്രാക്ശിേ സര്ക്കാര്ക്
തലങ്ങളില് േൗണ്കസിലുേള് രൂപീേരികാാം.
5. ഒരു സാമൂഹയ ആകരാഗയ ആസൂത്രണ ഹാന്ഡ് ബുക് തയ്യാറാക്കുേയാം പ്രാക്ശിേ
തലതില് പങ്കാളിത ആകരാഗയ പദ്ധ്തിേള് തയ്യാറാക്കുന്തിന് പ്രാക്ശിേ
സര്ക്കാരുേള്ക് പരിശീലനാം നല്കുേയാം സചയ്യാാം.
6. ഓകരാ തരതിലുള്ള ആശുപത്രിേള്ക്കുാം മാകനജ്സമന്റ് മാന്വലുേള് തയ്യാറാകണാം.
ഈ മാന്വലുേളില് ആശുപത്രി പ്രവര്ക്തനവമായി ബന്ധസപട നിര്ക്ബന്ധിത
വശങ്ങള് വിശ്ീേരിക്കുന് ഒരു ഭാഗവാം ോരയക്ഷമമായ മാകനജ്സമന്റിസന
കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുന്തിന് ഉപക്ശ രൂപതിലുള്ള മസറ്റാരു ഭാഗവാം ഉണ്ടായിരികണാം.
Report XIII : Decentralisation Initiatives in Kerala
1. നിലവിലുള്ള ഫിനാന്ഷയല് മാകനജ്സമന്റ് സാംവിധാനാം പുതുകി പുനര്ക് രൂപീേരികണാം.
2. തകേശ സര്ക്കാരുേളുസട ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്തിന് ഒരു സ്തന്ത്ര ഓഡിറ്റ് േമ്മീഷന്
രൂപീേരികണാം.
3. ആഭയന്തര േമ്മിറ്റിേള് തകേശ സ്യാംഭരണ വകുപ്പുാം, ധനോരയ വകുപ്പുാം
രൂപീേരികരണാം.

26 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം
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4. കേരള പഞ്ചായത് രാജ്, കേരള മുനിസിപാലിറ്റി ആക്റ്റ് 1994 എന്ിവ സപരുമാറ്റ ചടാം
നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുുുന്ന. വിവിധ സതാഴിലാളി സാംഘടനേള്, തകേശ സര്ക്കാരുേള്,
സര്ക്കാര്ക് ഇതര സാംഘടനേള്, സപാതുഭരണതിസല വി്ഗ്ദ്ധര്ക് എന്ിവരില് നിന്്
ഇകാരയതില് സര്ക്കാരിന് നിര്ക്കേശങ്ങള് സ്ീേരികാാം. ലഭിച നിര്ക്കേശങ്ങള്
ഉള്സകാള്ളിച് ഒരു േരട് കോഡ് തയ്യാറാകാാം.
5. പ്രവര്ക്തനപരമായ സഡാസമയ്കസന കൂടുതല് നിര്ക്വചിക്കുന്തിന് സര്ക്കാരിന്
സസക്ടറല് േമ്മിറ്റിേള് രൂപീേരികാാം.
6. സപാതുമരാമത് മാന്വല് തകേശ സര്ക്കാരുേളുസട ഉപകയാഗതിനായി
തിരുതിസയഴുതാാം. പുതുകിയ മാന്വല് ലാളിതയാം, സുതാരയത, ഉതരവാ്ിതാം,
ോരയക്ഷമത എന്ിവ ഉറപ്പുവരുതണാം.
7. വകുപ്പുതല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്കുാം ജനപ്രതിനിധിേള്ക്കുാം
പരിപാടിേള് സാംഘടിപികണാം.

സാംയക്ത

പരിശീലന

8. തകേശ സ്യാംഭരണ വകുപിനാം ആസൂത്രണ വകുപിനാം ഒരു റികപാര്ക്ടിാംഗ് സാംവിധാനാം
രൂപസപടുതണാം.
9. തകേശ സര്ക്കാരുേളില്, പ്രകതയേിച്ചുാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളിലുാം നഗരസഭേളിലുാം
ഏകോപന സാംവിധാനാം ശക്തിസപടുത്തുേ.
10. തകേശ സര്ക്കാരുേളുസട തീരുമാനങ്ങളില് തുടര്ക്നടപടിേസളടുകാന് പ്രാപ്തിയള്ള ഒരു
കനാഡല് ഓഫീസര്ക് ആവശയമാണ്.
11. സാംകയാജിത പ്രാക്ശിേ വിേസന ആസൂത്രണതിനാം തകേശ സര്ക്കാരുേള്ക്
പ്രകയാജനാം സചയ്യുന് സാംയക്ത പദ്ധ്തിേള് സ്ീേരിക്കുന്തിനാം പ്രാക്ശിേ
സര്ക്കാരുേള് ഉള്സകാള്ളുന് വിര്ക്ച്ല് സാംഘടനേള് രൂപീേരികാാം.
Report XIV : Secretariat Reforms
റികപാര്ക്ുേള് സര്ക്കാര്ക് അാംഗീേരിചിടില്ല.
Report XV : Reforming the Government
റികപാര്ക്ുേള് സര്ക്കാര്ക് അാംഗീേരിചിടില്ല.
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േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

അദ്ധ്യായാം - 4

േമ്മീഷന് റികപാര്ക്ുേളുാം പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേളുാം
ആമുഖതില് പ്രതിപാ്ിച വിവിധ ഭരണകമഖലേളുമായി ബന്ധസപട് നാലാമത്
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് പതിമൂന്് റികപാര്ക്ുേള് ശുപാര്ക്ശേള് സഹിതാം സര്ക്കാരിന്
സമര്ക്പിചിുണ്ട്. ഈ േമ്മീഷസന്റ പ്രസ്തുത റികപാര്ക്ുേളിസല പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേളുസട ഒരു
സാംക്ഷിപ്തമാണ് ഈ അദ്ധ്യായതില് ഉള്സപടുതിയിുള്ളത്.
4.1

വിജിലന്സ് സാംവിധാനാം - പരിഷ്കരണാം (1st Report)

അഴിമതി പൂര്ക്ണമായാം നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം സചയ്യുന്തിസന്റ ഭാഗമായി വിജിലന്സ്
സാംവിധാനതിസന്റ പുനരവകലാേനാം, ഫലപ്ര്മായ സ്ഥാപന സാംവിധാനാം എന്ിവ
നിര്ക്കേശിച്ചു സോണ്ടള്ള ഒരു റികപാര്ക്ട് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് സമര്ക്പിക്കുസമന്് 14.10.2016
ല് കൂടിയ േമ്മീഷസന്റ ആ്യസത കയാഗതില് തസന് തീരുമാനസമടുതിരുുുന്ന. വിജിലന്സ്
സാംവിധാനതില് നിലനില്ക്കുന് പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറിച്ചുാം കുറ്റമറ്റതുാം ോരയക്ഷമവമായ
വിജിലന്സ് സാംവിധാനാം രൂപസപടുതിസയടുക്കുന്തിസനക്കുറിച്ചുമുളള മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള്
സര്ക്കാരിന്
സമര്ക്പികകണ്ടതുസണ്ടന്നാം
ഇതിനായി
വിജിലന്സ്
േമ്മീഷന്
രൂപീേരിക്കുന്തുള്സപസടയള്ള ോരയങ്ങള് ബന്ധസപട കമഖലയിസല വി്ഗ്ദ്ധരുമായി
കൂടിയാകലാചിച് വിശ്മായ പഠനാം നടതി േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിനായി േമ്മീഷന്
അാംഗാം ശ്രീ. സി.പി.നായസര ചുമതലസപടുത്തുന്തിനാം 27.01.2017 ല് കൂടിയ േമ്മീഷന് കയാഗാം
തീരുമാനിച്ചു.
06.04.2017 ല് കചര്ക്ന് േമ്മീഷന് കയാഗാം ഈ വിഷയതിസല വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
അാംഗങ്ങളായി കഡാ. ബി. സന്ധയ ഐ.പി.എസ്, ശ്രീ. കജാണ്ക െികടാ, നിയമ സസപ്ഷഷയല്
സസക്രടറി (റിട.), അഡ്. സചറുന്ിയൂര്ക് പി.ശശിധരന് നായര്ക്, ശ്രീ. എ.സുകരന്ദ്രന്, ഐ.ജി,
വിജിലന്സ് (റിട.), ശ്രീ.സി.സി.അഗസ്റ്റിന്, വിജിലന്സ് ലീഗല് അകഡ്സര്ക് എന്ിവസര
തീരുമാനിക്കുേയണ്ടായി. 27.05.2017 -ല് കൂടിയ േമ്മീഷന് കയാഗാം കമല് വി്ഗ്ദ്ധ
സമിതിയികലക് ശ്രീ.പി.സേ.കേശവന് ഐ.എഫ്.എസ്, കഡാ. വി.കവണു ഐ.എ.എസ്
എന്ിവസര കൂടി ഉള്സപടുതാന് തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട ചര്ക്ചേള്ക്കുാം കൂടിയാകലാചനേള്ക്കുാം കശഷാം കേന്ദ്ര
വിജിലന്സ് േമ്മീഷന് മാതൃേയില് ഒരു സാംസ്ഥാന വിജിലന്സ് േമ്മീഷന്
രൂപീേരിക്കുന്തിനള്ള േരട് ബില്ലിന് രൂപാം നല്കുേയണ്ടായി. 03.07.2017 ല് കൂടിയ
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േമ്മീഷന് റികപാര്ക്ുേളുാം പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേളുാം

േമ്മീഷന് കയാഗാം പ്രസ്തുത േരട് പരിഗണിക്കുേയാം പഠന റികപാര്ക്ട് 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസതില്
സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിക്കുന്തിനാം, അകതാസടാപാം സാംസ്ഥാന വിജിലന്സ് േമ്മീഷന്
രൂപീേരിക്കുന്ത് സാംബന്ധിച്ചുാം വിജിലന്സ് ആന്റ് ആന്റി േറപ്ഷഷന് ബൂകറാ
പുന:സാംഘടിപിക്കുന്ത് സാംബന്ധിച്ചുമുള്ള േരട് നിയമവാം പ്രസ്തുത റികപാര്ക്ടികനാസടാപാം
സമര്ക്പിക്കുന്തിനാം തീരുമാനിച്ചു.
സന്താനാം േമ്മിറ്റി ശുപാര്ക്ശേള്, കേന്ദ്ര വിജിലന്സ് േമ്മീഷന് ആക്ട്, സഡല്ഹി
സസ്പഷയല് കപാലീസ് എസ്റ്റാലിഷസമന്റ് ആക്ട്, കേരള കലാോയക്ത ആക്ട്, കേരള
വിജിലന്സ് മാന്ല്, വിജിലന്സ് കേസുമായി ബന്ധസപട് അടുതിസടയണ്ടായ ബഹു. കേരള
കഹകകാടിയസട പരാമര്ക്ശങ്ങള്, വിജിലന്സ് ആന്റ് ആന്റി േറപ്ഷഷന് ബൂകറായസട 2014 15 സല ഭരണ റികപാര്ക്ടില് നിന്നാം എടുതിുള്ള സ്ഥിതിവിവരകണക്കുേള്, VACB ലഭയമാകിയ
സ്ഥിതിവിവരകണക്കുേള് എന്ിവ പരികശാധിച്ചു സോണ്ട് ഒരു േരട് റികപാര്ക്ടിന് രൂപാം
നല്േി. 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസതില് റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറില് കേന്ദ്രീേരിച്ചു സോണ്ടള്ള വിജിലന്സ് അകന്ഷണങ്ങള്,
നിയമ പിന്ബലമില്ലാത നടപടിക്രമങ്ങള്, അകന്ഷണങ്ങളില് രഹസയ സ്ഭാവമില്ലായ്മ,
പരിഷ്കൃതമായ ഒരു അകന്ഷണ സാംവിധാനതിസന്റ അഭാവാം, അമിതാധിോര
പ്രകയാഗതിനാം
ബാഹയസ്ാധീനങ്ങള്ക്കുാം
വശസപടാനള്ള
കൂടിയ
സാധയത,
പ്രാപ്തരല്ലാതവരുാം, താല്പരയമില്ലാതവരുാം ഉചിതമായ പരിശീലനാം ലഭികാതവരുമായ
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് എന്ിവ നിലവിലുള്ള വിജിലന്സ് സാംവിധാനതിസന്റ എടുത്തു പറയതക
കപാരായ്മേളാണ്.
ഇപറെ കുറവേള് മറിേടക്കുന്തിനായി കേന്ദ്ര വിജിലന്സ് േമ്മീഷസന്റ
മാതൃേയില് നിയമപരിരക്ഷകയാസട സാംസ്ഥാന വിജിലന്സ് േമ്മീഷന് രൂപീേരിക്കുന്തിന്
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്തു. മറ്റ് പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള് താസഴ കചര്ക്ക്കുുുന്ന.
1. വിജിലന്സ് േമ്മീഷനാം, വിജിലന്സ് ആന്റ് ആന്റി േറപ്ഷഷന് ബൂകറായ്ക്കുാം സ്തന്ത്രവാം
നിഷ്പക്ഷവമായി പ്രവര്ക്തിക്കുന്തിനള്ള അധിോരങ്ങള് നല്കുേ.
2. അഴിമതി കേസുേള്
പരിഷ്കരിക്കുേ.

അകന്ഷിക്കുന്തിനള്ള

നടപടിക്രമങ്ങള്

സമഗ്രമായി

കമല് ശുപാര്ക്ശേകളാസടാപാം, ‘കസ്റ്ററ്റ് വിജിലന്സ് േമ്മീഷന് ആന്റ് വിജിലന്സ്
എസ്റ്റാലിസെന്റ് ബില്ലിസന്റ’ േരടുാം േമ്മീഷന് സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിച്ചു.
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4.2

Capacity Development of Civil Servants – Kerala (2nd Report)

ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷനില് തസന് ലഭയമായ കവ്ഗ്ദ്ധയവാം മനഷയ വിഭവകശഷിയാം
ഉപകയാഗസപടുതി േമ്മീഷസന്റ നാലാമത് പരിഗണനാ വിഷയതിലുള്ള ‘Capacity Building
of Government Servants’ എന് പഠനാം നടതാസമന്് 27.01.2017 -ല് കൂടിയ ഭരണ
പരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ മൂന്ാമത് കയാഗതില് തീരുമാനസമടുത്തു. ഉക്യാഗസ്ഥ വൃന്ദതിസന്റ
േര്ക്മ്മ
കശഷി
വര്ക്ദ്ധ്ിപിച്
ോരയക്ഷമതയള്ള
സിവില്
സര്ക്വീസ്
രൂപസപടുത്തുന്തിനാവശയമായ ശുപാര്ക്ശേള് രൂപസപടുത്തുേ എന്തായിരുന്ന ഈ
പഠനതിസന്റ ഉകേശയാം. സപാതു സമൂഹതിന് ഗുണകമേയള്ള കസവനാം നല്ോന് പ്രാപ്തമായ
സിവില് സര്ക്വീസ് സാംവിധാനാം സേടിപടുക്കുേ, ഫലപ്ര്മായ കസവനപ്ര്ാനതിന്
തടസ്സമായി നില്ക്കുന് ഘടേങ്ങള് േസണ്ടതി ദൂരീേരികാന് ആവശയമായ നടപടിേള്
േസണ്ടത്തുേ, എന്ീ ലക്ഷയങ്ങള് മുന്ില് േണ്ട സോണ്ടാണ് പഠനാം നടതിയത്.
വിവരകശഖരണാര്ക്ഥാം, നിശ്ചിത സപ്രാകഫാര്ക്മയില് വിവരങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്തിന്
എല്ലാ വകുപ്പു കമധാവിേകളാടുാം, കേരള വാടര്ക് അകതാറിറ്റി, സേ.എസ്.ഇ.ബി എന്ീ
സ്ഥാപനങ്ങകളാടുാം ആവശയസപു.
ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസനാം എന് പഠനതില്, 13.03.2017-ല് പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായി േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഐ.എാം.ജി, കോഴികകാട് സന്ദര്ക്ശിക്കുേയാം
ആവശയമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു. േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
10.04.2017 ന് ഐ.എാം.ജി സോചി സസന്ററുാം സന്ദര്ക്ശിച് വിവരകശഖരണാം നടതി. തുടര്ക്ന്്
10.04.2017 -ല് ഐ.എാം.ജി തിരുവനന്തപുരവാം സന്ദര്ക്ശിച് വിവരകശഖരണാം നടതി.
സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിസന്റ വിപുലവാം കവവിധയപൂര്ക്ണവമായ സരയിനിാംഗ് പരിപാടിേള്
നടത്തു സ്ഥാപനമാണ് ഐ.എാം.ജി. ഐ.എാം.ജി യസട എല്ലാ യൂണിറ്റുേളിലുാം നടതിയ
സന്ദര്ക്ശനാം പഠനതിന് ോതലായ ്ിശാകബാധാം നല്കുന്തിനാം വയക്തമായ ശുപാര്ക്ശേള്
രൂപസപടുത്തുതിനാം സഹായിച്ചു.
പഠനതിലുാം, റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിലുാം േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന്
താസഴപറയന് വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധര്ക് ഉള്സപട ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു.
കഡാ. അലക്സാണ്ടര്ക് കജകബ്, ഐ.പി.എസ് (റിട.)
ശ്രീമതി. ഗായത്രി നായര്ക്, ഐ.ഇ.എസ്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡ്.
അഡ്. എ. രാജകശഖരന് നായര്ക്, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. എ. കമാഹനനാഥ ബാബു, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. സേ.വിജയകുമാരന്, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
30 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം
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കഡാ. ആര്ക്. റാാം കമാഹന്, സപ്രാഫസര്ക്, ഐ.എാം.ജി
ശ്രീ. എസ്.എാം. വിജയാനന്ദ്, ഐ.എ.എസ് (റിട.), ശ്രീ. രാജന് എന്. കോൊഗകഡ,
ഐ.എ.എസ് എന്ിവരുസട മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങളുാം േമ്മീഷന് ഈ പഠനതില് സ്ീേരിചിുണ്ട്.
പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങളില്, േമ്മീഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഉള്സപടുന് പഠനസാംഘാം സന്ദര്ക്ശനാം നടതി പഠനാം നടതി.
ക്രമ നമ്പര്ക്
സ്ഥാപനാം
1
സാംസ്ഥാന ഗ്രാമ വിേസന പരിശീലന കേന്ദ്രാം, സോടാരകര
2
എക്സ്സസ്റ്റന്ഷന് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, സോടാരകര
3
കേരള കഫാറസ്റ്റ് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, അരിപ
4
കലവ് കസ്റ്റാക് സഡവലപ്സമന്റ് ഫാാം, കുളത്തൂപ്പുഴ
5
േില, മുളങ്കുത്തുോവ്, തൃശ്ശൂര്ക്
6
കേരള കഫാറസ്റ്റ് റിസര്ക്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, പീചി
7
കേരള ഫയര്ക് സര്ക്വീസ് അകാ്മി, വിയ്യൂര്ക്
8
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് കോ-ഓപകററ്റീവ് മാകനജ്സമന്റ്, പൂജപ്പുര
9
കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് കലബര്ക് ആന്റ് എാംകപ്ലായ്കസമന്റ്, വിോസ് ഭവന്
10
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് ലാന്റ് മാകനജ്സമന്റ് പി.ടി.പി നഗര്ക്
11
കഫാറസ്റ്റ് സരയിനിാംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, പി.ടി.പി. നഗര്ക്
12
പ്രീ - എക്സാമികനഷന് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, മണന്തല
13
റീജിയണല് അഗ്രിേള്ചര്ക് സടകനാളജി സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, േഴക്കൂടാം
14
IITMK, സടകനാപാര്ക്ക്
വിവിധ സ്ഥാപന സന്ദര്ക്ശനങ്ങളിലൂസട സമാഹരിച വിവരങ്ങള് വിശേലനാം
സചയ്ത് കക്രാഡീേരിക്കുന്തിന്, 07.06.2017 -ല് വി്ഗ്ദ്ധസമിതി കയാഗാം കചര്ക്ന്ന. പഠനവമായി
ബന്ധസപട തുടര്ക് പ്രവര്ക്തനങ്ങള് സാംബന്ധിച് പ്രവര്ക്തന രൂപകരഖ തയ്യാറാകി.
‘ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസനാം’ എന് കമഖലയില് ക്ശീയ തലതില് ശ്രകദ്ധ്യമായ
സാംഭാവനേള് നല്കുന് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് കശ്രഷ്ഠ സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം േമ്മീഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് അടങ്ങുന് പഠന സാംഘാം സന്ദര്ക്ശനാം നടതി.
ക്രമ നമ്പര്ക്
സ്ഥാപനാം
1
അഡ്മിനികേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് കോകളജ് ഓഫ് ഇന്തയ (ASCI), കഹ്രാബാ്്
2
സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഗുഡ് ഗവര്ക്ണന്സ് (CGG), കഹ്രാബാ്്
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നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് റൂറല് ഡവലപ്സമന്റ് & പഞ്ചായത് രാജ്
(NIRD & PR), കഹ്രാബാ്്
സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഇകന്ാകവഷന്സ് ഇന് പലിേ് സിസ്റ്റാംസ് (CIPS),
4
കഹ്രാബാ്്
യാഷ്ന്ത് റാവ ചവാന് അകാഡമി ഓഫ് ഡവലപ്സമന്റ് അഡ്മിനികേഷന്
5
(YASHADA), പൂസന
ഏഷയാ - കപ്ലറ്റു - സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഇനികഷയറ്റീവ്സ് ഓഫ് കചഞ്ച് (lofc),
6
പഞ്ചഗനി, മഹാരാഷ്ട്ര
ഉക്യാഗസ്ഥ പരിശീലനാം സാംബന്ധിച് എല്ലാ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളില് നിന്നാം
വിവരങ്ങള് കശഖരിക്കുേയാം, 13.10.2017 -ല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി കയാഗാം കചര്ക്ന്് പ്രസ്തുത
വിവരങ്ങള് അവകലാേനാം സചയ്യുേയാം സചയ്തു.
3

ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസനാം എന് വിഷയതില്, പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി ഒരു
സാംസ്ഥാനതല ശില്പശാല തിരുവനന്തപുരാം ഐ.എാം.ജി േയാമ്പസില് സാംഘടിപിച്ചു.
പഠന പ്രവര്ക്തനങ്ങള്, 16.03.2018 -ല് വിദ്ഗദ്ധ്സമിതി കയാഗാം കചര്ക്ന്്
വിലയിരുതി. പ്രാഥമിേ രൂപതില് തയ്യാറാകിയ േരട് റികപാര്ക്ട് വിദ്ഗദ്ധ്സമിതി
പരികശാധിച് ആവശയമായ കഭ്ഗതിേള് വരുതി അന്തിമരൂപതിലാകി. മാര്ക്ച് 2018 -ന്
റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്:
പുതിയതായി സര്ക്കാര്ക് സര്ക്വീസികലക് പ്രകവശിക്കുന്വസര ഫലപ്ര്മായ കസവന
പ്ര്ാനതിന് സജരാക്കുന്തിനാം ോരയക്ഷമമായ സപാതുകസവേരാകി മാറ്റുന്തിനമുള്ള
ഉചിതമായ പരിശീലനാം നല്കുേസയന്ത് സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിസന്റ ഉതരവാ്ിത്മാണ്.
പുതിയതായി കജാലിയില് പ്രകവശിക്കുന്വര്ക്, അവരുസട കജാലിസയക്കുറിച്ചുാം, ബന്ധസപട വകുപ്
ജനങ്ങള്ക് നല്കുന് കസവനങ്ങസളക്കുറിച്ചുാം കബാധവാോരാേണാം. തങ്ങള് ജനങ്ങസള
കസവികകണ്ടവരാസണന്നാം അവരുസട യജമാനോരല്ല എന്നാം ഓകരാ സര്ക്കാര്ക്
ഉക്യാഗസ്ഥനാം തിരിചറിയണാം എന് ോഴ്ചപാകടാടുകൂടി, താസഴപറയന് പരിശീലന മാതൃേ
ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് നിര്ക്കേശിച്ചു.
1. കേരളതിസല സര്ക്കാര്ക് ഉക്യാഗസ്ഥസര ആറു വിഭാഗങ്ങളിലായി തരാം തിരികണാം.
a. സകപാര്ക്ടിാംഗ് സ്റ്റാഫ് (Supporting Staff)
കൈവര്ക്മാര്ക്, ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്സ്, അറ്റന്കഡഴ്സ്, ലിഫ്റ്റ് ഓപകററ്റ്ഴ്സ്,
സ്ീപര്ക്മാര്ക് തുടങ്ങിയ സമാന തസ്തിേയിലുള്ള മറ്റു ജീവനകാര്ക്.
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b. േടിാംഗ് എഡ്ജ് (Cutting Edge)
കലാവര്ക് ഡിവിഷന് ക്ലാര്ക്ക്, അപര്ക് ഡിവിഷന് ക്ലാര്ക്ക്, കടപിസ്റ്റ്,
കോണ്കഫിഡന്ഷയല് അസിസ്റ്റന്സ്, വികല്ലജ് അസിസ്റ്റന്സ്, സഹഡ്
ക്ലാര്ക്ക്, വികല്ലജ് ഓഫീകസഴ്സ്, വികല്ലജ് എക്സറ്റന്ഷന് ഓഫീകസഴ്സ്, സമാന
തസ്തിേയിലുള്ള മറ്റ് ജീവനകാര്ക്.
c. സൂപര്ക്കവസറി (Supervisory)
ജൂനിയര്ക് സൂപ്രണ്ടമാര്ക്, സഡപൂടി തഹസില്്ാര്ക്, ഗ്രാമ വിേസന വകുപിസല
എക്സ്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്, അസിസ്റ്റന്റ് സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്,
സമാന തസ്തിേയിലുള്ള മറ്റു ജീവനകാര്ക്.
d. കലാവര്ക് മാകനജ്സമന്റ് (Lower Management)
സീനിയര്ക് സൂപ്രണ്ടമാര്ക്, സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്, കലാക് ഡവലപ്ഷസമന്റ്
ഓഫീസര്ക്മാര്ക്, സസയില്സ് ടാക്സ് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്, താലൂക് സകപ്ല
ഓഫീസര്ക്മാര്ക് സമാന തസ്തിേയിലുള്ള മറ്റു ജീവനകാര്ക്.
e. മിഡില് മാകനജ്സമന്റ് (Middle Management)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്, അണ്ടര്ക് സസക്രടറിമാര്ക്, ഡപൂടി േളക്ടര്ക്മാര്ക്,
ഡപൂടി ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്, സേ.എ.എസ് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് തുടങ്ങിയവ.
f. സീനിയര്ക് മാകനജ്സമന്റ് (Senior Management)
സീനിയര്ക് സേ.എ.എസ് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്, കജായിന്റ് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്,
അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക്, ഡയറക്ടര്ക്മാര്ക് (കനാണ്ക ഐ.എ.എസ്),
ഡപൂടി സസക്രടറിമാര്ക്, അഡീഷണല് സസക്രടറിമാര്ക്, സസ്പഷയല്
സസക്രടറിമാര്ക് (കനാണ്ക ഐ.എ.എസ്) മറ്റ് തുലയ പ്വിേളുാം.
2. സര്ക്കാര്ക് സര്ക്വീസില് കചരുന്തിന് മുകന്ാടിയായി ഇന്ഡക്ഷന് പരിശീലനങ്ങള്
നിര്ക്ബന്ധമാകണാം. കേരള പലിേ് സര്ക്വീസ് േമ്മീഷനമായി കൂടിയാകലാചിച്
സര്ക്കാര്ക് ഈ ആവശയതിനായി സാംവിധാനാം രൂപസപടുതാവന്താണ്.
3. പ്രവര്ക്തന വിലയിരുതലുേസള പരിശീലനവമായി ബന്ധിപികാാം. ോരയകശഷി
അടിസ്ഥാനമാകി പ്രവര്ക്തനാം വിലയിരുത്തുന്തിലൂസട ഓകരാ സര്ക്കാര്ക്
ഉക്യാഗസ്ഥസന്റയാം വയക്തിഗത പരിശീലന ആവശയങ്ങള് േസണ്ടത്തുന്തിനാം
പരിശീലന ആവശയേത വിലയിരുത്തുന്തിനാം സാധിക്കുാം. നിശ്ചിത നിലവാരതില്
ോരയകശഷി പ്രേടിപികാന് സാധികാതവര്ക്ക് ോരയകശഷി കനടിസയടുക്കു
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ന്തിനാവശയമായ
പരിശീലനാം
നല്േണാം.
പ്രേടന
വിലയിരുതല്
സാംവിധാനതിസന്റ ഫലപ്ര്മായ പ്രവര്ക്തനതിനായി സമഗ്രമായ നിയമങ്ങള്
രൂപസപടുതണാം.
4. PAR സമര്ക്പിക്കുന്തിലുള്ള ോലതാമസാം
സാംവിധാനാം കപ്രാത്സ്ാഹിപികണാം.

ഒഴിവാകാനായി

ഓണ്കകലന്

5. പദ്ധ്തി വിഹിതതിസന്റ രണ്ട ശതമാനാം (2%) പരിശീലനങ്ങള്കായി മാറ്റി വയ്ക്കണാം.
വകുപ്പുേള് തങ്ങളുസട പ്ലാന് സപ്രാകപാസലില് പരിശീലനങ്ങള്കായി പ്രകതയേ
വിഹിതാം മാറ്റിവയ്കകകണ്ടതില്ല. പരിശീലനതിനായി അനവ്ിച ഫണ്ടേള്
സാംസ്ഥാന പരിശീലന പദ്ധ്തി നടപിലാക്കുന്തിന് മാത്രകമ ഉപകയാഗികാവൂ.
എന്ിരുാന്ാലുാം, വിവിധ പദ്ധ്തിേള്, കപ്രാജക്ടുേള്, വകുപ്പുേളുസട പരിപാടിേള്
എന്ിവയില് ഉള്സപടുതിയിുള്ള പരിശീലന ഘടേങ്ങളുാം ഫണ്ടേളുാം വകുപ്പുതല
പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖന വകുപ്പുേള്ക് പ്രകയാജനസപടുതാവന്താണ്.
6. സാംസ്ഥാനസത ഓകരാ വകുപ്പുാം ോരയക്ഷമതാ ചടക്കൂട് (Competency Frame Work)
തയ്യാറാകണാം. ജീവനകാരുസട സപ്രാകമാഷനാം തുടര്ക് പ്രവര്ക്തന ആസൂത്രണതിനാം
ഇത് ഒരു മാര്ക്ഗകരഖയായി ഉപകയാഗികാാം. ോരയക്ഷമതസയ അടിസ്ഥാനമാകി
ജീവനകാസര വിലയിരുത്തുന്തിലൂസട പരിശീലന ആവശയങ്ങള് തിരിചറിയാന്
സഹായിക്കുാം.
7. Centre for Good Governance - Kerala (CGG - K) രൂപീേരികണാം. കേരള
ഡവല്പസമന്റ് ആന്റ് ഇകന്ാകവഷന് ോറ്റജിേ് േൗണ്കസി (DISC - K) ലിസന CGG-K
യികലയ്ക്ക് മാറ്റുേകയാ/രൂപാന്തരസപടുത്തുേകയാ സചയ്യാാം. ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്കുള്ള
സ്ഥിര സാംവിധാനമായി ഇത് പ്രവര്ക്തിപിക്കുേയാം സചയ്യാാം.
8. എസ്.ടി.പി നടപിലാകാനാം, ഏകോപിപികാനാം, നിരീക്ഷികാനാം, സഹായികാനാം,
ോരയകശഷി വിേസന സാംരാംഭങ്ങസള സുസ്ഥിരമാകാനാം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിസന്റ
ഡിപാര്ക്ട്സമന്റ് ഓഫ് കപഴ്സണല് & സരയിനിാംഗ് (DoPT) വകുപിന് സമാനമായ ഒരു
പരിശീല വിഭാഗാം രൂപീേരികണാം. പി ആന്റ് എ.ആര്ക് വകുപിസന്റ പരിശീലന
വിഭാഗസത
കസ്റ്ററ്റ്
സരയിനിാംഗ്
േൗണ്കസിലിസന്റ
സസക്രകടറിയറ്റായി
പ്രവര്ക്തിപികാാം.
9. ജീവനകാസര സിവില് സര്ക്വീസ് മൂലയങ്ങള് ധാര്ക്മ്മിേത എന്ിവ മുറുസേ പിടിക്കുന്
സമര്ക്ഥരുാം വിശ്സ്തരുമായ ഉക്യാഗസ്ഥരാകി മാറ്റുേയാം ശ്രദ്ധ്കയാടുാം
ശുഷ്കാന്തികയാടുാം ഉതരവാ്ിത്കതാടുാം നിഷ്പക്ഷതകയാടുാം വസ്തുനിഷ്ഠതകയാടുാം
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പ്രവര്ക്തിക്കുന്വരുമാകി മാറ്റണാം. ഇതിനായി ഒരു സിവില് സര്ക്വീസ് കോഡ് ഓഫ്
എതിക്സ് തയ്യാറാകണാം.
10. ോരയക്ഷമത ചടക്കൂട് വിജയേരമാകി നടപിലാക്കുന്തിനള്ള ഒരു മുന് േരുതലായി
പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുസട ശയാംഖല വിേസിപിസചടുക്കുേയാം വിവിധ പരിശീലന
സ്ഥാപനങ്ങളില് ലഭയമായ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് പ്രാക്ശിേമായി പങ്കിടുേയാം
സചയ്യണാം.
11. സര്ക്കാര്ക് സര്ക്വീസില് പ്രകവശിക്കുന് പുതിയ ജീവനകാസരല്ലാാം വിശ്സ്തതകയാസട
സര്ക്കാരിസന കസവിച്ചുസോള്ളാസമന്് ഇന്തയന് ഭരണഘടനകയാട് പ്രതിജ്ഞ
എടുകണാം.
12. വകുപ്പുതല പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങസളയാം മറ്റ് പ്രധാന പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങസളയാം
ഒരു ശയാംഖല സൃഷ്ടിച്, ആയത് ഏകോപിപിക്കുതിന് ഐ.എാം.ജിസയ
പുന:സാംഘടിപികണാം.
13. പാഠയപദ്ധ്തി, പരിശീലന േലണ്ടര്ക്, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുസട വിശ്ാാംശങ്ങള്,
അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, ഫാകല്റ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരിശീലന ഘടേങ്ങള്
ഉള്സപടുന് സപാതു സവബ് കപാര്ക്ടല് പരിശീലനതിന് കവണ്ടി മാത്രാം
വിേസിപിസചടുകാാം. ഓകരാ വകുപ്പുേളിസലയാം ജീവനകാര്ക് പസങ്കടുതിുള്ള
പരിശീലന
പരിപാടിേളുസടയാം
പരിപാടിേളില്
ഉള്സപടുതിയിുള്ള
വിഷയങ്ങളുസടയാം വിവരങ്ങള് പ്രസ്തുത സവബ് കപാര്ക്ടലില് നല്ോാം.
14. വിവിധ കമഖലേളില് തീവ്രമായ പരിശീലനതിലൂസട സേ.എ.എസ് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്
ോരയകശഷി വിേസനതിനാവശയമായ അവസരങ്ങള് നല്േണാം. ഐ.എ.എസ്
ഉക്യാഗസ്ഥരുസട
പരിശീലന
രീതി
സേ.എ.എസ്
ഉക്യാഗസ്ഥസര
പരിശീലിപിക്കുന്തിനാം സ്ീേരികണാം.

മറ്റ് ശുപാര്ക്ശേള്:
1. പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില് സുതാരയമായ സതരസെടുകല് പ്രക്രിയയിലൂസട
മാകനജ്സമന്റ്, സര്ക്വീസ് ചടങ്ങള്, ധനോരയവാം ബജറ്റ്, സപാതുഭരണാം, നിയമാം,
വിവര സാകങ്കതിേവി്യ തുടങ്ങിയ കമഖലേളില് വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധരുസട ‘Resource
Pool’ രൂപീേരികണാം. സാംസ്ഥാന പരിശീലന േൗണ്കസിലിസന്റ േീഴിലുള്ള എല്ലാ
പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുാം ആവശയാനസരണാം റികസാഴ്സ് പൂളില് നിന്നള്ള
ഫാകല്റ്റിമാരുസട കസവനാം പ്രകയാജനസപടുതാാം.
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2. കേരളതിസല പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില്, പരിശീലേര്ക്ക് ഏേീകൃത കവതന
നിരക് ഏര്ക്സപടുതണാം. ക്ശീയ/അന്തര്ക്ക്ശീയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നമുള്ള ഗസ്റ്റ്
ഫാകല്റ്റിമാര്ക്ക് ആവശയാനസരണാം പ്രതിഫലാം നല്േണാം.
3. കേരളതിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് പരിശീലനതിനായി വിവിധ വകുപ്പുേളിസല
ഉക്യാഗസ്ഥസര നികയാഗിക്കുന്ത്, വകുപ്പു കമധാവിേളുമായി കൂടിയാകലാചിച് പി ആന്റ്
എ.ആര്ക് വകുപിസല പരിശീലന വിഭാഗാം വഴി ഏേീേരികണാം. ഇന്ഡക്ഷന്,
സരയിനിാംഗ്, ഘടാം തിരിച്ചുളള പരിശീലനങ്ങള് എന്ിവ ഒഴിസേ മസറ്റല്ലാ
പരിശീലനങ്ങള്ക്കുാം പി ആന്റ് എ.ആര്ക് വകുപിസല പരിശീലന വിഭാഗതിസന്റ
മുന്കൂര്ക് അനമതി ഉണ്ടായിരികണാം. ഇകതാടനബന്ധിച സചലവേള്
സാംസ്ഥാനതിസന്റ നിര്ക്േിഷ്ട പരിശീലന ഫണ്ടില് നിന്നാം സാംസ്ഥാന പരിശീലന
േൗണ്കസിലിന് സചലവഴികാാം.
4. പി & എ.ആര്ക് വകുപിസന്റ നിര്ക്േിഷ്ട പരിശീലന വിഭാഗതിന് ഇന്തയയിസല പ്രമുഖ
പരിശീലന
സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നമുള്ള
പരിശീലനാര്ക്ഥിേളുസടയാം
പരിശീലേരുസടയാം ‘exchange programme’ നടപിലാകാാം.
5. പരിശീലനസമന്ത് ജീവനകാകരാടുള്ള സര്ക്കാരിസന്റ േടമയായാം, അകത സമയാം
ജീവനകാരുസട അവോശമായാം േണകാകസപടുന്ന. അര്ക്ഹതയനസരിച്ചുള്ള
താമസാം, ടിഎ, ഡിഎ എന്ിവ ബന്ധസപട പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നതസന്
പരിശീലനാര്ക്ഥിേള്ക്
നല്േണാം.
അനകയാജയമായ
അന്തരീക്ഷാം
നല്കുന്തിനായി പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിസല ക്ലാസ് മുറിേള്, േമ്പൂടര്ക്
ലാബുേള്, കഹാസ്റ്റലുേള്, കഡനിാംഗ് സൗേരയങ്ങള് ഉള്സപസടയള്ള
സാംവിധാനങ്ങള് സമചസപടുതണാം.
6. വകുപ്പു കമധാവിേളുസട കനതയത്തില് മിഡില് മാകനജ്സമന്റ് തലതിലുള്ള ഒരു
ഉക്യാഗസ്ഥസന്റ കനതൃത്തില് അാംഗ പരിശീലന സസല്ലുേള് എല്ലാ വകുപ്പുേളിലുാം
രൂപീേരികണാം. ഐ.എാം.ജിയില് നിന്നമുള്ള ഒരു ഫാകല്റ്റിസയ ഈ വകുപ്പുതല
പരിശീലന സസല്ലികലക് നാമനിര്ക്കേശാം സചയ്യണാം. ഓകരാ വര്ക്ഷകതക്കുമുള്ള േരട്
പരിശീലന േലണ്ടറുാം പരിശീലന ബജറ്റ് നിര്ക്കേശങ്ങളുാം പസങ്കടുകാന് കപാകുന്
പരിശീലനാര്ക്ഥിേളുസട താല്കാലിേ പടിേയാം മുന്കൂടി തയ്യാറാകണാം. േരട്
പരിശീലന േലണ്ടര്ക്, ബജറ്റ് നിര്ക്കേശങ്ങള്, പസങ്കടുകാന് കപാകുന്
പരിശീലനാര്ക്ഥിേളുസട താല്കാലിേ പടിേ എന്ിവ ഐ.എാം.ജി യില് നിന്നള്ള
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ഏേീേരണതിന് കശഷാം പി & എ.ആര്ക് വകുപിസല പരിശീലന
സമര്ക്പികണാം.

വിഭാഗതിന്

7. പരിശീലന സമാഡൂളുേള് ഇകനാ കോഴ്സുേള്കനസൃതമായി തയ്യാറാകണാം.
ോരയകശഷി വിേസന ചടക്കൂടിന് കവണ്ടി പ്രകതയേമായി തയ്യാറാകിയ
സവബ്കസറ്റിലൂസട പ്രസിദ്ധ്സപടുതണാം.
8. ഇകനാ, കേരള സര്ക്വേലാശാല എന്ിവയമായി സഹേരിച് ഓണ്കകലന്
സര്ക്ടിഫികറ്റ്/ഡികപ്ലാമ കോഴ്സുേള് തുടങ്ങാനള്ള സാദ്ധ്യതേള് ഐ.എാം.ജി
േസണ്ടതണാം. മഹാരാഷ്ട്ര സാംസ്ഥാനതിസല ക്ലാസ് ബിയാം അതിന മുേളിലുള്ള
ഓഫീസര്ക്മാര്ക്കായി മുാംകബ യൂണികവഴ്സിറ്റിയസട എാം.എ സഡവലപ്ഷസമന്റ്
അഡ്മിനികേഷന് കോഴ്സ് YASHADA പൂന നല്കുന്ത് അനേരണീയമായ ഒരു
മാതൃേയാണ്.
9. പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുസട അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുാം സപാതു അന്തരീക്ഷവാം
നിര്ക്ണായേമാണ്. ഇകാരയതില് ഐ.എാം.ജി യ്ക്ക് നിരവധി പരിമിതിേളുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത് ഐ.എാം.ജി യ്ക്കാവശയമായ സ്ഥലവാം മറ്റ് സൗേരയങ്ങളുമടങ്ങിയ
പുതിയ േയാമ്പസ് വിേസിപിസചടുകാനാം ഉകേശിചതുകപാസല അതിസന ഒരു സുപ്രധാന
പരിശീലന സ്ഥാപന തലതികലക് ഉയര്ക്ത്തുന്തിനാം ആവശയമായ നടപടിേള്
സ്ീേരികണാം.
4.3 :- Welfare to Rights : Implementation of Select Legislations – A Review (3rd Report)

പാര്ക്ശ്വല്കൃതര്ക്, ദുര്ക്ബല ജനവിഭാഗങ്ങള്, എന്ിവരുസട ഉന്മനതിനായള്ള
നിയമങ്ങളുസട നടപാകല്, ഇതുമായി ബന്ധസപട സ്ഥാപനങ്ങളുസട നടതിപ് എന്ീ വിഷയാം
മുന്ഗണനാ ക്രമതില് നിശ്ചയിച് പഠനാം നടത്തുതിന് 06.04.2017 സല േമ്മീഷന് കയാഗാം
തീരുമാനസമടുതിരുന്ന. ഈ വിഷയതില് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന്വസര ഉള്സപടുതി ഒരു
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു.
കഡാ.മൃദുല് ഈപന്, പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡ് അാംഗാം.
കഡാ.ജി. ഹരികുമാര്ക്, കസ്റ്ററ്റ് ഡിസബിലിറ്റി േമ്മീഷണര്ക്.
കഡാ.കശാഭാ.ബി.നായര്ക്, കമധാവി, കസാകഷയാളജി വകുപ്, കേരള സര്ക്വേലാശാല.
ശ്രീ. സുകബര്ക് സേ.സേ, ജില്ലാ കചല്ഡ് സവല്ഫയര്ക് ഓഫീസര്ക്, സാമൂഹയനീതി വകുപ്.
കഡാ.റ്റി.സേ.ആനന്ദി, കേരള സര്ക്കാര്ക് സജന്ഡര്ക് വി്ഗ്ദ്ധ.
അഡ്.സജ.സന്ധയ, കേരള സാംസ്ഥാന ബാലാവോശ േമ്മീഷന് മുന് അാംഗാം.
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കഡാ.ജയപ്രോശന്.സേ.പി, സസക്രടറി, കസ്റ്ററ്റ് സമന്റല് സഹല്ത് അകതാറിറ്റി.
കഡാ.എാം.സേ.ജയരാജ്, മുന് പ്രിന്സിപല്, എസ്.ഐ.എാം.സി.
കഡാ.ബികനായ് പീറ്റര്ക്, സസന്ര്ക് കഫാര്ക് കമകഗ്രഷന് ആന്റ് ഇന്േലയ്ൂസീവ് ഡവലപ്സമന്റ്.
കൂടാസത ഭിന്കശഷികാരുസട പ്രശ്നങ്ങള് സാംബന്ധിച പഠനതില്,
കഡാ.യ.നന്ദകുമാരന് നായര്ക്, മാനസിോകരാഗയ പഠനതില് കഡാ. ഇന്ദു.പി.എസ്
എന്ിവരുസട കസവനങ്ങളുാം പ്രകയാജനസപടുതി.
ഓകരാ വിഷയവി്ഗ്ദ്ധര്ക്ക്കുാം പഠനകമഖലേള് സാംബന്ധിച്, 26.05.2017 ല്
നടതിയ ചര്ക്ചയസട അടിസ്ഥാനതില് ചുമതലേള് വിഭജിച്ചു നല്േി. തിരസെടുത
ഓകരാ കക്ഷമ നിയമങ്ങളുാം പരികശാധിച് േമ്മീഷന കവണ്ടി കചാ്യാവലിേള് തയ്യാറാക്കുേ,
ബന്ധസപട വകുപ്പുേള്, സപാതുജനങ്ങള്, മാധയമങ്ങള് എന്ിവയില് നിന്നാം പ്രതിേരണങ്ങള്
സ്രൂപിക്കുേ, സ്രൂപിച വിവരങ്ങള് ചര്ക്ച സചയ്ത് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുേ എന്താണ്
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട ചുമതലേള്.
Maintenance and welfare of parents and senior citizens Act, 2007 മായി
ബന്ധസപട വിവരങ്ങള് കചാ്യാവലി മുകഖന വിവിധ രിബൂണലുേളില് നിന്് സാമൂഹയനീതി
വകുപ് മുകഖനയാം POCSO Act, 2012 ബാലനീതിനിയമാം - 2015, ബാല കവല നികരാധന
നിയമാം, 2016 എന്ിവയമായി ബന്ധസപട വിവരങ്ങള് സാമൂഹയനീതി വകുപ്,
സപാതുവി്യാഭയാസ വകുപ്, ആകരാഗയ വകുപ്, കപാലീസ് വകുപ്, സാംസ്ഥാന ബാലാവോശ
േമ്മീഷന്, കലബര്ക് േമ്മീഷണര്ക്, ജില്ലാ േളക്ടര്ക്മാര്ക് എന്ിവരില് നിന്നാം കചാ്യാവലിേള്
മുകഖന കശഖരിച്ചു.
അനയ സാംസ്ഥാന സതാഴിലാളിേളുസട കക്ഷമാം സാംബന്ധിച നിയമതിസന്റ നടതിപ്
സാംബന്ധിച് പഠനതിനായി ‘Kerala Migrant Labour Welfare Scheme - 2010’
സാംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുാം, Inter-state Migrant Workers Act, 1979 സാംബന്ധിച
വിവരങ്ങളുാം കലബര്ക് േമ്മീഷണര്ക് മുകഖന കശഖരിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങളില് 29.08.2017,
30.08.2017, 31.08.2017 എന്ീ തീയതിേളില് ഉക്യാഗസ്ഥ തലതില് കയാഗാം കചര്ക്ന്് ചര്ക്ച
സചയ്തു.
‘Mental

Health Act, 2017’ സാമൂഹയ നീതി വകുപില് നിന്നാം, Kerala Interstate
Migrant workers (Regulation of Employments and conditions of Service) Rule, 1983 മായി
ബന്ധസപട് കലബര്ക് േമ്മീഷണറില് നിന്നാം ‘The Commission for Protection of Child Rights
Act (CPCR Act) - 2005’ മായി ബന്ധസപട് സാംസ്ഥാന ബാലാവോശ േമ്മീഷനില് നിന്നാം
വിവരകശഖരണാം നടതി.
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Indecent Representation of Women (prohibition) Act,1986, Immoral Traffic
(Prevention) Act,1956, Juvenile Justice Act,2016 എന്ിവയാം പഠനവികധയമാകി. 09.11.2017
ന് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങള് കയാഗാം കചര്ക്ന്് പഠനപുകരാഗതി വിലയിരുതി. കക്ഷമാം
അവോശമാകുകമ്പാള് എന് പഠനതില് 05.12.2017 -ല് സപാതുജനങ്ങള്കായി ഒരു
കേള്വിക്കൂടാം സാംഘടിപിച്ചു. 13.12.2017 -ല് ശില്പശാലയാം സാംഘടിപിച്ചു.
പഠനതില് േമ്മീഷനമായി കചര്ക്ന്് പ്രവര്ക്തിക്കുന്തിനാം േരട് റികപാര്ക്ട്
തയ്യാറാക്കുന്തിനമായി സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി എന് ഗകവഷണ സ്ഥാപനതിസന്റ
സഹേരണവാം സഹായവാം സ്ീേരികാന് േമ്മീഷന് തീരുമാനിച്ചു. സി.എസ്.ഇ.എസ് മുകഖന
പഠന പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ഏകോപിപിക്കുേയാം തുടര്ക് വിവരകശഖരണാം നടത്തുേയാം സചയ്തു.
േരട് റികപാര്ക്ടിന്കമല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുമായി 20.06.2018 -ല് ചര്ക്ച നടതി. പഠന
വിഷയവമായി ബന്ധസപട വകുപ്പുേള്/സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയസട കമധാവിേളുമായി
21.06.2018 ന് കയാഗാം കചര്ക്ന്് ചര്ക്ച നടതി.
പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി, സാംസ്ഥാനത് ശിശു സൗഹൃ് സാമൂഹയ സുരക്ഷാ
പദ്ധ്തിേള് ഏറ്റവാം ോരയക്ഷമമായി നടപിലാക്കുന് പഞ്ചായത്തുേളില് സപടുന് സോല്ലാം
ജില്ലയിസല മയ്യനാട് ഗ്രാമ പായത്, തൃശ്ശൂര്ക് ജില്ലയിസല കോലഴി ഗ്രാമ പായത്,
തിരുവനന്തപുരാം ജില്ലയിസല സവങ്ങാനൂര്ക് ഗ്രാമപായത് എന്ിവിടങ്ങളില് കനരിട് പഠനാം
നടതി.
പഠനങ്ങളുസടയാം ചര്ക്ചേളുസടയാം അടിസ്ഥാനതില്, അന്തിമ രൂപതില് റികപാര്ക്ട്
തയ്യാറാകസപു. റികപാര്ക്ട് 2018 ഒകക്ടാബര്ക് മാസതില് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
i. കുടിേള്
a) ബാല നീതി (കുടിേളുസട ശ്രദ്ധ്യാം സാംരക്ഷണവാം) നിയമാം - 2015 -സന്റ ചടങ്ങള്
അടിയന്തിരമായി തയ്യാറാക്കുേ.
b) ശിശുകക്ഷമ സമിതിേളുാം ജൂവകനല് ജസ്റ്റിസ് കബാര്ക്ുേളുാം സമയബന്ധിതമായി
പുന:സാംഘടിപിക്കുേ.
c) പ്രശ്നങ്ങള് അനഭവികാന് സാധയതയള്ള കുടിേസള തിരിചറിയന്തിന് KPS - ന്
േീഴില് Vulnerability Mapping സര്ക്കവ നടത്തുേ.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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d) നിയമ
സാംവിധാനങ്ങളുമായി
പുന:രധിവസിപിക്കുന്തിനള്ള ‘ോവല്
ജില്ലേളികലക്കുാം വയാപിപിക്കുേ.

സപാരുതസപടാത
കുടിേസള
പദ്ധ്തി’
കേരളതിസല എല്ലാ

e) ശിശു സാംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് നവീേരിക്കുേ.
കസാഷയല് ഓഡിറ്റിാംഗിന് വികധയമാക്കുേ.

ഇതരാം സ്ഥാപനങ്ങസള

f) ശിശുകക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിസല കുടിേള്ക് പ്രകതയേ ശ്രദ്ധ്യാം പഠനോരയങ്ങളില്
സഹായവാം നല്കുന്തിന് വി്യാഭയാസ കവാളണ്ടിയര്ക്/ സഫസിലികറ്ററ്റര്ക്/ സമന്റര്ക്
സൗേരയാം ഏര്ക്സപടുത്തുേ. കുടിേളുസട കക്ഷമതിനായള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് കുടിേള്
ഉള്സപട േമ്മിറ്റിേള് രൂപീേരിച്, അവരുമായി ബന്ധസപട പ്രവര്ക്തനങ്ങളില്
സഹേരിപിക്കുേ.
g) സാംസ്ഥാനസത എല്ലാ അനാഥാലയങ്ങളുാം ബാലനീതി നിയമതിന് േീഴില്
ആക്കുേ. അനാഥാലയങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനാം നിരീക്ഷിക്കുന്തിനള്ള സാംവിധാനാം
വിേസിപിക്കുേ. അനാഥാലയങ്ങളില് നിന്് പുറത്തുവരുന് കുടിേളുസട കക്ഷമാം
ഉറപാക്കുന്തിനള്ള മാര്ക്ഗങ്ങള് സാംബന്ധിച് സര്ക്കാര്ക് പഠനാം നടത്തുേ.
h) കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേള് ശിശുസൗഹൃ്മാക്കുേ. കുടിേള് ഉള്സപടുന് കേസുേള്
കേോരയാം സചയ്യുന്തിന് കപാലീസ് ഉക്യാഗസ്ഥരുസട േഴിവ് സമചസപടുത്തുേ. സ്കൂള്
സപ്രാടക്ഷന് ഗ്രൂപ് മീറ്റിാംഗുേളില് ഒരു കപാലീസ് ഉക്യാഗസ്ഥസനങ്കിലുാം
പസങ്കടുക്കുുുന്നസണ്ടന്് ഉറപ്പു വരുത്തുേ.
i) എല്ലാ ജില്ലേളിലുാം നിരീക്ഷണ ഭവനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുേ, കഫാസ്റ്റര്ക് സേയര്ക്
പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ശാക്തീേരിക്കുന്തിന് വനിതാ ശിശുവിേസന വകുപ് ഒരു
സാംസ്ഥാന സസല് രൂപീേരിക്കുേയാം ഈ പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് ഐ.സി.ഡി.എസ് സന പങ്കാളിയാക്കുേയാം കവണാം.
j) കപാക്സ്കസാ നിയമസതക്കുറിച് സപാതുജനങ്ങളില് അവകബാധാം ഉണ്ടാകണാം.
കപാക്സ്കസാ കോടതിേള് കൂടുതല് ോരയക്ഷമമാകാനള്ള നടപടിേള് സ്ീേരിക്കുേ,
കലാംഗിേ ചൂഷണങ്ങള്ക് ഇരയാകുന് കുടിേള്ക് മതിയായ സാംരക്ഷണാം
നല്കുേ, ഇതരാം കേസുേളില് അകന്ഷണാം, സമഡികല് പരികശാധനാ, വിചാരണ
എന്ിവ ഇരകയാട് കൂടുതല് അനഭാവപൂര്ക്ണമായ തരതില് ക്രമീേരിക്കുേ, നിര്ക്ഭയ
കഹാമുേള് നവീേരിക്കുേ, സ്കൂളുേളില് കുടിേള്ക് ജീവിത കനപുണയ പാഠയക്രമങ്ങള്
ആരാംഭിക്കുേ.
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k) സാംസ്ഥാന ബാലാവോശ സാംരക്ഷണ േമ്മീഷന് (SCPCR)-സന ശാക്തീേരിക്കുേ,
SCPCR-ല് ബാലനീതി സസല്, സഹല്പ് സഡസ്ക്, ഗകവഷണ - കഡാേുസമകന്റഷന്
വിഭാഗാം, എന്ിവ ആരാംഭികണാം. േമ്മീഷന് ഉതരവേള് നടപിലാക്കുന്തിന്
ബന്ധസപട വകുപ്പുേളുസട മതിയായ സഹേരണാം ഉറപാകണാം.
l) കുടിേളുമായി ബന്ധസപട നിയമങ്ങള് നടപിലാക്കുന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുസട
കയാജിച പ്രവര്ക്തനാം ഉറപാകണാം. ഇപ്രോരാം കപ്രാജക്ടുേള്, സ്കീമുേള് എന്ിവയാം
സാംകയാജിപികണാം.
m) പ്രാക്ശിേ
സ്ഥാപനങ്ങളില്
ശക്തിസപടുതണാം.

പ്രവര്ക്തിക്കുന്

ജാഗ്രതാ

സമിതിേള്

n) സ്കൂള് േൗണ്കസലിാംഗ് സാംവിധാനാം ോരയക്ഷമവാം വയാപേവാം ആകണാം.
ii. സ്ത്രീേള്
a) സ്ത്രീ ധന നികരാധന നിയമാം, 1961
സ്ത്രീധനാം നല്ോന് നിര്ക്ബന്ധികസപടുന്വസര കുറ്റവാളിേളായി
പരിഗണികാസത ഇരേളായി പരിഗണികണാം. പ്രാക്ശിേ സ്ത്രീധന നികരാധന
ഓഫീസുേള് കൂടുതല് ോരയക്ഷമമാകണാം. നിയമാം നടപാക്കുന്തില് കപാലീസിസന്റ
േടമേള് കൃതയമായി നിര്ക്വചികണാം. സ്ത്രീധന കേമാറ്റ സമ്പ്ര്ായസത
നിയന്ത്രിക്കുേ എന്തില് നിന്് സ്ത്രീധനാം നികരാധിക്കുേ എന് രീതിയില് നിയമസത
പുന:സാംഘടിപികണാം.
സ്ത്രീേളുസട
കക്ഷമതിനായി
പ്രവര്ക്തിക്കുന്
സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാരിതര ഏജന്സിേള് വിവാഹതിന് സാമ്പതിേ സഹായാം
നല്കുന് രീതി അവസാനിപികണാം.
b) ഗാര്ക്ഹിേ പീഡനങ്ങളില് നിന്് സ്ത്രീേസള സാംരക്ഷിക്കുന് നിയമാം, 2005.
മതിയായ കയാഗയതയള്ളവസര സപ്രാടക്ഷന് ഓഫീസര്ക്മാരായി നിയമിക്കുേ.
മതിയായ പരിശീലനാം നല്കുേ. താലൂക് തലതില് സപ്രാടക്ഷന് ഓഫീസര്ക് -മാസര
നിയമിക്കുേ. ഓഫീസ്/സ്റ്റാഫ്/േൗണ്കസലിാംഗ് സൗേരയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ.
ഇരേള്ക് സൗജനയ നിയമസഹായാം നല്കുേ. പ്രകതരയ്േ കോടതിേള്
സ്ഥാപിക്കുേ, ഇരയാകസപടുന്വസര പുനരധിവസിപിക്കുന്തിനാം, സാമ്പതിേ
സ്യാശ്രയത്ാം ഉറപാക്കുന്തിനാം നടപടി സ്ീേരിക്കുേ.
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c) തുലയകവതന നിയമാം
സതാഴിലാളി സ്ത്രീകയാ, പുരുഷകനാ എന്ത് പരിഗണികാസത സതാഴിലിസന്റ
വസ്തുതാപരമായ
മൂലയനിര്ക്ണയാം
നടത്തുന്തിന്,
യഥാര്ക്ഥതില്
നിര്ക്വഹികസപടുന് ചുമതല മാത്രാം പരിഗണിക്കുന് ഉ്ാരമായ മാന്ണ്ഡങ്ങള്
സ്ീേരിക്കുേ. നിയമാം നടപിലാക്കുന്തിന് സാംസ്ഥാനതലതില് ഉപക്ശേ
സമിതിേള് രൂപീേരിക്കുേ, സ്ത്രീേള് കൂടുതലായി സചയ്യുന് കജാലിേളില് അവരുസട
അദ്ധ്്ാനതിന് അനകയാജയമായ കവതനാം നിര്ക്ണയിക്കുേയാം പ്രസ്തുത കവതനാം
ലഭയമാകുുുണ്ടന്്
ഉറപാക്കുേയാം
സചയ്യുേ.
പരാതിേള്
പരിഗണിച്
തീരുമാനസമടുക്കുന്തിന് സ്ത്രീേസള തസന് നികയാഗിക്കുേ.
d) സതാഴിലിടങ്ങളിസല കലാംഗിോതിക്രമങ്ങള് (തടയല്, സാംരക്ഷണാം, പരിഹാരാം)
നിയമാം, 2013.
കപര് സവളിസപടുതാത പരാതിേള് സ്ീേരിക്കുന്തിനാം, പരാതിേളുസട
രഹസയ സ്ഭാവാം പാലിക്കുന്തിനാം നടപടി സ്ീേരികണാം. പരാതിേള്
പരിഗണിക്കുന് ആഭയന്തര േമ്മിറ്റി അാംഗങ്ങള്ക് മതിയായ പരിശീലനാം നല്േണാം.
പുതുകിയ ‘Standard Operating Procedures’ നടപിലാകണാം. സതറ്റായ പരാതിേള്
നല്േിയാല് ശിക്ഷികസപടുസമന് വയവസ്ഥ പുന:പരികശാധികണാം. േമ്മിറ്റി
അാംഗങ്ങളുസട എണാം ഒറ്റ അകമായി നിജസപടുതണാം. േമ്മിറ്റിയില് ഓഫീസിന്
പുറകമനിന്നള്ള അാംഗാം നിയമതില് കൃതയമായ അറിവള്ള ആളായിരികണാം.
സ്ത്രീേളല്ലാത മറ്റ് സതാഴിലാളിേള് കനരിടുന് പീഡനങ്ങള് പരികശാധിക്കുന്തിനള്ള
സാംവിധാനാം ഏര്ക്സപടുതണാം. ഇലകരാണിേ് സതളിവേള് കശഖരിക്കുന്തിനാം
അനമതി നല്േണാം. ആഭയന്തര േമ്മിറ്റിേളുസട അകന്ഷണ റികപാര്ക്ുേള്
പുറകമയള്ള മസറ്റാരു അധിോരി പരികശാധിച് ശിക്ഷാനടപടിേള് സ്ീേരിക്കുന്
രീതിയില് വയവസ്ഥ സചയ്യുന്ത് പക്ഷപാതപരമായി, സ്ാധീനങ്ങള്ക് വഴിസപട്
തീരുമാനങ്ങള് എടുകസപടുന്ത് തടയാം.
e) സ്ത്രീേസള അസഭയമായി ചിത്രീേരിക്കുത് (നികരാധികല്) നിയമാം, 1986.
‘അസഭയത’

എന്തിന് കൂടുതല് നിര്ക്വഹണപരമായ നിര്ക്വചനാം
നല്േണാം. കസബര്ക് കലാേതിസലയാം, സാമൂഹയ ഇ - മാധയമങ്ങളിസലയാം
അപേീര്ക്തി/അശ്ലീലേരമായ ഇടസപടലുേളുാം പരികശാധികസപടണാം. സ്ത്രീേളുസട
സഭയമായ
ചിത്രീേരണതില്
സാമൂഹിേമായി
അാംഗീേരികസപട
സപരുമാറ്റചടങ്ങസളക്കുറിച് കൃതയമായി നിര്ക്വചികണാം. മാധയമങ്ങള്/ സിനിമ/ പരസയാം/
ഐ.റ്റി കമഖലയിസല നിയമങ്ങസളയാം, ഈ നിയമവമായി ബന്ധിപിച് നടപടി
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സ്ീേരികണാം. ചലചിത്ര നിയമാം രൂപീേരികണാം.
പാഠയക്രമതില് കുടിേള്ക് അവകബാധാം നല്േണാം.

ലിാംഗനീതിസയക്കുറിച്

f) ഇകമ്മാറല് രാഫിേ് (പ്രിവന്ഷന്) ആക്റ്റ്, 1986.
സ്ത്രീേളുസട കജാലി (കഹാാം കനഴ്സിാംഗ്, വീു കജാലി) യമായി ബന്ധസപട്
പ്രവര്ക്തിക്കുന് ഏജന്സിേള്ക് കലസന്സ് നല്േി പ്രവര്ക്തനാം േര്ക്ശനമായി
നിരീക്ഷികണാം. രാഫികിാംഗ് ആകരാപികസപടുന് സ്ത്രീേള്സകതിസരയള്ള
നടപടിക്രമങ്ങള്ക് വയക്തമായ സപരുമാറ്റചടാം വിേസിപികണാം. ഇതരാം സ്ത്രീേസള
പാര്ക്പിക്കുന് ‘Welfare Home’ -േളുസട അവസ്ഥ സമചസപടുതണാം. വയക്തിഗത
പുനരധിവാസ പദ്ധ്തിേള് ഏര്ക്സപടുതണാം. ഇതുമായി ബന്ധസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന്
സ്ഥാപനങ്ങളിസല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്/പ്രവര്ക്തേര്ക് എന്ിവര്ക്ക് (കപാലീസ്, ആകരാഗയാം,
വനിത േമ്മീഷന്, സാമൂഹയനീതി വകുപ്) പരിശീലനാം നല്േണാം. തകേശ സ്യാം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്/പ്രാക്ശിേ ജാഗ്രതാ സമിതിേള്/സ്ത്രീ കൂടായ്മേള്
എന്ിവസരയാം ഈ വിഷയതില് സഹേരിപിക്കുേയാം നിയമങ്ങള് സ്ത്രീേള്ക്
അനഭാവപൂര്ക്ണമായ നിലയില് നടപിലാക്കുേയാം കവണാം.
iii. മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാര്ക്
a) മാതാപിതാകളുസടയാം മുതിര്ക്ന്
ഉറപാക്കുന് നിയമാം - 2007.

പൗരന്മാരുസടയാം പരിപാലനവാം കക്ഷമവാം

നിയമസതപറ്റിയള്ള സാമൂഹയ അവകബാധാം വളര്ക്തണാം. കപാലീസ്,
സാമൂഹയ പ്രവര്ക്തേര്ക് എന്ിവര്ക് ജീവനാാംശതിന് ഉതരവ് ലഭിച മുതിര്ക്ന്
പൗരന്മാര്ക്, പീഡനതിന് ഇരയാകസപടാന് സാധയതയള്ള മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാര്ക്
എന്ിവസര പ്രകതയേമായി പരിഗണിക്കുേയാം സന്ദര്ക്ശിക്കുേയാം സചയ്യണാം. നിയമ
നിര്ക്വഹണതില് ഉള്സപട വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/ഏജന്സിേള്
എന്ിവരുസട ഫലപ്ര്മായ ഏകോപനാം/സഹേരണാം ഉറപ്പു വരുതണാം.
കരബൂണല് ഉതരവേള് പാലികസപടുന്തിനള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ചടതില്
വയക്തമാകണാം. മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാര്ക്ക് താല്കാലിോശ്ാസാം നല്കുന്തിന്
ഫണ്ട് രൂപീേരികണാം. മതിയായ കയാഗയതയള്ളവസര മാത്രാം േണ്കസിലികയഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥരായി നിയമികണാം. കരബൂണലുേള്ക് മതിയായ സ്റ്റാഫ്, ഫണ്ട്,
അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് എന്ിവ നല്േണാം. യാത്ര സചയ്യാന് സാധികാത
പരാതികാരുസട വീട് സന്ദര്ക്ശിച് സമാഴി കരഖസപടുതണാം. സാംസ്ഥാനസത
പ്രാഥമിോകരാഗയ കേന്ദ്രങ്ങളുള്സപസടയള്ള സര്ക്കാര്ക് ആശുപത്രിേള് വകയാജന
സൗഹയ്മാകണാം. വകയാജനങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരു സാമൂഹിേ - സാാംസ്കാരിേ ആകരാഗയ
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കേന്ദ്രങ്ങളായി ‘പേല് വീടുേസള’ വിേസിപികണാം. സര്ക്കാര്ക് വൃദ്ധ് സ്നങ്ങളിസല
അവസ്ഥ സമചസപടുതണാം. ഭാരയക്കുാം ഭര്ക്താവിനാം വയതയസ്ത വൃദ്ധ് സ്നങ്ങളില്
താമസ സൗേരയാം നല്കുന് രീതി പുന:പരികശാധികണാം. ജനസാംഖയയില് വൃദ്ധ്രുസട
അനപാതാം ഏറിവരുന് സാഹചരയതില്, സമൂഹതിസല വാര്ക്ദ്ധ്േയ
വല്കരണസതക്കുറിച് പഠനാം നടതി നയരൂപീേരണാം നടതണാം.
വകയാജനങ്ങള്ക് പ്രകതയേ പരിഗണന എല്ലാ കമഖലേളിലുാം നിഷ്കര്ക്ഷികണാം.
iv. ഭിന്കശഷികാര്ക്
a) ഭിന്കശഷി അവോശ നിയമാം, 2016.
പ്രസ്തുത നിയമതിന് അടിയന്തിരമായി ചടങ്ങള് രൂപീേരികണാം. സര്ക്കാര്ക്
പുതിയ ഭിന്കശഷി നയതിന് രൂപാം നല്േണാം. നിയമതിസല വയവസ്ഥ പ്രോരാം
സര്ക്കാര്ക് സാംസ്ഥാനതല ഉപക്ശേസമിതി രൂപീേരികണാം. നിയമാം/നയങ്ങള്
നടപിലാക്കുന്തിന്, ബന്ധസപട വകുപ്പുേളുസട ഏകോപനാം ഉറപാകണാം. സ്കൂളുേളില്
ആവശയതിന് റികസാഴ്സ് അദ്ധ്യാപേസര നികയാഗികണാം. സസ്പഷയല് സ്കൂളുേളിസല
ഹയര്ക്സസകണ്ടറി അദ്ധ്യാപേര്ക് പരിശീലനാം കനടിയവര്ക് ആയിരികണാം.
സാധാരണ സ്കൂളുേളിലുാം, സസ്പഷയല് സ്കൂളുേളിലുാം, ബഡ്സ് സ്കൂളുേളിലുാം പഠിക്കുന്
ഭിന്കശഷികാരായ കുടിേളുസട പഠനസതക്കുറിച് സര്ക്കാര്ക് വിശ്മായ പഠനാം
നടതണാം. എല്ലാ അാംഗീകൃത വി്യാലയങ്ങളുാം ഭിന്കശഷി വി്യാര്ക്ഥിേസള കൂടി
ഉള്സകാള്ളുന് വി്യാഭയാസ സമ്പ്ര്ായാം നടപിലാകണാം. അതരാം കമാഡൂളുേള്
േരിക്കുലതില് ഉള്സപടുതണാം.
ഭിന്കശഷികാരായ കുടിേള്ക് ോയിേ മത്സ്രങ്ങള് ഏര്ക്സപടുതണാം.
ഭിന്കശഷികാര്ക്ക് കസ്കാളര്ക്ഷിപ്, സതാഴില് സാംവരണാം എന്ിവ കൃതയമായി
പാലികസപടുുുന്നകണ്ടാ എന്ത് ഉറപാകണാം. ഭിന്കശഷികാരുസട സതാഴില്
പങ്കാളിതാം വര്ക്ദ്ധ്ിപികണാം. ഭിന്കശഷികാരുസട പുനരധിവാസതിന് റികസാഴ്സ്
കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപികണാം. മുഖയധാരാ വിേസന - ്ാരി്രയ് - നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന
പദ്ധ്തിേളിലുാം ഭിന്കശഷികാരുസട സാന്ിദ്ധ്യാം ഉറപ്പു വരുതണാം. ഇവരുസട
സാമൂഹയ സുരക്ഷ, ആകരാഗയാം, പുനരധിവാസാം എന്ിവയ്ക്ക് അനകയാജയമായ
നയങ്ങള് രൂപസപടുതി നടപിലാകണാം. സപാതു ഇടങ്ങള് ഭിന്കശഷി
സൗഹൃ്മാകണാം. അകപക്ഷേകളാസടാപാം സമര്ക്പിക്കുന് ഭിന്കശഷി സര്ക്ടിഫികറ്റിന്,
സ്ഥിരമാകയാ, നിശ്ചിത ോലകതകകാ പ്രാബലയാം നല്േണാം. ഭിന്കശഷികാര്ക്ക്കുള്ള
കക്ഷമപ്രവര്ക്തനങ്ങള്,
പദ്ധ്തിേള്
എന്ിവ
കസാഷയല്
ഓഡിറ്റിന്
വികധയമാകണാം. സാംസ്ഥാന ഭിന്കശഷി േമ്മീഷണറുസട പ്രാക്ശിേ ഓഫീസുേള്
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സാംസ്ഥാനത്തുടനീളാം സ്ഥാപികണാം. വിവിധയിനാം ഭിന്കശഷികാരുസട വിശ്മായ
ഡാറ്റാകബസ് സൃഷ്ടിച് നയ രൂപീേരണങ്ങള്കായി ഉപകയാഗസപടുതണാം.
v. മാനസിോകരാഗയ പരിചരണാം
a) മാനസിോകരാഗയ പരിചരണ നിയമാം,2017.
സാംസ്ഥാന മാനസിോകരാഗയ അകതാറിറ്റി ജില്ലാതല റിവുകബാര്ക്ുേള്
എന്ിവ പുന:സാംഘടിപികണാം. കേന്ദ്ര നിയമമായ മാനസിോകരാഗയ പരിചരണ
നിയമാം - 2017 ന് സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് ചടങ്ങളുാം മാര്ക്ഗകരഖയാം തയ്യാറാകണാം.
കുടിേള്ക്കുാം, േൗമാരകാര്ക്ക്കുമുള്ള മാനസിോകരാഗയ പരിചരണസാംവിധാനങ്ങള്
വിപുലസപടുതണാം.
തുടര്ക്ചയായ
ചിേിത്സ്
ആവശയമില്ലാത
മാനസിോകരാഗയക്കുറവള്ള വയക്തിേളുസട കക്ഷമതിനായി ഹാഫ് കവ -കഹാാം, ഗ്രൂപ് കഹാാം എന്ിവ സ്ഥാപികണാം. തടവോരായ മാനസിേ കരാഗിേസള തടവില് നിന്്
മാറ്റി അനകയാജയമായ പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളില് താമസിപികണാം. ഗുരുതരമായ
മാനസിേ കരാഗമുള്ളവര്ക്ക് സുരക്ഷിത സാഹചരയങ്ങളില് മനഷയത്പൂര്ക്ണമായ
ചിേിത്സ്യാം, സര്ക്കാര്ക് ആകരാഗയ സാംവിധാനങ്ങളില് മരുന്നേളുസട ലഭയതയാം ഉറപ്പു
വരുതണാം. കൂടുതല് േൗണ്കസിലിാംഗ് കേന്ദ്രങ്ങള് ആരാംഭിക്കുേയാം ഈ കമഖലയില്
കവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ളവരുസട ലഭയത വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേയാം കവണാം. ചിേിത്സ് കതടുന്വരുസട
വിശ്മായ ഡാറ്റ സൂക്ഷികണാം.
vi. ഇതര സാംസ്ഥാന സതാഴിലാളിേള്
കലബര്ക് കോുേള് നിലവില്വരുന് സാഹചരയതില്, അന്തര്ക് സാംസ്ഥാന
കുടികയറ്റ സതാഴിലാളി (റഗുകലഷന് ഓഫ് എാംകപ്ലായ്കസമന്റ് ആന്റ് േണ്ടീഷന്സ് ഓഫ്
സര്ക്വീസ്) നിയമാം -1979, ആയതിസന്റ ചടങ്ങള് എന്ിവ പരിഷ്കരികണാം. നിയമാം
നടപിലാക്കുന്തിനാവശയമായ ഓഫീസ്, ജീവനകാര്ക്, എന്ിവ അനവ്ികണാം.
‘കുടികയറ്റ
സതാഴിലാളി’ എന് സാംജ്ഞ ഏസതാരു അനയസാംസ്ഥാന
സതാഴിലാളിസയയാം ഉള്സകാളളുന് വിധതില് ഉചിതമായി പുനര്ക് നിര്ക്വചികണാം.
4.4 Personnel Reforms- Civil Service in Kerala (4th Report)

ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ 10.05.2018 -ല് കചര്ക്ന് 13-ാമത് കയാഗതില്
‘Personal Reforms’ എന് കമഖലയില് പഠനാം ആരാംഭികാന് തീരുമാനിച്ചു. േമ്മീഷസന്റ
സമീപന കരഖയില് വിഭാവനാം സചയ്ത പ്രോരാം ഒരു പഠനകമഖലയായി തിരസെടുത
‘ഉതരവാ്ാധിഷ്ടിത
ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാനാം’, എന്തില് ഉള്സപുവരുന്തുാം

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

45

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

‘ഉക്യാഗസ്ഥ

കശഷി വിേസനാം’ എന്ത് പഠനതിസന്റ തുടര്ക്ചയമാണ് ഈ പഠനാം.
സുതാരയത, ഉതരവാ്ിത് കബാധാം, ോരയക്ഷമത, ഫലപ്രാപ്തി, ക്രിയാത്മേവാം
ോരയക്ഷമവമായ ഇടസപടല്, ജനസൗഹൃ്പരമായ കസവന തത്കപരത എന്ിവ ഉള്കചര്ക്ന്
ഒരു സിവില് സര്ക്വീസ് രൂപസപടുതി, ഭരണ സാംവിധാനതിന് പുകരാഗമനപരവാം
ക്രിയാത്മേവമായ മാറ്റങ്ങള് സോണ്ടവരാന് ആവശയമായ നിര്ക്കേശങ്ങള് രൂപസപടുത്തുേ
എന്തായിരുന്ന പഠന ലക്ഷയാം. ഭരണതലതിസലയാം ഉക്യാഗസ്ഥതലതിസലയാം
മനഷയവിഭവകശഷിയസട ഫലപ്ര്മായ വിനികയാഗാം ഉറപാക്കുേ, നടപടി ക്രമങ്ങള്
പുന:സാംഘടിപിക്കുേ, സമചസപട കസവന സാംവിധാനങ്ങള് രൂപീേരിക്കുേ, സര്ക്കാര്ക്
സാംവിധാനങ്ങള് ആധുനിേവല്കരിച് ലഭയമായ സമചസപട മാതൃേേള് നടപിലാക്കുേ,
സര്ക്കാരിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട ോരയക്ഷമതയാം ഫലപ്രാപ്തിയാം വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ,
നടപടിക്രമങ്ങള് ലഘൂേരിക്കുേ, സുതാരയത ഉറപ്പുവരുതി സുഗമമായ കസവനപ്ര്ാനതിന്
ഉതകുന് ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാനങ്ങള് രൂപസപടുത്തുേ എന്ീ കമഖലേളിലാണ് പഠനാം
നടതിയത്.
പഠനതില്
േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിനാം
മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങള്
നല്കുന്തിനമായി താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് ഉപക്ശേസരയാം വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധസരയാം
ഉള്സപടുതി വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു.
ശ്രീ.എസ്.എാം. വിജയാനന്ദ് (മുന് ചീഫ് സസക്രടറി)
കഡാ.സേ.എാം.എെഹാാം, (മുന് ചീഫ് സസക്രടറി)
അാംഗങ്ങള്:
ശ്രീ. വി.വി. സമായ്തുണി, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. സേ.വി.കതാമസ്, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. ടി.പി.ബാബു, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
കഡാ. എസ്. സജീവ്, സപ്രാഫസര്ക്, ഐ.എാം.ജി.
കഡാ.എസ്. അജിത, അസിസ്റ്റന്റ് സപ്രാഫസര്ക്, കേരള യൂണികവഴ്സിറ്റി.
ശ്രീ. ഒ.ബി. സുകരഷ് കുമാര്ക്, സഡപൂടി സസക്രടറി, ധനോരയ വകുപ്.
ശ്രീ.സേ.ശിവകുമാര്ക്, കജായിന്റ് സഡവലപ്സമന്റ് േമ്മിഷണര്ക് (റിട.)
പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിനാം പഠന പ്രവര്ക്തനങ്ങളില്
സഹേരിക്കുന്തിനമായി സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരാം എന് സ്ഥാപനസത നിശ്ചയിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുമായി കൂടിയാകലാചിച് പഠന കമഖലയിസല ഓകരാ
പ്രകതയേ വിഷയതിലുാം വിശ്മായ കചാ്യാവലിേള് തയ്യാറാകി.
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പഠനതിനായി തിരസെടുത വകുപ്പുേസള നാലായി വര്ക്ഗീേരിച്ചു.
1)
2)
3)
4)

Regulatory Departments - Excise
Development Departments - Agriculture, ST Development, Panchayat, Urban Affairs.
Service Oriented Departments - Revenue
Enforcement Departments - Legal Metrology

വിവരകശഖരണതിനായി തയ്യാറാകിയ കചാ്യാവലി, വകുപ് സസക്രടറിമാര്ക്, വകുപ്
കമധാവിേള്, സര്ക്വീസ് സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള്, സതരസെടുത സര്ക്കാര്ക്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്, എന്ിവരുസട പ്രതിേരണതിനായി അയച്ചു സോടുത്തു. Personal Reforms
എന് പഠനതില് ബന്ധസപു വരുന്വരുസട പ്രതിേരണങ്ങള് കനരിട് മനസ്സിലാക്കുന്തിനാം,
ആയതില് ചര്ക്ച നടത്തുന്തിനമായി 2019 ജനവരി 7 -ന് സി.എാം.ഡി യില് സവച് ഒരു
ഏേ്ിന സസമിനാര്ക് സാംഘടിപിച്ചു.
27.02.2019 -ല് പി.എസ്.സി സചയര്ക്മാനമായി േമ്മീഷന് ചര്ക്ച നടതി. 2019
ആഗസ്റ്റില് റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
1) കേരള പലിേ് സര്ക്വീസസ് ആക്ട് - 1968 സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുേ.
2) KSR:
a) കസവനാം പ്ര്ാനാം സചയ്യാനാോത വിധാം ശാരീരിേക്ഷമത നഷ്ടസപട
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് സര്ക്വീസ് ോലയളവ് മുഴുവന്, ലഭിച്ചു സോണ്ടിരുന്
കവതനാം നല്കുേ.
b) സര്ക്വീസിലിരിസക മരണസപടു ജീവനകാരുസട കുടുാംബതിന്, പ്രസ്തുത
ജീവനകാരന് കസവനതില് തുടര്ക്ന്ിരുസന്ങ്കില് ലഭികാമായിരുന്
ആനകൂലയങ്ങള് എത്രയാകണാ അതിന് ആനപാതിേമായ ആനകൂലയങ്ങള്,
സ്ഥിരമായി സതാഴില്ക്ഷമത നഷ്ടസപട ജീവനകാര്ക്ക്കുാം നല്കുേ.
c) പഠനാവശയതിസനാഴിസേയള്ള ശൂനയകവതനാവധിേള് പരിമിതസപടുത്തുേ.
d) KSR Appendix VII Section II I (i) -യില് സസ്പഷയല് ോഷ്ല് ലീവിന്
അര്ക്ഹതയള്ള പേര്ക്ച വയാധിേള് ോലാനസൃതമായി പുതുക്കുേ.
e) KSR, KS & SSR എന്ിവയില്, ജീവനകാസര വയക്തമായ മാന്ണ്ഡങ്ങളുസട
അടിസ്ഥാനതില് വര്ക്ഗീേരിക്കുേ.
f) TA Rules, TA Bill എന്ിവ പരിഷ്കരിക്കുേ.
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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3) KS & SSR
a) ജീവനകാരസന്റ േഴിവ്, കയാഗയത, സതാഴില്, മിേവ് എന്ിവ
വിലയിരുത്തുന്തിനള്ള മാന്ണ്ഡങ്ങള് ഉള്സപടുതി KS & SSR
പരിഷ്കരിക്കുേ.
b) അഡ്കഹാക് ഡി.പി.സി േള് ഒഴിവാകാന് പറ്റുന് രീതിയില് ആവശയതിന്
കയാഗയരായ ഉക്യാഗസ്ഥസര ഉള്സപടുതി സസലക്ട് ലിസ്റ്റുേള്
തയ്യാറാക്കുേ.
c) ‘Confirmation in
സുതാരയവമാക്കുേ.

Service’

-നള്ള

നടപടിക്രമങ്ങള്

ലളിതവാം

d) സപ്രാകബഷന് സടസ്റ്റ് പാസാകുന്തിന് അനവ്ിക്കുന് ോലപരിധി 3
വര്ക്ഷമായി നിജസപടുത്തുേ. (പരമാവധി ആറ് അവസരങ്ങള്).
e) സകബാര്ക്ഡികനറ്റ് സര്ക്വീസിസന്റയാം കസ്റ്ററ്റ് സര്ക്വീസിസന്റയാം ‘entry cadre’ ല് മാത്രാം സപ്രാകബഷന് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ.
4) കേരള ഗവണ്കസമന്റ് സര്ക്സവന്റ്സ് കോണ്കടാക്ട് റൂള്സ്
a) കേരള ഗവണ്കസമന്റ് സര്ക്സവന്റ്സ് കോണ്കടാക്ട് റൂള്സ് ോലാനസൃതമായി
പരിഷ്കരിക്കുേ.
5) KCS (CC & A) Rules - 1960
a) സ്ാഭാവിേ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിന്, ടി റൂളില് ഏസതാരു അചടകനടപടി
സ്ീേരിക്കുന്തിന് മുമ്പായാം കപഴ്സണല് ഹിയറിാംഗ് അനവ്ിക്കുേ.
b) ഏസതാരു അചടകനടപടിക് വികധയനായ ഉക്യാഗസ്ഥനാം, അപകലറ്റ്
അകതാറിറ്റി മുമ്പാസേ കനരിട് അപീല് സമര്ക്പിക്കുന്തിന് അവസരാം
ഉണ്ടാക്കുേ.
6) സസ്പഷയല് റൂളുേള്
a) എല്ലാ വകുപ്പുേളുാം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്, Special Rules, Special
Rule Amendments എന്ിവ തയ്യാറാക്കുന്തിന് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ. ആയതിന്
P&ARD കനതൃത്ാം നല്കുേ.
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b) സര്ക്വേലാശാലേള്, അകാ്മിേ കയാഗയതേള് സാംബന്ധിച് എന്ത്
തീരുമാനാം എടുതാലുാം ആയത് ഉടന് തസന് Special Rules - ലുാം
പ്രതിഫലികതക ഒരു സാംവിധാനാം സര്ക്കാര്ക് തലതില് ഉണ്ടാക്കുേ.
c) എല്ലാ വകുപ്പുേളുസടയാം Special Rules -സന്റ മലയാളാം ഇാംഗ്ലീഷ് പതിപ്പുേള്
സവബ്കസറ്റില് പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്കുേ.
d) വിവിധങ്ങളായ സര്ക്വീസ് നിയമങ്ങസള ഏകോപിപിച് ഒരു ‘Kerala Civil
Service Code’ രൂപീേരിക്കുന്തിന് ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിസയ നികയാഗിക്കുേ.
7) കേഡര്ക് മാകനജ്സമന്റ്
a) എല്ലാ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളുാം കുറെത് 15 വര്ക്ഷസമങ്കിലുാം മുന്കൂടി േണ്ട
സോണ്ട് ‘Cadre Review’ നടത്തുേ ‘Cadre Management and Review’ -ന്
ആവശയമായ
എല്ലാ
പശ്ചാതല
സൗേരയങ്ങളുാം
സര്ക്കാര്ക്
ഒരുകിസകാടുക്കുേ.
b) എല്ലാ തസ്തിേേള്ക്കുാം വയക്തമായ ‘Job Description’ തയ്യാറാക്കുേ.
c) ജീവനകാരുസട രാന്ഫര്ക് നടപടിേള് ‘SPARK’ മുകഖനയാക്കുേ.
d) ഓകരാ തസ്തിേയിലുാം, ജീവനകാരസന നിശ്ചിതോലാം തുടരാന് അനവ്ിക്കുേ
(Tenure).
e) വി്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് തുറക്കുന്തിന് മുന്പു തസന് എല്ലാ വകുപ്പുേളിലുാം
‘സപാതുസ്ഥലാം
മാറ്റാം’, വര്ക്ഷതിസലാരികല് നടത്തുേ. സ്ഥലാം
മാറ്റതിനള്ള മാന്ണ്ഡങ്ങള് വയക്തവാം സുതാരയവമാക്കുേ. ഒരികല്
രൂപീേരിച സ്ഥലാം മാറ്റ മാന്ണ്ഡങ്ങള്ക് 10 വര്ക്ഷാം വസര പ്രാബലയാം
നല്കുേ.
f) സതാഴില്പരമായ പ്രകതയേ ആവശയേത/കയാഗയത എന്ിവയ്ക്കനസരിച്
മാത്രാം അനയത്രകസവനാം അനവ്ിക്കുന് വിധതില്, അനയത്ര കസവന
വയവസ്ഥേള് പരിഷ്കരിക്കുേ.
g) ഉക്യാഗസ്ഥന് സ്ഥാനകയറ്റാം നല്കുന്തിന് മുന്പ്, പ്രസ്തുത തസ്തിേയില്
കജാലി സചയ്യുന്തിനാവശയമായ ോരയകശഷി ഉക്യാഗാര്ക്ഥി കനടിയിുകണ്ടാ
എന്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുേ. ആവശയസമങ്കില് കയാഗയതാ പരീക്ഷ നടത്തുേ.
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h) ‘Performance Appraisal System’ സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുേ.
Performance Indicators’ ഉപകയാഗിച് സമറിറ്റ് നിശ്ചയിക്കുേ.

‘Key

8) സര്ക്കാര്ക് സര്ക്വീസികലക്കുള്ള നിയമന നടപടിേള്
a) സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളിസല വിവിധ തസ്തിേേളികലക്കുള്ള നിയമനതിന്
വയക്തമായ ‘മനഷയവിഭവ ആസൂത്രണാം’ നടത്തുേ. ഇതിനായി ഉക്യാഗസ്ഥ
ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ് 10 വര്ക്ഷതില് ഒരികല് എങ്കിലുാം work study
നടത്തുേ. ഇതിനായി ‘Integrated Data Management Techniques’
ഉപകയാഗസപടുത്തുേ.
b) നിയമനാധിോരിേള്, ഒരുവര്ക്ഷകതക്
പി.എസ്.സി സയ അറിയിക്കുേ.

ഒഴിവേള്

േണകാകി

c) നിയമന ഉതരവില് ഉക്യാഗാര്ക്ഥി ഉക്യാഗതില് പ്രകവശികകണ്ട
അവസാന തീയതി വയക്തമായി കരഖസപടുത്തുേ.
d) ‘Socially Sensitive Post’ േള് ഉള്ള വകുപ്പുേളില്, അതരാം തസ്തിേള്ക്
കയാഗയതേള് നിശ്ചയിച് പ്രകതയേ കേഡര്ക് രൂപീേരിക്കുേ.
e) SPARK സന നിയമന
സജീേരിക്കുേ.

പ്രക്രിയയില്

ഉപയക്തമാകതകവിധാം

f) എല്ലാ ‘by-transfer’ നിയമനങ്ങളുാം പി.എസ്.സി മുകഖനയള്ള തിരസെടുപ്
വഴി നടത്തുേ.
g) ‘ആശ്രിതനിയമനാം’,
‘കസ്പാര്ക്ട്സ്
േ്ാട’
എന്ിവ
വഴി
നിയമികസപടുന്വരുസട സ്ഥാനകയറ്റതിന് നിര്ക്ബന്ധിത വകുപ്പുതല
പരീക്ഷേള്ക് പുറകമ ഒരു കയാഗയതാ പരീക്ഷ കൂടി ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
h) കവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ളവസര സര്ക്കാര്ക് കസവനതികലക് ‘ലാറ്ററല് എന്രി’ വഴി
നിയമിക്കുന്ത് േരാര്ക് അടിസ്ഥാനതിലാക്കുേ.
i) സ്റ്റാഫ് സസലക്ഷന് േമ്മീഷന് നടത്തുന്തുകപാസല ഓകരാ കയാഗയത
ആവശയമുള്ളതുാം, കൂടുതല് എണാം അകപക്ഷേര്ക് ഉള്ളതുമായ തസ്തിേേള്ക്
കവണ്ടി വര്ക്ഷതിസലാരികകലാ, രണ്ട വര്ക്ഷതിസലാരികകലാ പി.എസ്.സി
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സപാതു പരീക്ഷ നടത്തുേ. വി്ഗ്ദ്ധ കസവനാം ഉപകയാഗസപടുതി പി.എസ്.സി
േ്സ്റ്റയന് ബാങ്കുേള് തയ്യാറാകിസയടുക്കുേ. പി.എസ്.സി പരീക്ഷേളുസട
അകപക്ഷാ ഫീസ് നയായയക്തമായി വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ. സാധുതയള്ള ഒരു റാങ്ക്
ലിസ്റ്റ് പി.എസ്.സി -യില് എകപാഴുാം ലഭയമാേതേവിധാം പരീക്ഷേള്
ക്രമീേരിക്കുേ. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിസന്റ ോലാവധി, അകപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്
അവസരതില് തസന് വയക്തമാക്കുേ.
j) സതാഴില് സ്ഭാവാം, കയാഗയത എന്ിവയസട അടിസ്ഥാനതില്
തസ്തിേേളുസട ഗ്രൂപിാംഗ് നടതി, ഉക്യാഗാര്ക്ഥിേള്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്
തസ്തിേ തിരസെടുകാന് അവസരാം നല്കുേ.
k) വിവിധ വകുപ്പുേളില് ഒകര കയാഗയത കവണ്ട തസ്തിേേളില് കോമണ്ക
സര്ക്വീസ് പൂള്സ് നിയമനാം നടത്തുേ.
l) പി.എസ്.സി യസട സപാതു പരീക്ഷേള്ക് ഒരു ഉക്യാഗാര്ക്ഥിക്
അകപക്ഷികാവന് അവസരങ്ങളുസട എണാം സപാതുവിഭാഗതിന് ‘4’ ആയാം,
OBC ക് 5 ആയാം പരിമിതസപടുത്തുേ. പ്രായപരിധി 32 വയസ്സ് ആക്കുേ.
എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗങ്ങള്ക് ഇതില് ഇളവ് അനവ്ിക്കുേ.
m) സപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, സഹേരണ
കമഖലയിസല സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ക്വേലാശാലേള് എന്ിവിടങ്ങളിസല
നിയമന പ്രക്രിയേള്ക്, ‘Notified Sector Recruitment Commission’ എന്
ഒരു സ്ഥാപനാം രൂപീേരിക്കുേ.
n) റിടയര്ക്സമന്റ് പ്രായാം ഘടാംഘടമായി 60 ആകി ഉയര്ക്ത്തുേ.
o) ശാരീരിേ സവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്വര്ക്ക് അനകയാജയമായ നിശ്ചിത തരാം
/എണാം
തസ്തിേേള്
നീകിസവച്
അവയില്
കയാഗയരായ
ഉക്യാഗാര്ക്ഥിേസള േസണ്ടതി കവഗതില് നിയമനാം നടത്തുന്തിനള്ള
സാംവിധാനാം രൂപീേരിക്കുേ.
p) ഒരു
വര്ക്ഷതില്,
സറഗുലര്ക്
റിക്രൂട്സമന്റ്
നടപടിേളിലൂസട
നിയമിതരാകുന്വര്ക്ക് അകത വര്ക്ഷാം ആശ്രിത നിയമനാം / കസ്പാര്ക്ട്സ് േ്ാട
വിഭാഗങ്ങളില് നിയമനാം കനടുന്വരുസട മുേളില് സീനികയാറിടി
അനവ്ിക്കുേ.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

51

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

9) SPARK - ഉാം ജീവനകാരയങ്ങളുാം
a) SPARK - സന ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ ഏജന്സി മുഖാന്തിരാം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിച്
സമഗ്രമായ ഒരു ‘HR & Pay Roll’ പാകകജ് ആയി വിേസിപിക്കുേ.
b) തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങസളയാം SPARK- ല് ബന്ധിപിക്കുേ.
c) GPF, RTC, GEMS (Gazetted Entitlements Management System) എന്ിവ
SPARK- മായി ബന്ധിപിക്കുേ.
d) ജില്ലാ തലതിലുള്ള SPARK കസവന സാംവിധാനങ്ങള് ശക്തിസപടുത്തുേ.
e) ജീവനകാരസന്റ സര്ക്വീസ് സാംബന്ധമായ സാകങ്കതിേ പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹരിക്കുന്തിനള്ള ഉതരവാ്ിത്ാം ബന്ധസപട ഡി.ഡി.ഒ മാരില്
നിക്ഷിപ്തമാക്കുേ.
f) Online Leave Management സാംവിധാനാം SPARK മുകഖന ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
Attendance Monitoring, Leave Management എന്ിവ SPARK-സല Pay Roll
Management സാംവിധാനവമായി ബന്ധിപിക്കുേ.
g) ഒരു ജീവനകാരസന്റ താല്കാലിേ അഭാവാം കസവനപ്ര്ാനസത
ബാധികാതിരികകണ്ടതിന് ‘Automatic Charge Arrangement’ സാംവിധാനാം
ഏര്ക്സപടുത്തുേ. ജീവനകാരുസട ലീവ്/അഭാവാം എന്ിവ സാംബന്ധിച വിവരാം
സപാതുജനങ്ങള്ക്കുാം മുന്കൂടി ലഭയമാക്കുേ.
h) ഒരാഴ്ചയിസല പ്രവൃതി്ിനങ്ങള് ‘6’ ല് നിന്് ‘5’ ആകി കുറയ്ക്കുേ. ഇങ്ങസന
നഷ്ടമാകുന് പ്രവൃതി സമയാം പരിഹരിക്കുന്തിന് ഒരു ്ിവസസത പ്രവൃതി
സമയാം 1.30 മണിക്കൂര്ക് വീതാം വര്ക്ദ്ധ്ിപിച്ചുസോണ്ട് 9 am മുതല് 5.30 pm വസര
ആകി മാറ്റുേ. സപാതു അവധി ്ിനങ്ങളുസട എണാം പരിമിതസപടുത്തുേ.
ആേസ്മിോവധിേളുസട എണാം 12 ആയി കുറക്കുേ.
i) പ്രതി ്ിന പ്രവൃതി സമയാം, ‘flexible timing’ ആയി ക്രമീേരിക്കുേ. പ്രവൃതി
സമയത് ജീവനകാരസന്റ ഓഫീസിസല സാന്ിധയാം ആധുനിേ
സകങ്കതങ്ങള് ഉപകയാഗിച് കരഖസപടുത്തുേ. എല്ലാ ഓഫീസുേളിലുാം
‘Biometric’ തിരിചറിയല് ോര്ക്ുേള് നിര്ക്ബന്ധമാക്കുേ. വി്യാലയങ്ങളുസട
പ്രവൃതി സമയാം ഒരു മണിക്കൂര്ക് കനരസതയാക്കുേ.
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10) ഓഫീസിസല അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്
a) ഓഫീസുേളില്, സന്ദര്ക്ശന മുറി, കബബി ഫീഡിാംഗ് േയാബിന്സ്, കടായലറ്റ്സ്,
ലിഫ്റ്റ്, ശാരീരിേ സവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്വര്ക്ക് ഉപകയാഗികാവന്
റാമ്പുേള്, വൃതിയള്ള ഓഫീസ് പരിസരാം എന്ിവ ഉറപാക്കുേ. ഇതരാം
ോരയങ്ങളുസട നടതിപിന് ‘House keeping’ വിഭാഗാം ശക്തിസപടുത്തുേയാം
സപാതുമരാമത് വകുപിന് േീഴില് ഒരു ‘Quick Response Team’ സന
നികയാഗിക്കുേയാം സചയ്യുേ.
b) സതാഴില് പരിസരാം സമചസപടതാക്കുേ.
c) സര്ക്വീസ് സാംഘടനേള്/സാാംസ്കാരിേ സാംഘടനേള് എന്ിവരുസട
കനാടീസ്, സോടി കതാരണങ്ങള് എന്ിവ പ്ര്ര്ക്ശിപിക്കുന്തിന് നിശ്ചിത
സ്ഥലാം ഓഫീസ് പരിസരത് അനവ്ിക്കുേ.
d) ഓകരാ വകുപിസലയാം ഓഫീസുേള്ക്കുാം പ്രകതയേ േളര്ക് സ്കീാം അനവ്ിക്കുേ.
ഗ്രീന് ബില്ഡിാംഗ്/ഒകര വാസ്തു വി്യ എന്ിവ നടപാക്കുേ.
e) എല്ലാ ഓഫീസുേളിലുാം വിശ്മായ ‘Asset Register’ സൂക്ഷികാന് നടപടി
എടുക്കുേ.
f) പഴയതുാം, ഉപകയാഗതിലില്ലാതതുാം, ഉപകയാഗ ശൂനയവമായ വസ്തുവേേള്
ശരിയായ രീതിയില് നീകാം സചകയ്യണ്ടതിന് ഒരു സാംവിധാനാം
ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
g) ആകരാഗയവകുപ് ജീവനകാര്ക് ഒഴിസേയള്ള സര്ക്കാര്ക് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
താന്താങ്ങളുസട ഓഫീസില് നിന്് പരമാവധി 20 േി.മീറ്ററുാം, ആകരാഗയവകുപ്
ജീവനകാര്ക് പരമാവധി 10 േി.മീറ്ററുാം ദൂരപരിധിയില് താമസിക്കുന്തിന്
വയവസ്ഥ സചയ്യുേ. സര്ക്കാര്ക് പരമാവധി താമസ സൗേരയങ്ങള്
ജീവനകാര്ക്ക് ഒരുകിസകാടുക്കുേകയാ, വീു വാടേ അലവന്സ്
യക്തിസഹമായ രീതിയില് വര്ക്ദ്ധ്ിപിച് നല്കുേകയാ സചയ്യുേ. റവനൂ,
ആകരാഗയാം, കപാലീസ്, ഫയര്ക്കഫാഴ്സ്, തകേശസ്യാം ഭരണാം എന്ീ
വകുപ്പുേളിസല ജീവനകാര്ക്ക് കേന്ദ്രീകൃത താമസ സൗേരയാം ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
ജനകേന്ദ്രിതമായി പ്രവര്ക്തിക്കുന് വകുപ്പുേളിസല ജീവനകാര്ക്ക് താമസ
സൗേരയങ്ങള്
നല്കുന്തില്
മുന്ഗണന
നല്കുേ.
ഒറ്റയ്ക്ക്
താമസിക്കുന്തിനള്ള േ്ാര്ക്കടഴ്സ് സാംവിധാനങ്ങളുാം നിര്ക്മ്മിക്കുേ.
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h) ജീവനകാരുസട മകള്കായി ഓഫീസികനാട് കചര്ക്ന്് ‘day care’ സൗേരയാം
ഒരുക്കുേ.
i) ജീവനകാരസന്റ സതാഴില് സ്ഭാവാം പരിഗണിച് വാഹനാം/ഇന്ധന ബത
എന്ിവ അനവ്ിക്കുേ.
j) ഓഫീസുേളികലക് പുതിയ വാഹനങ്ങള് വാങ്ങുന്തിന് പേരാം േരാര്ക്
അടിസ്ഥാനതില് വാഹന സൗേരയാം സ്ീേരിക്കുന്ത് കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേ.
k) വീഡികയാ കോണ്കഫറന്സിാംഗ്, തുടങ്ങിയ ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വി്യേള്
ഉപകയാഗിച് മീറ്റിാംഗ്/ചര്ക്ചേള് എന്ിവ സാംഘടിപിക്കുന്തിലൂസട വാഹന
ഉപകയാഗാം കുറക്കുേ.
11) അകൗണ്ടബിലിറ്റി
a) ഉക്യാഗസ്ഥന് തസന്റ സതാഴിലില് പ്രേടിപിക്കുന് കശഷിയാം കനപുണയവാം
നിശ്ചിത ോലപരിധിേളില് ശാസ്ത്രീയമായാം സുതാരയമായാം വിലയിരുതി
ആവശയമായ തിരുതല് നടപടിേള് സ്ീേരിക്കുേ. ോരയകശഷിയില്ലായ്മ,
കൃതയവികലാപാം എന്ിവ തകതായ രീതിയില് പരിഗണികസപടണാം.
ഇതിനായി കവ്ഗ്ധധയമുള്ള മനഷയവിഭവകശഷി വി്ഗ്ദ്ധരുസട കസവനാം
സ്ീേരികാവന്താണ്.
സമയബന്ധിത
കസവന
പ്ര്ാനസത
പൗരാവോശകരഖ,
കസവനാവോശ
നിയമാം
എന്ിവയമായി
ബന്ധിപിക്കുേ. ഓഫീസ് പ്രക്രിയേള് ഇ -ഗകവണന്സ് മാര്ക്ഗങ്ങള്
ഉപകയാഗസപടുതി സുതാരയമാക്കുേ.
b) ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി നിരീക്ഷണതിനള്ള ഉപാധിേളായി ‘Result Frame
Work Document, community score cards’ സകങ്കതങ്ങള്
പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
കസാഷയല്
ഓഡിറ്റിസനയാം
സര്ക്കാര്ക്
പ്രവര്ക്തനങ്ങളില്
സപാതുജന
പങ്കാളിതാം
ഉറപാകാന്
ഉപകയാഗികാവന്താണ്.
c) ഔക്യാഗിേ ഭാഷ ലളിതമാക്കുേ, എല്ലാ വകുപ്പുേളുാം നല്കുന് കസവനങ്ങള്
സാംബന്ധിച് സമഗ്രമായ ഒരു കരഖ തയ്യാറാകി പ്ര്ര്ക്ശിപിക്കുേ.
d) സര്ക്കാര്ക് തലതില് ‘സര്ക്വീസ് സസ്പസിഫിക്
ഇന്ഡികകറ്റ്ഴ്സ് ’ വിേസിപിച് ഉപകയാഗസപടുത്തുേ.
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e) മിേച കസവനാം നല്കുന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് റിവാര്ക്ഡ്സ്/ ഇന്സസന്റീവ്സ്/
അാംഗീോരാം ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
f) ജീവനകാര്ക്ക്
അനവ്ിക്കുേ.

വാര്ക്ഷിേ

ആകരാഗയ

പരികശാധനാ

അലവന്സ്

g) ജീവനകാരുസട സതാഴില്/ചുമതലേള്/ഉതരവാ്ിത്ങ്ങള്
നിര്ക്വചിക്കുേ.

വയക്തമായി

h) കപഴ്സണല് സ്റ്റാഫ് ആയി നിയമികസപടുന്വര്ക്ക് മതിയായ പരിശീലനാം
നല്കുേ.
12) അചടക നടപടിേള്
a) ജീവനകാര്ക്കിടയില് ‘Punctuality Groups’ രൂപസപടുത്തുേ.
b) എല്ലാ വകുപ്പുേളിലുാം ‘Internal Vigilance Cell’ രൂപീേരിക്കുേ.
c) അചടക നടപടിേള് സാംബന്ധിച നിയമങ്ങളില് എല്ലാ ജീവനകാര്ക്ക്കുാം
പരിശീലനാം നല്കുേ.
d) അചടക നടപടിേള് പൂര്ക്തീേരിക്കുന്തിന് നിശ്ചിത ോലപരിധി വയവസ്ഥ
സചയ്യുേ. കമനര്ക് സപനാല്റ്റി ലഭികാവന് നടപടിേള് 6 മാസതിലുാം
കമജര്ക് സപനാല്റ്റി ലഭികാവന് നടപടിേള് ഒരു വര്ക്ഷതിലുാം
പൂര്ക്തീേരികണാം.
e) അകന്ഷണ ഉക്യാഗസ്ഥരായി നിയമികസപടുന് ഉക്യാഗസ്ഥന് കുറെത്
രണ്ട് വര്ക്ഷസത കസവന ോലാവധി ഉണ്ടായിരികണാം.
f) സര്ക്കാര്ക്, വിജിലന്സ് കരബൂണലുേളുസട പ്രവര്ക്തന കശഷിസയ
സാംബന്ധിച് പഠനാം നടത്തുേ.
g) ആകരാപണ വികധയനായ ഉക്യാഗസ്ഥന്, ബന്ധസപട കരഖേളുസട പേര്ക്പ്
എടുകാന് സമ്മതാം നല്കുേ.
h) വാ്ി എതിര്ക് േക്ഷിേള്ക്,
അവോശങ്ങള് അനവ്ിക്കുേ.

സാക്ഷി

വിസ്താരതിന്

തുലയമായ

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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i) ശൂനയകവതനാവധിയില് ഉള്ള ഉക്യാഗസ്ഥരുസട കൃതയമായ കമല്വിലാസാം
എല്ലാ വര്ക്ഷവാം തുടകതില് വകുപ്പു തലവസന അറിയിക്കുന്തിന്
നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ.
13) റിടയര്ക്സമന്റ്
a) സര്ക്കാര്ക് കസവനതില് നിന്നാം വിരമിച ഉക്യാഗസ്ഥന് തസന്റ അറിവാം
അനഭവ ജ്ഞാനവാം സര്ക്കാരിന് കവണ്ടി വിനികയാഗികാന് താത്കപരയമുള്ള
പക്ഷാം അതരാം ഉക്യാഗസ്ഥരുസട കസവനാം വിനികയാഗികകണ്ടതാണ്.
കസവനതിന് കഹാണകററിയാം നല്ോവന്തുമാണ്.
b) കജാലിയില് നിന്് വിരമിക്കുന്തിന് ഒരു വര്ക്ഷാം മുന്പ് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് പ്രീ
- റിടയര്ക്സമന്റ് േൗണ്കസലിാംഗ് നല്േണാം.
c) ഉക്യാഗസ്ഥസന്റ വയക്തി/കസവന വിവരങ്ങള് SPARK- ല് ഒരു Module- ല്
കഡാസിയര്ക് ആയി സൂക്ഷികകണ്ടതാണ്.
d) അചടക നടപടിേള്/വിജിലന്സ് കേസുേള്/റികവറി നടപടിേള് എന്ിവ
റിടയര്ക്സമന്റിന് ഒരു വര്ക്ഷാം മുന്പ് പൂര്ക്തിയാകണാം. SLI, GIS
നടപടിക്രമങ്ങള് ലഘൂേരിക്കുേയാം വിരമിക്കുന് ഉക്യാഗസ്ഥന് സര്ക്കാര്ക്
ഉചിതമായ ഒരു യാത്രയയപ് നല്കുേയാം കവണാം.
4.5 Towards People Centric Service Delivery ( 5th Report)

(Land Revenue, Survey & Land Records, Registration, Food & Civil Supplies and Police)
ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള് എന് വിഷയാം േമ്മീഷസന്റ മുന്ഗണനാ
വിഷയങ്ങളിസലാന്ായി നിശ്ചയിച് പഠനാം നടത്തുന്തിനായി 06.04.2017 ന് കചര്ക്ന്
േമ്മീഷസന്റ കയാഗതില് തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത പഠനാം നടത്തുന്തിനായി 03.07.2017 ന്
നടന് േമ്മീഷസന്റ 6-ാമത് കയാഗതില് വിവിധ കമഖലേളില് കവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ളവസര
ഉള്സകാള്ളിച്ചു സോണ്ട് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിനാം നിര്ക്കേശങ്ങള് നല്കുന്തിനമായി
ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു. വി്ഗ്ദ്ധസമിതി അാംഗങ്ങള് ഈ വിഷയതില് ഒരു
ശില്പശാല സാംഘടിപികാന് തീരുമാനിക്കുേയാം ആയതിനകവണ്ടി ഒരു രൂപകരഖ
തയ്യാറാക്കുേയാം സചയ്തു. വിവിധ വകുപ്പുേള്/സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയില് നിന്നാം
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് സപാതുജനങ്ങള് എന്ിവരില് നിന്നാം വിവരകശഖരണാം ആരാംഭിച്ചു.
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വി്ഗ്ധധ സമിതി അാംഗങ്ങള്;
കഡാ.വി.കവണു ഗവ.പ്രിന്സിപല് സസക്രടറി
ശ്രീ.എസ്.സുബയ്യ, ഐ.എ.എസ് (റിട.)
ശ്രീമതി സേ.ബി വല്സല കുമാരി, ഐ.എ.എസ് (റിട.)
ശ്രീ. എസ്.ഡി പിള്ള, ഐ.എ & എ.എസ് (റിട.)
കഡാ. എബി കജാര്ക്ജ്
കഡാ.എസ്. അജിത, അസിസ്റ്റന്റ് സപ്രാഫസര്ക്, കേരള സര്ക്വേലാശാല
ശ്രീ.സേ.വിജയകുമാര്ക്, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
അഡ്. ബിനീഷ് പി. ചാകകാ
അഡ്. ഇന്ദിര രവീന്ദ്രന്
ശ്രീ. പ്രകമാ്് വി ആര്ക്, അണ്ടര്ക് സസക്രടറി
രാജയത് നിലവിലുള്ള മിേച മാതൃേേള് പഠനവികധയമാക്കുന്തിസന്റ ഭാഗമായി
മിേച കസവനാം സപാതുജനങ്ങള്ക് പ്ര്ാനാം സചയ്യുന് സാംസ്ഥാനസത സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഒന്ായ പുനലൂര്ക് താലൂക് ആശുപത്രി, പുനലൂര്ക് വികല്ലജ് ഓഫീസ്, പതനാപുരാം ഗാന്ധിഭവന്,
സുല്താന് ബകതരി കുടുാംബാകരാഗയ കേന്ദ്രാം എന്ിവിടങ്ങള് സന്ദര്ക്ശിക്കുേയാം വിവരങ്ങള്
കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു. പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്, സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്ിവിടങ്ങളിസല കമധാവിേള്/പ്രതിനിധിേള് എന്ിവരുമായി 12.04.2018, 13.04.2018 എന്ീ
തീയതിേളില് ചര്ക്ച സചയ്തു. 10.05.2018 ന് കചര്ക്ന് േമ്മീഷസന്റ 13 -ാമത് കയാഗതില് പഠന
വിഷയാം സാംബന്ധിച്ചുള്ള സപാതുജനാഭിപ്രായ കശഖരണതിനാം നിലവിലുള്ള സര്ക്കാര്ക്
കസവനങ്ങളുസട പരിമിതിേള് പരികശാധിക്കുന്തിനമായി സാംസ്ഥാനതിസന്റ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗുേള് നടത്തുതിസന്റ സാദ്ധ്യത പരികശാധിച് നിര്ക്കേശാം
സമര്ക്പികാനാം തീരുമാനിച്ചു. ‘ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനാം’ എന് പഠനാം ഈ വിഷയതില്
പരിചയമുള്ള സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി എന് സ്ഥാപനതിസന്റ പങ്കാളിതകതാസട
നടതാനാം തീരുമാനിച്ചു.
പഠനതിന് സതരസെടുത 21 വകുപ്പുേളുസട/സ്ഥാപനങ്ങളുസട തലവന്മാരുസടയാം
ടി സ്ഥാപനങ്ങളില് രൂപീേരിചിുള്ള സാംസ്ഥാനതല േമ്മറ്റിേളുസട കനാഡല്
ഓഫീസര്ക്മാരുസടയാം സാംയക്ത കയാഗാം തിരുവനന്തപുരത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് വച്
സാംഘടിപിച്ചു. സി.എാം.ഡി യമായി കചര്ക്ന്് ഒരു ചര്ക്ചാ കയാഗാം (Brain Storming Session)
2018 സമയ് 9,11 തീയതിേളില് സാംഘടിപിച്ചു.
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01.08.2017, 20.02.2018, 27.11.2019, 16.02.2020 - ‘ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്’
എന് പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി രൂപീേരിച വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി കയാഗാം കചര്ക്ന്് പഠന പുകരാഗതി
വിലയിരുതി. പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുേളില് വകുപ്പുതല സമിതിേള് കയാഗാം
കചരണമന്് േമ്മീഷന് നിര്ക്കേശിച്ചു. തുടര്ക്ന്് 26.10.2019 ന് കപാലീസ് വകുപ്പുതല
േമ്മിറ്റിയമായി േമ്മീഷന് ചര്ക്ച നടത്തുേയണ്ടായി. പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്തുേയാം
14.01.2020 -ന് അനിശമനകസനാ തലവനമായി േമ്മീഷന് പഠന വിഷയതില് ചര്ക്ച
നടത്തുേയണ്ടായി. ‘ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്’ എന് പഠനതില് േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിനാം േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന്
സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി എന് സ്ഥാപനസത ചുമതലസപടുത്തുന്തിന് പഠനതില് Land
Revenue, Survey & Land Records, Registration, Food & Civil Supplies, Police എന്ീ
വകുപ്പുേസള ഉള്സപടുത്തുന്തിനാം തീരുമാനിച്ചു. 2020 മാര്ക്ച് മാസാം റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില്
സമര്ക്പിച്ചു.
പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗുേള്: ‘ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്’ എന് പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായി പ്രസ്തുത വിഷയതിസല സപാതുജനാഭിപ്രായ കശഖരണതിനാം നിലവിലുള്ള
സര്ക്കാര്ക് കസവന വിതരണതിസല പരിമിതിേള് പരികശാധിക്കുന്തിനമായി
സാംസ്ഥാനസത വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതാന് േമ്മീഷന് തീരുമാനിച്ചു.
ആയതിസന്റ അടിസ്ഥാനതില് തിരുവനന്തപുരാം ജില്ലയില് 05.12.2017 ന് ചന്ദ്രകശഖരന്
നായര്ക് കസ്റ്റഡിയതിസല ഒളിാംപിയ ഹാളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതി. വനിത/ശിശു
കക്ഷമവമായി ബന്ധസപട വിഷയതില് സര്ക്കാര്ക് കസവനങ്ങളുസട ലഭയത സാംബന്ധിച്
വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/എന്.ജി.ഒ േള് എന്ിവരുസട പ്രതിനിധിേള്, വിവിധ ജനേീയ
സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള് അവരുസട ഉല്േണ്ഠേളുാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം േമ്മീഷന് മുമ്പാസേ
സമര്ക്പിച്ചു. 04.01.2018 -ന് എറണാകുളാം ടൗണ്ക ഹാളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ്
നടത്തുേയണ്ടായി. മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാരുസടയാം അതിഥി സതാഴിലാളിേളുസടയാം കക്ഷമവമായി
ബന്ധസപട വിഷയതില് ജില്ലയിസല വിവിധ വിഭാഗാം ജനങ്ങളില് നിന്നാം വിവിധ സര്ക്കാര്ക്
വകുപ്പുേളുസടയാം എന്.ജി.ഒ േളുസടയാം പ്രതിനിധിേളില് നിന്നാം േമ്മീഷന് വിവരകശഖരണാം
നടത്തുേയാം സപാതുജനാഭിപ്രായവാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം സ്ീേരിക്കുേയാം സചയ്തു. 05.01.2018 ന്
പാലകാട് ടൗണ്ക ഹാളില് വച് നടതസപട പലിേ് ഹിയറിാംഗില് ഭിന്കശഷികാരുസട വിവിധ
പ്രശ്നങ്ങളുാം അവരുസട കക്ഷമതിനായിുള്ള വിവിധ പദ്ധ്തിേളുസട നടതിപ്പുമായി ബന്ധസപട
വിഷയതില് സപാതുജനാഭിപ്രായവാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം േമ്മീഷന് കശഖരിക്കുേയണ്ടായി.
11.01.2018 -ന് േണ്ണൂര്ക് കപാലീസ് സഭാ ഹാളില് വച് േമ്മീഷന് ഈ പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായി പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതി. ആയതിസന്റ ഭാഗമായി സമൂഹതിസല വിവിധ വിഭാഗാം
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ജനങ്ങളുസട പ്രതിനിധിേളുമായാം സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളുസടയാം എന്.ജി.ഒ േളുസടയാം
പ്രതിനിധിേളുമായാം ആശയ സാംവാ്ാം സാംഘടിപിക്കുേയാം വനിത/ശിശുകക്ഷമവാം അവരുസട
മാനസിേ ആകരാഗയവമായി ബന്ധസപട വിഷയങ്ങളിലുാം ഉള്ള നിര്ക്കേശങ്ങള്/
അഭിപ്രായങ്ങള് കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു.
23.11.2018 ന് തിരുവനന്തപുരാം സനടുമങ്ങാട് ടൗണ്ക ഹാളില് വച് േമ്മീഷന് പലിേ്
ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേയണ്ടായി. ആയതിസന്റ ഭാഗമായി വിവിധ സാംഘടന/സപാതുജന
പ്രസ്ഥാനങ്ങള് ഉള്സപസടയള്ളവരുസട പ്രതിനിധിേളുമായാം വിവിധ വകുപ്പുേള്/എന്.ജി.ഒ
േള് എന്ിവരുസട പ്രതിനിധിേളുമായാം ആശയസാംവാ്ാം നടത്തുേയാം നിലവിലുള്ള കസവന
വിതരണ
സാംവിധാനതിസല
കുറവേള്
തിരിചറിയന്തിനാം
ഫലപ്ര്മായി
നടപിലാക്കുന്തിനമുള്ള സപാതു അഭിപ്രായ/നിര്ക്കേശ കശഖരണാം നടത്തുേയമുണ്ടായി.
30.11.2018 -ന് ആലപ്പുഴ മുന്സിപല് ടൗണ്ക ഹാളില് വച് നിലവിലുളള കസവന
വിതരണ സാംവിധാനതിസല കപാരായ്മേള് തിരിചറിയന്തിനാം അവ ഫലപ്ര്മായി
നടപിലാക്കുന്തിനമുള്ള സപാതുജനാഭിപ്രായ/നിര്ക്കേശ കശഖരണതിസന്റ ഭാഗമായി ആശയ
സാംവാ്തില് സമൂഹതിസന്റ വിവിധ കമഖലേളിസല പൗരപ്രമുഖരുാം വിവിധ സര്ക്കാര്ക്
വകുപ്പുേള്/ എന്.ജി.ഒ േള് എന്ിവരുസട പ്രതിനിധിേള് എന്ിവരുാം ഹാജരായി ഈ
വിഷയതില് വിവിധ നിര്ക്കേശങ്ങള് നല്കുേയണ്ടായി.
വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/ ഏജന്സിേള് എന്ിവയസട പ്രതിനിധിേളുമായാം
സപാതുജനസാംഘടന പ്രതിനിധിേളുമായാം വിവിധ പൗരപ്രമുഖരുമായാം ആശയസാംവാ്ാം
നടത്തുന്തിനാം അഭിപ്രായ/നിര്ക്കേശകശഖരണതിനമായി 20.12.2018 ന് മലപ്പുറാം ജില്ലയില്
പഠന വിഷയതിസന്റ അടിസ്ഥാനതില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേയണ്ടായി.
22.01.2019 ന് ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള് എന് പഠന വിഷയതിസന്റ ഭാഗമായി
സപാതുജനങ്ങളില് നിന്നാം അഭിപ്രായ നിര്ക്കേശങ്ങള് കശഖരിക്കുന്തിനായി ോസര്ക്കഗാഡ്
ജില്ലയില് ഒരു പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതി. ആയതിസന്റ ഭാഗമായി ‘പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹാം
മുഖയധാരയികലയ്ക്ക്’
എന്
വിഷയതില്
തീരക്ശവാസിേളുസടയാം
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസടയാം പ്രതിനിധിേളുമായി ആശയസാംവാ്ാം നടതി അവരുസട
വിലകയറിയ അഭിപ്രായ നിര്ക്കേശങ്ങള് കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു. ‘തീരക്ശവാം മത്സ്യ
സതാഴിലാളിേളുാം’ എന് വിഷയതില് 22.01.2019 ന്, ോസര്ക്കഗാഡ് ‘District Institute of
Education and Training’ ഹാളില് വച് ഹിയറിാംഗ് സാംഘടിപിച്ചു.
ഈ കമഖലയില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് വിവിധ സര്ക്കാര്ക് സാംവിധാനങ്ങളുസട
പ്രതിനിധിേള്, സാമൂഹയപ്രവര്ക്തേര്ക്, സര്ക്കാര്ക് - ഇതര കസവനസാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള്,
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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മത്സ്യ സതാഴിലാളി പ്രതിനിധിേള് എന്ിവര്ക് ഹിയറിാംഗില് സാംബന്ധിച് തങ്ങള്
അഭിമുഖീേരിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള് സാംസാരിച്ചു.
13.02.2019 ന് വയനാട് നടന് പലിേ് ഹിയറിാംഗില് ‘പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹാം
മുഖയധാരയികലയ്ക്ക്’ എന് വിഷയതില് പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി പടിേവര്ക്ഗങ്ങസള
പ്രതിനിധീേരിക്കുന് പ്രകതയേ ക്ഷണിതാകളുമായി ആശയ സാംവാ്ാം നടത്തുേയാം
വിവരകശഖരണാം നടത്തുേയാം സചയ്തു. പടിേവര്ക്ഗ വിഭാഗങ്ങളുസട പ്രശ്നങ്ങളുാം
പ്രതീക്ഷേളുമാണ് ഈ ഹിയറിാംഗില് പങ്കുസവയ്ക്കസപടത്. സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാരിതര സ്ഥാപന
പ്രതിനിധിേള്, പടിേ വര്ക്ഗ സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള്, സാമൂഹയ പ്രവര്ക്തേര്ക്, പഠന
വിഷയമായ വിഭാഗതിസല സാധാരണ ജനങ്ങള് എന്ിവര്ക് ഹിയറിാംഗില് പസങ്കടുത്തു.
ആ്ിവാസി കഗാത്ര മഹാസഭാ പ്രതിനിധിേള്, വയനാട് ജില്ലാ പായത് സ്റ്റാന്ഡിാംഗ് േമ്മറ്റി
അാംഗാം, േല്പറ്റ നിയമസഭാ മണ്ഡലസത പ്രതിനിധീേരിക്കുന് എാം.എല്.എ, കരബല്
ഡവലപ്സമന്റ് വകുപിസല കജായിന്റ് ഡയറക്ടര്ക്, പ്രസിഡന്റ്, ആ്ിവാസി കക്ഷമസമിതി,
ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രതിനിധിേള്, പ്രസിഡന്റ്, കേരള ആ്ിവാസി കഫാറാം, ആ്ിവാസി
മഹാസഭാ പ്രതിനിധി, തുടങ്ങിയവര്ക് ഹിയറിാംഗില് ോലിേ പ്രസക്തമായ നിരവധി
വിഷയങ്ങള് േമ്മീഷസന്റ ശ്രദ്ധ്യില് സോണ്ട വന്ന.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
റവനൂ വകുപ്:
1. കസവനപ്ര്ാനവമായി
ബന്ധസപട്
സപാതുജനങ്ങകളാട്
ആവശയസപടുന്
സര്ക്ടിഫികറ്റുേളുസട പ്രസക്തിയാം അതിസന്റ മാന്ണ്ഡങ്ങളുാം സര്ക്കാര്ക്
അവകലാേനാം സചയ്ത് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുകതണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷ /കജാലി
എന്ിവയ്ക്കായി അകപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കുകമ്പാള്, സര്ക്ടിഫികറ്റുേള് കൂടി സമര്ക്പികാനള്ള
ആവശയേത നിര്ക്തലാകി പേരാം കഷാര്ക്ട് ലിസ്റ്റ് സചയ്ത/തിരസെടുത
പരീക്ഷാര്ക്ഥിേകളാടു മാത്രാം സര്ക്ടിഫികറ്റുേള് ഹാജരാകിയാല് മതി എന്്
ആവശയസപടാല് കമല് സൂചിപിച കസവനങ്ങള് കതടുന്വരുസട എണാം കുറയ്ക്കുവാനാം
അതിലൂസട വികല്ലജ് ഓഫീസര്ക്മാരുസട കജാലിഭാരാം ലഘൂേരിക്കുവാനാം സാധിക്കുാം.
ജാതി/സമു്ായ/കുടുാംബ അാംഗത് സര്ക്ടിഫികറ്റുേളുസട പ്രാബലയ ോലയളവ്
ആജീവനാന്തമാക്കുേയാം ഇതരാം സര്ക്ടിഫികറ്റുേള് ഈ ോലയളവിനള്ളില്
മറ്റാവശയങ്ങള്കായി
വിനികയാഗികാസമന്്
ഉറപാക്കുേയാം
കവണാം.
സര്ക്ടിഫികറ്റുേളില് ോലാനസൃതമായി വരുകതണ്ട മാറ്റങ്ങള് യഥാസമയാം
അറിയികകണ്ട ബാദ്ധ്യത അത് ഉപകയാഗിക്കുന്വര്ക്കായിരിക്കുാം. സതറ്റായ
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വിവരങ്ങള് നല്കുന് വയക്തിക്കുകമല് സര്ക്കാര്ക് തീരുമാനിചതുപ്രോരമുള്ള പിഴ
ചുമതാവതാണ്.
2. സപാതുഭരണവമായി
ബന്ധസപട്
വികല്ലജ്
ഓഫീസര്ക്മാരുസട
ചില
ചുമതലേള്/പ്രവര്ക്തനങ്ങള് തകേശ സ്യാം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങസള ഏല്പിക്കുന്
ോരയാം സര്ക്കാരിന് പരിഗണികാവതാണ്.
3. ലാന്റ് റവനൂ വകുപിസന്റ കസവനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട വിവരങ്ങള് ഇകപാള് ലാന്റ്
റവനൂ വകുപ്, ഇ - ഡിേിക്റ്റ്, അക്ഷയ എന്ീ മൂന്് സവബ്കസറ്റുേളില് ലഭയമാണ്.
ഇവ സാംകയാജിപിച് ഒറ്റ കപാര്ക്ടലില് നല്കുന്തികനാസടാപാം ഏസതങ്കിലുാം
കപാര്ക്ടലില് നിന്നാം അതികലയ്ക്ക് പ്രകവശനതിനള്ള വയവസ്ഥ കൂടി ഉള്സപടുതണാം.
ലഭയമായ കസവനങ്ങസള സാംബന്ധിച എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം മലയാളതിലുാം
ലഭയമാകണാം.
4. ഭൂമി സാംബന്ധമായ ോരയങ്ങളില് റവനൂ, സര്ക്കവ, രജികേഷന് എന്ീ
വകുപ്പുേളുമായി ബന്ധസപട കജാലിേള് ശരിയായി നിര്ക്വചികണാം. ആന്ധ്രാപ്രക്ശ്
സാംസ്ഥാനത് നടപിലാകിയ ‘Bhudhaar’ കപാലുള്ള പരിപാടിേള് ആവശയമായ
മാറ്റങ്ങകളാസട സാംസ്ഥാനത് നടപിലാക്കുേയാം കവണാം.
5. സര്ക്കവ വകുപിസന്റ
ശക്തിസപടുതണാം.

ഓഫീസുേളിസല

ഫയല്

മാകനജ്സമന്റ്

6. കസവനപ്ര്ാനാം
ഫലപ്ര്മായി
നടപിലാക്കുന്തിനായി
വികല്ലജുേളുസട എണതില് ഏേത ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്.

സാംവിധാനാം
താലൂക്കുേളിസല

7. വിവിധ വകുപ്പുേളുസട കസവനങ്ങള് സാംബന്ധിച വിവരങ്ങള് അടങ്ങുന് മാന്വല്,
‘Standard Operating Procedure’ എന്ിവ അക്ഷയ ജീവനകാര്ക്ക് ലഭയമാകാനള്ള
നടപടിേള് കേസകാള്ളണാം. ഇതിലൂസട, ഡാറ്റാ എന്രി പിശകുേള് കുറയ്ക്കുന്തിനാം
കസവനപ്ര്ാനാം കവഗതിലാകാനാം സാധിക്കുാം.
8. അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളുസട കലസന്സുേള് പുതുക്കുന്തിന് മുകന്ാടിയായി internet
connectivity, power back up എന്ിവയമായി ബന്ധസപട കസവന മാന്ണ്ഡങ്ങള്
പാലിക്കുുുന്നസവന്് ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്സകതിസരയള്ള
പരാതിേള് രജിസ്റ്റര്ക് സചയ്യുന്തിനള്ള പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനാം
സോണ്ടവരിേയാം, കമാശാം പ്രേടനാം ോഴ്ച വയ്ക്കുന് അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളുസട
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കലസന്സ് റോകാകനാ അസല്ലങ്കില് പിഴ ചുമത്തുന്തികനാ ഉള്ള നടപടിേള്
കേസകാളളണാം.
9. അകപക്ഷ സമര്ക്പിക്കുകമ്പാള്, രസീതികനാസടാപാം കസവനപ്ര്ാനാം ലഭിക്കുന് ഉകേശ
തീയതി കൂടി ഉള്സപടുതണാം.
10. അഴിമതി കുറയ്ക്കുന്തിനായി റവനൂ വകുപ് ഫീല്ഡ് സന്ദര്ക്ശനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫീസുാം
സമയപരിധിയാം മുന്കൂടി നിശ്ചയികണാം. വികല്ലജ് ഓഫീസുേളിസല ജീവനകാര്ക്ക്
ഫീല്ഡ് സന്ദര്ക്ശനങ്ങള്കായി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള് നല്കുന് ോരയാം
പരിഗണികണാം.
11. വിവര സാകങ്കതിേ വി്യയസടയാം ഇ -ഗകവണന്സ് solutions സന്റയാം
ഉപകയാഗതിലൂസട കസവനങ്ങള് ലഭയമാകാന് സര്ക്കാര്ക് ഉകേശിക്കുന്തിനാല്,
എല്ലാ േമ്പൂടറുേള്ക്കുാം, പ്രിന്ററുേള്ക്കുാം, യ.പി.എസുേള്ക്കുാം നിയമാനസൃതമായ
maintenance േരാറുേളുസണ്ടന്് ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്.
12. ജനസാംഖയ, ഭൂവടമേളുസട എണാം, ഗ്രാമവിസ്തീര്ക്ണാം എന്ിവ േണകിസലടുത്, വര്ക്ക്
സ്റ്റഡിയസട അടിസ്ഥാനതില് വികല്ലജ് ഓഫീസര്ക്മാരുസട തസ്തിേ വിനയാസതില്
മാറ്റാം വരുകതണ്ടതുണ്ട്.
13. റീ സര്ക്കവ പ്രക്രിയയ്കസകാപാം, ഭൂതര്ക്കങ്ങള് പരിഹരികാനള്ള നടപടിേള് കൂടി
റവനൂ വകുപ് കേസകാള്ളണാം.
14. കടാറന്സ് സാംവിധാനാം സാംസ്ഥാനത്തുടനീളാം വയാപിപിക്കുന്തിനള്ള സാദ്ധ്യത
പരികശാധികണാം.
15. റീ -സര്ക്കവ ഫീസിസനക്കുറിച് വയക്തമായി പരാമര്ക്ശിചിടില്ലാതതിനാല്, ഈ
കസവനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട് പലകപാഴുാം അഴിതി ആകരാപണാം ഉയര്ക്ന്നവരാറുണ്ട്.
ആയതിനാല്, വയക്തമായ ഫീസ് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേയാം അവ പ്രസിദ്ധ്സപടുത്തുേയാം
കവണാം.
ഭക്ഷയ - സിവില് സകപ്ലസ് വകുപ്:
1. നിലവില് പിന്തടരുന് കറഷന് ോര്ക്ഡ് വിതരണ സാംവിധാനാം
സൗഹൃ്പരമാക്കുന്തിനള്ള നടപടിേള് സര്ക്കാര്ക് കേസകാള്ളണാം.

ജന

2. ഓണ്കകലനായി ജനങ്ങള് അകപക്ഷ സമര്ക്പിക്കുകമ്പാള്, താലൂക് സകപ്ല
ഓഫീസുേളില് നിന്നാം കറഷന്ോര്ക്ഡ് കേപറ്റുന്തിന് ജനങ്ങള്ക്
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സൗേരയപ്ര്മായ തീയതി തിരസെടുകാനള്ള സാംവിധാനാം കൂടി അതില്
ഉള്സപടുതണാം.
3. ആധാറിസന്റ ോരയതിസല കപാസല തപാല്
അയയ്ക്കുന്തിനളള സാദ്ധ്യത പരികശാധികണാം.

മാര്ക്ഗാം

കറഷന്

ോര്ക്ഡ്

4. ഓണ്കകലന് അകപക്ഷ സമര്ക്പിക്കുകമ്പാള് കനരിടുന് സാകങ്കതിേ ബുദ്ധ്ിമുുേള്
കുറയ്ക്കുന്തിനള്ള നടപടിേള് കേസകാള്ളണാം.
5. താലൂക് സകപ്ല ഓഫീസുേളിസല വിവിധ വിഭാഗാം ജീവനകാരുസട ഉതരവാ്ിത്വാം
കജാലിഭാരവാം വിലയിരുത്തുന്തിനായി work study നടത്തുന്ത് ഉചിതമായിരിക്കുാം.
6. കസവനങ്ങള്കായി താലൂക് ഓഫീസുേള് സന്ദര്ക്ശിക്കുന്തില് കൂടുതല് കപരുാം
സാമ്പതിേമായി പികന്ാട് നില്ക്കുന്വരുാം കൂലിസതാഴിലാളിേളുമാണ്. ഇതരാം
സന്ദര്ക്ശനങ്ങള്
പലകപാഴുാം
അവരുസട
കവതനാം
നഷ്ടസപടാന്
ോരണമാകുന്തിനാല്,
ഫിസികല്
സവരിഫികകഷന്
ആവശയമുള്ള
സന്ദര്ക്ഭങ്ങളില്, ജനങ്ങളുസട സൗേരയാം കൂടി േണകിസലടുത് സമയാം
നിശ്ചയിക്കുേയാം ആയത് ജനങ്ങസള മുന്കൂടി അറിയിക്കുേയാം കവണാം.
7. കറഷന് ോര്ക്ുേളില് വരുത്തുന് സതറ്റുേള് കുറയ്ക്കുന്തിനായി, സപാതുവായി
റികപാര്ക്ട് സചയ്യസപടുന് പിശകുേളുസട മാന്വലുാം ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്കായി self appraisal
protocol േള് വകുപ് തയ്യാറാകകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലൂസട ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് സ്യാം
പരികശാധന നടതി പിശകുേള് സാംഭവിക്കുന്ിസല്ലന്് ഉറപാകാാം.
8. കറഷന്േടേളിലൂസട
ലഭിക്കുന്
കസവനങ്ങസളക്കുറിച്
ജനങ്ങസള
കബാധവാന്മാരാക്കുന്തിനായി ഇലകരാണിേ് കസാഷയല് മീഡിയ, കറഡികയാ
തുടങ്ങിയ മാധയമങ്ങളിലൂസട കബാധവല്കരണാം നടതണാം. ലഭയമായ പരാതി
പരിഹാര മാര്ക്ഗങ്ങസളക്കുറിച് ജനങ്ങളില് അവകബാധാം സൃഷ്ടിക്കുേയാം കവണാം.
9. കറഷന് േടേളില് വില, അളവ് എന്ിവ പ്ര്ര്ക്ശിപികാന് നടപടി സ്ീേരികണാം.
10. ോര്ക്ഡ് കപയ്കകമന്റ് സാംവിധാനാം കറഷന് േടേളില് ഒരുക്കുേയാം
ജനസൗഹൃ്പരമായ
രീതിേള്
അവലാംബിക്കുന്
കറഷന്
േടേള്
കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുന്തിനായി പ്രകതയേ ആനകൂലയങ്ങള് നല്കുേയാം സചയ്യാാം.
11. അാംഗീകൃത കറഷന് ഡീലര്ക്മാര്ക് അഭിമുഖീേരിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള് യഥാസമയാം
പരിഹരിക്കുന്തിനായി പ്രവര്ക്തനസജമായ പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനാം
സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപികകണ്ടതുണ്ട്.
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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12. തിരിമറി നടതിയ കറഷന് േട ഉടമേള്ക് പിഴ അടചാലുടന് േടയസട പ്രവര്ക്തനാം
പുന:രാരാംഭികാന് േഴിയസമന്തിനാല് നിലവിസല പിഴ സാംവിധാനാം ഫലപ്ര്മല്ല.
താല്കാലിേമായി നിര്ക്തിവച കറഷന് േടയസട താല്കാലിേ നടതിപിസന്റ
ചുമതല സഹേരണ സാംഘങ്ങസള ഏല്പിക്കുന്തു സാംബന്ധിച സാദ്ധ്യതസയക്കുറിച്
വകുപ് സമഗ്രപഠനാം നടകതണ്ടതുണ്ട്.
13. സകപ്ലകോ വാടേയ്ക്ക് എടുക്കുന് NFSA കഗാഡൗണുേളുസട ഗുണനിലവാരാം
സാംബന്ധിച മാന്ണ്ഡങ്ങസളക്കുറിച് സര്ക്കാര്ക് വയക്തത വരുതണാം.
കപാലീസ്:
1. എല്ലാ കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേളിസലയാം പലിേ് റികലഷന്സ് സാംവിധാനാം
ശക്തിസപടുതണാം. ആവശയമായ പരിശീലനവാം പരിചയവമുള്ള മുതിര്ക്ന്
ഉക്യാഗസ്ഥരില് നിന്നമാേണാം പി.ആര്ക്.ഒ -മാസര സതരസെടുകകണ്ടത്. പി.ആര്ക്.ഒ
-മാസര മറ്റു ചുമതലേള് ഏല്പികാതിരിക്കുേ. മുഴുവന് സമയവാം (രാവിസല 8
മണിമുതല് രാത്രി 8 മണി വസര) പി.ആര്ക്.ഒ യസട സാന്ിദ്ധ്യാം ഉറപാക്കുേ.
പി.ആര്ക്.ഒ സാംവിധാനാം ഫലപ്ര്മാകുന്തിലൂസട കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേളിസല കജാലി
ഭാരാം കുറയ്ക്കുന്തിനാം ോരയക്ഷമത സമചസപടുത്തുന്തിനാം സാധിക്കുാം.
2. മദ്ധ്യസ്ഥസനന് നിലയില് കപാലീസ് ഇടസപടല് ആവശയമായ പരാതിേളില് (കുടുാംബ
തര്ക്കങ്ങള്, കവവാഹിേ പ്രശ്നങ്ങള് കപാലുള്ളവ) േൗണ്കസലിാംഗ് പരിചയവാം
പരിശീലനവാം ലഭിച ഉക്യാഗസ്ഥരുസട കസവനാം ആവശയമായി വകന്കാാം.
വിേസിത രാജയങ്ങളില് ോണുതു കപാസല, പരാതികാരനള്ള പിന്തണാ സാംവിധാനാം
സാമൂഹയ നീതി/ശിശു വിേസന വകുപ്പുമായി കചര്ക്ന്് വിേസിപികകണ്ടതുണ്ട്.
3. ജനങ്ങള്ക്
ഉക്യാഗസ്ഥരുമായി
സൗഹൃ്പരമായ/സമ്മര്ക്േരഹിതമായ
ആശയവിനിമയാം നടത്തുന്തിനായി കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേളുസട അന്തരീക്ഷാം ജന
സൗഹൃ്പരമായിരികണാം. ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് ഫലപ്ര്മായി കസവന പ്ര്ാനാം
സചയ്യുന്തിനായി സമചസപട അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുാം പ്രവര്ക്തന
സാഹചരയങ്ങളുാം ആവശയമാണ്.
4. കഫാറന്സിേ് റികപാര്ക്ുേള് ലഭികാന് ോലതാമസാം കനരിടുന്തിനാല് പല
കേസുേളുസടയാം അകന്ഷണാം കവകുന്ന. ഇതരാം ോലതാമസങ്ങള്
ഒഴിവാക്കുന്തിനായി, സാംസ്ഥാനത് കഫാറന്സിേ് യൂണിറ്റുേള് ശക്തിസപടുതണാം.
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5. കപാലീസ് ഉക്യാഗസ്ഥരുസട സതാഴില് സമ്മര്ക്േവാം, മാനസിേ പിരിമുറുകവാം,
കസവനങ്ങള്കായി തങ്ങസള സമീപിക്കുന് ജനങ്ങകളാടുള്ള സപരുമാറ്റസത
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുുുന്ന. ഇത് ലഘൂേരിക്കുന്തിനള്ള നടപടിേള്
സ്ീേരികണാം.
6. കേരള കപാലീസ് മാന്വല് സമഗ്രമായി പരിഷ്കരികകണ്ടതായിുണ്ട്. പുതിയ
മാന്വലില് സാമൂഹയ - സാമ്പതിേ ഘടന, കുറ്റകൃതയങ്ങളുസട സ്ഭാവാം, കജാലി ഭാരാം
എന്ീ ഘടേങ്ങള് കൂടി േണകിസലടുകണാം.
7. വകുപിസന്റ ോരയക്ഷമത സമചസപടുത്തുന്തിനാം ജനകേന്ദ്രിത കസവനപ്ര്ാനാം
ഉറപാക്കുന്തിനമായി, പി ആന്റ് എ.ആര്ക്ഡി. വകുപ് നടതിയ വര്ക്ക് സ്റ്റഡി
റികപാര്ക്ടില് പരാമര്ക്ശിചിുള്ള ശുപാര്ക്ശേള് നിശ്ചിതസമയപരിധിക്കുള്ളില്
സര്ക്കാര്ക് പഠിച് നടപിലാകകണ്ടതുണ്ട്.
8. ഉക്യാഗസ്ഥരുസട നിരന്തര സ്ഥലമാറ്റാം ബന്ധസപട യൂണിറ്റിസന്റ സുഗമമായ
പ്രവര്ക്തനങ്ങസളയാം ഉക്യാഗസ്ഥരുസട ആത്മവിശ്ാസസതയാം പ്രതികൂലമായി
ബാധിക്കുുുന്ന. സേ.പി. ആക്ടില് സബ് ഇന്സസ്പേടര്ക്മാരുസട ോലാവധിസയക്കുറിച്
മാത്രകമ പരാമര്ക്ശിക്കുുുള്ളൂ. എല്ലാ ഉക്യാഗസ്ഥതലതിലുാം ഇത് ബാധേമാകണാം.
9. ക്രമസമാധാന ചുമതലേള്കായി കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേളില് സചറുപകാസര
വിനയസിക്കുന്തിനാം അതു വഴി സിവില് കപാലീസിന് കൂടുതല് ചുമതല
ഉറപാക്കുന്തിനമായി സിവില് കപാലീസുാം, സായധ കപാലീസുാം തമ്മിലുള്ള നിലവിസല
അനപാതാം സിവില് കപാലീസിന് അനകൂലമായി പുനര്ക് നിശ്ചയികകണ്ടതുണ്ട്.
10. കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേളില് സ്ത്രീ ജീവനകാരുസട എണാം വളസര കുറവാണ്. സിവില്
കപാലീസില് WCPO േളുസട മതിയായ അാംഗസാംഖയയസണ്ടങ്കില് മാത്രകമ ഫ്രണ്ട്
സഡസ്ക് കേോരയാം സചയ്യല്, സ്ത്രീേളില് നിന്നള്ള പരാതിേള് WCPO സ്ീേരികല്
മുതലായ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ഫലപ്ര്മാകുേയള്ളൂ.
11. കപാലീസ് വകുപിസന്റ വിവിധ സവബ്കസറ്റുേള് സാംകയാജിപിക്കുേയാം ജനങ്ങള്ക്
ആവശയമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം ഒരിടത്തുനിന്ന തസന് എളുപതില് ലഭയമാകുന്
തരതില് തയ്യാറാക്കുേയാം കവണാം.
രജികേഷന് വകുപ്:
1. രജികേഷന് വിശ്ാാംശങ്ങള് ഓണ്കകലനായി സമര്ക്പിക്കുന്തിനള്ള പ്രക്രിയ
ലളിതമാക്കുേയാം ജനസൗഹൃ്പരമാക്കുേയാം കവണാം.
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2. രജികേഷനായി പ്രമാണങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന് രീതിയില് സമഗ്രമായ മാറ്റാം
ആവശയമാണ്. പ്രമാണാം തയ്യാറാക്കുന്തിന് ഉപകയാഗിക്കുന് ഭാഷയാം രീതിയാം
ലളിതമാക്കുേയാം ഏേീേരിക്കുേയാം കവണാം.
3. ഇ -ഗകവണന്സിസന്റയാം ഓണ്കകലന് കസവന പ്ര്ാനതിസന്റയാം ഉപകയാഗാം
കൂടിയിുസണ്ടങ്കിലുാം, ഓണ്കകലന് കസവനങ്ങള്
ഉപകയാഗികാന് എല്ലാ
ജനങ്ങസളയാം പ്രാപ്തരാക്കുന്തിനള്ള സര്ക്കാര്ക് ശ്രമാം വിജയിക്കുന്തുവസര ഓഫ്
കലന് സാംവിധാനാം തുടകരണ്ടതാണ്.
4. ജനങ്ങള്ക് സാംതൃപ്തി ലഭിക്കുന് രീതിയില് കസവനപ്ര്ാനാം ഉറപാക്കുന്തിനായി
കജാലിഭാരാം, വിവിധ കസവനങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്തിനള്ള സമയപരിധി എന്ിവ
വിലയിരുതിയതിന് കശഷാം വകുപിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് പുനര്ക്ക്രമീേരികണാം.
5. രജികേഷന് സമയത് ഫയലിാംഗ് ഷീറ്റ് ഉപകയാഗിക്കുന് രീതി മാറ്റി പേരാം
യഥാര്ക്ഥ പ്രമാണാം സ്കാന് സചയ്ത് കസാഫ്റ്റ് കോപി സൂക്ഷിക്കുന്
രീതി
അവലാംബികണാം.
6. ശരിയായ രീതിയില് തരാം തിരിച് സൂക്ഷിചാല് മാത്രകമ സറകകാര്ക്ുേള് കവഗതിലുാം
ോരയക്ഷമമായാം
വീസണ്ടടുകാന്
സാധിക്കുേയള്ളൂ.
കലെറിേളില്
ഉപകയാഗിക്കുന്തുകപാലുള്ള ഒരു തരാം തിരികല് സാംവിധാനാം വകുപ്
വിേസിപികണാം.
7. ഡിജികറ്റകസഷന്
പ്രക്രിയ
ത്രിതസപടുത്തുന്തിനള്ള
നടപടിേള്
കേസകാകള്ളണ്ടതുണ്ട്. ലക്ഷയങ്ങള് കേവരിക്കുന്തിനായി ഘടാം ഘടമായള്ള
നിര്ക്േിഷ്ട സമയപരിധിേള് നിശ്ചയിക്കുേയാം ആവശയമായ സാംവിധാനങ്ങള്
സോണ്ടവരിേയാം കവണാം.
8. സമോലിേ വിവരങ്ങള് പുതുക്കുന്തിനാം ജനങ്ങള്ക് ഫലപ്ര്മായ കസവനങ്ങള്
നല്കുന്തിനമായി ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് യഥാസമയാം പരിശീലനങ്ങള് നല്േണാം.
9. നിലവില്, encumbrance സര്ക്ടിഫികറ്റുേള്ക് മാത്രകമ സബ് രജിോറുസട ഡിജിറ്റല്
ഒപ് ലഭയമായിുള്ളൂ. സാക്ഷയസപടുതിയ പേര്ക്പ്പുേള്ക് കൂടി ഇത് ബാധേമാകിയാല്,
ആളുേള്ക് ആവശയമുള്ളകപാള് പേര്ക്പ് എടുകാന് സാധിക്കുാം.
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10. രജികേഷന്, റവനൂ, സര്ക്കവ വകുപ്പുേള്കായി ഒകര കസാഫ്റ്റ് സവയറിസന്റ
ഉപകയാഗവാം തടസ്സമില്ലാത കസവനവാം നിര്ക്ബന്ധമാകിയ ഒരു സപാതു ഐ.ടി
കപ്രാകടാകകാള് വിേസിപികണാം.
11. ആധാരാം എഴുത്തുോരുസട ഇടപാടുേള് നിരീക്ഷിക്കുേയാം അമിത ചാര്ക്ജ്
ഈടാക്കുന്തായി േണ്ടാല് കലസന്സ് അസാധുവാകല് കപാലുള്ള നടപടിേള്
നടപിലാക്കുേയാം സചയ്യണാം.
12. എല്ലാ സബ് രജിോര്ക് ഓഫീസുേളിലുാം ആധാരാം എഴുത്തുോരുസട ഓഫീസുേളിലുാം
നിര്ക്േിഷ്ട ഫീസ് പ്ര്ര്ക്ശിപികണസമന് നിബന്ധന േര്ക്ശനമായി പാലികണാം.
13. സബ് രജിോര്ക്മാര്ക്ക് നിലവില്
ോലാനസൃതമായി വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ.

ലഭിക്കുന് സ്ഥിരാം അഡ്ാന്സ് തുേ

4.6 Welfare to Rights II: Implementation of Select Legislations-A Review-Phase II

(6th Report)

േമ്മീഷസന്റ 6-ാമത് റികപാര്ക്ടാണിത്. േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയിസല മൂന്ാമസത
ഇനമായ ‘പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹാം മുഖയധാരയികലക് ’ എന് വിഷയതില് ഒന്ാാം ഘട
പഠനാം പൂര്ക്തിയാകി റികപാര്ക്ുാം ശുപാര്ക്ശേളുാം സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിചിരുുുന്ന. കുടിേള്,
സ്ത്രീേള്, മാനസിേ ശാരീരിേ സവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്വര്ക്, മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാര്ക്, കുടികയറ്റ
സതാഴിലാളിേള് എന്ീ വിഭാഗങ്ങസളയാണ് പ്രസ്തുത പഠനതില് പരിഗണിചത്.
പാര്ക്ശ്വല്കൃത വിഭാഗങ്ങളായി പരിഗണികസപടുന് മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്, തീരക്ശ
വാസിേള്, പടിേജാതി/പടിേവര്ക്ഗ, പികന്ാക വിഭാഗങ്ങള്, കചരിനിവാസിേള്, സതരുവില്
ജീവിക്കുന്വര്ക് എന്ിവസര ഉള്സകാള്ളുന്താണ് ഈ പഠനാം.
പാര്ക്ശ്വല്കരികസപട വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങള് അര്ക്ഹതസപട രീതിയില്
ഭരണസാംവിധാനങ്ങളില്
പ്രതിനിധീേരികസപടുേകയാ,
ഭരണഘടനാപരമായി
നിര്ക്വചികസപട തുലയനീതിയസട അടിസ്ഥാനതില് അഭിസാംകബാധന സചയ്യസപടുേകയാ
സചയ്യുന്ില്ല എന്ത് സമോലിേ ഭാരതതിസല നിസ്തര്ക്കമായ ഒരു യാഥാര്ക്ഥയമാണ്.
വി്യാഭയാസ/ ആകരാഗയ/ സാമ്പതിേ/ സാമൂഹിേ മണ്ഡലങ്ങളില് ഉന്ത ജീവിത
സൂചിേേളാല് അടയാളസപടുതസപടുന് കേരളതിസന്റ സപാതു ജീവിത പശ്ചാതലതിലുാം
ഇകാരയാം നികഷധികാനാവില്ല തസന്. കമല്പറെ സാമൂഹയ വിഭാഗങ്ങളുസട കക്ഷമതിനാം
ഉന്മനതിനമായി നടപാകസപട നിയമങ്ങളുസട നടതിപ്പുാം ഫലപ്രാപ്തിയമാണ് ഈ
പഠനതിലൂസട പരികശാധിചത്.
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പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന് താസഴ പറയന്വര്ക് ഉള്സപടുന് ഒരു
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു.
ശ്രീമതി. സേ.ബി.വല്സലാകുമാരി ഐ.എ.എസ് (റിട.)
ശ്രീ. ശ്രീജിത്. സി.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സപ്രാഫസര്ക്, ഭൗതിേശാസ്ത്രവിഭാഗാം, സസന്റ്
കമരീസ് കോകളജ്, സുല്താന് ബകതരി.
ശ്രീമതി. ഈശ്രീകരശന്, സാമൂഹയപ്രവര്ക്തേ.
ശ്രീ. വി.ആര്ക്.കജാഷി, പികന്ാകക വിഭാഗ കക്ഷമ വകുപിസന്റ മുന് ഡയറക്ടര്ക്
കഡാ.സിേീഖ് ആര്ക്, അസിസ്റ്റന്റ് സപ്രാഫസര്ക്, സാമ്പതിേ ശാസ്ത്രാം, കേരള
സര്ക്വേലാശാല
ശ്രീമതി. കസാണിയ കജാര്ക്ജ്, സാമൂഹയപ്രവര്ക്തേ, SEWA
ശ്രീ. എ.സജ.വിജയന്, സാമൂഹയ പ്രവര്ക്തേന്.
പഠനവമായി ബന്ധസപട ഗകവഷണ ഏകോപനാം താസഴ പറയന്വര്ക് നിര്ക്വഹിച്ചു.
കഡാ. സസലിന് സണി.
കഡാ. ഫാ. എാം.സേ കജാസഫ്, രാജഗിരി കോകളജ് ഓഫ് കസാഷയല് സയന്സസ്,
സോചി.
പഠനവമായി ബന്ധസപട് മൂന്് പലിേ് ഹിയറിാംഗുേള് സാംഘടിപിച്ചു.
സാംസ്ഥാനതല ശില്പശാല - തിരുവനന്തപുരാം (07.12.2019)
‘കക്ഷമാം

അവോശമാകുകമ്പാള്’ എന് ആശയസത മുന്നിര്ക്തി ഒരു
സാംസ്ഥാനതല ശില്പശാല 07.12.2019 -ല് ഐ.എാം.ജി, തിരുവനന്തപുരത് സാംഘടിപിച്ചു.
പാര്ക്ശ്വല്കൃത വിഭാഗങ്ങളുസട കക്ഷമാം ഉറപാക്കുന്തിനാവശയമായ ശുപാര്ക്ശേള്
രൂപസപടുത്തുേ എന്തായിരുന്ന ശില്പശാലയസട ലക്ഷയാം.
കയാഗതില് മുഖയപ്രഭാഷണാം നടതിയ ശ്രീ.എസ്.എാം. വിജയാനന്ദ് (മുന് ചീഫ്
സസക്രടറി) ‘കേരള കമാഡല് വിേസന’തില് നിന്് പുറതാകസപടവര്ക് സാംസ്ഥാനത്
ഉസണ്ടന്നാം, ഇതരാം പാര്ക്ശ്വല്കരികസപട സമൂഹങ്ങള് കേരളതിസന്റ അസമത് സാമൂഹയ ഘടനയ്ക്ക് ോരണമാകുുുന്നസവന്നാം, സ്ന്താം ജീവിത പരിസരങ്ങളില് നിന്്
അനയവല്കരികസപടുന്വര്ക് പിന്ീട് തീവ്ര സാമൂഹയ ഭീഷണിയസട ലക്ഷണങ്ങള്
പ്രേടിപിക്കുകമ്പാള്
മാത്രാം
അവരുസട
പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറിച്
ചിന്തിക്കുന്ത്
നിരര്ക്ഥേമായിരിക്കുസമന്നാം, പാര്ക്ശ്വല്കരികസപടുന് എല്ലാ നൂനപക്ഷങ്ങളുാം ഗൗരവമായി
പരിഗണികസപടണസമന്നാം അഭിപ്രായസപു.
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തുടര്ക്ന്് മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്, തീരക്ശവാസിേള്, സതരുവ് ജീവിതങ്ങള്,
കചരിനിവാസിേള്, പടിേ ജാതി /പടിേ വര്ക്ഗ വിഭാഗങ്ങള്, എന്ിവരുസട പ്രശ്നങ്ങള് /
പരിഹാര നിര്ക്കേശങ്ങള് എന്ിവ ശില്പശാലയിസല ക്ഷണിതാകള് നാല് ഗ്രൂപ്പുേളായി
തിരിെ് ചര്ക്ച സചയ്യുേയാം ഓകരാ ഗ്രൂപ്പുേളുാം തങ്ങളുസട നിര്ക്കേശങ്ങള് സാംക്ഷിപ്തമായി
അവതരിപിക്കുേയാം സചയ്തു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട ആ്യ കയാഗാം 21.05.2019 -ല് നടതി. ഈ
കയാഗതില് പഠനതിനായള്ള ആശയക്കുറിപ് അന്തിമമാകി. പഠനവമായി ബന്ധസപട്
നടകതണ്ട തുടര്ക് പ്രവര്ക്തനങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു. ‘Urban Homeless in kerala’ എന്
കമഖലയില് കുടുാംബശ്രീ മുന്പ് നടതിയ ഒരു സര്ക്കവ റികപാര്ക്ട് പഠനതില്
ഉപകയാഗസപടുത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചു.
പഠനതിലുാം, വിവരകശഖരണതിലുാം േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിലുാം
േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന് ‘Research Institute, Rajagiri College of Social Sciences,
Kochi’ എന് സ്ഥാപനതിസന്റ സഹേരണാം സ്ീേരികാന് തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധസമിതി അാംഗങ്ങളുസട രണ്ടാമസത കയാഗാം, 15.10.2019 - ല് കചര്ക്ന്ന.
പഠനതിസന്റ അതിരുേള് നിശ്ചയിക്കുേയാം പ്രകതയേ ഊന്ല് സോടുകകണ്ട കമഖലേള്
േസണ്ടത്തുേയാം സചയ്തു. അപ്രോരാം പഠനാം പൂര്ക്തിയാകി േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുേയാം,
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസടയാം േമ്മീഷസന്റയാം കഭ്ഗതിേള്/നിര്ക്കേശങ്ങള്
എന്ിവയ്ക്കനസരിച് റികപാര്ക്ട് അാംഗീേരികസപടുേയാം സചയ്തു.
സസപ്ഷറ്റാംബര്ക് - 2020 ന് റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I. മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്
i.

കേരള മകറന് ഫിഷിാംഗ് റഗുകലഷന് ആക്ട്, 1980
1. സതക്കു പടിൊറന് മണ്കസൂണ്കോലസത കരാളിാംഗ് നികരാധനാം, നിയമ
വിരുദ്ധ് കരാളറുേളുസട മീന് പിടിതതിന് ോരണമാകുന്ന. നിയമതിസല
വയവസ്ഥേള് േര്ക്ശനമായി നടപാക്കുന്തിലൂസടയാം ഉചിതമായ കമല്കനാട
സാംവിധാനതിലൂസടയാം
മല്സയ
സതാഴിലാളിേളുസട
ആശങ്കേള്
പരിഹരികണാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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2. നിയമവിരുദ്ധ് കരാളര്ക്മാര്ക്സകതിസര എടുത കേസുേള് സാംബന്ധിച
വിവരങ്ങള് പ്രസിദ്ധ്ീേരികകണ്ടതുാം ഇതു സാംബന്ധിച വിവരങ്ങള്
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട സസാകസറ്റിേള്ക് ലഭയമാകകണ്ടതുമാണ്.
3. കരാളിാംഗ് നികരാധന സമയത്തുാം പേര്ക്ചവയാധിേളുസട വയാപനാം കപാസലയള്ള
സന്ദര്ക്ഭങ്ങളിലുാം മത്സ്യസതാഴിലാളിേള് കനരിടുന് വിഷമതേസളക്കുറിച്
സര്ക്കാര്ക് ഒരു സമഗ്ര പഠനാം നടകതണ്ടതിസന്റ ആവശയേതയസണ്ടന്നാം മീന്
പിടിതാം നടത്തുന്തില് നിന്് മത്സ്യസതാഴിലാളിേസള തടയന്
ോലയളവേളില് അവസര തുണയ്ക്കാനള്ള വയവസ്ഥേള് നിയമതില്
ഉള്സപടുതണസമന്നാം േമ്മീഷന് സര്ക്കാരികനാട് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
4. മത്സ്യസതാഴിലാളി സമൂഹതിന് ഗുണേരമായ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധ്തിേള്
ആവിഷ്കരികകണ്ടതുണ്ട്.
5. ോലാവസ്ഥ
മുന്റിയിപ്പുേളുസട
ആവൃതി
വര്ക്ധിച്ചു
വരുന്
സാഹചരയങ്ങളിസലല്ലാാം േടലില് സാഹസിേമായി കപാകുന്തിസന
നികരാധിക്കുേയാം, ഇത് മൂലാം കക്ലശിക്കുന് കുടുാംബങ്ങള്ക് കറഷന് വസ്തുകളുാം
മറ്റ് അവശയ വസ്തുകളുാം ലഭയമാകാനതകുാംവിധാം ഈ നിയമാം കഭ്ഗതി
സചകയ്യണ്ടത് ആവശയമാസണന്് േമ്മീഷന് നിര്ക്കേശിക്കുുുന്ന.
ii.

കേരള ഫിഷര്ക്സമന് സവല്ഫയര്ക് ഫണ്ട് ആക്ട്,1985
1. ‘മത്സ്യസതാഴിലാളി’ എന്തിസന്റ നിര്ക്വചനാം ഉള്സപടുതാനായി KFWF
നിയമാം കഭ്ഗതി സചയ്യാവന്താണ്.
2. അാംഗത്തിന് അര്ക്ഹരായ വയക്തിേളുസട പടിേ തയ്യാറാക്കുന് ചുമതല
തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങസള ഏല്പിക്കുന്ത് സര്ക്കാരിന്
പരിഗണികാവതാണ്.
3. നിയമാം കൂടുതല് ലിാംഗ സമത്വാം കൂടുതല് ജനസൗഹൃ്വമാക്കുന്തിന്
‘ഫിഷര്ക്സമന്’
‘ഫിഷര്ക്കഫാക്’
എന് പ്രകയാഗാം സര്ക്കാരിന്
പരിഗണികാവന്താണ്.
4. കക്ഷമനിധിയില്
സുതാരയവമായ
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അാംഗങ്ങസള
സാംവിധാനാം

പ്രകവശിപിക്കുന്തിനായി ോരയക്ഷമവാം
കബാര്ക്ഡ് ഒരുക്കുേയാം കക്ഷമനിധി
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അാംഗത്തില് നിന്നാം അനര്ക്ഹസര േണ്ടപിടിച് ഒഴിവാകാന് അടിയന്തിര
നടപടി എടുകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
5. കക്ഷമനിധിയികലക്കുള്ള അാംഗങ്ങളുസട വരിസാംഖയ കൃതയമായി പിരിസചടുകാനാം
കുടിശ്ശിേ തീര്ക്കാനാം ഉപകഭാക്തൃസൗഹയ്പരമായ സാംവിധാനങ്ങള്
സ്ഥാപികകണ്ടത് ആവശയമാണ്. അതിനായി, സാകങ്കതിേ വി്യയില്
അധിഷ്ഠിതമായ പരിഹാരങ്ങള് നിലവില് വകരണ്ടതുണ്ട്.
6. മത്സ്യസതാഴിലാളി കമഖലയില് ഉരുതിരിഞ്ഞു വരുന് സവല്ലുവിളിേസള
കേോരയാം സചയ്യാനാം ോരയകശഷിയാം സാമ്പതിേ സഹായവാം നല്േി
പരമ്പരാഗത മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക് തുലയബലാബലമുള്ള ഒരു േര്ക്മകമഖല
സൃഷ്ടിച്ചുസോടുകാന് കക്ഷമനിധി കബാര്ക്ഡ് മുന്കേസയടുകണാം.
7. മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട മാറുന് ആവശയങ്ങള്ക് അനരൂപമാോനാം
പരമ്പരാഗത മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട മാനവ വിേസന സൂചിേേള്
സാംസ്ഥാനസത സപാതുജനങ്ങളുകടതികനാട് സമാനമാോനാം കവണ്ടി
സര്ക്കാര്ക് ചലനാത്മേമാസയാരു സമീപനാം സ്ീേരികണസമന്് േമ്മീഷന്
ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
8. തീരകമഖലയിസല ആശുപത്രിേള്, വി്യാലയങ്ങള്, മറ്റ് കസവനങ്ങള്
(എണാം/1000 ആളുേള്) തുടങ്ങിയ സൗേരയങ്ങളുസട നിര്ക്വചനതിനാം അവ
സ്ഥാപിക്കുന്തിനാം സുതാരയമായ നടപടിക്രമങ്ങളുാം നിര്ക്വചനങ്ങളില്
വയക്തതയാം ഉണ്ടാകണാം. ഇത് നിയമതിസന്റ ഭാഗമാക്കുേയാം കവണാം.
9. മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസടയാം അവരുസട കുടുാംബാാംഗങ്ങളുസടയാം വി്യാഭയാസാം,
സതാഴില് പരിശീലനാം, ഇടകാലസതാഴില് എന്ിവ കപ്രാത്സ്ാഹിപികാനായി
കക്ഷമനിധി ഉപകയാഗിക്കുന്തിന് തനതായ വകുപ്പുേള് കേരള
മത്സ്യസതാഴിലാളി കക്ഷമനിധിയില് ഉള്സപടുതണാം. തീരകമഖലയില്
ഗ്രന്ഥശാലേള്, വായനശാലേള്
തുടങ്ങിയ സാമൂഹയ വി്യാഭയാസ
കേന്ദ്രങ്ങള് കൂടുതലായി സ്ഥാപികാനാം ഓണ്കകലന് വി്യാഭയാസതിന്
സൗേരയങ്ങസളാരുകാനാം കക്ഷമനിധി വിനികയാഗികകണ്ടതാണ്.
iii.

കേരള മത്സ്യസതാഴിലാളി കക്ഷമനിധി (കഭ്ഗതി) നിയമാം, 1999.
1. കക്ഷമനിധിയസട അാംഗങ്ങള്കായി ോരയകശഷി വിേസന പരിപാടിേള്
സര്ക്കാര്ക് ആവിഷ്കരിക്കുേയാം മത്സ്യകമഖലയമായി ബന്ധസപട ഗാര്ക്ഹിേ
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സാംരാംഭങ്ങസള കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേയാം സചകയ്യണ്ടത് ആവശയമാണ്.
മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക് പുതിയ കമഖലേളില് കനപുണയാം നല്കുേയാം
നിലവിലുള്ളവസയ നവീേരിക്കുേയാം സചയ്യുന്തു വഴി അവര്ക്ക് കൂടുതല്
സതാഴിലവസരങ്ങള് കേവരുേയാം സതാഴിലില്ലായ്മ കുറയേയാം സചയ്യുാം.
iv.

കേരള ഉള്നാടന് മത്സ്യബന്ധന, ജലജന്തജാല (അേ്ാേള്ചര്ക്) കൃഷി നിയമാം,
2010
1. ജലജന്തജാല കൃഷി, ഉള്നാടന് മത്സ്യകമഖലാ വിേസനാം എന്ിവസയക്കുറിച്
വിവരങ്ങള് നല്ോനാകുന്വിധതില് വകുപ്പുക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് തീവ്ര
പരിശീലനാം സോടുകാവന്താണ്. ഉള്നാടന് മീന്കൃഷിയിസല ആധുനിേ
രീതിേളുമായി അവസര പരിചയസപടുത്തുേയാം കവണാം. വയതയസ്ത വിസ്തൃതിേളിലുാം
പ്രക്ശങ്ങളിലുമുള്ള
സ്ോരയ
കുളങ്ങളില്
ജലജന്തജാല
കൃഷി
കപ്രാത്സ്ാഹിപികാനള്ള
തനിമയള്ള
പദ്ധ്തിേള്
വിേസിപിസചടുകകണ്ടതാണ്.
2. കൃഷിയികലകിറങ്ങാന് ആഗ്രഹിക്കുന്വര്ക്കകാ മത്സ്യകമഖലയില് ഉള്ളവര്ക്കകാ
പ്രാകയാഗിേ ോര്ക്ഷിേ കസവനങ്ങകളാ ആവശയമായ വിവരങ്ങകളാ
ലഭയമാകാനള്ള ഫലപ്ര്മാസയാരു സാംവിധാനാം ഇകപാള് നിലവില് ഇല്ല.
ജലജന്തജാല കൃഷിസയ സാംസ്ഥാനത് ആ്ായേരമായ ഒരു സാമ്പതിേ
പ്രക്രിയയായി കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുന്തിനാം മീനിസന്റ വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന് ആവശയാം
കനരിടുന്തിനാം അടിയന്തിര നടപടിേള് സര്ക്കാര്ക് എടുകകണ്ടതുണ്ട്.
3. ജലജന്ത ജനയകൃഷിയിലുാം ഉള്നാടന് മത്സ്യബന്ധന വിേസനതിലുാം തകേശ
സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട പങ്ക് കൂടുതല് ഫലപ്ര്വാം ഉപകഭാക്തൃ
സൗഹയ്പരവമാേണാം.
4. മത്സ്യബന്ധന വകുപ് കൂടുതല് മീന് ഇനങ്ങസള വില്പനയ്ക്കായി
ഉള്സപടുത്തുേയാം കേരളതില് പ്രചാരക്കുറവള്ള ഇനങ്ങളുസട ഉല്പാ്നാം
പരിമിതസപടുതി പേരാം ജനങ്ങള് ഇഷ്ടസപടുന് േരിമീന് കപാലുള്ള നാടന്
ഇനങ്ങളുസട കുഞ്ഞുങ്ങസള വളര്ക്ത്തുേയാം വിപണനാം നടത്തുേയാം
സചകയ്യണ്ടതാണ്.
5. മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട
സര്ക്വകതാന്മുഖമായ
വിേസനതിനള്ള
ോരയപരിപാടിേള് നടപിലാകാന് വിവിധ നിയമങ്ങളിസല വയവസ്ഥേളുസട
നടപാകലുാം വിവിധ പദ്ധ്തിേളുസട സാംകയാജനവാം ആവശയമാണ്.
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v.

പ്രാഥമിേ സൗേരയങ്ങള്
1. മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്കായള്ള ഭവനനിര്ക്മ്മാണ പദ്ധ്തിേളില് കവണ്ടത്ര
ശ്രദ്ധ് സചലുകതണ്ടതുണ്ട്. േടസലടുകല് സാംഭവികാത ദൂസരയള്ള
സ്ഥലങ്ങളില് ഭവനസൗേരയാം നല്േിസകാണ്ട്, മത്സ്യസതാഴിലാളിേസള
വര്ക്ഷാവര്ക്ഷാം േടല്കക്ഷാഭ ോലങ്ങളില് േയാമ്പുേളികലക് മാറ്റുന് സ്ഥിതി
ഒഴിവാകാന് നടപടി സ്ീേരികകണ്ടതുണ്ട്.

vi.

വി്യാഭയാസാം
1. മിേച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉന്തവി്യാഭയാസാം കനടാന് അര്ക്ഹരായ
വി്യാര്ക്ഥിേള്ക് സര്ക്കാര്ക് കസ്കാളര്ക്ഷിപ്പുേള് ഏര്ക്സപടുതണസമന്്
േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന. ഉന്ത വി്യാഭയാസരാംഗത്തുനിന്നള്ള അവരുസട
സോഴിഞ്ഞുകപാക് തടയാന് ആണ്ക/സപണ്ക കുടിേള്കായള്ള കഹാസ്റ്റല്
സൗേരയവാം അനിവാരയമാണ്.
2. സമുദ്രസാംബന്ധിയായ
വിഷയങ്ങളില്
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട
പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനസത കശഖരിച് സുസ്ഥാപിതമാകാന് സര്ക്കാര്ക്
ശ്രമികണസമന്നാം ഈ കമഖലയില് ഗകവഷണാം കപ്രാത്സ്ാഹിപികണസമന്നാം
േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.

vii.

സതാഴില്
1. വര്ക്ഷാം മുഴുവന് സതാഴില് സന്ദ്ധ്രാോന് കവണ്ടി യവജനങ്ങള്ക്കുാം
സതാഴിസലടുകാന് പ്രാപ്തരായവര്ക്ക്കുാം ോരയകശഷി വിേസനാം നല്കുന്ത്
മുന്ഗണനാ വിഷയമായി എടുകണാം. ഉയര്ക്ന്നവരുന് അവസരങ്ങളില് നിന്്
കനടാം സോയ്യാന് അഭയസ്തവി്യരായ യവജനങ്ങസള പ്രാപ്തരാകാന് തകേശ
സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് മുന്കേസയടുകാവന്തുാം നൂതനമായ
പദ്ധ്തിേള് ആവിഷ്കരികാവന്തുമാണ്.
2. ദുരന്തങ്ങള് കേോരയാം സചയ്യുന്തില് മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട ോരയകശഷി
(2018 -സല പ്രളയതിന് സമാനമായി) സമചസപടുതാനള്ള ഒരു പദ്ധ്തി
സര്ക്കാര്ക് വിേസിപിസചടുകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുുു.
3. ജലകേളിേസളയാം വികനാ് സഞ്ചാരസതയാം മത്സ്യബന്ധന സമൂഹങ്ങളുമായി
സാംകയാജിപിച് അവര്ക്ക് സാമ്പതിേവാം സാമൂഹിേവമായി കനടങ്ങള്
ഉണ്ടാകാന് ഉതകുന് പദ്ധ്തിേള് വിേസിപകണാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

73

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

viii.

ഉപജീവനാം
1. കരാളിാംഗ് നികരാധനകാലത്തുാം, മത്സ്യബന്ധനതിന് േടലില് ഇറങ്ങുന്ത്
അപേടേരമാകുന് കവളേളിലുാം മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട ക്നാം ്ിന
ഉപജീവനാം ഉറപാകാനാം പിന്തണകയോനാം സര്ക്കാര്ക് സഹായാം നല്കേണ്ട
ആവശയമുണ്ട്.
2. മത്സ്യബന്ധന കവളേളില് കവണ്ടത്ര സുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള്, കലഫ് ജാകറ്റ്, ആധുനിേ വാര്ക്താ വിനിമയ സൗേരയങ്ങള്, മറ്റ് ആകരാഗയരക്ഷാ
ഉപേരണങ്ങള് എന്ിവ അര്ക്ഹരായ മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക് നല്ോന്
ആവശയമായ നടപടിേള് എടുകകണ്ടതാണ്.
3. സചറുേിട മത്സ്യബന്ധനസതാഴിലാളിേള്ക് വിപണനസാംഘങ്ങള് വഴി
സചലവ
കുറെ
വായ്പയിലൂസട
അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങള്,
ശീതസാംഭരണിേള്, ശീതിേരിച ചരക്കുേടത് വാഹനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
നല്ോവന്താണ്.

ix.

സവള്ളവാം ശുചിത്വാം
1. ഗുണനിലവാരമുളള ശുദ്ധ്ജലാം വര്ക്ഷാം മുഴുവന് ഉറപാക്കുന് പദ്ധ്തിേള്
സര്ക്കാര്ക് നടപാകകണ്ടതുണ്ട്.
2. ജനസാന്ദ്രതകയറിയ
തീരകമഖലേളില്
ശുചിത്പ്രശ്നാം
കൂടുതല്
സങ്കീര്ക്ണമാേയാല്, വിവിധ കേന്ദ്ര - സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് പദ്ധ്തിേസള
സാംകയാജിപിച്ചു സോണ്ട്, സാദ്ധ്യമായിടങ്ങളില് അതതു ഭവനങ്ങള്ക് ശുചി
മുറി സൗേരയാം ഉണ്ടാക്കുന്താകുാം ഉതമാം. അത് സാദ്ധ്യമല്ലാതിടങ്ങളില്
സപാതുശുചിമുറി സൗേരയവാം ഒരുകണാം.

x.

ആകരാഗയരക്ഷ
1. തീരകമഖലേളിസല ആകരാഗയരക്ഷാ സാംവിധാനങ്ങള് സമചസപടുത്തുന്തിനായി
നിലവിലുള്ള ആകരാഗയകേന്ദ്രങ്ങസള മാതൃോ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റിസയടുകണാം.
2. വിവിധ ആകരാഗയ രക്ഷാകസവനങ്ങസളയാം വിവിധ ആകരാഗയ ഇന്ഷുറന്സ്
പദ്ധ്തിേളുസട ഗുണങ്ങസളയാം കുറിച് അവകബാധാം സൃഷ്ടികാന് നിശ്ചിത
ഇടകവളേളില് പ്രാക്ശിേ സാംഘടനേളുസട സഹേരണകതാസട സര്ക്കാര്ക്
േയാമ്പുേള് സാംഘടിപികകണ്ടതുണ്ട്.
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xi.

ലിാംഗനീതി പ്രശ്നങ്ങള്
1. വനിത ഘടേ പദ്ധ്തിേളുസട പങ്കാളിേസള (പ്രകതയേിച് ജനപ്രതിനിധിേസളയാം
ഉക്യാഗസ്ഥസരയാം) WCP സയക്കുറിച് കബാധവാോരാക്കുേയാം അതിസന്റ
പ്രവര്ക്തനങ്ങള്, പദ്ധ്തി നിര്ക്വഹണ രീതിേള്, അതിസന്റ ലക്ഷയങ്ങള്
കനടാനള്ള മറ്റ് നിര്ക്ണായേ ഘടേങ്ങള്, സ്ത്രീേളുമായി ബന്ധസപട പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹരിക്കുേ എന്ിവയില് പരിശീലിപികസപടുേയാം സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
2. തീരക്ശ സ്ത്രീ സമൂഹാം കനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങളായ മൂലധനക്കുറവ്,
മദ്ധ്യവര്ക്തിേളാലുള്ള ചൂഷണാം സചയ്യസപടല്, ആകരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള്,
മതിയായ വി്യാഭയാസതിസന്റ അഭാവാം തുടങ്ങിയവ കനരിടാന് കുടുാംബശ്രീ
നികയാഗിച കോസ്റ്റല് േമൂണിറ്റി കവാളണ്ടിയര്ക്മാര്ക്ക് സജീവമായ പങ്ക്
വഹികാനാകുാം.
3. സതാഴിലിടങ്ങളില് ലിാംഗസമത്വാം തുലയതയാം ഉറപാകാന് പരിപാടിേളുാം
വയവസ്ഥേളുാം ആവശയമാണ്.
4. മത്സ്യസതാഴിലാളിേളിസല സ്ത്രീേള്ക് ോരയകശഷിയാം അവസരങ്ങളുാം
നല്കുന്തിനായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പുവഴി ോരയകശഷി വിേസനാം, േര്ക്മകശഷി
വിേസനാം എന്ിവയ്ക്കുള്ള പരിപാടിേള് ആവ്ഷ്കരികകണ്ടതുണ്ട്.
5. മത്സ്യസതാഴിലാളി സ്ത്രീേളുസട സഹായസാംഘമായ (SAF) സന്റ പ്രവൃതിേള്
കൂടുതല് സ്ത്രീേള്ക് സഹായേരമാകുാംവിധാം ഉയര്ക്കതണ്ടതുണ്ട്.

xii.

മാലിനയസാംസ്കരണ സാംവിധാനാം.
1. തീരകമഖലയിസല
മാലിനയസാംസ്കരണതിനായി
ോരയക്ഷമമാസയാരു
സാംവിധാനാം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. മാലിനയ സാംസ്കരണവമായി ബന്ധസപട
പ്രശ്നങ്ങള് മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനതില് പരിഹരികാനള്ള തീവ്രമായ
ബഹുജനപരിശീലനാം, േര്ക്ശനമായ കമല്കനാടാം, ശിക്ഷാനടപടിേള് എന്ിവ
ആവശയമാണ്.

xiii.

സമുദ്ര മലിനീേരണാം
1. ബന്ധസപട എല്ലാ തല്പര േക്ഷിേസളയാം സഹേരിപിച്, കേടായ
മത്സ്യബന്ധന വലേളുാം മറ്റുപേരണങ്ങളുാം മത്സ്യസതാഴിലാളിേളില് നിന്്
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കശഖരികാന് തകേശസ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പങ്കാളിത സാംവിധാനാം
ഒരുകകണ്ടതുണ്ട്.
2. വികവചനരഹിതമായി േടലികലക് വിഷപ്ാര്ക്ഥങ്ങള് തള്ളുേയാം വയവസായ
മലിനജലാം മാലിനയ നിര്ക്ഗമനക്കുഴലുേള് വഴി തുറന്ന വിടുേയാം
സചയ്യുന്വര്ക്സകതിസര േനത പിഴ ചുമത്തുന്തുള്സപസട ശിക്ഷാ നടപടിേള്
എടുകകണ്ടതാണ്.
3. വയവസായ ശാലേളില് നിന്നള്ള ഖര, ദ്രാവേ മാലിനയങ്ങള് നീകാം സചയ്യുന്ത്
നിരീക്ഷിക്കുന്തിനള്ള ഫലപ്ര്മായ സാംവിധാനാം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
4. മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള്ക്കുാം മലിനീേരണ നിയന്ത്രണ സര്ക്ടിഫികറ്റ്
സാംവിധാനാം നടപാകകണ്ടതുണ്ട്. ഊര്ക്ജ ക്ഷമതയള്ളതുാം പരിസ്ഥിതി
സൗഹൃ്പരവമായ എന്ജിനേള് രൂപേല്പന സചയ്യാനള്ള ഗകവഷണ
വിേസന
സാംവിധാനങ്ങള്കായി
സര്ക്വേലാശാലേസള
കപ്രാത്സ്ാഹിപികകണ്ടതുണ്ട്.
xiv.

ദുരന്തനിവാരണ സാംവിധാനാം
1. പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങളുസട
പ്രതയാഘാതങ്ങള്
ലഘൂേരിക്കുന്തിന്
ദുരന്തോലങ്ങളില് ഫലപ്ര്മായ മുന്റിയിപ് സാംവിധാനാം ഒരുക്കുന്
പ്രവര്ക്തനങ്ങള് കവഗതിലാകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
മാത്രമല്ല, മത്സ്യസതാഴിലാളി സമൂഹതിസന്റ തനതായ ആവശയങ്ങള്
പരിഗണിച് ദുരന്തലഘൂേരണ പദ്ധ്തിേള് തയ്യാറാക്കുേയാം, സ്ാ സമയവാം
സുസജമായ കലഫ് കബാുേള്, അനബന്ധ ഉപേരണങ്ങള് എന്ിവയാം
ഉറപാക്കുേയാം സചകയ്യണ്ടതാണ്.
2. തീരക്ശ കമഖലയസട പരിസ്ഥിതിസയ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുേയാം
്ീര്ക്ഘോലാടിസ്ഥാനതില് എതിര്ക് ഫലങ്ങള് ഉളവാക്കുേയാം സചയ്യുന്
സാകങ്കതിേ വി്യേസള ഒഴിവാകിസകാണ്ട് തീരക്ശ സാംരക്ഷണവാം
േടലാക്രമണാം തടയലുാം മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനതില് ഏസറ്റടുകകണ്ടതാണ്.
3. ദുരന്ത പ്രതയാഘാതങ്ങളില് നിന്നാം, പ്രതിേരണതില് നിന്നാം പഠിച പാഠങ്ങള്
ക്രമാനഗതമായി വിശേലനാം സചയ്യുേയാം ഭാവി ഇടസപടലുേസളയാം പ്രതികരാധ
പ്രവര്ക്തനങ്ങസളയാം സമചസപടുതാന് ഉപകയാഗിക്കുേയാം സചയ്യണാം.
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xv.

ബാങ്കിാംഗുാം ഇന്ഷുറന്സുാം
1. മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട ജീവിതങ്ങസള മുഖയധാരയികലക് സോണ്ടവരാനള്ള
പ്രയത്നങ്ങള് വിജയികണസമന്നസണ്ടങ്കില് അവര്ക്ക് ബാങ്കുേളില് നിന്നാം
വായ്പ ലഭികാനള്ള സാംവിധാനാം സര്ക്കാര്ക് ഒരുകണാം. സഹേരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂസടയള്ള വായ്പേസള കപ്രാത്സ്ാഹിപിച്ചു സോകണ്ടാ,
മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക് അനകയാജയമായ ബാങ്കിാംഗ് നയങ്ങള് സ്ീേരിച്ചു
സോകണ്ടാ ഇത് സാദ്ധ്യമാകാവന്താണ്. സമയബന്ധിതമായ വായ്പാ
തിരിചടവിസന്റ
ആവശയേതസയക്കുറിച്ചുള്ള
അവകബാധാം
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളില് ഉളവാക്കുേയാം സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
2. മത്സ്യസതാഴിലാളി സമൂഹതിന് ഗുണേരമായ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധ്തിേള്
രൂപസപടുകതണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷയ്ക്കു പുറകമ, പകരതസന്റ
കുടുാംബാഗങ്ങള്ക് ോരയകശഷി പരിശീലനാം നല്കുേയാം സതാഴില്
ആവശയേത കനടാനള്ള അവസരങ്ങള് ഉറപാക്കുേയാം സചകയ്യണ്ടത്
ആവശയമാണ്.

xvi.

സപാതു വിതരണ സാംവിധാനാം
1. സപാതുവിതരണ സാംവിധാനതിലൂസട വിതരണാം സചയ്യുന് വസ്തുകളുസട
ഗുണനിലവാരാം ഉറപാകല് അനിവാരയമാണ്.

xvii.

സമഗ്രമായ സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധ്തിേള്
1. സാംസ്ഥാനതിസല എല്ലാ മത്സ്യസതാഴിലാളിേസളയാം ഉള്സകാളളുന്
സമഗ്രമായ സാമൂഹയ സുരക്ഷാ പദ്ധ്തിേള് നടപാകകണ്ടതുണ്ട്.
2. സതാഴിലിടങ്ങളില്
സ്ത്രീേള്ക്
ശമ്പളകതാസടയള്ള
പ്രസവാവധി
അനവ്ികണാം. ോരയകശഷി വിേസനാം, ഉപജീവനമാര്ക്ഗ വിേസന
പരിപാടിേള്, സാമൂഹയ മൂലധന വിേസന സാംരാംഭങ്ങള് തുടങ്ങിയവ
നടപാക്കുേയാം സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.

xviii.

മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട
കബാധവല്കരണാം.

അവോശങ്ങള്

/

പദ്ധ്തിേസളക്കുറിച്ചുള്ള

1. വിവിധ നിയമങ്ങള്/നയങ്ങള് എന്ിവസയക്കുറിച് മത്സ്യസതാഴിലാളിേസള
കബാധവത്കേരികകണ്ടത് തിേച്ചുാം അനിവാരയമാണ്. തല്പര േക്ഷിേളുസട
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സാംഘങ്ങളിലൂസടയാം
പ്രക്ശത്
പ്രവര്ക്തിക്കുന്
സര്ക്കാരിതര
സാംഘടനേളിലൂസടയാം തകേശസ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂസടയാം
കബാധവത്കേരണാം നടതാനാകുാം.
xix.

ഇ - സാക്ഷരത
1. കസവനങ്ങള് ഓണ്കകലനില്
ശാക്തീേരികകണ്ടതുണ്ട്.

xx.

ലഭിക്കുന്തിന്

മത്സ്യസതാഴിലാളിേസള

സഹേരണ സാംഘങ്ങള്
ോരയക്ഷമമായാം ഫലപ്ര്മായാം പ്രവര്ക്തിചാല് സഹേരണ സാംഘങ്ങള്ക്
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട ജീവിതങ്ങസള സമചസപടുതാനള്ള വളസരയധിോം
സാദ്ധ്യതേളാണുള്ളത്.
1. തങ്ങളുസട ഉതരവ് സാക്ഷാത്കേരിക്കുന്തില്, ഈ സാംഘങ്ങള് എത്ര മാത്രാം
ഫലപ്ര്മാകുസമന്് സര്ക്കാര്ക് പഠികകണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാംഘങ്ങളുസട
പ്രവര്ക്തനാം തൃപ്തിേരമസല്ലന്് പഠനതിലൂസട വയക്തമാകുേയാസണങ്കില്
അവസയ
‘മത്സ്യസഫു’
മായി
ബന്ധസപട
സാംഘങ്ങളില്
ലയിപികാവന്താണ്.
2. മത്സ്യസതാഴിലാളി സഹേരണ സാംഘങ്ങള് വഴി കലലാം നടതാകമാ എന്്
സര്ക്കാര്ക് പരികശാധികണാം.

xxi.

സാകങ്കതിേ വി്യേളുസട ഉപകയാഗവാം ോരയകശഷി വിേസനവാം
1. സഹേരണ സാംഘങ്ങള് വഴികയാ ഫിഷറീസ് വകുപ് വഴികയാ
മത്സ്യസതാഴിലാളി കമഖലയില് ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വി്യേള്
പരിചയസപടുകതണ്ടതുണ്ട്.
മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക്
ആവശയമായ
ോരയകശഷി വിേസനാം /പരിശീലനതിസന്റ നിലവാരാം സര്ക്കാര്ക്
വിപുലീേരികകണ്ടതുണ്ട്.

xxii.

നിരീക്ഷണവാം വിലയിരുതലുാം
1. മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്കായള്ള
നിയമനിര്ക്മ്മാണങ്ങള്,
നടപാകിയ
പദ്ധ്തിേള്, പരിപാടിേള്, പരിഹാര നടപടിേള് എന്ിവയസട
ോലാോലങ്ങളിലുള്ള അവകലാേനതിനാം പരിഹാര നടപടിേള്ക്കുമായി
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ോരയക്ഷമവാം ഫലപ്ര്വമായ ഒരു നിരീക്ഷണ വിലയിരുതല് സാംവിധാനാം
നിലവിലുസണ്ടന്് സര്ക്കാര്ക് ഉറപാകണാം.
2. മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്കായി
നടപിലാകിയ
പദ്ധ്തിേളുസടയാം
സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം പ്രസക്തി, ഫലപ്രാപ്തി, ഉള്സകാള്ളല് എന്ിവസയക്കുറിച്
പഠികാനാം
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട
ജീവിതഗുണനിലവാരാം
സമചസപടുത്തുന്തിലുാം ആ സമൂഹസത മുഖയധാരയികലക് എതിക്കുന്തിലുാം
അവയസട ഇടസപടലുേള് വിലയിരുതാനാം സര്ക്കാര്ക് നടപടിേള്
എടുകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത
സമയപരിധിക്കുള്ളില് സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്. കേരളതിസല മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുാം
മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുാം തമ്മില് നിലനില്ക്കുന് സാമൂഹയ
- സാമ്പതിേ
അസന്തലിതാവസ്ഥ കുറച്ചു സോണ്ട വരാന് മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട സജീവ
പങ്കാളിതകതാസട സുസ്ഥിരവാം സുസാംഘടിതവമായ നടപടി സര്ക്കാര്ക്
എടുകകണ്ടതുണ്ട്.

II. പടിേ ജാതി - പടിേ വര്ക്ഗകാര്ക്
i.

Protection of Civil Rights (PCR) Act, 1955 and Rules, 1977
1. എസ്.സി/എസ്.റ്റി
വിഭാഗങ്ങള്കിടയില്
വയാപേമായി കബാധവല്കരണാം നടത്തുേ.

ഈ

നിയമസതക്കുറിച്

2. ഈ നിയമപ്രോരാം രജിസ്റ്റര്ക് സചയ്യസപടുന് കേസുേള് സപസടന്് തീര്ക്പാക്കുേ.
3. മിശ്ര വിവാഹിതര്ക്ക് മതിയായ സുരക്ഷയാം, ആനകൂലയങ്ങളുാം ലഭയമാക്കുേ.
ii.

SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Rules, 1995.
1. കേസുേള് സപസടന്് തീര്ക്പാക്കുേ. നിയമാം നടപാക്കുന്തില് കപാലീസ്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് പരിശീലനാം നല്കുേ. ഇരേള്ക് സൗജനയ നിയമസഹായാം
നല്കുേ. അതിക്രമാം നടന്തിന് ഏഴു ്ിവസതിനള്ളില് ഇരയ്ക്ക്
സമാശ്ാസവാം പുന:രധിവാസവാം ലഭയമാക്കുേ.

iii.

The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of
Forest Rights) Act, 2006
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1. വനാവോശ നിയമാം
നിരീക്ഷികണാം.

കൃതയമായി

നടപിലാകസപടുന്ത്

സര്ക്കാര്ക്

2. വനഭൂമിയിലുള്ള അവോശാം സതളിയിക്കുന്തിന്, കേവശാവോശ
സാക്ഷയപത്രതിന് പേരാം ക്രയവിക്രയാവോശങ്ങകളാടു കൂടിയ ‘പടയാം’
അനവ്ികണാം.
3. വന വിഭവങ്ങള് കശഖരിക്കുന്തിനാം വില്പന നടത്തുന്തിനമുള്ള അനമതി
‘വന സാംരക്ഷണ സമിതിേളില്’ നിന്് എടുത്തു മാറ്റി, പടിേ വര്ക്ഗകാര്ക്ക്
നല്േണാം.
4. ഇവര്ക്ക് നഷ്ടസപട ഭൂമി, സമയബന്ധിതമായി തിരിച്ചു നല്േണാം.
iv.

പഞ്ചായത്തുേള് (പടിേകമഖലേളികലക് വയാപിപികല്) നിയമാം, 1996 (PESA)
1. നിയമാം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനതില്, തിരസെടുത പടിേ വര്ക്ഗ
കമഖലേളില് നടപാക്കുേയാം, പിന്ീട് സാംസ്ഥാനസമാുക് നടപാക്കുേയാം
കവണാം.

സപാതു ശുപാര്ക്ശേള്
1. പടിേ ജാതി - പടിേ വര്ക്ഗ കോളനിേളില് ഭൂമി, ശുദ്ധ്മായ കുടിസവള്ളാം, ഗതാഗത
സൗേരയങ്ങള്, ഭവനാം, വി്യാഭയാസ സൗേരയങ്ങള് എന്ിവ ഒരുകണാം.
2. എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗങ്ങളിസല കുടിേളുസട വി്യാഭയാസ പിന്തണയ്ക്കായി പ്രീ - സ്കൂള്
തലാം മുതല് പദ്ധ്തിേള് കവണാം. ഉ്ാരമായ കസ്കാളര്ക്ഷിപ്, റസിഡന്ഷയല്
സ്കൂളുേള്, കഹാസ്റ്റലുേള്, വി്യാഭയാസ വായ്പ, സതാഴില് പരിശീലനാം എന്ിവ
നല്േണാം.
3. സതാഴില്, സാംരാംഭേത് കശഷി കപ്രാത്സ്ാഹിപികണാം.
4. സര്ക്കാര്ക്
ഉക്യാഗങ്ങളിസല
സാംവരണാം
കൃതയമായി
നിരീക്ഷിച്,
സാംവരണകതാതിനനസരിച് നിയമനാം നടക്കുന്ിസല്ലങ്കില് പരിഹാര നടപടിേള്
സ്ീേരികണാം.
5. സമചസപട ആകരാഗയ പരിപാലന സാംവിധാനങ്ങള്, ഭക്ഷയസുരക്ഷ ഉറപാക്കുന്
പദ്ധ്തിേള്, കുടുാംബ ോര്ക്ുേളുസട വിതരണാം, ലഹരി വിമുക്തികായള്ള പ്രകതയേ
പദ്ധ്തിേള് എന്ിവ നടപാകണാം. പടിേ വര്ക്ഗകാരുസട തനത് ഭക്ഷയവിഭവങ്ങള്,
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ഗൃഹ നിര്ക്മ്മാണാം എന്ിവ സാംരക്ഷിച്ചു സോണ്ട് ആധുനിേ വിേസന പദ്ധ്തിേള്
നടപാകണാം. പടിേ വര്ക്ഗകാരിസല ഒറ്റസപടവരുാം പികന്ാകാം നില്ക്കുന്വരുമായ
ജന വിഭാഗങ്ങസള പ്രകതയേമായി പരിഗണികണാം.

III. കചരി നിവാസിേള്
1. സാംസ്ഥാനസത കചരി നിവാസിേളുസട ജീവിതസതക്കുറിച് വിശ്മായ ഗകവഷണ
പഠനങ്ങള് നടതണാം.
2. കചരി നിവാസിേള്ക്, അവര്ക് താമസിക്കുന് ഭൂമിയില് ഉടമസ്ഥാവോശാം
നല്കുേയാം, സേുറപ്പുള്ള വീടുേള് നിര്ക്മ്മിച്ചു നല്കുേയാം കവണാം. കൂടാസത കചരി
പ്രക്ശങ്ങളില്, േളിസ്ഥലാം, സാാംസ്ക്കാരിേ കേന്ദ്രാം, സപാതു ഉപകയാഗതിനായള്ള
സേടിടങ്ങള്, കലെറിേള് എന്ിവ ഉള്സകാള്ളുന് അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുാം
വിേസിപികണാം.
3. തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സഹായകതാസട അാംഗനവാടി/ പ്രീ - സ്കൂള്
തലാം മുതലുള്ള വി്യാഭയാസ സൗേരയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധ്ിപികണാം. കസ്കാളര്ക്ഷിപ്,
വി്യാഭയാസ വായ്പ, േരിയര്ക് മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങള്, േൗണ്കസിലിാംഗ് എന്ിവയ്ക്ക്
പ്രകതയേ സൗേരയങ്ങള് ഒരുകണാം.
4. ോരയകശഷി വിേസനാം, ജീവസന്ധാരണാം എന്ിവയമായി ബന്ധസപട് പ്രകതയേ
പരിശീലനങ്ങള് കചരിേളിസല കുടിേള്ക് നല്കുേയാം, സൂക്ഷ്മ സാംരാംഭങ്ങള്
ആരാംഭികാന് സാമ്പതിേ പിന്തണയാം സഹായവാം നല്കുേയാം കവണാം.
5. കചരി നിവാസിേള്കിടയിസല ആകരാഗയ സാംബന്ധമായ വിഷയങ്ങള് കേോരയാം
സചയ്യാനാം അവര്ക്കിടയില് സാാംക്രമിേ കരാഗങ്ങള് പടരുന്ത് തടയാനാം,
മാനസിോകരാഗയ സാംരക്ഷണതിനാം, ശുചിത് ോരയങ്ങള് ശ്രദ്ധ്ിക്കുന്തിനമായി
തകേശ സ്യാംഭരണ വകുപ്, ആകരാഗയ വകുപ്, എന്ിവരുസട കനതൃത്തില്
ആകരാഗയ രക്ഷാ പരിപാടിേള് ആവിഷ്കരിച് നടപിലാകണാം.
6. ശുദ്ധ് ജല ലഭയത ഉറപാകല്, പരിസര ശുചിത്ാം ോത്തുസൂക്ഷികല്, മാലിനയ
നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം എന്ീ കമഖലേളുാം പ്രാധാനയകതാസട കേോരയാം സചയ്യസപടണാം.
7. കചരിേളില്
ജീവിക്കുന്
സ്ത്രീേസള
ലിാംഗ
നീതി
പ്രശ്നങ്ങളില്
സാംകവ്നക്ഷമതയള്ളവരാകാനാം, ആവശയമായ സന്ദര്ക്ഭങ്ങളില് നിയമ പിന്തണ
നല്ോനാം, സ്ത്രീേള്ക് സാമ്പതിേ സ്യാം പരയാപ്തത നല്ോനാം,
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സ്ത്രീേള്സകതിസര അതിക്രമങ്ങസള സചറുകാനാം, സാമൂഹയ നീതി, സ്ത്രീ ശിശു വിേസന
വകുപ്, എന്.ജി.ഒ േള് എന്ിവ ഒത്തുകചര്ക്ന്് പദ്ധ്തിേള് ആവിഷ്കരിച് നടപാകണാം.
8. മ്യാം, മയക്കുമരുന്് എന്ിവയസട പിടിയില് നിന്് കചരി നിവാസിേസള
രക്ഷിക്കുന്തിന്, ജാഗ്രതാ സാംവിധാനങ്ങള് സൃഷ്ടികണാം. കബാധവല്കരണാം,
േൗണ്കസിലിാംഗ് സാംവിധാനങ്ങള് ഒരുകണാം.

IV. കോളനി നിവാസിേള്
1. സാംസ്ഥാനസത എല്ലാ അാംഗീകൃത കോളനിേളിസലയാം വിവര കശഖരണാം, (സാമൂഹയ
- സാമ്പതിേ അവസ്ഥ ഉള്സപസട) ഒരു സസന്സസ് പ്രക്രിയയിലൂസട നടതണാം.
അകാ്മിേ് തലതില്, കോളനി ജീവിതങ്ങസളക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ഗകവഷണങ്ങള്
കപ്രാത്സ്ാഹിപികസപടണാം.
2. ഒരു കോളനിയിസല ഓകരാ കുടുാംബതിനാം ചുരുങ്ങിയത് 3 സസന്റ് ഭൂമിസയങ്കിലുാം
സ്ന്തമായി നല്േണാം. ഇവര്ക്കായ് ഭവന സമുചയങ്ങള് ആസൂത്രണാം
സചയ്യുകമ്പാള്,
ആവശയതിന്
സപാതുസ്ഥലാം,
േളിസ്ഥലാം,
മാലിനയ
സാംസ്കരകണാപാധിേള് എന്ിവയ്ക്കുാം സ്ഥലാം േസണ്ടതണാം.
3. കോളനിേളിസല യവജനങ്ങള്ക് േരിയര്ക്/സതാഴില് മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള്
നല്കുന്തിന് തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖന ‘റികസാഴ്സ് സസന്ററുേള്’
ആരാംഭികണാം. മുതിര്ക്ന്വര്ക്കായി സാക്ഷരതാ സാമ്പതിേ പരിശീലന പദ്ധ്തിേള്
ആരാംഭികണാം.
4. ആകരാഗയ ശുചിത് ോരയങ്ങളില് തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആകരാഗയ
വകുപ്പുമായി കചര്ക്ന്് പദ്ധ്തിേള് തയ്യാറാകി നടപിലാകണാം. ശുദ്ധ്ജല വിതരണാം,
മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം എന്ിവയ്ക്ക് ോരയക്ഷമമായ നടപടിേള് തകേശ സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് നടപാകണാം.
5. സ്ത്രീ ശാക്തീേരണാം, സ്ത്രീേള്ക്കുള്ള നിയമസഹായാം, േൗണ്കസിലിാംഗ് എന്ിവയ്ക്ക്
വനിതാ -ശിശു വിേസന വകുപ്, സാമൂഹയ നീതി വകുപ് എന്ിവ മുഖാന്തിരാം
നടപടിേള് സ്ീേരികണാം.
6. മ്യാം/മയക്കുമരുന്് എന്ിവ കോളനി ജീവിതങ്ങളില് പിടിമുറുകാതിരികാനാവശയമായ
മുന് േരുതലുേള് സ്ീേരികണാം.
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V. സതരുവ് നിവാസിേള്
1. സതരുവ് നിവാസിേളുസട സമഗ്രമായ വിവരകശഖരണാം നടതണാം.
2. അഭയ കേന്ദ്രങ്ങള്, താല്കാലിേ/സ്ഥിരാം പാര്ക്പിട സൗേരയങ്ങള് എന്ിവ സതരുവ്
നിവാസിേള്കായി ഒരുകണാം. വീട്, രാത്രി താമസികാനിടാം, പുനരധിവാസ
കേന്ദ്രങ്ങള്, കുടിേള്ക്കുള്ള കഹാസ്റ്റലുേള്, കരാഗിേള്കായള്ള സാന്ത്ന ചിേിത്സ്ാ
കേന്ദ്രങ്ങള്, എന്ിവ ആവശയമാണ്.
3. സതരുവില് താമസിക്കുന് സ്ത്രീേള്, കുടിേള് എന്ിവരുസട സുരക്ഷ, ഉറപാകാന്
കപാലീസ് പദ്ധ്തിേള് തയ്യാറാകണാം.
4. താല്കാലിേ തിരിചറിയല് കരഖേള് അനവ്ിച് ഇവര്ക്ക് അര്ക്ഹമായ കറഷന്
വിഹിതാം, ICDS - ന് േീഴിലുള്ള കപാഷോഹാരാം, PDS കസവനങ്ങള് എന്ിവ
നല്േണാം.
5. സതരുവ് കുടിേള്ക് അവരുസട മാതൃഭാഷയില് പ്രീ സ്കൂള് - സ്കൂള് വി്യാഭയാസാം,
സതാഴില് കനപുണയാം എന്ിവ നല്കുന്തിന് സര്ക്കാര്ക് - സപാതു രാംഗത്തുള്ളവര്ക്
എന്ിവരുസട കയാജിച പ്രവര്ക്തനാം ആവശയമാണ്. സതാഴില് പരിശീലനാം കനടാനാം
സതാഴില് േസണ്ടതാനാം ജന്ശിക്ഷണ്ക സന്സ്ഥാന്, ക്ശീയ നഗര ഉപജീവനാം
മാര്ക്ഗ ്ൗതയാം, ്ീന്്യാല് അന്തയാ കയാജന എന്ീ പദ്ധ്തിേള്
പ്രകയാജനസപടുതണാം. സതാഴിലുറപ്പു പദ്ധ്തിേളില് ഇവസരയാം ഉള്സപടുതണാം.
ബാങ്കിാംഗ്/ഇന്ഷുറന്സ് കസവനങ്ങള് ലഭയമാകണാം. ആകരാഗയ ഇന്ഷുറന്സ്,
സര്ക്കാരിസന്റ ആകരാഗയ രക്ഷാ പദ്ധ്തിേള്, കസവനങ്ങള് എന്ിവ ലഭയമാകണാം.
നിയമാവകബാധവാം നിയമസഹായവാം സൗജനയമായി ഇവരികലസകതികണാം.
6. സര്ക്കാര്ക് കസവനങ്ങള് ലഭയമാകുന്തിന് സതരുവ് നിവാസിേള്ക്കുാം ഭവന
രഹിതര്ക്ക്കുാം മുന്ിലുള്ള ആ്യ േടമ്പ സാധുവായ തിരിചറിയല് കരഖ ഇല്ല
എന്താണ്. ഇത് മറിേടകാന് ഇവരുസട രജികേഷന് നിയമ നിര്ക്മ്മാണാം
നടതണാം. നാകടാടിേസളയാം പ്രസ്തുത നിയമതിന് േീഴില് സോണ്ടവരണാം.
4.7 Public Infrastructure- Development & Management (7th Report)

ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയിസല 7 -ാമത് പഠന കമഖലയാണ്
അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് - ഉപകയാഗവാം അനരക്ഷണവാം (Infrastructure - Optimum
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Usage and Conversation). ഈ പഠന കമഖലയമായി ബന്ധസപടാണ് േമ്മീഷസന്റ 7-ാമത്
റികപാര്ക്ടായ ‘Public Infrastructure- Development & Management’ തയ്യാറാകിയിുള്ളത്.
കറാുേള്, പാലങ്ങള്, ബസ് കസ്റ്റഷനേള്, വിമാനതാവളങ്ങള്, സറയില്കവ,
വയാപാര സമുചയങ്ങള്, അണസകുേള്, തടയണേള്, ജലസാംഭരണിേള്, ജലനിര്ക്ഗമന
സാംവിധാനങ്ങള്, ജലശുദ്ധ്ീേരണ സാംവിധാനങ്ങള്, വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്, അറവശാലേള്,
സവയര്ക്ഹൗസുേള്, തുറമുഖങ്ങള്, ഹാര്ക്ബറുേള്, ഓഫീസ് സമുചയങ്ങള്, സ്കൂള് - കോകളജ്
സേടിടങ്ങള്, അാംഗന വാടിേള്, ആശുപത്രിേള്, കസ്റ്റഡിയങ്ങള്, േ്ാര്ക്കടഴ്സുേള്,
ഗ്രന്ഥശാലേള് തുടങ്ങി നിരവധിയായ നിര്ക്മ്മിതിേള് സാമൂഹയ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുസട
ഭാഗമായി സപാതുധനാം വയയാം സചയ്ത് നാാം നിര്ക്മ്മിസചടുതിുണ്ട്. ഇവയസട
പ്രവര്ക്തനാം/ഉപകയാഗാം എന്ിവയമായി ബന്ധസപട മറ്റ് ഉപ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളായ
കവ്ുതി, വിവരസാകങ്കതിേ വി്യ, ജലവിതരണാം, സടലികഫാണ്ക എന്ിവയമായി ബന്ധസപട
അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, ഫര്ക്ണിചറുേള് മറ്റ് അനബന്ധ ഉപേരണങ്ങള് എന്ിവയാം
സാമൂഹയ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുസട ഭാഗമാണ്. എന്ാല്, സര്ക്കാര്ക് ആഫീസുേള്,
സപാതു സ്ഥാപനങ്ങളായ കപാലീസ് കസ്റ്റഷനേള്, സാമൂഹയ കക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങള്,
ആശുപത്രിേള്, സ്കൂളുേള്, അതിഥി മന്ദിരങ്ങള്, ആഫീസ് സമുചയങ്ങള് തുടങ്ങിയ
സേടിടങ്ങളുസട രൂപേല്പന നിര്ക്മ്മാണാം, അറ്റകുറ്റപണി, അനരക്ഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
എന്ിവയാം, കൂടാസത, കറാഡ് ഇന്ഫ്രാേേചറിസന കേന്ദ്രീേരിച്ചുള്ള സതരസെടുത
ോരയങ്ങളുാം, സപാതുവായി അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനവമായി ബന്ധസപട ധന
കരാതസ്സുേള്, അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസന മാകനജ്സമന്റ് പ്രക്രിയ നടതിപ് എന്ീ
കമഖലേളില് കേന്ദ്രീേരിച്ചുള്ള ഒരു പഠനാം നടത്തുന്തിന് േമ്മീഷന് തീരുമാനിച്ചു. താസഴ
കചര്ക്തിരിക്കുന് ഘടേങ്ങള് പരികശാധിച് കപാരായ്മേള് പരിഹരിച് സുശക്തമായി
പുന:സാംഘടിപിക്കുന്തിനാവശയമായ
ശുപാര്ക്ശേളാണ്
ഈ
പഠനതിലൂസട
രൂപസപടുതിസയടുതത്.
1. അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുസട അപരയാപ്തത/ആവശയേത എന്ിവ നിശ്ചയികല് രീതിശാസ്ത്രാം, നടപടിക്രമങ്ങള്, സാംഘടനാ സാംവിധാനാം തുടങ്ങിയവ.
2. അടിസ്ഥാന
സൗേരയങ്ങളുസട
നിര്ക്മ്മാണാം/ആര്ക്ജികല്,
അനരക്ഷണാം, കേമാറ്റാം, കേസയ്യാഴികല് എന്ിവ.

ഉടമസ്ഥത,

3. അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനങ്ങള്കായള്ള ധനലഭയത/ഭൂമിലഭയത.
4. അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനതിനായള്ള കപ്രാജക്ടുേളുസട മാകനജ്സമന്റ്.
5. അപൂര്ക്ണകമാ ഉകപക്ഷികസപടകതാ ആയ നിര്ക്മ്മിതിേളുസട കേോരയാം.
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6. സാംസ്ഥാനത് അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനതിനായള്ള ഒരു മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന്
തയ്യാറാക്കുന്ത്.
േമ്മീഷസന പഠനതില് സഹായിക്കുന്തിന് കവണ്ടി, എന്ജിനീയറിാംഗ്, കപ്രാജക്ട്
മാകനജ്സമന്റ്, ധനോരയാം, ആസൂത്രണാം എന്ീ കമഖലേളില് കവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ള താസഴ
കചര്ക്തിരിക്കുന്വര്ക് ഉള്സപടുന് ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സാംഘാം രൂപീേരിച്ചു.
ശ്രീമതി. ബീന. എല്, ചീഫ് എിനീയര്ക്, PWD
ശ്രീമതി. ഡാര്ക്ളിന് ഡിക്രൂസ്, ചീഫ് എിനീയര്ക്, PWD
ശ്രീമതി. ഗായത്രി നായര്ക് IES, അകഡ്സര്ക്, കസ്റ്റററ് പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡ്.
ശ്രീ. ഇ.സേ. കഹദ്രു, ചീഫ് എിനീയര്ക്, PWD
ശ്രീ. എന്.ആര്ക്. കറായ്, ചീഫ് (I&I)ഡിവിഷന്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡ്.
ശ്രീ. രകമശന് പാകലരി, ULCCS, കോഴികകാട്
ശ്രീ. പി.ബി. സാജന്, കോസ്റ്റ്കഫാര്ക്ഡ്.
ശ്രീ. സതീഷ് ചന്ദ്രന്, GEC, തിരുവനന്തപുരാം
കഡാ. ബി.ജി. ശ്രീക്വി, ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ്, നാറ്റ്പാക്
ശ്രീ. സേ. സുന്ദരന്, ചീഫ് എിനീയര്ക് (റിട.) PWD
ശ്രീ. വില്സണ്ക. സേ.സി, സയന്റിസ്റ്റ്, (NATPAC)
പഠനതിസന്റ ഒരു ഭാഗാം, സസന്റര്ക് കഫാര്ക് മാകനജ്സമന്റ് സഡവലപ്ഷസമന്റ്,
തിരുവനന്തപുരാം - സന്റ സഹായകതാസടയാണ് പൂര്ക്തിയാകിയത്. സി.എാം.ഡി മുകഖന
MByon Consultants and Management Services -സന്റ കസവനവാം റികപാര്ക്ട്
തയ്യാറാക്കുന്തില് പ്രകയാജനസപടുതിയിുണ്ട്.
Social Infrastructure- Life Cycle Approach, Road Infrastructure, Infrastructure
Development & Management എന്ിങ്ങസന പഠനസത മൂന്ന ഭാഗങ്ങളായി തിരിചാണ്
പഠനപ്രവര്ക്തനങ്ങള് ആസൂത്രണാം സചയ്തത്.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട പ്രാഥമിേ ആകലാചനാ കയാഗാം 09.04.2019 - ന്
സാംഘടിപിച്ചു. തുടര്ക്ന്് 26.04.2019 ന് രണ്ടാാം കയാഗവാം കചര്ക്ന്് പഠനതിസല അനബന്ധ
പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട മുന്ഗണനാക്രമാം നിശ്ചയിച്ചു. പഠനതിനള്ള സങ്കല്പന കരഖ
അന്തിമരൂപതില് തയ്യാറാകി. താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന്വര്ക് ഉള്സകാള്ളുന് ഒരു ഉപക്ശേ
സമിതിയസട മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള്കനസൃതമായി പഠനാം ഏകോപിപിക്കുന്തിന് തീരുമാനിച്ചു.
ശ്രീ. എസ്.എാം. വിജയാനന്ദ്, IAS (റിട.)
ശ്രീ. പി.എച്. കുരയന്, IAS (റിട.)
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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ശ്രീ. രവി രാമന്, സാംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ക്ഡ് അാംഗാം
ശ്രീ. ഈപന് വര്ക്ഗീസ്, ചീഫ് ടൗണ്ക പ്ലാനര്ക് (റിട.)
ശ്രീ. ജി.ശങ്കര്ക്, ഹാബിറ്റാറ്റ്.
എന്ാല് സമയ പരിമിതി ോരണാം ഈ ഉപക്ശേ സമിതിയസട കസവനാം
യഥാവിധാം ഉപകയാഗികാന് േമ്മീഷന് േഴിെില്ല. 22.05.2019 -ല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
അാംഗങ്ങളുസട ഒന്ാാം കയാഗാം സാംഘടിപിച്ചു. പ്രസ്തുത കയാഗതില് പഠന സാംഘസത രണ്ട്
ഉപഗ്രൂപ്പുേളായി തിരികാന് തീരുമാനിച്ചു. ഒന്ാാം ഉപഗ്രൂപ് കറാഡ് സാംബന്ധമായ ോരയങ്ങളുാം
രണ്ടാാം ഉപഗ്രൂപ്, സേടിടങ്ങള് സാംബന്ധിച ോരയങ്ങളുാം പഠിക്കുന്തിന് കനതൃത്ാം നല്ോന്
തീരുമാനിച്ചു. കൂടാസത പഠനതില് NATPAC, ഊരാളുങ്കല് കലബര്ക് കോണ്കരാക്ട് കോ ഓപകററ്റീവ് സസാകസറ്റി (ULCCS), കോസ്റ്റ് കഫാര്ക്ഡ് എന്ീ ഏജന്സിേളുസട കസവനങ്ങളുാം
പ്രകയാജനസപടുതാന് തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട രണ്ടാാം കയാഗാം 03.06.2019 ല് കചര്ക്ന്ന. വി്ഗ്ദ്ധ
സമിതിയസട ആ്യ കയാഗതില് NATPAC തയ്യാറാകി അവതരിപിച ‘Check list for rapid
building assessment’ വിശ്മായി ചര്ക്ച സചയ്യുേയാം കഭ്ഗതിേള് നിര്ക്കേശിക്കുേയാം സചയ്തു.
ഒന്നാം രണ്ടാം ഉപഗ്രൂപ്പുേളുസട പ്രവര്ക്തനാം മുകന്ാട് സോണ്ട കപാകുന്തിന് ആവശയമായ check
list, Questionnaire എന്ിവ തയ്യാറാക്കുന്തിനാം തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധസമിതിയസട മൂന്ാമത് കയാഗാം 19.06.2019 - ന് കചര്ക്ന്ന. പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായി ഫീല്ഡ് സര്ക്കവ തിരുവനന്തപുരാം, എറണാകുളാം, കോഴികകാട്, ോസര്ക്കഗാഡ്,
ഇടുകി, വയനാട് എന്ീ ജില്ലേളില് നടത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചു. കൂടാസത എല്ലാ സര്ക്കാര്ക്
വകുപ്പുേളുസടയാം ആസ്തിേള് സാംബന്ധിച് എല്ലാ വകുപ്പുേളില് നിന്നാം വിവരകശഖരണാം
നടതാന് തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട നാലാമത് കയാഗാം 29.07.2019 -ല് വിളിച്ചു കചര്ക്ത്തു. ഈ
പഠനതില്, സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരാം -സന്റ സ്ഥാപന പിന്തണ സ്ീേരികാന്
തീരുമാനിച്ചു. തുടര്ക്ന്് 13.08.2019 -ല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങള് സി.എാം.ഡി - യില് കയാഗാം
കചര്ക്ന്് കചാ്യാവലിേള്, സചക് ലിസ്റ്റുേള് എന്ിവ പൂര്ക്തീേരിച്ചു. തുടര്ക്ന്് 19.09.2019 -ല്
വി്ഗ്ദ്ധസമിതി
കയാഗാം
കചര്ക്ന്്
വിവരകശഖരണതിനള്ള
കചാ്യാവലിേള്
അന്തിമരൂപതില് അാംഗീേരിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, വിേസനവാം അനരക്ഷണവാം
എന് പഠനതില് ആസ്തിേള് സാംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനാം തിരുവനന്തപുരാം, വയനാട്,
ോസര്ക്കഗാഡ് എന്ീ ജില്ലേളില് നടതി. തിരുവന്തപുരത് ആസ്തി പഠനാം നടകതണ്ടന്
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സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങള് ഏവ എന്തുാം തീരുമാനിച്ചു. തയ്യാറാകിയ കചാ്യാവലിേള്
ബന്ധസപട വകുപ്പുേള്ക് വിവരകശഖരണതിനായി ലഭയമാകി.
08.11.2019 -ല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി കയാഗാം കചര്ക്ന്് പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുതി.
തുടര്ക്ന്് 11.02.2020 -ന് രാവിസല 10.30 ന് വി്ഗ്ദ്ധസമിതി കയാഗാം, വിവിധ വേപ്പു
കമധാവിേളുസട കയാഗാം എന്ിവ നടതി. 12.02.2020 ന് ഗവ.കോണ്കരാക്ടര്ക്മാരുസട
പ്രതിനിധിേളുമായാം കയാഗാം നടതി. 11.02.2020 -ല് നടതിയ വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട 9 -ാമത്
കയാഗതില്, റികപാര്ക്ടിസന്റ അന്തിമ രൂപസതക്കുറിച് ചര്ക്ച സചയ്യുേയാം, റികപാര്ക്ടില്
ഉള്സപടുകതണ്ട ചില പ്രകതയേ കമഖലേളില് കൂടി പഠനാം നടതി കുറിപ്പുേള്
തയ്യാറാക്കുന്തിനാം തീരുമാനിച്ചു.
ഈ വിഷയതില് തയ്യാറാകിയ േരട് റികപാര്ക്ട് സാംബന്ധിച് 19.02.2020 ന് ചര്ക്ച
നടത്തുേയാം കഭ്ഗതിേകളാസട അാംഗീേരിക്കുേയാം സചയ്തു. അന്തിമ റികപാര്ക്ുാം ശുപാര്ക്ശേളുാം
2020 നവാംബര്ക് - ല് റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I.

ആസ്തി നിര്ക്മ്മിതിയസട പ്ലാനിാംഗ് - ബഡ്ജറ്റിാംഗ് ഘടതില് താസഴ പറയന്
കപാരായ്മേള് അനഭവസപടുന്ന.
1) കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന് ഘടതില് ഉപകയാക്താവിസന്റ ആവശയങ്ങള്
കൃതയമായി മനസ്സിലാകാതിരിക്കുേ.
2) വയക്തമായ ആസൂത്രണ പരിപാടിേളുസട അഭാവാം.
3) മള്ടി - ഇയര്ക് പ്ലാനിാംഗ് (കറാളിാംഗ് പ്ലാന്) -സന്റ ആവശയേത.
4) Document Repository, Standard checklist എന്ിവയസട അഭാവാം.

1. കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാകല്
ശരിയായ രീതിയില്, ആവശയങ്ങസളക്കുറിച് വയക്തമായ ധാരണയള്ള
ഉപകയാക്താവിസന ഡി.പി.ആര്ക് തയ്യാറാക്കുന്തിന് മുന്പ് ഒരികസലങ്കിലുാം
േണ്കസള്ട് സചയ്യണാം.
2. ആസൂത്രണാം
ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ഫലവതാോന്, ചുരുങ്ങിയ ചില ഗുണ കമോ
മാന്ണ്ഡങ്ങള് എങ്കിലുാം പാലിചിരികണാം. നിര്ക്േിഷ്ഠ സചക് ലിസ്റ്റുേള് തയ്യാറാകി
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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ഉപകയാഗസപടുതിയാല് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ മിേച ഗുണനിലവാരമുള്ളതാകി
മാറ്റാന് സാധിക്കുാം.
നിലവിസല അവസ്ഥയില്, ആസ്തി നിര്ക്മ്മിതിയമായി ബന്ധസപട
ആസൂത്രണതിസന്റ ഫലാം എത് ഒരു മീറ്റിാംഗ് മിനിട്സ് അസല്ലങ്കില് ഉപകയാക്താവിസന്റ
ചില ആവശയങ്ങള്/പ്രതീക്ഷേള് എന്ിവ മാത്രമാണ്. ഇതിനപരിയായി ഒരു
‘കമാഡല് പ്ലാനിാംഗ് കഡാേുസമന്റ് ’, ഓകരാ ആസ്തിനിര്ക്മ്മിതിയമായി ബന്ധസപട്
ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കുേയാം പദ്ധ്തിക് ഭരണാനമതി ലഭിക്കുന്തിന്
അവശയകരഖയായി പരിഗണികസപടുേയാം കവണാം. ഇപ്രോരാം പദ്ധ്തിയമായി
ബന്ധസപട പ്ലാനിാംഗ്, ‘ഡാറ്റയില് അധിഷ്ഠിതമായ പ്ലാനിാംഗ് ’ ആയി ഉയര്ക്താന്
േഴിയാം.
3. Multi Year Planning
35 വര്ക്ഷകതക് Rolling plans ആണ് യഥാഥമായ ആസൂത്രണതിനാം
വരവ - ചിലവ് നിര്ക്ണയതിനാം അഭിോമയാം. താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന്
പ്രോരതിലുളള പ്രവര്ക്തനങ്ങള് മള്ടി - ഇയര്ക് പ്ലാനിാംഗിന് ഉപകയാഗികാാം.
a) Top down Budgeting.
b) Bottom up Estimation.
c) Reconciliation of top down and bottom up Expenditure estimates.
4. കഡാേുസമന്റ് റികപാസിറ്ററിേള് രൂപസപടുത്തുേ.
നടപിലാകിയ പദ്ധ്തിേളുമായി ബന്ധസപട് യക്തിഭദ്രമായി കശഖരിച്ചു
സൂക്ഷിചിുള്ള
ആസൂത്രണ/നിര്ക്വഹണ/പരിപാലന
കരഖേള്
ഭാവി
ആസൂത്രണങ്ങള്ക് ഏസറ ഗുണപ്ര്മാണ്. വിജയേരമായതുാം, പരാജയസപടതുമായ
പദ്ധ്തിേളുസട കരഖേള് ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ത് തുടര്ക് പഠനങ്ങള്ക്കുാം
സാംവിധാനങ്ങസളയാം സകങ്കതങ്ങസളയാം സമചസപടുത്തുന്തിനാം സഹായേരമാണ്.
5. രൂപേല്പനയമായി ബന്ധസപട ശുപാര്ക്ശേള്
a) ഉന്ത നിലവാരമുള്ള ഡി.പി.ആര്ക് തയ്യാറാകണാം.
b) മതിയായ കയാഗയതയാം പരിചയവമുള്ള Design Consultants സന്റ കസവനാം
ഉപകയാഗികണാം.
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c) രൂപ േല്പനാ ഘടതിലുാം ഉപകയാക്താവമായി
ആവശയങ്ങള്/അഭിപ്രായങ്ങള് കനടണാം.

പരയാകലാചിച്

6. പദ്ധ്തിേള് േരാര്ക് നല്േല്
a) േരാര്ക് പത്രാം എന്ത് ഒരു ‘Techno – Commercial - Legal’ കരഖയായി
തയ്യാറാകണാം. Procurement process -ല് Bid Document
തയ്യാറാക്കുന്തില് വയക്തമായ മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള് അടങ്ങുന്
നിയമനിര്ക്മ്മാണാം സര്ക്കാര്ക് നടത്തുേയാം, ഉക്യാഗസ്ഥസര േരാറുേളില്
ഏര്ക്സപടുന്തിസന്റ നിയമ, സാകങ്കതിേ, സാമ്പതിേ വശങ്ങള്
സാംബന്ധിച് പരിശീലനാം നല്കുേയാം കവണാം.
b) വര്ക്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേയാം Mile-stones അടിസ്ഥാനമാകി േരാര്ക് തുേ
നല്കുേയാം സചയ്യണാം.
c) ‘Project level and site level with job description’ എന്തുാം േരാറില്
ഉള്സപടുതണാം.
d) സമയബന്ധിതമായി ‘Project Review’
േരാറില് ഉള്സപടുതണാം.

നടത്തുന്തിനാം വയവസ്ഥേള്

7. നിര്ക്മ്മാണാം
നിര്ക്മ്മാണതിസന്റ എല്ലാ ഘടങ്ങളുാം നിരന്തരമായി നിരീക്ഷികസപടുേയാം
കപാരായ്മേള് തിരുതസപടുേയാം സചയ്യണാം.
8. ഗുണകമേ ഉറപ്പു വരുതല്
ഗുണകമേ
നിഷ്കര്ക്ഷേള്
സാംബന്ധിച്
PWD
മാന്വലില്
ഉള്സപടുതിയിുള്ള നിബന്ധനേള് േര്ക്ശനമായി പാലികസപടുന്നസവന്് ഉറപ്പു
വരുത്തുേ. Q.C പരികശാധനേള്, Q.C റികപാര്ക്ുേള്, റികപാര്ക്ുേളുസട അാംഗീോരാം
നല്േല് എന്ീ കമഖലേളില് ഉചിതമായ IT സാകങ്കതിേവി്യേള്
ഉപകയാഗസപടുത്തുേ.
9. ഓപകറഷന്സ് & സമയിന്റനന്സ്

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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a) ഓകരാ ആസ്തിേള്ക്കുാം കൃതയമായി വാര്ക്ഷിേ സമയിന്റനന്സ് സചക്
ലിസ്റ്റുേള് തയ്യാറാകി സൂക്ഷിക്കുേ. ആയത് കൃതയമായി നടപിലാക്കുേ.
b) തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കേമാറിയിരിക്കുന് ആസ്തിേളുസട
പരിപാലനാം അവരില് തസന് നിക്ഷിപ്തമാക്കുേ.
c) ഓഫീസ് കോാംപ്ലക്സുേളില്, ഏസതങ്കിലുാം ഒരു
േീപിാംഗ്/സമയിന്റനന്സ് ചുമതലേള് നല്കുേ.

ഓഫീസിന്

ഹൗസ്

d) പരിപാലനതില് സപാതുജന പങ്കാളിതവാം സ്ീേരിക്കുേ.
e) Socially oriented organizations, CSR ഫണ്ടേള് എന്ിവ സാമൂഹയ ആസ്തി
നിര്ക്മ്മിതിക് പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
II.

ഭാഗാം-2 കറാഡ് - ഗതാഗത അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങള്
1) ഏസതാരു നിര്ക്മ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്കുാം മുന്പായി ‘Need Analysis’ നടത്തുേ.
‘Network planning’ നടത്തുേ. പദ്ധ്തിേളുസട മുന്ഗണനാ ക്രമാം
നിശ്ചയിക്കുേ. DPR തയ്യാറാക്കുന്തില് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് പരിശീലനാം
നല്കുേ. നിലവിലുള്ള മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങളുാം, ഗുണനിലവാര നിബന്ധനേളുാം
േര്ക്ശനമായി പാലിക്കുുുന്നസവന്് ഉറപ്പുവരുത്തുേ. യൂടിലിറ്റി പ്ലാനേള് മുന്കൂടി
തയ്യാറാക്കുേയാം നിലവിലുള്ള യൂടിലിറ്റി േക്സ്കചഴ്സ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്തികനാ,
പുതുക്കുന്തികനാ
ബന്ധസപട
വകുപ്പുേളുസട
ഏകോപനതിനാം
നിരീക്ഷണതിനമായി ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്കഫാമുേള് തയ്യാറാക്കുേയാം സചയ്യുേ.
2) നിര്ക്മ്മാണതിസല പിഴവ്, ഗുണകമേയില്ലായ്മ, സുസ്ഥിരതയില്ലായ്മ എന്ിവ
ഒഴിവാകാന് ആസ്തി നിര്ക്മ്മിതിയമായി ബന്ധസപട ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് കനരിട്
ഉതരവാ്ിത്ാം നല്കുേ. വകുപ്പുേളുസട സാകങ്കതിേ കേഡര്ക്
പുന:ക്രമീേരിച്ചുാം, കപ്രാസസ് റീഎഞ്ചിനീയറിാംഗ് നടതിയാം ഡിജിറ്റല്/ഐ.ടി
കസവനങ്ങള് ഉപകയാഗസപടുതിയാം വകുപ്പുേളിസല മനഷയവിഭവകശഷി
ക്ഷാമാം പരിഹരിക്കുേ.
3) നിര്ക്മ്മാണാം/പുതുകിപണിയല് എന്ിവയ്ക്ക് കശഷാം 5 വര്ക്ഷാം വസര
കറാുേളുസട പരിപാലനാം നിര്ക്മ്മാണ േരാര്ക് ഏസറ്റടുത േരാറുോരന്
തസന് നല്കുേ. എസ്റ്റികമറ്റില് ഇതിനാവശയമായ തുേ കൂടി ഉള്സപടുത്തുേ.
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4) ടാര്ക് സചയ്ത കറാുേളില് മഴകാലത് സവള്ളാം സേടികിടക്കുന്
സ്ഥലങ്ങളില്
സവള്ളാം
കചാര്ക്തികളെ്
കറാഡ്
സാംരക്ഷിക്കുന്തിനാവശയമായ ഉപേരണങ്ങളുാം സജീേരണങ്ങളുാം നല്േി
LSG/PW വിഭാഗങ്ങസള പ്രാപ്തരാക്കുേ.
5) തിരുവനന്തപുരാം, കോഴികകാട് കോര്ക്പകറഷനേളില് നടപാകിയ ‘സിറ്റി
കറാഡ് ഇാംപ്രൂവ്സമന്റ് കപ്രാജക്ട് ’ സാംസ്ഥാനസതാടാസേ നടപിലാക്കുേ.
6) രാഷ്ട്രീയ, മത പരിഗണനേള് നല്ോസത കറാഡ് കേകയ്യറ്റാം ഒഴിപിക്കുന്
നടപടിേള് േര്ക്ശനമാക്കുേ.
7) ശാസ്ത്രീയ രൂപേല്പന നടതി, ഊര്ക്ജക്ഷമതയള്ള Street Lighting
സാംവിധാനങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
8) കറാുേള് ഹരിതാഭമാക്കുന്തിനാവശയമായ പദ്ധ്തിേള് DPR ഘടാം
മുതല്കക ഉള്സപടുത്തുേ.
9) പ്രധാന പാതേളിസല വാഹന ബാഹുലയാം നിയന്ത്രിക്കുന്തിന് പ്രധാന
പാതേളികലക്കുള്ള Access നിയന്ത്രിക്കുേ, സമാന്തര പാതേള് നിര്ക്മ്മിക്കുേ,
പാതേള് കൂടികചരുന് േവലേള് ശാസ്ത്രീയമായി രൂപേല്പന സചയ്യുേ.
10) കറാുേള്കനബന്ധമായി
വാഹന
പാര്ക്കിാംഗ്
സൗേരയങ്ങള്
സമചസപടുത്തുേ. പാതകയാരങ്ങളില് യാത്രിേര്ക്ക്കുള്ള സൗേരയങ്ങള്
വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ, പാതകയാരങ്ങളില് സേ.എസ്.ഇ.ബി രാന്കഫാകമഴ്സ്, RMU
തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയില് സ്ഥാപിക്കുേ.
11) കറാഡ് നിര്ക്മ്മാണതിനള്ള അസാംസ്കൃത വസ്തുകളുസട ലഭയത വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ,
സേടിട/നിര്ക്മ്മാണ അവശിഷ്ടങ്ങള് ഈ ആവശയതിനായി സാംസ്കരിച്
ഉപകയാഗിക്കുേ, ഇതിനായി പി.പി.പി വയവസ്ഥയില് േമ്പനിേള്
സ്ഥാപിക്കുേ.
12) IPR Code നടപാക്കുേ, LSG, PW വകുപ്പുേളില് ‘Road Asset Management
System’ നടപാക്കുേ.
III.

ഭാഗാം-3 അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് - വിേസനവാം പരിപാലനവാം
1) പ്ലാനിാംഗ് വകുപില് ‘കപ്രാജക്ട് ഫിനാന്സിാംഗ് ആന്റ് മാകനജ്സമന്റ് ’ സസല്
സ്ഥാപിക്കുേ. ബജറ്റില് പദ്ധ്തിേള് ഉള്സപടുത്തുന്തിന് മുന്പ് സസല്ലിസന്റ
പരികശാധന നടത്തുേ.
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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2) അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനതിനായി 20 - 30 വര്ക്ഷാം മുന്ില് േണ്ട
സോണ്ട് ഒരു ‘അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസന മാസ്റ്റര്ക്’ പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേ.
എല്ലാ വര്ക്ഷവാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പരികശാധിച് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുേ.
3) PW/LSG വകുപ്പുേള് അടിയന്തിരമായി സാംസ്ഥാനസത Civil Infrastructure
സാംബന്ധിച് ഒരു Data base തയ്യാറാക്കുേ, ഇത് ോലിേമായി
പരിഷ്കരിക്കുേ. IT സാകങ്കതിേ വി്യേള് ഇതിനായി പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
4) വകുപ്പുേള്/സ്ഥാപനങ്ങള് തങ്ങളുസട കേവശമുള്ള ഭൂമിയസട വിശ്മായ
പ്ലാന് തയ്യാറാകി സൂക്ഷിക്കുേ. LSG ക് കേമാറിയസതാഴിസേ മസറ്റല്ലാ
സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്മ്മിതിേസളയാം സാംബന്ധിച വിശ്മായ ഡാറ്റ, PW വകുപ്
തയ്യാറാകി സൂക്ഷിക്കുേ.
5) സര്ക്കാര്ക്
വസ്തുവേേളുസട
നിക്ഷിപ്തമാക്കുേ.

ക്രയവിക്രയാവോശാം

സര്ക്കാരില്

6) ആസ്തി പരിപാലനതിന് സമഗ്രമായ പദ്ധ്തി തയ്യാറാകി നടപാക്കുേ. 5%
ബജറ്റ് സപ്രാവിഷന് ആസ്തി പരിപാലനതിനായി നീകി സവക്കുേ.
7) എല്ലാ സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുേളിലുാം ‘Space Audit’നടതി ഇതില് നിന്്
ലഭിക്കുന് വിവരാം ലഭയമായ ഓഫീസ് സ്ഥലാം പരമാവധി പ്രകയാജന
സപടുത്തുന്തിനാം ഭാവി ആസൂത്രണങ്ങള്ക്കുമായി ഉപകയാഗിക്കുേ.
8) ലാന്റ് അേ്ിസികഷന് നടപടിേള്ക് മുമ്പായി സനകഗാഷയകയഷനേളിലൂസട
സര്ക്കാരികലക് ഭൂമി എടുക്കുന്തിനള്ള സാദ്ധ്യതേള് പരികശാധിക്കുേ.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില് നടപാകകണ്ട പദ്ധ്തിേളില് മാത്രാം
‘Freezing of Land’, പരമാവധി 3 വര്ക്ഷകതക് നടത്തുേ.
9) അടിസ്ഥാന സൗേരയവിേസനവമായി ബന്ധസപട എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം
സപാതുജനങ്ങള്ക്കുാം ലഭയമാക്കുേ.
10) പൂര്ക്തീേരികാന് സാധികാതകതാ/ഉകപക്ഷിചകതാ ആയ പദ്ധ്തിേളുസട
സമഗ്രവിവരാം ഒരു Task Force മുകഖന കശഖരിച് അവസയ പുന:
രുപകയാഗിക്കുന്തിനള്ള സാദ്ധ്യതേള് കതടുേ.
11) ‘കപ്രാജക്ട് മാകനജ്സമന്റ് ’ എന് വിഷയതില് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്കായി
സര്ക്ടിഫികറ്റ്/ഡികപ്ലാമ കോഴ്സുേള് സാംസ്ഥാനത് ആരാംഭിക്കുേ.
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12) ‘Infrastructure Development Bill’, നിയമമാക്കുേ. മതിയായ ‘Risk - Sharing’
വയവസ്ഥേകളാസട ‘Public - Private Participation’, അടിസ്ഥാന സൗേരയ
വിേസന കമഖലയിലുാം പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
4.8 Sustainable Development- Governance Issues (8th Report)

േമ്മീഷസന്റ 8-ാമത് റികപാര്ക്ടാണിത്. േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയിസല
രണ്ടാമസത പഠന കമഖലയായി തിരസെടുത ‘പരിസ്ഥിതിയാം സുസ്ഥിരവിേസനവാം’
(Environment and Sustainable Development) എന് വിഷയതില് പഠനാം നടതാന്,
01.03.2018 -ല് കചര്ക്ന് േമ്മീഷസന്റ പതിസനാന്ാമത് കയാഗതില് തീരുമാനസമടുത്തു.
അതയന്താം ോലിേപ്രസക്തിയള്ള ഈ പഠനതില്, കേരളതിസന്റ സവികശഷമായ
പാരിസ്ഥിതിേ
പ്രകതയേതേള്,
ഉയര്ക്ന്
ജനസാംഖയയാം
ജനസാന്ദ്രതയാം,
വിേസനപ്രവര്ക്തനങ്ങള്കായി പരിമിതമായ പാരിസ്ഥിതിേ വിഭവങ്ങളില്കമലുള്ള അമിത
കചാ്നവാം, അത് ഉയര്ക്ത്തുന് സവല്ലുവിളിേളുാം, ഉയര്ക്ന് സാമൂഹയ - ആകരാഗയ നിലവാരാം
പുലര്ക്ത്തുന് സമൂഹതിസന്റ വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചു വരുന് വിേസന ആവശയങ്ങള്, എന്ീ ഘടേങ്ങസള
പരിഗണിച്ചു സോണ്ട്, പാരിസ്ഥിതിേ പ്രശ്നങ്ങള് / പരിസ്ഥിതി നാശാം എന്ിവ ലഘൂേരിച്
എപ്രോരാം സുസ്ഥിര വിേസനാം സാധയമാകിസയടുകാാം എന്ന വിശ്മായി പരികശാധിച്ചു.
വിേസനാവശയങ്ങളുാം,
പരിസ്ഥിതി
സാംരക്ഷണവാം
ഒന്ിച്ചു
നിറകവറ്റിസകാണ്ട
കപാകുന്തിനാവശയമായ സമഗ്രവാം ശാസ്ത്രീയവമായ നയങ്ങള് രൂപീേരിച് നടപിലാകകണ്ടത്
സുസ്ഥിരവിേസനാം എന് ലക്ഷയാം കേവരിക്കുന്തിന് അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്.
പഠനതിനായി താസഴ പറയന്വര്ക് ഉള്സകാള്ളുന് ഒരു വി്ഗ്ദ്ധസമിതി രൂപീേരിച്ചു.
കഡാ. പി. ഹരിനാരായണന്, പ്രിന്സിപല് സയന്റിസ്റ്റ്, KSCSTE
കഡാ. ഇന്ദു. പി.എസ്, വകുപ് കമധാവി, േമ്മൂണിറ്റി സമഡിസിന് വിഭാഗാം,
സമഡികല് കോകളജ്, തിരുവനന്തപുരാം.
ശ്രീ. എന്. ജഗജീവന്, േണ്കസള്ടന്റ്, ഹരിതകേരളാം മിഷന്,
(പ്രകതയേ ക്ഷണിതാവ്)
കഡാ. ജയിാംസ് കജകബ്, ഡയറക്ടര്ക്, റബര്ക് റിസര്ക്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, കോടയാം.
ശ്രീ. എന്.ആര്ക്. കറായ്, ചീഫ് (ഐ &ഐ) ഡിവിഷന്, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡ്.
കഡാ. കേശവ് കമാഹന്, മുന് ഡയറക്ടര്ക്, ഐ.എല്.ഡി.എാം.
ശ്രീമതി. നിര്ക്മല മറിയാമ്മ സാന കജാര്ക്ജ്, PhD ടീാം ലീഡര്ക്, DFID – CCIP
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കഡാ. സേ.ജി. പത്മകുമാര്ക്, ഡയറക്ടര്ക്, IR & TCBSF, ആലപ്പുഴ
കഡാ. ഷീല. എ.എാം, സീനിയര്ക് എന്വകയാണ്കസമന്റല് എിനീയര്ക്, പി.സി.ബി.
കഡാ. എ.സുഹൃത് കുമാര്ക്, അകസ്സാസികയറ്റ് സപ്രാഫസ്സര്ക്,
ഗവണ്കസമന്റ് കലാ കോകളജ്, തിരുവനന്തപുരാം.
കഡാ. സി.പി. വികനാ്്, സചയര്ക്മാന്, കലാകല് ഗവണ്കസമന്റ് േമ്മീഷന്.
ഉപക്ശേ സമിതി അാംഗങ്ങളായി താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന്വരുസട കസവനവാം സ്ീേരിച്ചു.
ശ്രീ.വി.സേ. കേശവന് ഐ.എഫ്.എസ്, പ്രിന്സിപല് ചീഫ് േണ്കസര്ക്കവറ്റര്ക്
ഓഫ് കഫാറസ്റ്റ്.
കഡാ. ആര്ക്.വി.ജി കമകനാന്, കഫാര്ക്മര്ക് ഡയറക്ടര്ക്, അസനര്ക്ട്
കഡാ. കജായ് ഇലമണ്ക, ഡയറക്ടര്ക്, േില.
കൂടാസത ശ്രീ. രാജീവ് സ്ാനന്ദന് ഐ.എ.എസ് (റിട.) സന്റ വിലസപട ഉപക്ശങ്ങളുാം
പഠനതില് മുതല്ക്കൂടായി.
പഠനതിന് മുാകന്ാടിയായി, സി.എാം.ഡി തിരുവനന്തപുരവമായി സഹേരിച് ഒരു
‘Brainstorming Session’ ന് നടതി. പ്രസ്തുത ഏേ്ിന ചര്ക്ചാ കയാഗാം പഠനതിന്
്ിശാകബാധാം നല്കുതിന് പരയാപ്തമായിരുന്ന. ബഹു. േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാന് വി.എസ്.
അചുതാനന്ദന് എാം.എല്.എ യസട അധയക്ഷതയില് മൂന്് സസഷനേളായിടാണ് കയാഗാം
നടതിയത്. ഒന്ാാം സസഷനില് ‘Land use, Land Issues’എന് വിഷയാം, രണ്ടാാം സസഷനില്
‘Water Resources’, ‘Drinking water’, മൂന്ാാം സസഷനില് ‘Sanitation and waste
Management’ എന്ീ വിഷയങ്ങളില് ഈ കമഖലേളില് പ്രഗത്ഭരായിുള്ളവരുമായി
ആശയവിനിമയാം നടതി.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട ആ്യകയാഗാം 21.06.2018 -ന് കചര്ക്ന്് പഠനതിസന്റ
ആശയക്കുറിപിന് അാംഗീോരാം നല്േി. കയാഗതില് ഈ പഠനകമഖലയമായി
ബന്ധസപുവരുന് ആക്റ്റ്സ്/റൂള്സ് എന്ിവ േസണ്ടതി പഠനാം നടതാനാം പഠനതിസന്റ
വിശ്മായ രീതിശാസ്ത്രാം നിര്ക്ണയികാനാം തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട രണ്ടാമത് കയാഗാം 31.07.2018 ല് നടതി. പ്രസ്തുത
കയാഗതില് പഠനതിസന്റ രീതിശാസ്ത്രാം അാംഗീേരിച്ചു. പഠനതിനായി അഞ്ച് സബ്
ഗ്രൂപ്പുേളുാം, ഓകരാ സബ് ഗ്രൂപിസലയാം േണ്കവീനര്ക് / കോ-േണ്കവീനര്ക് ഉള്സകാള്ളുന് ഒരു
‘Cross cutting Group’ ഉാം രൂപീേരിച്ചു.
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വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട അാംഗങ്ങളുസട മൂന്ാമത് കയാഗാം 07.09.2018 -ന് ഗവ.ഗസ്റ്റ്
ഹൗസില് വച് കചര്ക്ന്ന. കയാഗതില് പഠനതിസന്റ അതിരുേള് വിപുലീേരിക്കുേയാം,
അനേരണീയമായ മാതൃേേള് റികപാര്ക്ടില് ഉള്സപടുതാന് തീരുമാനിക്കുേയാം സചയ്തു. ഗ്രൂപ്
േണ്കവീനര്ക്മാരുസട കനതൃത്തില് ഗ്രൂപ് കയാഗങ്ങള് കചര്ക്ന്് പഠനാം ആസൂത്രണാം സചയ്തു.
ഓകരാ ഗ്രൂപിലുാം ഉള്സപടുകതണ്ട വിഷയങ്ങള് പുന:ക്രമീേരിച്ചു.
പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിനാം, േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിനാം
‘Kerala State Council for Science, Technology and Environment (KSCSTE)’,
തിരുവനന്തപുരാം എന് സ്ഥാപനതിസന്റ സഹേരണാം പ്രകയാജനസപടുതാന് തീരുമാനിച്ചു.
17.10.2018 -ല് പഠനവമായി ബന്ധസപട്, േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയില്
ആകലാചനാ കയാഗാം കചര്ക്ന്ന. വിഷയവി്ഗ്ദ്ധര്ക്, വകുപ് /സ്ഥാപനകമധാവിേള്, ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്,
എന്.ജി.ഒ പ്രതിനിധിേള് തുടങ്ങിയവര്ക് പസങ്കടുത്തു. കയാഗതില് ‘Constructed wetland’
എന് സാകങ്കതിേ വി്യസയ സാംബന്ധിച് ബാംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ക്തിക്കുന് AYALA
എന് സ്ഥാപനതിസന്റ അവതരണാം സാംഘടിപിച്ചു. തുടര്ക്ന്് പാര്ക്പിടാം, ജലാം, ആകരാഗയാം,
കൃഷി, പരിസ്ഥിതി, കറാഡ്, വിേസനാം, ആസൂത്രണാം, മലിനീേരണ നിയന്ത്രണാം, തകേശ
വിേസനാം, ോലാവസ്ഥ വയതിയാനാം, ഊര്ക്ജ സാംരക്ഷണാം, തീരകമഖലാ സാംരക്ഷണാം
തുടങ്ങിയ കമഖലേളില് നിന്നാം ക്ഷണികസപട വി്ഗ്ദ്ധരുമായി ചര്ക്ച സചയ്ത് ആശയ
സമാഹരണാം നടതി.
18.12.2018 -ല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട മൂന്ാമത് കയാഗാം നടതി. പഠന പുകരാഗതി
വിലയിരുതി. റികപാര്ക്ടില് ഉള്സപടുകതണ്ട ചില സുപ്രധാന കമഖലേള് തീരുമാനിച്ചു.
07.01.2019 -ന്, തിരസെടുത പ്രതിനിധിേസള ഉള്സപടുതി സി.എാം.ഡി -യില്
സവച്
ശില്പശാല
സാംഘടിപിച്ചു.
പഠനതില്,
വിഷയാവഗാഹമുള്ളവരുസടയാം
സപാതുജനങ്ങളുസടയാം വിഷയവമായി ബന്ധസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന് സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാര്ക് ഇതര
ഏജന്സിേളുസടയാം അഭിപ്രായങ്ങളുാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം േമ്മീഷനില് ലഭയമാക്കുന്തിന്
പത്രമാധയമങ്ങളിലൂസട അഭയര്ക്ഥിക്കുേയാം അപ്രോരാം വിവരകശഖരണാം നടത്തുേയാം സചയ്തു.
ശുചിത് മിഷന്, ക്ലീന് കേരള േമ്പനി, കേരള വാടര്ക് അകതാറിറ്റി, ഹരിത കേരള
മിഷന്, എന്ീ ഏജന്സിേളിസല നിര്ക്വഹണ ഉക്യാഗസ്ഥരുമായി 17.07.2019 ന്, അവരുസട
പ്രവര്ക്തന കമഖലേളില് കനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങള്/സവല്ലുവിളിേള് സാംബന്ധിച് ചര്ക്ച നടതി.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസടയാം, ഉപക്ശേസമിതിയസടയാം നാലാമത് കയാഗാം 25.02.2019
-ന് കചര്ക്ന്ന. പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുതി.
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തുടര്ക്ന്് ഉപസമിതിേളുസട കയാഗാം പ്രകതയേമായി വിളിച് കചര്ക്ത് പ്രവര്ക്തന
പുകരാഗതി അവകലാേനാം സചയ്തു.
സുസ്ഥിര വിേസനാം - ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങള് എന് പഠനതില്, 'കുടനാടിസന്റ
പരിസ്ഥിതിയാം വിേസനവാം കനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങള്' എന് വിഷയതില് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്
മസങ്കാമ്പ് സനല്ല് ഗകവഷണ സ്ഥാപനതില് സവച് 2019 ജൂലായ് 10-ന് ഒരു ഏേ്ിന
സസമിനാര്ക് നടതി. 'കുടനാടിസന്റ സുസ്ഥിര വിേസനാം - ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങള്' എന്
ആശയസത ആസ്പ്മാകിയള്ള ചര്ക്ചേളാണ് സാംഘടിപിചത്. േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാന്
ശ്രീ. വി.എസ്.അചുതാനന്ദന് എാം.എല്.എ അദ്ധ്യക്ഷയാം വഹിച്ചു. 2018 -സല പ്രളയാം ഏസറ
ആഘാതാം സൃഷ്ടിച കുടനാടിസന്റ മുന്ോല വിേസന പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ശാസ്ത്രീയവാം
സുസ്ഥിരവമായിരുകന്ാ എന്ത് പരികശാധികകണ്ടതുസണ്ടന്നാം കുടനാടിസന്റ സമഗ്രവാം
ശാസ്ത്രീയവമായ
വിേസന
പാരികപ്രഷയതിനാവശയമായ
ഒരു
മാസ്റ്റര്ക്പ്ലാന്
തയ്യാറാക്കുേയാണ് സസമിനാറിസന്റ ലക്ഷയസമന്നാം അകേഹാം പറഞ്ഞു. തുടര്ക്ന്് നടന്
ചര്ക്ചയില് കുടനാട് നിലവില് അഭിമുഖീേരിക്കുന് പാരിസ്ഥിതിേ പ്രശ്നങ്ങള്ക്
സ്ഥിരപരിഹാരതിനായാം കുടനാടിസന്റ സുസ്ഥിര വിേസനതിനമായി സ്ീേരികകണ്ടന്
നടപടിേള് സാംബന്ധിച ശുപാര്ക്ശേള് രൂപസപു.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി 25.07.2019 -ന് കയാഗാം കചര്ക്ന്് പഠന പുകരാഗതി അവകലാേനാം
സചയ്തു. ഉപസമിതിേളുസട പ്രവര്ക്തനാം വിലയിരുതി.
തുടര്ക്ന്് 2019 ആഗസ്റ്റ് 12 മുതല് 21 വസര ഓകരാ ഉപസമിതിസയയാം പ്രകതയേമായി
വിളിച് േരട് റികപാര്ക്ുേള് സമാഹരിച്ചു.
ബന്ധസപട സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളുസടയാം സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം വകുപ് തിരിച്ചുള്ള
കയാഗാം 06.11.2019, 12.11.2019 എന്ീ തീയതിേളില് നടതി, നിശ്ചിത മാതൃേയില്
വിവരകശഖരണാം നടതി.
സമാഹരികസപട വിവരങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനതില് തയ്യാറാകിയ റികപാര്ക്ട് 2020
ഡിസാംബറില് സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I.

കജവകവവിദ്ധ്യാം, വനങ്ങള്, കൃഷി, മത്സ്യസമ്പത്
1) സനല്വയലുേളുാം ചതുപ്പുേളുാം മഴസവള്ളാം സാംഭരിച്ചു നിര്ക്ത്തുേയാം മഴകാല
സവള്ളസപാകസത വലിയ പരിധിയില് തടയേയാം സചയ്യുന്ന. കുടനാട്
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പ്രക്ശങ്ങളില് ‘flood season cropping’ നടതി പാടകശഖരങ്ങളിസല
സവള്ളാം ോയലുേളികലക് ഒഴുകി വിടുന് പ്രവൃതിേള് നിയന്ത്രണ
വികധയമാകണാം.
2) ‘Organic farming Policy 2010’ ന് അനസൃതമായി, ഓകരാ വിളേള്ക്കുാം
‘Organic farming Protocol’ രൂപസപടുതി നടപിലാകണാം.
3) സാംസ്ഥാനത് ‘Plant Health Clinic’ േള് സ്ഥാപിച് കൃഷി രീതിേള്
ആധുനിേവത്കേരികണാം. ഇതില് േര്ക്ഷേര്ക്ക് പരിശീലനാം നല്േണാം.
കൃഷി/അനബന്ധകമഖലയിസല എല്ലാ േര്ക്ഷേരുസടയാം സമ്പൂര്ക്ണ ഡാറ്റാ
ബാങ്ക് തയ്യാറാകി ബന്ധസപട എല്ലാ വകുപ്പുേളുമായി വിവരാം പങ്ക് സവക്കുേ.
4) സാംസ്ഥാന
തലതിലുള്ള
ോര്ക്ഷിേ
സ്കീമുേള്
ഏസതല്ലാാം
തുടരണസമന്നള്ളതുാം, ഒകര സ്ാഭാവമുള്ള പദ്ധ്തിേള് ഏസതല്ലാാം
സാംകയാജിപികണസമന്തുാം അടിയന്തിരമായി പരികശാധിക്കുേ.
5) കൃഷി, അനബന്ധ വകുപ്പുേള്കായി ഒരു പ്രകതയേ ‘Quality Control Wing’
സ്ഥാപിക്കുേ.
6) പദ്ധ്തി
നിര്ക്വഹണതില്
ഐ.റ്റി
യസട
സാദ്ധ്യതേള്
പ്രകയാജനസപടുത്തുേ. വയക്തി/ഗുണകഭാക്താവ് കേന്ദ്രിത പദ്ധ്തിേള് തകേശ
സ്യാം ഭരണ സാംവിധാനതില് താഴ്ന്ന തടിലൂസട നടപിലാക്കുേ.
7) നികരാധിത രാസവസ്തുകളുസട േടതല്/ഉപകയാഗാം എന്ിവ േര്ക്ശനമായി
തടയേ. ബകയാ - സപസ്റ്റികസഡ്സ്, കജവ േീടനാശിനിേള്
എന്ിവസയയാം Insecticides Act - ന് േീഴില് സോണ്ട വരിേയാം ഇവയസട
ഉത്കപാ്നാം/വിതരണാം എന്ിവയ്ക്ക് മാന്ണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുേയാം
സചയ്യുേ.
8) ോര്ക്ഷിേ കമഖലയില് ‘watershed’ അധിഷ്ഠിത വിേസന പദ്ധ്തിേള്
നടപിലാക്കുേ. ോര്ക്ഷിേ കമഖലയില് നൂതന സാകങ്കതിേ വി്യേള്
നടപിലാക്കുന്തിന് മുന്പ്, അതിസന്റ സുസ്ഥിരതസയക്കുറിച് പഠനാം നടത്തുേ.
9) കുടനാട് കമഖലയില് മഴസവള്ള സാംഭരണാം, ഭൂമിയസട ശാസ്ത്രീയ വിനികയാഗാം
എന്ിവ നടപാക്കുേ.
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10) കൃഷി
അനബന്ധ
വകുപ്പുേളുസടയാം
തകേശ
സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം സഹേരണകതാസട സാംസ്ഥാനത് ‘collective /
group farming’ കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേ. ോര്ക്ഷിേ കമഖലയിസല സാമൂഹയ,
സാമ്പതിേ, പാരിസ്ഥിതിേ, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങസള ശാസ്ത്രീയമായി
വിശേലനാം സചയ്ത് പരിഹാരമാര്ക്ഗങ്ങള് േസണ്ടത്തുേ.
11) കുടനാട് കമഖലയില് Integrated farming, ോര്ക്ഷിേ വിളേസളയാം വളര്ക്ത്തു
മൃഗങ്ങസളയാം സാംകയാജിപിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിേള് ോയല് പ്രക്ശത് കൂട്
മത്സ്യകൃഷി, ോര്ക്ഷിേ ടൂറിസാം, വിതിനങ്ങളുസടയാം വളര്ക്ത്തു മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള
ഭക്ഷയ വസ്തുകളുസടയാം ഉത്കപാ്നാം എന്ീ പരമ്പരാഗത കൃഷിേളുമായി
സാംകയാജിപിച് സോണ്ടകപാകുേ.
12) കൃഷിയിസല നാടറിവ്, പരമ്പരാഗത വിതിനങ്ങള്, എന്ിവ പരിരക്ഷിക്കുേ.
13) ന്ീതീര സാംരക്ഷണ നിയമാം, സചറുേിട ധാതു ഖനന നിയമാം എന്ിവ
ോകലാചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുേ.
14) സനല്കൃഷി ഭൂമി സചറിയ തുണ്ടേളായി മുറിച് കേമാറ്റസപടുന്ത് തടയന്
വിധതില് ‘Kerala Conservation of Paddy land’ കഭ്ഗതി സചയ്യുേ. നിലാം
നിേത്തുന്തിന് അനമതി നല്കുന് വിഷയതില്, Local land Monitoring
Committee - യസട തീരുമാനങ്ങള് ജില്ലാ തലതില്/സാംസ്ഥാന തലതില്
അപീല് സമര്ക്പിക്കുന്തിന് ഒരു സാംവിധാനാം സ്ഥാപിക്കുേ. 12.08.2008 -ന്
മുന്പ് നിേതിയ ഭൂമിേസള, സനല്വയല് /ചതുപ് നിലങ്ങള് എന്ിവസയ
സാംബന്ധിച ഡാറ്റ ബാങ്കില് നിന്് ഒഴിവാക്കുേ.
II.

മണ്
1) പ്രകൃതി വിഭവങ്ങസള കേോരയാം സചയ്യുന് വിവിധ വകുപ്പുേളുസട ഏകോപനാം
ആവശയമാണ്. ‘Department of Soil Survey and Soil Conservation’, കൃഷി
വകുപ്പുമായി കയാജിച് പ്രവര്ക്തികണാം. ‘Soil Survey and Soil Conservation’
വകുപിസല വിേസന പ്രവര്ക്തനങ്ങള് കൃഷി വകുപ്പുമായി കൂടിയാകലാചിച്
നടപാകണാം.
സാകങ്കതിേ
നവീേരണാം
നടതി
വകുപിസന
ശക്തിസപടുതണാം.
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2) സാംസ്ഥാനത് Agro - Ecological Unit -േള്ക് ഭൂവിനികയാഗ ആസൂത്രണാം
നടതണാം. സാംസ്ഥാനസത ഭൂവിനികയാഗാം സാംബന്ധിച് ‘Spatial Plan
Zonation’ നടതണാം.
3) മണ് പരയകവഷണവമായി ബന്ധസപട എല്ലാ പഠനങ്ങളുാം റികപാര്ക്ുേളുാം
ബന്ധസപട എല്ലാവര്ക്ക്കുാം ലഭയമാകുന് രീതിയില് സൂക്ഷികസപടണാം.
4) ചടയമാംഗലത് പ്രവര്ക്തിക്കുന് IIWDM-K എന് സ്ഥാപനസത ‘Green Skill
Development Programme’ -സന്റ കേന്ദ്രമാകി മാറ്റണാം.
5) മണ്
പരയകവഷണ
വകുപിസന
‘Watershed
Management’
പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട കനാഡല് ഏജന്സി ആകി മാറ്റണാം.
III.

മത്സ്യ കമഖല
1) പരമ്പരാഗത മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട താത്കപരയങ്ങള് സാംരക്ഷിക്കു
ന്തിനായി ‘Traditional Fisher Folk (Protection of Rights) Act’
നടപിലാക്കുേ.
2) മത്സ്യങ്ങളുസട വില നിര്ക്ണയാം, മാര്ക്കറ്റിാംഗ് എന്ിവ മത്സ്യസഫഡ്
മുഖാന്തിരമാക്കുേ. മത്സ്യ സതാഴിലാളിേളുസട സാമ്പതിേ ഭദ്രതയ്ക്ക് ‘Micro
financing’ പദ്ധ്തിേള് നടപിലാക്കുേ.
3) മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട
മകള്,
യവജനങ്ങള്
എന്ിവരുസട
സതാഴില്കശഷി, കനപുണയ വിേസനാം (മൂലയവര്ക്ദ്ധ്ിത മത്സ്യ
ഉല്പന്ങ്ങളുസട നിര്ക്മ്മാണാം, വിപണനാം) എന്ിവയ്ക്കായി തകേശസ്യാം
ഭരണ വകുപ് മുകഖന തീരക്ശ കമഖലയില് പ്രകതയേ പദ്ധ്തിേള്
നടപിലാക്കുേ.
4) ഉള്നാടന് ജലാശയങ്ങള്/ഓരു ജലാശയങ്ങള് എന്ിവ വയാപേമായി
രാസ/കജവ മലിനീേരണതിന് വികധയമാകുന്ന. ജലാശയങ്ങളിസല
ആവാസ വയവസ്ഥയാം കജവകവവിദ്ധ്യവാം സാംരക്ഷിക്കുന്തിന് ബകയാ
കഡകവര്ക്സിറ്റി കബാര്ക്ഡിസന്റ കനതയത്തില് വിവിധ വകുപ്പുേള് /
സസക്ടറുേള് / ഏജന്സിേള് എന്ിവസയ സാംകയാജിപിച്ചുസോണ്ട്
പദ്ധ്തിേള് ആസൂത്രണാം സചയ്ത് നടപിലാകണാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

99

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

5) വിനാശോരിേളായ വിക്ശ ഇനാം ജല ജീവിേള് നമ്മുസട ജലാശയങ്ങളില്
േലരുന്ത് തടയന്തിനാവശയമായ േര്ക്ശന നടപടിേള് സ്ീേരിക്കുേ.
6) ഫിഷറീസ് വകുപിസനയാം അനബന്ധ ഏജന്സിേസളയാം സാകങ്കതിേ
കമഖലയില് നവീേരിക്കുേ. വകുപിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് തകേശസ്യാം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സഹേരണാം ഉറപാക്കുേ. സമഗ്ര അേ്ാേള്ചര്ക്
നയാം നടപിലാക്കുേ.
IV.

കജവ കവവിധയാം
1) കജവ കവവിധയ പരിപാലനാം എന് ലക്ഷയപ്രാപ്തി കനടാന്,
ോരയക്ഷമതയള്ളതുാം ബന്ധസപട 28 വകുപ്പുേസളയാം ഉള്സകാള്ളുന്തുമായ
‘Sectoral Scheme’, ആവിഷ്കരിച് നടപിലാകണാം.
2) കജവ വിഭവങ്ങളുസട സുസ്ഥിര ഉപകഭാഗതിനായി സാംസ്ഥാനതാേമാനാം
ബാധേമായ ഭൂ-വിനികയാഗ പദ്ധ്തി നടപിലാകണാം.
3) കജവ കവവിധയ സാംരക്ഷണതിന്, തകേശസ്യാം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങസള
ഉതരവാ്സപടുത്തുന് രീതിയില്, പഞ്ചായതീരാജ് നിയമങ്ങള്
പരിഷ്കരിക്കുേ. തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് രൂപീേരിച ‘Bio
diversity Management Committee’ -േസള, ആവശയമായ അധിോരങ്ങള്
നല്േി ശാക്തീേരിക്കുേ.
4) കജവ വിഭവങ്ങസള ഉപകയാഗസപടുത്തുന് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്,
നിശ്ചിത ലാഭവിഹിതാം കജവ കവവിദ്ധ്യ സാംരക്ഷണതിനായി നീകി
സവക്കുേ. Biological diversity Act 2002 -ല് ഇതിനാവശയമായ നിയമ
കഭ്ഗതി വരുത്തുേ.
5) ഉയര്ക്ന് മൂലയമുളള കജവ വിഭവങ്ങളുസട വിപണനാം ‘Access and Benefit
Sharing’ മാതൃേയില്, ഇതരാം ജനിതേ കശഖരങ്ങളുസട ഉടമേളുാം
സാംരക്ഷേരുമായ ജനസമൂഹങ്ങള്ക് ഗുണേരമായ രീതിയിലുാം ഇവയസട
സാംരക്ഷണാം ഉറപ്പു വരുത്തുന് രീതിയിലുാം നടപിലാക്കുേ.
6) Watershed Management Committee -േള് രൂപീേരിച് കജവ കവവിധയ
സാംരക്ഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങസള ഏകോപിപിക്കുന് ചുമതല ഇവസര
ഏല്പിക്കുേ.
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7) ‘Kerala State Bio diversity Board’ -ന് േീഴില് ജില്ലാതല ‘Bio diversity
Board’-േള് രൂപീേരിക്കുേ, ശക്തിസപടുത്തുേ.
8) ‘The Kerala Biological Diversity Rules - 2008’, ോലാനസൃതമായി
പരിഷ്കരിക്കുേ.
V.

വനാം
1) സാംസ്ഥാനത് ‘Landscape based land use policy’ നടപിലാകണാം.
സാംസ്ഥാനസത കവവിദ്ധ്യപൂര്ക്ണമായ ോര്ക്ഷിേ - പാരിസ്ഥിതിേ
കമഖലേസള തരാംതിരിച്, കജവ സമ്പതിന് ഭീഷണിയയര്ക്ത്തുന്
ഇടസപടലുേസള പ്രതികരാധികാന് തക നിയമ വയവസ്ഥേള്
ഉള്സകാള്ളുന് ഭൂവിനികയാഗ നയാം പരിസ്ഥിതി സാംരക്ഷണതിനാം
വനസാംരക്ഷണതിനാം അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്.
2) ‘സാംരക്ഷിത പാരിസ്ഥിതിേ കമഖല’േളുസട അതിരുേസള ശാസ്ത്രീയമായി
പുനര്ക്നിര്ക്ണയികണാം.
3) സാംസ്ഥാനതിസന്റ ഗണയമായ കജവസമ്പത് ഉള്സകാളളുന്
പാരിസ്ഥിതിേ കമഖലേള് വനാം വകുപിസന്റ അധിോര സീമയ്ക്ക്
സവളിയിലാണ് സ്ഥിതി സചയ്യുന്ത്. ഇതരാം പ്രക്ശങ്ങളിസല കജവ
സമ്പതിസന്റ സാംരക്ഷണതിന് പ്രകതയേ പദ്ധ്തിേള് ആവിഷ്ക്കരിച്
നടപിലാകണാം.
4) കജവ സമ്പതിസന്റ സ്ഭാവിേ പരിപാലേരായ തകേശീയ
ജനവിഭാഗങ്ങസള (ഉ്ാ: പടിേ വര്ക്ഗ വിഭാഗങ്ങള്) പരിസ്ഥിതി സാംരക്ഷണ
പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് ഊര്ക്ജിതമായി ഇടസപടുവിക്കുവാന് ബന്ധസപട എല്ലാ
വകുപ്പുേളുസടയാം കൂടായ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ഉറപാകണാം.
5) ‘Kerala Forest Act – 1961’, ‘Environment Protection Act -1986’
എന്ിവയില് വനപ്രക്ശങ്ങളില് മാലിനയങ്ങള് നികക്ഷപിക്കുന്വസര
ശിക്ഷിക്കുന്തിനാവശയമായ വകുപ്പുേള് കൂടി കചര്ക്കണാം. ടൂറിസാം ഓപകറകറ്റഴ്സ്,
വികനാ്
സഞ്ചാരിേള്
എന്ിവസര
ഇതരാം
ോരയങ്ങളില്
കബാധവത്കേരികണാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

101

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

6) ‘Kerala Captive Elephant (Management and Maintenance) Rules – 2012’,
നിയമലാംഘേര്ക്ക്കുള്ള ശിക്ഷാ നടപടിേള് കൂടി ഉള്സപടുതി
സമഗ്രമാകണാം.
7) Kerala Forest (Regulation of Saw Mills and other Industrial Units)- Rules
ോലാനസൃതമായി പരിഷ്കരികണാം.
8) വനാം വകുപ്, കമാകടാര്ക് വാഹന വകുപ്, കപാലീസ്, പി.ഡബലയ്ുു.ഡി, എന്ീ
വകുപ്പുേളുസട ഏകോപനാം, വനാം വകുപ്പുമായി ബന്ധസപട വിഷയങ്ങളില്
കൂടുതല് ോരയക്ഷമമാകണാം.
9) ഹ്സ്ോലകതയ്ക്ക്, സ്ോരയ ഭൂമിയിസല േണ്ടല് വനങ്ങളുസട
സാംരക്ഷണതിന് സര്ക്കാര്ക് സഹായാം നല്കുേയാം, ്ീര്ക്ഘ ോല
പദ്ധ്തിയായി ഇതരാം പ്രക്ശങ്ങള് സര്ക്കാര്ക് ഏസറ്റടുക്കുേയാം കവണാം.
10) ‘Community Conserved Area’ (CCA) -േള്ക് പ്രകതയേ പരിഗണന
നല്േണാം. നഗര പ്രക്ശങ്ങള്, വി്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങകളാടു കചര്ക്ന്ന
േിടക്കുന് അധിേ ഭൂമി എന്ിവിടങ്ങളില് സചറുവനങ്ങള് നിര്ക്മ്മിച്
പരിപാലിക്കുന്ത് സ്ാഗതാര്ക്ഹമാണ്.
11) ആനതാരേള് േസണ്ടതി സാംരക്ഷിക്കുന്ത് മനഷയ - മൃഗ സാംഘര്ക്ഷങ്ങള്
ഒരു പരിധി വസര കുറയ്ക്കുാം.
12) Non Timber Forest Produce (NTFP) കശഖരികല്, വില്പന, മൂലയവര്ക്ദ്ധ്നവ്
എന്ിവയില് വനാം വകുപ് മുഖാന്തിരാം, വനവിഭവങ്ങസള ആശ്രയിച്ചു
ജീവിക്കുന് ജനവിഭാഗങ്ങളുസട പങ്കാളിതാം അനവ്ിക്കുേയാം, ഇതരാം
ഉല്പന്ങ്ങളുസട വിപണി മൂലയവാം കവവിദ്ധ്യവല്കരണവാം വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ
വഴി കൂടുതല് വരുമാനാം ആര്ക്ജികാന് ഇവസര പ്രാപ്തരാക്കുേയാം സചയ്യുേ.
13) Joint Forest Management പദ്ധ്തിേള്ക് നിയമ പിന്തണ നല്കുേ.
14) വിേസന - ആസൂത്രണ കമഖലേളില് പാരിസ്ഥിതിേ ഘടേങ്ങള്ക്
മതിയായ പ്രാധാനയാം നല്കുേ.
15) 01.01.1977 -ന് മുന്പ് വനാം കേകയ്യറി കൃഷി സചയ്ത് വരുന്വര്ക്ക് വനമല്ലാത
പ്രക്ശങ്ങള് കൃഷികായ് നല്കുേ. 01.01.1977 -ന് കശഷമുള്ള വനാം
കേകയ്യറ്റങ്ങള് പൂര്ക്ണമായാം ഒഴിപിക്കുേ.
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16) തീരക്ശാം, തീരേടല്, എന്ിവയസട സാംരക്ഷണതിന് ‘Marine
Conservation Foundation’ ആരാംഭിക്കുേ. ‘Kerala Coastal Zone
Management Authority’ യില് വനാം വകുപ് ഉക്യാഗസ്ഥസരയാം
ഉള്സപടുത്തുേ.
17) മൃഗശാലേസള വനാം വകുപിസന്റ പരിധിയില് സോണ്ട വരിേ.
18) വനതിസല ജല കരാതസ്സുേളുസട സാംരക്ഷണാം, അധിനികവശ സ്ഭാവമുള്ള
ജീവി വര്ക്ഗങ്ങളുസട നിയന്ത്രണാം, മനഷയ- വനയമൃഗ സാംഘര്ക്ഷാം,
ോലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, എന്ീ കമഖലേള്ക് വന നിയമങ്ങള്, നയ
പരിപാടിേള്, ആസൂത്രണാം, ഗകവഷണാം എന്ീ കമഖലേളില് മതിയായ
പ്രാധാനയാം നല്േണാം.
VI.

മാലിനയ സാംസ്കരണാം, ആകരാഗയവാം ശുചിത്വാം, മലിനീേരണാം.
1) മാലിനയ സാംസ്ക്കരണതിന് ഭൂമി ഏസറ്റടുക്കുകമ്പാള്, പ്രസ്തുത സ്ഥലതിസന്റ
പാരിസ്ഥിതിേവാം, നിയമപരവമായ അനകയാജയത, ഒരു സാകങ്കതിേ
സമിതിസയ നികയാഗിച് ഉറപാകണാം. ഉന്ത സാകങ്കതിേ നിലവാരമുളള
സാംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാപികണാം. കേന്ദ്രീകൃതവാം വികേന്ദ്രീകൃതവമായ
രീതിയില് മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം നടത്തുന്തിനള്ള ചുമതല, തകേശസ്യാം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങസള ഏല്പികണാം. സ്ോരയ കമഖലയില്
പ്രവര്ക്തിക്കുന് മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന യൂണിറ്റുേസള ോരയക്ഷമമായി
ഉപകയാഗസപടുതണാം.
2) മാലിനയങ്ങള് തരാം തിരിക്കുേയാം നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനതിന് സജമാക്കുേയാം
സചയ്യുേ എന്ത് മാലിനയാം സൃഷ്ടിക്കുന് വയക്തിയസട പ്രാഥമിേ ചുമതല
ആയിരികണാം. മാലിനയ കശഖരണതിന് തകേശ സ്യാം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്ക്േിഷ്ട സ്ഥലാം/സൗേരയാം ഒരുകിസകാടുക്കുേയാം
സപാതുസ്ഥലങ്ങളില് മാലിനയാം ഉകപക്ഷിക്കുന്ത് േര്ക്ശനമായി തടയേയാം
കവണാം.
3) സസപ്ഷകറ്റജില് നിന്് വളാം/ഊര്ക്ജാം ഉല്പാ്ിപിക്കുന് പദ്ധ്തിേള് ഓകരാ
ജില്ലയിലുാം ആരാംഭികണാം.
4) കജവ വിഘടനതിന് വികധയമാകുന് ഖരമാലിനയങ്ങള് സാംസ്ക്കരിക്കുന്തിന്
നമ്മുസട സാംസ്ഥാനതിന് അനകയാജയമായ പദ്ധ്തിേള് േസണ്ടതി
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നടപിലാകണാം. മാലിനയ കശഖരണാം, ഗതാഗതാം, നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം എന്ിവയ്ക്ക്
സപാതുവായ Protocol നിശ്ചയികണാം. സാനിറ്ററി മാലിനയങ്ങളുസട
നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനതിന് ശാസ്ത്രീയമായ മാന്ണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയികണാം.
5) മാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം, മാലിനയങ്ങളുസട ഉല്പാ്നാം കുറയ്ക്കല് എന്ീ
കമഖലയില് തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
വര്ക്ദ്ധ്ിപികണാം.
6) വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണതിലുാം, വിേസന പദ്ധ്തിേളിലുാം
Appraisal Protocol’ -സന്റ പ്രാധാനയാം പരികശാധികണാം.
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7) ‘Unified Public Health Act’
കേരളതില് നടപിലാകണാം.
സപാതുജനാകരാഗയ സാംവിധാനങ്ങള്, തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങസള
കൂടി സഹേരിപിച് സമചസപടുതണാം. ‘Urban Health Wing’-േളുസട
പ്രവര്ക്തനാം, ആകരാഗയ വകുപ്പുമായി ബന്ധിപികണാം.
8) സപാതു ജനാകരാഗയാം, മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം എന്ീ കമഖലേളില്
പ്രവര്ക്തിക്കുന് സാകങ്കതിേ വി്ഗ്ദ്ധസര അവരുസട പ്രകതയേ പ്രവര്ക്തന
കമഖലേളില് ്ീര്ക്ഘ ോലാം തുടരാന് അനവ്ിക്കുന്ത് അവരുസട സതാഴില്
കവ്ഗ്ദ്ധയാം സമചസപടുതാന് ഉപേരിക്കുാം. Kerala State Pollution Control
Board തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുസട ോരയകശഷി വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേയാം
പ്രവര്ക്തന കമഖല വിപുലസപടുത്തുേയാം കവണാം. തകേശ സ്യാം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന കമഖലയില് മതിയായ
കയാഗയതയള്ളവസര നിയമിക്കുേയാം ‘Green Skill Development Programme’
കപാസലയള്ള തുടര്ക് പരിശീലനങ്ങള് നല്കുേയാം കവണാം.
9) പായത് രാജ് ആക്ട്, കേരള മുനിസിപാലിറ്റി ആക്ട് എന്ിവ കഭ്ഗതി
വരുതി നിയമലാംഘനതിന് ഉയര്ക്ന് ശിക്ഷ ഏര്ക്സപടുത്തുേ. അറവ
ശാലേളുസട ശുചിത്ാം, അറവ മാലിനയങ്ങളുസട സാംസ്ക്കരണാം എന്ിവ
ഉറപാക്കുന്തിനള്ള വകുപ്പുേള് നിയമതില് കചര്ക്കണാം. ഭക്ഷയ സുരക്ഷ,
ഭക്ഷയ കമഖലയിസല മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം എന്ിവ ോരയക്ഷമമാകാന്
ഭക്ഷയ സുരക്ഷാ വകുപ്, ആകരാഗയ വകുപ്, തകേശ സ്യാം ഭരണ വകുപ്
എന്ിവയസട ഏകോപിപിച്ചുസോണ്ടള്ള പ്രവര്ക്തനാം ഉറപാക്കുേ. തകേശ
സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധസപടുതി ‘Food Inspector’ മാരുസട
അധിോര പരിധി പുനര്ക്നിര്ക്ണയിക്കുേ.
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10) നാഷണല് ഗ്രീന് രിബൂണല് മുകന്ാട് വച ‘Environmental Compensation’
എന് ആശയാം, തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി നടപിലാക്കുേ.
11) ബകയാ സമഡികല് മാലിനയങ്ങള്, സേടിടാവശിഷ്ടങ്ങള് എന്ിവ തരാം
തിരിക്കുന്തിനാം സാംസ്ക്കരിക്കുന്തിനാം ജില്ലാ തലതില് സാംസ്ക്കരണ
കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുേ. ഉയര്ക്ന് അളവില് മാലിനയങ്ങള് പുറന്തള്ളുന്
വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, വയവസായ പാര്ക്ക്കുേള് എന്ിവ
കയാടനബന്ധിച് മാലിനയ സാംസ്ക്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള് നിര്ക്ബന്ധമാക്കുേ.
12) ‘Waste Management’ -മായി ബന്ധസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന് എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുാം സാകങ്കതിേ സഹായാം നല്കുന് സപാതു കേന്ദ്രങ്ങള്,
റിസര്ക്ച് ആന്റ് ഡവലപ്ഷസമന്റ് കേന്ദ്രങ്ങള് എന്ിവ സ്ഥാപികണാം.
വി്യാഭയാസ ഗകവഷണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമായള്ള ക്രിയാത്മേമായ
സഹേരണാം, ബന്ധസപട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം ഫലപ്ര്മായ
ഏകോപനാം, സ്ോരയ സാംരാംഭങ്ങസള കപ്രാതാസാഹിപിക്കുന്തിനാം മാലിനയ
നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന യഞ്ജതില് േണി കചര്ക്ക്കുന്തിനമുള്ള നടപടിേള്, എന്ിവ
ഉറപാക്കുേ. മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് ഏര്ക്സപടിരിക്കുന്
സ്ഥാപനങ്ങളുസട
പ്രവര്ക്തനാം
സുതാരയമാക്കുേ,
ഇതരാം
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട ഓണ്ക കലന് ഡാറ്റാ കബസുേള്
നിര്ക്മ്മിക്കുേ, വില്പന കേന്ദ്രാം വഴി തസന് പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയങ്ങള്
തിരിസചടുക്കുന്
‘Extended
Producer
Responsibility
(EPR)’
സാംവിധാനങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
VII.

ഊര്ക്ജാം, വയവസായങ്ങള്, അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, ടൂറിസാം
1) അമിതമായ ഊര്ക്ജ ഉപകഭാഗാം, നടത്തുന് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുസട
ഊര്ക്ജാവശയങ്ങള് കൃതയമായി ഓഡിറ്റ് സചയ്യണാം. സര്ക്കാര്ക് സേടിടങ്ങള്
പരമാവധി ഊര്ക്ജ സാംരക്ഷണാം സാധയമാകുന് രീതിയില് രൂപേല്പന
സചയ്യണാം.
2) പുനരുപകയാഗികാവന്
ഊര്ക്ജ
കരാതസ്സുേള്
പരമാവധി
ഉപകയാഗസപടുത്തുേയാം, സാംരക്ഷിക്കുേയാം സചയ്യണാം. (ഉ്ാ: ‘Floating Solar
Photo voltaic Power Projects’(FSPV). പരമ്പരാഗതമല്ലാത,
പുനരുപകയാഗികാവന് ഊര്ക്ജ കരാതസ്സുേള് ഉപകയാഗസപടുത്തുന്
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തിനാവശയമായ നിയമ/നയ പരിപാടിേള് ആവിഷ്കരിച് നടപിലാകണാം.
വീടുേളില് കസാളാര്ക് കവ്ുതി ഉത്കപാ്ിപിച് general grid -കലക് കേമാറ്റാം
നടത്തുന്തിനള്ള നിബന്ധനേള്, സേടിട നിര്ക്മ്മാണ ചടങ്ങളില്
ഉള്സപടുത്തുേ. കൂടിയ കതാതില് കവ്ുതി ഉപകയാഗിക്കുന് വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങളുസട
ഊര്ക്ജാവശയതിസന്റ
നിശ്ചിത
ശതമാനാം,
പുനരുല്പാ്ിപികാവന് ഊര്ക്ജ കരാതസ്സുേളില് നിന്് സ്ന്തമായി
ഉല്പാ്ിപിക്കുന്ത് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ.
3) ചിലവ കുറെ ഊര്ക്ജ കരാതസ്സുേള് േസണ്ടത്തുന്തിനാം
ഉപകയാഗിക്കുന്തിനമുള്ള ഗകവഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്ക് പ്രാധാനയാം
നല്കുേ.
4) ‘Energy Management Centre’ -സന ഊര്ക്ജ ഉല്പാ്ന, വിതരണ,
സാംരക്ഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട കനാഡല് ഏജന്സി ആയി
ഉപകയാഗസപടുത്തുേ. എനര്ക്ജി മാപിാംഗ്, ഓഡിറ്റിാംഗ് എന്ിവ തകേശ സ്യാം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖാന്തിരാം നടത്തുേ, അസനര്ക്ടിസന ‘Energy
Management Centre’ മായി ലയിപിക്കുന്തിനള്ള സാദ്ധ്യതേള് ആരായേ.
അസനര്ക്ടിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് പുനര്ക് നിര്ക്വചിക്കുേ. KSEB, ANERT,
Electrical Inspectorate, Local Self Government, Energy Management
Centre എന്ിവയസട പ്രവര്ക്തനാം ഏകോപിപിക്കുേ.
5) തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുകഖന
Building Code’ നടപിലാക്കുേ.
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6) ഊര്ക്ജ സാംരക്ഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്കായി സര്ക്കാര്ക് എടുതിുള്ള
തീരുമാനങ്ങസള ഉള്സകാള്ളുന് രീതിയില്, 'കസ്റ്റാര്ക് പര്ക്കചസ് ചടങ്ങള്'
പരിഷ്കരിക്കുേ.
7) ഊര്ക്ജ
ക്ഷമതാ
മാന്ണ്ഡങ്ങള്
കൃതയമായി
പാലിക്കുന്
കവ്ുകതാപേരണങ്ങള് മാത്രാം സാംസ്ഥാനത് വില്പന നടതാന്
അനവ്ിക്കുേ.
VIII.

വയവസായങ്ങള്
1) ഭക്ഷയ സാംസ്ക്കരണാം, ഐ.റ്റി ഹാര്ക്ഡ് സവയര്ക്, ഇലകരാണിക്സ്, ടൂറിസാം, കൃഷി
എന്ിവയമായി ബന്ധസപട സചറുേിട, ഇടതരാം സാംരാംഭങ്ങസള
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കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേ. K-SWIFT, Invest Kerala Portal തുടങ്ങിയ
സകങ്കതങ്ങസള
ഉപകയാഗസപടുതി
ഇതരാം
സാംരാംഭങ്ങള്
ആരാംഭിക്കുന്തിനള്ള നടപടിേള് ലളിതമാക്കുേ.
2) സപാതു - സ്ോരയകമഖലയസട സാംയക്ത സാംരാംഭങ്ങള്, പി.പി.പി കമാഡല്
സാംരാംഭങ്ങള്, സതാഴിലാളി സാംഘടനേളുസട നികക്ഷപ സാംരാംഭങ്ങള് എന്ിവ
കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേ.
3) സാംസ്ഥാനസത ഇന്ഡേിയല് പാര്ക്ക്, േിന്ഫ്ര പാര്ക്ക് എന്ിവയസട
പ്രവര്ക്തനാം സി.എാം.ഡി മുകഖന സമഗ്രമായി പരികശാധിക്കുേ.
4) KSIDC, SIDCO, KSIE എന്ിവയസട പ്രവര്ക്തനാം ഒരു കുടകീഴില്
ഒരുമിപിക്കുേ.
IX.

ഖനനാം
1) കമനിാംഗ് & ജികയാളജി വകുപിസന പരിസ്ഥിതി വകുപിസന്റ േീഴിലാക്കുേ.
വകുപിസന ആധുനീേരിക്കുേ. വിവര സാകങ്കതിേ വി്യ സകങ്കതങ്ങള്
ഉപകയാഗിച് വകുപിസന്റ സുതാരയത, ോരയക്ഷമത എന്ിവ വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ.
2) കമാകടാര്ക് വാഹന വകുപില് നിന്് വാഹനങ്ങളുസട വിവരങ്ങള് കമനിാംഗ് &
ജികയാളജി വകുപിന് കനരിട് സവബ് കസവനങ്ങളിലൂസട ലഭയമാക്കുന്ത്
കവഗതില് ഇ - പാസ്സ് നല്കുന്തിന് സഹായേരമാകുാം. വാഹനങ്ങളില്
ജി.പി.എസ് ഘടിപിക്കുന്തുാം, വാഹനങ്ങളുസട ഭാരവാഹേ കശഷി
ക്ലിപ്തസപടുത്തുന്തുാം അനധികൃത ഖനനാം തടയാന് സഹായിക്കുാം.
3) കൈാണ്ക സര്ക്കവ ഉപകയാഗിച് ഖനിജങ്ങളുസട 3-ഡി മാപിാംഗ്, ഖനനാം
സചയ്യാവന് ധാതുകളുസട അളവ് എന്ിവ കശഖരിക്കുന്ത് അനധികൃത
ഖനനാം തടയാം.
4) കമനിാംഗ് എഞ്ചിനീയറിാംഗില് ഡികപ്ലാമ കോഴ്സുേള് സാംസ്ഥാനത്
ആരാംഭിക്കുേ.
5) ഖനനതിന് ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വി്യേള് നടപിലാക്കുേ.
6) പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനാം നടതി, കയാഗയമായവയ്ക്ക് കവഗതില്
പാരിസ്ഥിതിോനമതി നല്കുന്തിന്, സാംസ്ഥാന തലതില് ഒരു
അകതാറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുേ.
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X.

അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്
1) സാംസ്ഥാനതിസന്റ ്ീര്ക്ഘോല ആവശയേത േണകിസലടുത് അടിസ്ഥാന
സൗേരയ വിേസനതിന് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേ; ഇകതാസടാപാം ഒരു
‘Implementation Plan’ -ഉാം തയ്യാറാകി ഉപകയാഗിക്കുേ. മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന്
ോലാനസൃതമായി പരിഷ്കരിച്ചു സോണ്ടിരികണാം. ഇതിനായി ഈ
കമഖലയില് കവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ള ഒരു ടീമിസന നികയാഗിക്കുേ.
2) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് ഓകരാ പദ്ധ്തിയാം പൂര്ക്തീേരിക്കുന്തിന് നിശ്ചിത
സമയക്രമാം നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ.
3) ‘Town and country planning Act – 2016’ ല് ആവശയമായ കഭ്ഗതിേള്
വരുതി ‘Inter District Spatial Plans’ തയ്യാറാക്കുന്തിനള്ള വയവസ്ഥേള്
കൂടി ഉള്സപടുത്തുേ.
4) Town and country planning Act 2016 -ുുാം പഞ്ചായതീരാജ് ആക്ടുാം തമ്മില്
ശരിയാാംവണാം കയാജിപിച് പ്രവര്ക്തിപിക്കുേ. ജില്ലാ തല പദ്ധ്തിേള്, Town
and country planning Act - 2016 ന് അനകയാജയമായ വിധതില്
തയ്യാറാക്കുേ.
5) സേടിട
നിര്ക്മ്മാണതിനള്ള
അനമതിേള്
ഏേ
ജാലേ
സാംവിധാനതിലൂസട കവഗതില് ലഭയമാക്കുേ. നിര്ക്മ്മാണ സാമഗ്രിേളുസട
ലഭയത ഉറപാക്കുേ.

XI.

ടൂറിസാം
1) ടൂറിസാം പദ്ധ്തിേളുസട സ്ീോരയത പരികശാധിച് അനമതി നല്കുന്തിനള്ള
നടപടിക്രമങ്ങള് കവഗതിലാക്കുേ.
2) ടൂറിസാം പദ്ധ്തിേളുസട ‘Green Appraisal’, ‘Life Cycle Appraisal’, ‘Socioeconomic Appraisal’ എന്ിവ നിര്ക്ണയിച് മാത്രാം പദ്ധ്തിേള്ക് അനമതി
നല്കുേ.
3) ടൂറിസാം പദ്ധ്തിേള്കായി അന്തര്ക് വകുപ് സ്ഥല കേമാറ്റ നടപടിേള്
ലളിതമാക്കുേ.
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4) സേുവള്ളങ്ങള് മൂലാം ോയല് ജലമലിനീേരണാം നിയന്ത്രികാന് അടിയന്തിര
നടപടിേള് സ്ീേരിക്കുേ.
5) ഫാാം, സഹല്ത് ടൂറിസതിസന്റ അനന്തര സാധയതേള് ശാസ്ത്രീയ
പദ്ധ്തിേള് ആവിഷ്കരിച് പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
XII.

ജലാം
1) ജല കരാതസ്സുേളുസട സുസ്ഥിര വിനികയാഗാം, സാംരക്ഷണാം, ഉപകഭാഗ
ആസൂത്രണാം എന്ിവയ്ക്കായി ‘Integrated Water Resources Management’
(IWRM) സാംവിധാനാം രൂപസപടുത്തുേ. ന്ീ സാംരക്ഷണതിനായി ഒരു
സ്തന്ത്ര സാംവിധാനമായി ‘River Basin Authority’ സ്ഥാപിക്കുേ. അാംഗീകൃത
‘Water Shed Management Plans’ അനസരിച് ബന്ധസപട എല്ലാ
വകുപ്പുേള്/ഏജന്സിേള്/അകതാറിറ്റിേള് എന്ിവസയ ഏകോപിപിച്
പ്രവര്ക്തികാന് ഈ അകതാറിറ്റിസയ അനവ്ിക്കുേ.
2) നീര്ക്തട/നീര്ക്മറി പ്രക്ശങ്ങളുസട അനരക്ഷണതിനായി, ‘Water Shed
Management Committee’ േസള നികയാഗിക്കുേ. ജല ലഭയത/വിനികയാഗാം
സാംബന്ധിച എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം ടി േമ്മിറ്റിേള് കശഖരിച് സൂക്ഷിക്കുേ. ജല
കരാതസ്സുേള്ക് ‘Water Account, Water Budget’ എന്ിവ
രൂപസപടുത്തുേ.
3) State River Basin Authority -യസട േീഴില് ‘കവമ്പനാട് സഡവലപ്സമന്റ്
അകതാറിറ്റി’ സ്ഥാപിക്കുേ.
4) ജല കരാതസ്സുേളുസട സമ്പൂര്ക്ണ വിവരങ്ങള് കശഖരിച്, സൂക്ഷിച്
ലഭയമാക്കുന് ഒരു ‘സവബ് കപാര്ക്ടല്’ രൂപസപടുത്തുേ.
5) മൂന്് ജില്ലേളിലായി വയാപിച്ചു േിടക്കുന് കുടനാട് ജല കശഖര പ്രക്ശാം
അപൂര്ക്വ ആവാസ വയവസ്ഥേസള ഉള്സകാള്ളുന് സവികശഷ
പ്രാധാനയമുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിേ കമഖലയാണ്. കമഖലസയ പൂര്ക്ണമായി
ഉള്സകാള്ളുന് ഭരണ നിര്ക്വഹണ സാംവിധാനാം കുടനാട് പ്രക്ശതിസന്റ
സമഗ്ര, സുസ്ഥിര വിേസനതിന് ആവശയമാണ്. ഉയര്ക്ന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്,
േര്ക്ഷേര്ക്, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രഞ്ജര്ക്, എന്ിവരടങ്ങിയ ഒരു ഉപക്ശേ
സമിതിസയ നികയാഗിച്, ടി സമിതിയസട ശുപാര്ക്ശേള് കൂടി പരിഗണിച്
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കമഖലയിസല സാംരക്ഷണ, വിേസന പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ആസൂത്രണാം
സചയ്യണാം.
6) ക്ശീയ ജലനയാം -2012 മായി സപാരുതസപടുന് പുതുകിയ സാംസ്ഥാന
ജലനയാം പ്രഖയാപികണാം.
7) കവമ്പനാട് ോയലിസന്റ ജലസാംവഹന കശഷി വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുന്തിനള്ള
നടപടിേള് സമഗ്രവാം ശാസ്ത്രീയവമായി രൂപേല്പന സചയ്യണാം.
8) എാം.എസ് സ്ാമിനാഥന് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്ത കപാസല, കുടനാട്
കമഖലയില്, ഏേ വിള കൃഷിേള് അവസാനിപിച് മിശ്ര/സാംകയാജിത കൃഷി
രീതിേള് അവലാംബികണാം. കുടനാടിസല തനത് മണ് ഉപകയാഗിച്
നിര്ക്മ്മിക്കുന് ബണ്ടേള് ശുദ്ധ് ജല കശഖരണതിന് ഏസറ പ്രകയാജനസപടുാം.
9) സവള്ളസപാക സൂചനേള് മനസ്സിലാക്കുന്തിന് ന്ിേളില് Stream Guages
(Staff Guages) -േള് സ്ഥാപികണാം.
10) കുഴല് േിണര്ക് നിര്ക്മ്മിച്ചുസോടുക്കുന് ഏജന്സിേള്ക് രജികേഷന്
നിര്ക്ബന്ധമാകണാം. പ്രസ്തുത ഏജന്സിേളില് നിന്് പ്രതിമാസാം
വിവരകശഖരണാം നടതണാം. ഇതരാം വിവരങ്ങള് ജല വകുപ് സവബ്
കപാര്ക്ടലില് പ്രസിദ്ധ്ീേരികണാം.
11) കേരള വാടര്ക് അകതാറിറ്റി ഉള്സപസടയള്ള കുടിസവള്ള വിതരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുസട
ജല
ഉപകഭാഗാം,
വിതരണ
ശയാംഖലേളില്
പാഴായികപാകുന് സവള്ളാം എന്ിവ സാംബന്ധിച േണക്കുേള് ഓഡിറ്റ്
സചയ്യസപടണാം. ജലനഷ്ടാം കുറക്കുന്തിന് സമയബന്ധിത നടപടിേള്
സ്ീേരികണാം.
സവള്ളതിസന്റ
നിരക്കുേള്
ോലാനസൃതമായി
പരിഷ്കരികണാം. ജലനഷ്ടാം തിരിചറിയന്തിനാം, പരിഹരിക്കുന്തിനാം
നിലവില് തിരുവനന്തപുരാം നഗരതില് ഉപകയാഗിക്കുന് ‘IBM Analytics and
Mobility Solutions’ എന് മാര്ക്ഗാം സാംസ്ഥാനതാേമാനാം ഉപകയാഗികണാം.
12) മലിനജലാം ശാസ്ത്രീയമായി സാംസ്ക്കരിച് ജലകരാതസ്സുേളുസട മലിനീേരണാം
തടയന്തിന് നടപടിേള് സ്ീേരികണാം.
13) ജലാശയങ്ങള്, ന്ിേള്, മറ്റ് ജലവാഹിനിേള് എന്ിവയിസല കേകയ്യറ്റാം,
നിേതല് എന്ിവ തടയന്തിന് ഇവയസട യഥാര്ക്ഥ അതിരുേള് സര്ക്കവ
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നടതി കരഖസപടുത്തുേയാം കേകയ്യറ്റങ്ങള് അടിയന്തിരമായി ഒഴിപിക്കുേയാം
കവണാം.
XIII.

ോലാവസ്ഥ, വയതിയാനാം, ദുരന്ത നിവാരണാം.

a) Environment (Protection) Act, 1986
1) സാംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അകതാറിറ്റിയില് തകേശ സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധയാം നല്കുേ.
2) Directorate of Environment and Climatic Change (DOECC) -സന
Environment (Protection) Act -1986 നടപിലാക്കുന്തിന് ചുമതലസപടുത്തുേ.
DOECC യസട േീഴില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് SEIAA, SWAK, KCZMA തുടങ്ങിയ
സ്ഥാപനങ്ങസള ോരയക്ഷമമായി ഏകോപിപിക്കുന് രീതിയില് DOECC -സയ
പുന:സാംഘടിപിക്കുേ.
3) ോലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, ദുരന്തനിവാരണാം എന്ീ കമഖലേളിസല
ഗകവഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്ക്, Kerala State Council for Science,
Technology and Environment -സന, കനാഡല് ഏജന്സി ആകിസകാണ്ട്,
ഫണ്ടേള് അനവ്ിക്കുേ.
4) ഈ കമഖലയിസല പരിശീലന പരിപാടിേള് State Disaster Management
Authority, (SDMA), Institute of Land and Disaster Management (ILDM)
എന്ിവ ഒരുമിച് സാംഘടിപിക്കുേ.
5) ദുരന്ത നിവാരണതിന് പ്രകതയേ കപാലീസ് കസനസയ നികയാഗിക്കുേ. SDRF
ബറ്റാലിയസന ഫയര്ക് & റസ്കൂ വകുപിന് േീഴിലാക്കുേ. ദുരന്ത
നിവാരണവമായി ബന്ധസപട് കപാലീസ് കസനയിസല എല്ലാവര്ക്ക്കുാം
സരയിനിാംഗ് നല്കുേ.
6) ദുരന്ത നിവാരണതിന് തകേശ തലതില് പ്ലാനിാംഗ് നടത്തുേ. വാര്ക്ഡ്
തലതില് ദുരന്ത നിവാരണ സാംഘങ്ങള് രൂപീേരിക്കുേ.
7) ദുരന്ത സാധയതാ കമഖലേളില് ജീവിക്കുന്വസര പുനരധിവസിപിക്കുേയാം
ഇതരാം കമഖലേളില് നിര്ക്മ്മാണ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്ക് േര്ക്ശന
നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേയാം സചയ്യുേ. ഇതരാം പ്രക്ശങ്ങസള
കരഖസപടുത്തുന് രീതിയില് ഭൂവിനികയാഗ നയങ്ങള് രൂപീേരിക്കുേ.
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b) Environment Policy - 2009.
1) ോലാവസ്ഥ വയതിയാനാം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് എന്ിവസയ സചറുക്കുന്
/ലഘൂേരിക്കുന് നടപടിേള് നയ കരഖയില് ഉള്സപടുത്തുേ.
2) സാംസ്ഥാനത് വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സാംവിധാനാം നിലനില്ക്കുന്തിനാല്
പരിസ്ഥിതി സാംരക്ഷണ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്, താസഴ തടില് നിന്ന തസന്
ആരാംഭികണാം. ‘Local Level Action Plans on Climate Change’ (LAPCC),
Local Level Climate Change Cell (LLCCE) എന്ിവ രൂപീേരികണാം.
3) ോലാവസ്ഥയ്ക്കനകയാജയമായ കൃഷി രീതിേള്, പരമ്പരാഗത വിതിനങ്ങളുസട
സാംരക്ഷണാം, കജവകൃഷി, േണ്ടല് വനങ്ങളുസട സാംരക്ഷണാം, ഭൂഗര്ക്ഭ
ജലകശാഷണാം തടയല്, മഴസവള്ള സാംഭരണാം, അണസകുേളുസട ആഴാം
വര്ക്ദ്ധ്ിപികല്, ന്ിേളില് ഓകരാ സീസണിലുാം ലഭയമായ ജലതിസന്റ അളവ്
നിരീക്ഷികല്, ചതുപ്പുനിലങ്ങളുസട ജലസാംവഹന കശഷി പരികശാധന,
ഊര്ക്ജക്ഷമതയള്ള ഗ്രീന് ബില്ഡിാംഗ് സാകങ്കതിേ വി്യയസട വയാപനാം,
പാരിസ്ഥിതിേ വിഷയങ്ങളില് ഡിജിറ്റല് വിവരകശഖരണാം, ദുരന്തങ്ങസള
സാംബന്ധിച ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങളുസട കശഖരണവാം വയാപനവാം,
സേടിടങ്ങളുസട ‘safety audit’, Disaster Management Professionals -സന്റ
കസവനാം താസഴ തടികലക്കുാം വയാപിപികല്, സാംസ്ഥാന, ജില്ല, തകേശ ഭരണ
കൂടങ്ങളുസടയാം ബന്ധസപട വകുപ്പുേള്, അകതാറിറ്റിേള്, ഏജന്സിേള്,
അനബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയസട ഫലപ്ര്മായ ഏകോപനാം,
carbon foot printing, Bench Marking, Green Appraisal protocol എന്ിവ
Environment Policy -2009 ല് ഉള്സകാള്ളികണാം.
c) Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act, 2008
1) ോലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം എന് പ്രതിഭാസസത, ശരിയായി
ഉള്സകാള്ളുന് രീതിയില് നിയമസത പരിഷ്കരികണാം. 'ോര്ക്ഷിേ
വിേസനാം' എന്ത് 'ോലാവസ്ഥാ വയതിയാനങ്ങസള അതിജീവിക്കുന്
സുസ്ഥിര കൃഷി' എന് ോഴ്ചപാടികലക് മാറുന് രീതിയില് നിയമാം
പുന:സാംഘടിപികണാം.
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2) നിയമതില് 'കോള് നിലങ്ങള്' വയക്തമായി നിര്ക്വചികണാം.
ചതുപ്പുനിലങ്ങള്,
സവള്ളസപാക
സാധയതയള്ള
സ്ഥലങ്ങള്
എന്ിവിടങ്ങളിസല സേടിടനിര്ക്മ്മാണാം നിയന്ത്രണ വികധയമാകണാം.
3) നിയമതില് നിര്ക്കേശിചിരിക്കുന് വിധതില് ജി.എസ്.ഐ അധിഷ്ടിതമായ
ഡിജിറ്റല് - കസ്പഷയല് - സടാംകപാറല് ഡാറ്റാ കബസ് നിര്ക്മ്മിസചടുത്
സപാതുജനങ്ങള്ക് ലഭയമാകണാം.
4) State Wetland Authority of Kerala (SWAK) സാകങ്കതിേ വി്ഗ്ദ്ധസര
ഉള്സപടുതി പുന:സാംഘടിപികണാം. DOECC കനാഡല് ഏജന്സി
ആയതിനാല് ആവശയമായ സാകങ്കതിേ സഹായാം SWAK -ന് നല്േണാം.
d) ‘One Health’ സമീപനാം.
സൂക്ഷ്മാണു ജീവിേള് മരുുുന്നേകളാട് പ്രതികരാധാം വളര്ക്തിസയടുക്കുന്ത്
തടയാന് ‘വണ്ക സഹല്ത് ’ സമീപനാം സാംസ്ഥാനത് നടപില് വരുതണാം.
ോലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, പേര്ക്ചവയാധിേളുസട വയാപനതിന് ഇടവരുത്തുന്ന.
ആയതിനാല് വിവിധ വകുപ്പുേളുസട ഏകോപനകതാസട, വളര്ക്ത്തുമൃഗങ്ങള്,
പക്ഷിേള്, മത്സ്യങ്ങള് എന്ിവയിലൂസട കരാഗോരിേള് പടരുന്ത് തടയന്തിനാം,
ആശുപത്രിേള്, ആകരാഗയ സാംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയിലൂസട സൂക്ഷ്മ
ജീവിേളുസട വയാപനാം തടയന്തിനാം, ആന്റിബകയാടിക് മരുന്നേള് ശാസ്ത്രീയമായി
മാത്രാം ഉപകയാഗിക്കുന്തിലൂസട കരാഗോരിേള് ആന്റിബകയാടിേ് ഔഷധങ്ങകളാട്
പ്രതികരാധ കശഷി വളര്ക്തിസയടുക്കുന്ത് തടയന്തിനാം ആവശയമായ നടപടിേള്
സ്ീേരികകണ്ടതുണ്ട്.
4.9 Accountability and Pubic Grievance Redress Mechanisms in Government.

(9th Report)

േമ്മീഷസന്റ 9-ാമത് റികപാര്ക്ടാണിത്. ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ സമീപന
കരഖയിസല 7-ാമസത പഠനകമഖലയായി തിരസെടുത 'ഉതരവാ്ാധിഷ്ടിത ഉക്യാഗസ്ഥ
സാംവിധാനാം' (Towards more accountable bureaucracy) -ല് ‘ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി
വിേസനാം’ ‘ഉക്യാഗസ്ഥ പരിഷ്കാരാം’, എന്ീ രണ്ട് റികപാര്ക്ുേള് ഇതികനാടോം തസന്
സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിചിുണ്ട്. ഈ പഠന കമഖലയില് ഉള്സപുവരുന് വിഷയമാണ്
‘സര്ക്കാരിസല അകൗണ്ടബിലിറ്റിയാം സപാതുജന പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനവാം’ എന്ത്.
ഈ കമഖലയില് ഉള്സപട
നിലവിലുള്ള അകൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപാക്കുന്തിനള്ള
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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സാംവിധാനങ്ങളുാം, സപാതുജന പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങളുാം പരികശാധിച്, ആയത്
കൂടുതല് ോരയക്ഷമമാക്കുന്തിനാവശയമായ ശുപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിക്കുേ
എന്താണ് പഠനതിസന്റ ലക്ഷയാം.
സര്ക്കാര്ക് സാംവിധാനതില്, തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുേയാം നടപിലാക്കുേയാം
സചയ്യുകമ്പാള് ബന്ധസപട അധിോരിേള് തങ്ങളില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന് അധിോരതിന്
ആനപാതിേമായി തങ്ങളുസട പ്രവൃതിക് ഉതരവാ്സപടുേ എന്ത്, അഴിമതിരഹിതവാം
സുതാരയവമായ ഒരു ഭരണ സാംവിധാനാം സേടിപടുക്കുന്തിന് അനിവാരയമാണ്. സര്ക്കാര്ക്
സാംവിധാനങ്ങളുസട
കസവനപ്ര്ാനവമായി
ബന്ധസപുണ്ടാകുന്
പരാതിേള്
സമയബന്ധിതമായാം ോരയക്ഷമമായാം തീര്ക്പാകകണ്ടതുണ്ട്. പരാതി പരിഹാരാം
സപാതുജനങ്ങള്ക് അനായാസാം ലഭയമാകുേയാം കവണാം എങ്കില് മാത്രകമ ‘ജനകേന്ദ്രിത
കസവനപ്ര്ാനതിലൂസടയള്ള സദ്ഭരണാം’ എന് ലക്ഷയാം സാര്ക്ഥേമാകസപടുേയള്ളൂ.
പഠനതില്, ഈ കമഖലയില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനാം, ഓകരാ
സ്ഥാപനവമായി ബന്ധസപട നിയമങ്ങള്, അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുാം മനഷയ വിഭവ
കശഷിയാം, ഓകരാ സ്ഥാപനതിസന്റയാം അധിോരങ്ങള്, പരിമിതിേള്, പ്രവര്ക്തനതിസല
തടസ്സങ്ങളുാം ബുദ്ധ്ിമുുേളുാം, പ്രവര്ക്തനാം സമചസപടുത്തുന്തിനാവശയമായ നിര്ക്കേശങ്ങള്
എന്ിവ ഉള്സപടുതി വിശ് പരികശാധന നടതി.
പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് വിഷയ
വി്ഗ്ദ്ധസര ഉള്സപടുതിസകാണ്ട് ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി, രൂപീേരിച്ചു.
ശ്രീ. ടി.പി.ബാബു, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
അഡ്. ബിനീഷ്. പി. ചാകകാ
ശ്രീ. ബി. കഗാപകുമാരന് നായര്ക്, അഡീഷണല് സസക്രടറി
ശ്രീ. ജയകേശന്, സസ്പഷയല് സസക്രടറി, നിയമ വകുപ്
ശ്രീ. കമാഹന് ലാല്, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. എസ്.ഡി.പിള്ള, IA & AS (റിട.)
ശ്രീ. എാം.സേ രാകജന്ദ്രന്, ഡയറക്ടര്ക്, ഖാ്ി കബാര്ക്ഡ് (റിട.)
കഡാ.എ. സുഹൃത്കകുമാര്ക്, സപ്രാഫ., ഗവ.കലാ കോകളജ്, തിരുവനന്തപുരാം (റിട.)
ശ്രീ. സുകരഷ് ചന്ദ്രന്, അഡീണല് കലാ സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. ഉ്യഭാന േകണ്ടത്, സീനിയര്ക് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്ക് (റിട.)
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താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങസളയാണ് പഠനതില് ഉള്സപടുതിയിുള്ളത്.
അകൗണ്ടബിലിറ്റി:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

C & AG ഓഡിറ്റ്
കലാകല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ് (കസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്).
തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല സപര്ക്കഫാര്ക്മന്സ് ഓഡിറ്റ് സാംവിധാനാം.
അഡ്മിനികേറ്റീവ് വിജിലന്സ് സസല്
ഫിനാന്സ് ഇന്സസ്പക്ഷന് വിാംഗ്
ചീഫ് സടനികല് എക്സാമിനര്ക്
ഇന്സസ്പക്ഷന് വിാംഗ് - കസ്റ്റാര്ക് & പര്ക്കചസ് വകുപ്
ഇകന്റണല് ഓഡിറ്റ്

പരാതി പരിഹാരാം:
1)
2)
3)
4)

Kerala State Human Rights Commission.
State Information Commission.
Kerala State Commission for Backward Classes.
Kerala State Commission for Economically Backward classes among forward
Communities.
5) Kerala State Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6) Kerala State Commission for Minorities.
7) Kerala State Womens Commission.
8) Kerala State Commission for persons with disabilities.
9) Kerala State Commission for Protection of Child Rights (KSCPCR).
10) Kerala State Electricity Ombudsmen.
11) Local Self Government Institutions Tribunal.
12) Ombudsman for Local Self Government.
13) Vigilance Tribunal.
14) Kerala Administrative Tribunal.
15) Police Complaints Authority.
16) Non - Resident Indians (Keralites)Commission.
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പഠനസത സാംബന്ധിച് വിഷയവി്ഗ്ദ്ധരുമായി ഒരു പ്രാഥമിേ കൂടിയാകലാചനാ
കയാഗാം 26.04.2019 -ന് കചര്ക്ന്ന. പഠനതില് ഉള്സപടുകതണ്ട സ്ഥാപനങ്ങള് ഏവ എന്ത്
തീരുമാനിച്ചു. പഠനതിനായള്ള ആശയക്കുറിപ് അന്തിമമാകി.
27.05.2019 -ന് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട രണ്ടാമസത കയാഗാം കചര്ക്ന്ന.
പഠനതില് ഉള്സപടുതിയ സ്ഥാപനങ്ങസള മൂന്് ഗ്രൂപ്പുേളായാം വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങസള
മൂന്് ഉപസമിതിേളായാം തിരിച്ചു. ഓകരാ ഗ്രൂപ് സ്ഥാപനങ്ങസളപറ്റിയാം പഠനാം
നടത്തുന്തിനള്ള ചുമതല ഓകരാ ഉപസമിതിേള്ക് നല്േി.
തുടര്ക്ന്് 07.08.2019 -ല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട മൂന്ാമത് കയാഗാം കചര്ക്ന്ന.
ഉപസമിതി അാംഗങ്ങളുസട കയാഗാം സമയബന്ധിതമായ ക്രമതില് നടതാന് തീരുമാനിച്ചു.
പഠനതില് ഉള്സപട സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് വിവരങ്ങള് കശഖരിച്ചു.
1) Acts, Rules, Regulations, Governing functioning of the statutory body.
2) Directives, Circulars, Office Memorandum etc. issued for regulating the functioning
of the body.
3) Terms of reference.
4) Administration/Annual Reports for last 3 years.
5) Budget details.
6) Annual Action Plans.
7) Hand Book.
8) Constraints, if any, faced by the Institution.
തുടര്ക്ന്് 30.09.2019, 01.10.2019, 05.10.2019, 10.10.2019 എന്ീ തീയതിേളില്
ബന്ധസപട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം പ്രതിനിധിേളുമായി വിശ്മായ ചര്ക്ചേള് നടതി
വിവരങ്ങള് കശഖരിച്ചു.
പഠനതിലുാം, വിവരകശഖരണതിലുാം, േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിലുാം
േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന് സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരതിസന്റ സ്ഥാപന പിന്തണ
കതടാന് തീരുമാനിക്കുേയാം തുടര്ക്ന്് സി.എാം.ഡി അധികൃതരുമായി ചര്ക്ച സചയ്ത് അവരുസട
സഹേരണവാം പങ്കാളിതവാം പഠനതില് ലഭയമാക്കുേയാം സചയ്തു.
തുടര്ക്ന്്, ഓകരാ ഉപസമിതിേളുസടയാം ചര്ക്ച സാംഘടിപിച് കശഖരിച വിവരങ്ങളുസട
അടിസ്ഥാനതില് പ്രാഥമിേ റികപാര്ക്ുേള് തയ്യാറാകി. സി.എാം.ഡി, തിരുവനന്തപുരതിസന്റ
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സഹായകതാസട ലഭയമായ വിവരങ്ങള്/സ്ഥിതി വിവരകണക്കുേള്/ചര്ക്ചേളിലൂസട
ഉരുതിരിെ ആശയങ്ങള് എന്ിവ അടിസ്ഥാനസപടുതി റികപാര്ക്ട് പൂര്ക്തീേരിച്ചു.
2021, ജനവരി മാസതില് റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I.

അകൗണ്ടബിലിറ്റി
1) മതിയായ ോരണങ്ങള് ഇസല്ലങ്കില് ഒരു വര്ക്ഷതില് ഒന്ിലധിോം തവണ
ഒകര സ്ഥാപനതില് ഓഡിറ്റ് നടതരുത്. സാംസ്ഥാന തലതില്,
വാര്ക്ഷിേ ഓഡിറ്റ് കപ്രാഗ്രാാം തയ്യാറാകി വകുപ്പുേസള അറിയികണാം. സി
ആന്റ് എ ജി, സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ് സപര്ക്കഫാമന്സ് ഓഡിറ്റ്
എന്ിവയസട വാര്ക്ഷിേ ഓഡിറ്റ് കപ്രാഗ്രാാം ഏപ്രില് മാസതില്
തയ്യാറാകസപടണാം.
2) അകൗണ്ടന്റ് ജനറല് ഓഡിറ്റ് നടതിയ സ്ഥാപനതില് വീണ്ടാം മസറ്റാരു
ഏജന്സി, ഓഡിറ്റ് നടത്തുകമ്പാള് എ.ജി യസട അഭിപ്രായാം കൂടി
കതകടണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്വകരയാം, അവരുസട േസണ്ടതലുേളില്
ഉതരവാ്സപടുകതണ്ടതാണ്.
3) എല്ലാ തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം എ.ജി യസട ‘Technical
Guidance Supervision’ -ന് േീഴില് ഓഡിറ്റിന് വികധയമാകണാം. അവയില്
വീണ്ടാം എ.ജി യസടകയാ സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപിസന്റകയാ, ഓഡിറ്റ്
നടകതണ്ടതില്ല. സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ് സി.എ.ജി യസട ടി.ജി.എസ്
സ്കീമില് സപടുന്താേയാല് ആവശയസമന്് കതാന്നന് പക്ഷാം മാത്രസമ
സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ് ഓഡിറ്റ് നടതിയ സ്ഥാപനങ്ങളില് സി.എ.ജി യസട സ്റ്റാറ്റൂടറി ഓഡിറ്റ് നടകതണ്ടതുള്ളൂ.
4) ഉക്യാഗസ്ഥരുസട സപര്ക്കഫാര്ക്മന്സ് അകപൈസല്, Last Pay Certificate
എന്ിവയില് ഓഡിറ്റ് ക്ലിയറന്സ് സാംബന്ധിച വിവരങ്ങള് ഉള്സപടുത്തുേ.
ഓഡിറ്റ് ബാധയതേള് കസവന പുസ്തേതില് കരഖസപടുതണാം.
5) നിയമസഭാ േമ്മിറ്റിേള്, ഓഡിറ്റ് റികപാര്ക്ടിസല എല്ലാ ഖണ്ഡിേേളുാം
അതാതുവര്ക്ഷാം തസന്് തീര്ക്പാകണാം.
6) ഓഡിറ്റ് സാംബന്ധിച പ്രവൃതിേളില്
സൗേരയങ്ങള് പ്രകയാജനസപടുതണാം.

വിവരസാകങ്കതിേ

വി്യയസട
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7) ഓഡിറ്റ് േമ്മറ്റി കയാഗങ്ങള് സമയാസമയങ്ങളില് കചരുേയാം േമ്മറ്റി
ശുപാര്ക്ശേള് കൃതയമായി നടപിലാക്കുേയാം സചയ്യണാം. ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്
ഇകാരയങ്ങളില് ആവശയമായ സരയിനിാംഗ് നല്കുേ.
8) ‘Performance Audit’ സന സ്ഥാപനങ്ങളുസട ആഭയന്തര സതറ്റ് തിരുതല്
സാംവിധാനമായി
ഉപകയാഗസപടുതണാം.
തകേശ
സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക് സഹായവാം മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങളുാം നല്കുന് സ്ഥാപനാം
എന് നിലയില് Performance Audit സാംവിധാനാം പ്രവര്ക്തികണാം. തകേശ
സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് മറ്റ് ഏജന്സിേളുസട ഓഡിറ്റിാംഗ്
നിരുത്സ്ാഹസപടുതണാം. കസ്റ്റാര്ക് പര്ക്കചസ്
വകുപ്, ധനോരയ
ഇന്സസപ്ഷക്ഷന് വകുപ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള് തകേശ സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് പ്രകതയേ സാഹചരയങ്ങളിസലാഴിസേ സ്ഥിരമായി ഓഡിറ്റ്
നടകതണ്ടതില്ല. ‘Information Kerala Mission’ തയ്യാറാകിയ ‘സാാംഖയ’ എന്
കസാഫ്റ്റ് സവയര്ക് എല്ലാ തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം
ഉപകയാഗസപടുതണാം.
9) കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേ. സ്ഥാപനങ്ങളിസല ഓഡിറ്റ്
വിവരങ്ങള് സവബ് കസറ്റില് പ്രസിദ്ധ്സപടുത്തുേ.
10) സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപിസന സ്തന്ത്രാധിോരങ്ങളുള്ള ഒരു ‘Quasi
Judicial’ സ്ഥാപനമാക്കുേ. സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്, സപര്ക്കഫാര്ക്മന്സ്
ഓഡിറ്റ് എന്ിവസയ ‘കസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് േമ്മീഷന്’ ആയി രൂപാന്തരസപടുത്തുേ.
ഒരു മുതിര്ക്ന് സഡപൂടി അകൗണ്ടന്റ് ജനറലിസന ‘സാംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
േമ്മീഷന്’ ആയി ചുമതലസപടുത്തുേ. േമ്മീഷസന്റ റികപാര്ക്ുേള് കനരിട്
നിയമസഭയ്ക്ക് നല്കുന്തിനാം, ഭരണ നിര്ക്വഹണതിനാം അധിോരങ്ങള്
നല്കുേ. േമ്മീഷസന്റ അപകലറ്റ് അധിോരാം കഹകകാടതിക് നല്കുേ.
11) സര്ക്കാര്ക്
ഉക്യാഗസ്ഥരുസട
അകൗണ്ടബിലിറ്റിസയ,
ചുമതല/ഉതരവാ്ിത്ാം എന്ിവയമായി ബന്ധിപിക്കുേ.
II.

അവരുസട

Internal Audit, Inspections.
1) Internal Audit wing (IAW), Internal Vigilance Wing (IVW) എന്ിവയിസല
തസ്തിേേള് സസലക്ഷന് തസ്തിേേളാക്കുേ. അനകയാജയമായ പരീക്ഷേള്
നടതി കയാഗയരായവസര ഈ തസ്തിേയില് നിയമിക്കുേ.
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2) വകുപ്പുേളില് ഇകന്റണല് ഓഡിറ്റ് സ്തന്ത്രമായി നടത്തുന്തിന് സാഹചരയാം
ഉണ്ടാക്കുേ. IA, IV എന്ിവരുസട േസണ്ടതലുേള് വകുപ്പുേളുസട വാര്ക്ഷിേ
റികപാര്ക്ടില്
ഉള്സപടുത്തുേ.
IA,
IV
എന്ിവയസട
പ്രവര്ക്തനതിനാവശയമായ മാന്ലുേള്, പ്രവര്ക്തന മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള്
എന്ിവ പുറസപടുവിക്കുേ. തകേശ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഓഡിറ്റിനായി ഒരു
സ്റ്റാന്ഡിാംഗ് േമ്മറ്റി രൂപീേരിക്കുേ.
3) വകുപ്പുേള് നടപാക്കുന് ഓകരാ പദ്ധ്തിേള്ക്കുാം പ്രകതയേ ‘കപ്രാജക്റ്റ്
കോുേള്’ അനവ്ിക്കുന്ത് ഓഡിറ്റ് പ്രവൃതിേള് സുഗമമാക്കുാം.
4) ഇകന്റണല് ഓഡിറ്റ് പ്രവൃതിേള് ഓഡിറ്റ് റികപാര്ക്ടിസല ശുപാര്ക്ശേള്
എന്ിവ സമയബന്ധിതമാകി നടപിലാക്കുുുന്നസവന്് ഉറപ്പു വരുത്തുന്തിന്
ഒരു നിരീക്ഷണ സാംവിധാനാം ഏര്ക്പടുത്തുേ.
5) ഇകന്റണല് ഓഡിറ്റ്
വിാംഗിനള്ള TA ceiling പുന:പരികശാധിക്കുേ.
പ്രാക്ശിേ/ജില്ലാ തലതില് ഇകന്റണല് ഓഡിറ്റ് വിാംഗുേള് സ്ഥാപിക്കുേ.
ഓഡിറ്റ് ബാധയതേള് തിരിച് പിടിക്കുന്തിനാം, ആവശയസമങ്കില് വിജിലന്സ്
പരികശാധന നടത്തുന്തിനാം നടപടി ഉണ്ടാേണാം.
6) ധനോരയ
പരികശാധനാ
വിഭാഗതിന്
എഞ്ചിനീയര്ക്മാരുസട കസവനാം ലഭയമാക്കുേ.

ഇലകരാണിക്സ്/ഐ.ടി

7) ജില്ലാ പര്ക്കചസ്
േമ്മറ്റിേള് ശക്തിസപടുത്തുേയാം, ഓണ്ക കലന്
കസവനങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേയാം കവണാം.
8) വിവിധ വകുപ്പുേളിസല ഇന്സസ്പക്ഷന് വിഭാഗങ്ങള്, സി.റ്റി.ഇ, ധനോരയ
പരികശാധനാ വിഭാഗാം, ഉക്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപിസന്റ
Administrative Vigilance Cell, കസ്റ്റാര്ക് പര്ക്കചസ് വകുപിസന്റ ഇന്സസ്പേഷന്
വിഭാഗാം, എന്ിവസയ ഒന്ിച്ചു കചര്ക്ത് ഒരു പ്രകതയേ പരികശാധനാ
വിഭാഗമാകി മാറ്റണാം. തകേശസ്യാം ഭരണ വകുപ്പുേളിസല ഓഡിറ്റ് ആധിേയാം
കുറയ്ക്കുന്തിനാം സമ്പൂര്ക്ണവാം സമഗ്രവമായ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്തിനാം, ഇത്
സഹായിക്കുാം. ഇകാരയാം പരികശാധിക്കുന്തിന് സര്ക്കാര്ക് ഒരു േമ്മറ്റിസയ
നികയാഗികണാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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III.

സപാതുജന പരാതി പരിഹാരാം. (Public Grievance Redress)
1) പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങളിസലല്ലാാം online ആയി പരാതിേള്
രജിസ്റ്റര്ക് സചയ്യുന്തിന് സൗേരയസമാരുക്കുേ.
2) േ്ാസി ജൂഡീഷയല് സ്ഥാപനങ്ങള്ക് പ്രകതയേ പരിഗണന നല്േി
ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, സതാഴില് കനപുണയാം സിദ്ധ്ിച
മനഷയ വിഭവാം എന്ിവ പ്ര്ാനാം സചയ്യുേ.
3) പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങള്, പരാതിേസള വിശേലനാം സചയ്യുേയാം,
ഭാവിയില് ഇതരാം പരാതിേള് ഉണ്ടാോതിരിക്കുന്തിനാവശയമായ
ശുപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാരില് നല്കുേയാം സചയ്യണാം. പരാതി പരിഹാര
സാംവിധാനങ്ങളില് നിന്് ലഭിക്കുന് ഇതരാം ‘feed backs’ ഭരണ
സാംവിധാനതിസന്റ തുടര്ക്ചയള്ള സമചസപടുതലുേള്ക് സഹായേരമായ
ഒരു ഉപാധിയാകി മാറ്റാന് സാധിക്കുാം.
4) പരാതി പരിഹാര സ്ഥാപനങ്ങളിസല ജീവനകാരുസട നിയമനങ്ങള്ക്
സസ്പഷയല് റൂളുേള് തയ്യാറാക്കുേ. ജീവനകാര്ക്ക് വിവിധ േമ്മീഷനേള്
തമ്മില് സ്ഥലാം മാറ്റാം അനവ്ിക്കുേ.
5) പാര്ക്ശ്വല്കൃത/ദുര്ക്ബല ജനവിഭാഗങ്ങള്കിടയില് ഇതരാം പരാതി
പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങസളക്കുറിച് അവകബാധാം സൃഷ്ടിക്കുേ. സ്കൂള്,
കോകളജ് വി്യാര്ക്ഥിേള്ക് ഇതരാം സ്ഥപനങ്ങസളക്കുറിച് അവകബാധാം
നല്കുേയാം ‘Civil Rights’ സ്കൂള് പാഠയപദ്ധ്തിയില് ഉള്സപടുത്തുേയാം
സചയ്യുേ. സര്ക്കാര്ക് കമഖലയിസല പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളായ IMG, KILA,
ILDM എന്ിവയിസല പരിശീലന പരിപാടിേളില്, പരാതി പരിഹാര
സാംവിധാനങ്ങസളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമാഡൂള് ഉള്സപടുത്തുേ.
തകേശ
സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുാം ഇകാരയതില് മിേച പങ്ക് വഹികാന്
സാധിക്കുാം.
6) സപാതുജന പരാതി പരിഹാര സ്ഥാപനങ്ങള് അവരുസട ‘Organisational
Structure’, ഉക്യാഗസ്ഥരുസട കപര് വിവരങ്ങള്, ചുമതലേള് എന്ിവ എഴുതി
പ്ര്ര്ക്ശിപികണാം.
7) പരാതിേള് സ്ീേരിക്കുേ/തള്ളികളയേ, സ്ീേരികസപട പരാതിേള്,
അവയസട സ്ഭാവമനസരിച്, തീര്ക്പാകസപടുേ എന്തിസന്റ ഓകരാ ഘടവാം
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പ്രകതയേമായി പരിഗണിച് സമയക്രമാം നിശ്ചയിക്കുത് സമയബന്ധിതമായി
കസവനങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്തിന് സഹായേരമാണ്. അനധികൃതമായി
പരാതി
പരിഹാര
നടപടിേളില്
താമസാം
വരുത്തുന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്സകതിസര നടപടി സ്ീേരികണാം. സ്ഥാപനങ്ങളില്
കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് അനവ്ികണാം. സര്ക്കാര്ക്/നിയമസഭാ േമ്മറ്റി - യസട
പരികശാധന നിശ്ചിത ോലയളവേളില് സ്ഥാപനങ്ങളില് നടതണാം.
8) വിവിധ പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങസള ഒരു കുടകീഴില് ‘പരാതി
പരിഹാര ഭവന്’ എന് കപരില് ഓഫീസ് സമുചയാം നിര്ക്മ്മിച് അതില്
പ്രവര്ക്തിപികാവന്താണ്. സ്ഥാപനങ്ങള്ക് സപാതു Establishment/
Secretariat നടപിലാകാവന്തുമാണ്. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമായി സപാതു
സവബ് കപാര്ക്ടല് സ്ഥാപിക്കുേ. പരാതി പരിഹാരവമായി ബന്ധസപട
സമാകബല് ആപ്ലികകഷനേള് വിേസിപിക്കുേ.
9) എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം ജില്ലാ തല സിറ്റിാംഗ് ഒരു മാസാം ഇടവിസടങ്കിലുാം
സാംഘടിപിക്കുേ.
10) സര്ക്കാര്ക് പ്രതിയായി വരുന് കേസുേളില് ബന്ധസപട ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
ഹിയറിാംഗിന് ഹാജരാകുന്ത് ഉറപാക്കുേ.
11) മതിയായ കയാഗയതയള്ളവസര മാത്രാം േമ്മീഷനേളില് സമമ്പര്ക്മാരായി
നികയാഗിക്കുേ.
12) ഏസറകപസര സപാതുവായി ബാധിക്കുന് വിഷയങ്ങളില് ജില്ല/താലൂക്/വികല്ലജ്
തലതില് അ്ാലത്തുേള് സാംഘടിപിച് പ്രശ്നപരിഹാരാം സുഗമമാക്കുേ.
13) സാംസ്ഥാന മനഷയാവോശ േമ്മീഷനിസല ‘Investigating Wing’
പ്രവര്ക്തനാം പുന:പരികശാധികസപടണാം.

-സന്റ

14) സാംസ്ഥാന വിവരാവോശ േമ്മീഷന്, വിവരാവോശ നിയമാം
ബാധേമാകിയിുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുേസളയാം ഉള്സപടുതിസകാണ്ടള്ള ഒരു
സവബ്കസറ്റ് തയ്യാറാകണാം. സ്ഥാപനങ്ങസള സാംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുാം,
അകപക്ഷേളുാം, അവയ്ക്കു നല്േിയ മറുപടിേളുാം സവബ്കസറ്റില്
പ്രസിദ്ധ്ീേരികാവന്താണ്.
അകപക്ഷേള്
തീര്ക്പാക്കുന്തിന്,
അ്ാലത്തുേള് സാംഘടിപികണാം.
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15) വിവരാവോശ നിയമതിസല സസക്ഷന് 18 പ്രോരമുള്ള പരാതി പരിഹാരാം,
സസക്ഷന് 19 പ്രോരമുള്ള അപീലുേള് എന്ിവയ്ക്ക് സമയക്രമാം
നിശ്ചയികണാം.
16) സാംസ്ഥാന വിവരാവോശ േമ്മീഷന് പരാതിേള് തീര്ക്പാക്കുന്തില്
സമയക്രമാം നിശ്ചയികണാം.
17) പലിേ് ഇന്കഫാര്ക്കമഷന് ഓഫീസര്ക് - മാര്ക്ക് പരിശീലനാം നല്കുേ,
ആര്ക്.ടി.ഐ രജിസ്റ്റര്ക് എല്ലാ ഓഫീസുേളിലുാം കൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുന്തിന്
നടപടി സ്ീേരിക്കുേ, സാക്ഷയസപടുതിയ പേര്ക്പ്പുേള് അകപക്ഷേന്
നല്കുത് സാംബന്ധിച് സര്ക്കാര്ക് തലതില് തീരുമാനാം എടുക്കുേ.
18) സാംസ്ഥാന വിവരാവോശ േമ്മീഷന് മാതൃേയില് ‘സാംസ്ഥാന
കസവനാവോശ േമ്മീഷന്’, സ്തന്ത്ര അധിോരങ്ങകളാസട രൂപീേരിക്കുേ.
കസവനാവോശ നിയമാം കൂടുതല് ോരയക്ഷമമാക്കുന്തിന് ആവശയമായ
കഭ്ഗതി വരുത്തുന്ത് സാംബന്ധിച് പഠനാം നടതാന് ഒരു േമ്മിറ്റിസയ
നികയാഗിക്കുേ.
19) കസവനാവോശ
നിയമസതക്കുറിച്
സപാതുജനങ്ങസള
കബാധവാന്മാരാക്കുേ. സ്കൂള്
പാഠയപദ്ധ്തിയില് ഉള്സപടുത്തുേ.
പി.എസ്.സി പരീക്ഷ സിലബസില് ഉള്സപടുത്തുേ.
20) സാംസ്ഥാന വനിതാ േമ്മീഷന് േീഴില് എല്ലാ ജില്ലേളിലുാം മൂന്് വനിതാ
അഭിഭാഷേസര ഉള്സപടുതി ‘സൗജനയ നിയമസഹായ കേന്ദ്രങ്ങള്’
ആരാംഭിക്കുേ. വനിതാ േമ്മീഷന് കസബര്ക് സസേൂരിറ്റി വി്ഗ്ദ്ധരുസട
കസവനാം നല്കുേ. പ്രാക്ശിേ തലതിലുള്ള ‘മഹിളാ ജാഗ്രതാ സമിതി’
േളുസട പ്രവര്ക്തനാം ശക്തിസപടുത്തുേ.
21) കപാലീസ് ോംകപ്ലന്റ് അകതാറിറ്റിസയ ോരയക്ഷമമാക്കുന് രീതിയില്
‘കപാലീസ് ആക്ട് -2011’ കഭ്ഗതി വരുത്തുേ. േസ്റ്റഡി മരണങ്ങളില്
അകന്ഷണാം നടത്തുന്തിനാം, വയാജ കേസുേള് തള്ളികളയന്തിനാം
അകതാറിറ്റിക് അധിോരാം നല്കുേ.
22) Kerala State Electricity Board Ltd (KSEBL) സന്റ എല്ലാ കസവനങ്ങളുാം
കസവനാവോശ നിയമതിസന്റ േീഴില് സോണ്ട വരിേ. നിലവില് Electricity
Ombudsman എന്ത് ‘Consumer Grievance Redressal Forum’ സന്റ
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അപകലറ്റ് അകതാറിറ്റി ആണ്. The Kerala State Electricity Regulatory
Commissions (Consumer Grievance Redressal Forum and Electricity
Ombudsman Regulations) -2005 സന്റ സസക്ഷന് 22-ല് ആവശയമായ
കഭ്ഗതി വരുതി, ഇലരിസിറ്റി ഓാംബുഡ്സ്മാന് കനരിട് പരാതിേള്
സ്ീേരിക്കുന്തിന് അധിോരാം നല്കുേ. അപീല് സമര്ക്പിക്കുന്തിന്
നിശ്ചയിചിരിക്കുന് ഫീസ് കുറയ്ക്കുേ. ഉപകഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര
സാംവിധാനങ്ങളില് മതിയായ കയാഗയതയള്ളവസര നിയമിക്കുേയാം,
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് ആവശയമായ സരയിനിാംഗ് നല്കുേയാം സചയ്യുേ.
തര്ക്കപരിഹാരതിന്, ബന്ധസപട ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് നിലവിലുള്ളതിലുാം
ഉയര്ക്ന് ധനോരയ പ്രതയാകയാജന അധിോരാം നല്കുേ.
23) തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട എല്ലാ കസവനങ്ങളുാം
കസവനാവോശ നിയമതിസന്റ പരിധിയില് സോണ്ടവരിേ. ‘LSG
Ombudsman’ ന് സപനാല്റ്റി നിശ്ചയിച് നടപാക്കുന്തിന് അധിോരാം
നല്കുേ. അപീല് തീര്ക്പാക്കുന്തിന് അനവ്ികസപടിുള്ള സമയപരിധി
കുറയ്ക്കുേ. അപീല് ഫീസ് ഒഴിവാകി നല്കുേ. സ്കമധയാ അപീല്
സ്ീേരികാന് ഓാംബുഡ്സ്മാന് അധിോരാം നല്കുേ. സവബ്കസറ്റ്,
ഓണ്കകലന് ഫയലിാംഗ് സാംവിധാനാം എന്ിവ സജീേരിക്കുേ. എല്ലാ
ജില്ലേളിലുാം അഡീഷണല് ജില്ലാ മജികേറ്റിസന തകേശ സ്യാം ഭരണ വകുപ്
രിബൂണല് ജഡ്ജിയായി ചുമതല നല്കുേ.
24) സാംസ്ഥാനത്
വിജിലന്സ്
രിബൂണലുേളുസട
പ്രവര്ക്തനാം
അവസാനിപിക്കുേയാം, ചുമതല പൂര്ക്ണമായാം ‘Enquiry Commission and
Special Judge’ ന് നല്കുേയാം സചയ്യുേ. സാംസ്ഥാനത് പുതിയ രണ്ട് EC
&SJs -സന കൂടി നിയമിക്കുേ. വിജിലന്സ് രിബൂണലുേളിസല സ്റ്റാഫിസന
സമാന
തസ്തിേേളില്
പുനര്ക്വിനയസിക്കുേ.
ഗസറ്റഡ്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്സകതിരായ അചടക നടപടിേള് EC & SJs -ന് വിു
നല്കുേയാം, സര്ക്കാര്ക് 30 ്ിവസതിനോം ‘Prosecution Sanction’
നല്കുേയാം സചയ്യുേ.
25) സര്ക്കാര്ക് നിയന്ത്രണതിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങസളയാം KAT-സന്റ
പരിധിയില് സോണ്ട വരിേ. ജില്ലേളില് സിറ്റിാംഗ് നടത്തുന്തിന് സൗേരയാം
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ഏര്ക്സപടുത്തുേ. KAT-സന ഐ.ടി അധിഷ്ടിത സാകങ്കതിേ വി്യേളിലൂസട
ആധുനീേരിക്കുേ.
4.10 People Centric Service Delivery in Local Self Government Institutions (10th Report)

ഫലപ്ര്മായ
കസവന
പ്ര്ാനതിന്
വിഘാതമാകുന്
ഘടേങ്ങള്
ഏസതാസകസയന്് േസണ്ടതി പരിഹാര നിര്ക്കേശങ്ങള് രൂപസപടുത്തുേ എന് ലക്ഷയകതാസട
‘ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്’ എന് വിഷയതില് പഠനാം നടത്തുതിന് ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മീഷന് തീരുമാനിക്കുേയണ്ടായി. വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്ിവയില് നിലവിലുള്ള സാംവിധാനങ്ങളുാം നടപടിക്രമങ്ങളുാം അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്,
മനഷയ വിഭവകശഷി, ഉക്യാഗസ്ഥ കശ്രണി ബന്ധാം, മറ്റ് വകുപ്പുേളുമായള്ള ബന്ധാം, സര്ക്വീസ്
സ്റ്റാന്കഡര്ക്ഡ്സിസന്റ ലഭയത എന്ിവ പഠന വികധയമാകാന് തീരുമാനിച്ചു. പഠനതിസന്റ
വയാപ്തി, ഘടന എന്ിവ പരികശാധിച് പഠന വകുപ്പുേസള രണ്ടായി തിരിക്കുേയണ്ടായി. ആ്യ
ഘടതില് റവനൂ, രജികേഷന്, സര്ക്കവയാം ഭൂകരഖയാം കപാലീസ്, ഭക്ഷയവാം
സപാതുവിതരണവാം എന്ീ വകുപ്പുേസളയാം േണ്കസൂമര്ക്സഫഡികനയാം ഉള്സകാള്ളിച് പഠനാം
നടത്തുേയാം ആയതിസന്റ അടിസ്ഥാനതില് േമ്മീഷസന്റ 5-ാമത് റികപാര്ക്ടായി ജനകേന്ദ്രീകൃത
കസവനങ്ങള് - ഒന്ാാം ഭാഗാം (Towards People Centric Service Delivery) എന് റികപാര്ക്ട്
പുറതിറക്കുേയാം സചയ്തു. രണ്ടാാം ഘട പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി തകേശസ്യാം ഭരണ വകുപിന്
േീഴിസല വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആകരാഗയവാം കുടുാംബകക്ഷമവാം, ോര്ക്ഷിേ വിേസനവാം
ോര്ക്ഷിേ കക്ഷമവാം, മൃഗസാംരക്ഷണാം, ക്ഷീര വിേസനാം, കഹാമികയാപതി, ആയഷ്, സാമൂഹയ
നീതി, വനിതാ ശിശു വിേസനാം, കമാകടാര്ക് വാഹനാം, ജലഗതാഗതാം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുേളുാം
സേ.എസ്.ഇ.ബി, അസനര്ക്ട്, കേരള വാടര്ക് അകതാറിറ്റി, എണ്കവയണ്കസമന്റ് മാകനജ്സമന്റ്
സസന്റര്ക് ജലനിധി, സപാതുഗതാഗതാം, തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട
ജലവിതരണപദ്ധ്തിേള് എന്ീ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഉള്സകാള്ളിചിരുന്ത്.
അധിോര വികേന്ദ്രീേരണതിസന്റ ഭാഗമായി സാംസ്ഥാനതിസന്റ സമഗ്ര
വിേസനതിന് തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട പങ്ക് അനികഷധയമായ ഒന്ാണ്. ഈ
സാഹചരയതില് പഠന വിഷയതില് ഉള്സപട വകുപ്പുേളിലൂസട ജനങ്ങള്ക് പ്ര്ാനാം
സചയ്യസപടുന് കസവനങ്ങള് തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട കൂസട പങ്കാളിതകതാസട
എപ്രോരാം ഫലപ്ര്മായി നടപിലാകാാം എന്ാണ് ഈ പഠനതിലൂസട േമ്മീഷന്
ശ്രമിചിരിക്കുന്ത്. സി.എസ്.ഇ.എസ്, സോചി എന് സ്ഥാപനതിസന്റ പിന്തണകയാസടയാണ്
േമ്മീഷന് പഠനാം പൂര്ക്തീേരിചത്. ജനങ്ങള്ക് ഏറ്റവാം എളുപതില് സമീപികാവന്തുാം
അവരുസട അടുത്തുള്ളതുമായ സര്ക്കാര്ക് എന് തലതില് തകേശസ്യാം ഭരണ
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സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കസവന പ്ര്ാന വിഷയങ്ങളില് സവികശഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. വിവിധ
സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം തകേശസ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം ജനങ്ങള്ക്കുള്ള കസവനപ്ര്ാന
രീതി വയതയസ്തമാണ്. ആയതിനാല് തസന് ഈ കസവനവിതരണവാം അവയ്ക്കു കനരികടണ്ടി
വരുന് പ്രയാസങ്ങളുമാണ് േമ്മീഷന് പ്രധാനമായാം പഠനവികധയമാകിയത്. ആയതിനാല്
േമ്മീഷന് സ്ീേരിച മാര്ക്ഗങ്ങള് ചുവസട പറയന്വയാണ്.
1) തകേശ സ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം വിവിധ വകുപ്പുേളുസടയാം
കസവനവിതരണാം സാംബന്ധിച മൂന്് പഠന റികപാര്ക്ുേളുസട അവകലാേനാം.
2) വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിസല സന്ദര്ക്ശനാം.
3) വിവിധ സ്ഥാപന കമധാവിേള്, ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്, ഫീല്ഡ് സ്റ്റാഫ്, തിരസെടുകസപട
പ്രതിനിധിേള് എിവരുമായളള കൂടികാഴ്ചേള്
4) സമൂഹതിസല വിവിധ തുറേളിലുള്ള ജനങ്ങള്/ജനപ്രതിനിധിേള് എന്ിവരുമായള്ള
കൂടികാഴ്ചേള്.
വിശ്മായ പഠനതിസന്റന്സറ ഭാഗമായി ഏഴ് ഗ്രാമപായത്തുേള്, 2
മുനിസിപാലിറ്റിേള്, ഒരു കോര്ക്പകറഷന് എന്ിവ സതരസെടുക്കുേയാം ദുര്ക്ബല
വിഭാഗങ്ങളായ കഗാത്രവര്ക്ഗങ്ങള്, മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്, ഭാഷാ നൂനപക്ഷങ്ങള്
എന്ിവയ്ക്ക് തകേശസ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്/വകുപ്പുേള് വിവിധ കസവനങ്ങള് പ്ര്ാനാം
സചയ്യുന് രീതി പഠന വികധയമാക്കുേയണ്ടായി. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങള് ചുവസട പറയവയാണ്.
1) മകഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
2) എടവണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
3) ശ്രീകൃഷ്ണപുരാം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
4) രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
5) മറയൂര്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
6) മുളന്തരുതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
7) നീണ്ടേര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്
8) തളിപറമ്പ് മുനിസിപാലിറ്റി
9) ആറ്റിങ്ങല് മുനിസിപാലിറ്റി
10) സോചി കോര്ക്പകറഷന്
ആ്യഘടമായി MGP, KLGSDP, Kerala Right to Service Act, 2012 എന്ിവ
പ്രോരാം കസവന വിതരണാം സമചസപടുത്തുന്തിന് സ്ീേരിചിുള്ള നടപടിേള്
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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പരികശാധിക്കുേയണ്ടായി. ഈ സന്ദര്ക്ശനങ്ങളുസട ഭാഗമായി വിവിധ ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
തിരസെടുകസപട
പ്രതിനിധിേള്,
ഗുണകഭാക്താകള്
എന്ിവരുമായി
അഭിമുഖങ്ങള്/ചര്ക്ചേള് നടതി സന്ദര്ക്ശന ഓഫീസിസല നടപടിേളുാം കരഖേളുസടയാം
രജിസ്റ്ററുേളുസടയാം പരികശാധനയാം നടത്തുേയണ്ടായി. ആവശയമായ കരഖേള്
കശഖരിക്കുന്തിനാം ഉക്യാഗസ്ഥരുസട ലഭയത കുറവാം മൂലാം ചില സ്ഥാപനങ്ങളില് ഒന്ികലസറ
പ്രാവശയാം സന്ദര്ക്ശനാം നടകതണ്ടതായി വന്ന.
തകേശസ്യാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂസട നല്േസപടുന് കസവനങ്ങള്
സമചസപടുത്തുന്തിനള്ള ശുപാര്ക്ശേള്, കേമാറ്റാം സചയ്യസപട മറ്റ് സര്ക്കാര്ക്
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട ഇതരതിലുള്ള ശുപാര്ക്ശേള്, ഒരു കേന്ദ്രീകൃത മാന്ണ്ഡ
പ്രോരാം പ്രസ്തുത കസവനങ്ങള് എങ്ങസന ഫലപ്ര്മായി ജനങ്ങള്ക് നല്ോാം എന്ിവയില്
ഊന്ിയാണ് ഈ പഠന റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകിയിുള്ളത്. വിവിധ തകേശ സ്യാം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ക്കാര്ക്/അര്ക്ദ്ധ് സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവ സന്ദര്ക്ശിച്ചുാം
ആവശയമായ കരഖേള്/വിവരങ്ങള് കശഖരിച്ചുാം പഠന വികധയമാകി ആയവ കക്രാഡീേരിച്ചു
സോണ്ട് സി.എസ്.ഇ.എസ് സന്റ സ്ഥാപന പിന്തണകയാടു കൂടി “People Centric Service
Delivery in Local Self Government Institutions” എന് കപരില് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകി.
റികപാര്ക്ട് 2021 സഫബ്രുവരി മാസതില് സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I.

തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല കസവന പ്ര്ാനാം
1) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് തങ്ങള്ക് കേമാറ്റാം സചയ്തു േിടിയ
സ്ഥാപനങ്ങളുസട
പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
വിലയിരുത്തുന്തിനായി
സാംസ്ഥാനതലതില് നിരീക്ഷണസാംവിധാനങ്ങള് വിേസിപികണാം.
2) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് നിലവില് ഉള്സപടുതിയിടില്ലാത
കസവനങ്ങള് ആര്ക് റ്റി എസി സന്റ പരിധിയില് സോണ്ടവരണാം.
3) ഗ്രാമീണ/നഗര
കവര്ക്തിരിവില്ലാസത
എല്ലാ
തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുാം സപാതുവായ സമയമാന്ണ്ഡങ്ങള് പാലികണാം.
അതുകപാസല, ഓഫ് കലന്/ ഓണ്കകലന് ആപ്ലികകഷനേള്ക്കുാം തുലയമായ
സമയക്രമാം പാലികണാം.
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4) ഘടാംതിരിച് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്തിലൂസട ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്കിടയില്
ഉതരവാ്ിതാം ഉറപാകാന് സഹായിക്കുാം. സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളില്
തീര്ക്പാകാത അകപക്ഷസയക്കുറിച്ചുാം അതിനള്ള ോരയോരണങ്ങള്
ഉള്സപസട ഉന്ത ഉക്യാഗസ്ഥസര അറിയികകണ്ടതുണ്ട്.
5) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട കനാടീസ് കബാര്ക്ുേളിലുാം അവരുസട
സവബ്കസറ്റുേളിലുാം കേമാറ്റാം സചയ്തു േിടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുസട
കസവനനിലവാരാം കൂടി പ്രസിദ്ധ്സപടുതണാം.
6) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട എല്ലാ കസവനങ്ങളുാം വകുപ്പുതല
കസവനങ്ങളുാം കൂടി ഏേീേരിച് ഒരു കേന്ദ്ര കസവന കപാര്ക്ടല്
വിേസിപികണാം.
7) സപാതുഭരണവമായി ബന്ധസപട് VLO മാരുസട ചില പ്രവര്ക്തനങ്ങള് തകേശ
സ്യാം ഭരണ വകുപിസന ഏല്പികാന് േഴിയകമാ എന്് സര്ക്കാര്ക്
പരിഗണികകണ്ടതുണ്ട്.
8) സമയബന്ധിതമായി രജികേഷന് നടപടിേള് പൂര്ക്തിയാക്കുന്തിനായി
സാമൂഹിേ പ്രവര്ക്തേരായ കരബല് സപ്രകമാടര്ക്മാര്ക്, ആശ ജീവനകാര്ക്
എന്ിവരുസട പങ്കാളിതാം ഉറപാകകണ്ടതാണ്.
9) കഹാസ്പിറ്റല് േികയാസ്ക്കുേളിസല ജീവനകാര്ക്ക് ജനന-മരണ രജിസകരഷന്
സാംബന്ധിച മതിയായ പരിശീലനാം തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
നല്േണാം.
10) സേടിടനമ്പര്ക്
അനവ്ിക്കുന്തുമുതല്
ഒേുപന്സി
സര്ക്ടിഫികറ്റ്
നല്കുന്തുവസരയള്ള അകപക്ഷേള് ഓണ്കകലനാകാനള്ള നടപടിേള്
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് കേസകാള്ളണാം.
11) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വാര്ക്ഷിേകറാഡ് നിര്ക്മ്മാണ-പരിപാലന
േലണ്ടര്ക് തയ്യാറാക്കുേയാം, അത് മറ്റ് വകുപ്പുേളുാം/ഏജന്സിേളുമായി
പങ്കിടണാം.
12) കറാുേളുസട ഗുണനിലവാരഫലാം പി.ഡബലയ്ൂ.ഡി യില് നിന്നാം
ലഭിക്കുന്തിനള്ള
ോലതാമസാം േണകിസലടുത് ഗുണനിലവാരാം
പരികശാധിക്കുന്തിനായി ലാബുേള്
സ്ഥാപികാനള്ള സാധയത
തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പരികശാധികകണ്ടതുണ്ട്. അതുകപാസല,
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നിര്ക്മ്മാണ
പ്രവര്ക്തനങ്ങള്കായി
ഒരു
തകേശസ്യാംഭരണ വകുപ് തയ്യാറാകണാം.

പ്രകതയേ

മാനവല്

13) വര്ക്ഷതില് രണ്ടതവണസയങ്കിലുാം അ്ാലത്തുേള് സാംഘടിപികാനള്ള
സാധയത
പരികശാധികണാം.
സപാതുപരാതി
പരിഹാരവാം
കസവനാവോശതില് ഉള്സപടുതണാം.
14) കസവനപ്ര്ാനവമായി ബന്ധസപട സങ്കീര്ക്ണതേള് ലഘൂേരിക്കുന്തിനായി
തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല ജീവനകാര്ക്ക്കുാം കേമാറ്റാം
സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങളിസല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്കുാം നല്കുന് പരിശീലനതില്
കൂടുതല് ശ്രദ്ധ് നല്കേണ്ടതുണ്ട്.
15) കസവനപ്ര്ാനവമായി ബന്ധസപട പ്രേടനങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനതില്
മിേച തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള അവാര്ക്ുേള് സര്ക്കാര്ക്
സ്ഥാപികകണ്ടതുണ്ട്.

II.

തകേശ സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കേമാറിയ േിടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിസല
കസവന പ്ര്ാനാം.
i.

അാംഗനവാടിേള്
1) മൂന്് വര്ക്ഷതിനള്ളില് എല്ലാ അാംഗന്വാടിേളിലുാം ആവശയമായ
സൗേരയങ്ങളുാം സാംസ്ഥാനതലതില് നിശ്ചയിചിുള്ള മാന്ണ്ഡങ്ങള്
കനസൃതമായി കസവനങ്ങള് നല്കുന്തിനള്ള സാംവിധാനവാം വനിതശിശു വിേസനവകുപ് ഉറപാകണാം.
2) സ്ന്തമായ സേടിടാം നിര്ക്മ്മിക്കുന്തുവസര സാംസ്ഥാനസര്ക്കാരുാം
പ്രാക്ശിേ സര്ക്കാരുേളുാം നല്കേണ്ട വാടേ ഒന്ിച് പങ്കികടണ്ടതുണ്ട്.
3) എല്ലാവിഭാഗാം ജനങ്ങളികലയ്ക്കുാം കസവനങ്ങള് എത്തുന്നസവന്നറപാക്കു
ന്തിനായി, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രകതയേതേള് കൂടി വനിത ശിശുവിേസന
വകുപ് വിലയിരുകതണ്ടതുണ്ട്.
4) വയതയസ്ത ്ിവസങ്ങളില് വയതയസ്ത ഭക്ഷണങ്ങളില് തുടങ്ങിയ ശിശുസൗഹൃ്
സമനവിനായി േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
ഭക്ഷണവിഭവങ്ങള്,
പാചേക്കുറിപ്, പാചോം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സ്ാതന്തരയ്ാം കൂടി
അാംഗനവാടിേള്ക് നല്േണാം.
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5) അാംഗനവാടിേളിസല വി്യഭയാസനിലവാരാം സമചസപടുത്തുന്തിനായി, പ്രീ സ്കൂള് പാഠയപദ്ധ്തി പരിഷ്കരണാം കപാലുള്ള നടപടിേള് കേസകാള്ളണാം.
6) Anganwadi Level Monitoring & Support Committee (ALMSC)
ശക്തിസപടുത്തുന്തിനാം, ശാക്തീേരിക്കുന്തിനമുള്ള പരിപാടിേള് വനിതശിശു വിേസനവകുപ് ഏര്ക്സപടുതണസമന്് ARC ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
7) അാംഗനവാടിേള് നല്കുന് എല്ലാ കസവനങ്ങളുാം വനിതശിശുവിേസന
വകുപ്
നിശ്ചയിക്കുേയാം,
അാംഗനവാടിേളുസട
പ്രേടനാം
നിരീക്ഷിക്കുന്തിനള്ള സൂചേങ്ങള് വിേസിപിക്കുേയാം കവണാം.
8) അാംഗനവാടിേളിസല പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ോരയക്ഷമമാക്കുന്തിനായി വനിത
ശിശുവിേസനാം, ആകരാഗയാം, കുടുാംബകക്ഷമാം, സാമൂഹയനീതി തുടങ്ങിയ
ബന്ധസപട വകുപ്പുേള് തമ്മിള് സാംസ്ഥാനതലതില് ശരിയായ
ഏകോപനാം സ്ഥാപികകണ്ടതുണ്ട്.
9) ഗുണകഭാക്താകളുസട സാന്ിദ്ധ്യാം കൂടുതലായതിനാല്, കോവിഡ്
മഹാമാരിക്കു കശഷവാം ഓണ്കകലന് മീറ്റിാംഗുേള് തുടരണസമന്് േമ്മീഷന്
ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
ii.

സപാതുജനാകരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങള്
1) ഫലപ്ര്മായ നിരീക്ഷണവാം കമല്കനാടവാം ഉറപാക്കുന്തിനായി,
തകേശസ്യാംഭരണവകുപ്പുാം
ആകരാഗയവകുപ്പുാം
ഭരണ-സാകങ്കതിേ
പ്രവര്ക്തനങ്ങസള സാംബന്ധിച് പരസ്പരമാകലാചിച് മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങള്
ആവിഷ്കരികകണ്ടതുണ്ട്.
2) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിസല ആകരാഗയകമഖലയമായിബന്ധസപട
പദ്ധ്തിേസളക്കുറിച് തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിസല ജീവനോര്ക്ക്കുാം
ആകരാഗയകമഖലയിസല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്കുാം അനസ്ഥാപന പരിശീലനവാം
സാകങ്കതിേ മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശവാം നല്േണാം.
3) സാമൂഹയസാമ്പതിേമായി പികന്ാകാം നില്ക്കുന് ആ്ിവാസി
കമഖലേളില്
ആകരാഗയപരിരക്ഷ
ഉറപാക്കുന്തിനായി
േരാര്ക്
അടിസ്ഥാനതില് ആവശയമായ ജീവനകാസര നിയമികണസമന്്
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േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന. ഈ പ്രക്ശങ്ങളികലക് നികയാഗിചിുള്ള
ജീവനകാര്ക്ക് മതിയായ താമസസൗേരയാം ഉറപ്പുവരുതണാം.
4) ഉക്യാഗസ്ഥരുസട അഭാവാം മൂലാം കസവനങ്ങള് തടസ്സസപടാതിരികാനായി
മീറ്റുാംഗുേള്
വീഡികയാകോണ്കഫറന്സിാംഗ്
മറ്റ്
ഓണ്കകലന്
പ്ലാറ്റ്കഫാമുേള് വഴി നടത്തുന്നസവന്് തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം
ഡി.എാം.ഒ യാം ഉറപാകണാം സമഡികല് േയാമ്പുേളുാം മറ്റ് പരിപാടിേളുാം
സ്ഥാപനങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനസത തടസ്സസപടുതാസത സാംഘടിപികണാം.
5) എല്ലാ
തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം
എച്.എാം.സി
രൂപീേരിചിുസണ്ടന്് തകേശസ്യാംഭരണവകുപ് ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്.
എച്.എാം.സി േള് മരുന്നേളുസട സുഗമമായ ലഭയത ഉറപാകണാം.
6) സുഗമമായ പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ഉറപാക്കുന്ിനായി എച്.എാം.സിേള്
മാസതിസലാരികസലങ്കിലുാം കയാഗാം കചരണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ
സചയ്യുന്ന.
7) തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിസല
വിവിധ
ആകരാഗയ
സ്ഥാപനങ്ങളിസല പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ഏകോപിപിക്കുന്തിനായി, ഒരു
ക്ലറികല് ജീവനകാരസന നിയമികാനള്ള സാദ്ധ്യത സര്ക്കാര്ക്
പരികശാധികകണ്ടതുണ്ട്.
8) എല്ലാ ശാഖേളില് നിന്നാം ചിേിത്സ്യ്കസകത്തുന് കരാഗിേള്കായി
അടിസ്ഥാന പരികശാധനേള് നടത്തുന്തിനായി ഒരുകേന്ദ്രീകൃത
ലകബാറടറി ആരാംഭിക്കുന്തിനള്ള സാദ്ധ്യത എല്.എസ്.ജി.ഐ േള്
പരിഗണികണാം.
9) അറ്റകുറ്റപണിേള് നടത്തുകമ്പാള്, സപാതുജന ആകരാഗയോരയങ്ങളികലക്
നയിക്കുന് കറാുേള്ക് മുന്ഗണന നല്േണാം.
10) ആകരാഗയസാംരക്ഷണ
സ്ഥാപനങ്ങളുസട
ആവശയമായ
എല്ലാ
വിശ്ാാംശങ്ങളുാം (ജീവനകാരുസട വിവരങ്ങള്, ലഭയമായ കസവനങ്ങള്,
സമയാം, നിരക്കുേള് എന്ിവയള്സപസട) അചടിച് വിതരണാം സചയ്യാനള്ള
നടപടിേള് എച്.എാം.സി വഴി തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
മുന്കേസയടുകണാം.
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iii.

കൃഷിഭവനേള്
1) എല്.എസ്.ജി.ഐ പദ്ധ്തിേകളാസടാപാം വകുപ്പുതല പദ്ധ്തിേളുസട
സുഗമമായ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്കായി, കൃഷിഭവസന്റ പ്രവര്ക്തനാം സാംസ്ഥാന
സര്ക്കാര്ക് അവകലാേനാം സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
2) കൂടുതല്
മിേച
ഭരണസാംവിധാനവാം
കസവനപ്ര്ാനവാം
വിേസിപിക്കുന്തിനായി തകേശസ്യാംഭരണവകുപ്പുാം കൃഷിവകുപ്പുാം ഒരുമിച്
പ്രവര്ക്തികകണ്ടതുണ്ട്.
3) ജലകസചനാം, കൃഷി എന്ീ വകുപ്പുേളുസട സമചസപട ഏകോപനവാം
ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്ക്തനങ്ങളുാം അടിയന്തിരമായി ആവശയമാണ്.
4) കൃഷിഭവസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
വിലയിരുതണാം.

ോലാനസൃതമായാം

വാര്ക്ഷിേമായാം

5) കൃഷിഭവസന്റ പ്രവര്ക്തനവമായി ബന്ധസപട പ്രശ്നങ്ങള് വാര്ക്ഡ്
പഞ്ചായത്തുതല കൃഷിവകുപിസന്റ വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപിലുാം, ഗ്രാമസഭ/
വാര്ക്ഡ്സഭയിസല വിേസന സ്റ്റാന്ഡിാംഗ് േമ്മിറ്റിയിലുാം ചര്ക്ച
സചയ്യസപടണാം.
6) കൃഷിഭവനിസല ഓഫീസ് ഭരണകൂടതിസന്റ സമഗ്രമായ നവീേരണാം
കൂടുതല് ോലതാമസമില്ലാസത സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
7) കൃഷിഭവനേളുസട
നടകതണ്ടതുണ്ട്.

പ്രവര്ക്തനാം

സാംബന്ധിച്

കൃഷിവകുപ്

പഠനാം

8) വിവിധപദ്ധ്തിേള്ക്കുള്ള
കഡറ്റകബസുേള്
ഏേീേരിക്കുന്തിലൂസട
േര്ക്ഷേരുസടയാം ഉക്യാഗസ്ഥരുസടയാം കജാലിഭാരാം കുറയ്ക്കാന് സാധിക്കുാം.
സാംകയാജിത ഡാറ്റാകബസ് കൃഷിഭവനിസലയാം തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിസലയാം ജീവനകാര്ക്ക് പ്രകയാജനസപടുതണാം.
9) നടപടിേള് ലഘൂേരിക്കുന്തിലൂസടയാം മിേച ഓഫീസ് ഭരണതിലൂസടയാം
ലഭിക്കുന് സമയാം അടിസ്ഥാന യാഥാര്ക്ഥയങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്തിനാം
ഫീല്ഡ്
വര്ക്ക്കുേള്കായി
സചലവഴികാനാം
േര്ക്ഷേര്ക്ക്
സമകയാചിതമായ ഉപക്ശാം നല്കുന്തിനാം പ്രകയാജനസപടുതാാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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10) കൃഷിഭവനേസളയാം ഐ.എസ്.ഒ സര്ക്ടിഫികകഷന് പരിധിയികലക്
സോണ്ടവരണാം.
11) കൃഷി ഓഫീസറുസട ഒഴിവേള് കവഗതില് നിേകതണ്ടതുണ്ട്.
12) േര്ക്ഷേര്ക്ക് ക്ലീനിേ്-ഫീല്ഡ് തലതില് കസവനങ്ങള് നല്കുന്തിനായി
എല്ലാ
കൃഷിഭവനേളിലുാം
പ്ലാന്റ്
സഹല്ത്
ക്ലീനിക്കുേള്
സ്ഥാപികകണ്ടതുണ്ട്.
13) കൃഷിസാംബന്ധിച വിവരങ്ങള് പ്രചരിപിക്കുന്തിനായി കസാഷയല് മീഡിയ
പ്ലാറ്റ്കഫാമുേളുാം
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്
ലഭയമായ
വിവരപ്രചരണ സാംവിധാനങ്ങളുാം പ്രകയാജനസപടുതാാം.
14) കൃഷിഭവനേളില് നിന്നാം പരികശാധനാ ഫലങ്ങള് കവഗതില്
ലഭിക്കുന്തിനായി ആര്ക്.റ്റി.എസ് സമയമാന്ണ്ഡങ്ങളില് മാറ്റങ്ങള്
വരുകതണ്ടതുണ്ട്.
15) വിവിധ
പദ്ധ്തിേള്കായി
േര്ക്ഷേസര
സതരസെടുക്കുന്തിന്
സുതാരയമായ മാന്ണ്ഡങ്ങള് അടിസ്ഥാനമാകിയള്ള സതരസെടുപ്
പ്രക്രിയ
നടക്കുന്നസണ്ടന്്
തകേശ
സ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്
ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്.
16) കൃഷിഭവസന്റ ഫലപ്ര്മായ പ്രവര്ക്തനതിന് അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങള്
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഒരുകകണ്ടതുണ്ട്.
17) കൃഷിഭവനിസല
ഉക്യാഗസ്ഥരുസടയാം
േര്ക്ഷേപ്രതിനിധിേളുസടയാം
പങ്കാളിതകതാസട തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വിളേലണ്ടര്ക്
തയ്യാറാകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
18) കൃഷി, ക്ഷീരവിേസനാം, മൃഗസാംരക്ഷണാം എന്ിവയസട വിേസനാം
സചയ്യുന്തിനായി
തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്
വര്ക്ഷതിസലാരികല്
പ്രകതയേ
ഗ്രാമസഭ/
വാര്ക്ഡ്സഭ
സാംഘടിപികകണ്ടതുണ്ട്.
19) ഈ േമ്മീഷസന്റ എടാമസത റികപാര്ക്ടില് ശുപാര്ക്ശ സചയ്തതുകപാസല,
സാംസ്ഥാനാം ഒരു ‘നീസരാഴുക് അടിസ്ഥാനമാകി’യള്ള വിേസന
പ്രക്രിയയികലക് കൂടുതല് ോലതാമസമില്ലാസത നീകങ്ങണ്ടതുണ്ട്.
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20) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുാം കൃഷിഭവനാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധാം പുനര്ക്
നിര്ക്വചികണാം.
iv.

മൃഗാശുപത്രിേള്
1) ഈ കമഖലയമായി ബന്ധസപട പദ്ധ്തിേള് രൂപേല്പന സചയ്യുകമ്പാള്,
പങ്കാളിത സമീപനതിനായി തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
മുന്കേസയടുകണാം.
2) മൃഗകഡാക്ടര്ക് അസല്ലങ്കില് പാരാസമഡികല് സ്റ്റാഫിസന്റ അഭാവാം ോരണാം
കസവനങ്ങള്ക് തടസ്സാം ഒരു സാഹചരയതിലുാം ഉണ്ടാേിസല്ലന്് സര്ക്കാര്ക്
ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്.
3) സമാകബല് കസവനങ്ങളിലൂസടയാം ഫാാംകഗറ്റ് പിന്തണയിലൂസടയാം
േര്ക്ഷേരുസട പടിവാതില്കല് കസവനങ്ങള് എതിക്കുന്ത് സര്ക്കാരിന്
പരിഗണികാാം.
4) വകുപ്പുേളുാം കലാക് പഞ്ചായത്തുേളുാം രാത്രി ശസ്ത്രക്രീയവി്ഗ്ദരുസട എല്ലാ
ഒഴിവേളുാം നിേതിയിുസണ്ടന്് ഉറപാകണാം. കലാക് തലതിസലങ്കിലുാം
കരാഗനിര്ക്ണയതിനാം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുാം ആവശയമായ സൗേരയങ്ങള്
ഒരുകിയിുസണ്ടന്് കൂടി വകുപ് /കലാക് പഞ്ചായത് ഉറപാകണാം.
5) നിശ്ചിത സമയത്തുാം അതിന പുറസമയാം അടിയന്തിര സവറ്ററിനറി
പരിചരണാം നല്കുന്തിനള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ഉണ്ടാേണാം. റികപാര്ക്ട്
സചയ്യസപടുന് സമഡികല് പ്രശ്നങ്ങളുസട തീവ്രതയനസരിച് അടിയന്തിര
പരിചരണാം നല്കുന്തിനായി സമയമാന്ണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിക്കുേയാം,
തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം സവറ്ററിനറി സസന്ററിസനയാം
പൗരാവോശകരഖയില് ഉള്സപടുത്തുേയാം സചയ്യാാം.
6) ഓഫീസ് നടപടിക്രമങ്ങള്, ഫയലിാംഗ് സാംവിധാനാം അകപക്ഷേള്
കേോരയാം സചയ്യുന് രീതി എന്ിവ പരിഷ്കരിക്കുന്തിലൂസട ഓഫീസ്
കജാലിേള് കുറയ്ക്കുന്തിനള്ള സാദ്ധ്യതയണ്ട്.
ഓഫീസ് ഫയല്
മാകനജ്സമന്റ് എന്ിവയ്ക്കായി ഇ.ആര്ക്.പി സോണ്ടവരുന്തിസന്റ സാദ്ധ്യത
വകുപ് പരിഗണികകണ്ടതുണ്ട്.
7) വളര്ക്ത്തു മൃഗ വയവസായതിസന്റ വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന് പ്രാധാനയാം തിരിചറിെ്
വകുപ് അതനസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങള് വരുകതണ്ടതുണ്ട്.
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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8) നന്ായി ചിടസപടുതിയ ഓണ്കകലന് പ്ലാറ്റ്കഫാമിസന്റ സാദ്ധ്യതേള്
വകുപ് േസണ്ടതി നടപിലാകണാം.
9) കേമാറ്റാം സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങളുസട
ചുമതല
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്കായതിനാല്
കറാഡ്,
വിശ്രമസ്ഥലാം, മൃഗങ്ങള്കാവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്
എന്ിവയിസലല്ലാാം ഈ സ്ഥാപനങ്ങള് ശ്രദ്ധ് കേന്ദ്രീേരികണസമന്്
ഏ.ആര്ക്.സി ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
10) നിലവിസല കരാഗനിരീക്ഷണ സാംവിധാനാം ദുര്ക്ബലമായതിനാല്,
ആകരാഗയവകുപ് പിന്തടരുന് കരാഗനിരീക്ഷണ സാംവിധാനാം വകുപിന്
സ്ീേരികാാം.
11) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തീര്ക്ണാം, മൃഗങ്ങളുസട / പക്ഷിേളുസട സാന്ദ്രത,
പ്രക്ശതിസന്റ ഭൂ-സവികശഷതേള് തുടങ്ങിയ ഘടേങ്ങള് അനസരിച്
പ്രാക്ശിേ തലതില് സബ് സസന്ററുേളുസടയാം എല്.ഐ.എസിസന്റയാം
എണാം നിശ്ചയികകണ്ടതുണ്ട്.
12) ക്ഷീരവകുപിന്സറയാം ക്ഷീരസഹേരണസാംഘതിസന്റയാം പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
മൃഗസാംരക്ഷണവകുപിസന്റ
പ്രവര്ക്തനങ്ങളുമായി
അടുത്
ബന്ധസപടിരിക്കുന്ന. ആയതിനാല്, ക്ഷീരേര്ക്ഷേര്ക്ക്കുള്ള കസവനപ്ര്ാനാം
സമചസപടുത്തുന്തിനായി ഈ രണ്ട വകുപ്പുേളുസടയാം ഏകോപനാം
ആവശയമാണ്.
v.

ക്ഷീര വിേസന ഓഫീസ്.
1) കസവനങ്ങള്കായി വകുപ് മാന്ണ്ഡങ്ങള് വിേസിപിക്കുേയാം,
ബന്ധസപട അപീല് അധിോരിേളുസട വിവരങ്ങള്കൂടി ഉള്സപടുതി
കസവനാവോശനിയമവാം പൗരാവോശകരഖയാം പുതുക്കുേയാം കവണാം.
സമയക്രമാം പരിഷ്കരിക്കുകമ്പാള്, സാകങ്കതിേവി്യയസട വര്ക്ദ്ധ്ിച
ഉപകയാഗകതാസട കസവനങ്ങള്കായി ആവശയമായ യഥാര്ക്ഥ സമയാം
കൂടി പരിഗണികണാം.
2) ഫീല്ഡ് തലതില് തത്സ്മയ ഡാറ്റ അപ്ഷകഡഷനള്ള ഉപേരണങ്ങള്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് വകുപ് നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ആവശയമായ
പരിശീലനങ്ങള് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് നല്േണാം.
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3) പാവസപട േര്ക്ഷേര്ക്ക് പ്രകയാജനസപടുന് പുതിയ
രൂപേല്പന
സചയ്യാനള്ള
സാദ്ധ്യതേള്
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുാം പരികശാധികണാം.

പദ്ധ്തിേള്
വകുപ്പുാം

4) പണസപരുപാം
സബ്സിഡിസയ
ോരയമായി
ബാധിക്കുന്ിസല്ലന്്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനായി
പദ്ധ്തിേളുസട
കോസ്റ്റ്
എസ്റ്റികമറ്റുേള്
വാര്ക്ഷിേമായി പുതുകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
സബ്സിഡി വിതരണതിസല ോലതാമസാം ഒഴിവാകാനായി വകുപ്
സബ്സിഡി വിതരണാം സചയ്യുന്തിനള്ള സമയമാന്ണ്ഡങ്ങള്
നിശ്ചിയിക്കുേ.
5) ഗുണകഭാക്താകസള സതരസെടുക്കുന്തിനായി, സുതാരയമായ പ്രക്രിയ
അവലാംബിക്കുേയാം, സതരസെടുത ഗുണകഭാക്താകളുസട പടിേ
ബന്ധസപട വകുപ്പുേളുസട സവബ്കസറ്റുേളിലുാം കനാടീസ് കബാര്ക്ുേളിലുാം
പ്ര്ര്ക്ശിപിക്കുേയാം കവണാം.
6) എല്ലാ ഡി.ഇ.എസ്.ഒ േസളയാം ബന്ധിപിച്ചു സോണ്ടള്ള ഒരു ആപ്ലികകഷന്
അധിഷ്ഠിത അകപായ്കസമന്റ് സാംവിധാനതിസന്റ സാദ്ധ്യത വകുപ്
പരികശാധികണാം.
7) എല്ലാ ഡി.ഇ.എസ്.ഒ േളുാം ക്ഷീരസഹേരണ അാംഗങ്ങള്കിടയില്
മാത്രമല്ല, ക്ഷീര സഹേരണ ശാംഖലയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ക്ഷീരേര്ക്ഷേര്ക്ക്
ഫലപ്ര്മായി വിവരങ്ങള് ലഭയമാകണാം.
8) സമോലീന വിവരങ്ങള് യഥാക്രമാം പുതുക്കുന് സവബ്കസറ്റിലൂസട കൂടുതല്
വിവരങ്ങള് നല്കുന്തിനായി വകുപ് ശ്രദ്ധ്ികകണ്ടതുണ്ട്.
9) കലാക് തലതില് േര്ക്ഷേര്ക്കായി പരിശീലനാം/കബാധവല്കരണ
പരിപാടിേള് സാംഘടിപിക്കുന് നിലവിസല രീതി പരിഷ്കരിച് പേരാം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു തലതിലാകി മാറ്റണാം.
10) മൃഗസാംരക്ഷണവാം
ക്ഷീരവിേസനവാം
വകുപ്പുേളുാം
സാംകയാജിത
പ്രവര്ക്തനങ്ങള്കായി സര്ക്കാര്ക് മുന്കേസയടുകണാം. േര്ക്ഷേരുസട
ആവശയങ്ങസളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് കേമാറുന്തിനള്ള സാംവിധാനാം
സവറ്ററിനറി സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുാം,
ഡി.ഇ.എസ്.ഒ േള്ക്കുാം ക്ഷീര
സഹേരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമിടയില് ഉണ്ടാേണാം.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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11) ഡി.എഫ്.ഐ േളുസട പ്രവര്ക്തനാം കൂടുതല് ഫലപ്ര്മായി തകേശ
സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിരീക്ഷികകണ്ടതുണ്ട്.
12) ക്ഷീരവിേസന,
േന്നോലിേസള
സോണ്ടവരണാം.
vi.

മൃഗസാംരക്ഷണ
വകുപ്പുേള്
സാംയക്തമായി
രജിസ്റ്റര്ക് സചയ്യുന്തിനള്ള സപാതുകഡറ്റ കബസ്

മത്സ്യഭവനേള്
1) മത്സ്യകമഖലയിസല വിവിധ ഏജന്സിേളുസട എല്ലാ കസവനങ്ങളുാം
ലഭയമാകുന് സിാംഗിള് വിന്കഡാ സാംവിധാനാം ആയി മത്സ്യഭവനങ്ങള്
പ്രവര്ക്തികകണ്ടതുണ്ട്.
2) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളികലക്
കേമാറ്റാം
സചയ്യസപട
സ്ഥാപനസമന് നിലയില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുകടയാം മത്സ്യഭവസന്റയാം
കസവനങ്ങള് സമന്യിപിക്കുന്തിനാം മത്സ്യകമഖലയില് തകേശ
സ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട പദ്ധ്തിേള് ഫലപ്ര്മായി നടപിലാക്കു
ന്തിനമായി കലാക് പഞ്ചായതില് അവരുസട അധിോരപരിധി
ഉണ്ടായിരികണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
3) മത്സ്യഭവനേളില് തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട പങ്കിസനക്കുറിച്
നിര്ക്വചിക്കുന്തിനാം
മത്സ്യകമഖലേളില്
തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്
ഏസറ്റടുകാവന്
ഇടസപടലുേസളക്കുറിച്
അറിയന്തിനമായി മത്സ്യവകുപ്പുാം തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം
സാംയക്തമായി േണ്കസള്കടറ്റീവ് വര്ക്ക്കഷാപ് സാംഘടിപികാവന്താണ്.
4) അധിോര വികേന്ദ്രീേരണതില് വിഭാവനാം സചയ്ത പദ്ധ്തിേള്
നടപാക്കുന്തിനായി തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുാം മത്സ്യഭവനാം
തമ്മിലുള്ള കൂടായ പ്രവര്ക്തനാം അതയാവശയമാണ്. മത്സ്യസമൂഹതിസല
പ്രതിനിധിേസള പദ്ധ്തി രൂപീേരണഘടതില് ഉള്സപടുതിയാല്
അവരുസട ആവശയങ്ങള് തിരിചറിെ് പദ്ധ്തിേള് രൂപീേരികാന്
സാധിക്കുാം.
5) മത്സ്യഭവനിലൂസട
നല്കുന്
കസവനങ്ങസളല്ലാാം
സമന്യിപിച്
ഓണ്കകലനിലൂസട
സുഗമമാക്കുന്തിലൂസട
ജീവനകാരുസട
ഭരണചുമതലേള് കുറയ്ക്കുന്തിനാം ഫീല്ഡ് പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് കൂടുതല്
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ശ്രദ്ധ് കേന്ദ്രീേരികാനാം സാധിക്കുാം. ഇതിനായി ഫിഷറീസ് വകുപ്
എഫ്.ഐ.എാം എസി-സന്റ സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിപികകണ്ടതുണ്ട്.
6) ‘ഫണ്ടേളുസട
ലഭയത’
എന്
നിബന്ധനേളില്ലാസത
കസവനാവോശതിസല സമയമാന്ണ്ഡങ്ങള് പുതുകണസമന്് േമ്മീഷന്
ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
7) തകേശ
സ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം
മത്സ്യവകുപിസന്റയാം
പൗരാവോശ കരഖയില് കസവനമാന്ണ്ഡങ്ങള് ഉള്സപടുകതണ്ടതുാം
അവരുസട സവബ്കസറ്റുേളില് അപ് കലാഡ് സചകയ്യണ്ടതുമാണ്.
8) സമാകബല് സകന്ദശങ്ങള്/ കസാഷയല്മീഡിയ എന്ിവയിലൂസട വളസര
ചിടകയാടുകൂടി വിവരങ്ങള് പ്രചരിപികാാം.
9) മത്സ്യഭവന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് പരിശീലനാം നല്കുകമ്പാള്, ഉള്നാടന്
കമഖലയിസലയാം സമുദ്രവയതയാസങ്ങള് കൂടി പരിഗണികകണ്ടതുണ്ട്.
10) ഫണ്ടേളുസട അഭാവാം മൂലാം കസവനങ്ങളുസട സമയബന്ധിതമായ
വിതരണസത ബാധികിസല്ലന്് ഉറപാക്കുന്തിനായി വര്ക്ഷതിസന്റ
തുടകതില് തസന് ഫണ്ടേള് നീകിസവയ്ക്കുേ.
11) മത്സ്യസതാഴിലാളിേള് മത്സ്യഭവന് സന്ദര്ക്ശിക്കുന്ത് കുറയ്ക്കുന്തിനായി
സാധയമായ കസവനങ്ങസളല്ലാാം ഓണ്കകലനാകയാ, വാതില്പടിയികലാ
നല്കുേ.
പണമടയ്ക്കുന്തിനായി പ്രകമാടര്ക്മാരുസട കസവനങ്ങളുാം
പ്രകയാജനസപടുതണാം.
12) കേമാറ്റാം സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങള്കാവശയമായ അടിസ്ഥാന
സൗേരയങ്ങള് ഒരുക്കുേ എന്ത് തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട
ഉതരവാ്ിതമായതിനാല് ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ പ്രക്ശത്തുനിന്്
പ്രവര്ക്തികാന് നിര്ക്വഹണ ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്കു കവണ്ട സൗേരയങ്ങള്
തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്േണസമന്് േമ്മിഷന് ശുപാര്ക്ശ
സചയ്യുന്ന.
13) മത്സ്യസഫഡിസന്റ
പദ്ധ്തിേള്
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസട
ഉപജീവനമാര്ക്ഗതില് സചലുത്തുന് സ്ാധീനാം വിലയിരുത്തുന്തിനായി
വകുപ് ഒരു പഠനാം ഏസറ്റടുകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
‘വയാസ’യില് ലഭയമായ ഉല്പന്ങ്ങളുസട ഗുണനിലവാരാം ഉറപാകാനാം
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ലഭയമായ ഉല്പന്ങ്ങളുസട കശ്രണി വര്ക്ദ്ധ്ിപികാനാം മത്സ്യസഫഡ് പ്രകതയേ
ശ്രമങ്ങള് നടതണാം.
14) മത്സ്യബന്ധനവിേസനതിനായി
സാംകയാജിത
സമീപനാം
സുഗമമാക്കുന്തിന് അനബന്ധവകുപ്പുേള് തമ്മിലുള്ള ഏകോപനാം കലാക്
പഞ്ചായത്തുേള് ഉറപാകണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
15) സജീവമായ
എല്ലാ
മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക്കുാം
അനബന്ധ
സതാഴിലാളിേള്ക്കുാം പദ്ധ്തിേള് ലഭയമാക്കുന്തിനായി സജീവമല്ലാത
സാംഘങ്ങളുസട പുനരുജീവനതിനള്ള പരിപാടിേള് മത്സ്യസഫഡ്
സാംഘടിപികണാം.
16) മത്സ്യഭവനേളുസട അധിോര പരിധിയില് വില്ക്കുന് മത്സ്യതിസന്റ
ഗുണനിലവാരാം നിരീക്ഷികണസമന്് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന. മത്സ്യസതാഴി
ലാളിേളുസട ഭവനനിര്ക്മ്മാണാം ഇകപാള് കലഫ് മിഷനിലൂസട നടപിലാക്കുന്
തിനാല് കമാടികവകറ്റഴ്സിസന്റ നിയമനാം നിര്ക്തലാകണസമന്് േമ്മീഷന്
ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.

III.

Towards People centric service delivery from LSGIS.
1) തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിസലയാം
കേമാറ്റാം
സചയ്യസപട
സ്ഥാപനങ്ങളിസലയാം ജീവനകാര്ക്ക്കുാം ജനപ്രതിനിധിേള്ക്കുാം കേമാറ്റാം സചയ്യസപട
സ്ഥാപനങ്ങളില് തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള സാമ്പതിേ
ഭരണപരമായ അധിോരാം സാംബന്ധിച് ആശയക്കുഴപാം ഉള്ളതിനാല് അതിസന
സാംബന്ധിച് വയക്തമായ ഒരു നിര്ക്വചനാം നല്കേണ്ടതുണ്ട്.
2) വകുപ്പുതല പദ്ധ്തിേസള മാറ്റങ്ങളില്ലാസത സാംസ്ഥാനത്തുടനീളാം നടപാക്കുന്
പദ്ധ്തിേള് പ്രാക്ശിേ സാഹചരയാം പരിഗണിച് മാറ്റങ്ങള് അനവ്ിക്കുന്
പദ്ധ്തിേള് എന്ിങ്ങസന രണ്ടായി തരാംതിരികണസമന്് േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ
സചയ്യുന്ന.
3) കേമാറ്റാം സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങളിസല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഉള്സപസടയള്ള തകേശ
സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല ജീവനകാരുസട ോരയകശഷി പ്രാക്ശിേ
സാഹചരയതിന്
അനകയാജയമായ
പദ്ധ്തിേള്
തിരിചറിയന്തിനാം
നടപിലാക്കുന്തിനമായി ശക്തിസപടുകതണ്ടതുണ്ട്.
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4) കേമാറ്റാം സചയ്യസപടവ ഉള്സപസട തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട എല്ലാ
കസവനങ്ങള്ക്കുാം ബന്ധസപട വകുപ്പുേളുമായി കൂടിയാകലാചിച് പുതിയ
മാന്ണ്ഡങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്തിന് തകേശസ്യാംഭരണവകുപ് മുന്കേസയടുകണാം.
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട പൗരാവോശ കരഖയില് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസടയാം കസവന മാന്ണ്ഡങ്ങള് ഉള്സപടുകതണ്ടതുണ്ട്.
5) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിസല ഓഫീസ്
സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് പുതുകകണ്ടതുണ്ട്.

ഭരണകൂടതിസന്റ

വയവസ്ഥ

6) ഓകരാ തവണയാം കസവനാം ആവശയസപടുകമ്പാള്, കരഖേള് ആവര്ക്തിച്
സമര്ക്പികകണ്ടതിസന്റ ആവശയേത ഒഴിവാക്കുന്തിനായി തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് കസവനാം കനടുന്വരുസട ഡാറ്റ കയാജിപികകണ്ടതുണ്ട്.
7) സ്ഥാപനങ്ങളിസല ജീവനകാര്ക്ക്കുള്ള മീറ്റിാംഗുേള്, വര്ക്ക് കഷാപ്പുേള്,
പരിശീലനപരിപാടിേള് എന്ിവ േഴിയന്ത്രയാം ഓണ്കകലന് സാംവിധാനതിലൂസട
നടപിലാക്കുേ.
8) നടപടിക്രമങ്ങള്
ലഘൂേരിക്കുന്തിലൂസടയാം
ഓഫീസ്
ഭരണാം
സമചസപടുത്തുന്തിലൂസടയാം
ലാഭിക്കുന്
സമയാം
യാഥാര്ക്ഥയങ്ങള്
മനസ്സിലാക്കുന്തിനാം ജനങ്ങള്ക് സമയബന്ധിതമായ കസവനാം നല്കുന്തിനാം
സചലവഴികാാം.
9) പ്രാക്ശിേതലതില് വിവരങ്ങള് പ്രചരിപികാന് കസാഷയല്
പ്ലാറ്റ്കഫാമുേളുസടയാം ഐ.ടിയസട മിേച ഉപകയാഗതിലൂസടയാം
ഫലപ്ര്മാകകണ്ടതുണ്ട്.

മീഡിയ
കൂടുതല്

10) സപാതുജനങ്ങള്ക് സ്ഥാപനങ്ങളില് എത്തുന്തിനള്ള അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങള്
സമചസപടുത്തുന്തിനള്ള
പദ്ധ്തിേള്ക്
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്
മുന്ഗണന നല്കേണ്ടത്.
11) ഐ.എല്.ജി.എാം.എസിലൂസട ലഭയമായ കസവനങ്ങളുസട വയാപ്തി വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുന്തിസന്റ
അടിയന്തിര ആവശയമുണ്ട്.
12) വാര്ക്ഡ്/ഡിവിഷന് തലതില് സ്ഥാപിക്കുന് ഇ-കലണിാംഗ് സസന്ററില് എല്ലാ
സപാതുജനങ്ങള്ക്കുാം
പ്രകവശനാം
ഉറപാക്കുന്തിനള്ള
നടപടിേള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്, മുനിസിപാലിറ്റിേള്, മുനിസിപല് കോര്ക്പകറഷന് എന്ിവ
സ്ീേരികണാം.
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13) തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് കേമാറ്റാം സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങളുസട
കസവനങ്ങളുമായി ബന്ധസപട് അപീല് അധിോരിേളായി പ്രവര്ക്തികണസമന്്
േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
14) എല്ലാവര്ക്ഷവാം കൃഷി അനബന്ധ കമഖലേള് എന്ിവയമായി ബന്ധസപട പ്രശ്നങ്ങള്
ചര്ക്ച സചയ്യുന്തിന മാത്രമായി ഒരു ഗ്രാമസഭസയങ്കിലുാം വിളികണസമന്് േമ്മീഷന്
ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
15) ബന്ധസപട വകുപ്പുേള് വയതയസ്ത സന്ദര്ക്ഭങ്ങളില് കേമാറ്റാം സചയ്യസപട
സ്ഥാപനങ്ങളില് ജീവനകാരുസട ആവശയേത വീണ്ടാം വിലയിരുതണസമന്്
േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുന്ന.
16) കേമാറ്റാം സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങളിസല പദ്ധ്തിേളുസടയാം ഇടസപടലുേളുസടയാം
വിശ്ാാംശങ്ങള് മാപിാംഗ് സചയ്യുന്തിനള്ള ജി ഐ എസ് പ്ലാറ്റ്കഫാാം സാംസ്ഥാന
തലതില് തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വിേസിപികകണ്ടതുണ്ട്. പ്രാക്ശിേ
തലതില് ആസൂത്രണതിനായി ജി ഐ എസ് ഉപകയാഗിക്കുന്തിനാവശയമായ
പരിശീലനാം തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിസല ജീവനകാര്ക്ക് നല്േണാം.
17) ക്ഷീരസഹേരണ യൂണിറ്റിസന്റയാം മത്സ്യഭവസന്റയാം പ്രവര്ക്തനങ്ങള്കാവശയമായ
സൗേരയങ്ങള് ലഭയമാകിയിുസണ്ടന്് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള് ഉറപാകകണ്ടതുണ്ട്.
18) കേമാറ്റാം സചയ്യസപട സ്ഥാപനങ്ങളുാം ഐ എസ് ഒ സര്ക്ടിഫികകഷസന്റ
പരിധിയികലക് സോണ്ടവകരണ്ടതുണ്ട്.
19) കസവന പ്ര്ാനവമായി ബന്ധസപട് മിേച പ്രേടനാം ോഴ്ച്ചസവയ്ക്കുന്
തകേശസ്യാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക് അവാര്ക്ഡ് നല്കുന് ോരയാം സര്ക്കാര്ക്
പരിഗണികണാം.
20) അനഭവങ്ങള് പങ്കിടുന്തിനായി തകേശസ്യാംഭരണവകുപ് സസമിനാറുേളുാം
വര്ക്ക്കഷാപ്പുേളുാം സാംഘടിപിക്കുന്തികനാസടാപാം മറ്റ് തകേശസ്യാംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളികലക് സന്ദര്ക്ശനങ്ങളുാം ഒരുകണാം.
21) കമല്പറെ
എല്ലാ
ശുപാര്ക്ശേളുാം
പങ്കാളിത
ഭരണതത്സത
അടിസ്ഥാനമാകിയള്ളതാണ് ഭരണഘടനയസട 73, 74 കഭ്ഗതിേളുസട
ആശയങ്ങസളയാം ോഴ്ച്ചപാടുേസളയാം കുറിച് ജനപ്രതിനിധിേള്ക് അവകബാധാം
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനായി അടിയന്തിര നടപടിേള് കേസകാള്ളണസമന്് േമ്മീഷന്
നിര്ക്കേശിക്കുന്ന. അവകബാധ പ്രചാരണാം മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂസട ഐ ആന്റ് പി ആര്ക് ഡി
യ്ക്ക് സാംഘടിപികാാം.
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e-Governance (11th Report)

ഫലപ്ര്വാം ജനസൗഹൃ്പരവാം ധാര്ക്മ്മിേവാം സുതാരയവമായ സിവില് സര്ക്വീസ്,
കവഗതയാം കൃതയതയാം അകൗണ്ടബിലിറ്റിയാം ഉറപാക്കുന് ഭരണ സാംവിധാനാം എന്ീ
ലക്ഷയങ്ങള് കനടിസയടുക്കുന്തിന് വിവര സാകങ്കതിേവി്യയകടയാം അനബന്ധ ശാസ്ത്ര
സാകങ്കതിേ
സൗേരയങ്ങളുസടയാം
ഗുണപരമായ
ഉപകയാഗസപടുതല്
അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്. ഇതിനായി വിവരസാകങ്കതിേവി്യയസട ഉപകയാഗാം പരമാവധി
ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുണ്ട്. കസവന പ്ര്ാനതിസന്റ എല്ലാ കമഖലയിലുാം ഐ.ടിയസട ഉപകയാഗാം
പ്രാകയാഗിേമാകാനള്ള പഠനങ്ങള് നടത്തുേ എന്ത് േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയസട
ഭാഗമാണ്.
ഈ വിഷയവമായി ബന്ധസപട് പഠനാം നടത്തുന്തിനായി േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിനാം ആവശയമായ മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങള് ലഭയമാകി ശുപാര്ക്ശേള്
രൂപസപടുത്തുന്തിനാം പഠന കമഖലയില് പരിജ്ഞാനമുള്ള ശ്രീ. പ്രകമാ്് വി.ആര്ക്.
(അഡ്മിനികേറ്റീവ് ഓഫീസര്ക്, ലീഗല് സമകരാളജി വകുപ്, തിരുവനന്തപുരാം), ശ്രീ. അനൂപ് എാം.
ആര്ക്. (സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്, ആകരാഗയ കുടുാംബകക്ഷമ (എച്) വകുപ്, ഗവ. സസക്രടറികയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരാം), ശ്രീ. സകന്താഷ് കുമാര്ക് എസ്. (സീനിയര്ക് േണ്കസള്ടന്റ്, കസ്റ്ററ്റ് ഇഗകവണന്സ് മിഷന് ടീാം, തിരുവനന്തപുരാം), ശ്രീ. ജയചന്ദ്രന് എാം.ബി. (സീനിയര്ക് സടകനാളജി
ഓഫീസര്ക്, IIITM-K, തിരുവനന്തപുരാം), ശ്രീ. ബിന കുമാര്ക് എന്.എസ്. (അസിസ്റ്റന്റ്
സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്, ഐ.ടി. സസല് വകുപ്, ഗവ. സസക്രടറികയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരാം), ശ്രീ.
അരുണ്ക എാം. (കപ്രാഗ്രാാം സഹഡ്, KSDI) ശ്രീ. സുകമഷ് ്ിവാേരന് (സപ്രാഫസര്ക്,
ഗവ.എഞ്ചിനീയറിാംഗ് കോകളജ്, തിരുവനന്തപുരാം), ശ്രീ. കജാസഫ് സി. മാതു, (മുന് ഐ.ടി.
ഉപക്ഷ്ടാവ്) എന്ിവസര ഉള്സപടുതി വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു. 29.04.2019-ല് കൂടിയ
ആ്യ കയാഗതില് പഠനതിസന്റ ആശയക്കുറിപ് ഉകേശയ ലക്ഷയങ്ങള്, രീതിശാസ്ത്രാം എന്ിവ
ഉള്സപടുതി തയ്യാറാക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചു.
തയ്യാറാകിയ േരട് ആശയക്കുറിപ് അാംഗീേരിക്കുന്തിനാം, പഠനതില്
സ്ീേരികകണ്ട തുടര്ക്നടപടിേസളക്കുറിച് വിശ്മായി ചര്ക്ച സചയ്യുന്തിനമായി 13.06.2019,
25.07.2019, 03.09.2019 തീയതിേളില് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട കൂടിയാകലാചനാ
കയാഗങ്ങള് നടതി.
2019 സസപ്ഷറ്റാംമ്പര്ക് 30, ഒകക്ടാബര്ക് 5 എന്ീ തീയതിേളില് തിരസെടുത
വകുപ്പുേളിസല കനാഡല് ഓഫീസര്ക് (ഐ.ടി.) മാരുസട കയാഗാം വിളിച്ചു കചര്ക്ത്തു. പ്രസ്തുത
കയാഗതിന മുകന്ാടിയായി വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങള് തയ്യാറാകിയ Online Template

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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(Excel Worksheet for Data Collection) വകുപ്പു കമധാവിേള്ക്കു നല്കുേയാം വിവരങ്ങള്
കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു. പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി ജനങ്ങള്ക് കസവനാം നല്കുന് റവനൂ,
രജികേഷന്, സര്ക്കവ, കമാകടാര്ക് സവഹികിള്, സിവില് സകപ്ലസ്, വയവസായാം, കപാലീസ്,
ആകരാഗയാം, തകേശശ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ജലാം, ഊര്ക്ജാം, സാമൂഹയ നീതി,
മൃഗസാംരക്ഷണാം, ോര്ക്ഷിേ വിേസന ോര്ക്ഷിേ കക്ഷമാം, ക്ഷീര വിേസനാം തുടങ്ങിയ പ്രധാന
വകുപ്പുേള്/ഏജന്സിേളുമായി 2019 സസപ്ഷറ്റാംബര്ക് 31, ഒകക്ടാബര്ക് 5 തീയതിേളില് ചര്ക്ചേള്
നടതി.
‘Total

Solution Providers’ ആയിുള്ള സാംസ്ഥാനസത വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളായ
NIC, KELTRON, IKM, Uralungal Labour Contract Society, C-DIT, C-DAC, IHRD, LBS,
SIDCO, IMG എന്ിവയസട പ്രതിനിധിേളുമായള്ള ചര്ക്ച 31.10.2019-ല് സാംഘടിപിച്ചു. TSP
േളുസട പ്രവര്ക്തനാം സാംബന്ധിച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്, നല്കുന് കസവനങ്ങള്,
ലക്ഷയങ്ങള് കനടുന്തില് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള് കനരിടുന് പരിമിതിേളുാം ബുദ്ധ്ിമുുേളുാം, അവ
മറിേടക്കുന്തിനള്ള പ്രാകയാഗിേ നിര്ക്കേശങ്ങസളക്കുറിച്ചുാം വിശ്മായ ചര്ക്ചേള് നടതി.
പഠനവമായി ബന്ധസപട് ഐ.ടി. മിഷന് ഡയറക്ടറുമായി 19.11.2019-ല് ചര്ക്ച നടതി.
ഇ-ഗകവണന്സ് എന് വിഷയതില് ഏസറ സാകങ്കതിേ, പ്രാകയാഗിേ
പരിജ്ഞാനാം റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിന് അതയന്താകപക്ഷിതമായതിനാല് റിസര്ക്ച്
അസിസ്റ്റന്റുമാരുസട കസവനാം റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിനായി വിനികയാഗിച്ചു. തിരസെടുത
ഇ-ഗകവണന്സ് ആപ്ലികകഷനേസളക്കുറിച്ചുള്ള ഫീല്ഡ് സ്റ്റഡിേള് പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി
നടതി. ഇ-ഗകവണന്സിസന്റ വിവിധ വശങ്ങസളക്കുറിച് കൂടുതല് ആഴതില്
മനസ്സിലാക്കുന്തിനാം, ഇ-ഗകവണന്സുമായി ബന്ധസപട് പൗരോരുാം കസവന്ാതാകളുാം
അഭിമുഖീേരിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങളുാം തടസ്സങ്ങളുാം മനസ്സിലാക്കുന്തിനമായി േമ്മീഷന് ഇസര്ക്ടിഫികറ്റ്, ഇ-സഹല്ത് എന്ിങ്ങസന രണ്ട് വയതയസ്ത പദ്ധ്തിേള് വിശേലനാം സചയ്തു.
കേരളതിസല മൂന്് വയതയസ്ത ജില്ലേളില് നിന്നള്ള ആറ് ഗ്രാമങ്ങസള സര്ക്കവയസട ഭാഗമായി
സതരസെടുത്തു. വിവരകശഖരണതിസന്റ ഭാഗമായി വയക്തിഗതവിവര കശഖരണവാം
കഫാകസ് ഗ്രൂപ് ചര്ക്ചേളുാം സാംഘടിപിച്ചു.
Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Institute
of Management in Government (IMG) എന്ീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹേരിച് ഭരണ
പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് 2019 ആഗസ്റ്റ് 26, 27 തീയതിേളില് ‘e-governance for Better
Governance’ എന് ക്ശീയ ശില്പശാല സാംഘടിപിച്ചു. സര്ക്കാര്ക് നല്കുന് കസവനങ്ങള്
സമചസപടുത്തുന്തിനായി
രാജയത്തുടനീളാം
നടപാകിയ
ഇ-ഗകവണന്സ്
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സാംരാംഭങ്ങസളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പങ്കിടുന്തിന് ശില്പശാലയിലൂസട സാധിച്ചു. രാജയതിസന്റ
വിവിധ സാംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നാം, കേന്ദ്രഭരണ പ്രക്ശങ്ങളില് നിന്നമുള്ള പ്രഭാഷേരുാം
പ്രതിനിധിേളുാം അവരുസട അഭിപ്രായങ്ങളുാം, ോഴ്ചപാടുേളുാം ആശയങ്ങളുാം ശില്പശാലയില്
പങ്കിു.
റിസര്ക്ച് അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക് തയ്യാറാകിയ േരട് റികപാര്ക്ടികേല് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
അാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്/നിര്ക്കേശങ്ങള് കശഖരിക്കുന്തിനായി 05.02.2020-നാം
07.10.2020-നാം വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട കയാഗാം വിളിച്ചു കചര്ക്ത്തു. കയാഗതില്
തീരുമാനിചതു പ്രോരാം േരട് റികപാര്ക്ടില് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള്/തിരുതലുേള് വരുതി
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങള് തയ്യാറാകിയ അന്തിമ റികപാര്ക്ട് േമ്മീഷന സമര്ക്പിച്ചു.
ഇകതാസടാപാം ഇ-ഗകവണന്സ് നയാം സാംബന്ധിച ശുപാര്ക്ശേളുാം കൂടി കൂടികചര്ക്തതുാം രണ്ട്
ഭാഗങ്ങകളാട് കൂടിയതുമായ റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിക്കുേയണ്ടായി.

പ്രധാനശുപാര്ക്ശേള്
I.

ഇ-ഗകവണന്സ് സഫ്രയിാംവര്ക്ക്
1) Kerala State IT Mission (KSITM), Information Kerala Mission
(IKM)എന്ിവസയ കയാജിപിച് ഒറ്റസ്ഥാപനമാക്കുേ. പുതിയ സ്ഥാപനസത
ഭാവി ഐ ടി ആവശയേതേള് തൃപ്തിസപടുതാനതകുാംവിധാം രൂപേല്പന
സചയ്യുേ. ടി സ്ഥാപനതിസല 20% ജീവനകാസര എല്ലാവര്ക്ഷവാം മാറ്റി
നിയമിക്കുേ. ഒകര ജീവനകാരസന തുടര്ക്ചയായി പരമാവധി 5 വര്ക്ഷാം മാത്രാം
നിയമിക്കുേ. ഐ ടി വയവസായ കമഖലയില് പ്രാബലയതിലുള്ള കവതനാം
ജീവനകാര്ക്ക് നല്കുേ. കയാഗയത, സതാഴില് കനപുണയാം എന്ിവയസട
അടിസ്ഥാനതിലായിരികണാം നിയമനാം. കമല്പറെ പ്രോരാം, രണ്ട്
സ്ഥാപനങ്ങസള (KSITM, IKM) സാംകയാജിപിക്കുന്ില്ലാസയങ്കില് KSITM സന
ഇ-ഗകവണന്സ്
കമഖലയിസല ഉന്താധിോര സ്ഥാപനമായി
പരിവര്ക്തിപിക്കുേ. മസറ്റല്ലാ TSP (Total Service Providers)സനയാം KSITM
ന േീഴില് സോണ്ടവരിേ.
2) സര്ക്കാരിന കവണ്ടിയള്ള സവബ്-ആപ്ലികകഷനേള്, സമാകബല്
ആപ്ലികകഷനേള് എന്ിവ രൂപേല്പന സചയ്ത് പ്രവര്ക്തനക്ഷമമാക്കുന്തു
വസരയള്ള പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട കമല്കനാടാം, KSITM സന്റ കനതൃത്തില്
രൂപീേരിക്കുന് ഉന്തതല സമിതിക് നല്കുേ.
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3) പ്രധാന ഐ ടി കപ്രാജക്ടുേള് ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട ഓഡിറ്റിന
വികധയമാകി, ജി പി ആര്ക് മാതൃോപ്രവര്ക്തനരീതിേള് എന്ിവ
ശരിയാാംവണാം ഉള്സപടുതിയിുകണ്ടാ എന്ത് പരികശാധിക്കുേ.
4) ‘TSP Norms’പുനര്ക്നിശ്ചയിക്കുേ സര്ക്കാര്ക് റ്റി എസ് പി േളുസട ഒരു ഗ്രിഡ്
രൂപീേരിക്കുേ, വകുപ്പുേള്കാവശയമായ ഐ ടി ആപ്ലികകഷനേള്
തയ്യാറാക്കുന്തിന് ഓപണ്ക സടണ്ടറുേളിലൂസട റ്റി.എസ്.പി -േസള
സതരസെടുക്കുേ.
സതരസെടുകസപട സടണ്ടര്ക്/റ്റി.എസ്.പി-യമായി
വകുപ്പുേള്, നിയമപരമായ എല്ലാ ഉതരവാ്ിത്ങ്ങളുാം വയക്തമാക്കുന്
രീതിയില് തയ്യാറാകിയ SLA (Service Level Agreement) ഒപിടുേ.
5) NIC യസട പ്രവര്ക്തനാം ോലാനസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുേ.
6) ഉപകയാക്താവിസന്റ ആവശയങ്ങള് കൃതയമായി മനസ്സിലാകി, ‘Government
Process Re-engineering’ ആശയങ്ങസള ഉള്സകാണ്ടസോണ്ട് ‘user
Acceptance TOSA’ നടതി മാത്രാം ആപ്ലകകഷനേള് തയ്യാറാകി
ഉപകയാഗിക്കുേ. കസാഴ്സ് കോുേളുസട ഉടമസ്ഥത സര്ക്കാരില്
നിക്ഷിപ്തമാക്കുേ. ആവശയമുള്ള പക്ഷാം, ഒകര ആപ്ലികകഷനേള്, ഒന്ിലധിോം
വകുപ്പുേളില് ഉപകയാഗിക്കുന്ത് അനവ്ിക്കുേ.
Software change
Management process, ‘Version Control’ എന്ിവ KSITM മുകഖന
ഉറപാക്കുേ. കപ്രാസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിാംഗ്, വര്ക്ക് സ്റ്റഡി എന്ിവയില്
ഐടി സാധയതേസള കൂടി ഉള്സപടുത്തുേ.
7) ോരയക്ഷമതയള്ള ‘Inter Departmental Data Sharing frame work’ , ‘Open
Data Policy frame work’, എന്ിവ സാംസ്ഥാനത് നടപിലാക്കുേ.
8) ഉപകയാഗതിലില്ലാതതുാം,
ഉപകയാഗക്ഷമമല്ലാതതുമായ
ആപ്ലികകഷനേള്, കസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റ സസന്ററില് നിന്് നീകാം സചയ്യുേ.
9) End to end ഇ-കസവനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക് ലഭയമാക്കുന് രീതിയില് ഇഗകവണന്സ് സാംവിധാനസത ശക്തിസപടുത്തുേ. അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്
കപാസലയള്ള കസവന്ാതാകളുസട സഹായമില്ലാസത സപാതുജനങ്ങള്ക്
ഇ-കസവനങ്ങള് കനരിട് സര്ക്കാരില് നിന്് സ്ീേരിക്കുവാന് സാധിക്കുന്
വിധതില്, ഇ-ഗകവണന്സ് പദ്ധ്തിേള് രൂപസപടുതി നടപിലാകണാം.
സപാതുജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവാം കൂടുതല് സാംവ്ിക്കുന് വകുപ്പുേളില്
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ഉപകയാഗിക്കുന് ഇ-ആപ്ലികകഷനേളുസട ‘user interface’ അടിയന്തിരമായി
സമചസപടുത്തുേ.
10) എല്ലാ വകുപ്പുേളിലുാം ഐ ടി സസല്, സവര്ക്ച്ല് ഐ ടി കേന്ദ്രങ്ങള് എന്ിവ
സ്ഥാപിക്കുേ. ഇവിടങ്ങളില് ഐ ടി കയാഗയതയള്ള ജീവനകാസര
നികയാഗിക്കുേയാം തുടര്ക് പരിശീലനങ്ങള് നല്കുേയാം സചയ്യുേ. പുതിയ
സാകങ്കതിേ വി്യേള് ഉപകയാഗിക്കുന്തില് എല്ലാ ജീവനകാര്ക്ക്കുാം
മതിയായ പരിശീലനാം നല്കുേ. സര്ക്കാര്ക് ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങള്
സരയിനിാംഗ് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയില് ഇതരതിലുള്ള കോഴ്സുേള്
ആരാംഭിക്കുേ. സപാളിറ്റികല്, കപാളിസി തലതില് പ്രവര്ക്തിക്കുന്വര്ക്ക്കുാം
ഇ-ഗകവണന്സ്
കപ്രാജക്ടുേള്
സാംബന്ധിച്
അവകബാധാം
സൃഷ്ടികാനതകുന് പരിശീലനങ്ങള് നല്കുേ.
11) നാഷണല് ഇ-ഗകവണന്സ് കപ്രാഗ്രാമിന (NEGP) േീഴിലുള്ള SSDG (State
Service Delivery Gateway) പുനരുജീവിപിച് നടപിലാക്കുന്തിനള്ള
സാധയതേള് പരികശാധിക്കുേ.
ഇതിലൂസട e-governance Service
േള്കായി ‘Single Point Access’ ഒരുകിസയടുകാന് സാധിചാല്, ഇഗകവണന്സില് കുതിച്ചുചാടതിന വഴിസയാരുക്കുാം.
12) എാം-ഗകവണന്സ് കപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കുേ. Unified Mobile Application for New
Age Governance (UMANG) എന്ിവ കേന്ദ്രസര്ക്കാരിസന്റ All-in-one single
unified secure multi channel, Multi Platform, Multi lingual service freeware
Mobile App- സാംസ്ഥാനത് പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
II.

ഇ-ഗകവണന്സ് അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്
1) കസ്റ്ററ്റ് ഡാറ്റാ സസന്ററിസല ‘Cloud Infrastructure facility’ പരമാവധി
പ്രകയാജനസപടുത്തുേ. വകുപ്പുേള് അനാവശയമായി കസാഫ്റ്റ് സവയര്ക്/ഹാര്ക്ഡ്
സവയര്ക് വാങ്ങിക്കുന്ത് നിയന്ത്രിക്കുേ. പ്രകതയേ സുരക്ഷ ആവശയമില്ലാത
എല്ലാ ആപ്ലികകഷനേളുാം Cloud virtualized പ്ലാറ്റ്കഫാമുേളികലക് മാറ്റുേ.
ആവശയനസരണാം കസ്റ്റാകറജ് അനവ്ിക്കുേ.
2) ആപല്ഘടങ്ങളില് ഡാറ്റയസട
സുരക്ഷിതത്ാം,
കസവനങ്ങളുസട
കനരന്തരയാം എന്ിവ ഉറപാക്കുന്തിന് ‘Business continuity plan and
Disaster Recovery Infrastructure’ സ്ഥാപിക്കുേ.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്

145

േമ്മീഷന് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്

3) ഇ-ഗകവണന്സ് കസവനങ്ങള് ോരയക്ഷമമായി ഉപകയാഗസപടുത്തുന്തിന്
ഉന്ത നിലവാരതിലുള്ള േണക്ടിവിറ്റി പ്ര്ാനാം സചയ്യുേ.
4) Integrated Citizen Cell Centers ആരാംഭിക്കുേ.
III.

ഡാറ്റാ സസേൂരിറ്റി, കപ്രവസി
1) വയക്തിപരമായ
ഉപകയാഗികരുത്.

വിവരങ്ങള്,

വയക്തിയസട

സമ്മതമില്ലാസത,

2) വയക്തിപരമായി തിരിചറിയസപടാവന് വിവരങ്ങള് ഉചിത മാര്ക്കഗന
മറച്ചുസവചതിനകശഷാം മാത്രാം അതരാം വിവരങ്ങള് ശാസ്ത്രീയ പഠന
ഗകവഷണപ്രവര്ക്തനങ്ങള്ക് നല്കുേ.
3) വിശ്സനീയമായ സുരക്ഷാസാംവിധാനങ്ങള്, വിവര സുരക്ഷയ്ക്കായി
ഉപകയാഗസപടുത്തുേ. ്ീര്ക്ഘോലാം സൂക്ഷികകണ്ട വയക്തിവിവരങ്ങള്
‘Encrypted’ രൂപതില് സൂക്ഷിക്കുേ.
4) ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് അവരുസട Authentication Details, സുരക്ഷിതമായി
കേോരയാം സചയ്യാന് ആവശയമായ മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശങ്ങള് പുറസപടുവിക്കുേ.
5) ഡാറ്റ
ഇന്റഗ്രറ്റി
സ്ീേരിക്കുേ.

സാംരക്ഷികസപടുന്തിനാവശയമായ

6) Back-up, Recovery സാംവിധാനങ്ങള്
നഷ്ടസപടുന്ത് ഒഴിവാക്കുേ.

നടപടിേള്

ഉപകയാഗസപടുതി,

ഡാറ്റ

7) ശക്തമായ ‘Application Programming Interface’ ഉപകയാഗസപടുതി
കശഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന് വിവരങ്ങളികലക്കുള്ള നഴഞ്ഞുേയറ്റാം തടയേ.
8) സാംസ്ഥാനതിസന്റ
വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന്
ആവശയങ്ങള്കനസൃതമായി
വിവരസാകങ്കതിേവി്യാ രാംഗത് അടിസ്ഥാന സൗേരയവിേസനാം
നടതണാം.
9) സസേൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് നടതിയതിനകശഷാം മാത്രാം കസാഫ്റ്റ് സവയറുേള്
സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളില് ഉപകയാഗിക്കുേ. സസേൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിന് സ്ഥിരാം
സാംവിധാനാം സ്ഥാപിക്കുേ.
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10) എല്ലാവകുപ്പുേള്ക്കുാം സപാതുവായി ഉപകയാഗികതകവിധതില് ‘Single
Data Repository’ രൂപീേരിക്കുേ. വകുപ്പുേള് തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റാ കേമാറ്റാം
ോരയക്ഷമമാക്കുേ.
IV.

ഇ-സര്ക്ടിഫികറ്റുേള്
അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള് കപാസലയള്ള Common Service Centre (CSC) സന്റ
പ്രവര്ക്തനങ്ങള് സമചസപടുത്തുേ.
ഇവയസട അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്
വിേസിപിക്കുേ, ജീവനകാരുസട സപരുമാറ്റാം ജനസൗഹാര്ക്േപരമാകി മാറ്റുേ. കപാസ്റ്റ്
ഓഫീസ്, സപാതു കലെറിേള്, റസിഡന്റ്സ് അകസാസികയഷനേള്, കുടുാംബശ്രീ
എന്ിവസയ CSC ആകി മാറ്റുേ.
(ഇ-ഗകവണന്സ് സാംബന്ധിച കമല്പറെ റികപാര്ക്ടില് രണ്ട്
ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില് ആ്യ ഭാഗസത ശുപാര്ക്ശേളാണ് മുേളില്
സോടുതിുള്ളത്. റികപാര്ക്ടിസന്റ രണ്ടാാം ഭാഗത് ഇ-ഗകവണന്സിനള്ള
നയപരാം/നിയമപരാം ആയ ഒരു ചടക്കൂടിസന സാംബന്ധിച് ചര്ക്ച സചയ്യുന്ന)

4.12 Finance and Planning (12th Report)
ഭരണ പരിഷ്കാരേമ്മീഷന് സര്ക്കാര്ക് നിശ്ചയിച്ചു നല്േിയ കടാംസ് ഓഫ്
റഫറന്സിലുാം, േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയിലുാം ഉള്സപു വരുന് പഠന കമഖലയാണ്
ധനോരയവാം ആസൂത്രണവാം. ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ സമീപന കരഖയിസല നാലാമത്
പഠന കമഖലയായി ഉള്സപടുതിയ ‘ധനോരയവാം ആസൂത്രണവാം’ എന് വിഷയതില് പഠനാം
നടതാന് േമ്മീഷന് തീരുമാനിക്കുേയാം 2019 സസപ്ഷറ്റാംബര്ക് മാസതില് നടപടിേള്
ആരാംഭിക്കുേയാം സചയ്തു.
ഒരു കസ്റ്ററ്റിസന്റ ബഹുമുഖ സുസ്ഥിര വിേസനതിസന്റ അടിസ്ഥാന ശിലയാണ്
സാമ്പതിോസൂത്രണാം. ധനോരയ മാകനജ്സമന്റിസല പരിഷ്കരണങ്ങള്, സാംസ്ഥാനതിസന്റ
സപാതു മുന്ഗണനേസള പുന:ക്രമീേരിക്കുതിനാം, നയ പരിപാടിേള് രൂപസപടുത്തുതില് വയക്തത
വരുത്തുന്തിനാം, സാമ്പതിേ അചടകാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനാം ഏസറ സഹായിക്കുാം.
റിയലിസ്റ്റിേ് ബഡ്ജറ്റ്, നടപടി ക്രമങ്ങളുസട ലഘൂേരണാം, ധനോരയ അധിോരങ്ങളുസട
പ്രതയാകയാജനാം, സാമ്പതിേ ആസൂത്രണാം, Integrated Planning, ്ീര്ക്ഘോലകതക്കുള്ള
ശാസ്ത്രീയമായ Planning, എന്ിവ പഠന വിഷയങ്ങളായി ഉള്സപടുതി.
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പഠനതിസന്റ സാധയതേള്, പഠന രീതി, പഠനതില് ഉള്സപടുകതണ്ട കമഖലേള്
തുടങ്ങിയവ ഉള്സകാള്ളുന് ആശയ കുറിപ് തയ്യാറാകി, ചര്ക്ച സചയ്ത് അന്തിമ രൂപതില്
തയ്യാറാക്കുേ, പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന് ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
രൂപീേരിക്കുേ, പഠനതിസന്റ ഭാവി പ്രവര്ക്തനങ്ങള് സാംബന്ധിച് ഒരു രൂപകരഖ
തയ്യാറാക്കുേ, എന്ീ ലക്ഷയങ്ങകളാസട വിഷയ പരിജ്ഞാനമുള്ള വയക്തിേളുമായി ഒരു പ്രാഥമിേ
കൂടിയാകലാചന 14.05.2019 -ല് കചര്ക്ന്ന. ടി കയാഗതില്, പഠനതില് ഉള്സപടുകതണ്ട
കമഖലേള് സാംബന്ധിച് തീരുമാനിച്ചു. കൂടാസത പഠനതില് േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന്
ഈ കമഖലയില് പ്രാവീണയമുള്ള ഏസതങ്കിലുാം സ്ഥാപനങ്ങളുസട പിന്തണ കതടുന്തിനാം
തീരുമാനിച്ചു.
താസഴ പറയന് വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധസര ഉള്സപടുതി, പഠനതില് േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിനാം, പഠനതിന് ്ിശാ കബാധാം നല്കുന്തിനമായി ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
രൂപീേരിച്ചു.
ശ്രീ.സേ.ബി. ബാഹുകലയന്, അഡീഷണല് സസക്രടറി, ജി.എ.ഡി (റിട.)
ശ്രീമതി. ഗായത്രി നായര്ക്, ഐ.ഇ.എസ്, സാമ്പതിേ ഉപക്ഷ്ടാവ്, പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡ്.
ശ്രീ. എാം. ഗിരീശ് കുമാര്ക്, സസ്പഷയല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. കഗാപകുമാര്ക് പി, കജായിന്റ് സസക്രടറി, ധനോരയ വകുപ്
ശ്രീമതി. പി. ജയലക്ഷ്മി, അഡീഷണല് സസക്രടറി, ധനോരയ വകുപ്
ശ്രീ. കുമാര്ക്.സി.പിള്ള, കജായിന്റ് സസക്രടറി, ധനോരയ വകുപ്
ശ്രീ. ഡി. പ്രശാന്ത്, ചീഫ് (റിട.), സാംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ക്ഡ്
ശ്രീ. എാം. രാധാകൃഷ്ണന്, അഡീഷണല് സസക്രടറി, ധനോരയ വകുപ് (റിട.)
ശ്രീ. രാജന് നായര്ക്, അഡീഷണല് സസക്രടറി, ധനോരയ വകുപ് (റിട.)
ശ്രീ. എസ്.ആര്ക്.സനല്കുമാര്ക്, കജായിന്റ് ഡയറക്ടര്ക്, സാംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ക്ഡ്
കഡാ.എാം.സുകരഷ് കുമാര്ക്, കജായിന്റ് ഡയറക്ടര്ക് (റിട.), സാംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ക്ഡ്
ശ്രീ. ഉ്യഭാന േകണ്ടത്, സീനിയര്ക് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്ക്, (റിട.) അകൗണ്ടന്റ്
ജനറല് ഓഫീസ്
കൂടാസത, ശ്രീ. സേ.എാം.ചന്ദ്രകശഖര്ക് (ഐ.എ.എസ് - റിട.), സചയര്ക്കപഴ്സണ്ക സസന്റര്ക്
കഫാര്ക് സഡവലപ്സമന്റ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്തപുരാം, സപ്രാഫ.സുനില് മാണി, ഡയറക്ടര്ക്,
സി.ഡി.എസ് എന്ിവരുസട ഉപക്ശ നിര്ക്കേശങ്ങളുാം, റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തില് േമ്മീഷന്
സ്ീേരിച്ചു.
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ശ്രീ. സേ.എാം.ഏൊഹാാം, ചീഫ് സസക്രടറി (റിട.) - നല്േിയ മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങള്
പഠനസത ഏസറ സഹായിച്ചു. ശുപാര്ക്ശേള് രൂപസപടുത്തുന്തിലുാം റികപാര്ക്ട്
തയ്യാറാക്കുന്തിലുാം ശ്രീ. സേ.എാം.ഏൊഹാമിസന്റ വിലസപട സഹായങ്ങള് േമ്മീഷന്
ലഭയമായി.
18.06.2019 -ന് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട രണ്ടാമത് കയാഗാം വിളിച്ചു കചര്ക്ത്തു.
പഠനതില് പരികശാധനയ്ക്ക് വികധയമാകകണ്ട കമഖലേള് ചര്ക്ച സചയ്ത് വിപുലസപടുതി.
പഠനതിസന്റ തുടര്ക് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്കായി, വിഷയാടിസ്ഥാനതില് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
അാംഗങ്ങസള മൂന്് ഉപസമിതിേളായി തിരിച്ചു. ഓകരാ ഉപസമിതിയാം പഠന വികധയമാകകണ്ട
കമഖലേള് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് പ്രോരാം വിഭജിച്ചു.
ഉപസമിതിേള് സമയബന്ധിതമായി കയാഗാം കചര്ക്ന്് നിശ്ചയിച്ചു നല്േിയിരിക്കുന്
പഠന വിഷയങ്ങളില് വിവര കശഖരണാം നടതി േരട് റികപാര്ക്ുേള് തയ്യാറാകി, ആയത്
സപാതു ചര്ക്ചയ്ക്ക് വികധയമാകി പരിഷ്കരിക്കുന്തിനാം പിന്ീട് ഈ റികപാര്ക്ുേള് എല്ലാാം
കൂടികചര്ക്ത് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട സപാതുവായ അവകലാേനതിന് വികധയമാക്കുന്തിനാം
തീരുമാനിച്ചു.
Group
1.
I

2.
3.
4.
5.
1.
2.

II
3.

III

Subject
Present system of preparation of budget Resource
mobilization, including non tax revenue.
Resource mobilization, including non tax revenue.
Rationalisation of expenditure
Outcome budgeting
Debt management and servicing
The present system of planning, project formulation and
project implementation.
Equipping/enabling planning and finance department for
integrated (Holistic) planning and facilitating efficient
financial administration.
Externally aided project management and project review

1. Finance and Administrative delegations, a review
2. Present system of Audit and its effectiveness. Need for mid –
term review of major projects
3. Social audit
4. Treasury reforms
5. Revisit, codes, manuals, procedures
6. Simplification of procedures for availing financial assistance
from Government.
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പഠനതില് സ്ഥാപന പിന്തണയ്ക്കായി, സസന്റര്ക് കഫാര്ക് സഡവലപ്സമന്റ് സ്റ്റഡീസ്
(CDS), തിരുവനന്തപുരാം, ഗുലാതി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ടാക്സ്കസഷന് (GIFT)
എന്ീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ആശയ വിനിമയാം നടതി. GIFT -ന് പഠനതില് പങ്കുകചരാന്
സാധിക്കുേയിസല്ലന്് അറിയിച്ചു. 23.07.2019 ന് സി.ഡി.എസ് സചയര്ക്മാനമായി നടതിയ
ചര്ക്ചയില് ഇകാരയതില് പഠനതിസല വിഷയവി്ഗ്ദ്ധരുമായി സി.ഡി.എസ് അധികൃതര്ക്,
േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥരുസട സാിധയതില് ചര്ക്ച നടതാന് തീരുമാനിച്ചു.
സി.ഡി.എസ്, തിരുവനന്തപുരവമായി നടതിയ ചര്ക്ചയില്, ടി പഠനതിസല താസഴ
പറയന് കമഖലേളികലകായി 4 സബ്ജക്ട് എക്സ്കസ്പര്ക്ട്സിസനയാം ഒരു ഫാകല്റ്റികയയാം
ഡയറക്ടര്ക് നിര്ക്കേശിക്കുേയണ്ടായി.
Sl. No

Subject

Subject Expert/ Faculty

1

Present system of preparation of Sri.G. Murugan,
Senior Research Fellow CDS
Budget

2

Rationalisation of expenditure, Debt Prof. Pushpangadan,
Former Professor CDS
management and servicing

3

Project Management with focus on Prof. Sebastian Morris,
Professor IIM Ahmedabad
Infrastructure Management

4

Resource mobilisation excluding Non Prof. Sumit Dutt Majumder,
Former Chairman Central
Tax Revenue
Board of Excise and Customs
Resource mobilization - Non Tax Dr. Beena. P.L and Faculty
Dr. Ritika
Revenue

5

കമല്പറെ പ്രകതയേ വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധരുസട കസവനാം പ്രകയാജനസപടുതി,
അവര്ക്കനവ്ിച കമഖലേളില് വിശ്മായ പഠനാം നടതി റികപാര്ക്ുേള് തയ്യാറാകി.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട മൂന്ാമത് കയാഗാം 04.10.2019 -ന് കചര്ക്ന്ന.
ഉപസമിതിേള് തയ്യാറാകിയ േരട് റികപാര്ക്ുേള് വിശ്മായി പരികശാധിച്, ആവശയമായ
മാറ്റങ്ങള് നിര്ക്കേശികസപു.
തുടര്ക്ന്് 11.10.2019 -ല്, വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുാം, പ്രകതയേ വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധരുാം,
സി.ഡി.എസ് ഫാകല്റ്റി അാംഗങ്ങളുാം േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥരുമായി ചര്ക്ച നടതി. ശ്രീ.
എസ്.എാം.വിജയാനന്ദ് (മുന് ചീഫ് സസക്രടറി), ശ്രീ. സേ.എാം.ഏെഹാാം (മുന് അഡീഷണല്
ചീഫ് സസക്രടറി) എന്ിവരുാം കയാഗതില് പസങ്കടുത്തു. പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്തുേയാം,
പ്രകതയേ വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധര്ക്ക് അവസര ചുമതലസപടുതിയിരിക്കുന് പ്രകതയേ പഠന
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കമഖലേളില് പഠനാം നടത്തുന്തിന് ആവശയമായ വിവരങ്ങള്/സ്ഥിതി വിവര
േണക്കുേള്/ബന്ധസപട മറ്റ് പഠനങ്ങള്/സര്ക്കാര്ക് കരഖേള് എന്ിവയാം മറ്റ് സഹായങ്ങളുാം
നല്കുന്തിനാവശയമായ സജീേരണങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേയാം സചയ്തു.
പഠനതിനായി നികയാഗിച മൂന്് ഉപസമിതിേളുാം മൂന്് തവണ കയാഗാം കചരുേയാം
റികപാര്ക്ുേള് അന്തിമരൂപതില് തയ്യാറാക്കുേയാം സചയ്തു.
സി.ഡി.എസ് മുഖാന്തിരാം ചുമതലസപടുതിയ വിഷയവി്ഗ്ദ്ധര്ക്, പഠനാം പൂര്ക്തിയാകി
റികപാര്ക്ട് സമര്ക്പിച്ചു.
ഉപസമിതിേള് സമര്ക്പിച റികപാര്ക്ുേളുസടയാം, സി.ഡി.എസ് ഫാകല്റ്റി
അാംഗങ്ങളുാം സി.ഡി.എസ് നിര്ക്കേശിച രാജയാന്തര തലതില് തസന് ടി പഠന കമഖലയില്
ശ്രകദ്ധ്യരായ വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധരുാം തയ്യാറാകിയ റികപാര്ക്ുേളുാം േമ്മീഷന് വിശ്മായി
പരികശാധിച്ചു. േമ്മീഷനിസല ഫിനാന്സ് ഓഫീസറുസട കനതൃത്തില് േമ്മീഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഉള്സപടുന് സാംഘാം കമല്പറെ റികപാര്ക്ുേളുസട അടിസ്ഥാനതിലുാം,
സ്ന്തമായി നടതിയ പഠനങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനതിലുാം േരട് റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകി, ആയത്
വിഷയ വി്ഗ്ദ്ധരുമായി കൂടിയാകലാചിച് പരിഷ്ക്കരിച് അന്തിമ രൂപതില് തയ്യാറാക്കുേയാം
സചയ്തു.
2021 സഫബ്രുവരിയില് റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I.

നികുതികയതര വരുമാനാം
1) കലാടറി: ഉയര്ക്ന് സമ്മാന തുേ നല്കുന് ഒറ്റ കലാടറിേള്ക് പേരാം, സചറിയ
സമ്മാന തുേകയാട് കൂടിയ നിരവധി കലാടറിേള് ആരാംഭിക്കുേ. ഇ -കലാടറിേള്
നടത്തുേ, കലാടറിയമായി ബന്ധസപട്, സുശക്തവാം ോരയക്ഷമവമായ ഭരണ നിര്ക്വണ
സാംവിധാനങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
2) കമാകടാര്ക് വാഹനാം, കപാലീസ്: ഭാരത സര്ക്കാര്ക് ഏര്ക്സപടുതിയ നിരക്കുേളില്
തസന് കഫന് ഈടാക്കുേ, ഐ.റ്റി സകങ്കതങ്ങള് ഉപകയാഗിച് വകുപ്പുേളുസട ഭരണ
ചിലവ് കുറയ്ക്കുേ.
3) നിര്ക്മ്മാണ കമഖല: കോണ്കരാകക്ടഴിസിന് ‘Differential fee Structure’ ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
4) ലാന്റ് റവനൂ: ഭൂമി രജികേഷന് Torrens സാംവിധാനാം ഉപകയാഗിക്കുേ. സര്ക്കാര്ക്
ഭൂമിയസട വാടേ നിരക്കുേള് ഉയര്ക്ത്തുേ, ഭൂമിയസട ഉപകയാഗാം/പ്രകയാജനസപടുതല്
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അടിസ്ഥാനമാകി വയതയസ്ത നിരകില് വാടേ ഈടാക്കുേ. ഉപകയാഗികാസത
േിടക്കുന് ‘Oxbow Lands’ വാടേയ്ക്ക് നല്കുേ.
5) സര്ക്കാര്ക് നല്കുന് സപാതു കസവനങ്ങളുസട ഫീസ് നിരക്കുേള് സാമൂഹയ തുലയതാ
മാന്ണ്ഡങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച് യക്തിസഹമായി ഉയര്ക്ത്തുേ.
6) വനാം - വനവിഭവങ്ങള്: മരാം അധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള്, അറക മില്ലുേള്
എന്ിവയസട സറന്റ്/ഫീസ് നിരക്കുേള്, സിനിമാ ചിത്രീേരണാം, ലീസ്, പാര്ക്കിാംഗ്
നിരക്കുേള് എന്ിവയസട ോലാനസൃതമായ പരിഷ്കരണാം.
7) ഖനനാം: സചറുേിട ധാതുകളുസട കറായല്റ്റിേള് ശാസ്ത്രീയമായി പരിഷ്ക്കരിക്കുേ. േ്ാറി
ഉല്പങ്ങളുസട വില ഉല്പാ്ന ചിലവിന് അനസൃതമായി നിര്ക്ണയിക്കുന്തിനള്ള
സാംവിധാനാം ഏര്ക്സപടുത്തുേ, അനധികൃത ഖനനതിന് ഉയര്ക്ന് കതാതില്
സപനാല്റ്റി ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
8) ടൂറിസാം: വികനാ് സഞ്ചാര കമഖലയസട സ്ാഭാവാം, വികനാ് സഞ്ചാരിേളുമായി
നമ്മുസട നാടിനള്ള ബന്ധാം, സാമ്പതിേ സ്ഥിതി, സീസണ്ക, എന്ിവ
അടിസ്ഥാനമാകി കസവനങ്ങളുസട വില നിര്ക്ണയാം നടത്തുേ.
9) സപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്: സപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനാം
ആധുനിേ കോര്ക്പകററ്റ് മാകനജ്സമന്റ് നയങ്ങള്കനസൃതമായി പുന:ക്രമീേരിച്
ശക്തിസപടുത്തുേ, പീഡിത വയവസായങ്ങളില് നിന്നാം സര്ക്കാരിനള്ള സാമ്പതിേ
ബാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുന് രീതിയില് അവയസട ആസ്തിേസള പുനരുപകയാഗിക്കുേ.
10) കോസ്റ്റ് അകൗണ്ടിാംഗ് രീതിേളുസട അവലാംബാം: മതിയായ കയാഗയതയള്ളവസര
ഉള്സപടുതി ‘Non Tax Revenue Board’ സ്ഥാപിക്കുേ. നികുതികയതര വരുമാന
കരാതസ്സുേള് േസണ്ടതി പ്രകയാജനസപടുത്തുന്തിനള്ള ചുമതല കബാര്ക്ഡിസന
ഏല്പിക്കുേ.

II.

നികുതി വരുമാനാം
1) കേന്ദ്ര - സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരുേളുസട നികുതി - വരുമാനാര്ക്ജനാം സാംബന്ധിച്ചുള്ള
ഭരണഘടനാപരമായ പദ്ധ്തിേളില് വലിയ കതാതില് മാറ്റാം വരുതിസകാണ്ടാണ്
ജി.എസ്.ടി -ക് തുടകമിടത്. കേന്ദ്ര - സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരുേള് തമ്മിലുള്ള
സാമ്പതിേ വിനിമയ ബന്ധങ്ങള്, ഭരണഘടനയില് എപ്രോരാം വിഭാവനാം
സചയ്തുകവാ, ആയതിസന പൂര്ക്ണമായാം പ്രതിഫലിപിക്കുന് രീതിയില് ജി.എസ്.ടി - യില്
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മാറ്റാം വരുത്തുന്തിനാവശയമായ പഠനങ്ങള് സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് നടത്തുേയാം
(GIFT
കപാലുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങസള
ഉപകയാഗസപടുതിസകാണ്ട്)
മറ്റ്
സാംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ ഐേയാം ഉണ്ടാകി കേന്ദ്ര ഗവണ്കസമന്റില് സമ്മര്ക്ോം
സചലുത്തുേയാം സചയ്യണാം.
2) തിരുവനന്തപുരാം ആസ്ഥാനമാകി State Directorate of Indirect Taxes Intelligence
and Investigation (DITII) സ്ഥാപികണാം. ജില്ലാതല സാംവിധാനങ്ങളുാം സ്ഥാപികണാം.
ജി.എസ്.ടി ബാധേമായതുാം അല്ലാതതുമായ വസ്തുകളുസട കമല് അധിോരാം
നല്േണാം. നികുതി സവടിപ് േസണ്ടതി തടയന്തിനള്ള നടപടിേള്ക് DITII - യ്ക്കുാം
ടാക്സ് േമ്മീഷണകററ്റിനാം അധിോരാം നല്ോവന്താണ്.
3) IIITMK മുകഖന, നികുതി പിരിവ് സാംവിധാനതിന് Back end Support നല്കുന്തിനള്ള
വി്ഗ്ദ്ധ കസവനാം തുടരുേ.
4) ജി.എസ്.ടി - യമായി ബന്ധസപട വിവരങ്ങള്, സപകരാളിയാം ഉത്കപന്ങ്ങള്, മ്യാം,
എന്ിവയസട േണക്കുേള് എന്ിവ CBIC യസട ഓഡിറ്റ് മാന്ലിന് അനസൃതമായി
നടത്തുേ. ഓഡിറ്റിാംഗിനായി ഒരു കസ്റ്ററ്റ് ഡയറക്ടകററ്റുാം, രണ്ട് ൊഞ്ച് ഓഫീസുേളുാം
സാംസ്ഥാനത് സ്ഥാപിക്കുേ.

III.

ബജറ്റ്
1) ബജറ്റ് എസ്റ്റികമഷനേള് മുന്കൂടി ോണുന്തിന് ആധുനിേ സാകങ്കതിേ
വി്യേളിലധിഷ്ടിതമായ മാര്ക്ഗങ്ങള് അവലാംബിക്കുേ. നിലവില് തുടരുന്
‘Incremental Budget’ എന്തില് നിന്് വരുാംവര്ക്ഷസത ആവശയേതേള് കൃതയമായി
േണകിസലടുത്തു സോണ്ടളള ബഡ്ജറ്റ് രൂപസപടുത്തുന്തികലക് മാറണാം. സ്ഥിതി
വിവരേണക്കുേള് കേോരയാം സചയ്യുന്തില് കവ്ഗ്ദ്ധയാം കനടിയവര്ക്, സമഷീന്
കലണിാംഗ്, നിര്ക്മ്മിത ബുദ്ധ്ി എന്ീ സാകങ്കതിേ വി്യേളില് പരിജ്ഞാനാം ഉള്ളവര്ക്
എന്ിവസര ഉള്സപടുതിസകാണ്ടള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ധനോരയ വകുപിലുാം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികല്
വകുപിലുാം സ്ഥാപികണാം.
2) ബഡ്ജറ്റ് അകലാകകഷന് നടപടിേള്, ബന്ധസപട വകുപ്പുേള്, സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്ിവയ്ക്ക് വിു നല്കുേ.
3) ബഡ്ജറ്റ് വേയിരുതലുേസള അനകയാജയമായ രീതിയില് രൂപേല്പന സചയ്ത
‘Cost estimation Software Linked Project/Scheme Schedule’ മായി ബന്ധിപിച്
കൃതയത ഉറപാക്കുേ.
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4) ഉപധനാഭയര്ക്ഥനേളിലൂസട
ആവശയസപകടകാവന്
വിഹിതങ്ങള്
നല്കുവാനാവശയമായ ധന:കരാതസ്സുേസള കൃതയമായി വിലയിരുത്തുേ.
5) ബജറ്റ് നിര്ക്മ്മാണ പ്രക്രിയയില് സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുേ.
6) ധനോരയ വര്ക്ഷാരാംഭതിന് മുന്പു തസന് സമ്പൂര്ക്ണ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കുേ.
7) മുന് വര്ക്ഷസത ബാധയതേള്/കുടിശ്ശിേേള് എന്ിവ പുതിയ ബജറ്റില് വേയിരുതി
തയ്യാറാക്കുേ.
8) ബഡ്ജറ്റ്
പ്രഖയാപനങ്ങളില്
ഉള്സപടുത്തുന്തുാം,
ബജറ്റില്
തുേ
വേയിരുതിയിടില്ലാതതുമായ പദ്ധ്തിേള്കായി ഒരു വിഹിതാം ബജറ്റില് മുന്കൂടി
വേയിരുത്തുേ.
9) ബജറ്റ് ശീര്ക്ഷേങ്ങളില് റീ - അകപ്രാപ്രികയഷന് നടതി ക്രമീേരിക്കുന്തിനള്ള
അധിോരാം ഭരണ വകുപ്പുേള്ക് നല്കുേ. ഒരു സമയക്രമാം അനസരിച് കമനര്ക്
സഹുേള്, സബ് കമജര്ക് സഹുേള്, കമജര്ക് സഹുേള് എന്ിവയില് റീ അകപ്രാപ്രികയഷന് നടത്തുന്തിന് വകുപ്പുേള്ക് അധിോരാം നല്കുേ.
10) പ്ലാന് ശീര്ക്ഷേങ്ങളിസല റീ - അകപ്രാപ്രികയഷന് പ്ലാനിാംഗ് കബാര്ക്ഡിസന്റ
അനമതികയാസട വകുപ്പുേള്ക് നടപിലാക്കുന്തിന് അനവ്ിക്കുേ.
11) കവതനാം, കസ്റ്റഷനറി, ടി.എ, സമയിന്റനന്സ്, പി.ഒ.എല്, വാടേ, നികുതി എന്ീ
ചിലവേള്കനസരിച തുേ പുന:ക്രമീേരിക്കുതിന് വകുപ് സസക്രടറിമാര്ക്ക് അനമതി
നല്കുേ.
12) ധനോരയ നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഒരു ജനാധിപതയ സമീപനാം നല്േി ‘Principle - based
- regulations’ -എന് ആശയതികലക് ധനോരയ സാംവിധാനങ്ങസള
പരിവര്ക്തിപിക്കുന് രീതിയില് കേരള ബജറ്റ് മാന്ല് നവീേരിക്കുേ.
13) വകുപ്പുേളുസട പ്ലാനിാംഗ് വിഭാഗസത ശക്തിസപടുത്തുേ. സങ്കീര്ക്ണതയള്ള
പദ്ധ്തിേളുസട ഡി.പി.ആര്ക് തയ്യാറാക്കുന്തിന് പ്രസ്തുത കമഖലയില് സതാഴില്
കവ്ഗ്ദ്ധയമുളളവസര ചുമതലസപടുത്തുേ.
14) ബജറ്റ് പരിഷ്കരണങ്ങള്ക്, അന്തര്ക്ക്ശീയ
മാതൃേേസള പഠിച് നടപിലാക്കുേ.
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IV.

Rationalisation of Expenditure and Debt Management.
1) നിലവിലുള്ള വരവ് - ചിലവ് അനപാതാം സാംസ്ഥാനതിസന്റ സാമ്പതിേ വളര്ക്ചസയ
സഹായിക്കുന്തല്ല. മറ്റ് വരുമാന കരാതസ്സുേള് േസണ്ടത്തുേ, സപാതു സചലവേള്
കുറയ്ക്കുേ, എന്ത് ആസ്തി /മൂലധന സൃഷ്ടിക് അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്.
2) കപ്രാജക്ടുേള്കായി സൃഷ്ടിച തസ്തിേേള് കപ്രാജക്ടുേള് അവസാനിക്കുന് മുറക്
നിര്ക്തലാക്കുേ.
3) സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളിലുാം സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം ജീവനകാരുസട കുറവ്/ആധിേയാം,
ഒറ്റതവണ വര്ക്ക് സ്റ്റഡി നടതി േസണ്ടത്തുേ.
4) സാമ്പതിേ സുസ്ഥിരത മനസ്സിലാകി തുടര്ക് നടപടിേള് വിഭാവനാം സചയ്യുന്തിന്
‘Primary Fiscal Balance’ എന് ധനോരയ സകങ്കതാം ഉപകയാഗിക്കുേ.
5) സപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സപാതു ധനസ്ഥിതി, ഒരു വി്ഗ്ദ്ധ സാംഘസത
ഉപകയാഗിച് പഠിച്, നഷ്ടാം വരുത്തുന് സ്ഥാപനങ്ങസള പുനരുജീവിപിക്കുന്തിന്
നടപടി സ്ീേരിക്കുേ. സ്ോരയ മൂലധന നികക്ഷപാം സ്ീേരികല്, ജീവനകാരുസട
സതാഴില് കനപുണയാം വര്ക്ദ്ധ്ിപികല്, സതാഴിലാളി സാംഘങ്ങള്ക് സ്ഥാപന
നടതിപ് കേമാറല്, സാകങ്കതിേ വി്യ, സമഷിനറി എന്ിവ ആധൂനീേരികല്,
ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങള് സ്തന്ത്രമായി എടുകാന് സ്ഥാപനങ്ങസള
അനവ്ികല്, എന്ിവ സപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സാമ്പതിോവസ്ഥ
സമചസപടുതാന് സഹായിക്കുാം.
6) റവനൂ ചിലവേള്ക് കവണ്ടി കൂടിയാം േടസമടുക്കുന്ത് സാംസ്ഥാനതിസന്റ
സാമ്പതിേ സ്ഥിതിസയ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുാം. സാംസ്ഥാനതിസന്റ നിലവിസല
േടബാധയതേള്,
ഗയാരണ്ടിേള്
എന്ിവ
വിശ്മായി
പരികശാധിച്
ഹൃസ്ോല/്ീര്ക്ഘോല തിരിചടവ്, പലിശ ബാധയത, തിരിചടവ് സമയക്രമാം എന്ിവ
നിശ്ചിത ഇടകവളേളില് പരികശാധനയ്ക്ക് വികധയമാക്കുേ.
7) അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, സപാതു ഉപകയാഗതിനള്ള നിര്ക്മ്മിതിേള് എന്ിവയസട
ഫീ/നിരക്കുേള് എന്ിവ ോലിേമായി പരിഷ്കരിച് ഈടാക്കുന്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണ
അധിോരിസയ ഏല്പിക്കുന്ത് ഇതരാം ആവശയങ്ങളികലക് കലാണ്ക/അഡ്ാന്സ്
എന്ിവ എടുക്കുന്ത് ക്രമീേരിക്കുന്തിന് സഹായേരമാണ്.
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8) നികുതി പിരിവ് ഊര്ക്ജിതമാക്കുേയാം നികുതി കചാര്ക്ച േസണ്ടതി തടയേയാം
സചയ്യുേ. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധ്തിേളില് കേന്ദ്ര സഹായാം പൂര്ക്ണമായാം
ഉപകയാഗസപടുതി നടപാക്കുേ.
9) വിേസന - വിേസകനതര ചിലവേള് തമ്മിലുള്ള സമതുലിതാവസ്ഥ നിരന്തരാം
നിരീക്ഷികസപടണാം. ോലഹരണസപട പ്ലാന് - കനാണ്ക പ്ലാന് ചിലവേള് നിയന്ത്രണ
വികധയമാക്കുേ. ഒകര കമഖലയില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് വയതയസ്ത സ്ഥാപനങ്ങസള
ഒന്ിപിക്കുന്തിന് നടപടിസയടുകണാം. ബജറ്റില് കടാകണ്ക സപ്രാവിഷന്
അനവ്ിക്കുന്ത് േഴിവതുാം ഒഴിവാക്കുേ. കക്ഷമപദ്ധ്തിേള് നടപിലാക്കുകമ്പാള്,
അര്ക്ഹരായവര്ക് തസന്യാണ് ആനകൂലയാം പ്രകയാജനസപടുത്തുന്ത് എന്്
ഉറപാക്കുേ.
10) ‘One Department - One Head of Account’ എന് നയാം നടപാക്കുേ.
11) പദ്ധ്തിേള്ക് ഭരണാനമതി നല്േല് എന്ത് ബജറ്റിന് മുന്സപയള്ള നടപടിയാകി
മാറ്റുേ. ഭരണാനമതിയില് പദ്ധ്തിയസട സാമ്പതിേ വശാം, നിര്ക്വഹണാം എന്ിവ
സാംബന്ധിച എല്ലാ ോരയങ്ങളുാം വയക്തമാക്കുേ. വരുമാന കരാതസ്സുേള്
േസണ്ടത്തുേ, അവയില് നിന്നാം വരുമാനാം ആര്ക്ജിക്കുേ, ബജറ്റില് ഇവ
പ്രതിഫലിപിക്കുേ എന്ീ ആവശയങ്ങള് നിറകവറ്റുതിന് ഭരണ/സാമ്പതിേ
രാംഗങ്ങളിസല വി്ഗ്ദ്ധര്ക് ഉള്സപടുന് ഒരു േമ്മറ്റി രൂപീേരിച്, അവരുസട ഉപക്ശങ്ങള്
കതടുേ.

V.

Out Come Budget
1) പരമ്പരാഗത ബജറ്റുേള് സാമ്പതിേ വിഭവങ്ങളുസട വിനികയാഗതില് ശ്രദ്ധ്
സചലുത്തുകമ്പാള് ‘Out Come Budget’എന് ആശയാം, സാമ്പതിേ വിഭവങ്ങളുസട
ഫലപ്ര്മായ വിനികയാഗതിലൂസട ലഭിക്കുന് ഉല്പങ്ങസള കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന.
പദ്ധ്തിേളുസട
ജയ/പരാജയങ്ങള്
സുതാരയമായി
വിലയിരുതസപടുന്ന.
ആയതിനാല് സാംസ്ഥാനാം ‘Out Come Budgeting’ രീതിേള് അവലാംബികണാം.
2) പദ്ധ്തിേള് വിഭാവനാം സചയ്യുന് ഘടതില് തസന് ഓകരാ ഘടതിലുാം
outcome/output എന്ിവ മുന് കൂടി നിശ്ചയികാവന്തുാം, ആയത് തുടര്ക്
പരികശാധനേളിലൂസട വിലയിരുതാവന്തുമാണ്. തുടകതില് തിരസെടുത ചില
കപലറ്റ് പദ്ധ്തിേളില് ഈ രീതി പരീക്ഷികാവന്തുമാണ്. തിരസെടുത തകേശ
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സ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
നടപിലാകണാം.

പരീക്ഷണാര്ക്ഥാം

Out

Come

Budget

3) ഒരു സാകങ്കതിേ സമിതിസയ നികയാഗിച് ‘Out Come Budget’
നടപിലാക്കുന്തിനാവശയമായ സാകങ്കതിേ/മനഷയവിഭവ/കനപുണയ വിേസന
കസവനങ്ങള് നല്ോവന്താണ്. Out Come Budget ഫലപ്ര്മായി നടപിലാകിയ
മറ്റ് സാംസ്ഥാനങ്ങളുസട കസവനവാം പ്രകയാജനസപടുതാവന്താണ്.
4) ഈ വിഷയതില് സര്ക്കാര്ക് ‘Out Come Budget’ മൂലാം സമ്പ്്
വയവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാോവന് പരിണിത സ്ാധീനങ്ങസള സാംബന്ധിച് ഒരു പഠനാം
നടകതണ്ടതാണ്.

VI.

ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ
1) നിലവിസല പവത്സ്ര പദ്ധ്തി, പകുതി ഘടാം പിന്ിടുകമ്പാള് തസന് അടുത
പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധ്തിേളുസട ആസൂത്രണ ോരയങ്ങള് ആരാംഭികകണ്ടതാണ്. ്ീര്ക്ഘ
ോലകതക് സാംസ്ഥാനതിന് ഒരു സാമ്പതിേ - ആസൂത്രണ - വിേസന കരഖ
തയ്യാറാകകണ്ടതാണ്.
2) സര്ക്വേലാശാലേള് ഉള്സപസടയള്ള വി്യാഭയാസ ഗകവഷണ സ്ഥാപനങ്ങസളയാം
ആസൂത്രണ പരിപാടിേളില് ഭാഗഭാക്കുേളാക്കുേ. കസ്റ്ററ്റ് സഡവലപ്ഷസമന്റ്
േൗണ്കസിലിസന ശക്തിസപടുത്തുേയാം ജില്ലാ തല പദ്ധ്തിേസള സാംസ്ഥാന തല
പദ്ധ്തിേളുമായി കൂടികചര്ക്ക്കുേയാം സചയ്യുേ. വകുപ്പുേള് സമര്ക്പിക്കുന് പദ്ധ്തി
കരഖേള്ക് വയക്തത, ആധിോരിേ വിവരങ്ങളുസട പിന്ബലാം എന്ിവ
നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ. പദ്ധ്തിയസട ഉകേശ ലക്ഷയങ്ങള്, സമയക്രമാം, നിര്ക്വഹണ രീതി
എന്ിവ ഉള്സപടുതിസകാണ്ട് സമഗ്രമാക്കുേ.
3) പദ്ധ്തിേള് തയ്യാറാക്കുന് ഘടതില് വകുപ്പുേള് ഇതിനായി വിനികയാഗികസപകടണ്ട
സാമ്പതിേ വിഭവങ്ങളുസട സചലവിസനക്കുറിച്ചുാം പദ്ധ്തിയിലൂസട ലഭികാവന്
കനടാം/വളര്ക്ചസയക്കുറിച്ചുാം പൂര്ക്ണ കബാധയാം ഉള്ളവരായിരികണാം. ഈ ലക്ഷയാം
നിറകവറ്റസപടുന് രീതിയില് ഭരണാനമതി നല്കുന്തിനള്ള ‘Working Group’ േസള
സമഗ്രമായി പുന:സാംഘടിപിക്കുേ.
4) സാമ്പതിേ/ഭരണപരമായ
അധിോരങ്ങളുസട
പ്രതയാകയാജനാം നടപിലാക്കുേ.

ശരിയായ

അളവിലൂസട

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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5) പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്തിന് വകുപ്പുേള്ക് ആവശയമായ പരിശീലനാം നല്േണാം. പ്ലാന്
കസ്പസ് കൃതയമായ നിരീക്ഷണതിന് വികധയമാക്കുേ.

VII.

പദ്ധ്തി ആസൂത്രണവാം നിര്ക്വഹണവാം
1) ോരയക്ഷമമായ പദ്ധ്തി നിര്ക്വഹണാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനാം സമയ, ധന നഷ്ടാം
കുറയ്ക്കുന്തിനമായി പദ്ധ്തി നിര്ക്വഹണ നിരീക്ഷണ സാംവിധാനാം സാംസ്ഥാനതിന്
രൂപസപടുതണാം. പദ്ധ്തിയിലൂസട രൂപസപടുന് സപാതു - സാമൂഹിേ ആസ്തി
വിലയിരുതി, ‘ക്രിടികല് അനാലിസിസ്’ നടതി മാത്രാം പദ്ധ്തിയില്
വയതിയാനങ്ങള് വരുത്തുേ.
2) പദ്ധ്തി നിര്ക്വഹണാം വിലയിരുത്തുന്തിനാം തിരുതലുേള് വരുത്തുന്തിനമായി
‘മാകനജ്സമന്റ് ഇന്ഫര്ക്കമഷന് സിസ്റ്റാം’ (MIS) ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
3) ഒകര തരാം പദ്ധ്തിേള് ഒന്ിച് പരിഗണിച് നടപിലാക്കുേ. (Bundling of Projects).
4) പദ്ധ്തി നിര്ക്വഹണതിസല സുതാരയത ഉറപാക്കുന്തിനായി പദ്ധ്തി വിവരങ്ങള്
സപാതുജനങ്ങള്ക്കുാം ലഭയമാക്കുേ.
5) പരിസ്ഥിതി മലിനീേരണാം കുറവള്ളതുാം, ഉയര്ക്ന് സാകങ്കതിേ വി്യേള് മനഷയ
വിഭവകശഷി എന്ിവ ഉപകയാഗസപടുത്തുന്തുമായ വയവസായ സാംരാംഭങ്ങള്
സാംസ്ഥാനത് കപ്രാത്സ്ാഹിപികസപടണാം. ഉത്കപാ്നക്ഷമതയാം ഉപകഭാഗ
ക്ഷമതയാം ഒരു കപാസല ഉറപ്പുവരുത്തുന് നികക്ഷപങ്ങളിലൂസട മാത്രകമ സര്ക്കാര്ക്
ചിലവഴിക്കുന് ധനാം സാമൂഹയ മൂലയമുളള ആസ്തിേളായി പരിണമിക്കുേയളളൂ
എന്തിനാല് പദ്ധ്തിേള് തിരസെടുക്കുന്തില് കൂടുതല് സൃഷ്ടിപരമായ
തീരുമാനങ്ങള് എടുകകണ്ടതുണ്ട്.
6) തീരക്ശ കമഖലയിസല ജനങ്ങളുസട സാമൂഹയ സാമ്പതിേ പുകരാഗതി
ഉറപ്പുവരുത്തുന് രീതിയില് കോസ്റ്റല് കസാണ്ക റഗൂകലഷന്സ്, മണല് ഖനന
നിയന്ത്രണങ്ങള് എന്ിവ പരിഷ്കരിക്കുേ.
7) കറാഡ് വിേസന പദ്ധ്തിേള് സമഗ്രവാം ശാസ്ത്രീയവമായ മാന്ണ്ഡങ്ങള്
അനസരിച് നടത്തുേ. കറാുേളുസടയാം, അനബന്ധ ഭൂമിയസടയാം വിേസനാം
സാംസ്ഥാനസതാടാസേ ഒകര രീതിയില് വിതരണാം സചയ്യസപടുന്ന എന്ത്
ഉറപാക്കുേ.
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8) ഓകരാ വകുപിസലയാം ആസൂത്രണ വിഭാഗസത ശക്തിസപടുത്തുേ. പരിശീലനാം
സിദ്ധ്ിച മനഷയ വിഭവാം, ഐ.ടി അധിഷ്ഠിത സാകങ്കതിേ വി്യേള് എന്ിവ
വകുപ്പുേള്ക് നല്കുേ.
9) മിഡ് കടാം റിവൂ ഫലപ്ര്മാകുന് രീതിയില് ‘plan space’ എന് കസാഫ്റ്റ് സവയര്ക്
ആധുനീേരിക്കുേ.

VIII.

Social Audit
1) കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് സാംവിധാനസത ഒരു സപാതു പരാതി പരിഹാര മാര്ക്ഗാം എന്
നിലയില് ശക്തിസപടുതണാം. സപാതുജനങ്ങസള കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് സാംബന്ധിച്
കബാധവാന്മാരാകണാം.
2) കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് േമ്മറ്റി അാംഗങ്ങള്ക് എല്ലാ ജില്ലേളിലുാം ആവശയമായ വി്ഗ്ദ്ധ
പരിശീലനാം നല്േണാം.
3) കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ക്രിയാത്മേവാം ഫലപ്ര്വമാക്കുന്തിനാവശയമായ മാര്ക്ഗ
നിര്ക്കേശങ്ങള് രൂപസപടുതണാം.
4) കസാഷയല് ഓഡിറ്റ് ഒരു തുടര്ക് പ്രക്രിയയാം സതറ്റു തിരുതല് സാംവിധാനവമായി
മാറ്റണാം. പദ്ധ്തി നിര്ക്വഹണവമായി ബന്ധസപട എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം
സപാതുജനങ്ങള്ക് ലഭയമാകണാം. അവ പദ്ധ്തി പ്രക്ശത് തസന് എഴുതി
പ്ര്ര്ക്ശിപികണാം.

IX.

കോുേള്, മാനവലുേള്
പ്രതയാകയാജനവാം.

പരിഷ്കരണവാം,

ധനോരയ

അധിോര

1) കോുേള്, മാന്ലുേള് എന്ിവ ലളിതമാക്കുേ. മലയാളതിലുാം ഇവ ലഭയമാക്കുേ.
ഇവ കുറെത്, വര്ക്ഷതിസലാരികസലങ്കിലുാം, അതുവസരയള്ള കഭ്ഗതിേള്
ഉള്സപടുതിസകാണ്ട് പരിഷ്കരികണാം. ഇതികലക് ഒരു പ്രകതയേ വിഭാഗാം
രൂപീേരികണാം.
2) വകുപ്പുേളുസട സ്ഭാവാം, കേോരയാം സചയ്യുന് ചുമതലേള്, ബഡ്ജറ്ററി
അകലാകകഷന്/കേോരയാം സചയ്യുന് ഫണ്ട് എന്ിവയസട അടിസ്ഥാനതില്,
ഓകരാ വകുപ്പുേള്ക്കുാം അനയക്തമായ അളവില് Financial Delegation
അനവ്ികണാം.
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3) സര്ക്കാര്ക് സര്ക്ക്കുലര്ക് നാം.8/94/Fin. തീയതി 31/01/1994 പ്രോരാം മാത്രകമ ഭരണ
വകുപ്പുേള് തങ്ങളുസട േീഴിലുള്ള വിവിധ തലങ്ങളികലക് ധനോരയ പ്രതയാകയാജനാം
നടതാന് പാടുേയള്ളൂ.
4) എല്ലാ വകുപ്പുേള്ക്കുാം ഉപകയാഗ കയാഗയമായ ഒരു കേപ്പുസ്തോം ഈ വിഷയതില്
തയ്യാറാകി നല്കുേയാം, പ്രസ്തുത കേപ്പുസ്തോം ോലിേമായി പരിഷ്കരിച്ചു
സോണ്ടിരിക്കുേയാം കവണാം.
5) പദ്ധ്തിേള് സാംബന്ധിച് കവഗതില് തീരുമാനാം കേസകാള്ളുന്തിനാം
നടപിലാക്കുന്തിനമായി,
ഭരണവകുപ്പുേള്ക്
മതിയായ
അളവില്
ധനോരയനിര്ക്വഹണ അധിോരങ്ങള് കേമാറണാം.
4.13

Secretariat Reforms (13th Report)

ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ സമീപനകരഖയിസല അഞ്ചാമസത ഇനമായ
‘ഫലപ്രാപ്തിയള്ളതുാം ോരയക്ഷമവമായ ഭരണാം’ (Result Oriented and effective Governance)
എന് പഠന കമഖലയില് ഉള്സപു വരുന് വിഷയമാണ് ‘സസക്രകടറിയറ്റ് പരിഷ്കരണാം’
'ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാന പരിഷ്കരണാം’ (Personnel Reforms) എന് വിഷയതില് േമ്മീഷന്
പഠനാം നടതി റികപാര്ക്ട് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിചിരുന്ന. പ്രസ്തുത പഠനാം സാംസ്ഥാനസത
സമാതാം ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാനതിസന്റ പരിഷ്കരണാം ലക്ഷയമിുള്ളതായിരുന്ന. എങ്കിലുാം
സാംസ്ഥാന ഭരണ സിരാകേന്ദ്രമായ സസക്രകടറിയറ്റിസന ഒരു പ്രകതയേ പഠനവിഷയമായി
പരിഗണിച്, അതിസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങസള പ്രകതയേമായിതസന് അവകലാേനാം സചയ്ത്
ോകലാചിതമായ
രീതിയില്
അതിസന്റ
പ്രവര്ക്തനാം
പരിഷ്കരിച്
ജനസൗഹൃ്മാക്കുന്തിനാവശയമായ ശുപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിക്കുവാന് േമ്മീഷന്
തീരുമാനിച്ചു.
പഠനതിസന്റ മുസന്ാരുകമായി ‘ആശയക്കുറിപ്’ തയ്യാറാകി. പഠനതില്
േമ്മീഷസന സഹായിക്കുന്തിന് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് വിഷയവി്ഗ്ദ്ധസര ഉള്സപടുതി ഒരു
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീേരിച്ചു.
ശ്രീ. സി.ചന്ദ്രന്, ഐ.എ.എസ്, (റിട.)
ശ്രീ. സേ.വി.കതാമസ്, അഡീഷണല് സസക്രടറി (റിട.)
ശ്രീ. വി. സുകുമാരന്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
ശ്രീ. ജി. കജാസ്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
ശ്രീ. സുകരഷ് ചന്ദ്രന്.എസ്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
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ശ്രീ.കഗാവിന്ദന് നമ്പൂതിരി. വി.എസ്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
ശ്രീ. വി.വി.സമായ്തുണി, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
ശ്രീ.ടി.പി.ബാബു, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
ശ്രീ. സേ.ബി.ബാഹുകലയന്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
ശ്രീ. സുബിന് കേരള്,എസ്, സഡപൂടി സക്രടറി, ജി.എ.ഡി
ശ്രീ. ബിനകുമാര്ക്, എന്.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക്, ജി.എ.ഡി.
ശ്രീ.മാതു കജാസ്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
കഡാ. എസ്. രാജകശഖരന്, അഡീഷണല് സസക്രടറി. (റിട.)
മുന് ചീഫ് സസക്രടറിമാരായ ശ്രീ. എസ്.എാം.വിജയാനന്ദ്, ശ്രീ. സേ.എാം.ഏൊഹാം
എന്ിവരുസട മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശങ്ങളുാം, അഭിപ്രായങ്ങളുാം പഠനതിലുാം റികപാര്ക്ട്
തയ്യാറാക്കുന്തിലുാം സ്ീേരിചിുണ്ട്. കൂടാസത സപാതുഭരണ വകുപ്, ധനോരയ വകുപ്, നിയമ
വകുപ് സസക്രടറിമാരുസട സഹായ സഹേരണങ്ങളുാം റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുന്തിന്
പ്രകയാജനസപടുതി.
19.07.2018 -ന് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതിയസട ആ്യകയാഗാം സാംഘടിപിച്ചു. പഠനതിനായി
തയ്യാറാകിയ ആശയക്കുറിപ് സമിതി വിശ്മായി ചര്ക്ച സചയ്തു.
സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിസന്റ പതാമത് ശമ്പള േമ്മീഷന് റികപാര്ക്ടിസന്റ രണ്ടാാം
ഭാഗതില് സസക്രകടറിയറ്റ് പരിഷ്കരണസതക്കുറിച് പരാമര്ക്ശിചിുള്ള ോരയങ്ങളുസട
പുന:പരികശാധന, 3-ാാം ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മറ്റിയസട ‘‘സസക്രകടറിയറ്റ് റികഫാാംസ്’’ എന്
റികപാര്ക്ട്, വിവിധ ഘടങ്ങളില് നല്കേണ്ട പരിശീലനങ്ങളുസട ആവശയേത, വകുപ്പുേള്
തമ്മിലുള്ള സാംകയാജനാം, പരീക്ഷേളുസട അടിസ്ഥാനതില് നടത്തുന് ഉക്യാഗ േയറ്റാം,
വാര്ക്ഷിേ കോണ്കഫിഡന്ഷയല് റികപാര്ക്ുേളുസട പ്രാധാനയാം, ഫയല് നീകവാം, കേോരയാം
സചയ്യലുാം സമചസപടുത്തുന്തിനള്ള നടപടിേള്, അസിസ്റ്റന്റ് തലാം മുതല് കവ്ഗ്ദ്ധയതിനള്ള
അവസരാം, ഭരണാധിോര പ്രതയാകയാജനതിസന്റ പ്രാധാനയാം, വകുപ്പുതല ഉതരവേളുസട
സമാഹരണാം, ശാസ്ത്രീയമായ സതാഴില് വിഭജനാം, സസക്രകടറിയറ്റിസലയാം അനബന്ധ
വകുപ്പുേളിസലയാം ഇ- ഓഫീസുേളുസട ഏേീേരണാം, േരുതല് ഫയലുേളുസടയാം കോടതി
കേസുേള് സാംബന്ധിച ഫയലുേളുസടയാം പരിപാലനാം, സന്ദര്ക്ശേ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളിസല
കസവനങ്ങളുസടയാം സൗേരയങ്ങളുസടയാം അപരയാപ്തത, പ്രവര്ക്തന വിലയിരുതല്
റികപാര്ക്ടിസനക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണാകുറവ്, Tenure Policy യിസല അപാേത, സസക്രകടറിയറ്റിസല
സവബ് കപാര്ക്ടല് സാംവിധാനാം തുടങ്ങിയവ പഠനതില് വിശ്മായി പരികശാധികാന്
തീരുമാനിച്ചു.
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വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട രണ്ടാമസത കയാഗാം 27.09.2018 -ല് കചര്ക്ന്ന.
പഠനവമായി ബന്ധസപട് തയ്യാറാകിയ ആശയക്കുറിപിസല 31 ഇന പരിപാടിേള് വിശ്മായി
പരികശാധിച് അവയിന്കമലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്, നിര്ക്കേശങ്ങള്, പ്രശ്ന പരിഹാര മാര്ക്ഗങ്ങള്,
പരികശാധികകണ്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങള് എന്ിവ സാംബന്ധിച് വിശ് വിവരങ്ങള് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി
അാംഗങ്ങള് കശഖരികാന് തീരുമാനിച്ചു.
വി്ഗ്ദ്ധസമിതി അാംഗങ്ങളുസട മൂന്ാമത് കയാഗാം 22.11.2018 -ല് കചര്ക്ന്ന. വി്ഗ്ദ്ധ
സമിതി അാംഗങ്ങസള നാല് ഉപസമിതിേളായി തിരിച് പഠനകമഖലേള് നിശ്ചയിച് നല്േി.
വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട നാലാമത് കയാഗാം 18.01.2019 ന് കചര്ക്ന്ന.
സസക്രകടറിയറ്റ് ജീവനകാരുസട അഭിപ്രായങ്ങള്/ആശയങ്ങള് എന്ിവ സസക്രകടറിയറ്റ് ഇ ഫയല് ഇന്റര്ക്കഫസ് മുകഖന കശഖരിക്കുന്തിന് തീരുമാനിച്ചു.
പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായള്ള
വിവരകശഖരണതിനാം
അഭിപ്രായ
സ്രൂപണതിനമായി 30.01.2019 മുതല് 07.02.2019 വസരയളള ോലയളവില് േമ്മീഷന്
സര്ക്വീസ് സാംഘടനേളുമായി ചര്ക്ചേള് നടതി. സപന്ഷകനഴ്സ് സാംഘടനേളുമായി
19.02.2019 -ന് മസറ്റാരു ചര്ക്ചയാം സാംഘടിപിച്ചു.
ആഭയന്തരവാം വിജിലന്സുാം വകുപ് സസക്രടറിയമായി 18.02.2019 -ല് വിശ്മായ
ആശയവിനിമയാം നടതി. നിലവില് സര്ക്വീസില് ഉള്ളവരുാം, വിരമിചവരുമായ
ഗവ.സസക്രടറിമാരുമായി, േമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത് സവച് കൂടികാഴ്ചേള് നടതി.
ഉപസമിതിേള് സമയബന്ധിതമായി കയാഗാം കചര്ക്ന്് പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുതി.
19.03.2019 -ല് പഠന വിഷയവമായി ബന്ധസപടവരുസട ഒരു സാംസ്ഥാനതല
സസമിനാര്ക് നടതി. Secretary, Department of Administrative Reforms and Public
Grievances, Government of India അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭരണതലതിസല ഉയര്ക്ന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്, വിരമിച ഉന്ത ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്, സര്ക്വീസ് സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള്,
എന്.ജി.ഒ സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള് എന്ിവര്ക് പസങ്കടുത്തു. പഠനതില്
പരികശാധികസപടാന് തകതായ നിരവധി നിര്ക്കേശങ്ങളുാം അഭിപ്രായങ്ങളുാം ശില്പശാലയില്
ഉയര്ക്ന്ന വന്ന.
സസക്രകടറിയറ്റ് പരിഷ്കരണാം സാംബന്ധിച വിവര കശഖരണതിസന്റ ഭാഗമായി,
സപാതുഭരണ സസക്രകടറിയറ്റ്, നിയമ സസക്രകടറിയറ്റ്, ധനോരയ സസക്രകടറിയറ്റ്
എന്ിവിടങ്ങളില് നിന്് പ്രകതയേമായി തയ്യാറാകിയ സപ്രാകഫാര്ക്മയപകയാഗിച് സ്റ്റാഫ്
എണാം ആവശയസപസടങ്കിലുാം നിയമ, ധനോരയ വകുപ്പുേളില് നിന്ന മാത്രമാണ് വിവരങ്ങള്
ലഭിചത്.
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കശഖരിച വിവരങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനതില്, വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസട ചര്ക്ച
25.04.2019 ന് നടതി. വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങള് ഉള്സപട ഉപസമിതി തയ്യാറാകിയ
റികപാര്ക്ുേള് വിശ്മായി പരികശാധിച്ചു.
13.11.2019 ന് കചര്ക്ന് വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി കയാഗതില്, നിലവില് ഉരുതിരിഞ്ഞു വന്
ശുപാര്ക്ശേള് സാംബന്ധിച് സാംഘടനേള്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ക്തേര്ക് എന്ിവരുസട
അഭിപ്രായങ്ങള് കൂടി പരിഗണിക്കുന്തിനാം, ഇതിസന്റ അടിസ്ഥാനതില് ഉപസമിതിേള്
അവരുസട റികപാര്ക്ുേള് പുതുക്കുന്തിനാം തീരുമാനിച്ചു.
ഉപസമിതിേള് സമര്ക്പിച പുതുകിയ േരട് റികപാര്ക്ുേളുസടയാം േമ്മീഷന് കശഖരിച
വിവരങ്ങളുസടയാം അടിസ്ഥാനതില്, േമ്മീഷനിസല മനഷയ വിഭവകശഷി ഉപകയാഗിച് േരട്
റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകി. ഉപക്ശേ സമിതി അാംഗങ്ങളുസടയാം വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി അാംഗങ്ങളുസടയാം
അഭിപ്രായ നിര്ക്കേശങ്ങള് പരിഗണിച് അന്തിമ റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാകി, സഫബ്രുവരി 2021 -ന്
സര്ക്കാരില് സമര്ക്പിച്ചു.

പ്രധാന ശുപാര്ക്ശേള്
I.

ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്
1) ഉക്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപിസന്റ പുന:സാംഘടനയാം, വകുപിസന്റ
പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട പുന:പരികശാധനയാം.
2) എല്ലാ വകുപ്പുേളിസലയാം ‘ജീവനകാരയാം’ (Service Matters) വിഷയങ്ങള് പി
ആന്റ് എ.ആര്ക്ഡി. -യികലക് മാറ്റുേ. ‘എസ്റ്റാലിസെന്റ് വിഷയങ്ങള്’,
വകുപ്പുേളില് തസന് കേോരയാം സചയ്യുേ.
3) പി ആന്റ് എ.ആര്ക്.ഡി സയ താസഴ പറയന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുേ.
a) Personnel & HR Division:
സര്ക്വീസ് വിഷയങ്ങള്, സര്ക്വീസ് റൂള്സ്, സരയിനിാംഗ്, മനഷയ
വിഭവകശഷി വിേസനാം എന്ിവ.
b) Public Grievance and Administrative Reforms Division:
CMPGRC, Work Study, ഔ്യാഗിേ ഭാഷ Administrative Vigilance
Cell, Finance Inspection Wing, Performance Audit, Store Purchase
Inspections, എന്ിവ
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4) സപാതുഭരണ വകുപിസന്റ പുന:സാംഘടന: സപാതുഭരണ വകുപിസന താസഴ
പറയന് രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിക്കുേ.
a) General Administration Division:
Parliamentary affairs, Centre – State Relations, Interstate Council,
Coordination, District Administration, Sainik Welfare, Freedom
Fighters, KAS, RTI Commission, Employment Cell, Compassionate
Employment Cell, Disaster Management Cell, Collectors
Conference,, Administration Reports, Political and Protocol,
linguistic Minorities, National Integration, Government Gazette,
PSC, I&PRD, Gallantary Awards, South Zonal Council, Strikes
എന്ിവ.
b) Special Services Division:
House keeping, Accounts, Establishment Matters, Central Library,
Cabinet Secretariat (Chief Secretary’s Office), Meeting of Council
of Ministers, All India Services, Secretary’s Committee, Governors
Secretariat, Central Agency, Secretariat Security Records,
Stores, High Court, Chief Ministers State Level Meetings, Secret
Sections, UPSC Exams, VFC etc..
5) Planning & Economic Affairs Department സന്റ പുന:സാംഘടന:
പ്ലാനിാംഗുമായി ബന്ധസപട പ്രവൃതിേളുസട പരികശാധന, നിരീക്ഷണാം,
നിയന്ത്രണാം, ഏകോപനാം, എന്ിവയ്ക്കായി ‘Programme Implementation
and Monitoring Department’ സ്ഥാപികണാം. ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകല്, നിര്ക്വഹണാം എന്ീ കമഖലേളില് പരിശീലനാം നല്േണാം.
വകുപിന് േീഴില് ‘Project Financing and Management Cell’ സ്ഥാപികണാം.
6) വിഷയാടിസ്ഥാനതില് ഭരണ വകുപ്പുേസള ഒന്ിച്ചു കചര്ക്ക്കുേ:
ഒകര സ്ഭാവതിലുള്ള വിഷയങ്ങള് കേോരയാം സചയ്യുന് ഭരണ
വകുപ്പുേസള ഒന്ിച്ചു കചര്ക്ത് വകുപ്പുേളുസട എണാം പുനക്രമീേരികണാം.
7) Functional Restructuring of Secretariat:
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സസക്രകടറിയറ്റ് സാംവിധാനതിസന്റ വലിസയാരു പങ്ക് പ്രവര്ക്തനാം, കലന്
ഡിപാര്ക്ട്സമന്റുേളുസട പ്രവര്ക്തനങ്ങളുസട തുടര്ക്ച (Extension of Function of
Line Department) എന് രീതിയിലാണ്. ആയതിനാല് സസക്രകടറിയറ്റിസല
ഓകരാ വകുപ്പുേളുസടയാം ‘Functional Review’ നടതണാം. Administrative
Units, Specialized Units, Consultative Units എന്ിങ്ങസന വകുപ്പുേളുസട
പ്രവര്ക്തനസത വര്ക്ഗീേരികാനാവാം.
II.

Rules, Procedures and Manuals.
1) റൂള്സ് ഓഫ് ബിസിനസില്, ോലഗണനാക്രമതില് വന്ിുള്ള മാറ്റങ്ങള്
ഒരു അനബന്ധമായി ഉള്സകാള്ളിക്കുേ. എല്ലാ മൂന്ന വര്ക്ഷാം കൂടുകമ്പാഴുാം,
വരുതിയിുള്ള എല്ലാ കഭ്ഗതിേളുാം ഉള്സപടുതി റൂള്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്
പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്കുേ.
2) റൂള്സ് ഓഫ് ബിസിനസിസന de-classify സചയ്ത് സപാതുകരഖയായി
പ്രസിദ്ധ്സപ്പുത്തുേ.
3) സേ.എസ്.ആര്ക്- മായി ബന്ധസപട ോരയങ്ങള്, ചടങ്ങളുസട വയാഖയാനാം,
ഉപക്ശാം നല്േല് എന്ിവ പി ആന്റ് എ ആര്ക് വകുപിസന ഏല്പിക്കുേ.
4) ‘Delegation of Authority’ എന്ത് ബിസിനസ് റൂള്സില് ഉള്സപടുതണാം.
വിവിധ തലതിലുള്ള ഉക്യാഗസ്ഥരുസട അധിോര പരിധിയാം
വയക്തമാകണാം.
5) റൂള്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്, കേരള
ഇന്േക്ഷന്സ് എന്ിവ ഒന്ിപികണാം.

ഗവണ്കസമന്റ്

സസക്രകടറിയറ്റ്

6) KS & SSR, KSR, Conduct Rules എന്ിവ പരിഷ്കരികണാം. ഇവ എളുപതില്
മനസ്സിലാകാന് പറ്റുന് വിധതില് ലഘൂേരികണാം. ആറു മാസതില്
ഒരികല്, കഭ്ഗതിേള് സഹിതാം പുന:പ്രസിദ്ധ്ീേരികണാം.
III.

സസക്രകടറിയറ്റ് ഇ -ഗകവണന്സ്
1) സിാംഗിള് ഫയല് സിസ്റ്റാം നടപിലാകണാം. ഒരു വിഷയതില്
സാംസ്ഥാനത് ഒരു സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസില് ആരാംഭിക്കുന് അകത ഫയല്
തസന്, ആ വിഷയതില് ഉപക്ശാം, തീരുമാനാം, അാംഗീോരാം എന്ിങ്ങസന
എല്ലാ ആവശയങ്ങള്കായാം സാംസ്ഥാനസത മറ്റ് ഏതു സര്ക്കാര്ക്
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ഓഫീസിലുാം ചാംക്രമണാം സചയ്യുേ. ഇത് ഫയല് നടപടിേള് ോരയക്ഷമവാം,
സുതാരയവമാക്കുേയാം സങ്കീര്ക്ണതേള് ഒഴിവാക്കുേയാം, സമയനഷ്ടാം
കുറയ്ക്കേയാം സചയ്യുാം. തീര്ക്പാകിയ ഫയലുേള്, ഓണ്കകലനില്
സപാതുജനങ്ങള്ക്കുാം ലഭയമാക്കുേ. സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുേള് തമ്മിലുാം,
സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുേളുാം സപാതുജനങ്ങളുാം തമ്മിലുമുള്ള ആശയ വിനിമയാം
സുഗമമാക്കുന്തിന് നടപിലാകിയ e-Application, e-Adalath പ്ലാറ്റ്കഫാമുേള്
സിാംഗിള്
ഫയല്
സിസ്റ്റാം
നടപിലാക്കുന്തിനായി
പ്രകയാജനസപടുതാവന്താണ്. സര്ക്കാര്ക് നടപിലാകാനകേശിക്കുന്
‘Kerala State Unified Communication Service’(KCS), സിാംഗിള് ഫയല്
സാംവിധാനാം ോരയക്ഷമമാക്കുന്തിന് പ്രകയാജനസപടുതാാം. സര്ക്കാരില്
പരാതിേള് സമര്ക്പിക്കുന്തിന് ‘Single Portal’ സജീേരിക്കുേയാം പരാതി
പരിഹാരതിന് നിയക്തരായ ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്/മന്ത്രിമാര്ക്ക് കലാഗിന് ഐ.ഡി
നല്ോവന്തുമാണ്. ഐ.ടി സസക്രടറി അദ്ധ്യക്ഷനായ ഒരു േമ്മിറ്റി
രൂപീേരിച് ഇകാരയങ്ങളുസട പ്രാകയാഗിേ വശങ്ങള് പഠിച് റികപാര്ക്ട്
സമര്ക്പികാന് നടപടി സ്ീേരികണാം.
2) നിലവില് സസക്രകടറിയറ്റില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് ഇ -ഫയല് സാംവിധാനാം
എന്ത് ഒരു ‘Document Management’ സാംവിധാനമാണ്. ആ തലതില്
നിന്് സാദ്ധ്യമാകുന്ിടകതാളാം, സസക്രകടറിയറ്റ് സാംവിധാനാം ‘Automation’
തലതികലക് ഉയരണാം. ഓകടാ കമഷസന്റ സാധയതേള് കൃതയമായി
വിലയിരുതി, സാധയമായ കൂടുതല് കമഖലേളികലക് വയാപിപിക്കുന്തിന്
സസക്രകടറിയറ്റ് നടപടിേള് Business process Re-engineering ന്
വികധയമാകണാം. കലാകോതര നിലവാരമുള്ള ബി.പി.ആര്ക് വി്ഗ്ദ്ധസര
േസണ്ടതി ഈ ചുമതല ഏല്പികണാം.
3) മാന്ലുേള്, സര്ക്കാര്ക് പ്രസിദ്ധ്ീേരണങ്ങള്, റഫറന്സ് ബുക്കുേള്
എന്ിവ, ോലാോലങ്ങളില് വരുത്തുന് കഭ്ഗതിേള് സഹിതാം ഓണ്ക
കലനില് ലഭയമാകണാം.
4) ഇ - ോബിനറ്റ് നടപാകണാം.
5) ധനോരയ വകുപിസന്റ ഇ -ആപ്ലികകഷന് ആയ SPARK, BIMS, BAMS, eLAMS, WAMS, SCORE എന്ിവസയ ഒന്ിച്ചു കചര്ക്ക്കുേയാം, ഫയല്
കപ്രാസസിാംഗ് ആപ്ലികകഷനേളുമായി ബന്ധിപിക്കുേയാം സചയ്യണാം.
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6) സര്ക്കാര്ക് സ്ന്തമായി ഇ-സമയില് സാംവിധാനാം ആരാംഭിക്കുേയാം, എല്ലാ
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്കുാം ഔക്യാഗിേ ഇ-സമയില് ഐഡി നല്കുേയാം കവണാം.
7) സര്ക്കാര്ക്, സര്ക്കാര്ക് നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഉപകയാഗിക്കുന്ത് നിര്ക്ബന്ധമാകണാം.

‘Unicode

Font’

8) സര്ക്കാര്ക് സാംവിധാനതിന് സമാതമായള്ള ഔക്യാഗിേ സവബ് കപാര്ക്ടല്
ആയി ‘www.kerala.gov.in’ ഉപകയാഗികസപടണാം. ഈ സവബ് കസറ്റിസന്റ
സമഗ്രതയാം ആധിോരിതയാം ോത്തു സൂക്ഷികണാം. സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്,
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയസട സവബ് കസറ്റുേള്, ഈ സവബ്
കപാര്ക്ടലിനളളില് തയ്യാറാകണാം.
9) റിക്രൂട്സമന്റുമായി ബന്ധസപട് പി.എസ്.സി വിേസിപിച ‘TULSI’ എന്
കസാഫ്റ്റ് സവയര്ക്, സ്പാര്ക്ക്കുമായി ബന്ധിപികണാം.
10) സ്പാര്ക്ക് മുഖാന്തിരാം ഇലകരാണിക്സ് സര്ക്വീസ് ബുക് രൂപസപടുത്തുേയാം,
അകൗണ്ടന്റ് ജനറലിസന്റ ഇ-ആപ്ലികകഷനമായി ബന്ധിപിക്കുേയാം കവണാം.
11) ധനോരയ വകുപിസല ധനോരയ (ഐടി സിസ്റ്റാംസ്), ധനോരയ (ഐടി
കസാഫ്റ്റ് സവയര്ക്) വകുപ്പുേള് നിര്ക്തലാകണാം. ഐടി ഹാര്ക്ഡ് സവയര്ക്
ഉപേരണങ്ങള് വാങ്ങുന്ത് ഐടി വകുപിന് േീഴിലാകണാം. മറ്റു
വകുപ്പുേള്ക് കവണ്ടി ആപ്ലികകഷന് കസാഫ്റ്റ് സവയറുേള്, ധനോരയ വകുപ്
മുഖാന്തിരാം തയ്യാറാക്കുന്ത് നിരുത്സ്ാഹസപടുതണാം.
12) ഇ
-ഓഫീസ്
പ്ലാറ്റ്കഫാമില്,
നിര്ക്ണയിക്കുന്തിന്
ആവശയമായ
ഏര്ക്സപടുതണാം.

ഉക്യാഗസ്ഥസന്റ
ോരയകശഷി
സാകങ്കതിേ
സൗേരയങ്ങള്

13) അക്ഷയാ സസന്ററുേള് മുകഖന സസക്രകടറിയറ്റിസല ഫയല് നില
അറിയന്തിന് സൗേരയാം ഏര്ക്സപടുതണാം.
14) അകഡ്സറി വകുപ്പുേളുസട കജാലിഭാരാം ലഘൂേരിക്കുന്തിന് സഹല്പ്
സഡസ്ക്കുേള് ആരാംഭികണാം.
15) വകുപ്പുേള് തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങളില് ചീഫ് സസക്രടറി അദ്ധ്യക്ഷനായ
‘Empowered Committee’ േള് രൂപീേരികണാം.
16) സസക്രകടറിയറ്റിസല In House Training സാംവിധാനാം ശക്തിസപടുതണാം.
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17) അണ്ടര്ക് സസക്രടറി മുതല് സസ്പഷയല് സസക്രടറി തലാം വസരയള്ള ഫയല്
റൂടീാംഗ് പരിഷ്കരികണാം.
18) ബജറ്റില് ഫണ്ട് അനവ്ിചിുള്ള വിഷയങ്ങള് വീണ്ടാം ധനോരയ വകുപികലക്
അാംഗീോരതിന് അയയ്ക്കുന്ത് അവസാനിപികണാം.
19) LWA അകപക്ഷേള് അാംഗീേരിക്കുന്തിനള്ള അധിോരാം സകബാര്ക്ഡികനറ്റ്
ഓഫീസുേള്ക് നല്േണാം.
20) ഫയലില് അന്തിമ തീരുമാനാം എടുകാന് ചുമതലസപടുതിയ ഉക്യാഗസ്ഥന്,
ഫയല് കേവശാം സവക്കുന്തിന് സമയ പരിധി നിശ്ചയികണാം.
21) സസക്രകടറിയറ്റില് സമഗ്രമായ ഒരു ‘Work Study’ നടതി
Distribution പരിഷ്കരികണാം.

Work

22) സസക്രകടറിയറ്റില് നിലവിലുള്ള എല്ലാ കപപര്ക് കരഖേളുാം ഡിജികറ്റസ്
സചയ്യണാം.
23) ഫയലുേള് മറച് സവക്കുന്തിനള്ള ഉപാധിയായി ‘Park File’ സാംവിധാനാം,
ഇ -ഓഫീസില് ദുരുപകയാഗിക്കുന്ത് പരികശാധികസപടണാം.
IV.

സസക്രകടറിയറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുാം സതാഴില് സാഹചരയങ്ങളുാം.
1) 150 വര്ക്ഷതിലധിോം പഴകമുളള സേടിട ഭാഗങ്ങള് ഉള്സകാളളുന് പ്രധാന
സസക്രകടറിയറ്റ് മന്ദിരാം, 1995, 2016 എന്ീ വര്ക്ഷങ്ങളില് നിര്ക്മ്മാണാം
പൂര്ക്തിയാകിയ അനക്സ് I, അനക്സ് II മന്ദിരങ്ങളുാം ഉള്സകാള്ളുന്
സസക്രകടറിയറ്റ് സമുചയാം, നിലവിസല ആവശയങ്ങള് നിറകവറ്റുന്വിധാം
സൗേരയപ്ര്കമാ, ശാസ്ത്രീയമായി രൂപേല്പന സചയ്തകതാ അല്ല.
ആയതിനാല് സൗേരയപ്ര്മായ മസറ്റാരു സ്ഥലത് ആധുനിേ രീതിയില്
പുതുകിയ സസക്രകടറിയറ്റ് സമുചയാം നിര്ക്മ്മികണാം. നിലവിസല പ്രധാന
സസക്രകടറിയറ്റ് മന്ദിരാം, സഹറികറ്റജ് മന്ദിരമായി നിലനിര്ക്ത്തുേയാം,
സസക്രകടറിയറ്റ് അനക്സ് I, അനക്സ് II മന്ദിരങ്ങള്, മറ്റ് ഓഫീസുേള്
പ്രവര്ക്തിപിക്കുന്തിന് ഉപകയാഗസപടുത്തുേയാം കവണാം.
2) പുതിയ മന്ദിരാം നിര്ക്മ്മിക്കുന്തു വസര പഴയ മന്ദിരാം ഉപകയാഗസപടുത്തുകമ്പാള്;
a) ആവശയമായ കസകനജ് കബാര്ക്ുേള് (വകുപിസന്റ കപര്, സസക്ഷന്
കപര്) എന്ിവ സ്ഥാപിക്കുേ.
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b) മന്ത്രിമാര്ക്, വകുപ് സസക്രടറിമാര്ക്, മറ്റ് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് എന്ിവരുസട
ഓഫീസ് ഒകര ഭാഗത് വരുന് വിധാം പുന:ക്രമീേരിക്കുേ.
c) സസക്ഷനേളുസട കല -ഔട് പുന:ക്രമീേരിച് ആവശയതിന് സ്ഥല
സൗേരയാം ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
d) സസക്രകടറിയറ്റ് (ഹൗസ് -േീപിാംഗ്) വകുപ്, ഐടി, ഇലരികല്, സിവില്
േണ്കേക്ഷന് വകുപ്പുേളുമായി കചര്ക്ന്് നിര്ക്മ്മാണ പ്രവൃതി /
നവീേരികല് ആസൂത്രണാം സചയ്യുേ.
e) സസക്രകടറിയറ്റ് സസന്രല് കലെറി, നിയമ കലെറി എന്ിവ
ആധുനീേരിക്കുേ.
f) സസക്രകടറിയറ്റില്, ശാസ്ത്രീയ മാലിനയ നിര്ക്മ്മാര്ക്ജന സാംവിധാനങ്ങള്
ഏര്ക്സപടുത്തുേ.
g) Visitors Facilitation Centre നവീേരിക്കുേ. സന്ദര്ക്ശേര്ക്ക്കുള്ള
സൗേരയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ. ‘ോള് സസന്ററുേള്’ എന് രീതിയില്
കൂടി VFC േസള പ്രകയാജനസപടുതണാം. കരാഗിേള്, വൃദ്ധ്ര്ക്, ശാരീരിേ
ക്ഷമത കുറെവര്ക് എന്ിവര്ക്ക് പ്രകതയേ സൗേരയങ്ങള്
ഏര്ക്സപടുതണാം.
h) വാഹന പാര്ക്കിാംഗ് സൗേരയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധ്ിപികണാം.
i) ഊര്ക്ജ ഓഡിറ്റ് നടത്തുേ, സൗകരാര്ക്ജാം പ്രകയാജനസപടുത്തുേ.
j) സൗേരയപ്ര്മായ
ോതിരിപ്പു
േയാമ്പസിനള്ളില് ആരാംഭിക്കുേ.

കേന്ദ്രങ്ങള്,

സസക്രകടറിയറ്റ്

k) സസക്രകടറിയറ്റ് ജീവനകാര്ക്കായി കഹാസ്റ്റല് /േ്ാര്ക്കടഴ്സ് സൗേരയങ്ങള്
വര്ക്ദ്ധ്ിപിക്കുേ.
V.

മറ്റ് ശുപാര്ക്ശേള്

1) സസക്രകടറിയറ്റ് സര്ക്വീസിന് സസപ്ഷഷയല് റൂള് തയ്യാറാക്കുേ.
2) സസക്ഷന് ഓഫീസര്ക് തലതില് നിന്് അണ്ടര്ക് സസക്രടറി തലതികലക്കുള്ള
സ്ഥാനകയറ്റതിന് പി.എസ്.സി മുകഖന കയാഗയതാ പരീക്ഷ നിര്ക്ബന്ധമാക്കുേ.
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ലാറ്ററല് പ്രകവശനതിലൂസട തസ്തിേ മാറ്റാം കനടുന്വര്ക്ക്കുാം പി.എസ്.സി യസട
കയാഗയതാ പരീക്ഷ നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേ.
3) ധനവകുപിസന്റ സരയിനിാംഗ് കേന്ദ്രമായ, ‘Centre for training in Financial
Management’, P&AR വകുപിസന്റ സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക് എന്ിവ കയാജിപിച്,
ോരയക്ഷമമായ ഒരു ഇന്-ഹൗസ് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക് ആരാംഭിക്കുേ.
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് ഘടാം -ഘടമായള്ള സരയിനിാംഗുേള് നിര്ക്ബന്ധമാക്കുേ. Training
Need Analysis (TNA)നടതി സമഗ്ര പരിശീലന പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കുേ. Immersion
Visits പ്രാരാംഭ പരിശീലന പരിപാടിയസട ഭാഗമാക്കുേ.
4) അനയത്ര കസവനാം, ഉക്യാഗസ്ഥസന്റ സമ്മതാം കതടിയതിന കശഷാം മാത്രാം
അനവ്ിക്കുേ. പ്രകതയേ സതാഴില് കനപുണയാം ആവശയമില്ലാതതുാം, ഭരണപരമായ
അടിയന്തിരാവശയങ്ങള്കകാ, കേഡര്ക് തസ്തിേേളികലകകാ ഉള്ള അനയത്ര കസവനാം
സീനികയാറിറ്റിയസട അടിസ്ഥാനതില് നല്കുേ.
5) കോണ്കഫിഡന്ഷയല് അസിസ്റ്റന്റ്മാര്ക്ക് ആവശയമായ പരിശീലനാം നല്േി, ഓഫീസ്
മാകനജര്ക് ആയി നിയമിക്കുേ.
6) ഡിജികറ്റസ് സചയ്ത കരഖേള് ഓണ്കകലനില് ലഭയമാകാന് നടപടി സ്ീേരിക്കുേ.
7) ോംപൂടര്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എന് തസ്തിേ കോമണ്ക പൂളില് ഉള്സപടുത്തുേ.
8) ഗസറ്റഡ്/കനാണ്ക ഗസറ്റഡ് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഒസരാറ്റ സര്ക്വീസ് സാംഘടനയില്
പ്രവര്ക്തിക്കുന്ത് Conduct Rules നാം അഡ്മിനികേഷന്/സിവില് സര്ക്വീസ്
ആ്ര്ക്ശങ്ങള്ക്കുാം വിരുദ്ധ്മാണ്. ഗസറ്റഡ്, കനാണ്ക ഗസറ്റഡ് ജീവനകാര്ക്ക്
വയതയസ്ത സര്ക്വീസ് സാംഘടനേള് കവണസമന് നിഷ്കര്ക്ഷ പാലികസപടണാം.
9) അസിസ്റ്റന്റ് മുതല് അണ്ടര്ക് സസക്രടറി വസരയള്ള തലതില്, ഒരു ഉക്യാഗസ്ഥന്
ഒകര വകുപില് തസന് കുറെത് 5 വര്ക്ഷസമങ്കിലുാം കജാലി സചയ്യണാം. കേോരയാം
സചയ്യുന് വിഷയങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനതില്, സഡപൂടി സസക്രടറി തലാം മുതലുള്ള
തസ്തിേേസള വര്ക്ഗീേരിച്, ഡപൂടി സസക്രടറി തലതില് സ്ഥാനകയറ്റാം കനടുന്
ഉക്യാഗസ്ഥന് ഇഷ്ടമുള്ള കമഖല (സര്ക്വീസ് ോരയാം, പര്ക്കചസ്, പ്ലാനിാംഗ്, പരാതി
പരിഹാരാം,നിയമ ോരയാം, എന്ിങ്ങസന) തിരസെടുത് കജാലി സചയ്യാന് അവസരാം
നല്േണാം.
10) സസക്രകടറിയറ്റ് സര്ക്വീസില് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി കജാലിയില് പ്രകവശിക്കുന്
ഉക്യാഗസ്ഥന് 6 മാസസത ഇന്ഡക്ഷന് സരയിനിാംഗ് നല്േണാം. അതില് മൂന്്
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മാസാം, പഞ്ചായത്, വികല്ലജ്, താലൂക് ജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള ഓഫീസുേളില് ഫീല്ഡ്
സ്റ്റഡി എന് നിലയില് കപാസ്റ്റ് സചയ്യണാം.
11) സര്ക്കാര്ക് തീരുമാനങ്ങളുസട നടപിലാകല് സാംബന്ധിച്, റിവൂ, കമാണിടറിാംഗ്
സാംവിധാനങ്ങള് ശക്തിസപടുതണാം.
12) അഡീഷണല് സസക്രടറിമാരില് നിന്്, പി.എസ്.സി മുകഖന, പ്രാപ്തരായ
ഉക്യാഗാര്ക്ഥിേസള മാത്രാം സസ്പഷയല് സസക്രടറി പ്വിയില് നികയാഗിക്കുേ.
സസ്പഷയല് സസക്രടറിമാര്ക്ക് വകുപ്പുേളുസട സ്തന്ത്ര ചുമതല നല്കുേ.
13) സി.എ, കടപിസ്റ്റ്, കൈവര്ക്-ോം-ഒ.എ തസ്തിേേളിസല കസവനാം പൂളിാംഗ്
സാംവിധാനതിലൂസട ഉപകയാഗസപടുത്തുേ.
14) KCS (CC &A) റൂള്സ് പ്രോരാം വകുപ്പു തലവന്മാര്ക് തങ്ങളുസട വകുപിസല അചടക
നടപടിേള് സാംബന്ധിച കത്രമാസ റികപാര്ക്ട് സസക്രകടറിയറ്റികലക് അയയ്ക്കുന്തുാം,
പ്രസ്തുത റികപാര്ക്ുേള്, വിജിലന്സ് വകുപില് consolidate സചയ്ത് പരികശാധിക്കുന്തുാം
േര്ക്ശനമാക്കുേ.
15) 10 കോടി രൂപ വസരയള്ള പ്രവൃതിേള്ക് ഭരണാനമതി നല്കുന്തിനള്ള അനമതി
വകുപ്പു തലവന്മാര്ക്ക് നല്കുേ. ധനവകുപിസന്റ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടി ഉള്സപടുന്
‘Departmental Working Group’ -ന് 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുേളിലുള്ള പ്രവൃതിേളില്
ഭരണാനമതി നല്കുന്തിനാം അധിോരാം നല്കുേ. ഡിപി.സി -യസട തീരുമാനാം
അന്തിമമായിരികണാം.
16) SCORE, SPARK, MEDICEP, VEELS എന്ീ e-Applications -സന്റ ചുമതല ബന്ധസപട
ഭരണ വകുപ്പുേള്ക് തസന് നല്കുേ.
17) നിര്ക്േിഷ്ട ‘Programme Implementations and Monitoring Department’-ല്, കേന്ദ്ര
സര്ക്കാര്ക് വഴി നടപിലാകകണ്ട പദ്ധ്തിേളുസട തുടരകന്ഷണങ്ങള്, ഏകോപനാം
എന്ിവ നിര്ക്വഹിക്കുേ.
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അദ്ധ്യായാം - 5

സസമിനാറുേള്, ശില്പശാലേള് തുടങ്ങിയവ
1.

‘കപഴ്സണല്

റികഫാാംസ്’ എന് പഠനതില് ബന്ധസപു വരുന്വരുസട
പ്രതിേരണങ്ങള്
കനരിട്
മനസ്സിലാക്കുന്തിനാം,
ആയതില്
ചര്ക്ച
നടത്തുന്തിനമായി 2019 ജനവരി 7 -ന് സി.എാം.ഡി യില് സവച് ഒരു ഏേ്ിന
സസമിനാല് സാംഘടിപിച്ചു. 27.02.2019 -ല് പി.എസ്.സി സചയര്ക്മാനമായി േമ്മീഷന്
ചര്ക്ച നടതി.

2. കക്ഷമാം അവോശമാകുകമ്പാള് എന് പഠനതില് 05.12.2017 -ല്
സപാതുജനങ്ങള്കായി ഒരു കേള്വിക്കൂടാം സാംഘടിപിച്ചു. 13.12.2017 -ല് ശില്പശാലയാം
സാംഘടിപിച്ചു.
3. ‘ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്’ എന് പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി
പ്രസ്തുത
വിഷയതിസല സപാതുജനാഭിപ്രായ കശഖരണതിനാം നിലവിലുള്ള സര്ക്കാര്ക്
കസവന വിതരണതിസല പരിമിതിേള് പരികശാധിക്കുന്തിനമായി സാംസ്ഥാനസത
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതാന് േമ്മീഷന് തീരുമാനിച്ചു.
ആയതിസന്റ അടിസ്ഥാനതില് തിരുവനന്തപുരാം ജില്ലയില് 05/12/2017 ന്
ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്ക് കസ്റ്റഡിയതിസല ഒളിാംപിയ ഹാളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ്
നടതി. വനിത/ശിശു കക്ഷമവമായി ബന്ധസപട വിഷയതില് സര്ക്കാര്ക്
കസവനങ്ങളുസട ലഭയത സാംബന്ധിച് വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/എന്.ജി.ഒ േള്
എന്ിവരുസട പ്രതിനിധിേള്, വിവിധ ജനേീയ സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള് അവരുസട
ഉല്േണ്ഠേളുാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം േമ്മീഷന് മുമ്പാസേ സമര്ക്പിച്ചു. 04/01/2018 -ന്
എറണാകുളാം ടൗണ്ക ഹാളില് പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേയണ്ടായി. മുതിര്ക്ന്
പൗരന്മാരുസടയാം അതിഥി സതാഴിലാളിേളുസടയാം കക്ഷമവമായി ബന്ധസപട
വിഷയതില് ജില്ലയിസല വിവിധ വിഭാഗാം ജനങ്ങളില് നിന്നാം വിവിധ സര്ക്കാര്ക്
വകുപ്പുേളുസടയാം എന്.ജി.ഒ േളുസടയാം പ്രതിനിധിേളില് നിന്നാം േമ്മീഷന്
വിവരകശഖരണാം
നടത്തുേയാം
സപാതുജനാഭിപ്രായവാം
നിര്ക്കേശങ്ങളുാം
സ്ീേരിക്കുേയാം സചയ്തു. 05/01/2018 ന് പാലകാട് ടൗണ്ക ഹാളില് വച് നടതസപട
പലിേ് ഹിയറിാംഗില് ഭിന്കശഷികാരുസട വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുാം അവരുസട
കക്ഷമതിനായിുള്ള വിവിധ പദ്ധ്തിേളുസട നടതിപ്പുമായി ബന്ധസപട വിഷയതില്
സപാതുജനാഭിപ്രായവാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം േമ്മീഷന് കശഖരിക്കുേയണ്ടായി.
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4. 11.01.2018 ന് േണ്ണൂര്ക് കപാലീസ് സഭാ ഹാളില് വച് േമ്മീഷന് ഈ പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായി പലിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതി. ആയതിസന്റ ഭാഗമായി സമൂഹതിസല വിവിധ
വിഭാഗാം ജനങ്ങളുസട പ്രതിനിധിേളുമായാം സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളുസടയാം എന്.ജി.ഒ
േളുസടയാം പ്രതിനിധിേളുമായാം ആശയ സാംവാ്ാം സാംഘടിപിക്കുേയാം
വനിത/ശിശുകക്ഷമവാം അവരുസട മാനസിേ ആകരാഗയവമായി ബന്ധസപട
വിഷയങ്ങളിലുാം ഉള്ള നിര്ക്കേശങ്ങള്/അഭിപ്രായങ്ങള് കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു.
5. 23.11.2018 ന് തിരുവനന്തപുരാം സനടുമങ്ങാട് ടൗണ്ക ഹാളില് വച് േമ്മീഷന് പലിേ്
ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേയണ്ടായി. ആയതിസന്റ ഭാഗമായി വിവിധ സാംഘടന/സപാതുജന
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്
ഉള്സപസടയള്ളവരുസട
പ്രതിനിധിേളുമായാം
വിവിധ
വകുപ്പുേള്/എന്.ജി.ഒ േള് എന്ിവരുസട പ്രതിനിധിേളുമായാം ആശയസാംവാ്ാം
നടത്തുേയാം നിലവിലുള്ള കസവന വിതരണ സാംവിധാനതിസല കുറവേള്
തിരിചറിയന്തിനാം ഫലപ്ര്മായി നടപിലാക്കുന്തിനമുള്ള സപാതു അഭിപ്രായ /
നിര്ക്കേശ കശഖരണാം നടത്തുേയമുണ്ടായി.
6. 30.11.2018 ന് ആലപ്പുഴ മുന്സിപല് ടൗണ്ക ഹാളില് വച് നിലവിലുളള കസവന
വിതരണ സാംവിധാനതിസല കപാരായ്മേള് തിരിചറിയന്തിനാം അവ ഫലപ്ര്മായി
നടപിലാക്കുന്തിനമുള്ള സപാതുജനാഭിപ്രായ/നിര്ക്കേശ കശഖരണതിസന്റ ഭാഗമായി
ആശയ സാംവാ്തില് സമൂഹതിസന്റ വിവിധ കമഖലേളിസല പൗരപ്രമുഖരുാം വിവിധ
സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/ എന്.ജി.ഒ േള് എന്ിവരുസട പ്രതിനിധിേള് എന്ിവരുാം
ഹാജരായി ഈ വിഷയതില് വിവിധ നിര്ക്കേശങ്ങള് നല്കുേയണ്ടായി.
7. വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/ ഏജന്സിേള് എന്ിവയസട പ്രതിനിധിേളുമായാം
സപാതുജനസാംഘടന
പ്രതിനിധിേളുമായാം
വിവിധ
പൗരപ്രമുഖരുമായാം
ആശയസാംവാ്ാം നടത്തുന്തിനാം അഭിപ്രായ / നിര്ക്കേശകശഖരണതിനമായി
20/12/2018 ന് മലപ്പുറാം ജില്ലയില് പഠന വിഷയതിസന്റ അടിസ്ഥാനതില് പലിേ്
ഹിയറിാംഗ് നടത്തുേയണ്ടായി.
8. 22.01.2019 ന് ജനകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള് എന് പഠന വിഷയതിസന്റ ഭാഗമായി
സപാതുജനങ്ങളില് നിന്നാം അഭിപ്രായ നിര്ക്കേശങ്ങള് കശഖരിക്കുന്തിനായി
ോസര്ക്കഗാഡ് ജില്ലയില് ഒരു പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് നടതി. ആയതിസന്റ ഭാഗമായി
‘പാര്ക്ശ്വല്കൃത
സമൂഹാം
മുഖയധാരയികലയ്ക്ക്’
എന്
വിഷയതില്
തീരക്ശവാസിേളുസടയാം
മത്സ്യസതാഴിലാളിേളുസടയാം
പ്രതിനിധിേളുമായി
ആശയസാംവാ്ാം നടതി അവരുസട വിലകയറിയ അഭിപ്രായ നിര്ക്കേശങ്ങള്
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കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു. ‘തീരക്ശവാം മത്സ്യ സതാഴിലാളിേളുാം’ എന് വിഷയതില്
22.01.2019 ന്, ോസര്ക്കഗാഡ് ‘District Institute of Education and Training’ ഹാളില്
വച് ഹിയറിാംഗ് സാംഘടിപിച്ചു.
9. ഈ കമഖലയില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് വിവിധ സര്ക്കാര്ക് സാംവിധാനങ്ങളുസട
പ്രതിനിധിേള്, സാമൂഹയപ്രവര്ക്തേര്ക്, സര്ക്കാര്ക് - ഇതര കസവന സാംഘടനാ
പ്രതിനിധിേള്, മത്സ്യ സതാഴിലാളി പ്രതിനിധിേള് എന്ിവര്ക് ഹിയറിാംഗില്
സാംബന്ധിച് തങ്ങള് അഭിമുഖീേരിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള് സാംസാരിച്ചു.
10. 13.02.2019 ന് വയനാട് നടന് പലിേ് ഹിയറിാംഗില് ‘പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹാം
മുഖയധാരയികലയ്ക്ക്’ എന് വിഷയതില് പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി പടിേവര്ക്ഗങ്ങസള
പ്രതിനിധീേരിക്കുന് പ്രകതയേ ക്ഷണിതാകളുമായി ആശയ സാംവാ്ാം നടത്തുേയാം
വിവരകശഖരണാം നടത്തുേയാം സചയ്തു. പടിേവര്ക്ഗ വിഭാഗങ്ങളുസട പ്രശ്നങ്ങളുാം
പ്രതീക്ഷേളുമാണ് ഈ ഹിയറിാംഗില് പങ്കുസവയ്ക്കസപടത്. സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാരിതര
സ്ഥാപന പ്രതിനിധിേള്, പടിേ വര്ക്ഗ സാംഘടനാ പ്രതിനിധിേള്, സാമൂഹയ
പ്രവര്ക്തേര്ക്, പഠന വിഷയമായ വിഭാഗതിസല സാധാരണ ജനങ്ങള് എന്ിവര്ക്
ഹിയറിാംഗില് പസങ്കടുത്തു. ആ്ിവാസി കഗാത്ര മഹാസഭാ പ്രതിനിധിേള്, വയനാട്
ജില്ലാ പഞ്ചായത് സ്റ്റാന്ഡിാംഗ് േമ്മറ്റി അാംഗാം, േല്പറ്റ നിയമസഭാ മണ്ഡലസത
പ്രതിനിധീേരിക്കുന് എാം.എല്.എ, കരബല് ഡവലപ്സമന്റ് വകുപിസല കജായിന്റ്
ഡയറക്ടര്ക്, പ്രസിഡന്റ്, ആ്ിവാസി കക്ഷമസമിതി, ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രതിനിധിേള്,
പ്രസിഡന്റ് കേരള ആ്ിവാസി കഫാറാം, ആ്ിവാസി മഹാസഭാ പ്രതിനിധി,
തുടങ്ങിയവര്ക് ഹിയറിാംഗില് ോലിേ പ്രസക്തമായ നിരവധി വിഷയങ്ങള് േമ്മീഷസന്റ
ശ്രദ്ധ്യില് സോണ്ട വന്ന.
11. ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസനാം എന് പഠനതില്, 13.03.2017-ല് പഠനതിസന്റ
ഭാഗമായി േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഐ.എാം.ജി, കോഴികകാട് സന്ദര്ക്ശിക്കുേയാം
ആവശയമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് കശഖരിക്കുേയാം സചയ്തു. േമ്മീഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് 10.04.2017 ന് ഐ.എാം.ജി സോചി സസന്ററുാം സന്ദര്ക്ശിച്
വിവരകശഖരണാം നടതി. തുടര്ക്ന്് 10.04.2017 -ല് ഐ.എാം.ജി തിരുവനന്തപുരവാം
സന്ദര്ക്ശിച് വിവരകശഖരണാം നടതി.
12. പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങളില്, േമ്മീഷന്
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഉള്സപടുന് പഠനസാംഘാം സന്ദര്ക്ശനാം നടതി പഠനാം നടതി.
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ക്രമ
നമ്പര്ക്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

സ്ഥാപനാം
സാംസ്ഥാന ഗ്രാമ വിേസന പരിശീലന കേന്ദ്രാം, സോടാരകര
എക്സ്സസറ്റന്ഷന് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, സോടാരകര
കേരള കഫാറസ്റ്റ് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, അരിപ
കലവ് കസ്റ്റാക് സഡവലപ്സമന്റ് ഫാാം, കുളത്തൂപ്പുഴ
േില, മുളങ്കുത്തുോവ്, തൃശ്ശൂര്ക്
കേരള കഫാറസ്റ്റ് റിസര്ക്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, പീചി
കേരള ഫയര്ക് സര്ക്വീസ് അകാ്മി, വിയ്യൂര്ക്
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് കോ-ഓപകററ്റീവ് മാകനജ്സമന്റ്, പൂജപ്പുര
കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് കലബര്ക് ആന്റ് എാംകപ്ലായ്കസമന്റ്, വിോസ് ഭവന്
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് ലാന്റ് മാകനജ്സമന്റ്, പി.ടി.പി നഗര്ക്
കഫാറസ്റ്റ് സരയിനിാംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, പി.ടി.പി. നഗര്ക്
പ്രീ - എക്സാമികനഷന് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, മണന്തല
റീജിയണല് അഗ്രിേള്ചര്ക് സടകനാളജി സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, േഴക്കൂടാം
IITMK, സടകനാപാര്ക്ക്

13. വിവിധ സ്ഥാപന സന്ദര്ക്ശനങ്ങളിലൂസട സമാഹരിച വിവരങ്ങള് വിശേലനാം സചയ്ത്
കക്രാഡീേരിക്കുന്തിനാം, 07.06.2017 -ല് വി്ഗ്ദ്ധസമിതി കയാഗാം കചര്ക്ന്്
പഠനവമായി ബന്ധസപട മറ്റ് തുടര്ക് പ്രവര്ക്തനങ്ങള് സാംബന്ധിച് പ്രവര്ക്തന
രൂപകരഖ തയ്യാറാകി. ‘ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസനാം’ എന് കമഖലയില് ക്ശീയ
തലതില് ശ്രകദ്ധ്യമായ സാംഭാവനേള് നല്കുന് താസഴ കചര്ക്തിരിക്കുന് കശ്രഷ്ഠ
സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് അടങ്ങുന് പഠന സാംഘാം സന്ദര്ക്ശനാം
നടതി.
ക്രമ
സ്ഥാപനാം
നമ്പര്ക്
1
അഡ്മിനികേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് കോകളജ് ഓഫ് ഇന്തയ (ASCI), കഹ്രാബാ്്
2
സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഗുഡ് ഗവര്ക്ണന്സ് (CGG), കഹ്രാബാ്്
നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് റൂറല് ഡവലപ്സമന്റ് & പായത് രാജ്
3
(NIRD & PR), കഹ്രാബാ്്
സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഇകന്ാകവഷന്സ് ഇന് പലിേ് സിസ്റ്റാംസ് (CIPS),
4
കഹ്രാബാ്്
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5
6

യാഷ്ന്ത്

റാവ ചവാന് അകാഡമി ഓഫ് ഡവലപ്സമന്റ്
അഡ്മിനികേഷന് (YASHADA), പൂസന
ഏഷയാ - കപ്ലറ്റു - സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഇനികഷയറ്റീവ്സ് ഓഫ് കചഞ്ച് (lofc),
പഞ്ചഗനി, മഹാരാഷ്ട്ര

14. അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്, വിേസനവാം അനരക്ഷണവാം എന് പഠനതില്
ആസ്തിേള് സാംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനാം തിരുവനന്തപുരാം, വയനാട്, ോസര്ക്കഗാഡ്
എന്ീ ജില്ലേളില് നടതി.
Sl. No

Type of Institution

Institutions visited

Health care
Institution

1. General Hospital, Neyyattinkara
2. Public Health Centre, Kumbadaje
3. Taluk Headquarters Hospital,
Sulthanbathery

2

Educational
Institution

1. Government Girls Higher Secondary
School, Nedumagadu.
2. Govt. Vocational Higher Secondary
School, Delampady
3. Government Higher Secondary
School, Vythiri

3

Law and Order
Institution

1. Museum Police Station
Police Station Badiyadukka
2. Model Police Station, Meenangadi

4

Social Welfare
Institution

1. Old Age Home for Women, Poojapura
2. Government Mahila Mandiram,
Paravandukkam
3. Government Children’s Home,
Kaniyambetta

5

Administrative
Office

1. Vikas Bhavan, PMG
2. Sub-Registrar Office, Manjeshwaram
3. Taluk Office, Mananthavady

6

Government
Building

1. Government Guest House,
Sulthanbathery

1
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15. ‘കക്ഷമാം അവോശമാകുകമ്പാള്’ എന് ആശയസത മുന്നിര്ക്തി ഒരു
സാംസ്ഥാനതല ശില്പശാല 07.12.2019 -ല് ഐ.എാം.ജി, തിരുവനന്തപുരത്
സാംഘടിപിച്ചു. പാര്ക്ശ്വല്കൃത വിഭാഗങ്ങളുസട കക്ഷമാം ഉറപാക്കുന്തിനാവശയമായ
ശുപാര്ക്ശേള് രൂപസപടുത്തുേ എന്തായിരുന്ന ശില്പശാലയസട ലക്ഷയാം.
16. സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേസളയാം സതരസെടുകസപട സ്ഥാപനങ്ങകളയാം സാംബന്ധിച
ഭരണപരിഷ്കാര ആവശയേത (Need for Administrative Reforms)
വിലയിരുത്തുന്തിനാം േമ്മീഷനമായി സജീവമായ ബന്ധാം നിലനിര്ക്ത്തുന്തിനാം
കവണ്ടി വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളിലുാം സപാതുജനങ്ങളുസട ക്നാം്ിന
ആവശയങ്ങളുമായി ബന്ധസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന് പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള് /ഗവ.
സസക്രകടറിയറ്റ് എന്ിവിടങ്ങളിലുാം 5 മുതല് 8 കപര്ക് വസര അടങ്ങുന്
വകുപ്പുതല/സ്ഥാപനതല േമ്മിറ്റിേള് രൂപീേരികണസമന്നാം അതരതില്
രൂപീേരികസപടുന് േമ്മിറ്റിേള്ക് ഒരു കനാഡല് ഓഫീസര്ക് ഉണ്ടായിരികണസമന്നാം
േമ്മീഷന് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുേയാം അകാരയാം ബന്ധസപട വകുപ്പുേസള മുന്കൂടി
അറിയിക്കുേയാം സചയ്തിരുന്ന. ടി വകുപ്പുതല/സ്ഥാപനതല േമ്മിറ്റിേള്ക്കുള്ള
പ്രവര്ക്തന കരഖ അവതരിപിക്കുന്തിനാം സാംശയദൂരീേരണതിനമായി 2017
നവാംബര്ക് 3 ന് കതകാട് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് വച് ശില്പശാല സാംഘടിപിച്ചു. ബഹു
സചയര്ക്മാസന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയില് കചര്ക്ന് ടി ശില്പശാലയില് വിവിധ ഗവ.
സസക്രടറിമാര്ക്, വകുപ്പു തലവന്മാര്ക്, കനാഡല് ഓഫീസര്ക്മാര്ക് എന്ിവര്ക് പസങ്കടുത്തു.
17. 20.08.2016 സല സ.ഉ (എാം.എസ്) 21/2016/ഉ.ഭ.പ.വ പ്രോരാം അാംഗീേരികസപട
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളിസലാന്് സര്ക്കാരിസന്റ
ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി വിേസന സാംവിധാനാം വിലയിരുതി അത് കൂടുതല്
സമചസപടുത്തുന്തിനള്ള നിര്ക്കേശങ്ങള് സമര്ക്പിക്കുേ എന്താണ്. ഈ
പരിഗണനാവിഷയവമായി
ബന്ധസപട്
േമ്മീഷസന്റ
സമമ്പര്ക്
സസക്രടറിയള്സപസടയള്ള ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
സാംസ്ഥാനസത പ്രധാനസപട
ഉക്യാഗസ്ഥ
പരിശീലന
സ്ഥാപനങ്ങളുസട
പ്രവര്ക്തനരീതിസയപറ്റി
മനസ്സിലാക്കുന്തിനായി വിവിധ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില് സന്ദര്ക്ശനാം
നടത്തുേയാം ടി സ്ഥാപനങ്ങളുസട നിലവിലുള്ള ഘടന, നടതസപടുന്
പരിശീലനപരിപാടിേളുസട സ്ഭാവാം, അകാ്മിേവാം അല്ലാസതയമുള്ള അടിസ്ഥാന
സൗേരയങ്ങള് എന്ിവ മനസ്സിലാക്കുേയമുണ്ടായി. സോചിയിലുാം കോഴികകാുമുള്ള
ഐ.എാം.ജി റീജണല് സസന്ററുേള്, സോടാരകരയിസല ഗ്രാമവിേസന പരിശീലന
കേന്ദ്രാം (SIRD), എക്സ്സ്റ്റന്ഷന് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക് (ETC), അരിപയിലുള്ള കേരള
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കഫാറസ്റ്റ് സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, കുളത്തുപ്പുഴയിലുള്ള കലവ് കസ്റ്റാക് സഡവലപ്ഷസമന്റ്
ഫാാം, തൃശ്ശൂര്ക് മുളങ്കുത്തുോവിസല KILA, കേരള ഫയര്ക് സര്ക്വീസ് അകാഡമി,
പീചിയിസല കേരള കഫാറസ്റ്റ് റിസര്ക്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, തിരുവനന്തപുരസത ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്
ഓഫ് ലാന്റ് ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റര്ക് മാകനജ്സമന്റ് (ILDM), IIITM-K, കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്
ഓഫ് കലബര്ക് ആന്റ് എാംകപ്ലായ്കസമന്റ് (KILE), മണന്തലയിസല പ്രീ-എക്സാമികനഷന്
സരയിനിാംഗ് സസന്റര്ക്, പി.ടി.പി നഗറിലുള്ള കഫാറസ്റ്റ് സരയിനിാംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്, കസ്റ്ററ്റ്
േൗണ്കസില് ഓഫ് എജൂകകഷന് റിസര്ക്ച് ആന്റ് സരയിനിാംഗ് (SCERT), IHRD
എന്ിവയള്സപസട 17 ഓളാം സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
സന്ദര്ക്ശനാം നടതിയത്.
18. പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി രാജയസത പ്രധാനസപട ചില ഉക്യാഗസ്ഥ
പരിശീലനസ്ഥാപനങ്ങളിലുാം േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് സന്ദര്ക്ശനാം നടതിയിുണ്ട്.
കഹ്രാബാ്ിസല സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഗുഡ് ഗകവണന്സ് (CGG), അഡ്മിനികേറ്റീവ്
സ്റ്റാഫ് കോകളജ് ഓഫ് ഇന്തയ (ASCI), നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് റൂറല്
സഡവലപ്ഷസമന്റ് (NIRD), മഹാരാഷ്ട്രയിസല പൂസനയിലുള്ള യശ്ന്ത് റാവൂ ചവാന്
അകാഡമി ഓഫ് സഡവലപ്ഷസമന്റ് അഡ്മിനികേഷന് (YASHAD), പഞ്ചഗനിയിലുള്ള
IC Centre for Governance (ICCG) എന്ിവയാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങള്. ഈ
സ്ഥാപനങ്ങളിസല സന്ദര്ക്ശനാം വഴി സാംസ്ഥാനസത ഉക്യാഗസ്ഥ കശഷി
വിേസനതിനായി പരിഗണികാവന് ചില മാതൃേേള് േസണ്ടതാന് േഴിെിുണ്ട്.
19. സ്ത്രീേള്, കുടിേള്, മുതിര്ക്ന് പൗരന്മാര്ക്, ഭിന്കശഷികാര്ക്, മാനസിേ സവല്ലുവിളിേള്
കനരിടുന്വര്ക്, അനയസാംസ്ഥാന സതാഴിലാളിേള് എന്ിങ്ങസന സമൂഹതിസന്റ
േരുതലുാം സാംരക്ഷണവാം ആവശയമുള്ള വിഭാഗങ്ങളുസട കക്ഷമാം ഉറപാക്കുന്തിന്
നിര്ക്മ്മികസപട വിവിധ നിയമങ്ങളുസട നടതിപ്പുാം ഫലപ്രാപ്തിയാം സാംബന്ധിച
അവകലാേനാം എന് പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി 2017 ഡിസാംബര്ക് 13 ന് മസ്കറ്റ്
കഹാടലില് വച് ഏേ്ിനശില്പശാല സാംഘടിപിക്കുേയണ്ടായി. പ്രസ്തുത
ശില്പശാലയില് വിവിധ വിഷയങ്ങള് അവതരിപിച്ചുസോണ്ട് സുപ്രീാംകോടതി
അഭിഭാഷേയായ ശ്രീമതി. അപര്ക്ണ ഭട്, സാമൂഹയ പ്രവര്ക്തേനായ ശ്രീ. നിഖില്
കഡ, പ്രശസ്ത പത്രപ്രവര്ക്തേനായ ശ്രീ. ഗൗരീ്ാസന്നായര്ക് എന്ിവര്ക് സാംസാരിച്ചു.
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുസട കക്ഷമവമായി ബന്ധസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന് സര്ക്കാരിതര
സാംഘടനേളുസട പ്രതിനിധിേള്, ഈ കമഖലയില് പ്രവര്ക്തിക്കുന് പ്രമുഖ വയക്തിേള്,
സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുസട പ്രതിനിധിേള് എന്ിവര്ക് ശില്പശാലയില്
പങ്കാളിേളായി.
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20. കക്ഷമനിയമങ്ങളുസട അവകലാേനാം സാംബന്ധിച പഠനതിസന്റ ഭാഗമായി
സ്ത്രീേളുകടയാം കുടിേളുകടയാം കക്ഷമാം എന് വിഷയതില് 2017 ഡിസാംബര്ക് 5 ന്
തിരുവനന്തപുരാം ചന്ദ്രകശഖരന് നായര്ക് കസ്റ്റഡിയതിസല ഒളിമ്പിയ ഹാളില്
േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ കനതൃത്തില് പബ്ളിേ് ഹിയറിാംഗ് സാംഘടിപിച ഇതര
സാംസ്ഥാന സതാഴിലാളിേള്, മുതിര്ക്ന് പൗരോര്ക് എന്ിവര്ക്ക്കുളള കക്ഷമനിയമങ്ങള്
എന് വിഷയതില് 2018 ജനവരി 4 ന് എറണാകുളാം ടൗണ്ക ഹാളില് വച്ചുാം,
മാനസിേ ശാരീരിേ സവല്ലുവിളിേള് കനരിടുവരുസട പ്രശ്നങ്ങള് എന് വിഷയതില്
2018 ജനവരി 5 ന് പാലകാട് ടൗണ്ക ഹാളില് വച്ചുാം, മാനസിോകരാഗയാം, സ്ത്രീേളുകടയാം
കുടിേളുകടയാം കക്ഷമാം എന്ീ വിഷയങ്ങളില് 2018 ജനവരി 11 ന് േണ്ണൂര്ക് കപാലീസ്
സഭാഹാളില് വച്ചുാം പലിേ് ഹിയറിാംഗുേള് സാംഘടിപിക്കുേയണ്ടായി. ഈ നാല്
പലിേ് ഹിയറിാംഗുേളിലുാം നല്ല ജനപങ്കാളിതമുണ്ടായിരുന്ന. േമ്മീഷസന്റ
ശ്രദ്ധ്യില്സപകടണ്ടതായ വിവിധ വിഷയങ്ങള് ചൂണ്ടികാടി നിരവധി വയക്തിേളുാം
സദ്ധ് സാംഘടനാ പ്രവര്ക്തേരുാം പലിേ് ഹിയറിാംഗുേളില് സാംസാരിക്കുേയണ്ടായി.
അതത് ജില്ലാ ഭരണ കൂടങ്ങളുസട പിന്തണ പലിേ് ഹിയറിാംഗുേള്
സാംഘടിപിക്കുന്തിനായി േമ്മീഷന് ലഭിചിരുന്ന.
21. കക്ഷമനിയമങ്ങളുസട അവകലേനാം, പൗരകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള് എന്ിവയമായി
ബന്ധസപുള്ള
പഠനതിസന്റയാം
വിവരകശഖരണതിസന്റയാം
ഭാഗമായി
താസഴപറയന് സ്ഥാപനങ്ങളില് റികപാര്ക്ട് ോലയളവില് േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്
സന്ദര്ക്ശനാം നടത്തുേയണ്ടായി;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

കപരൂര്ക്കട മാനസിോകരാഗയകേന്ദ്രാം, തിരുവനന്തപുരാം
പുലയാനാര്ക്കകാട സേയര്ക്കഹാാം, തിരുവനന്തപുരാം
ഗാന്ധി ഭവന്, പതനാപുരാം
താലൂക് ആശുപത്രി, പുനലൂര്ക്
പുനലൂര്ക് വികല്ലജ് ഓഫീസ്
നിഷ്ചിന്ത, ഒറ്റപാലാം
കപാളിഗാര്ക്ഡന്, ഒറ്റപാലാം
റീജിയണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് കഫാര്ക് ഫിസികല്
റിഹാബിലികറ്റഷന്, ഇരിങ്ങാലക്കുട.

സമഡിസിന്

&

കമല് സൂചിപിച സ്ഥാപനങ്ങളില് നടതിയ സന്ദര്ക്ശനങ്ങള് വഴി വിലസപട
സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്, സാംസ്ഥാനസമാടാസേ അനവര്ക്തികാവന് ചില നല്ല
മാതൃേേള് എന്ിവ േമ്മീഷന് ഉക്യാഗസ്ഥരുസട ശ്രദ്ധ്യില്സപടുേയണ്ടായി.
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അദ്ധ്യായാം -6

േമ്മീഷസന്റ അനബന്ധ പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
I.

വിവരാവോശ നിയമാം -2005 പ്രോരമുള്ള അകപക്ഷേള്
വിവരാവോശ നിയമാം 2005 പ്രോരാം, ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന്
ഓഫീസില് അസിസ്റ്റന്റ് കസ്റ്ററ്റ് പലിേ് ഇന്കഫാര്ക്കമഷന് ഓഫീസര്ക്, കസ്റ്ററ്റ് പലിേ്
ഇന്കഫാര്ക്കമഷന് ഓഫീസര്ക്, അപീല് അധിോരി എന്ിവസര നികയാഗിച്ചു.
ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ ഓഫീസില്, കസ്റ്ററ്റ് പലിേ്
ഇന്കഫാര്ക്കമഷന് ഓഫീസര്ക്, അപീല് അധിോരി എന്ിവസര നികയാഗിച്ചു. ഭരണ
പരിഷ്കാരേമ്മീഷന് സചയര്ക്മാന് 31.01.2021 -ല് പ്രസ്തുത സ്ഥാനത് നിന്് രാജി
സവചതിസന തുടര്ക്ന്്, ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ ഓഫീസ്, അകന്
്ിവസാം പ്രാബലയതില് പ്രവര്ക്തനാം അവസാനിപിക്കുേയാം സചയ്ത സാഹചരയതില്,
സചയര്ക്മാസന്റ ഓഫീസില് വിവരാവോശ നിയമാം - 2005 പ്രോരാം ചുമതലസപടുതിയ
കസ്റ്ററ്റ് പലിേ് ഇന്കഫാര്ക്കമഷന് ഓഫീസര്ക്, അപീല് അധിോരി എന്ീ ഔക്യാഗിേ
സ്ഥാനങ്ങള് ഇല്ലാസതയായി.
ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് ഓഫീസില്, 2016-17 വര്ക്ഷതില് വിവരാവോശ
നിയമപ്രോരാം 7 അകപക്ഷേളുാം 2017 - 2018 വര്ക്ഷതില് 26 അകപക്ഷേളുാം 20182019 വര്ക്ഷതില് 24 അകപക്ഷേളുാം, 2019 - 2020 വര്ക്ഷതില് 25 അകപക്ഷേളുാം,
2020 - 21 വര്ക്ഷതില് 18 അകപക്ഷേളുാം ലഭിക്കുേയണ്ടായി. (ആസേ പ്രവര്ക്തന
ോലയളവില് 103 അകപക്ഷേള്). ഇതില്, കനരിട് േമ്മീഷന് സമര്ക്പിചവയാം,
സര്ക്കാരിസല വിവിധ വകുപ്പുേളില് നിന്്, കേമാറിതന്വയാം ഉള്സപടുന്ന. ലഭിച
എല്ലാ അകപക്ഷേളുാം നിയമാം അനശാസിക്കുന് പ്രോരാം, വിവരങ്ങള് /കരഖേള്
നല്േി തീര്ക്പാകി.
2018-2019 -ല് ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന് സചയര്ക്മാസന്റ ഓഫീസില്
വിവരാവോശ നിയമ പ്രോരാം 6 അകപക്ഷേളുാം 2019 -2020 -ല് 11 അകപക്ഷേളുാം
ലഭിക്കുേയാം, ആയസതല്ലാാം നിയമാനസൃതാം തീര്ക്പ്പു േല്പിക്കുേയാം സചയ്തിുണ്ട്.
രണ്ട് ഓഫീസുേളിലുമായി, 2018 - 2019 വര്ക്ഷതില് ഒരു അപീല് മാത്രാം
ഒന്ാാം അപീല് അധിോരി മുമ്പാസേ സമര്ക്പികസപടുേയാം, ആയത് തീര്ക്പാക്കുേയാം
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സചയ്തിുണ്ട്. സാംസ്ഥാന വിവരാവോശ േമ്മീഷണര്ക് മുമ്പാസേ പരാതിേകളാ
അപീലുേകളാ സമര്ക്പികസപടിടില്ല.
II.

സപാതുജനങ്ങളില് നിന്നാം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നാം ലഭിച അകപക്ഷേള്/
പരാതിേള്/ നിര്ക്കേശങ്ങള്.
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് ഓഫീസില് വിവധ ആവശയങ്ങള്
ഉന്യിച്ചുസോണ്ട്, സപാതുജനങ്ങളില് നിന്നാം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നാം വിവിധ
റാങ്ക് കഹാള്കഡഴ്സില് നിന്നാം നിരവധി പരാതിേളുാം അകപക്ഷേളുാം വിവിധ
പഠനവിഷയവമായി ബന്ധസപട
നിര്ക്കേശങ്ങളുാം ഇ-സമയില് മുഖാന്തരവാം
അല്ലാസതയാം േമ്മീഷന് ലഭിക്കുേയണ്ടായി.
വിവിധ വര്ക്ഷങ്ങളില് ലഭിച പരാതിേളുസടയാം നിര്ക്കേശങ്ങളുസടയാം
വിവരങ്ങള് ചുവസട കചര്ക്ക്കുന്ന.
വര്ക്ഷാം

ലഭിച പരാതിേള് / നിര്ക്കേശങ്ങള്

2017

115

2018

307

2019

270

2020

173

2021

25

പ്രസ്തുത പരാതിേളില് നടപടി എടുക്കുന്തിനാം തീര്ക്പ്പു േല്പിക്കുന്തിനമായി
ബന്ധസപട സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്/സ്ഥാപനങ്ങള് എന്ിവയ്ക്ക് ലഭയമാകി
സപാതുജനങ്ങള്ക് അവരുസട ആവലാതിേളിന് കമല് അനകൂലമായ നടപടി
എടുക്കുന്തിന് േമ്മീഷന് േഴിെിുണ്ട്. വിവിധ പി.എസ്.സി റാങ്ക് കഹാള്കഡഴ്സിസന്റ
തസ്തിേ ഒഴിവേള് റികപാര്ക്ട് സചയ്യണസമന്നളള അകപക്ഷയിന് കമലുാം നീതിയക്തമായ
നടപടി സ്ീേരികാന് വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്ക് നിര്ക്കേശാം നല്കുന്തിന്
േമ്മീഷന് സാധിചിുണ്ട്. മാത്രമല്ല സപാതുജനങ്ങളില് നിന്നാം ലഭയമായിുള്ള നിരവധി
നിര്ക്കേശങ്ങള് േമ്മീഷന് പഠനതിന് സഹായേരമാകുേയാം വിവിധ റികപാര്ക്ുേളില്
അവ ഉള്സപടുത്തുേയാം സചയ്തിുണ്ട്.
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III.

ഇകന്റണ്കഷിപ്
ത്രിവത്സ്ര,
പവത്സ്ര
എല്.എല്.ബി
കോഴ്സുേള്ക്,
വിവിധ
സര്ക്വേലാശാലേള് നിഷ്കര്ക്ഷിക്കുന് പ്രോരവാം, ബാര്ക് േൗണ്കസില് ഓഫ്
ഇന്തയയസട ചടങ്ങള് പ്രോരവാം വര്ക്ഷതില് 28 ്ിവസസമങ്കിലുാം നിയമ പരിപാലനാം,
നിയമനിര്ക്മ്മാണാം, തര്ക്ക പരിഹാരാം, നീതി നിര്ക്വഹണാം എന്ീ കമഖലേളുമായി
ബന്ധസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങളില് ഇകന്റണ്കഷിപ് നടതിയിരികണാം.
നിയമ വി്യാര്ക്ഥിേള്ക് ഇകന്റണ്കഷിപിനള്ള അവസരാം ഭരണ പരിഷ്കാര േമ്മീഷന്
നല്േിയിുണ്ട്. മറ്റ് മാനവിേ വിഷയങ്ങളില് ബിരു്/ബിരു്ാനന്തര ബിരു്
കോഴ്സുേള് പഠിക്കുന് വി്യാര്ക്ഥിേള്ക്കുാം അവരുസട പാഠയ പദ്ധ്തിയസട ഭാഗമായള്ള
ഇകന്റണ്കഷിപ്/പാകഠയതര പഠന പ്രവര്ക്തി എന് നിലയില് േമ്മീഷസന്റ ക്നാം ്ിന
പ്രവര്ക്തിേളില് പസങ്കടുത് കനരിട് പ്രാകയാഗിേ പഠനാം നടത്തുന്തിന്
അനവ്ിചിുണ്ട്. േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തന ോലയളവില് ഇതരതില് പ്രാകയാഗിേ
പരിചയതിനായി േമ്മീഷനില് അവസരാം നല്േിയ വി്യാര്ക്ഥിേളുസട വിവരങ്ങള്
താസഴ കചര്ക്ക്കുുുന്ന.
വര്ക്ഷാം
2018

2019

2020

വി്യാര്ക്ഥിേളുസട
എണാം

സ്ഥാപനാം

കോഴ്സ്

1. ഗവണ്കസമന്റ് കലാ കോകളജ്,
തിരുവനന്തപുരാം
1. ഗവണ്കസമന്റ് കലാ കോകളജ്,
തിരുവനന്തപുരാം
2. കലാ അകാ്മി,
തിരുവനന്തപുരാം
3. ഭാരത് മാതാ സ്കൂള് ഓഫ്
ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്, ആലുവ
4. ഐ.ഐ.റ്റി, മദ്രാസ്
5. നാഷണല് യൂണികവഴ്സിറ്റി ഓഫ്
അഡ്ാന്്ഡ് ലീഗല്
സ്റ്റഡീസ്
1. ഗവണ്കസമന്റ് കലാ കോകളജ്,
തിരുവനന്തപുരാം
2. സി.എസ്.ഐ കോകളജ് ഓഫ്
ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്, കോടയാം

5 year/3 year
LLB
5 year/3 year
LLB
5 year/3 year
LLB

20

3 year LLB

1

Integrated MA

1

5 year LLB

1
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3 year/5 year
LLB
3 year/5 year
LLB

7

4

46
9
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2021

1. മാര്ക് ഗ്രികഗാറികയാസ് കോകളജ്
ഓഫ് കലാ, നാലാിറ,
തിരുവനന്തപുരാം
2. ഗവ. കലാ കോകളജ്,
തിരുവനന്തപുരാം

3 year/5 year
LLB

6

3 year/5 year
LLB

38

വി്യാര്ക്ഥിേള്, ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങളില് കനരിട്
പസങ്കടുക്കുേയാം, പഠന റികപാര്ക്ുേള് പഠിച് േമ്മീഷസന്റ പ്രവര്ക്തനങ്ങസളക്കുറിച്
റികപാര്ക്ട് തയ്യാറാക്കുേയാം സചയ്തു. കൂടാസത നിയമവമായി ബന്ധസപു വരുന്
പ്രകതയേ വിഷയങ്ങളില് പഠനാം നടതി റികപാര്ക്ുേള് തയ്യാറാക്കുന്തിനാം
സാഹചരയസമാരുകി.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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ഉപസാംഹാരാം
സ്യാം നവീേരണങ്ങള്ക് വികധയമായിസകാണ്ടാം, മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിസല
ഗുണപരമായ പ്രാകയാഗിേരീതിേസള സ്ാാംശീേരിച്ചുസോണ്ടമാണ് മനഷയസമൂഹങ്ങള്
പുകരാഗതി കേവരിച്ചുസോണ്ടിരിക്കുന്ത്.
നിരന്തരമായ നവീേരണ പ്രക്രിയേസള
സ്ാഭാവിേ ഘടനയില് തസന് ഉള്സകാണ്ടസോണ്ട മാത്രകമ, ഭരണസാംവിധാനങ്ങള്ക്കുാം,
ോലതിസനാപവാം ജനങ്ങള്സകാപവാം സഞ്ചരികാന് സാധിക്കുേയള്ളൂ. ശാസ്ത്രസാകങ്കതിേ
രാംഗങ്ങളിസല
പുകരാഗതി,
സാമൂഹയ-സാമ്പതിേ
രാംഗങ്ങളിസല
മാറ്റങ്ങള്,
ജനസാംഖയാവര്ക്ദ്ധ്നവ്, കുടികയറ്റാം, ജീവിതരീതേളില് വരുന് മാറ്റാം, വി്യാഭയാസഅകരാഗയകമഖലയിസല പുകരാഗതി, ജീവിത വീക്ഷണതിലുാം സമീപനതിലുാം വരുന് മാറ്റങ്ങള്
എന്ിവസയല്ലാാം ഉള്സകാള്ളുന്, പ്രതിഫലിപിക്കുന് പരിഷ്കരണങ്ങള് ഭരണനിര്ക്വഹണ
സാംവിധാനങ്ങളിലുാം രൂപസപടുകതണ്ടതുണ്ട്.
ഭരണസാംവിധാനതിന് ോലാനസൃതവാം
്ീര്ക്ഘഭാവിസയ മുന്ില്േണ്ടസോണ്ടള്ള പരിഷ്കരണശുപാര്ക്ശേള് നിര്ക്കേശിക്കുേ എന്
ലക്ഷയകതാസടയാണ് നിശ്ചിത ഇടകവളേളില് സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മിറ്റിേള് രൂപീേരിക്കുന്ത്. നാലാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന്, സര്ക്കാര്ക് നിശ്ചയിച്ചു
നല്േിയ കടാംസ് ഓഫ് റഫറന്സിസന്റ അടിസ്ഥാനതില്, ഏേക്ശാം നാലരവര്ക്ഷാം
നീണ്ടനിന്
പ്രവര്ക്തന
ോലയളവില്,
ഭരണസാംവിധാനതിസന്റ
പ്രധാന
കമഖലേസളസയല്ലാാം സ്പര്ക്ശിക്കുന് 13 വിഷയങ്ങളില് വിശ്മായ പഠനാം നടതി പരിഷ്കരണ
ശുപാര്ക്ശേള് 13 റീകപാര്ക്ുേളായി സമര്ക്പികാന് േഴിെിുണ്ട്.
പലിേ് ഹിയറിാംഗുേള്, സ്ഥാപനസന്ദര്ക്ശനങ്ങള്, ഫീല്ഡ് സ്റ്റഡിേള് എന്ിവ
നടതിയാം വിഷയവി്ഗ്ദര്ക്, സാകങ്കതിേവി്ഗ്ദര്ക് എന്ിവരുമായി കനരിട് ആശയവിനിമയാം
നടതിയാം പഠനശിബിരങ്ങള്, കയാഗങ്ങള്, എന്ിവ സാംഘടിപിച്ചുാം സപാതുജനാഭിപ്രായാം,
പരാതിേള് എന്ിവ കനരിട് സ്ീേരിച് പരികശാധിച്ചുാം, വകുപ്പു കമധാവിേള്,
സ്ഥാപനകമധാവിേള് പ്രകതയേ ോരയങ്ങള്ക്കുള്ള ഏജന്സിേള്, േമ്മീഷനേള്, മിഷനേള്
എന്ിവരുമായി ചര്ക്ചേള് സാംഘടിപിച്ചുാം, ഓകരാ പഠനങ്ങള്ക്കുാം വിഷയപരിജ്ഞാനമുള്ള
പ്രകതയേ പഠനസാംഘസത നികയാഗിച്ചുാം,
സര്ക്വീസിലുള്ളവരുാം വിരമിചവരുമായ
പ്രഗത്ഭമതിേളുസട ഉപക്ശനിര്ക്കേശങ്ങള് സ്ീേരിച്ചുാം, അചടി/സവബ്കസറ്റ്/ ഇ-സമയില്
മാധയമങ്ങളിലൂസട കചാ്യാവലിേള് വിതരണാം സചയ്ത് വിവരങ്ങള് കശഖരിച്ചു. ക്ശീയ,
അന്തര്ക്ക്ശീയ തലതില് പ്രാഗത്ഭയാം സതളിയിച വിശിഷ്ട വയക്തിേളുസട ആശയങ്ങസള
സ്ീേരിച്ചുമാണ് ഓകരാ പഠനവാം േമ്മീഷന് പൂര്ക്തീേരിചത്.
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പ്രസ്തുത ശുപാര്ക്ശേള് പഠിച് വിലയിരുതി, പ്രാകയാഗിേ വശങ്ങള് പരിഗണിച്
നടപിലാകകണ്ടത് സര്ക്കാരിസന്റ ചുമതലയാണ്. ശുപാര്ക്ശേള് സമയബന്ധിതമായി
നടപിലാക്കുന്തിലൂസട മാത്രകമ, ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷസന്റ ഉകേശ ലക്ഷയങ്ങള്
സാര്ക്ഥേമാവേയള്ളൂ. പരിഷ്കരണ നിര്ക്കേശങ്ങള്, അനല്പമായ ഭാവിോലതികലക്
ജകനാന്മുഖമായാം, ജനകക്ഷമേരമായാം ഭരണസാംവിധാനതിസന്റ വിവിധഘടേങ്ങസള
പരിഷ്കരിക്കുന്തില് മാര്ക്ഗകരഖയായി വര്ക്തിക്കുാം എന്് േമ്മീഷന് പ്രതയാശിക്കുന്ന.
സ.ഉ.(എാം എസ്) നാം.7/2021/ഉ.ഭ.പ.വകുപ് തീയതി 03.03.2021 പ്രോരാം േമ്മീഷന്
സചയര്ക്മാന്, 31.01.2021 പ്രാബലയതില് േമ്മീഷന് സ്ഥാനാം ഒഴിയേയാം സ.ഉ.നാം.(എാം
എസ്)8/2021 ഉ.ഭ.പ.വകുപ് തീയതി 27.03.2021 പ്രോരാം 31.03.2021 പ്രാബലയതില്
േമ്മീഷന് അാംഗങ്ങള്, സമമ്പര്ക് സസക്രടറി എന്ിവര്ക് ചുമതല വിടുേയാം േമ്മീഷന് ആഫീസ്
പ്രവര്ക്തനാം 30.4.2021 ല് അവസാനിപിക്കുേയാം സചയ്തു.

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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അനബന്ധാം-1
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് - സമീപന കരഖയാം രീതിശാസ്ത്രവാം
ആമുഖാം
എല്ലാോലകതയ്ക്കുാം സ്ഥിരാം രൂപഭാവങ്ങകളാസട നിലനില്ക്കുന് ഒന്ല്ല
ഭരണസാംവിധാനാം. പരിതസ്ഥിതിേള്കനസരിച് അത് ോലാോലാം മാറിസകാണ്ടിരിക്കുാം.
മുന്ഗണനേളിസലയാം പരിഗണനേളിസലയാം ഗതിവിഗതിേള്കനസരിച് ോലാനസൃതമായി
ഇകാരയാം പരികശാധികസപടുേയാം ഭരണസാംവിധാനസത പുന:സാംഘടിപിക്കുേയാം
സചകയ്യണ്ടതുണ്ട്. കേരളസാംസ്ഥാനസത സാംബന്ധിച് ആകളാഹരി വരുമാനാം താരതകമയന
കുറസവങ്കിലുാം ഉയര്ക്ന് മാനവിേ വിേസനാം കനടാന്േഴിെിുള്ളത് കലാേശ്രദ്ധ്
ആര്ക്ജിചിുണ്ട്. സാമൂഹയനീതി, സാമ്പതിേസമത്ാം, പൗരകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്
എന്ിവസയ അടിസ്ഥാനമാകി നടപാകിയ ഭരണനയങ്ങളാണ് ഈ കനടതിന് ോരണാം.
എന്ാല്, സമീപോലത് നമ്മുസട സാംസ്ഥാനവാം ഉപകഭാക്തൃസമൂഹതിസന്റ രീതി മാതൃേേള്
പ്രതിഫലിപിക്കുന്നണ്ട് എന്ത് യാഥാര്ക്ഥയമാണ്. ഉപകഭാക്തൃസ്ഭാവാം മുന്ിട് നില്ക്കുന്
(consumer driven) ഒരു സമൂഹതില് ഉപകഭാക്തൃ ആവശയങ്ങളുകടതായ (demand driven)
ഒരു സാമൂഹയപരിസരാം സൃഷ്ടികസപടുന്ന എന്തിനാല്, പൗരന് ആഗ്രഹിക്കുന് വിധതിലുള്ള
കസവനങ്ങള് പ്ര്ാനാം സചയ്യാന് ഭരണയന്ത്രതിന് േഴികയണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥായിയായ
വിേസനതിനാം വളര്ക്ചയ്ക്കുാം സാംസ്ഥാനസത മത്സ്രാധിഷ്ഠിതമാക്കുന്തിന് സാമ്പതിേനില
സമചസപടുത്തുന്തിനള്ള നടപടിേള് സ്ീേരികകണ്ടതുമുണ്ട്. ഈ നടപടിേള് സാമൂഹിേ
വിേസനകമഖലേളിലുള്ള
കനടങ്ങള്
സാംരക്ഷിച്ചുസോണ്ട്
ആയിരികണാം.
അടിസ്ഥാനസൗേരയാം,
ആകരാഗയാം,
പ്രാഥമിേവി്യാഭയാസാം,
ഗുണകമേയള്ള
ഉന്തവി്യാഭയാസാം, പരിശീലനസൗേരയങ്ങള്, സാകങ്കതിേ പരിജ്ഞാനാം, പ്രാക്ശിേ ഭരണാം
എന്ീ ഘടേങ്ങള് സാംസ്ഥാനതിസന്റ മത്സ്രകശഷിസയ ഉയര്ക്ത്തുന്കതാസടാപാം പരിസ്ഥിതി
ഉള്സപസടയള്ള ഘടേങ്ങള്ക്കുാം പ്രാമുഖയാം നല്കുന്തുമായിരികണാം. അകതാസടാപാം
വിേസനതിസല
രണ്ടാാംതലമുറ
പ്രശ്നങ്ങളുാം
പാര്ക്ശ്ല്കൃത
വിഭാഗങ്ങളുകടയാം
ദുര്ക്ബലവിഭാഗങ്ങളുകടയാം പ്രശ്നങ്ങളുാം അഭിമുഖീേരികകണ്ടതണ്ട്. വി്യാഭയാസ-ആകരാഗയ
കമഖലേളിസല പുകരാഗതി മാതൃോപരസമങ്കിലുാം സാമൂഹയകമഖലേളില് ഒന്ാസേ കേവരിച
കനടങ്ങളില് സവല്ലുവിളിേളുാം ്ൗര്ക്ബലയങ്ങളുാം നിലനില്ക്കുന്നണ്ട്.
ഗുണകമേകുറെ വി്യാഭയാസാം മനഷയവിഭവകശഷിയസട കവ്ഗ്ദയകുറവ് എന്ിവ
നിലനില്ക്കുന്ന. സ്ത്രീേളിലുാം കുടിേളിലുമുള്ള കപാഷോഹാരക്കുറവാം ജീവിതകശലീകരാഗങ്ങളുാം
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ഒരു വശത്തുാം സ്ത്രീേള്ക്കുാം കുടിേള്ക്കുാം എതിരായ കുറ്റകൃതയങ്ങളുാം
അശങ്കാജനേമായ ആകരാഗയപ്രശ്നങ്ങളുാം മറുവശത്തുാം നിലനില്ക്കുന്ന.

അവരുസട

ഈ പശ്ചാതലതില് നിന്നസോണ്ടാണ് കേരളതിസന്റ ഭരണസാംവിധാനാം
ോകലാചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്തിനള്ള പരിശ്രമങ്ങള് ഈ േമ്മീഷന് ആരാംഭിചിുള്ളത്.
ഐേയകേരള രൂപീേരണതിനകശഷാം ഇകതവസര മൂന്ന ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിേള്
റികപാര്ക്ുേള് സമര്ക്പക്കുേയാം അവയസട ശുപാര്ക്ശേള് ഏസറക്കുസറസയാസക
നടപാകാനള്ള നടപടിേള് സര്ക്കാര്ക് സ്ീേരിക്കുേയാം സചയ്തിുണ്ട്. എന്ാല്, നിരവധി
നിര്ക്കേശങ്ങള് നടപാകസപടാസത കപാകുേയാം സചയ്തിുണ്ട്. മൂന്നഭരണപരിഷ്ക്കാര േമ്മിറ്റിേസള
കൂടാസത പ്രകതയേ വിഷയങ്ങസള ആസ്പ്മാകികയാ ഏസതങ്കിലുാം വകുപിസന്റ
പ്രവര്ക്തനങ്ങളുമായി മാത്രാം ബന്ധസപടകതാ ആയ നിരവധി േമ്മിറ്റിേള് റികപാര്ക്ുേളുാം
ശുപാര്ക്ശേളുാം സമര്ക്പിചിുണ്ട്. വി്യാഭയാസാം, അഴിമതി നികരാധനാം, സപാലീസ് പരിഷ്കരണാം,
അധിോരവികേന്ദ്രീേരണാം, നിയമപരിഷ്കരണാം തുടങ്ങി നിരവധി കമഖലേളില് ഇപ്രോരാം
േമ്മീഷനേള് രൂപീേരികസപടുേയാം വിവിധ ഘടങ്ങളിലായി റികപാര്ക്ുേള് സമര്ക്പിക്കുേയാം
സചയ്തിുണ്ട്. ഇങ്ങസന നിരവധി ഭരണപരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുകടയാം കൂടി ആസേത്തുേയാണ്
നാാം ഇന്നോണുന് ഭരണസാംവിധാനാം.
കേരള സാംസ്ഥാന രൂപീേരണതിന കശഷാം ആ്യസത ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി
1957 ല് ശ്രീ ഇ എാം എസ് നമ്പൂതിരിപാടിസന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുാം രണ്ടാമത് ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മിറ്റി 1965 ല് ശ്രീ എാം സേ സവകള്ളാടിയസട കനതൃത്തിലുാം മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മിറ്റി 1997 ല് ശ്രീ ഇ സേ നായനാരുസട അദ്ധ്യക്ഷതയിലുമാണ് രൂപീേരികസപടത്.
ഒന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിക്കു കശഷാം 8 വര്ക്ഷാം േഴിെകപാള്, രണ്ടാമത് േമ്മിറ്റി
രൂപീേരികസപസടങ്കിലുാം മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി 32 വര്ക്ഷതിനകശഷവാം നാലാമത്
ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് 19 വര്ക്ഷതിനകശഷവാം മാത്രമാണ് രൂപീേരികസപടത്. കൃതയമായ
ഇടകവളേളില് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷനേള് രൂപീേരികസപടിടില്ല എന് വസ്തുത
നിലനില്സക തസന് മുന് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റിേളുസട ശുപാര്ക്ശേളില് പ്രധാനസപട
ഏസറക്കുസറ നടപാകസപടിുണ്ട് എന്തുാം ഇതരാം ഭരണപരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങള് സാംസ്ഥാന
ഭരണസത ഉയര്ക്ന് ഒരു തലതില് എതിചിുണ്ട് എന്നള്ളതുാം നിസ്തര്ക്കമാണ്. എങ്കിലുാം,
ഭരണപരിഷ്കരണ നടപടിേള്ക് സമഗ്രതയിലുാം തുടര്ക്ചയിലുാം പ്രാബലയാം നല്കേണ്ടതിസന്റ
ആവശയേത നിലനില്ക്കുന്ന. ശാസ്ത്രസാകങ്കതിേ രാംഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന് ത്രിതഗതിയിലുള്ള
മാറ്റങ്ങള്ക്കുാം
ജനങ്ങളുസട
ആശയാഭിലാഷങ്ങള്ക്കുാം
ഉതകുന്രീതിയില്
ഭരണസാംവിധാനസത പരിഷ്കരിച് നിലനിര്ക്കതണ്ടതുണ്ട്. ോകലാചിതമായി നടകതണ്ട

14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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പരിഷ്കരണങ്ങള് ഈ രാംഗത് നടന്ില്ല എന്തിനാലാണ് നമ്മുസട ഭരണയന്ത്രാം
ജനസൗഹൃ്മല്ല എന് വിമര്ക്ശനാം കനരിടുന്ത്.

1. ോഴ്ച്ചപാട്
ഭാരതസര്ക്കാരിസന്റ രണ്ടാാം ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മീഷന് റികപാര്ക്ടില്
ഉള്സകാള്ളിചിുള്ളതുാം േൗടിലയസന്റ അര്ക്ഥശാസ്ത്രതില് നിന്നാം എടുതിുള്ളതുമായ
സദ്ഭരണാം (Good Governance) സാംബന്ധിച ഉദ്ധ്രണി ഇപ്രോരമാണ്. ‘‘പ്രജേളുസട
സകന്താഷതിലാണ് അവസന്റ (രാജാവിസന്റ) സകന്താഷാം കുടിസോള്ളുന്ത്. അവരുസട
കക്ഷമതിലാണ് അവസന്റ കക്ഷമാം. അവസന സകന്താഷിപിക്കുന്സതാന്നാം അല്ല അവന്
പ്രിയങ്കരാം.
മറിച് അവസന്റ പ്രജേള്ക് സകന്താഷാം പേരുന്സതന്താം അവന്
പ്രിയങ്കരമാണ്.’’
[“in the happiness of his subjects lies his happiness, in their welfare his welfare.
Whatever pleases himself, he does not consider good, but whatever pleases his subjects
he considers as good”]
കമല്വിവരിച ഉദ്ധ്രണിയസട ആശയാം ഉള്സകാണ്ടാം ചുവസട കചര്ക്തിരിക്കുന്
േമ്മീഷസന്റ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളില് ഊന്ി നിന്നസോണ്ടാം ഉള്ള ോഴ്ച്ചപാടാണ്
േമ്മീഷന് സ്ീേരികാന് ഉകേശിക്കുന്ത്.
Terms of reference of the Commission:
i.

To review the structure and functioning of the administrative machinery
of the State and suggest measures for improving its responsiveness,
efficiency and effectiveness as is required in a welfare state.

ii.

To revisit and redefine the roles of departments and important agencies in
Government.

iii.

To suggest measures for co- ordinated and joined-up functioning of
Government departments and agencies to enhance positive outcomes.

iv.

To suggest measures to eliminate delays, corruption, favouritism and
nepotism and to make administration result oriented.

v.

To suggest for enhancing delegation of powers to increase efficiency and
citizen satisfaction.
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vi.

To suggest modern management methods and Information Technology
system and tools. Which can be adapted in Government.

vii.

To review the policies relating to recruitment, placement and promotion
and suggest measures for improvement of the performance of civil
servants.

viii.

To suggest methods for democratization of different organs of
Government at various levels and increase participation of the people in
governance.

ix.

To assess the delivery of key public services and suggest measures for
increasing their efficiency.

x.

To suggest measures to make Government more open and accountable.

xi.

To suggest measures to refine/ operationalize Gender Budgeting Child
Budgeting

xii.

To recommend modern fiscal planning tools like output and outcomebased budgeting.

xiii.

To assess the capacity building system in Government and suggest
measures to make it more effective.

xiv.

To make any other recommendation arising from the above matters or
incidental to them or considered necessary or appropriate by the
Commission.

എന്താണ് ഭരണസാംവിധാനങ്ങളില് നിന്നാം ഉപകഭാക്താവായ പൗരന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ത്? ഉപകഭാക്താവായ പൗരന് പ്രതീക്ഷിക്കുന് വിധമുള്ള കസവനാം
നല്കുന്തില് ഭരണസാംവിധാനാം എവിസട നില്ക്കുന്ന? ഇവ രൂപസപടുതി
നടപിലാകിസകാണ്ട് സദ്ഭരണാം സാദ്ധ്യമാക്കുേ എന്താണ് േമ്മീഷസന്റ ോഴ്ച്ചപാട്.
ജനങ്ങളുസട അറിയാനള്ള അവോശാം, ്ളിത് ആ്ിവാസി കമഖലേളിസല
ഇടസപടല്, സാമൂഹയസാംരാംഭേത്ാം, ഭൂവിനികയാഗാം, ശാസ്ത്രീയമായ സ്ഥല-ജല മാകനജ്സമന്റ്,
മനഷയവിഭവ കശഷി വിേസനാം, സതാഴിലവസര സൃഷ്ടി എന്ീ കമഖലേളിലുള്ള ഇടസപടലുേളുാം
ആവശയമാസണന്് േമ്മീഷന് േരുതുന്ന.
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2. സമീപനാം
ഫലപ്ര്വാം ജനസൗഹൃ്പരവമായ സര്ക്വീസ് സഡലിവറി അകൗണ്ടബിലിറ്റി:
(Accountability), ഭരണതിസല ധാര്ക്മ്മിേത (Accountability), സുതാരയത,
കനതിേത, അഴിമതിവിരുദ്ധ്ത തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങസള അടിസ്ഥാനമാകി ഘടാം
ഘടമായള്ള പരിഷ്കരണ പരിപാടിേളാണ് േമ്മീഷന് വിഭാവന സചയ്യുന്ത്. പൗരന് കസവനാം
കവഗതിലുാം കൃതയതകയാസടയാം നല്കുന്തില് ഉതരവാ്ിത കബാധകതാസട
(Accountability) പ്രവര്ക്തിക്കുന്തിന് ഭരണസാംവിധാനാം ബാധയസ്ഥമാണ്. ഇകാരയാം
ഉറപാകാന് നടപടിേള് കവണസമന്് േമ്മീഷന് േരുതുന്ന.
കുടിേള്, സ്ത്രീേള്,
വകയാജനങ്ങള്,
പടിേജാതി
പടിേവര്ക്ഗവിഭാഗങ്ങള്,
മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്,
ഭിന്കശഷികാര്ക് എന്ീവിഭാഗങ്ങള് വികവചനതിനിരയാകസപടുന് സാമൂഹിേക്രമാം
പരികശാധിക്കുേയാം, അവരില് പാര്ക്ശ്വല്കരികസപടവരുസട ഉന്മനാം ലക്ഷയാം സവച്ചുള്ള
അടിസ്ഥാനസൗേരയ വിേസനവാം സാമ്പതിേ ഇടസപടലുേളുാം നടകതണ്ടതുാം
പരമപ്രധാനമാണ്.
കസവന പ്ര്ാനകതാസടാപാം റഗുകലറ്ററി സാംവിധാനങ്ങള്ക്കുാം
തുലയപ്രാധാനയമുണ്ട്.
അതുകപാസല, ജനഹിതമനസരിച്ചുള്ള കക്ഷമപ്രവര്ക്തനങ്ങളുാം
ത്നസൃത ഭൗതിേ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുാം ഭരണകൂടാം നല്കേണ്ടതുണ്ട്.
മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി അതിനമുമ്പുള്ള ഒന്നാം രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര
േമ്മിറ്റിേളുസട ശുപാര്ക്ശേള് കൂടി പരിഗണിച്ചുസോണ്ടള്ള ശുപാര്ക്ശേളാണ് സമര്ക്പിചിുള്ളത്.
ഈ സാഹചരയതില് മൂന്ാമത് ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിറ്റി ശുപാര്ക്ശേളുാം അവയസട
നടപാകലുാം ഫലപ്രാപ്തിയാം സമഗ്രമായി വിലിയിരുകതണ്ടതുണ്ട്.
നിരവധി പരിഷ്കരണശ്രമങ്ങള്ക്കു കശഷവാം സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള് തമ്മിലുള്ള
തിരശ്ചീനമായ ഏകോപനാം പൂര്ക്ണകതാതില് സാധയമായിടില്ല. ഇത് പരിഹരിക്കുന്തിനള്ള
മാര്ക്ഗങ്ങള് ആരാകയണ്ടതുണ്ട്. വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണസാംവിധാനതിസന്റ പ്രധാനസപട ലക്ഷയാം
ഭരണതലതിസന്റ താസഴതടില് ഫലപ്ര്മായ ഏകോപനാം സാധയമാക്കുേ എന്താണ്.
എന്ാല്, മതിയായ കതാതില് ഇത് നടപാകിയിടില്ല. പ്രാക്ശിേ ഭരണസാംവിധാനങ്ങളുകടയാം
ജനപങ്കാളിതതിസന്റയാം
ഏകോപിതവാം
ഫലപ്ര്വമായ
പ്രവര്ക്തനാം
കേവരികകണ്ടതുസണ്ടന്് േമ്മീഷന് േരുതുന്ന.
കേരളതിസന്റ നഗരവല്കൃത വിേസനസ്ഭാവാം പരിഗണിച് ഗതാഗതാം,
ഭവനനിര്ക്മ്മാണാം, മാലിനയനിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം, കുടിസവള്ളാം എന്ിവയില് വര്ക്ദ്ധ്ിച കതാതിലുള്ള
നികക്ഷപങ്ങള് നടകതണ്ടതുണ്ട്.
അകതസമയാം, സന്തലിതമല്ലാത വിേസന
പ്രവര്ക്തനങ്ങള് ഭൂമിയസടയാം മറ്റ് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുകടയാം ആവശയേത കൂുേയാം ഇതിലൂസട
190 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം
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പരിസ്ഥിതി നാശതിന് ോരണമാവേയാം സചയ്യുന്ന. അതിനാല്, ഇകാരയതിലുള്ള
ഇടസപടലുാം പ്രാധാനയമര്ക്ഹിക്കുന്ന. ഇതരുണതില് പ്രതിസന്ധി മാകനജ്സമന്റ് (crisis
management), ദുരന്തനിവാരണാം, ോലാവസ്ഥവയതിയാനാം എന്ിവ ശ്രദ്ധ് അര്ക്ഹിക്കുന്
കമഖലേളാണ്.
കേരളതില് സ്ത്രീേള്സകതിരായ കുറ്റകൃതയങ്ങള് സമീപോലത് ഗണയമായി
വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന്നണ്ട്. അതുകപാസല, കുടിേള്സകതിരായാം അതിക്രമങ്ങള് വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചു
വരുന്തായി ോണുന്ന. ഈ സാഹചരയതില്, സ്ത്രീേള്ക്കുാം കുടിേള്ക്കുാം എതിസരയള്ള
അതിക്രമങ്ങള് തടയന്തിനാം കുറ്റകാസര ശിക്ഷിക്കുന്തിനാം ഉള്ള നിയമങ്ങള്, ഈ
വിഭാഗതിന് സുരക്ഷ നല്കുന്തിനായി ഉകേശിചിുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുസട പ്രവര്ക്തനാം എന്ീ
ോരയങ്ങള് പുനരവകലാേനാം നടകതണ്ടതുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങസളടുക്കുന് സാംവിധാനങ്ങളുസട
കനതൃസ്ഥാനത് സ്ത്രീേളുണ്ടാവേയാം നയരൂപീേരണതില് പങ്കാളിതാം കനടുേയാം
സചയ്യുകമ്പാള്, സ്ത്രീേള് ശാക്തീേരികസപടുന്ന. തകേശസ്യാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 50
ശതമാനാം സീറ്റുേള് സ്ത്രീേള്ക് സാംവരണാം സചയ്തിുള്ള സാഹചരയാം നിലനില്ക്കുകമ്പാള്
തസന് സ്ത്രീേള്സകതിരായ കുറ്റകൃതയങ്ങള് വര്ക്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന്ന എന്ത് കവരുദ്ധ്യവാം
ആശങ്കയളവാക്കുന്തുമാണ്. ഈ സാഹചരയതില് സ്ത്രീസുരക്ഷ പഞ്ചായത് തലതില്
നിന്നതസന് ആസൂത്രണാം സചയ്തു നടപിലാകകണ്ടതാസണന്് േമ്മീഷന് േരുതുന്ന.
സദ്ഭരണാം പ്രവൃതിപഥതിസലതിക്കുന്തിന് വിവരസാകങ്കതിേ വി്യയസട
പരമാവധി ഉപകയാഗാം ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുണ്ട്. കസവന പ്ര്ാനതിസന്റ എല്ലാകമഖലയിലുാം
ഐ ടി യസട ഉപകയാഗാം പ്രാകയാഗിേമാകാനള്ള പഠനങ്ങള് നടതണാം. സര്ക്കാര്ക്
ഫയലുേളുസട ഡിജിറ്റകലകസഷന്, ഫയല്രകിാംഗ്, മലയാളാം േമ്പൂടിാംഗ്, പരാതിേള്
ഇലകരാണിേ് രൂപതില് സ്ീേരികല്, പൗരശാക്തീേരണാം എന്ിങ്ങസന വിവിധ
ഘടേങ്ങള് പരിഗണികകണ്ടതുണ്ട്.
ോരയക്ഷമമായ സിവില് സര്ക്വീസ് എന് ലക്ഷയാം സാധയമാേണസമങ്കില് അറിവാം
േഴിവാം പ്രാപ്തിയമുള്ള ഉക്യാഗസ്ഥവൃന്ദാം ആവശയമാണ്. റിക്രൂട്സമന്റ് മുതല് റിടയര്ക്സമന്റ് വസര
ഒരു
കസവന്ായേസന്റ
ോരയക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുണ്ട്.
ോരയക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിസന്റ ഭാഗമായി സ്ഥികരാത്സ്ാഹാം നിലനിര്ക്ത്തുന്തിനള്ള പരിശീലന
സാംവിധാനങ്ങള് ഏര്ക്സപടുത്തുേയാം, സമയബന്ധിതമായി പരിശീലന പരിപാടിേള്
ചിടസപടുതി കസവനതിസന്റ വിവിധ ഘടങ്ങളില് ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിസലത്തുന് ഘടങ്ങസളക്കുറിച് മുന് േമ്മീഷനേള് ശുപാര്ക്ശ
നല്േിയിുണ്ട്. ഒരു ഫയലിസന്റ ഉത്ഭവാം, പ്രയാണാം, തീരുമാനാം, ഇാംപ്ലിസമകന്റഷന് എന്ീ
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ഘടങ്ങള് ലളിതവല്കരികാനാം, വയക്തിനിഷ്ഠമല്ലാതാകാനമുള്ള പ്രാകയാഗിേ നിര്ക്കേശങ്ങള്
സമര്ക്പിക്കുാം. അതുകപാസലതസന് വിവിധ കശ്രണിയിലുള്ള ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്കു തങ്ങളുസട കജാലി
സ്തന്തരയ്വാം നിഷ്പക്ഷവമായി നിര്ക്വഹിക്കുന്തിന് അനഗുണമായ വിധതില്
ആത്മവിശ്ാസാം വളര്ക്ത്തുന് രീതിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷാം ആവശയമാണ്. ഉക്യാഗസ്ഥരുസട
ഉതരവാ്ിതാം കൃതയമായി നിര്ക്വചികസപടുേയാം അവ അതത് തലതില്
നിര്ക്വഹികസപടുന്ന എന്നറപാക്കുേയാം ഉക്യാഗസ്ഥന് സാംരക്ഷണാം നല്കുേയാം കവണാം.
തസന്റ ഉതരവാ്ിതാം മസറ്റാരാള്ക് വച്ചുമാറുന് പ്രവണത നിര്ക്ബന്ധമായാം ഒഴിവാകണാം.
ജീവനകാരുസട കനപുണയവര്ക്ദ്ധ്നവികനാസടാപാം തസന് പ്രധാനമാണ് മകനാഭാവ
രൂപീേരണവാം എന്ന േമ്മീഷന് ോണുന്ന.
എന്താണ് ഭരണ സാംവിധാനങ്ങളില് നിന്നാം ഉപകഭാക്താവായ പൗരന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ത്? ഉപകഭാക്താവായ പൗരന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്വിധമുള്ള കസവനാം പ്ര്ാനാം
സചയ്യുന്തില് ഭരണസാംവിധാനാം എവിസട നില്ക്കുന്ന?
ഇവ തമ്മിലുള്ള വിടവ്
നിേത്തുന്തിനള്ള മാര്ക്ഗാം സാംബന്ധിച് നിര്ക്കേശങ്ങള് രൂപസപടുതി നടപിലാകിസകാണ്ട്
സദ്ഭരണാം സാധയമാക്കുേയാണ് കവണ്ടത്. എന്ാല്, സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിസന്റ
സപാതുഭരണസാംവിധാനസതക്കുറിച് സപാതുജനങ്ങള്ക് വയക്തമായ ധാരണയില്ല എന്ത്
ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ പ്രശ്നവാം പരിഹരികസപടണസമന്താണ് േമ്മീഷസന്റ സമീപനാം.
സാംസ്ഥാനത് സതാഴിലവസരങ്ങള് നല്കുന്തിലുാം, വയാവസായിേ മുകന്റ്റാം
സൃഷ്ടികസപടുന്തിലുാം സപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന. ക്നാം്ിന
ആവശയങ്ങളുമായാം ജീവിതവയവഹാരങ്ങളുമായാം അകഭ്യമായി കചര്ക്ന്് പ്രവര്ക്തിക്കുന്
സപാതുകമഖലാസ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. സപാതുകമഖലസയ മത്സ്രകശഷിയള്ളതുാം സ്ാശ്രയവാം
ആകി
നിലനിര്ക്കതണ്ട
ോരയാം
ചര്ക്ച
സചയ്യസപടണാം.
അകതാസടാപാം,
സപാതുസ്ോരയകമഖലേളിലുള്ള വയവസായങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന് പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങള്
ഉള്സപസടയള്ള വിഷയങ്ങള് പരികശാധികസപകടണ്ടതുമുണ്ട്.
കമല്പറെ സമീപനങ്ങള്ക് പ്രാധാനയാം നല്േിസകാണ്ട് കസവന്ാതാവില്
നിന്നാം
ഉപകഭാക്താവിന്
ഉന്തനിലവാരതിലുാം
കവഗതിലുമുള്ള
കസവനാം
ഉറപാക്കുന്തിനായി ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്, നടപടിക്രമങ്ങളുസടയാം, ചടങ്ങളുസടയാം
പരിഷ്കാരങ്ങള്, ആസൂത്രണധനോരയ പരിഷ്കാരങ്ങള്, ഉക്യാഗസ്ഥ പരിഷ്കാരങ്ങള്,
നിയമപരിഷ്കാരങ്ങള്, സാമൂഹയ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുസട നിര്ക്മ്മാണവാം അനരക്ഷണവാം,
പ്രകതയേസ്ഥാപനങ്ങള് എന്ീ കമഖലേളില് ജനസൗഹൃ് കസവനങ്ങള്ക് ഊന്ല് നല്േി
വിവിധങ്ങളായ റികപാര്ക്ുേളുാം ശുപാര്ക്ശേളുാം േമ്മീഷന് സമര്ക്പിക്കുാം.
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അനബന്ധാം-1

1) പൗരകേന്ദ്രീകൃത കസവനങ്ങള്
സര്ക്കാരിസന്റ വിവിധ വകുപ്പുേള്/ഏജന്സിേള് എന്ിവ മുകഖന
ജനങ്ങള്ക് കസവനാം നല്കുന്തില് കനരിട് ഇടസപട് പ്രവര്ക്തിക്കുന് കമഖലേളില്
ആ്യഘടതില് തസന് വിലയിരുതലുേള് നടതാന് േമ്മീഷന് ഉകേശിക്കുന്ന. ഈ
കമഖലേളിസല കസവനാം ഫലപ്ര്മായാം കവഗതിലുാം കൃതയമായാം പ്ര്ാനാം
സചയ്യുന്തില് വകുപ്പുേള് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധ്മാണ്. ഈ വിഭാഗതില് റവനൂ,
തകേശസ്യാംഭരണാം, ആകരാഗയാം, കവ്ുതി, ഗതാഗതാം, കുടിസവള്ളാം,
ഭക്ഷയവിതരണാം, വി്യാഭയാസാം, സാമൂഹയകക്ഷമാം, ഭക്ഷയസുരക്ഷ, സപാലീസ്,
വിജിലന്സ് എന്ിവ ഉള്സപടുന്ന. കമല്പറെ കമഖലേളുമായി ബന്ധസപട
നിയമങ്ങളുസട
നടതിപ്
ഫലപ്ര്മായിടാകണാ
എന്
ോരയവാം
പഠനവികധയമാകകണ്ടതുണ്ട്. അകതകപാസല തസന് നിലവിലുള്ള കസവനാവോശ
നിയമതിസന്റ ഫലപ്രാപ്തി, സപാതുജനങ്ങളുസട പരാതി പരിഹാരതിനായി
വിവരസാകങ്കതിേവി്യയസട ഉപകയാഗാം, അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളുസട ഫലപ്ര്മായ
ഉപകയാഗാം എന്ിവയാം േമ്മീഷസന്റ ശ്രദ്ധ്പതികയണ്ട കമഖലേളാണ്.
2) പരിസ്ഥിതിയാം സുസ്ഥിരവിേസനവാം (Environment & Sustainable Development)
അതയന്താം ോലിേപ്രസക്തിയള്ള കമഖലയാണിത്. ഇതില് ഭൂവിനികയാഗാം,
ഖനനാം, മാലിനയനിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം, ജലവിനികയാഗാം, മലിനീേരണ നിയന്ത്രണാം,
തീരക്ശ പരിപാലനാം, നീര്ക്തടസാംരക്ഷണവാം വിേസനവാം, പരമ്പരാഗത
വയവസായങ്ങള്, പാരമ്പകരയതര ഊര്ക്ജകരാതസ്സുേള്, കുടികയറ്റ സതാഴിലാളിേള്
പരിസ്ഥിതി സാംരക്ഷണാം, ആവാസ വയവസ്ഥയസട സാംരക്ഷണവാം പരിപാലനവാം,
ആകഗാളതാപനവാം ോലാവസ്ഥ വയതിയാനവാം കുറയ്ക്കുന്തിനായള്ള പരിശ്രമങ്ങള്,
കജവ-കവവിധയ
സാംരക്ഷണാം,
വനസാംരക്ഷണാം,
േീടനാശിനിേള്,
േളനാശിനിേള്, ന്ിേളുസട സാംരക്ഷണാം, മണ് സാംരക്ഷണാം തുടങ്ങിയവ
ഉള്സപടുന്ന. കമല്പറെ കമഖലേളുമായി ബന്ധസപട നിയമങ്ങളുസട ഫലപ്രാപ്തിയാം
പഠന വികധയമാകകണ്ടതുണ്ട്.
3) പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹാം മുഖയധാരയികലക് (Reaching the unreached)
പാര്ക്ശ്വല്കൃത സമൂഹതിസന്റ തനതു കവവിധയാം നിലനിര്ക്തിസോണ്ട്
തസന് സപാതുധാരയികലക് ആേര്ക്ഷികകണ്ടതുണ്ട്. ഈ കമഖലയില്
ആ്ിവാസിേള്, മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്, തീരക്ശവാസിേള്, പടിേജാതി/
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പടിേവര്ക്ഗ, പികന്ാക വിഭാഗങ്ങള്, സതരുവജീവിതങ്ങള്, വനിതേള്, ശിശുകള്
(പാര്ക്ശ്വല്കൃത ഗണതില്സപടുന്), കോളനിേള്, കചരിേള് എന്ീ
വിഭാഗങ്ങളുസട പ്രശ്നങ്ങള് പരികശാധികസപടുാം. പാര്ക്ശ്വല്കൃത കമഖലയിലുള്ളവസര
ലക്ഷയാം സവച്ചു സോണ്ടള്ള സാമൂഹയകക്ഷമ നിയമങ്ങളുസട നടതിപ്
ഫലപ്ര്മാകണാസയന്് പുന:പരികശാധിക്കുാം. സ്ത്രീേള്, കുടിേള്, എന്ിവരുസട
ശാക്തീേരണാം ഉറപാക്കുാംവിധാം സജന്ഡര്ക് ബഡ്ജറ്റിാംഗ്, കചല്ഡ് ബഡ്ജറ്റിാംഗ്
എന്ിവ ഊര്ക്ജിതസപടുത്തുന് ോരയാം പരികശാധിക്കുാം.
കമല്പറെ
കമഖലേളുമായി
ബന്ധസപട
നിയമങ്ങളുസട
നടതിപ്പുാം
ഫലപ്രാപ്തിയാം
പഠനവികധയമാകകണ്ടതുണ്ട്.
4) ആസൂത്രണവാം ധനോരയവാം (Planning &Finance)
വിേസനതിസന്റ അടിസ്ഥാനശിലയാണ് ആസൂത്രണവാം ധനോരയവാം.
ഈ വിഷയതില് പ്ലാന്-കനാണ്ക പ്ലാന് വയക്തത പ്ലാന് രൂപീേരണപ്രക്രിയ,
പദ്ധ്തിനടപാകല്, റവനൂവര്ക്ദ്ധ്ിപികല്, സചലവ് ചുരുകല്, ഫലബന്ധിത
ബഡ്ജറ്റിാംഗ്, അനമതി പ്രക്രിയേള്, സപ്രാേൂര്ക്സമന്റ് നടപടിേള്, ധനോരയ
അധിോര വിഭജനാം, ഭരണഅധിോര വിഭജനാം, ഓഡിറ്റ് പരികശാധനേള്,
കസാഷയല് ആഡിറ്റ്, ധനകരാതസ്സുേള്, ബജറ്റ് ബാഹയധനാഗമ മാര്ക്ഗങ്ങള്, രഷറി
എന്ീ കമഖലേസളക്കുറിച് പരികശാധിക്കുാം.
5) ഫലപ്രാപ്തിയള്ളതുാം ോരയക്ഷമമവമായ ഭരണാം (Result Oriented and Effective
Governance)
ഈ കമഖലയില് ഇതിനോം തസന് വിവരസാകങ്കതിേവി്യയസട പ്രകയാഗാം
ഒരു പരിധിവസര പുകരാഗമിചിുണ്ട്.
വിവരസാകങ്കതിേവി്ുസട വയാപനാം
ഭരണപരിഷ്കരണതിസന്റ കേന്ദ്രബിന്ദു എന് നിലയില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന.
നിലവിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്, ചടങ്ങള്, മാന്ലുേള്, കോുേള്, േടലാസ് രഹിത
ആഫീസ്, സ്പാര്ക്ക് സമഗ്രമാകല്, റഗുകലറ്ററി സാംവിധാനങ്ങളുസട നിര്ക്വഹണാം
എന്ിവ പരികശാധിക്കുന്തിനാവശയമായ ശുപാര്ക്ശേള് നല്കുാം.
6) അടിസ്ഥാനസൗേരയങ്ങള്-ഉപകയാഗവാം സാംരക്ഷണവാം (Infrastructure-Optimum
usage and conservation )
ജനങ്ങള്ക്കു കസവനാം നല്കുന്തിസന്റ ഭാഗമായി സാംസ്ഥാനത് ധാരാളാം
സപാതു ആസ്തിേള്-കറാുേള്, പാലങ്ങള്, ആഫീസ് സേടിടങ്ങള്, സ്കൂള്
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അനബന്ധാം-1

സേടിടങ്ങള്, ആശുപത്രിേള് തുടങ്ങിയവ നിര്ക്മ്മിച് പരിപാലിച്ചുവരുന്നണ്ട്. ഈ
ആസ്തിേളുസട ക്നാം്ിനപരിപാലനതിനാം നിര്ക്േിഷ്ട ലക്ഷയാം കേവരിക്കുന്തിനാം
ശുഷ്കാന്തി പുലര്ക്തസപടുന്ില്ല എന്ത് യാഥാര്ക്ഥയമാണ്. വന് മുതല്മുടക്കുള്ള ഈ
സപാതുഅടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുസട അനരക്ഷണവാം ോരയക്ഷമമായ നടതിപ്പുാം
ഉറപ്പു വരുകതണ്ടതുണ്ട്. അകതാസടാപാം, സപാതുആസ്തിേളായ അടിസ്ഥാന സൗേരയ
കപ്രാജക്ടുേള് സമയക്രമാം പാലികാസത വര്ക്ഷങ്ങകളാളാം പൂര്ക്തീേരികാസത
േിടക്കുന്തിലൂസട പദ്ധ്തി അടങ്കല് താങ്ങാനാവാതവിധാം വര്ക്ദ്ധ്ിക്കുന് പ്രവണതയാം
വയാപേമാണ്. അകത സമയാം പാര്ക്ശ്വല്ൃത സമൂഹങ്ങള്കായി മതിയായ
അളവില് അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള് ഏര്ക്സപടുതാന് േഴിെിടില്ലാസയന്്
േമ്മീഷന് ോണുന്ന. കമല്പറെ കമഖലേളുമായി ബന്ധസപട നടതിപ്
സാംവിധാനങ്ങള് ഫലപ്ര്മാകണാ എന് ോരയവാം പഠനവികധയമാകകണ്ടതുണ്ട്.
7) ഉതരവാ്ാധിഷ്ടിത ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാനാം (Towards more accountable
bureaucracy)
ഈ കമഖലയില് റിക്രൂട്സമന്റ്, സ്ഥാനകയറ്റാം, റിവാര്ക്ുേളുാം
ഇന്സസന്റീവേളുാം, പരിശീലനാം, ശമ്പളാം, പ്രവൃതി സമയാം, സപരുമാറ്റമരയാ്േള്,
സാാംസ്കാരിേമായി മാറ്റാം, റിടയര്ക്സമന്റ്, സ്റ്റാഫിാംഗ്, കൃതയത, ധാര്ക്മ്മിേത, സുതാരയത,
കസവനാവോശാം, പൗരാവോശകരഖ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സാംവിധാനാം,
പരാതിപരിഹാര സാംവിധാനാം, അചടകനടപടി, പ്രവൃതി അവകലാേനാം
(Performance Appraisal) തുടങ്ങിയ ോരയങ്ങളില് തല്സ്ഥിതി പരികശാധിച്ചുസോണ്ട്
ആവശയമായ പരിഷ്കരണ ശുപാര്ക്ശേള് രൂപസപടുതണാം. സപാതുവായതുാം പ്രകതയേ
വകുപ്പുേസള/സ്ഥാപനങ്ങസള സാംബന്ധിക്കുന്തുമായ വയതയസ്ത വിലയിരുതലുേളുാം
ഉണ്ടാകുാം. സ്റ്റാഫ് പാകറ്റണ്ക പുനര്ക്നിര്ക്ണയാം; ഉക്യാഗസ്ഥരുസട സുതാരയമായ
ഔക്യാഗിേ ോരയനിര്ക്വഹണ വിവരണാം; സപ്രാഫഷണലുേസള വയതയസ്ത തലങ്ങളില്
നികയാഗികല്, തസ്തിേേളുസട ോരയക്ഷമതാ സൂചിേ തയ്യാറാകി മനഷയവിഭവകശഷി
മാകനജ്സമന്റ് നവീേരികല് എന്ിവ പരികശാധിക്കുാം.
ജാഗ്രതകയാസടയള്ള ജനാധിപതയഭരണാം ഉറപാക്കുന്തിനായി അഴിമതി
നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനാം, അകന്ഷണ സാംവിധാനങ്ങള്, പ്രാപയമായ നീതിനയായ
സാംവിധാനാം, വിജിലന്സ് സാംവിധാനാം, വിജിലന്സ് േമ്മീഷന്, കലാോയക്ത
ക്രമസമാധാനപാലനാം, ഇകന്റണല് വിജിലന്സ് സാംവിധാനാം, അഡ്മിനികേറ്റീവ്
വിജിലന്സ് സസല്, ധനോരയ പരികശാധന വിഭാഗാം, ചീഫ് സടനികല് എക്സാമിനര്ക്
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സാംവിധാനാം,
സപര്ക്കഫാര്ക്മന്സ്
ആഡിറ്റ്,
ഓാംബുഡ്സ്മാന്
എന്ിവ
പരികശാധികസപടുാം. കമല്പറെ കമഖലേളുമായി ബന്ധസപട നിയമങ്ങളുസട
ഫലപ്രാപ്തിയാം പഠനവികധയമാക്കുാം.

3. രീതിശാസ്ത്രാം
പരിഷ്കരണതിസന്റ ആവശയേത, പരിഷ്കരണ നിര്ക്കേശങ്ങള് എന്ിവ പരികശാധിച്
േമ്മീഷന് ശുപാര്ക്ശേള് രൂപീേരിക്കുന്തിന് മുകന്ാടിയായി ഗവണ്കസമന്റ് സസക്രടറിമാര്ക്,
വകുപ് കമധാവിേള്, ആസൂത്രണകബാര്ക്ഡ് വി്ഗ്ദ്ധര്ക് എന്ിവരുമായി ഓകരാ വിഷയതിലുാം
വിവിധ ഘടങ്ങളില് ആശയവിനിമയാം നടത്തുാം. ആവശയമായ ഘടങ്ങളില് േമ്മീഷസന
സഹായിക്കുന്തിനായി കമല്പറെ കമഖലേളില് പരിണിത പ്രജ്ഞരായവരുസട
വിഷയാടിസ്ഥാനതിലുള്ള പാനലുേള്/ഗ്രൂപ്പുേള് രൂപീേരിക്കുാം.
അതതുവകുപിസന / സ്ഥാപനസത സാംബന്ധിച ഭരണപരിഷ്കരണതിസന്റ
ആവശയേത വിലയിരുത്തുന്തിനാം േമ്മീഷനമായി ചര്ക്ച സചയ്ത് പ്രവര്ക്തനങ്ങള്
രൂപസപടുത്തുന്തിനാം േമ്മീഷനമായി സജീവമായ ഒരു ബന്ധാം നിലനിര്ക്ത്തുന്തിനാം എല്ലാ
സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളിലുാം കൂടാസത സതരസെടുത പ്രകതയേ സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം സ്ഥാപനതല
േമ്മിറ്റിേള് (5-8 ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് അടങ്ങുന്) രൂപീേരിക്കുന്തിന് വകുപ്പു കമധാവിേസളയാം
സ്ഥാപനകമലധിോരിേസളയാം ചുമതലസപടുതാവന്താണ്. ഇതിനായി വകുപ് തലതില് /
സ്ഥപാനതലതില് ഉണ്ടാകേണ്ട സാംവിധാനാം സപാതുമാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശതിസന്റ
അടിസ്ഥാനതില് വകുപ് കമധാവിേള് സ്തന്ത്രമായി നിര്ക്വഹികകണ്ടതാണ്. േമ്മീഷന്
നിരന്തരാം ബന്ധസപടുന്തിനായി എല്ലാ വകുപ്പുേളുാം / സ്ഥാപനങ്ങളുാം ഇതിനായി ഒരു മുതിര്ക്ന്
ഉക്യാഗസ്ഥസന കനാഡല് ആഫീസറായി നികയാഗികകണ്ടതാണ്.
ചില സാഹചരയങ്ങളില് പ്രകതയേ വിഷയങ്ങളില് കൂടുതല് ആഴതിലുള്ള
പഠനങ്ങള് ആവശയമായി വകന്ക്കുാം എന്് േമ്മീഷന് മുന്കൂടി ോണുന്ന. ഇതിനായി കേരള
സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങളായ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് മാകനജ്സമന്റ് ഇന് ഗവണ്കസമന്റ് (ഐ എാം
ജി), സസന്റര്ക് കഫാര്ക് മാകനജ്സമന്റ് ഡവലപ്സമന്റ് ( സി എാം ഡി) ഗുലാതി ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ്
ഫിനാന്സ് & ടാക്സ്കസഷന് (GIFT), സസന്റര്ക് കഫാര്ക് ഡവലപ്സമന്റ് സ്റ്റഡീസ് (സി ഡി
എസ്) സര്ക്വേലാശാല, വകുപ്പുേള്, ഉക്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ് എന്ിവകൂടാസത
സാംസ്ഥാനത്തുാം പുറത്തുമുള്ള ഇന്ഡയന് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഓഫ് മാകനജ്സമന്റ് (ഐ ഐ എാം)
കപാസലയള്ള മറ്റ് പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങള്, ഏജന്സിേള്, േണ്കസള്ടന്റ്സ് എന്ിവയസട
കസവനാം കതടുന്താണ്. ചില കമഖലേളില് സചറിയ പഠനഗ്രൂപ്പുേള് ആവശയമായി വകന്കാാം.
ഉ്ാ: അടപാടിയിസല ഗകവര്ക്ണന്സ് പരാജയാം സാംബന്ധിച് വിവരാവോശ പ്രവര്ക്തേരുാം,

196 ഭരണപരിഷ്കാര േമ്മിഷന്, കേരളാം

അനബന്ധാം-1

സാമൂഹയപ്രവര്ക്തേരുാം ഉന്യിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങള്-സര്ക്കാര്ക് വിഭാവന സചയ്യുന്തുാം ജനങ്ങളുസട
പ്രതീക്ഷയാം തമ്മിലുള്ള വിടവ് േസണ്ടത്തുന്തിന് ഇതരാം പഠനാം ഉപേരിക്കുാം.
അാംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയേക്ഷിേള്, സര്ക്വീസ് സാംഘടനേള്, കരഡ് യൂണിയനേള്,
എന്.ജി.ഒ -േള് എന്ിവയമായി ആവശയമായ സന്ദര്ക്ഭങ്ങളില് ചര്ക്ചേള്
നടത്തുന്തായിരിക്കുാം.
േമ്മീഷസന്റ സവബ്കസറ്റിലൂസട സപാതുജനങ്ങള്, വി്ഗ്ദ്ധര്ക് മറ്റ് തല്പരരായവര്ക്
എന്ിവരുസട അഭിപ്രായങ്ങളുാം നിര്ക്കേശങ്ങളുാം കതടുന്താണ്.
സപാതുജനങ്ങള് കൂടുതല് ആശ്രയിക്കുന് സര്ക്കാര്ക് ആഫീസുേളിലുാം,
സ്ഥാപനങ്ങളിലുാം കനരിട് സന്ദര്ക്ശനാം നടതി സപാതുജനങ്ങസളയാം ജീവനകാസരയാം
കേള്കാനാം േമ്മീഷന് ഉകേശിക്കുന്ന. കൂടാസത, ജില്ലാതലങ്ങളില് പ്രകതയേിച്ചുാം പികന്ാകാം
നില്ക്കുന് ജില്ലേളില് േമ്മീഷന് സിറ്റിാംഗുേള് നടതി സപാതുജനങ്ങസള കേള്ക്കുന്താണ്.
ആവശയമായ സന്ദര്ക്ഭങ്ങളില് സാംസ്ഥാനതലതില് ശില്പശാലേള്,
സസമിനാറുേള്, ചര്ക്ചേള്, സിാംകപാസിയങ്ങള് എന്ിവ സാംഘടിപിച്ചുസോണ്ട് ആശയ
രൂപീേരണാം നടത്തുവാന് േമ്മീഷന് ഉകേശിക്കുന്ന
വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധസപുാം സപാതുവായാം കചാ്യാവലിേള്
പ്രസിദ്ധ്ീേരിച്ചുസോണ്ട് സപാതുജനങ്ങള്, മാധയമങ്ങള്, ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് തുടങ്ങിയ
വിഭാഗങ്ങളില് നിന്് പ്രതിേരണാം കതടുാം.
രാജയതിനേത്തുാം പുറത്തുമുള്ള അനേരണീയമായ നല്ല
പഠിക്കുന്തിനായി േമ്മീഷന് സന്ദര്ക്ശനങ്ങള് നടതാന് ഉകേശിക്കുന്നണ്ട്.

മാതൃേേള്

റികപാര്ക്ുേള്
േമ്മീഷന് സമീപനാം വിവരിക്കുന് ഖണ്ഡിേേളില് പ്രതിപാ്ിചിരിക്കുന് വിവിധ
കമഖലേളിലുള്ള റികപാര്ക്ുേളായി കക്രാഡീേരിച്ചുള്ള റികപാര്ക്ടാണ് അന്തിമമായി സര്ക്കാരില്
സമര്ക്പിക്കുേ. എന്ാല്, ഇങ്ങസന കക്രാഡീേരിച അന്തിമ റികപാര്ക്ുേള് സമര്ക്പികാന്
േമ്മീഷസന്റ രകണ്ടാ മൂകന്ാ വര്ക്ഷസത പ്രവര്ക്തനാം ആവശയമായി വകന്യ്ക്കുാം. ആയതിനാല്,
കമല്പറെ കമഖലേളുമായി ബന്ധസപട ഉപകമഖലേള് (ഉ്ാ:പൗരകേന്ദ്രീകൃത
ഭരണസാംവിധാനാം എന് കമഖലയിസല റവനൂവകുപിസല കസവനങ്ങള്, ഭക്ഷയസുരക്ഷ
സാംബന്ധിച വിഷയങ്ങള്, ഉതരവാ്ാധിഷ്ഠിത ഉക്യാഗസ്ഥ സാംവിധാനാം എന് കമഖലിയസല
ധാര്ക്മ്മിേത എന്ിങ്ങസന ഉപകമഖലേളില് വരുന് റികപാര്ക്ുേള്) സാംബന്ധിച
റികപാര്ക്ുേള് അവ പൂര്ക്തിയാകുന് മുറയ്ക്ക് േമ്മീഷന് ഘടാംഘടമായി സര്ക്കാരിന്
14-ാമത് റികപാര്ക്ട്
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സമര്ക്പിക്കുന്താണ്. ഇപ്രോരാം സചയ്യുന്തിലൂസട േമ്മീഷന് ശൂപാര്ക്ശേള് സര്ക്കാര്ക്
നടപാക്കുന്ത് നിരീക്ഷികാനാം, ആവശയസമങ്കില് കൂടുതല് മാറ്റങ്ങകളാ, നിര്ക്കേശങ്ങകളാ
സമര്ക്പികാനാം േഴിയാം എന്് േരുതുന്ന.
േമ്മീഷന് ോലാോലങ്ങളില് സമര്ക്പിക്കുന് റികപാര്ക്ുേളുാം ശുപാര്ക്ശേളുാം
വിലയിരുതി സമയബന്ധിതമായി നടപിലാക്കുന്തിന് ചീഫ് സസക്രടറിയസട കനതൃത്തില്
ഉക്യാഗസ്ഥഭരണപരിഷ്കാര വകുപ് സസക്രടറി േണ്കവീനറായി ഒരു ഉക്യാഗസ്ഥ സമിതി
രൂപീേരിച് പ്രവര്ക്തിപികണസമന്് േമ്മീഷന് സര്ക്കാരികനാട് ആവശയസപടുാം.
-------------
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വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്
Allocation Expenditure Report 2016 -17
Sl.
No
1

Budget / Received
Amount
7149000

Expenditure
Amount
2651516

2052 -00-092-81-00-1-01- N.V

Pay

2

2052-00-092-81-00-01-02-N.V

Dearness Allowances

643000

272467

3

2052 -00-092-81-00-01-03-N.V.

House Rent Allowance

350000

116216

4

2052 -00-092-81-00-01-04-N.V

Medical Reimbursement

200000

0

5

2052 -00-092-81-00-01-05-N.V

Wages

1565000

28169

6

2052 -00-092-81-00-02-05-N.V

426000

78300

7

2052 -00-092-81-00-04-01-N.V

Tour TA

80000

50969

8

2052 -00-092-81-00-04-02-N.V

Transfer T A

20000

0

9

2052 -00-092-81-00-05-01-N.V

Water Charges

23000

0

10

2052 -00-092-81-00-05-02-N.V

Electricity Charges

38000

0

11

2052 -00-092-81-00-05-03-N.V

Telephone Charges

54000

0

12

2052 - 00-092-81-00-05-04-N.V

Other Items Rent, rates and taxes

385000

187783

13

2052 -00-092-81-00-06-00-N.V

Motor Vehicles

100000

0

14

2052 - 00-092-81-00-97-00-N.V

Hire Charges of Motor Vehicle

100000

13750

15

2052 - 00-092-81-00–99-02-N.V

Information Technology

200000

192140

11333000

3591310

Head of Account

Item

TOTAL

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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Final Allotment and Expenditure for the year 2017-18
Item No.

Head of Account (in Full)
2052-00-092-81 Non plan (voted)

BE
2017-18

Additional
Authorisation

Modified
Appropriation

Total
Allotment

Total Expenditure
up to 31.03.2020

16089000
2608000
709000
700000
2461000

15601542
2402082
875633
312485
856783

1021000

744240

960000
40000
100000

515614
0
0

01. Salaries
1
2
3
4
5

Pay
Dearness Allowance
House Rent Allowance
Medical Reimbursement
Other Allowance

16089000
2608000
709000
200000
2461000

5

Daily wages

1021000

Tour TA
Transfer TA
Leave travel concession

160000
40000
100000

Water charges
Electricity charges
Telephone charges
Other items
Rent, rates and taxes

50000
80000
75000
300000
500000

50000
80000
75000
300000
500000

0
0
50391
120575
0

Purchase of vehicle
Repair and maintenance

0
60000

0
60000

0
0

Payments for professional & spl services

1000000

1000000

375509

Other Items
Hire charges for Motor Vehicle
Information Technology

500000
2,50,000
200000

500000
550000
815000

499919
526244
741982

2,86,18,000

2,36,22,999

500000

02. wages
04 travel expenses
1
2
4

800000

05 Office expenses
1
2
3
4
06

21 Motor Vehicles
1
2
28

34 Other charges
3
97
99

300000
615000

TOTAL
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Final Allotment and Expenditure for the year 2018-19
Item
No.

Head of Account (in Full)

BE 2018-19

Additional
Authorisation

Modified
Appropriation

Total
Allotment

Total Expenditure up
to 31.03.2020

2052-00-092-81 Non plan (voted)
01. Salaries
1
2
3
4
5

Pay
Dearness Allowance
House Rent Allowance
Medical Reimbursement
Other Allowance

15169000
2676000
769000
300000
5136000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

15169000
2676000
769000
600000
5136000

16653600
2285425
1097666
450260
537785

5

Daily wages

1159000

0

0

1159000

794075

660000
40000
100000

0
0
0

660000
40000
100000

669584
0
0

Water charges
Electricity charges
Telephone charges
Other items
Rent,rates and taxes

50000
80000
75000
250000
1000

0
0
0
0
0

50000
80000
113000
250000
1000

101978
119514
0

Purchase of vehicle
Repair and maintenance
Payments for professional and
special Services

0
10000

0
0

1500000
10000

0
0

800000

1440000

1414435

Other Items
Hire charges for Motor Vehicle
Information Technology

100000
600000
200000

500000
682000
200000

471112
667476
47960

31135000

25310870

02. wages
04 travel expenses
1
2
4

Tour TA
Transfer TA
Leave travel concession

05 Office expenses
1
2
3
4
06

0

21 Motor Vehicles
1
2
28

34 Other charges
3
97
99

0
0
0

TOTAL

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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Final Allotment and Expenditure for the year 2019-20
Item No.

Head of Account (in Full)
2052-00-092-81 Non plan (voted)

BE
2019-20

Additional
Authorisation

Modified
Appropriation

Total Allotment

Total Expenditure
up to 31.03.2020

01. Salaries
1
2
3
4
5

Pay
Dearness Allowance
House Rent Allowance
Medical Reimbursement
Other Allowance

16350000
3130000
712000
315000
5136000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

16350000
3130000
712000
315000
5136000

15177920
3378093
1026635
74841
383222

5

Daily wages

1225000

0

0

1225000

800425

600000
40000
100000

0
0
0

350000
0
0

350000
0
100000

148336
0
28600

50000
80000
100000
250000
1000

0
0
0
0
0

0
0
130000
180000
0

0
0
130000
180000
1000

0
0
117378
178503
0

02. wages
04 travel expenses
1
2
4

Tour TA
Transfer TA
Leave travel concession

05 Office expenses
1
2
3
4
06

Water charges
Electricity charges
Telephone charges
Other items
Rent,rates and taxes

21 Motor Vehicles
1
2
28

Purchase of vehicle
Repair and maintenance
Payments for professional and special
Services

0
10000

0
0

0
0

0

0
0

1200000

1200000

2236000

3436000

3435360

Other Items
Hire charges for Motor Vehicle
Information Technology

800000
600000
100000

0
0
0

230000
654000
50000

230000
654000
50000

127000
654000
684

31999000

25530997

34 Other charges
3
97
99

TOTAL
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Final Allotment and Expenditure for the year 2020-21 (up to 31.03.2021)
Item No.

Head of Account (in Full)

BE 202021

Additional
Authorisation

Modified
Appropriation

Total Allotment

Total Expenditure
up to 31.03.2021

16152000
3916000
1036000
256000
452000
1225000

Nil
Nil
Nil
1503000
Nil
Nil

Nil
Nil
Nil
776000
Nil
Nil

16152000
3916000
1036000
2279000
452000
1225000

13222215
2645242
878237
2273748
1110215
820410

300000
36000
90000

Nil
Nil
Nil

14000
Nil
47000

14000
Nil
47000

13914
Nil
22947

10000
50000
105000
225000
1000

Nil
Nil
30000
Nil
Nil

Nil
Nil
Nil
55000
Nil

10000
50000
135000
55000
Nil

Nil
Nil
130447
40687
Nil

1000
2186000

Nil
1445000

Nil
2336000

1000
3781000

Nil
3510132

300000
600000
1000

Nil
100000
9000

20000
Nil
146000

20000
700000
155000

610
634951
147644

30029000

25451399

2052-00-092-81 Non plan (voted)
01. Salaries

02.Wages

1
2
3
4
5
5

Pay
Dearness Allowance
House Rent Allowance
Medical Reimbursement
Other Allowance
Daily wages

04 travel expenses
1
2
4

Tour TA
Transfer TA
Leave travel concession

05 Office expenses
1
2
3
4
06

Water charges
Electricity charges
Telephone charges
Other items
Rent,rates and taxes

21 Motor Vehicles
2
28

Repair and maintenance
Payments for professional & special Services

34 Other charges
3
97
99

Other Items
Hire charges for Motor Vehicle
Information Technology

Total

The total expenditure under 2052-00-092-81-00-01-4 as per the bills submitted from this office is 22,73,748/-. But the expenditure as per BIMS under this
Head of Account is 11,50,526/-. This is due to the fact that the manual bills submitted in respect of former Chairman, Sri. V.S. Achuthanandan for an Amount
of Rs. 11,23,186/- was wrongly booked by the treasury under another head allotted for persons having Cabinet Rank (2013-00-101-99).

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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അനുബന്ധം-3
STATUS OF MAJOR RECOMMENDATIONS
Sl.
No.

Recommendation

Status

Remarks

REPORT I: CITIZENS CHARTER, GRIEVANCE REDRESSAL,
TRANSPARENCY AND RIGHT TO INFORMATION

204

1

To start with, the following departments may be identified for
proclaiming of Citizens’ Charter:
i. Civil Supplies Department
ii. Revenue Department including Survey and Land Records
iii. Motor Vehicles Department expanded later to other
departments

2

Exhibit the targets and achievements and the cost incurred by the
department. Details of salary, travelling allowance,
Not Implemented
vehicle/telephone costs, other office expenditure etc. should be
given office-wise.

3

Hold periodical consultations consumers groups of each
departments – both with organized groups as well as with the Not Implemented
general public

4

The adherence to the Citizens’ Charter needs to be monitored at
Not Implemented
various levels particularly through formal surveys

5

Improvements/changes have to be brought about every year
Not Implemented
based on thorough review

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്, പ്കരളം

Implemented in
majority of the
departments
visited- during
2008-2013

No updation of information

അനുബന്ധം-3

6

7

8

For local bodies, a three-month time limit is suggested for
operationalization as they can do it quickly through mutual
discussion once the basic training is given

Did not follow
the time line

It is necessary to collect such relevant documents, index them and
make them available for ready reference at the State Central Not implemented
Library as well as with the Director of Public Relations
Manuals be updated for the departments with public interface, in
particular, the following:
(1) Revenue
(2) Civil Supplies
Not Updated
(3) Panchayats
(4) Municipalities
(5) Motor Vehicles
(6) Public Works

9

Subject-wise compendium of government orders to be prepared
straightaway and made available in the District Information Not implemented
Offices and District Libraries in the first instance

10

There has to be a regular system of suo motto publication of
Not implemented
information

Departments began
implementing citizen
charters after more than
eight years of
recommendation, i.e.
mostly between 2008 &
2013.

Some of the departments
like local self government
have began the process of
updating the manual

Not even after RTI

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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11

For the purpose of social audit, the following information has to
be published:
(i) Progress of processing of applications, achievements of
physical and financial targets
(ii) Establishment costs incurred item-wise
Not Implemented
(iii) Abstracts of expenditure of developmental works item-wise
(iv) Eligibility criteria and prioritization criteria within the
eligible groups for developmental programmes
(v) Lists of beneficiaries assisted under various schemes

12

Declassification of information

13

To start with it would be useful if the existing instructions on
grievance redressal are collected, collated and published with the Not Implemented
required modifications as a single set for each department/agency

14

Enquiry counters should be opened in all the offices having
dealings with Public

15

Secretariat and Collectorates, a single enquiry counter is
suggested

Implemented

In secretariat there is Visitor
Facilitation Centre and at
Collectorates enquiry
counters

16

Give proper acknowledgement and reference number on receipt
of each petition, inform the petitioner of the initial action taken
and indicate the probable time limit for final redressal wherever
possible.

Partially
implemented

Effectiveness of
implementation is
subjective to departments

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്, പ്കരളം

Some departments publish
annual reports but then it is
not on regular basis

Not implemented

Implemented in
the departments
visited
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17

The enquiry counters would give proper acknowledgement and
reference number on receipt of each petition, inform the petitioner
Not Implemented
of the initial action taken and indicate the probable time limit for
final redressal wherever possible

18

Grievance petitions could either be sent by post or directly handed
over to the officers

Implemented

19

Grievance petitions for a particular department/office need to be
classified subject-wise

Not Implemented

20

21

22

Monitoring complaints in offices, there should be a Nodal Officer

Implemented
partially

Most of the departments are
using modern methods of
technology for submitting
grievance petitions like
WhatsApp groups, toll free
numbers. The officers are
members of these groups.
Therefore, have direct
access.

Some of the departments
have nodal officers to
process the complaints-like
for example LSGD, Office
of the district collector

Each department should prepare an annual report on the type of
public grievances it received, the action taken and the problems
encountered, with suggestions for changes required at higher Not Implemented
levels in policy, procedures, etc. This department/agency-wise
report should be submitted to the Secretary, P&ARD
There should be fixed days for meeting people in every office by
the head
Implemented
of the office

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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23

24

208

For public grievances concerning Grama Panchayats, Block
Panchayats and Municipalities, grievance redressal committees
could be set up at the district level under the District Collector.
Not Implemented
And for grievances concerning Corporations and District
Panchayats similar committees could be set up at the state level
under the Secretary, Local Administration.
To sort out public grievances relating to implementation of public
works, technical audit panels may be constituted at the district
level and State level consisting of technical experts of outstanding
Not Implemented
credibility. These panels could look into specific complaints and
their reports acted on by the Committees mentioned earlier,
following the same procedure.

25

Monitoring system may be set up at the Government level, by
creating an empowered team of officers headed by an officer of
the rank of Additional Chief Secretary. The Secretary P&ARD
could be the Secretary of this Committee and the files relating to
the operationalization and monitoring of the accepted
Not Implemented
recommendations are to be maintained in the Personal &
Administrative Reforms Department. This Team may include
Secretary (GAD), Secretary (Finance), Secretary (Revenue),
Secretary (LAD), two Heads of Department and two District
Collectors.

26

Government may form a compact social audit panel consisting of
eminent non-officials of unimpeachable integrity and general Not Implemented
acceptability
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REPORT II: MONITORING OF MOVEMENT OF FILES AND ATTENDANCE –
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
1

It is suggested that Attendance monitoring system may be
introduced in phased manner in secretariat

Implemented

2

Along with introducing the system to cover the entire Secretariat,
the attendance monitoring system may be extended to all the
offices of the head of departments and other important district
level offices, which have high public interaction, in the second
phase

Implemented

3

Centralised Computerised File Monitoring system may be
introduced. This will enable tracking of individual files,
assessment of workload of individual officers and monitoring of
delays in sections and other levels.

Implemented in
Secretariat

Manual methods of file
movement is still in use in
the government set up

REPORT III: FINANCIAL REFORMS

1

Smoothening of procedures in the Finance Department for
improving the quality of consultations and speeding of
clearances- Officers in charge of the Expenditure Wings in
Finance Department (Additional Secretary or Joint Secretary Not Implemented
level) will be designated concurrently as Financial Advisers
(FAs) to the Secretaries of the Administrative Departments
concerned

2

Enhancement of delegations to the Administrative Department

Implemented

3

Enhancement of delegations to the Heads of Department

Implemented

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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4

Repair of Hospital equipment- Director of Medical Education,
Principals of Medical Colleges and Director of Health Services
may be delegated with powers to get any of the hospital Not implemented
equipment repaired. The expenditure may be limited to the
budget allotment.

5

Economy orders- it is recommended that the Finance Department
may issue a consolidated order on economy measures by the first Not implemented
week of October every year

6

Interaction of Finance Department and controlling officersFinance Department can indicate the quantum of money that they
can place at the disposal of the Controlling Officers in a month or
in a quarter so that the Controlling Officers can prioritise the
Not Implemented
activities for fruitful spending. In the like manner the Controlling
Officers also should indicate their requirement in the next month
or the next quarter, explaining in detail the stage of activity and
how the expenditure is expected to become due.
REPORT IV: PERSONNEL REFORMS

i. Recruitment
1

2

210

Government may give directions to all Heads of departments to
make such annual and five-year manpower plans with the aid of
Not implemented
computerised data. The first set of five-year projections should be
sent to PSC.
Government may examine the PSC's proposal in the light of the
system study and related exercises suggested above and approve
Implemented
a suitable computerisation programme
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3

A small team of experienced senior officials may be drawn up
from PSC Office and the General Administration and P&AR
Departments of the Secretariat to consider the required
amendments to Special Rules. The proposals in this regard may Not implemented
be formulated in the PSC as they have extensive practical
knowledge of the specific instances where such rationalisation is
helpful and feasible.

4

Introduce a system of screening tests for posts involving large
Not implemented
numbers and the same minimum educational qualification.

5

The suggestion is to consider the setting up of an autonomous
Notified Sectors Recruitment Commission, which would handle
Not implemented
recruitment in Public Sector, and other Sectors as notified by
Government from time to time.

ii. Capacity Building
6

A training policy has to be announced by the Government.

Implemented

7

It is necessary to conduct an in-depth training needs assessment
for professionals as well as general categories.

8

The curriculum for different target groups needs to be drawn up
Not implemented
in detail

9

A State Training network has to be formed with IMG as the nodal
institution

Implemented in
majority of the
departments

IMG is the apex training
institution
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10

For every category of staff induction training is required

Implemented in
many of the
departments

iii. Placement

212

11

The general norms of transfer, which have already been finalised,
could be further elaborated, if required department-wise. Based
Not implemented
on this, detailed guidelines can be drawn for various posts
particularly senior posts and professionals

12

All data relevant for transfers should be computerised

13

Incentives for good performance and serving in backward areas
as well as disincentive for bad performance should be provided Not implemented
for in the transfer norms

14

Transfer should be done only by the delegated authority, except
when public interest is involved. Government can exercise the
Not implemented
power directly by explicitly recording the reasons for exception,
showing the public interest involved

15

Applications for transfers should be given within a definite time
frame, properly numbered and acknowledged and fed into the Not implemented
computer

16

Draft transfer order should be published and objections invited.
Based on the decision on the objections, the final transfer order Not implemented
could be made.

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്, പ്കരളം
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There are still departments
which do not provide
induction training
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iv. Discipline
17

Inspection squads can be organised and at least one surprise
inspection held in a week and prompt action taken when lapses Not implemented
are noticed.

18

It is suggested that 'punctuality groups' may be constituted in all
major government offices with representation being given to all Not implemented
categories of posts

19

A scheme of limited flexi time is recommended

20

In order to facilitate prompt attendance by staff, Government may
also consider the feasibility of a scheme for providing
transportation arrangements for pick up from specified points like Not implemented
Railway Station/Bus Stand to major office complexes at fixed
timings particularly in big cities

21

Public holidays (other than Sundays and second Saturdays) may be
limited to five. These could be Republic Day, May Day,
Independence Day, Thiru Onam and Gandhi Jayanthi. To Not implemented
compensate the staff for the loss of other usual holidays, their
casual leave entitlement may be enhanced appropriately.

22

Every person on duty should wear a name badge and the office
desk should have a board indicating the name of the official and
his designation. There should be automatic charge arrangements
in case when one person is not on duty. Details regarding division
of work and the charge arrangements should be exhibited in a
manner that is understood by the common man in the office notice
board.

Not implemented

Implemented
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REPORT V: DEPARTMENT- SPECIFIC ADMINISTRATIVE REFORMSLand Revenue, Land Board & Registration Department, Civil Supplies and Legal Metrology Department
Recommendatio
n not accepted by
Land Revenue, Land Board & Registration Department, Civil
1
the government.
Supplies and Legal Metrology Department
No GOs has been
issued.
REPORT VI: SALARY & OTHER ENTITLEMENTS OF GAZETTED OFFICERS
SIMPLIFICATION OF PROCEDURE
ARC would recommend that Government may, after consultation
with Accountant General and others as deemed necessary, move
1
Implemented
over to the establishment bill system in respect of staff (excluding
staff in educational institutions) coming under four scales of pay
REPORT VII: SETTING UP OF A LAW COMMISSION FOR KERALA STATE
1

Administrative Reforms Committee recommended to set up State
Law Commission

Implemented

REPORT VIII: DEPARTMENT – SPECIFIC ADMINISTRATIVE REFORMS
i. Scheduled Castes Development Department
1

2

214

The restructuring of Scheduled Castes Development Department
Not implemented
in the context of decentralisation
The Scheduled Castes Development Department should take up
the nodal role in monitoring and evaluation of Special
Not implemented
Component Plan programmes by the local governments and by
sister departments
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3

Management Committees may be constituted for hostels and
other institutions (other than schools) like ITCs run by the
department or transferred by the department to local governments

4

The post-metric hostels may be transferred to the District
Panchayats or to the Municipal Corporations based on their Not Implemented
location

5

In the case of post-metric hostels a panel of three College
Lecturers may be identified who share duties by staying in the
hostels by will turn. Suitable honorarium could be given to the
persons. The present system of Resident Tutor is not very Not implemented
successful. In the case of Girls' Hostels, the Special Rules for
posting Watchmen should be amended to ensure that only ladies
are posted.

6

In the case of post-metric hostels a panel of three College
Lecturers may be identified who will share duties by staying in
the hostels by turn. Suitable honorarium could be given to the
persons. The present system of Resident Tutor is not very Not implemented
successful. In the case of Girls' Hostels, the Special Rules for
posting Watchmen should be amended to ensure that only ladies
are posted.

7

Educational institutions having expertise in providing training for
social work may be commissioned to conduct thorough induction
Not implemented
as well as refresher courses. Socially committed persons from the
academic field could be appointed as honorary guardians.

Implemented
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8

9

10

11

12
13

14

216

Government may identify reputed private educational institutions
and admit very poor but intelligent Scheduled Caste students in
such institutions meeting their full cost. In the case of students
speaking Tamil and Kannada belonging to Scheduled Castes,
they may even be sent to institutions in Tamil Nadu and
Karnataka.
For the smooth conduct of the institutions, the officials be given
the powers of the Principal and Inspector of Training of the
Technical Education Department respectively. Likewise, the
Director of Scheduled Castes Development may be delegated the
powers of the Director of Technical Education for the purpose of
running the Industrial Training Centres.
All expenses regarding hostels should be published openly every
month showing each item including purchases. In the case of
purchases, the quantity, quality, source and rate of each item has
to be published.
Management manuals need to be prepared for running the various
institutions transferred to local governments particularly the
hostels. Existing Government Rules and Guidelines may be
included in this manual.
Payment of educational concessions like lump sum grant and
stipends to students should be excluded from Ways and Means
restrictions.
A crash training programme covering every development
functionary of the department needs to be undertaken.
It should be ensured that at the level of Taluk Development
Officers, at least 2/3rd of the posts are filled by direct recruitment
with MSW or MA (Sociology) or MBA (Rural Management)
being the essential qualification.

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്, പ്കരളം
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Implemented

Not implemented

Not implemented

Not implemented

But the process currently is
not cumbersome

Not implemented

Not implemented

job advertisement says
preference for these
qualifications
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ii. Scheduled Tribes Development Department
The deployment of personnel from the Scheduled Tribes
Development Department to Local Governments and the
15
Not implemented
consequent restructuring of the Department at levels below the
State
The Scheduled Tribes Development Department should play the
nodal role in monitoring and evaluation of Tribal Sub Plan
16
Not implemented
programmes in the State including those taken up by the Local
Governments
The pre-metric hostels may be transferred to Block Panchayats or
17
Not implemented
urban local governments

18

Only women should be posted as wardens of Girls' hostels. In all
tribal hostels two social animators drawn from among the local
tribes and paid a suitable honorarium may be posted after suitable
training, to be changed every year

19

Post-metric hostels exclusively for tribes may be started in
Kozhikode, Palakkad and Thiruvananthapuram to cater to the Not implemented
needs of tribal boys and girls

20

Management Committees may be constituted for hostels and
other institutions (other than schools) run by the department or
transferred by the department to local governments.

21

Educational institutions having expertise in providing training for
social work may be commissioned to conduct thorough induction
as well as refresher courses. Socially committed persons from the
Not implemented
academic field could be appointed as honorary guardians for
hostels to interact closely with students and shape their
personality.

Partially
implemented

One of the hostel still has a
male warden

Implemented

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്

217

കമ്മീഷന് പ്രവര്ട്തനങ്ങള്

22

23

24

218

All expenses regarding hostels should be published openly every
month showing each item including purchases. In the case of
Not implemented
purchases, the quantity, quality, source and rate of each item has
to be published.
To help the local governments, management manuals need to be
prepared for running the various institutions transferred to local
Not implemented
governments particularly the hostels. Existing Government rules
and guidelines may be included in this manual.
Payment of educational concessions like lump sum grants and
stipends to students should be excluded from Ways and Means Not implemented
restrictions

25

The distribution of educational concessions may be computerised

26

A crash training programme covering every development
Not implemented
functionary of the department needs to be undertaken

27

In future, it should be ensured that at the level of Tribal Extension
Officers, at least 2/3rd of the posts are filled by direct recruitment Not implemented
with MSW or MA (Sociology) being the essential qualification.

28

Tribal development Expert Groups may be constituted for various
sectors to actually visit tribal areas, discuss with the people and
come out with schemes appropriate to the needs and the locality.
Not implemented
These groups could be constituted for Wayanad, Idukki, Palakkad
and Kasaragode Districts and they could assist the Local
Governments in formulating programmes for tribal development.

29

A High Power Social Audit Team may be constituted at the State
level to provide feedback on the quality of implementation of Not implemented
tribal development schemes
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Ways and means clearance
is not cumbersome
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iii. Kerala Institute for Research, Training and Development Studies for SCs & STs (KIRTADS)
KIRTADS may be converted into an autonomous agency with
30 adequate powers to carry out evaluation studies, action research
Implemented
and conduct related activities like seminars and workshops.
KILA, SIRD and IMG, KIRTADS could conduct training
programmes
on
Scheduled
Castes/Scheduled
Tribes
31
Implemented
Development to various officials and elected representatives of
Local Governments.
A Fellowship programme may be introduced in KIRTADS to
32 encourage applied research on topics relevant for SC/ST
Implemented
Development
iv. Social Welfare Department
The District Social Welfare Officer may be transferred to the
District Panchayat. The District Programme Officer may also be
transferred to the District Panchayat. The Child Development
Programme Officers (CDPOs) could be placed under the Block
Partially
33 Panchayat. The ICDS Supervisor should be placed under the
implemented
Village Panchayat. A rearrangement should be done to ensure
that the three Corporations get a senior officer of the Social
Welfare Department. Similarly Assistant Child Development
Officers could be redeployed to the urban local bodies.
The service area of ICDS Supervisors in rural areas may be made
34
Implemented
co-terminus with that of the Village Panchayat
All Village Panchayats and urban local governments would
35 provide facilities for ICDS Supervisors to be located in their
Implemented
office
The Social Welfare Department institutions could be brought
36
Not implemented
under the management of the District Panchayats
14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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37

38

39
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Considering the special needs of each institution, it is necessary
to train the persons managing these institutions. For this, the
Not implemented
service of expert academic institutions teaching social work could
be utilised.
Neighbourhood support systems in the form of 'SuhridSamithis'
may be empowered to function as a kind of management
Implemented
committee functioning in support of the local self government
Government may appoint a team of three to five specialists in the
field as honorary guardians for each of the institutions. These
Not implemented
persons can participate in the meetings of the 'SuhridSamithis'
and provide regular reports.

40

All details of functioning of these institutions including accounts
should be made public

41

The management of the institutions should be left to nongovernment organisations of repute, selected through a Not implemented
transparent process to verify the credentials

42

Various skill formation activities taken up in the institutions of
the department like Juvenile Homes, Special Homes, Vocational
Training Centres, etc. may be reassessed and modern skills
particularly those related to Information Technology may be
imparted.

43

The regional set up of the department may be modified and the
regional officers could be used for monitoring and internal Not implemented
auditing

44

In the context of decentralisation, Social Welfare Department
should focus on Women and Child Development as well as
rehabilitation of various kinds of physically and mentally
challenged people.
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There are empaneled NGOs
which receive department
support
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45

46

47

48

Virtual organisations can be created to converge the services of
Local Governments, Health Department, Autonomous Societies
Not implemented
like District Locomotor Society and public sector organisations
like Kerala State Handicapped Persons Welfare Corporation Ltd.
A management manual should be prepared for Anganwadis with
Implemented
focus on Child Services for the use of the Local Governments
Minimum facilities as well as desirable facilities in a model
Anganwadi in terms of requirement of space, equipment,
teaching aids, etc. may be prepared so that Local Governments
Implemented
could take up a phased programme of development of
Anganwadis
For training, the department may support training units which can
be located in KILA and SIRD for taking care of the training needs
Implemented
of departmental personnel as well as the sector covered
department
REPORT IX: PERSONNEL REFORMS – PART II

i. Improving the Working Environment in Government Offices
1

2

A spatial rearrangement should be done in all public offices,
especially the bigger ones at the State and District levels to ensure
No information
that there is a logical spatial ordering in the location of sections
related to flow of work
The District level officer may be authorised to weed out and
destroy unwanted records. Each department should issue
operational instructions for identifying such superfluous records.
Thereafter, arrangements should be made to transfer disposals to Not implemented
the record room within one month. The existing records and the
newly arrived records should be arranged properly and indexed
for easy reference.
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3

To create a pleasant setting, beautification of surrounding space
both within and outside office buildings may be encouraged. This
has to be achieved within available funds or using local
sponsorships.

Partially
implemented

4

Toilet and drinking water facilities have to be provided in every
office both for the staff and the public.

Partially
implemented

5

All offices which are frequented by the public should have some
minimum facilities for the visitors - at least seats while waiting in
the office. Visitors' corners may be earmarked in larger offices.
Offices of the Heads of Department and the district offices should
have recreation room for staff. There should also be reasonably
well furnished meeting rooms.

Partially
implemented

6

Government may prepare a department-wise status paper of the
infrastructure required for offices, infrastructure available and Not implemented
quantify the gap

7

Action plan for construction of staff quarters needs to be
prepared. The most difficult areas may be identified and the
Not implemented
requirement of quarters determined. They can again be provided
in a phased manner within the budgetary allocation.

ii. Structural Issues relating to Personnel Reforms
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8

The upper age limit for entry in to service may be reduced by five
Not implemented
years in phases

9

The constitution of a Kerala Civil Service with a cadre strength
equal to 25% of the number of nontechnical posts which exists at Not implemented
and above the level of the first gazetted post

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്, പ്കരളം
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iii. Travel and Medical Benefits
10

Each Secretary to Government should prepare a T.A. estimate for
the departments under his control. This should be sent to the Not implemented
Finance Department.

11

For making the assessment, each Head of Department should be
asked to give a statement indicating the arrears of T.A. in his Not implemented
Department and the requirement for the coming year.

12

The Finance Department should prepare the budget estimates
Not implemented
based on such assessments made by Secretaries.

13

For the different Departments in the Secretariat, such an exercise
should be done by the Chief Secretary or Additional Chief Not implemented
Secretary

14

Government may reimburse medical expenses, the amount of
which is less than Rs. 500/- per month on the basis of a
declaration by the employee and the accompanying cash bills Not implemented
signed by the Doctor who has actually prescribed them
irrespective of whether he is in government service or not.

15

Government may negotiate with private providers of health and
work out a reimbursement system

16

A medical insurance scheme is suggested with equal contribution
from Government and the Employees

14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്

223

കമ്മീഷന് പ്രവര്ട്തനങ്ങള്

iv. Retirement and Post-retirement Scenario
17

18

19

In Kerala an upward revision of retirement age would have many
social consequences. The Committee would only request the Not implemented
Government to take an early decision
Provisional/Anticipatory pension benefits as envisaged in Rules
3-A and 116 of KSR should be sanctioned in all cases within two
Implemented
months of the date of retirement when regular pensionery benefits
including DCRG cannot be sanctioned within that period
Action, if any, under Rule 3 should be finalised at any rate within
one year of the date of retirement. Regular pension benefits
Implemented
should be sanctioned in the above mentioned cases within one
month of the completion of Rule 3 proceedings.

20

Regular pension should be sanctioned in all other cases within
two months from the date of retirement

Implemented

21

Training on behavioural aspects needs to be given to the Treasury
staff and strict action should be taken against persons indulging
in rude behaviour

Implemented

22

The expansion of the existing modes of disbursement, i.e. through
Treasuries, through Banks and through money order

Implemented

v. Legal and Institutional

224

23

Restructuring the Public Services Act

Not implemented

24

Civil Services Board (CSB)

Not implemented

25

State Administrative Tribunal
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REPORT X: EXECUTION OF PUBLIC WORKS

1

There has to be a meticulous planning of Public Works. For each
work detailed estimates have to be taken and PERT charts
showing the intended progress of work and expected flow of Not implemented
funds must be made compulsory. The annual action plan should
be integrated so that the priorities of works are clearly laid down.

2

The standards and specifications may be thoroughly revised
providing for various cost effective as well as mechanical Not implemented
technologies

3

The Schedule of Rates should be updated every year and made
applicable from the 1st of April. In case some items experience
sudden spurt in cost, there should be a mechanism for immediate Not implemented
enhancement. The Schedule also has to take care of regional
variation in costs.

4

The right to information should be operationalised in respect of
Public Works. All the worksites should have boards showing
Not implemented
various details like materials to be used, funds intended to be
spent, schedule of major activities, etc.

5

6
7

The Chief Technical Examiner should be given a key role. The
CTE should be allowed to outsource some of the inspections and Not implemented
quality tests.
For works costing Rs. 25 lakhs and more a third-party quality
assurance system may be introduced. Academic institutions may Not implemented
be involved in this.
Computer based monitoring system is suggested both to watch
Implemented
the physical as well as financial progress
14-ാമത് റിപ്പാര്ട്ട്
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8

For getting architectural designs as well as structural designs a
panel of professional consultants, individual as well as
institutional may be prepared and the departments allowed to Not implemented
utilise the services on payment of a prescribed fee fixed as
percentage of the costs subject to monetary ceilings

9

Training needs assessment may be prepared and a capacity
building plan chalked out especially a modular continuing
engineering education systems. This could be done by respected
agencies like IIM. The existing institutions could be strengthened
to impart high quality training. Tie ups may be sought with
national institutions. It is suggested that one percent of the Plan
Funds may be set apart for training. These institutions should also
start R&D particularly with reference to technology adoption.

10

A legislation to be made covering key points like prioritization of
works, financial discipline, due process in tendering and payment Not implemented
of bills, complaints system, transparency requirements, etc.

Partially
implemented

REPORT XI: INTERFACE BETWEEN GOVERNMENT AND PUBLIC SECTOR UNITS
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1

Government Control

2

Corporate Plans

Partially
implemented

3

Performance Contracts

Partially
implemented

4

Monitoring System

Partially
implemented
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5

Ensuring Accountability

Not implemented

6

Grouping of Companies

Not implemented

7

Management

Implemented

8

Human Resource Development

Implemented

9

Information Technology

Implemented
REPORT XII: HEALTH SERVICES DELIVERY

1

Offsetting the financial stress

2

The Hospital Development Committees could be further
activated. They may be given ideas for local resource raising and
be given the freedom to utilise the resources subject to general
guidelines.

3

In all secondary and tertiary hospitals Pay Clinics may be started.
In the case of secondary hospitals the local governments may be Not implemented
given the freedom to start Pay Clinics.

4

The local governments may be given the freedom to upgrade
hospitals or provide special services subject to the condition that
the additional cost would be raised locally either through Not implemented
donations or through imposition of cess by the Village Panchayat
or Municipality or through user charges

Implemented
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5

To reduce the cost of drugs which is fast increasing due to the
new trade regime, it is suggested that a Drug Formulary system
for the whole State be designed starting with tertiary hospitals.
The drugs should be prescribed as per the formulary with the
essential drugs being given free and the non-essential drugs being
given on payment.

6

A three-tier health system has to be designed. The minimum
facilities available at each level should be determined and be
made available at the earliest. For each level there should be a
referral protocol.

7

There should be reservations in specialist courses for existing
doctors subject to a strict bond for continued service

8

9

10

228

Implemented

No information

There should be regulation of hospitals in the private sector
through law. The focus should on minimum infrastructure
No information
facilities, basic staffing norms, maintenance of ethical standards,
and management of hazardous waste.
For strengthening the doctor-patient relationship, clear
management protocols would have to be prepared at each level.
Like, the Patients’ Charter, which clearly indicates the services, Not implemented
he can expect and the minimum standards assured within existing
constraints.
To bring about inter-disciplinary linkages Councils may be set up
at the State, District and local government levels with Not implemented
representatives of the three systems of medicine
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11

12

13

14

The minimum infrastructure standards required and the desirable
level envisaged may be identified and an action plan prepared by
the local governments to reach these levels with the resources
available in their hands. The medical officers concerned should
facilitate preparation of such action plans based on general No information
guidelines to be issued by the Government. For areas which have
comparatively deficient facilities, compensatory assistance
would be needed to cover existing gaps between them and the
developed areas.
A Community Health Planning Handbook may be prepared and
training given to local governments for preparation of Not implemented
participatory health plans at the local level
Management manuals have to be prepared for each kind of
hospital. These manuals should have one portion explaining the
obligatory aspects relating to hospital running and another Not implemented
portion, which is advisory in nature to promote efficient
management.
Specialized Ayurvedic treatment to people from outside the State
as well as outside the country. The department of ISM may link
Implemented
up through the department of Tourism and advertise their
facilities widely.

REPORT XIII: DECENTRALISATION INITIATIVES IN KERALA – INSTITUTIONALISATION ISSUES

15

The existing Financial Management System has to be revamped
and restructured thoroughly. This is the opportunity for bringing
in the state-of-the-art practice in local government financial Not implemented
management with reference to budgeting, accounting and
auditing.
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16

An independent Audit Commission be set up for conducting the
Not implemented
audit of local governments

17

Internal committees may be set up by the Department of Local
Self- Government and Department of Finance respectively

Not implemented

18

A booklet on Citizen entitlement vis-a-vis local governments may
be prepared and made available to every family. This booklet
should explain in simple language the basic rights and duties of
the citizen in relation to local government matters.

Implemented

19

The Kerala Panchayat Raj and the Kerala Municipality Act 1994
provide for a Code of Conduct. Government may call for
suggestions from various employees’ organizations, local
Not implemented
governments, non-government organisations and experts in
public administration. Drawing on the suggestions, a draft Code
may be prepared.

20

An Action Research Project may be launched through NGOs,
Local Governments themselves and Government officials to
improve the participatory Planning process at the GramaSabha
and Ward Sabha level

21

The Government may set up sectoral Committees to further
Not implemented
define the functional domain

22

The Public Works Manual may be re-written completely for the
use of local governments. The revised manual should aim at Not implemented
simplicity, transparency, accountability and efficiency.

ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷന്, പ്കരളം

No information

KILA is preparing the
manual

അനുബന്ധം-3

23

Joint training programmes should be arranged for departmental
Not implemented
officials and elected representatives

24

A reporting system by the department to the Local Self
Government Department and the Planning Department needs to Not implemented
be prescribed

25

Strengthening the co-ordination mechanism in local governments
especially the Village Panchayats and Municipalities. A nodal
officer capable of following-up on the decisions of local Not Implemented
governments would be required, acting as a kind of chief
executive.

26

Virtual organizations consisting of local governments may be set
up for the purpose of integrated area development planning and Not implemented
taking up joint schemes benefiting a group of local governments

27

Strengthening of institutions- An expert evaluation may be made
of the functioning of Ombudsman and necessary changes brought
about

Implemented

REPORT XIV: SECRETARIAT REFORMS - Not Accepted – No GOs are issued
REPORT XV: REFORMING THE GOVERNMENT – Not Accepted – No GOs are issued
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