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മുഖവുര

അധികാരേിവകന്ദ്രീകരണയം സുസ്ിരമാക്കുന്നതിനാേശ്മായ നയപരവയം നിയമ
പരവമായ പ്രേർത്തനങ്ങളിൽ സർക്ാരിവനയയം തവദേശസ്വയയംഭരണേകുപ്ിവനയയം 
സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സയംേിധാനമാണ് വ�ാക്ൽ ഗേണ്മെന്് കമ്്രീഷൻ. ണ്സൻ  
കമ്ിറ്ി എന്നറിയണ്പ്ട്ട അധികാരേിവകന്ദ്രീകരണകമ്ിറ്ിയണ്െയയം തുെർന്ന് രൂപ്രീ 
കരിച്ച കൺസൾവട്ടറ്്രീേ് കമ്ിറ്ിയണ്െയയം തുെർച്ച കൂെിയാണിത്. 2016-ൽ പുന: 
സയംഘെിപ്ിക്ണ്പ്ട്ട നി�േിലുള്ള വ�ാക്ൽ ഗേണ്മെന്് കമ്്രീഷണ്ന് ചുമത�കളിൽ  
പ്രധാനണ്പ്ട്ട ഒന്നായിരുന്നു അഞ്ചുേകുപ്പുകൾ ഏക്രീകരിച്ച് തവദേശസ്വയയംഭരണ 
േകുപ്് രൂപ്രീകരിക്കുന്ന പ്രേർത്തനയം. 

ഏക്രീകൃതസയംേിധാനയം രൂപകല്പനണ്െയ്തുണ്കാണ്് േിവശഷാൽ െട്ടങ്ങൾ രൂപ്രീക 
രിച്ചതു മുതൽ െട്ടങ്ങൾ അന്ിമണ്പ്ടുത്തുന്നതു േണ്രയള്ള പ്രേർത്തനങ്ങളുണ്െ േിേിധ 
ഘട്ടങ്ങളിൽ വ�ാക്ൽ ഗേണ്മെന്് കമ്്രീഷൻ തവദേശ സ്വയയംഭരണ േകുപ്പുമായി  
വെർന്നു പ്രേർത്തിച്ചിട്ടുണ്്. കൂൊണ്ത സർക്ാർ നിർവദേശപ്രകാരയം ഏക്രീകൃത 
േകുപ്ിണ്ന് പ്രേർത്തനസഹായിയായ ഒരു ഫയംഗ്ഷണൽ മാന്വൽ രൂപണ്പ്ടുത്തുന്ന
തിനുള്ള രൂപവരഖയയം കമ്്രീഷൻ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്്. 

േളണ്ര അപൂർേമായി മാത്യം സർേ്രീസ് വമഖ�യിലുയം അധികാര േിവകന്ദ്രീകരണ
വമായി ബന്ധണ്പ്ട്ടുയംനെക്കുന്ന ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രക്ിയ എന്ന നി�യിൽ ഏക്രീകൃത 
തവദേശ സ്വയയംഭരണ സർേ്രീസ് രൂപണ്പ്ടുത്തുന്നതിനായി നെത്തിയ പഠന േിശക
�ന പ്രേർത്തനങ്ങൾ വരഖണ്പ്ടുത്തി േയ്ക്കുന്നതിനാണ് വ�ാകയുണ്മവന്ഷൻ റിവപ്ാർട്ട് 
തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്. കൂൊണ്ത ഏക്രീകൃത േകുപ്് നി�േിൽ േരുന്നവതാണ്ൊപ്യം 
ഭരണനിർേഹണ സയംേിധാനവമായി ബന്ധണ്പ്ട്ട് േരുത്താൻ കഴിയന്ന മാറ്ങ്ങൾ 
സയംബന്ധിച്ച നിർവദേശങ്ങളുയം ഈ റിവപ്ാർട്ടിണ്ന് ഭാഗമാണ്. കമ്്രീഷൻ തയ്ാറാ
ക്ിയ കരെ് േിവശഷാൽ െട്ടങ്ങളുയം, ഈ േിഷയത്തിൽ സാധാരണ ഉന്നയിക്ണ്പ്ൊ
വന്ന വൊദ്ങ്ങളുയം അേയണ്െ ഉത്തരങ്ങളുയം, ഫയംഗ്ഷണൽ മാന്വ�ിണ്ന് രൂപവരഖയയം 
വെർന്നതാണ് റിവപ്ാർട്ടിണ്ന് രണ്ായം ഭാഗയം.

െട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നതെക്യം ണ്പാതുസർേ്രീസ് രൂപ്രീകരണവമായി ബന്ധണ്പ്ട്ട 
പ്രേർത്തനങ്ങൾക്ായി വ�ാക്ൽ ഗേണ്മെന്് കമ്്രീഷണ്ന ചുമത�ണ്പ്ടുത്തിയ 
സയംസ്ാന സർക്ാരിവനാടുള്ള അകകതേമായ നന്ി കമ്്രീഷൻ വരഖണ്പ്ടു 
ത്തുന്നു. ആശയത�ത്തിൽ രൂപയംണ്കാള്ളുന്ന നൂതനപരിേർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായ 
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വനതൃത്വത്തിണ്ന് ഉറച്ച നി�പാടുയം പിന്തുണയമില്ാണ്ത പ്രാേർത്തികമാക്ാനാേില്.
ഇത്തരണ്മാരു പ്രേർത്തനത്തിന് വനതൃത്വയം ണ്കാടുക്കുന്നത് ബഹുമാനണ്പ്ട്ട തവദേശ 
സ്വയയംഭരണ േകുപ്്  മന്തി ശ്്രീ എയം േി വഗാേിന്ൻ മാസ്റ്ററാണ്. ഈ റിവപ്ാർട്ടിന് 
അേതാരിക നല്ാൻ സമ്തിച്ച ബഹുമാനണ്പ്ട്ട മന്തിവയാടുള്ള നന്ി കമ്്രീഷൻ 
വരഖണ്പ്ടുത്തുന്നു. കമ്്രീഷണ്ന് ണ്മമ്പർ ണ്സക്ട്ടറികൂെിയായ തവദേശ സ്വയയംഭരണ 
േകുപ്് അ�്രീഷണൽ െ്രീഫ് ണ്സക്ട്ടറി ശ്്രീമതി ശാരദാമുരള്രീധരൻ കമ്്രീഷണ്ന് 
എല്ാ പ്രേർത്തനങ്ങൾക്കുയം നല്ിയ പിന്തുണയയം നന്ിപൂർവ്യം ഓർമ്ിക്കുന്നു.

െട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധണ്പ്ട്ട െർച്ചകളിൽ  ആശയങ്ങളുയം ആശങ്ക 
കളുയം പങ്കുേച്ച് ക്ിയാത്മക നിർവദേശങ്ങൾ നല്ി സഹകരിച്ച വകരള ഗ്ാമ പഞ്ായത്ത് 
അവസാസിവയഷൻ, വകരള വ്ാക്് പഞ്ായത്ത് അവസാസിവയഷൻ, വകരള ജില്ാ 
പഞ്ായത്ത് പ്രസി�ന്്സ് വെയംബർ, വെയംബർ ഓഫ് മുനിസിപ്ൽ ണ്െയർണ്മൻ-
വകരള, വമവയഴ്് കൗൺസിൽ - വകരള എന്ന്രീ സയംഘെനകവളാടുയം കമ്്രീഷൻ 
കൃതജ്ഞത വരഖണ്പ്ടുത്തുന്നു. അയംഗ്രീകൃത സർേ്രീസ് സയംഘെനകളുമായയം കാറ്ഗറി 
സയംഘെനകളുമായയം കമ്്രീഷൻ േിേിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂെിക്ാഴ്ചകൾ നെത്തിയിരുന്നു.
ഓവരാ സയംഘെനകളുമായി നെത്തിയ ആശയേിനിമയത്തിൽ സജ്രീേമായി 
സഹകരിച്ച എല്ാ സയംഘെനാവനതാക്വളയയം കമ്്രീഷൻ നന്ി അറിയിക്കുന്നു. 

കമ്്രീഷണ്ന് പ്രേർത്തനങ്ങൾക്് എല്ാ പിന്തുണയയം നല്ിയിരുന്ന തവദേശ 
സ്വയയംഭരണ േകുപ്് മുൻ മന്തിമാരായ ശ്്രീ ണ്ക െി ജ�്രീൽ, ശ്്രീ എ സി ണ്മായ്്രീൻ  എന്നി 
േണ്രയയം മുൻ ണ്മമ്പർ ണ്സക്ട്ടറി ശ്്രീ െി ണ്ക വജാസ് , ഐ  എ എസിണ്നയയം എൽ 
എസ്  ജി �ി ണ്പെഷൽ ണ്സക്ട്ടറി കണ്ണൻ ആർ എസിണ്നയയം കമ്്രീഷൻ നന്ി 
വയാണ്െ ഓർമ്ിക്കുന്നു. കമ്്രീഷണ്ന് പ്രേർത്തനങ്ങൾക്് എല്ാേിധ സഹായങ്ങളുയം 
നല്ിയ തവദേശ സ്വയയംഭരണ േകുപ്ിണ്� എല്ാ ഉവദ്ാഗസ്ർക്കുയം ബഹുമാനണ്പ്ട്ട 
മന്തിമാരുണ്െ വപഴ്ണൽ സ്റ്റാഫ് അയംഗങ്ങൾക്കുയം വ�ാക്ൽ ഗേൺണ്മന്്  കമ്്രീഷൻ 
ഓഫ്രീസ്  ണ്സക്ട്ടറി ചുമത� േഹിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ായത്ത്  േകുപ്ിണ്� വജായിന്്   
�യറക്ടർമാർക്കുയം നന്ി വരഖണ്പ്ടുത്തുന്നു. ഈ റിവപ്ാർട്ട്  പ്രസിദ്്രീകരിക്കുന്നതിനുയം  
കൂെ ാണ്ത, കമ്്രീഷണ്ന് മറ്റു പ്രേർത്തനങ്ങൾക്കുയം പിന്തുണ നൽകിയ കി� �യറക്ടർ 
ജനറൽ വ�ാ. വജായ്  ഇളമണിനുയം നന്ി വരഖണ്പ്ടുത്തുന്നു.

കമ്്രീഷണ്ന് പ്രേർത്തനങ്ങൾക്് ആേശ്മായ എല്ാേിധ പിന്തുണയയം നൽകിയ  
സ്രീനിയർ സൂപ്രണ്് ശ്്രീമതി എസ് എസ് അജിത, �ാറ്ാ എൻട്ി ഓപ്വററ്ർ 
ശ്്രീമതി �ി ശ്്രീക�, ഓഫ്രീസ്  അസിസ്റ്റന്റുമാരായ ശ്്രീ പി സുകുമാരൻ,  ശ്്രീമതി 
എൻ ജയ, ശ്്രീമതി പി രാജിനി അമ് എന്നിേർക്കുയം കമ്്രീഷൻ ഹൃദയയം നിറഞ്ഞ 
നന്ി വരഖണ്പ്ടുത്തുന്നു.

ല�ോ. സി െി വില�ോദറ്
തിരുേനന്പുരയം    ണ്െയർമാൻ
02.02.2022  വ�ാക്ൽ ഗേൺണ്മന്്  കമ്്രീഷൻ
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തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 
രൂപീകരണവും നവദ്കരള സൃഷ്പിയം

എം വി ലഗോവിന്ദൻ െോസ്റ്റർ 
തലദേശസ്വയംഭരണ,  എക്സൈസറ് വകുപ്റ് െന്തി

േികസനനെത്തിപ്ിൽ ജനങ്ങണ്ള വകന്ദസ്ാനത്ത് ണ്കാണ്ടുേരുന്നതിനുള്ള ഭരണ 
കൂെഇെണ്പെ�ായിരുന്നു 25 േർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വകരളയം പര്രീക്ിച്ചു നെപ്ാക്ിയ 
ജനക്രീയാസൂത്ണയം. മുപ്ത് ശതമാനയം പദ്തി തുക തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപന 
ങ്ങൾക്് കകമാറുന്നതിന് സയംസ്ാന സർക്ാർ ത്രീരുമാനിക്കുകയയം കകമാറിക്ി
ട്ടിയ തുക ജനങ്ങളുണ്െ മുൻഗണനകൾക്നുസരിച്ചുള്ള പദ്തികൾ നെപ്ാക്കുന്നതിന് 
തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങണ്ള സജ്ജമാക്കുകയയം ണ്െയ്യുക എന്നതാണ് ജനക്രീ
യാസൂത്ണത്തിണ്ന് അെിസ്ാനയം. ഇത്തരത്തിൽ പദ്തികൾ ആസൂത്ണയം ണ്െയ്യു
ന്നതിനുയം നെപ്ാക്കുന്നതിനുയം ഗ്ാമസഭ/ോർ�്സഭ മുതൽ ജില്ാ ആസൂത്ണസമി
തിേണ്ര േിപു�മായ സയംേിധാനങ്ങളുയം നിയമപരമായി ണ്കാണ്ടുേന്നിരുന്നു. ഒവട്ടണ്റ 
േിപ്ലേകരമായ ഭരണ പരിഷ്കരണ നെപെികളുയം തുെർന്ന് നെപ്ാക്കുകയണ്ായി.

ണ്താഴി�ാളികണ്ളയയം കൃഷിക്ാണ്രയയം സയംഘെിപ്ിച്ചുണ്കാണ്് ജാതി-ജന്ി-നാടു
ോഴിത്തത്തിണ്നതിണ്ര സാമൂഹികപരിഷ്കരണ പ്രസ്ാനങ്ങളുയം കമയൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ാ
നവയം നെത്തിയ സമരങ്ങളുയം ഇെണ്പെലുകളുമാണ് അധികാര േിവകന്ദ്രീകരണത്തിണ്ന്  
രാഷ്ട്രീയയം വകരളത്തിൽ വേരുറപ്ിക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. ഇങ്ങണ്ന േികസിച്ചു 
േന്ന പുവരാഗമന ജനക്രീയ ഉള്ളെക്മുള്ള ജനാധിപത് രാഷ്ട്രീയത്തിണ്ന് അന്ര്രീക്
മാണ് േ�ിയ ശതമാനയം പദ്തി തുക തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് വനരിട്ട് 
കകമാറിണ്ക്ാണ്് േിപ്ലേകരമായ േിധയം അധികാരേിവകന്ദ്രീകരണയം നെപ്ാക്കുന്ന
തിനുള്ള ആത്മേിശ്വാസയം നമുക്് നല്ിയത്. ഇന്്യിണ്� മണ്റ്ാരു സയംസ്ാനവയം 
ഇതുേണ്ര ണ്െയ്ാത്ത ഒരു നെപെിയാണിത്.

ഇത്തരത്തിൽ പദ്തിേിഹിതയം കകമാറിണ്ക്ാണ്് ജനക്രീയാസൂത്ണയം ആരയം 
ഭിച്ചവപ്ാൾ അതിന്  േ�ിയ �ക്്ങ്ങളുയം ഉണ്ായിരുന്നു. കക്ിരാഷ്ട്രീയത്തിനുയം 
േിഭാഗ്രീയ െിന്കൾക്കുയം അത്രീതമായി പ്രാവദശിക േികസനത്തിൽ എല്ാേരുയം 
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കകവകാർക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന്. വകരളത്തിണ്� അധികാരേിവക
ന്ദ്രീകരണ പ്രസ്ാനത്തിണ്ന് താത്വികനുയം മാർഗദർശിയമായ സഖാേ് ഇ എയം എസ് 
നമ്പൂതിരിപ്ാെ് ഇതു സയംബന്ധിച്ച് പിന്ന്രീെ് ഇങ്ങണ്ന പറയകയണ്ായി:

"ജനക്രീയാസൂത്ണയം ഉദ്ഘാെനയം ണ്െയ്ിരുന്ന കാ�ത്ത് അത് രാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ാനമാണ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്ിസ്റ്റ് പാർട്ടിയണ്െ പ്രസ്ാനമാണ് 
എന്ന നി�യ്ക്കുള്ള േിമർശനമുണ്ായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 
പഞ്ായത്തുകൾക്കുയം നഗരസഭകൾക്കുയം അധികാരയം നല്ിണ്കാണ്്, അേ
ണ്രണ്ക്ാണ്് േികസന പ്രേർത്തനങ്ങൾ നെത്തിക്കുക എന്നതിനുള്ള 
പദ്തിയായിരുന്നു ജനക്രീയാസൂത്ണയം. അത് രാഷ്ട്രീയമല്. ത്രീർച്ചയായയം 
രാഷ്ട്രീയമുണ്തിൽ പണ്ക് അത് കക്ിരാഷ്ട്രീയമല്. ജനങ്ങളുണ്െ രാഷ്ട്രീയ
മാണ്. അതുണ്കാണ്ാണ് ജനക്രീയാസൂത്ണയം എന്ന് പറയന്നത്.''

ഉല്പാദനവമഖ� ശക്തിണ്പ്ടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു മണ്റ്ാന്ന്. ഈ വമഖ�യിൽ 
സ്വയയംപര്ാപ്തത വനെിണ്ക്ാണ്്, പ്രധാനമായയം കാർഷികവമഖ�യിൽ അന്
സയംസ്ാനങ്ങണ്ള ആശ്യിവക്ണ്ി േരുന്ന അേസ്യിൽ മാറ്മുണ്ാക്കുക എന്ന
തായിരുന്നു. ഇങ്ങണ്ന വയാജിച്ചുള്ള േികസന പ്രേർത്തനങ്ങളുണ്െ മുഖ്�ക്്യം. 
ഉല്പാദനവമഖ�യിണ്� േളർച്ചയിലൂണ്െ സയംസ്ാനത്തിണ്ന് സാമ്പത്തിക അെിത്തറ 
ശക്തിണ്പ്ടുത്തുക എന്ന�ക്്വയം ഇതുസയംബന്ധിച്ച് ഇ എയം എസ് രൂപണ്പ്ടുത്തിയ 
കാഴ്ചപ്ാെിന് ഉണ്ായിരുന്നു. 1990 കളിണ്� േികസനെർച്ചകളിൽ എവപ്ാഴയം ഉന്ന
യിക്ാറുള്ള ഉയർന്ന ജ്രീേിതസൂെികയയം താഴ്ന്ന ആവളാഹരിേരുമാനവണ്മന്ന വകരള
ത്തിണ്ന് േികസന കേരുദ്്ത്തിന് പരിഹാരയം കണ്ണ്ത്തുക എന്ന �ക്്വയം ഈ 
കാഴ്ചപ്ാെിൽ ഉളളെങ്ങിയിരുന്നു. ധാരാളയം വറാഡുകളുയം പാ�ങ്ങളുയം ഉണ്ാക്കുകയയം, 
ആശുപത്ികൾക്കുയം സ്കൂളുകൾക്കുയം സൗകര്മുള്ള ണ്കട്ടിെങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുകയയം ണ്െയ്തു 
ണ്കാണ്് പശ്ാത്ത� േികസന വമഖ�യിൽ അഭൂതപൂർേമായ േളർച്ചയാണ് ജന
ക്രീയാസൂത്ണത്തിണ്ന് ഭാഗമായി വകരളയം വനെിയത്. പശ്ാത്ത� വമഖ�യിലുള്ള 
േളർച്ച ണ്മച്ചണ്പ്ട്ട േിദ്ാഭ്ാസവയം ആവരാഗ് സൗകര്ങ്ങളുയം സാധാരണക്ാർക്് 
പ്രാപ്മാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ാക്ി എന്നത് സയംശയമില്ാത്ത കാര്മാണ്. 
എന്നാൽ ഉൽപാദന വമഖ�യിൽ ഇ എയം എസ് അെക്മുള്ളേർ ജനക്രീയാസൂത്ണ
ത്തിണ്ന് ആരയംഭകാ�ത്ത് ആഗ്ഹിച്ച േിധമുള്ള േളർച്ച വനെിണ്യടുക്ാൻ ഇനിയയം 
കഴിഞ്ഞിട്ടില്.

ജനക്രീയാസൂത്ണത്തിണ്ന് 25 േർഷങ്ങൾക്ിപ്പുറയം മനുഷ്ജ്രീേിതത്തിണ്ന് 
സമസ്ത വമഖ�കളിലുയം പുവരാഗതിയയം േളർച്ചയയം സൃഷ്ിച്ചുണ്കാണ്് ഒരു നേവകരളയം 
ണ്കട്ടിപ്ടുക്കുന്നതിന് സർക്ാരുയം തവദേശസ്വയയംഭരണ സർേ്രീസുയം പ്രതിജ്ഞാബ
ദ്മാണ്. എല്ാേണ്രയയം ഉൾണ്ക്ാണ്് ണ്കാണ്ടുള്ള ഒരു നേവകരളയം താണ്ഴനിന്നുയം 
മുകളിവ�ാട്ട് ണ്കട്ടിപ്ടുക്കുക എന്നതാണ് തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുണ്െയയം 
േകുപ്ിണ്ന്യയം മുഖ് ചുമത�യായി സർക്ാർ കാണുന്നത്. ഇതിനായി സാവങ്കതിക
വമഖ�യണ്െ േളർച്ചണ്യ പൂർണവതാതിൽ ഉപവയാഗിക്കുക എന്ന �ക്്വമുണ്്.
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ഉല്പാദനവമഖ�യിൽ മാത്മല്, പ്രാവദശികമായി വസേനതുറകളിലുയം ഐ െി 
അധിഷ്ിത സയംരഭങ്ങൾ േഴിയയം സാമ്പത്തികേളർച്ച സൃഷ്ിക്കുകയയം അതുേഴി ഗുണ 
വമന്യള്ള ണ്താഴിൽ, ആേശ്മുള്ള എല്ാേർക്കുയം �ഭ്മാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമത� 
യാണ് ഇതിൽ പ്രധാനണ്പ്ട്ടത്. ഈ പ്രേർത്തനത്തിണ്ന് ഭാഗണ്മന്ന നി�യിൽ  
സയംസ്ാനണ്ത്ത അതിദരിദ്രരായ മുഴേനാളുകണ്ളയയം അതിൽനിന്നു പുറണ്ത്തത്തി
ക്കുന്നതിനുയം ആേശ്മായ സാമൂഹ്സുരക്ാസയംേിധാനയം ഒരുക്കുന്നതിനുമുള്ള ചുമ 
ത�യയം നമുക്് േഹിക്ാനുണ്്. അർഹരായ മുഴേനാളുകൾക്കുയം േ്രീടുകൾ �ഭ്മാക്കുന്ന
തിനാരയംഭിച്ച ക�ഫ് മിഷൻ പ്രേർത്തനയം ഇവതാണ്ൊപ്യം പുവരാഗമിക്കുന്നു. കൂൊണ്ത 
ശുെിത്വപൂർണമായ വകരളയം എന്ന �ക്്യം വനടുന്നതിനുള്ള പ്രേർത്തനവയം സമയ
ബന്ധിതമായി പൂർത്തികരിവക്ണ്തുണ്്. പശ്ാത്ത�വമഖ�യമായി ബന്ധണ്പ്ട്ട 
േരുയംകാ� േികസനമാകണ്ട്ട കാ�ാേസ്ാ േ്തിയാനത്തിണ്ന് ഭാഗമായി കൂടുതൽ 
വ�ാ�മായിണ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന വകരളത്തിണ്ന് പരിസ്ിതിണ്യ പരിഗണിച്ചുണ്കാണ്് 
ശ്ദ്ാപൂർേമായിരിക്കുകയയം വേണയം. ഇത്തരണ്മാരു സമഗ്മായ പരിേർത്തനത്തിന്  
വനതൃത്വയം ണ്കാടുക്കുന്നതിണ്ന് ഭാഗമായാണ് ഏക്രീകൃത േകുപ്ിണ്ന്യയം സർേ്രീസി 
ണ്ന്യയം രൂപ്രീകരണണ്ത്ത സർക്ാർ കാണുന്നത്. വമല്പറഞ്ഞ പ്രഖ്ാപിത �ക്്ങ്ങൾ 
വനെിണ്യടുക്കുന്നതിന് തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് ആേശ്മായ ഭരണ 
പരമായ സഹായയം എത്തിച്ചുണ്കാടുക്കുക എന്നതാണ് ഏക്രീകൃത തവദേശസ്വയയംഭരണ 
േകുപ്ിണ്ന് പ്രധാന �ക്്യം. മുപ്ത്തിഒന്നായിരത്തി�ധികയം സ്ിരയം ജ്രീേനക്ാരുയം 
ഏഴായിരവത്താളയം േരുന്ന കണ്ിജന്് ജ്രീേനക്ാരുയം വെരുന്ന ഈ ണ്പാതുസർേ്രീ
സാണ് സയംസ്ാനത്തുയം ജില്യിലുയം ഏക്രീകൃത കാര്ാ�യങ്ങൾ സഹിതയം നി� 
േിൽ േരുന്നത്. ഇേണ്രണ്യല്ായം വമൽപ്റഞ്ഞ �ക്്ങ്ങൾ വനടുന്നതിനായി കജേിക 
മായി ബന്ധിപ്ിക്കുകയയം സാവങ്കതിക സഹായവത്താണ്െ ഏവകാപിത ദുരന് നിർ 
േഹണ സയംേിധാനത്തിണ്ന് ഭാഗമായി മാറ്റുകയയം ണ്െയ്യുയം. ജ്രീേനക്ാരുണ്െ സർേ്രീസ്   
സയംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുയം അനുഭാേപൂർേയം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്ദ്യമു 
ണ്ാകുയം.

ജില്ാത�ത്തിൽ രൂപ്രീകരിക്കുന്ന ഏക്രീകൃതകാര്ാ�യയം മാ�ിന് നിർമാർജന 
പ്രേർത്തനങ്ങളിലുയം ദുരന് നിോരണ പ്രേർത്തനങ്ങളിലുയം ജില് മുഴേൻ ഏവകാപിത
മായ പ്രേർത്തനങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനുള്ള സയംേിധാനയം രൂപണ്പ്ടുത്തുന്നതിന് സഹാ
യകമാവയം എന്ന് സർക്ാർ പ്രത്രീക്ിക്കുന്നു. പ്രാവദശിക സാമ്പത്തികേികസനയം 
സാധ്മാക്കുന്നതിന് ഗ്ാമ-വ്ാക്്ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളുയം നഗരസഭകളുയം വയാജിച്ച 
പ്രേർത്തനപദ്തി ആേിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ജില്ാകാര്ാ�യത്തിന് കഴിവയണ് 
താണ്. തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കത്ത് സ്വ്രീകരിവക്ണ് നെപെി 
കൾക്കുയം, തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ിെയിൽ ഉണ്ാവകണ് ഏവകാപന
ത്തിനുയം ജില്ാകാര്ാ�യയം മുൻകക എടുവക്ണ്തുണ്്. പരിസ്ിതിണ്യ മനസ്ി�ാ 
ക്ിണ്ക്ാണ്് തവദേശസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുണ്െ പദ്തികൾ ആസൂത്ണയം ണ്െയ്യു 
ന്നതിന് ആേശ്മായ സാവങ്കതിക സഹായയം സ്ാപനത�ത്തിൽ �ഭ്മാക്ാൻ എൽ 
എസ് ജി �ി ആസൂത്ണ േിഭാഗത്തിന് സാധിവക്ണ്താണ്. ഇത്തരത്തിൽ നേ
വകരള നിർമിതിക്ാേശ്മായ സർവ്വതാന്മുഖമായ പ്രേർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്ണയം  
ണ്െയ്യുന്നതിനുയം നെപ്ാക്കുന്നതിനുയം ഏക്രീകൃത തവദേശസ്വയയംഭരണേകുപ്ിന് കഴിയയം. 



viii

ജനസൗഹൃദപരവയം ജനവകന്ദ്രീകൃതവമായ ഒരു സർേ്രീസ് തവദേശസ്വയയം ഭരണ  
സ്ാപനങ്ങൾ ക്ാണ്ക �ഭ്മാക്കുക എന്ന കെമ നിർേഹിക്കുന്നതിന് ഏക്രീകൃത 
േകുപ്ിന് കഴിവയണ്തുണ്്.

േിവശഷാൽ െട്ടങ്ങൾ രൂപ്രീകരിക്കുന്നതിനുയം ഇതിലൂണ്െ ണ്പാതുസയംേിധാനയം രൂപ്രീ 
കരിക്കുന്നതിനായയം കഴിഞ്ഞ നാലുേർഷക്ാ�മായി നെന്നുേരുന്ന ഔവദ്ാഗിക 
പ്രക്ിയയാണ് ഇവപ്ാൾ പൂർത്തിയാവന്നത്. ഏക്രീകൃത േകുപ്ിനാേശ്മായ കരെ് 
െട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്ിണ്ക്ാണ്് ഏക്രീകൃത സയംേിധാനയം രൂപകല്പന ണ്െയ്യുകയയം  
ണ്പാതുസർേ്രീസിനാേശ്മായ ഫയംഗ്ഷണൽ മാന്വ�ിനുള്ള രൂപവരഖ തയ്ാറാക്കു 
കയയം ണ്െയ്യുന്ന പ്രേർത്തനമാണ് വ�ാക്ൽ ഗേൺണ്മന്് കമ്്രീഷൻ നെത്തിയിട്ടു 
ള്ളത്. കൂൊണ്ത ഏക്രീകൃത േകുപ്് യാഥാർത്ഥ്മാക്കുന്നതിനാേശ്മായ നിർവദേശ 
ങ്ങളുയം സഹായങ്ങളുയം അതത് സമയങ്ങളിൽ സർക്ാരിന് കമ്്രീഷൻ നല്ിയിട്ടുണ്്.

ഇതിണ്ന് തുെർച്ചയായാണ് കരെ് േിവശഷാൽ െട്ടങ്ങൾ ഇവപ്ാൾ അന്ിമണ്പ്
ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു േകുപ്പുകൾ ഏക്രീകരിച്ചുണ്കാണ്് തവദേശസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ായി ണ്പാതുസർേ്രീസ് രൂപ്രീകരിക്കുന്നതിന് സയംസ്ാന സർക്ാർ 
നെത്തിയിട്ടുള്ള ശ്മയം മുൻമാതൃകകളില്ാത്തതാണ്. ഈ സാഹെര്ത്തിൽ അത്തര 
ണ്മാരു പ്രേർത്തനത്തിണ്ന് വ�ാകയുണ്മവന്ഷൻ റിവപ്ാർട്ടാണ് വ�ാക്ൽ ഗേൺ 
ണ്മന്് കമ്്രീഷൻ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്. ഏക്രീകരണവമായി ബന്ധണ്പ്ട്ട് തുെർന്നു  
േരുവത്തണ് മാറ്ങ്ങണ്ളക്കുറിച്ചുയം കമ്്രീഷൻ നിർവദേശങ്ങൾ സമർപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
സർേ്രീസ് വമഖ�യിലുയം േിവകന്ദ്രീകരണ െരിത്ത്തിലുയം അപൂർേമായി നെക്കുന്ന 
സങ്ക്രീർണമായ ഒരു പ്രേർത്തനണ്ത്ത വരഖണ്പ്ടുത്തിേയ്ക്കുന്നതിൽ വ�ാക്ൽ ഗേൺ
ണ്മന്് കമ്്രീഷൻ നെത്തിയ ഉദ്മണ്ത്ത അഭിനന്ിച്ചുണ്കാണ്് ഈ റിവപ്ാർട്ട് ജന 
സമക്യം അേതരിപ്ിക്കുന്നു.

തിരുേനന്പുരയം 
01.02.2022
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 5.1.6 വകരള ൌൺ ആൻ�്  കൺട്ി പ്ലാനിയംഗ് സർേ്രീസ് റൂൾസ്-2001 122
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 5.5  വകരള ൌൺ ആൻ�് കൺട്ി പ്ലാനിങ്  278
  സവബാർ�ിവനറ്് റൂൾസ് 
 5.6  വകരള വസ്റ്ററ്് റൂറൽ ണ്�േ�പ്ണ്മന്്  സർേ്രീസ് ണ്പെഷ്ൽ റൂൾസ്  279
 5.7   വകരള ജനറൽ സവബാർ�ിവനറ്് സർേ്രീസ് - റൂറൽ ണ്�േ�പ്ണ്മന്്   280

�ിപ്ാർട്ട്ണ്മന്്  ണ്പെഷ്ൽ റൂൾസ് 
 5.8  വകരള വസ്റ്ററ്് റൂറൽ ണ്�േ�പ്ണ്മന്്  എക്്റ്ൻഷൻ ണ്ട്യിനിങ്  281
 5.9   വകരള വ�ാക്ൽ ണ്സൽഫ് ഗേൺണ്മന്്  എൻജിന്രീയറിങ്  282

സർേ്രീസ് ണ്പെഷ്ൽ റൂൾസ് 
 5.10   വകരള വ�ാക്ൽ ണ്സൽഫ് ഗേൺണ്മന്്  എൻജിന്രീയറിങ്  283

സവബാർ�ിവനറ്് സർേ്രീസ് ണ്പെഷ്ൽ റൂൾസ് 
 5.11   ണ്സക്വട്ടറിവയറ്ിണ്� തവദേശസ്വയയംഭരണ േകുപ്ിൽ നെത്തിയ  284

ഏക്രീകരണ ഉത്തരേ് 



xvi

 6.1.1  െട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള േിേരങ്ങൾ വശഖരിച്ച ണ്പ്രവഫാമ 287
 6.1.2  വശഖരിച്ച േിേരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തയ്ാറാക്ിയ  294
  താരതമ്പട്ടിക 
 6.1.3  കമ്്രീഷനുമായി െർച്ച നെത്തിയ സയംഘെനകളുണ്െ േിേരങ്ങൾ  305
 6.1.4  െർച്ചയ്ക്   ക്ണിച്ചുണ്കാണ്ടുള്ള കമ്്രീഷണ്ന്  312
  കത്തിണ്ന് പകർപ്പുയം കുറിപ്പുയം
 6.2  കരെ് െട്ടങ്ങളുണ്െ എക്് ണ്പ്ലവനറ്റി വനാട്ട്  315
 6.3  പ്രിൻസിപ്ൽ �യറക്ടണ്റ നിയമിച്ചുണ്കാണ്ടുള്ള ഉത്തരേ്  316
 6.4   ണ്പാതുസർേ്രീസിണ്ന് കരെ്  േിവശഷാൽെട്ടങ്ങൾ  

പരിവശാധിക്കുന്നതിനായി മൂന്നയംഗകമ്ിറ്ി  
രൂപ്രീകരിച്ചുണ്കാണ്ടുള്ള ഉത്തരേ്  (2019)  318

 6.5  െട്ടങ്ങൾ അന്ിമമാക്കുന്നതിന് സർക്ാർ എടുത്ത  319
  ത്രീരുമാനങ്ങളുണ്െ ഉത്തരേ് 
 6.6  രൂപവരഖ തയ്ാറാക്കുന്നതിന് വ�ാക്ൽ ഗേൺണ്മൻറ് കമ്്രീഷണ്ന  
  ചുമത�ണ്പ്ടുത്തിണ്ക്ാണ്ടുള്ള ഉത്തരേ് 319
 6.6.1  പുനർനാമകരണയം ണ്െയ്തുള്ള ഉത്തരേ്  325
 6.6.2  ഉപേിഭാഗയം രൂപ്രീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരേ്  328
 6.6.3  ഐ െി ണ്സൽ രൂപ്രീകരിച്ച ഉത്തരേ്  330
 6.6.4  പരാതിപരിഹാരണ്സല്ലുയം അപ്വ�റ്്  അവതാറിറ്ിയയം  332
  രൂപ്രീകരിച്ചുണ്കാണ്ടുള്ള ഉത്തരേ് 
 7.1  ഏക്രീകൃത ഫങ് ഷണൽ മാന്വ�ിണ്ന് രൂപവരഖയണ്െ ആദ്വപജ് 334
 7.2 ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ തയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള രൂപവരഖയിണ്�  335
  നിർവദേശങ്ങൾ പരിവശാധിച്ച്  തുെർനെപെികൾ  
  തയ്ാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ിയള്ള സമിതിയണ്െ  
  രൂപ്രീകരണ ഉത്തരേ്  
 



11

അദ്ധ്യായം I

ആമുഖം
1.0. മുഖവുര

കേരളത്തിലെ വതികേന്ദ്രീകൃത ജനാധതിപത്യ സംവതിധാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച്  
വർഷം പൂർത്തിയാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൊണച് അധതിോരവതികേന്ദ്രീേരണത്തിൽ 
രാജ്യത്തിനച് മല്ാരു മാതൃേയായതി അഞ്ച്  ഭരണ വകുപ്പുേൾ ഏേ്രീേരതിച്ചുലോണ്ച് 
ഏേ്രീകൃത തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പും ഇതുമായതി ബന്ധലപെട്ട ഒരു ലപാതു സർവ്രീസം 
രൂപലപെടുത്തുന്ന വതിപ്ലവേരമായ നടപടതിയതികെക്ച് സംസ്ാന സർക്ാർ േടക്കുന്നതച്. 
അസംഭവ്യലമന്നച് ലപാതുകവ േരുതതിയതിരുന്ന തതിേച്ചും ദുഷച് േരവും സങ്്രീർണവുമായ 
ഒരു ഭരണ പരതിഷച് േരണ നടപടതിയാണച് ഇതതിലൂലട യാഥാർത്്യമാവുന്നതച്. അധതിോര 
വതികേന്ദ്രീേരണത്തിലറെ ചരതിത്രത്തിൽ കേരള സംസ്ാന രൂപ്രീേരണം മുതൽ 
സ്വ്രീേരതിച്ചുകപാന്നതിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ോഴ്ചപൊടതിലറെയം ഇടലപടലുേളുലടയം തുടർച്ചയായതി 
തലന്നയാണച് ഈ മാ്ലത്യം ോകണണ്തച്. 

തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിലൂലട നതിർവഹതിക്ലപെടുന്ന വതിേസന 
പ്രവർത്നങ്ങളും ഇതതിനാവശ്യമായ പദ്ധതതി ആസൂത്രണ പ്രവർത്നങ്ങളും സമഗ്രമായ 
ോഴ്ചപൊടതിലൂലടയം പരസ്പര ബന്ധതിതവുമായാണച് രൂപലപെടുകത്ണ്തച്. വതിവതിധ 
വകുപ്പുേളതിലൂലടയം മതിഷനുേളതിലൂലടയം മ്ച് ഏജൻസതിേളതിലൂലടയം നടപെതിൊക്ലപെടുന്ന 
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങൾ തകദേശസ്ാപനതെത്തിൽ ഏകോപതിത 
മാവുേയം പ്രകയാഗക്ഷമമാകുന്നു എന്നച് യഥാർഥത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുേയം ലചകയേണ് 
താണച്. വകുപ്പുേൾക്തിടയതിൽ ഇതതിനാവശ്യമായ ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനാണച് 
വതിവതിധ വകുപ്പുേളതിൽ നതിന്നുമുള്ള ജ്രീവനക്ാലര തകദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ച് വതിട്ടുലോടുത്തു 
ലോണ്ടുള്ള ത്രീരുമാനം സർക്ാർ എടുത്തച്. ഇതച്  കേരള പഞ്ായത്ച് രാജച് 
ആേച് ടച് , 1994, കേരള മുനതിസതിപൊെതി്തി ആേച് ടച് , 1994, എന്ന്രീ നതിയമങ്ങൾ പ്രോരം 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ച്  കേമാറതിയ അധതിോരങ്ങളും ചുമതെേളും 
നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലള ശക്തിലപെടുത്തുന്നതതിനും 
ആയതിട്ടാണച്  ജ്രീവനക്ാലര കേമാ്ം ലചയ്തതച് . ഇതച്  അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ 
േമ്തി്തി സമർപെതിച്ച ശുപാർശേൾ പ്രോരമായതിരുന്നു.1 പ്രാകയാഗതിേതെത്തിൽ 
പൂർണ്ണമായ ഏകോപനവും സംകയാജതിത പ്രവർത്നങ്ങളും ശരതിയായ അർത്ത്തിൽ 

1. േമ്തി്തി ഓൺ ഡ്രീലസൻട്രകെകസഷൻ ഓഫച് പകവഴ്ച്: കഫനൽ റതികപൊർട്ടച്,  
വാെ്യം പാർട്ടച്  എ ആൻഡച്  ബതി, 1997
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

നതിെവതിൽ വരുന്നതതിനച് തകദേശ സ്ാപനതെത്തിൽ ബന്ധലപെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
മുഴുവൻ ജ്രീവനക്ാലരയം ഉൾലക്ാള്ളുന്ന ഒരു ലപാതുസർവ്രീസച് ത്രീർച്ചയായം നതിെവതിൽ 
വകരണ്തുണ്ച്. ോെക്രമത്തിൽ സംസ്ാനത്തു ഉരുത്തിരതിഞ്ഞുവകരണ് ഒരു പൂർണ്ണ 
തകദേശഭരണ സർവ്രീസതിലറെ ആവശ്യമാണച് ഈ ഘട്ടത്തിലെ, നതിെവതിലുള്ള തകദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപെതിനേലത് അഞ്ച്  വകുപ്പുേൾ ഏേ്രീേരതിച്ചുലോണ്ച് ഒരു ലപാതു 
സർവ്രീസച് രൂപ്രീേരതികക്ണ്ടുന്ന പ്രവർത്നം.2

നതിെവതിലുള്ള പഞ്ായത്ച്, ഗ്രാമവതിേസനം, നഗരോര്യം, നഗരഗ്രാമാസൂത്രണം, 
എഞ്തിന്രീയറതിംഗച് എന്ന്രീ വതിവതിധ വകുപ്പുേൾ സംകയാജതിപെതിച്ചാണച് ഏേ്രീകൃത സർവ്രീസച് 
രൂപലപെടുത്തുന്നതച്. വതിവതിധ അറേളായതി ഇകപൊൾ കവർതതിരതിഞ്ഞു േതിടക്കുന്ന പ്രസ്തുത 
വകുപ്പുേൾ ഏേ്രീേരതിക്കുന്നകതാലട വ്യത്യസ്തമായതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്യതിൽ 
നതിന്നും ഗ്രാമ, ക്ാക്കുച്, ജതില്ാ പഞ്ായത്തുേൾ, നഗരസഭേൾ എന്നതിവയലട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പരസ്പരബന്ധതിതമായതി മാറുന്നു. ഇതതിനുപുറലമ ോര്യക്ഷമമായ 
ഏകോപതിതസംവതിധാനം നതിെവതിൽ വരുന്നതതിനുള്ള  സാധ്യതയാണച് ജ്രീവനക്ാരുലട 
ഏേ്രീേരണത്തിലൂലട രൂപലപെടുന്നതച് .

1.1. ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ം സർവീസം 

തതിരലഞെടുക്ലപെടുന്ന ജനപ്രതതിനതിധതിേളും ജനങ്ങളും ഉക്്യാഗസ്രും കൂട്ടായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവതിധാനമാലണന്നതാണച് തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെതിലന 
മല്ല്ാ വകുപ്പുേളതിൽ നതിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതച്. ജ്രീവനക്ാരും ഉക്്യാഗസ്രും 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്േത്ച് ലതരലഞെടുത് േമ്തി്തിേൾക്കും 
േൗൺസതിലുേൾക്കും വതികധയമായാണച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതച്. വകുപ്പുേളുലട ഏേ്രീേരണം 
ഫെത്തിൽ അഞ്ച്  വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുേളുലട സംസ്ാന-ജതില്ാ ഓഫ്രീസേളുലട 
ഘടനാപരമായ ഏേ്രീേരണമാണച്. ത്രതിതെ പഞ്ായത്ച് ഓഫ്രീസേൾക്തിടയതിലും 
നഗരസഭ ഓഫ്രീസേളതിലും സ്െംമാ്ം വഴതി കവ്ഗ്ദ്യമുള്ളവലര തതിരലഞെടുത്തു 
കജാെതി നതിർവഹതിക്ാൻ േഴതിയംവതിധം നതിയമനവും കജാെതിയലട സ്വഭാവമനുസരതിച്ചച് 
പുനഃക്രമ്രീേരണത്തിനച് വതികധയമാവുേയം ലചയ്യുന്നു.

നതിെവതിലുള്ള അഞ്ച്  വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുേൾ സംകയാജതിപെതിച്ചച്  ഒരു വകുപൊക്തി 
മാറുേയം വകുപെതിനച്  പ്രതിൻസതിപെൽ ഡയറക്ടർ കമധാവതിയായതി പ്രതിൻസതിപെൽ ഡയറക്ടകറ്ച്  

2. ഭരണഘടനയതിലെ 309-ാം അനുകഛേ്പ്രോരം കേന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുേളതിൽ കജാെതിലചയ്യുന്നവരുലട 
നതിയമനവും കസവനവ്യവസ്േളും അതതു നതിയമനതിർമ്ാണ സഭേൾക്കു നതിയമംമൂെം നതിശ്ചയതിക്ാവുന്നതാണച്. 
അപ്രോരം സംസ്ാന നതിയമസഭ ഉണ്ാക്തിയ 1968-ലെ കേരള പ്തിേച് സർവ്രീസച് ആക്ടതിൻ േ്രീഴതിൽ 
ഉണ്ാക്തിയ ചട്ടങ്ങളാണച് സംസ്ാന സർക്ാരതിലെ ഉക്്യാഗസ്രുകടയം ജ്രീവനക്ാരുകടയം തരംതതിരതിവച്, 
കസവന കവതന വ്യവസ്േൾ അവരുലട കപരതിലുള്ള അച്ചടക്നടപടതിേൾ എന്നതിവ നതിർണയതിച്ചതിരതിക്കുന്നതച്. 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സർവ്രീസച് എന്നതച് ഭരണഘടനാപരമായതി പ്രകത്യേം നതിർവചതിച്ചതിട്ടതില്. എന്നാൽ 
കേരള പഞ്ായത്ച് രാജച് നതിയമത്തിൽ കേരള പ്തിേച് സർവ്രീസച് നതിയമത്തിനനുസൃതമായതി ജതില്യ്ക്കു 
മാത്രമാകയാ സംസ്ാനത്തിലനാട്ടാലേകയാ  രൂപ്രീേരതിക്ാവുന്ന ഒരു പ്രകത്യേ സർവ്രീസച് വ്യവസ് 
ലചയ്യുന്നു. ഒരു പഞ്ായത്ച് തെത്തിൽ ഏേ്രീേരതിക്ലപെടുന്ന ലപാതുസർവ്രീസച് സംബന്ധതിച്ച ോഴ്ചപൊടച് 
ഒന്നാം ഭരണപരതിഷ്കരണ േമ്്രീഷനും  മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. ഈലയാരടതിസ്ാനത്തിൊണച്  എല്ാവതിധ സർക്ാർ 
പ്രവർത്നങ്ങളും പ്രാകയാഗതിേമായതി നതിർവഹതിക്ലപെടുന്ന തകദേശസ്ാപനതെത്തിൽ ഒരു ലപാതുസർവ്രീസച് 
എന്ന ആശയം ഒരു ്്രീർഘോെ ോഴ്ചപൊടായതി ഇവതിലട മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതച്.
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ആമുഖം

രൂപലപെടുേയമാണച്  ലചയ്യുന്നതച് . കൂടാലത ജതില്യ്ക്കേത്തു ഒരു ഏകോപതിത സംവതിധാനവും 
അതതിലറെ ോര്യാെയവും വരുന്നു എന്നതച് തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലള 
സംബന്ധതിച്ചതിടകത്ാളം വളലര സഹായേമായ നടപടതിയാണച്. നതിെവതിൽ 
വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുേളതിൊയതി കവർതതിരതിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പ്ലാനതിങച് വതി്ഗ്ദരും 
എൻജതിനതിയർമാരുമടക്ം വ്യത്യസ്ത കവ്ഗച് ധ്യമുള്ളവലര ഏകോപതിപെതിക്കുേയം 
ജതില്യതിലെ മുഴുവൻ തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ 
എത്തിക്ാൻ േഴതിയംവതിധം പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂട്ടായ ആകൊചനയതിലൂലട 
ആവതിഷച് േരതിക്ാൻ േഴതിയന്ന ഒരു ഉക്്യാഗസ് സംവതിധാനം ഇതതിലൂലട രൂപലപെടും. 
ഇങ്ങലന ലചയ്യുക്ാൾ ഓകരാ തകദേശ ഭരണ സ്ാപനത്തിനും മറ്റു വകുപ്പുേളുമായതി 
ബന്ധലപട്ടും മറ്റു സ്ാപനങ്ങളുമായതി ബന്ധലപെട്ടും ഉണ്ാവുന്ന ആവശ്യങ്ങളും 
പ്രശച് നങ്ങളും പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനച് ഉക്്യാഗസ്തെ മുൻകേ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഒരു 
ട്രീം എന്ന നതിെയതിൽ നടത്തുന്നതതിനച് ജതില്ാ ോര്യാെയത്തിനു േഴതിയന്നതാണച്. 
തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിലറെ സംസ്ാനതെ കനതൃത്വത്തിലറെ സഹായകത്ാലട 
ഭരണപരമായ പ്രശച് നങ്ങൾ പരമാവധതി ജതില്യതിൽ തലന്ന പരതിഹരതിക്ാനും ഇത്രലമാരു 
സംവതിധാനത്തിനച് േഴതിയം. 

ഏകോപനവും സജ്ജമാക്ലും പ്രധാന െക്ഷ്യങ്ങളായള്ള ഒരു ഉക്്യാഗസ് 
ഭരണ സംവതിധാനമാണച് ജനപ്രതതിനതിധതിേൾക്ച് മുൻകേ ഉള്ള തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സർവ്രീസതിൽനതിന്നും പ്രത്രീക്ഷതിക്കുന്നതച്. ജതില്ാ പഞ്ായത്ച് പ്രസതിഡറെച്  അദ്ധ്യക്ഷനായള്ള 
ജതില്ാ ആസൂത്രണ സമതിതതികയാടച് ഏേ്രീകൃത വകുപെതിലറെ ജതില്ാ ോര്യാെയം പ്രാക്ശതിേ 
ആസൂത്രണ വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ത്രീർച്ചയായം വതികധയലപെട്ടതിരതിക്കുന്നതാണച് . 3

ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേളുലടയം നഗരപാെതിോ സ്ാപനങ്ങളുലടയം ക്നം്തിന 
ഭരണ നതിർവഹണവുമായതി ബന്ധലപെട്ട പ്രശച് നങ്ങളതിൽ ഉടൻ തലന്ന പരതിഹാരങ്ങൾ 
േലണ്ത്തുന്നതതിനച് ആസൂത്രണ സമതിതതിയലട രാഷ്ട്രീയ കനതൃത്വലത്യടക്ം സമ്രീപതിച്ചു 
ലോണ്ച് ആവശ്യമായ നടപടതിേൾ സ്വ്രീേരതിക്ാൻ േഴതിയംവതിധം സശക്മായ 
സംവതിധാനമാകും നതിെവതിൽ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുേളതിൊയതി കവർതതിരതിഞ്ഞു േഴതിയന്ന 
ഉക്്യാഗസ്ർ കൂടതികച്ചരുന്നതതിലൂലട നടക്കുന്നതച്. ഇതു സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതതിനുള്ള വകുപെച് 
പരതിപാെന പ്രാപ്തിയതികെക്ാണച് ജതില്ാ കമധാവതി ഇകതാലടാപെം ഉയരുേ. പ്രശച് ന 
പരതിഹാരങ്ങളതിൽ ഉക്്യാഗസ്ലര ഇടലപെടുത്തുന്നതതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുൻകേ എടുക്ാൻ 
ആസൂത്രണ സമതിതതി അധ്യക്ഷനതിലൂലട ജനപ്രതതിനതിധതിേൾക്കും േഴതിയം. അധതിോര 
ഘടനയതിൽ ഉണ്ാവുന്ന ഇത്രലമാരു സന്തുെതിതാവസ് പ്രാക്ശതിേ ഭരണ നതിർവഹണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ച്, ത്രീർച്ചയായം പുതതിയ ഊർജ്ജം നൽകും.

3. ഭരണഘടനയതിലെ അനുകഛേ്ം 243 ഇസഡച്  ഡതി അനുസരതിച്ചാണച് ജതില്ാ ആസൂത്രണ സമതിതതി 
രൂപ്രീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്നതച്. നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമതില്ാലത ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേലളയം നഗരസഭേലളയം 
ലപാതുവതിഷയങ്ങളതിൽ പരസ്പരം ബന്ധലപെടുത്തി സമഗ്രമായ വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം 
ലചയ്യുന്നതതിനാണച് ജതില്ാ ആസൂത്രണസമതിതതി. ഏേ്രീകൃത വകുപൊേലട്ട നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമതില്ാലത 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലള സഹായതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഉക്്യാഗസ് സംവതിധാനമാണച്. ജതില്യതിലെ 
മുഴുവൻ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും പ്രാതതിനതിധ്യമുള്ള ഉന്നത ജനാധതിപത്യസ്ാപനംകൂടതിയാണച് 
ആസൂത്രണസമതിതതി. കേരളത്തിൽ മുനതിസതിപൊെതി്തി നതിയമത്തിലെ ലസക്ഷൻ 53 അനുസരതിച്ചച് 
രൂപ്രീേരതിച്ചതിട്ടുള്ള ജതില്ാ ആസൂത്രണ സമതിതതിയലട അധ്യക്ഷൻ ജതില്ാ പഞ്ായത്ച് പ്രസതിഡൻറും ലസക്രട്ടറതി 
ജതില്ാ േളക്ടറുമാണച്.
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തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ലചകയേണ്ടുന്ന വതിേസന, കസവന, സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എല്ാം തലന്ന വതിവതിധ വകുപ്പുേളും, വ്യത്യസ്ത ഏജൻസതിേളും തമ്തിൽ 
ഇഴകചർന്നച് ലോണ്ടും പദ്ധതതിേളും സച് േ്രീമുേളും സംകയാജതിപെതിച്ചും സമഗ്രമായ വതിേസന 
ോഴ്ചപൊകടാലട നതിർവഹതിക്ലപെകടണ്താലണന്നച് എല്ാവർക്കും അറതിയാം. എന്നാൽ 
പ്രാകയാഗതിേമായതി പറഞൊൽ വതിവതിധ വകുപ്പുേൾ പരസ്പര സഹേരണമതില്ാത് വതിധം 
ഒ്യച് ലക്ാ്യ്ക്കാണച് മതിക് പ്രവർത്നങ്ങളും ലചയ്യുേ. ഇതതിനതിടയതിൽ സ്തിതതിലചയ്യുന്ന 
വകുപ്പുേളുലട കവെതിലക്ട്ടുേൾ തേർത്ച് പ്രവർത്നങ്ങലള ഏകോപതിപെതികക്ണ്ടുന്ന 
ചുമതെയാണച് തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുകടതച്. 

1.2. തദ്ദേശ ഭരണ നിർവഹണം: സമഗ്രതയം സംദ്യയാജനവും

സാമൂഹതിേ ന്രീതതിയം സാ്ത്തിേ വതിേസനവും സാധ്യമാവുന്ന വതിധം അധതിോരം 
വതികേന്ദ്രീേരതിക്കുന്നതതിനുള്ള നതിയമപരമായ സംവതിധാനങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനാണച് 
ഭരണഘടനാ കഭ്ഗതതിേളതിലൂലടയള്ള അധതിോര കേമാ്ംലോണ്ച് ഉകദേശതിക്കുന്നതച്. 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നതിർവഹതികക്ണ്ടുന്നതും സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ 
വതിട്ടുലോടുകക്ണ്തുമായ വതിഷയങ്ങൾ ഏലതാലക്ലയന്നച് ഭരണഘടനയതിൽ 11, 
12 പട്ടതിേേളതിൊയതി വതിവരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. വതിവതിധ സംസ്ാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ 
ര്രീതതിയതിൊണച് ചുമതെേൾ കേമാ്ം നടത്തിയതിരതിക്കുന്നതച്. ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേളും 
മുനതിസതിപൊെതി്തിേളും നതിർവഹതികക്ണ്ടുന്ന ചുമതെേൾ സംസ്ാന നതിയമങ്ങളതിൽ 
വതിവതിധ പട്ടതിേേളതിൊയതി വ്യക്മായതി വതിവരതിച്ചതിട്ടുണ്ച്. ഇകതാലടാപെം സംസ്ാന 
പദ്ധതതിയലട ഭാഗമായതി വതിവതിധ കമഖെേളതിൽ സർക്ാരതിലറെ മുൻഗണനാക്രമം 
അനുസരതിച്ച വാർഷതിേ പദ്ധതതി ആസൂത്രണം ലചയ്യുേ എന്നതും തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുലട പ്രധാന പ്രവർത്നമാകുന്നു. സംസ്ാന സർക്ാരതിലറെയം കേന്ദ 
സർക്ാരതിലറെയം വതിവതിധങ്ങളായ സച് േ്രീമുേളും മതിഷനുേളും നടപൊക്കുന്നതതിലറെ 
ചുമതെയം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിക്ഷതിപ്മാണച്. 

ഇത്രത്തിൽ നതിയമപരമായം ഭരണപരമായം നടപെതിൊക്ാൻ ബാധ്യതലപെട്ട 
ചുമതെേൾ ോര്യക്ഷമതകയാലട നടപൊക്കുന്നതതിനുള്ള പതിന്തുണാ സംവതിധാനങ്ങളാണച് 
വകുപ്പുേളും മ്ച് ഏജൻസതിേളും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സച് േ്രീമുേളും പദ്ധതതിേളും മ്ച് 
ചുമതൊപരമായ ോര്യങ്ങളും നതിർവഹതിക്കുന്നതതിൽ വതിവതിധ തട്ടതിലുള്ള തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ തമ്തിലുള്ള സംകയാജതിതവും ഏകോപതിതവുമായ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ അനതിവാര്യമാണച്. വകുപ്പുക്്യാഗസ്രും ജനപ്രതതിനതിധതിേളും ജനേ്രീയ 
കൂട്ടായ്മേളും േമ്തി്തിേളും കചർന്നാണച് പ്രാക്ശതിേ ഭരണ നതിർവഹണത്തിലറെ വെതിയ 
േ്യാൻവാസതിൽ കയാജതിച്ചുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുേ.

ജനങ്ങളുമായതി കനരതിട്ടച്  ബന്ധലപെട്ടച്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ എന്ന 
നതിെയതിൽ ജനനം മുതൽ മരണംവലര ജ്രീവതിതവുമായതി ബന്ധലപെട്ട എല്ാതരത്തിലുമുള്ള 
സാമൂഹതിേ പ്രവർത്നങ്ങളതിലും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ പ്രാക്ശതിേ 
സർക്ാരുേളുലട രൂപത്തിൽ ഇടലപട്ടച് പ്രവർത്തികക്ണ്തിവരും. അകതസമയം 
എല്ാ പ്രവർത്നങ്ങളും കനരതിട്ടു ഏല്ടുത്തു ലചയോൻ നതിെവതിൽ സാധ്യമല്. 
നതിയമപരമായതി നതിക്ഷതിപ്മാക്തിയതിട്ടുള്ളതും ോൊോെങ്ങളതിൽ സംസ്ാന സർക്ാർ 
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ആമുഖം

ചുമതെലപെടുത്തുന്നതുമായ ോര്യങ്ങളതിൊണച് കനരതിട്ടച്  ഇടലപടുന്നതതിനുള്ള അവോശമുള്ളൂ.4 

ഇതതിൽ കേന്ദ സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ പ്രകത്യേ െക്ഷ്യങ്ങൾ കനടുന്നതതികെക്ായതി 
ആവതിഷച് േരതിക്കുന്ന പദ്ധതതിേളും മതിഷനുേളും ഉൾലപെടുന്നു. മ്ച് കെൻ വകുപ്പുേൾ 
ലചയ്യുന്ന ോര്യങ്ങളതിൽ നമുക്റതിയാവുന്ന കപാലെ കയാജതിച്ചുള്ള പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങളും 
ദുരന്ത നതിവാരണ പ്രവർത്നങ്ങളും ഉൾലപെടുന്നുണ്ച്. അതുകപാലെ തലന്ന തകദേശ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ച് യാലതാരു പങ്കുമതില്ാത് തനതായ പ്രവർത്നങ്ങളും പ്രാക്ശതിേമായതി 
ഉണ്ച്. പ്രാക്ശതിേമായതി നടക്കുന്ന വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ സസ്തിരവും 
ോര്യക്ഷമവുമായതി നടപൊക്കുന്നതതിനച് സമഗ്രമായ സമ്രീപനം അനതിവാര്യമാണച്. വതിേസന 
ോര്യങ്ങളുലട ആസൂത്രണത്തിലും നടത്തിപെതിലും വതിെയതിരുത്െതിലും അനതിവാര്യമായതി 
ഉണ്ാകവണ് സമഗ്രതയം സംകയാജന സമ്രീപനവും ഉൾലോണ്ടുലോണ്ടുള്ള ഒരു 
ോഴ്ചപൊടാണച് ഭരണഘടന മുകന്നാട്ടച് വയ്ക്കുന്ന ജതില്ാ പദ്ധതതി എന്ന ോഴ്ചപൊടും ജതില് 
ആസൂത്രണ സമതിതതി എന്ന സ്ാപനരൂപവും അടതിസ്ാനമാക്കുന്നതച്.

1.3. നയപരവും നിയമപരവുമയായ അടിത്തറ 

73 ഉം 74 ഉം ഭരണഘടനാ കഭ്ഗതതിേളതിലൂലട തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലള 
സാ്ത്തിേ ഉന്നമനത്തിനും സാമൂഹതിേ ന്രീതതിക്കുമുതകുന്ന പദ്ധതതിേൾ 
രൂപ്രീേരതിക്കുന്നതതിനും നടപൊക്കുന്നതതിനും പ്രാപ്മാക്കും വതിധം സംസ്ാന നതിയമങ്ങളതിൽ 
വ്യവസ് ലചയേണലമന്നച്  അനുകഛേ്ം 243 ജതി/ഡബ്ലുവതിലൂലട വ്യവസ് ലചയ്തതിട്ടുണ്ച് . 
തതിരലഞെടുക്ലപെട്ട ഏലതാലക് വതിഷയങ്ങളതിൽ അധതിോരങ്ങളും ചുമതെേളും 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ച് കേമാ്ം ലചയേണലമന്നുള്ളതച്  ഭരണഘടനയലട 
11-20 പട്ടതിേയതിലൂലട നതിജലപെടുത്തിയതിട്ടുണ്ച്. 1994-ൽ കേരള പഞ്ായത്ച് രാജച്,  
11-20 മുനതിസതിപെൽ നതിയമങ്ങൾ പ്രാബെ്യത്തിൽ വരുത്തി കമൽപെറഞെ വ്യവസ്േൾ 
നടപെതിൽ വരുത്തുന്നതതിനുള്ള ആ്്യ നടപടതി എടുക്കുേയണ്ായതി.

വകുപ്പുേളതിൽ നതിെനതിൽക്കുന്ന കജാബച് ചാർട്ടനുസരതിച്ചല്, മറതിച്ചച്, തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുലട കസവന വതിേസന ചുമതെേളുമായതി ബന്ധലപെട്ട 
ഉത്രവാ്തിത്ങ്ങളാണച് ജ്രീവനക്ാർക്ച് നതിശ്ചയതിച്ചു നൽകേണ്ലതന്നച് ലസൻ േമ്തി്തി 
അഭതിപ്രായലപെട്ടതിരുന്നു. ഇതതിലറെ അടതിസ്ാനത്തിലുള്ള തുടർ നതിയമ പരതിഷച് ോരങ്ങളാണച്, 
സ്ാപനങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായതി നതിർവഹതികക്ണ് ചുമതെേൾ ലസക്രട്ടറതിയ 
ലടയം, മ്ച് കേമാറതിക്തിട്ടതിയ ഉക്്യാഗസ്രുലടയം ഇടയതിൽ ചതിട്ടലപെടുത്തിയ 
പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂലട നതിർവഹതിക്കുന്ന നതിെവതിലുള്ള ര്രീതതിയതികെക്ച് എത്തിച്ചതച്. 
കൂടാലത ഉക്്യാഗസ്രും ജനപ്രതതിനതിധതിേളും ഒരു ട്രീമായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനച് 
വതിഷയാധതിഷ്തിതമായ സ്റാൻഡതിങച് േമ്തി്തിേൾ എന്ന സംവതിധാനം അവതരതിപെതിച്ചു. 

4.  വതികേന്ദ്രീേരണം (Decentralisation)എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംജ്ഞയലട അർത്ം വളലര വതിശാെമാണച്. എന്നാൽ 
അധതിോര കേമാ്ം (Devolution of Power)  എന്നതുലോണ്ച് ഭരണഘടനാപരമായതി വതിവക്ഷതിച്ചതിട്ടുള്ളതതിനച്  
നതിശ്ചതിതമായ അർത്മുണ്ച്. കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂകടാ ലട കസ്റ്തിൽ നതിക്ഷതിപ്മായ ചതിെ അധതിോരങ്ങൾ 
നതിശ്ചതിതമായ അളവതിൽ വതിട്ടുലോടുക്കുന്നതാണച് ഭരണഘടനാപരമായതി സാധ്യമാവുന്ന വതികേന്ദ്രീേരണം. 
മണതിശങ്ർ അയേർ േമ്്രീഷൻ റതികപൊർട്ടച് ഈ വ്യത്യാസം വ്യക്മാക്കുന്നുണ്ച്.
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പ്രാക്ശതിേ ഭരണ നതിർവഹണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന മാകനജച് ലമറെച്  േമ്തി്തിേൾ എന്ന 
സങ്ൽപമാണച് ഇതതിലറെ അടതിസ്ാനം.5

തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിർവഹതിക്ലപെകടണ്ടുന്ന ചുമതെ 
േലള അടതിസ്ാനമാക്തി കജാെതി നതിശ്ചയതിക്ണലമന്നുള്ള േമ്തി്തിയലട ോഴ്ച 
പൊടതിലറെ തുടർച്ചയായാണച് ഈ ചുമതെേൾ, അതതു സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
നതിർവഹതിക്ലപെടാൻ പര്യാപ്മായ ഒരു ലപാതു സർവ്രീസച് ഉണ്ാവണലമന്നുള്ള 
ചതിന്ത രൂപലപെടുന്നതച്. ഇതതിനു ഉകപാൽബെേമായതിട്ടാണച് കേരള പഞ്ായത്ച് 
നതിയമത്തിലെ, വകുപെച് 180 നതിെനതിൽക്കുന്നതച്. പഞ്ായത്തിലറെ ഉക്്യാഗസ്ന്ാകരയം  
ജ്രീവനക്ാകരയം സംബന്ധതിച്ചുള്ളതാണച്  പ്രസ്തുത വകുപെച് 180-ലെ വകുപെച് 180 (4)-ൽ  
'ഈ ആക്ടതിലെ വ്യവസ്േൾക്ച് വതികധയമായതി, 1968 കേരള പ്തിേച് സർവ്രീസസച് 
ആക്ടച്  പ്രോരം ഉണ്ാക്തിയ ചട്ടങ്ങളതിൽ ഉക്്യാഗസ്രുലടയം ജ്രീവനക്ാരുലടയം 
തരംതതിരതിവച്, റതിക്രൂട്ടച് ലമറെച് സമ്പ്ര്ായങ്ങൾ, കസവനവ്യവസ്േൾ, കവതനവ്യവസ് 
േൾ, അച്ചടക്വും ലപരുമാ്വും എന്നതിവ സർക്ാർ നതിയന്തതികക്ണ്തും, അങ്ങലന 
യള്ള ചട്ടങ്ങളതിൽ ഏലതങ്തിലും വതിഭാഗത്തിൽ ലപെട്ട പഞ്ായത്ച്  ഉക്്യാഗസ് 
ലരകയാ, ജ്രീവനക്ാലരകയാ സംസ്ാനലമാട്ടാലേകയാ ഓകരാ ജതില്യ്ക്കു കവണ്തികയാ 
ഒരു പ്രകത്യേ സർവ്രീസാകയാ രൂപ്രീേരതിക്കുന്നതതിനച് വ്യവസ് ലചയോവുന്നതാണച് ' 
എന്നുപറയന്നു.

തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നതിെവതിൽ കേോര്യം ലചയ്യുന്ന എല്ാ 
വതിഷയങ്ങലളയം അടതിസ്ാനലപെടുത്തി സമഗ്രമായ ഒരു തകദേശസ്വയം ഭരണ 
സർവ്രീസച് രൂപ്രീേരതിക്കുന്നതതിനുള്ള സാധ്യത വളലര വതിദൂരമായ െക്ഷ്യമാണച്. എന്നാൽ 
നതിെവതിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിനച് േ്രീഴതിലുള്ള വകുപ്പുേളായ പഞ്ായത്ച്, 
നഗരോര്യം, ഗ്രാമവതിേസനം, എഞ്തിനതിയറതിങച് , നഗരഗ്രാമാസൂത്രണം എന്നതിവലയങ്തിലും  
ഏകോപതിപെതിച്ചുലോണ്ച് ചുമതെേലള അടതിസ്ാനലപെടുത്തി ഒരു ലപാതുസർവ്രീസച് 
രൂപ്രീേരതിക്കുേ എന്നുള്ളതച് ഈ ് തിശയതികെക്കുള്ള നതിർണായേ ചുവടുവയച്പൊയതിരതിക്കും. 
ഈലയാരു ോഴ്ചപൊടതിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൊണച് വകുപെച് 180-ലറെ പ്രസക്തി 
മനസ്തിൊകക്ണ്തച്.

ത്രതിതെപഞ്ായത്തുേൾക്കും മുനതിസതിപൊെതി്തിേൾക്കും കവണ്തിയള്ള വകുപ്പുേൾ 
ഏേ്രീേരതിക്കുന്നതും തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിനു േ്രീഴതിലുള്ള സർവ്രീസേലള 
ഏകോപതിപെതിച്ചച് ലപാതുസർവ്രീസച് ഉണ്ാക്കുന്നതും, ഭരണഘടനയലട 73 ഉം, 

5. ജനപ്രതതിനതിധതിേളും ഉക്്യാഗസ്രും വതി്്യാഭ്യാസം, ആകരാഗ്യം, ഹൗസതിംഗച്, കുടതിലവള്ളം 
സാമൂഹതിേകസവനം തുടങ്ങതി വതിവതിധ കമഖെേൾക്ാവശ്യമായ വതി്ഗച്ധരും ഓകരാ കമഖെയ്ക്കും ആവശ്യമായ 
ആസൂത്രണവും കചരുന്നതാണച്  ഇംഗ്ലണ്ടക്മുള്ള വതിേസതിതമായ പ്രാക്ശതിേ ഗവൺലമറെച്  സംവതിധാനം 
നതിെനതിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങലള കൊക്ൽ ഗവൺലമറെച്  അകതാറതി്തി. വതിവതിധ കമഖെേളതിൽ ജനപ്രതതിനതിധതിേളും 
ഉക്്യാഗസ്രുമടങ്ങുന്ന മാകനജച്ലമറെച്  േമ്തി്തിേളാണച് ആവശ്യമായ ത്രീരുമാനങ്ങലളടുക്കുന്നതച്. ഇതതിനച് 
സമാനമായ ചുമതെയാണച് സ്റാൻഡതിങച് േമ്തി്തിേൾക്കും നതിർവഹതിക്ാനുള്ളതച്. തുടർപഠനങ്ങളുലടയം 
പരതിഷ്കാരങ്ങളുലടയം അടതിസ്ാനത്തിൽ നതിരന്തരം നവ്രീേരതിച്ചുലോണ്ാണച് പ്രാക്ശതിേ ഭരണസംവതിധാനം 
രൂപലപെട്ടു വന്നതിട്ടുള്ളതച്. (Ryston Greenwood, J.D. Steward, 1974: Corporate Planning in English Local 
Government: An Analysis with Readings 1967-72.
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ആമുഖം

74 ഉം കഭ്ഗതതിേളുലട അന്തഃസത് ഉൾലക്ാണ്ച് അധതിോരകക്മാ്വും 
അധതിോരവതികേന്ദ്രീേരണവും സസാധ്യമാക്കുന്നതതിനാലണന്നു നതിയമങ്ങളുലട 
സൂക്ഷ്മവായനയതിൽ നതിന്നു മനസ്തിൊവും.

വകുപെച് 181(1)-ൽ പറയന്നതച് സർക്ാരതിനച് അതതിലറെ ഉക്്യാഗസ്രുലടയം 
ജ്രീവനക്ാരുലടയം കസവനങ്ങൾ പഞ്ായത്തുേൾക്ച് വതിട്ടുലോടുക്കുവാനുള്ള 
അധതിോരലത്പെ്തിയാണച്. 'ഈ ആക്ടച്  പ്രോരം പഞ്ായത്തിനച് േൽപെതിച്ചുലോടുത്കതാ 
ഏൽപെതിച്ചുലോടുത്കതാ ആയ ഏലതങ്തിലും പദ്ധതതി, കപ്രാജക്ടച് , പ്ലാൻ എന്നതിവ 
നടപൊക്കുന്നതതികെക്ച് ആവശ്യമാകയക്ാവുന്ന സർക്ാർ ഉക്്യാഗസ്ന്ാരുലടയം 
ജ്രീവനക്ാരുലടയം കസവനങ്ങൾ സർക്ാർ പഞ്ായത്തികെക്ച് വതിട്ടുലോടുകക്ണ്താണച് 
എന്നും ഈ ആക്ടച്  പ്രോരം പഞ്ായത്തുേൾക്ായതി കേമാറുന്ന സ്ാപനങ്ങളുലടയം 
ജ്രീവനക്ാരുലടയം പൂർണ്ണമായ നതിയന്തണവും കമൽകനാട്ടവും അതതച് പഞ്ായത്തുേളതിൽ 
നതിക്ഷതിപ്മായതിരതിക്കുന്നു എന്നുമാണച്. സർക്ാർ പഞ്ായത്തുേൾക്ച് കേമാറുന്ന 
വതിഷയങ്ങൾക്ച് തൽസമയം നതിെവതിലുള്ള പദ്ധതതിവതിഹതിതവും വാർഷതിേ ബജ്ച് 
വതിഹതിതവും പൂർണ്ണമായതി അതതച് പഞ്ായത്തുേൾക്ച് നൽകേണ്തുമാണച് എന്നും ഈ 
വകുപെതിൽ വ്യവസ് ലചയ്തതിട്ടുണ്ച്. 

ഉക്്യാഗസ്രുലട സ്റാ്്യൂട്ടറതി ചുമതെേൾ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിൽ അവർക്കുള്ള 
സ്വാതന്ത്യലത്പെ്തി 185 (ബതി)ൽ പറയന്നു. കേരള മുനതിസതിപൊെതി്തി ആക്ടതിലും സമാന 
വ്യവസ്േൾ കചർത്തിട്ടുണ്ച്.

മുേളതിൽ പറഞെ ോര്യങ്ങളതിൽ നതിന്നും തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിനു േ്രീഴതി 
ലുള്ള വകുപ്പുേളതികെയം സ്ാപനങ്ങളുലടയം പ്രവർത്നം ഏേ്രീേരതിക്കു 
ന്നതും അതതികെക്ച് സച് ലപഷ്യൽ റൂൾസച് ഉണ്ാക്കുന്നതും അത്യന്തതിേമായതി 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലള ശാക്്രീേരതിക്ാനും, പദ്ധതതിേൾ രൂപ്രീേരതി 
ക്കുേയം നടപെതിൊക്കുേയം ലചയ്യുന്ന ോര്യത്തിൽ സർക്ാർ ജ്രീവനക്ാരുലടയം ഉക്്യാഗ 
സ്രുലടയം കസവനം സ്ാപനങ്ങൾക്ച് പൂർണ്ണകതാതതിൽ െഭ്യമാക്കുന്നതതിനുമാണച് 
എന്നച് വ്യക്മാക്കുന്നു.

കേന്ദ പഞ്ായത്ച് രാജച് മന്താെയം തകദേശസ്വയംഭരണ കേഡർ 
സംബന്ധതിച്ചച് 2012 ൽ തയോറാക്തിയ റതികപൊർട്ടും തകദേശ സ്വ യംഭരണോഡർ 
രൂപ്രീേരണത്തിനുള്ള രാജ്യത്തുനടന്ന ഔക്്യാഗതിേ ശ്രമങ്ങളുലട ഭാഗമായതി 
മനസ്തിൊകേണ്താണച്. മന്താെയത്തിനുകവണ്തി ശ്ര്രീറാം ഇൻസ്റതി്്യൂ്ച് ഓഫച് 
ഇൻഡസ്ടതിയൽ റതികെഷൻസച് കേരളമടക്ം ആറച്  സംസ്ാനങ്ങലള താരതമ്യം ലചയ്തു 
നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പഞ്ായത്തുേളുലട പ്രവർത്നത്തിനച് ഒരു ലഡവെപെച് ലമറെച് 
കേഡർ രൂപ്രീേരതികക്ണ്ടുന്നതതിലറെ ആവശ്യേത വ്യക്മാക്തിയതിട്ടുണ്ച്.6 രാജ്യലത് 
അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ ശ്രമങ്ങലളക്കുറതിച്ചുള്ള സമഗ്ര വതിശേെനത്തിനായതി ശ്ര്രീ. 
മണതിശങ്ർ അയേരുലട അദ്ധ്യക്ഷതയതിൽ രൂപ്രീേരതിച്ച േമ്തി്തിയലട റതികപൊർട്ടതിലും 

6.  കമാഡൽ പഞ്ായത്ച് കേഡർ മാനുവൽ; ശ്ര്രീറാം  ലസൻട്രൽ കഫാർ ഇൻഡസ്ടതിയൽ റതികെഷൻസച്, ഹ്യൂമൻ 
റതികസാഴ്സച് , ഇകക്ാണമതിേച്  ആൻഡച് കസാഷ്യൽ ലഡവെപച്ലമറെച്  ഡൽഹതി.
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പ്രാക്ശതിേ ഭരണനതിർവഹണത്തിനുള്ള പഞ്ായത്ച് കേഡർ എന്ന സമ്രീപനം 
അവതരതിപെതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.7

1.4. ജനകീയയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും  
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ന്പയാതുസർവീസം

73, 74 ഭരണഘടനാ കഭ്ഗതതിേൾ 1993ൽ നതിെവതിൽ വലന്നങ്തിലും 1996 ഓഗസ്റച്  17നച് 
ആരംഭതിച്ച ജനേ്രീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനമാണച് ജനപങ്ാളതിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തിലക്ാണ്ച് 
വതികേന്ദ്രീേരണം കേരള്രീയ മാതൃേയതിൽ നടപൊക്കുന്നതതിനുള്ള പ്രവർത്നപരതിപാടതിേൾ 
ആവതിഷച് േരതിച്ചതച്. 1,20,000 സന്നദ്ധപ്രവർത്േലര ഉൾലപെടുത്തി 12000കത്ാളം 
േർമസമതിതതിേൾ രൂപ്രീേരതിച്ചുലോണ്ച്  അഞ്ച്  ഘട്ടങ്ങളായതി ജനേ്രീയാസൂത്രണ 
പരതിപാടതിേൾ നടപെതിൊക്തിയതച്. ബജ്ച് വതിഹതിതം മുപെത്തിയഞ്ചു ശതമാനം വലര 
തകദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ച് കേമാറാനുള്ള ത്രീരുമാനം എടുത്തുലോണ്ാണച് അധതിോര 
വതികേന്ദ്രീേരണം നടത്തുന്നതതിനുള്ള മൂർത്മായ നടപടതിേൾ അന്നലത് സർക്ാർ 
സ്വ്രീേരതിച്ചതച്. 8

കേരളത്തിൽ ജനേ്രീയാസൂത്രണ പദ്ധതതി 25 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന 
സാഹചര്യത്തിൊണച് തകദേശ സ്വയംഭരണ സംവതിധാനത്തിലറെയാലേ ോര്യക്ഷമത 
വർധതിപെതിക്ാൻ സഹായതിക്കുന്ന ഒരു ഏേ്രീകൃത വകുപെതിലറെയം സർവ്രീസതിലറെയം 
രൂപ്രീേരണം യാഥാർത്്യമാവുന്നതച്. വ്യത്യസ്തമായതി നതിെലോള്ളുന്ന തകദേശസ്വയംഭരണ 
വകുപ്പുേൾ ഏേ്രീേരതിച്ചുലോണ്ച് എല്ാ ജ്രീവനക്ാലരയം പ്രാക്ശതിേ ഭരണ 
സർവ്രീസച് എന്ന ലപാതുകബാധത്തികെക്കും ഘടനയതികെക്കും നതിയമപരമായതി 
ഇണക്തികച്ചർക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതിേൾ പ്രകത്യേ ചട്ടങ്ങളതിലൂലട പൂർത്്രീേരതിക്കുന്നു. 
സന്നദ്ധ കസവന വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗര 
സഭേൾക്കും പരമാവധതി പതിന്തുണ നൽോൻ കശഷതിയള്ള വതിധം വതികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു 
ഉക്്യാഗസ് സംവതിധാനം രൂപലപെടുത്തുേ എന്നതാണച് െക്ഷ്യം. പഞ്ായത്തുേൾക്ച് 
ഉക്്യാഗസ്ലര വതിട്ടുലോടുത്തുലോണ്ച് പ്രാക്ശതിേ ഭരണം ലമച്ചലപെടുത്തുന്നതതിനുള്ള, 1957 
മുതലുള്ള ോഴ്ചപൊടും ജനേ്രീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്തിലറെയം അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ 
േമ്തി്തിയലടയം പ്രവർത്നങ്ങളുലട തുടർഫെമായതി 2008-ൽ എടുത് ത്രീരുമാനവുമാണച് 
ഇതുവഴതി യാഥാർത്്യമാവുന്നതച്. വതിശാെമായ അർത്ത്തിൽ, ോെക്രമത്തിൽ 
സംസ്ാനത്തിനു േ്രീഴതിൽ തലന്ന സവതികശഷമായ ഒരു പ്രാക്ശതിേ ഭരണ സർവ്രീസച് 
രൂപംലോള്ളുന്നതതിനുള്ള സാധ്യതയായം ഇതതിലന സങ്ൽപെതിക്ാവുന്നതാണച്. അധതിോര 
വതികേന്ദ്രീേരണത്തിനു കേരളത്തിലറെ സംഭാവനയായ ജനേ്രീയാസൂത്രണത്തിനച് 

7.  ടുകവഡച്സച് കഹാളതിസ്റതിേച് പഞ്ായത്തി രാജച്; മണതിശങ്ർ അയേർ േമ്തി്തി റതികപൊർട്ടച് , 2013,  ഗവൺലമറെച്  
ഓഫച് ഇന്ത്യ 

8. കൊക്ൽ ലഡകമാക്രസതി ആൻഡച് ലഡവെപച്ലമറെച് : പ്രീപെതിൾസച് േ്യാ്യതിൻ കഫാർ ഡ്രീലസൻട്രകെസച് ഡച്  
പ്ലാനതിങച് ഇൻ കേരള, കതാമസച് ഐസേച് , റതിച്ചാർഡച്   ഫ്ാങ്തി 2020, ലെഫച് ് ച് കവഡച് : കേരള എ കേസച്  
സ്റഡതി ഓഫച് ക്ാസതിക്ൽ ലഡകമാക്രാ്തിേച് ഡ്രീലസൻട്രകെകസഷൻ, എസച്.എം. വതിജയാനന്ദച്, 2009, 
േതിെ
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ആമുഖം

പുതതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതതിനും ലപാതുസർവ്രീസതിലൂലടയള്ള ചുമതൊപരമായ 
ഏകോപനം സഹായേമാകും.

അധതിോരം വ്യവസ്ാപതിത രൂപത്തിൽ മുേൾത്ട്ടതിൽ നതിന്നും താലഴ 
തട്ടുേളതികെക്ച് കേമാറുന്നതതിലനയാണച് വതികേന്ദ്രീേരണം എന്നച് ലപാതുവായതി 
പറയന്നതച്. സബച് സതിഡതിയാരതി്തി അഥവാ ജനങ്ങളുമായതി ബന്ധലപെട്ട പ്രശച് നങ്ങൾ 
ത്രീർക്ാവുന്ന (താലഴ)തെങ്ങളതിൽ തലന്ന പരമാവധതി ത്രീർക്കുേ എന്ന തത്്വമാണച് 
വതികേന്ദ്രീേരണാശയത്തിലറെ അടതിസ്ാനം. അതായതച് അതതച്  തെങ്ങളതിൽ 
പരതിഹരതിക്ലപെടാതതിരതിക്കുന്നതും അധതിോര പരതിധതിയതിൽ വരാത്തും മാത്രകമ 
മുേളതികെക്ച് കപാകേണ്തുള്ളൂ. അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണലത് (Decentralisation 
of Power) ഭരണഘടനാ കഭ്ഗതതി നതിയമങ്ങൾ അധതിോരകക്മാ്ം (Devolution 
of Power) എന്നാണച് വതിവക്ഷതിച്ചതിരതിക്കുന്നതച്. ലപാതുകവ ഇതച്  ഇടേെർത്തിയാണച് 
നാം ഉപകയാഗതിക്കുന്നതച്. വതികേന്ദ്രീേരണത്തിലറെ വതിശാെവും ആഴത്തിലുമുള്ള 
രാഷ്ട്രീയ അർത്ത്തിെല് മറതിച്ചച്, നതിശ്ചതിതമായ വ്യവസ്േളതിലൂലടയം നതിയമപരമായ 
മാർഗങ്ങളതിലൂലടയം കേന്ദ സംസ്ാന സർക്ാരുേളുലട നതിയതവും കേന്ദ്രീകൃതവുമായ 
അധതിോരങ്ങൾ സംരക്ഷതിച്ചുമാണച് 'അധതിോരകക്മാ്ത്തിലറെ നതിയമാടതിത്റ 
രൂപലപെടുത്തിയതിട്ടുള്ളതച്. വതികേന്ദ്രീേരണം എങ്ങലനയായതിരതിക്ണലമന്നച്  നതിർവചതിക്കുന്ന 
നതിയമ ചട്ടക്കൂടും അനതിവാര്യ സ്ാപനങ്ങളും വ്യവസ്േളും ഒഴതിലേ എത്രകത്ാളം 
അധതിോര കേമാ്ം ആവാലമന്നതും സംസ്ാനങ്ങളാണച് ത്രീരുമാനതിക്കുന്നതച്. 
സംസ്ാനങ്ങൾ എത്രകത്ാളം അധതിോരം കേമാറാൻ തയോറാകുലമന്നതച് 
അതതതിടങ്ങളതിൽ നതിെനതിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ – സാമൂഹതിേ അവകബാധവുമാണച് 
ത്രീരുമാനതിക്കുന്നതച്.  

സാ്ത്തിേ വതിേസനവും സാമൂഹതിേ ന്രീതതിയം സാധ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതതിേളും 
പരതിപാടതിേളും അസൂത്രണം ലചയ്തു നടപൊക്കുന്നതതിനച് ഉതകുംവതിധം സംസ്ാന 
സർക്ാരുേൾ അധതിോരം കേമാറതിലക്ാണ്ച് സ്വയംഭരണത്തിനുള്ള 
സ്ാപനങ്ങളാക്തി പഞ്ായത്തുേലളയം നഗരസഭേലളയം മാറ്റുേ എന്നതാണച് 
ഭരണഘടനാപരമായ െക്ഷ്യം. 11, 12 പട്ടതിേേളതിൽ പ്രതതിപാ്തിച്ചതിരതിക്കുന്ന വതിഷയങ്ങലള 
അടതിസ്ാനലപെടുത്തിയള്ള ചുമതെേളും, ഈ ചുമതെേൾ നതിറകവ്ാനാവതിശ്യമായ 
ജ്രീവനക്ാരും ഫണ്ടും കേമാറുേ എന്നതാണച് അധതിോര കേമാ്ം എന്നതുലോണ്ച് 
വതിവക്ഷതിക്കുന്നതച്. 

 ഭരണഘടന വതിഭാവനം ലചയ്യുന്ന അധതിോര 'വതികേന്ദ്രീേരണം' അധതിോര 
കേമാ്മായതി യാന്തതിേമായതി വ്യാഖ്യാനതിക്കുേയാലണങ്തിൽ നതിയമപരമായതി 
നതിറകവ്ലപെകടണ്ടുന്ന അധതിോരങ്ങളുലടയം േടമേളുലടയം പരതിമതിതമായ കേമാ്ം 
മാത്രമാണതച്. എന്നാൽ കേരളത്തിലറെ അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ മാതൃേയാേലട്ട 
ഔക്്യാഗതിേ ചട്ടക്കൂടതിനേത്ച് നതിന്നുലോണ്ടു തലന്ന ജനേ്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലറെ 
സർഗാത്മേതേലള തുറന്നുവതിടുന്നതതിനും ക്രതിയാത്മേമായ പ്രാക്ശതിേ ഭരണ 
നതിർവഹണത്തിനുള്ള ഭാവനേലള പ്രകചാ്തിപെതിക്കുന്നതതിനും പര്യാപ്മായ ഒന്നായതിരുന്നു.

ജകനാന്മുഖമായ രാഷ്ട്രീയത്തിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൽ ഇത്രം ഏല്ാവതിധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും നതിയമസാധുത നൽോൻ േഴതിയംവതിധം നതിയമപരമായ 
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സാധ്യതേലള വതിേസതിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ോഴ്ചപൊടതിലന 
ഉൾലക്ാള്ളുന്ന ഒന്നുമായതിരുന്നു അതച്. 73, 74 ഭരണഘടനാ കഭ്ഗതതിേൾ പ്രോരം  
അധതിോരകക്മാ്ം വ്യവസ്ാപതിതമായതി നടത്തുന്നതതിനുള്ള നതിയമനതിർമാണ 
ങ്ങൾ നടന്ന ഇന്ത്യയതിലെ മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളതിൽ മതിക്തതിലും ഇത്രലമാരു  
രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്ത്തിലറെ അഭാവമാണച് അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണം വ്യവസ്ാ 
പതിത മാക്ലപെടാലത കപായതതിലറെ ോരണം. കേരളലത് സംബന്ധതിച്ചതിട 
കത്ാളം നമ്മുലട വതികേന്ദ്രീേരണ മാതൃേ ഇനതിയം ഒകട്ടലറ വതിേസതികക്ണ്തും 
കുറഞ്ഞുവരുന്ന ബഹു ജനപങ്ാളതിത്മടക്മുള്ള ഒകട്ടലറ കപാരായ്മേൾ പരതിഹരതി 
കക്ണ്തുമുണ്ച്. 

ആസൂത്രണ പദ്ധതതിേളതിൽ ജനേ്രീയ പങ്ാളതിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തി ജനങ്ങളുലട 
ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നതിറകവറ്റുംവതിധം പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
രൂപ്രീേരതിക്കുേയം ഇത്രത്തിൽ രൂപ്രീകൃതമാവുന്ന പദ്ധതതിേൾ നടപൊക്ാനാവശ്യമായ 
പണം വാർഷതിേ ബജ്തിലൂലട ഉറപ്പുവരുത്തുേയം ലചയ്യുേ എന്നതാണച് ജനേ്രീയാസൂത്രണ 
പദ്ധതതിയതിലൂലട നടപൊക്തിയ കേരളത്തിലറെ അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ പ്രക്രതിയയലട 
മുഖ്യ ആശയം. അടതിസ്ാന ജനവതിഭാഗങ്ങളുലട സാമൂഹതിേ മുകന്ന്ം സാധ്യമാക്തിയ 
കേരളത്തിലറെ ് ്രീർഘോെ ജനാധതിപത്യ പാര്ര്യം ഇത്രലമാരു ഉത്രവാ്തിത്ം  
ഏല്ടുക്ാൻ ലേൽപ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ – കവജ്ഞാനതിേ കനതൃനതിരലയ പ്രാക്ശതിേമായതി  
രൂപലപെടുത്തുേയമുണ്ായതി. ഇങ്ങലന വതിേസതിച്ച ലപാതു ഇടലപടലുേളുലട സാമൂഹതിേ 
പരതിസരമാണച് വതികേന്ദ്രീേരണം ഭരണപരമായതി സാധ്യമാക്തിയതതിലറെ രാഷ്ട്രീയ 
അടതിത്റ. 

എന്നാൽ, ഭരണതെത്തിൽ ഇത്രലമാരു പ്രക്രതിയ സാധ്യമാക്കുന്ന സ്ാപന 
രൂപങ്ങളും സംവതിധാനങ്ങളും ഇവതിലട നതിെവതിൽ വന്നതിരുന്നതില്. ഇതു തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞു 
തലന്നയാണച് മാ്ത്തിനുള്ള ബതിഗച് ബാങച്  സമ്രീപനം അതായതച് ഒ്യടതിക്ച് മാ്ം 
നതിെവതിൽ വരുത്തുന്നതതിനുള്ള സമ്രീപനം സ്വ്രീേരതിച്ചതച്. ഒ്യടതിക്ച് വാർഷതിേ 
പദ്ധതതിയലട മുപെത്തിയഞ്ച് ശതമാനം തുേ തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾക്ച് കേമാറുന്നതതിനുള്ള 
ത്രീരുമാനമായതിരുന്നു ഏ്വും ധ്രീരമായ നടപടതി. സമാന്തരമായതി തലന്ന ഭരണഘടനാ 
കഭ്ഗതതിേളുലട അടതിസ്ാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ സ്വ്രീേരതിച്ച ജനേ്രീയ ആസൂത്രണ 
പദ്ധതതിയതിൽ അധതിഷ്തിതമായ വതികേന്ദ്രീേരണ പ്രവർത്നങ്ങലള അതതിലറെ 
വതിശാെതയതിൽ വ്യവസ്ാപതിതമാക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതിേളും സ്വ്രീേരതിക്ലപെട്ടു. 
ഇതതിനായതി കേരള പഞ്ായത്ച് രാജച് നതിയമം (1994), കേരള മുനതിസതിപെൽ നതിയമം 
(1994) എന്നതിവ പരതിഷച് േരതിക്കുന്നതതിനും പുതതിയ സംവതിധാനങ്ങളും അവയ്ക്കാവശ്യമായ 
ചട്ടങ്ങളും ചതിട്ടലപെടുത്തുന്നതതിനും കഡാ. സത്യബ്രത ലസൻ അധ്യക്ഷനായതി ഒരു 
േമ്തി്തി നതിെവതിൽ വന്നു. പതിന്ന്രീടച് ലസൻ േമ്തി്തി എന്നച് അറതിയലപെട്ട 'േമ്തി്തി 
ഓൺ ഡ്രീലസൻട്രകെകസഷനാണച്. ഈ േമ്തി്തി മുൻ തകദേശ ഭരണ വകുപെച് മന്തതി 
കൂടതിയായതിരുന്ന ശ്ര്രീ. വതി. ലജ. തങ്പെലറെ അദ്ധ്യക്ഷതയതിൊണച്  അന്തതിമ ശുപാർശേൾ 
സമർപെതിച്ചതച്. ഇതതിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൽ ഓബുഡച് സച് മാൻ, ലപർകഫാലമൻസച് 
ഓഡതി്ച്, സ്റാൻഡതിങച്  േമ്തി്തിേൾ തുടങ്ങതിയ സംവതിധാനങ്ങളും ഇന്നച് ോണുന്ന 
ഒകട്ടലറ നതിയമകഭ്ഗതതിേളും പ്രസ്തുത േമ്തി്തിയലട ശുപാർശേളുലട അടതിസ്ാനത്തിൽ 
നതിെവതിൽ വരതിേയം ലചയ്തു. 
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അധതിോരം താകഴക്ച്  കേമാറുക്ാൾ അതുവലര സാമ്പ്ര്ായതിേമായതി വകുപ്പുേൾ 
കേോര്യം ലചയ്തതിരുന്ന പെ കജാെതിേളും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതികെക്ച് 
കേമാ്ം ലചയേലപെടും. കജാെതിേൾ കേമാ്ം ലചയ്യുക്ാൾ ഈ കജാെതിേൾ നതിർവഹതിച്ചു 
വരുന്ന ജ്രീവനക്ാരും സ്വാഭാവതിേമായതി കേമാ്ം ലചയേലപെകടണ്തായതിവരുന്നു. 
പ്രാക്ശതിേ സർക്ാരുേളായതി വതിവക്ഷതിക്ലപെടുന്ന തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുലട 
പതിന്തുണാ സംവതിധാനമായതി തകദേശസ്വയംഭരണ വകുലപെന്തായതിരതിക്ണലമന്ന ചർച്ച 
രൂപലപെടുന്നതച് ഈ സാഹചര്യത്തിൊണച്. ഒരു പഞ്ായത്തിൽ കജാെതി ലചകയേണ് 
േണ്തിജറെച്  ജ്രീവനക്ാർ ഒഴതിലേയള്ളവലര ലസൻ േമ്തി്തി തരംതതിരതിക്കുന്നതച് 1) സർക്ാർ 
നതിയമതിക്കുന്ന ലസക്രട്ടറതി 2) പഞ്ായത്തിലറെ സ്വന്തം സ്റാഫച് 3) മറ്റു വകുപ്പുേളതിൽനതിന്നും 
കേമാറതിയതിട്ടുള്ള സ്റാഫച്. മറ്റു വകുപ്പുേളുലട ഭരണപരമായ നതിയന്തണത്തിൽ ഇരതിക്കുേയം 
എന്നാൽ ത്രതിതെ സംവതിധാനങ്ങളുമായതി ബന്ധലപെട്ടു കജാെതി ലചകയേണ്തിവരുന്ന 
മൂന്നാം വതിഭാഗത്തിൽ ലപട്ടവലര ്്വന്ദനതിയന്തണത്തിലുള്ളവരായതി (Dual Control) 
േണക്ാക്കുന്നു. ഇവരതിലെ സ്രീനതിയർ ഉക്്യാഗസ്ലര പഞ്ായത്തുേളുലട എേച് സച് 
ഒഫ്രീകഷ്യാ ലസക്രട്ടറതിമാരാക്ാനും േമ്തി്തി നതിർകദേശതിച്ചതിരുന്നു. പഞ്ായത്തുേളതിൽ 
കജാെതി ലചയ്യുന്നവർ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുേളായതി കവറതിട്ടച് ഇരതികക്ണ്വരല് എന്നും 
ോെക്രമത്തിലെങ്തിലും ഒരു ലപാതുസർവ്രീസതിലറെ ഭാഗമായതി ഇവർ മാകറണ്തുമാലണന്നതു 
തലന്നയാണച് ലസൻ േമ്തി്തിയലട ോഴ്ചപൊടച്. 

അധതിോരകക്മാ്മായതി ഭരണഘടന നതിർവചതിച്ചതിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയതിലെ 
അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണത്തിലറെ കതാതച് കൃത്യമായം ഓകരാ സംസ്ാനവും ഇതു 
സംബന്ധതിലച്ചടുക്കുന്ന നയപരമായ നടപടതിേളാൽ മാത്രം നതിർണയതിക്ലപെടുന്നതാണച്. 
അതുലോണ്ച്  സംസ്ാനങ്ങൾക്തിടയതിൽ തലന്ന ഇതച് സംബന്ധതിച്ചച്  വെതിയ 
വ്യത്യാസമുണ്ച്. കേരളമാേലട്ട അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണത്തിൽ ഇന്ത്യയതിൽ 
മുൻപന്തതിയതിൽ നതിൽക്കുന്ന സംസ്ാനമാണച്. ചുമതെേളും അവ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനച് 
പര്യാപ്മായ ഫണ്ടും അനുകയാജ്യമായ വതിധത്തിൽ സ്റാഫം കേമാറതിയതുലോണ്ടും 
സർകവാപരതി കേമാറതിവരുന്ന അധതിോരങ്ങൾ ഫെപ്ര്മായതി കേോര്യം ലചയോൻ 
േഴതിവുള്ള പ്രാക്ശതിേ കനതൃത്വം ് ്രീർഘോെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രതിയയലട ഭാഗമായതി വതിേസതിച്ചു 
വന്നതുലോണ്ടുമാണച് ഇതച് സാധ്യമായതച്. ഏ്ക്കുറച്ചതിലുേകളാലടയാലണങ്തിലും എല്ാ 
ഗവൺലമന്റുേളും ലപാതുകവ വതികേന്ദ്രീേരണത്തിനു അനുകൂെമായ നതിെപാടുേൾ 
സ്വ്രീേരതിക്കുേയം ലചയ്തു.

അഞ്ച്  വകുപ്പുേളുലട ഏേ്രീേരണത്തിലൂലട രൂപലപെടുന്ന ലപാതു സർവ്രീസച് ജനേ്രീയ 
ആസൂത്രണലത് പുതതിയ ് തിശയതിലും ശരതിയായ അർത്ത്തിലും വ്യവസ്ാപതിതമാക്കുന്ന 
തതിനു ലേൽപ്പുള്ളതാണച്. ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേളും മുനതിസതിപൊെതി്തിേളും കചർന്നച് 
സ്െപരമായ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നതതിനു പ്രകത്യേ കവ്ഗച്ധ്യമുള്ള പ്ലാനതിംഗച്  
വതിഭാഗത്തിലറെ കശഷതി പൂർണമായതി ഉപകയാഗതിച്ചച് ്്രീർഘോെ ോഴ്ചപൊകടാലടയള്ള 
സംകയാജതിത പ്രാക്ശതിേ ആസൂത്രണം നടത്ാൻ േഴതിയന്നു. ഇതു പ്രകൃതതിസൗഹൃ്മാം 
വതിധം ജനപങ്ാളതിത്കത്ാലടയം നടത്ാനുള്ള സാഹചര്യമാണച് ഉണ്ാവുന്നതച്. 
ആസൂത്രണം അർത്പൂർണ്ണമായതി ലചയ്യുന്നകതാലട നഷ്ലപെട്ട ജനപങ്ാളതിത്ം തതിരതിച്ചു 
പതിടതിക്ാനുള്ള സാധ്യതേൾ ഉണ്ാവുന്നു. വതിേസനവുമായതി ബന്ധലപെട്ടച്   മാത്രല്, ലപാതു 
ജനാകരാഗ്യ പ്ലാനുേളും, ദുരന്ത നതിവാരണ പ്ലാനുേളും ബന്ധലപെട്ട വകുപ്പുേളുമായതി കചർന്നച് 
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രൂപലപെടുത്തുന്നതതിനുള്ള ആസൂത്രണ കവ്ഗച്ധ്യവും കശഷതിയം ഏേ്രീകൃതവകുപെതിലറെ 
ജതില്ാ ഓഫ്രീസച് വഴതി ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേൾക്കും മുനതിസതിപൊെതി്തിേൾക്കും െഭ്യമാവുന്നു. 
രൂപേൽപെനയ്ക്കടക്ം (ഡതികസൻ) പ്രാധാന്യം െഭതിക്കുംവതിധം പ്രാക്ശതിേ അടതിസ്ാന 
സൗേര്യ വതിേസനത്തിലറെ വെതിയ േ്യാൻവാസതിൽ പ്ലാനതിംഗച് വതിഭാഗവുമായതി കചർന്നച് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനുള്ള പുതതിയ അന്തര്രീക്ഷം തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിലെ 
എഞ്തിന്രീയറതിംഗച് ഉക്്യാഗസ്ന്ാർക്ച് െഭതിക്കുന്നു.

പ്ലാനതിംഗച് വതിഭാഗത്തിലറെ സഹായകത്ാലട ഓകരാ പഞ്ായത്തും വാർഷതിേ 
പദ്ധതതി അസൂത്രണത്തിനുപരതി െഭ്യമായ എല്ാ വതിഭവങ്ങൾ സംബന്ധതിച്ചും അതതിലറെ 
സസ്തിരമായ വതിനതികയാഗം സംബന്ധതിച്ചും സമഗ്രമായ അർത്ത്തിൽ ്്രീർഘോെ 
ോഴ്ചപൊടച് രൂപലപെടുത്ാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ാകേണ്തുണ്ച്. ഇത്രത്തിൽ വതിേസന 
സാധ്യതേലളക്കുറതിച്ചുള്ള പ്രാക്ശതിേ ചതിത്രങ്ങൾ ഏേ്രീേരണത്തിലറെ പുതതിയ 
സാഹചര്യത്തിൽ ക്ാക്ച് അടതിസ്ാനത്തിൽ ഏകോപതിപെതിക്ാൻ േഴതിയന്നതാണച്.9 
നതിെവതിലുള്ള ജതില്ാ പ്ലാനുേൾ ഇതനുസരതിച്ചച് പുതുക്ാവുന്നതുമാണച്. ഓകരാ തകദേശ 
സ്ാപനവും രൂപലപെടുത്തുന്ന ഇത്രം പ്രാക്ശതിേ പ്ലാനുേളാണച് സംസ്ാനത്തിലറെ 
തലന്ന സസ്തിര വതിേസനലത് ോെക്രമത്തിൽ രൂപലപെടുകത്ണ്തച്. കൂടാലത 
ജനപങ്ാളതിത്വും അധതിേ വതിഭവ സമാഹരണവുലമല്ാം വർദ്ധതിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
ശ്രമങ്ങളതിൽ പഞ്ായത്തുേലളയം മുനതിസതിപൊെതി്തിേലളയം സഹായതിക്കുേ എന്നതച് 
ജതില്ാ ോര്യാെയത്തിലറെ ചുമതെകൂടതി ആയതിത്്രീരുന്നതാണച്. സർവ്രീസച് കൂടുതൽ 
ലമച്ചലപെട്ടതും വതിപുെവും ക്രതിയാത്മേമാവുന്നകതാലട മാത്രകമ ജനേ്രീയാസൂത്രണ 
ത്തിലറെ ആ്്യോെത്തുണ്ായതിരുന്നതുകപാലെ ബഹുജന പങ്ാളതിത്ം പ്രാക്ശതിേ 
ഭരണ നതിർവഹണത്തിൽ തതിരതിച്ചുലോണ്ടുവരാൻ േഴതിയൂ. ഈലയാരു അഴതിച്ചുപണതി 
സാധ്യമാക്കുന്ന ചരതിത്രപരമായ അവസരമാണച് സർവ്രീസച് എേ്രീേരണത്തിലൂലട 
തുറന്നു വരുന്നതച്. ഇതു സംബന്ധതിച്ച നതിർകദേശങ്ങൾ അവസാന അദ്ധ്യായത്തിൽ 
പ്രകത്യേമായതി കചർത്തിട്ടുണ്ച്.

1.5.   പ്യാദ്േശിക ഭരണ നിർവഹണവും  
ജനദ്കന്ദീകൃത ഉദ്േധ്യാഗസ്ഥ ഭരണവും  

ചരതിത്രപരമായം സാമൂഹതിേശാസ്ത്രപരമായം കനാക്കുേയാലണങ്തിൽ എല്ാവതിധ 
സമൂഹങ്ങൾക്കും അവരുകടതായ ഭരണക്രമങ്ങളും ഉക്്യാഗസ് സംവതിധാനങ്ങളുമുണ്ച്. 
കഗാത്ര സമൂഹങ്ങളതിൽ വതിശ്വാസവും ഭരണവും സംസച് ോരവും ഇടേെർന്ന 
ഏേരൂപത്തിലുള്ള സാമൂഹതിേ സാമു്ായതിേ സംവതിധാനമാണച്  ലപാതുവതിൽ േണ്ടുവന്നതച് .  

9.  കേരളത്തിലറെ പ്രകത്യേ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ാക്ച്  പഞ്ായത്തുേൾക്ച്  പ്രസക്തിയതിലല്ന്ന വാ്ം 
നതിെനതിൽക്കുന്നുലണ്ങ്തിലും ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേളതിലെ ഈ തെം പദ്ധതതിപ്രവർത്നങ്ങളുലട 
ഏകോപനത്തിനും  കമൽകനാട്ടത്തിനും അനുകയാജ്യമാണച്. ഉമ്ൻ േമ്തി്തി റതികപൊർട്ടച് ക്ാക്ച് 
പഞ്ായത്തുേലള  ഉപകയാഗലപെടുത്തുന്നതതിനുള്ള നതിർകദേശങ്ങൾ മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. 

 റതികപൊർട്ടച് ഓഫച് ് േമ്തി്തി കഫാർ ഇവാലുകവഷൻ ഓഫച് ഡ്രീലസൻട്രകെസച് ഡച്  പ്ലാനതിങച് ആൻഡച് 
ലഡവെപച്ലമറെച് ; എം.എ. ഉമ്ൻ േമ്തി്തി, 2009, കേരള ഗവൺലമറെച് 
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ആമുഖം

ഉക്്യാഗസ് ചുമതെേൾ ഉള്ളവർ തലന്ന പൂജാരതിമാരായം മന്തവാ്തിേളായം 
അവതരതിക്കും. എന്നാൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകയാ അല്ാലതകയാ രാഷ്ട്രീയാധതിോരവും 
സാമൂഹതിേ നതിയന്തണവും നതിെനതിർത്തുന്നതതിനുള്ള കൃത്യമായ സംവതിധാനങ്ങളും 
സാമൂഹതിേ ഘടനയലട ഭാഗമായതി ോണാൻ േഴതിയം. പെ ലചറുസമൂഹങ്ങളതിലും ഇത്രം 
വതിവതിധ കറാളുേൾ നതിർവഹതിക്കുന്ന പ്രകത്യേതയള്ളവരും അതല്ാത്വരും എന്ന 
വതിധത്തിൊണച് സാമൂഹതിേവതിഭജനം എന്നച്  സാമൂഹതിേപഠനങ്ങൾ  കരഖലപെടുത്തുന്നു.10

തരംതതിരതിഞ്ഞു ഉരുത്തിരതിഞ്ഞുവന്ന സാമൂഹതിേ ഘടനയ്ക്കേത്ച് പുതതിയ 
രൂപങ്ങളതിൽ തനതായ ചുമതെേൾ മാത്രം നതിർവഹതിക്കുന്ന വതിവതിധ വതിളതികപെരുേളുള്ള 
ഔക്്യാഗതിേ സ്ാനമാനങ്ങളും ഉണ്ായതിവന്നു. ആധുനതിേ പൂർവ സമൂഹങ്ങളതിൽ 
ഫ്യൂഡൽ ോെങ്ങളതിലും രാജവാഴ്ചേളതിലും ഭരണനടത്തിപെതിനച് അതതികറെതായ അധതിോര 
ഘടനേളും സ്ാനകപെരുേളുമുണ്ായതിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്നുവന്ന ലോകളാണതിയെതിസം 
അതച് നതിർമ്തിച്ച വതികമാചന സ്വഭാവമുള്ള അറതിവതിലറെ പുതതിയ ചട്ടക്കൂട്ടതിൽ സാമൂഹതിേ 
നതിയന്തണവും കമധാവതിത്വവും അരക്തിട്ടുറപെതിക്കുന്ന പുതതിയ ഭരണസമ്പ്ര്ായവും 
പുതതിയതരം ഉക്്യാഗസ് വൃന്ദലത്യം രൂപലപെടുത്തിലയടുത്തു. ചരതിത്രപരമായ ഈ 
അടരുേൾ സാംസ്ാരതിേമായതി നതിർമതിച്ചതിലച്ചടുത്താണച് ആധുനതിേ ബ്യൂകറാക്രസതി.11

ഇന്നച് നാം ചർച്ച ലചയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉക്്യാഗസ് ഭരണം അഥവാ ബ്യൂകറാക്രസതി 
എന്ന പ്രകയാഗം ഉപകയാഗതിച്ചച് തുടങ്ങതിയതച് പതതിലനട്ടാംനൂ്ാണ്തിൽ ഫ്ഞ്തിൊണച്. 
പലത്ാൻപതാം നൂ്ാണ്തിലറെ ആ്്യ ്ശേങ്ങളതിൽ അതച് ഇംഗ്ല്രീഷതിൽ എത്തി. 
തുടക്ം മുതൽതലന്ന അത്ര ഗുണപരമല്ാത് ലനഗ്്രീവച് അർത്ത്തിൽ ഈ പ്ം 
ഉപകയാഗതിച്ചതായതി കരഖലപെടുത്തുന്നു. രാജ്യം ആഗ്രഹതിക്കുന്ന ക്രതിയാത്മേവും 
പുകരാഗമനപരവുമായ എല്ാ പരതിഷച് ോരങ്ങലളയം അേത്തുനതിന്നു അെസതിപെതിക്കുന്ന 
ഒന്നായതി അക്ാെം മുതൽ ബ്യൂകറാക്രസതി വതിെയതിരുത്ലപെട്ടതിട്ടുണ്ച്. ആധുനതിേ 
സമൂഹത്തിനേത്ച് പ്രകത്യേതിച്ചും വ്യാവസായതിോനന്തര സാമൂഹതിേ രൂപ്രീേരണ 
പ്രക്രതിയയതിൊണച് ഏ്വും പരതിണമതിച്ച ഉക്്യാഗസ്സംവതിധാനം ചരതിത്രത്തിൽ 
രൂപ്രീേരതിക്ലപെട്ടതായതി മാേച് സച് ലവബ്ബർ എഴുതുന്നതച്. ആധുനതിേ ബ്യൂകറാക്രസതിലയ 
അതനുഷ്തിക്കുന്ന ധർമങ്ങളുലടയം ഭരണകൂടത്തിനേത്ച് അതച് നതിർവഹതിക്കുന്ന 
പങ്തിലനയം അടതിസ്ാനലപെടുത്തി ആഴത്തിൽ വതിെയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ള ചതിന്തേനാണച് 
ലവബ്ബർ. മാർേച് സാേലട്ട ഒരു വർഗ വതിഭജതിത സമൂഹത്തിൽ ബ്യൂകറാക്രസതി അടങ്ങുന്ന 
ഭരണകൂടലത് വതിമർശനാത്മേമായാണച് വതിെയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളതച്. 

‘സ്്ച് വ്യവസ്യം സമൂഹവും’ എന്ന പുസ്തേത്തിൽ ആധുനതിേ ബ്യൂകറാക്രസതിയലട 
സ്വഭാവം മാക്ച്  ലവബ്ബർ വതിശ്മായതി ചർച്ച ലചയ്യുന്നു. ആധുനതിേതയലട വരകവാലട 

10. ആഫ്തിക്ൻ ലപാളതി്തിക്ൽ സതിസ്റം. കഫാർട്ടസച് ആൻഡച് ഇവാൻസച് പ്രച്ചാർഡച്, ഓക്ച്കഫാർഡച് യൂണതികവഴ്തി്തി 
പ്രസ്ച് , ഓക്ച്കഫാർഡച് പ്രതിമതി്്രീവച് ലപാളതി്തിക്ൽ സതിസ്റം: എ പ്രതിെതിമതിനറതി േംപാര്്രീവച് അനാെതിസതിസച്: 
ഐസൻസ്റാഡച് ് ച് , 1959, അകമരതിക്ൻ ആന്തകപൊളജതിസ്റച് 

11. ലോകളാണതിയെതിസം ആൻഡച് ഇറെഡച് കഫാംസച്  ഓഫച്  കനാളജച്  ്  ബ്രതിട്ട്രീഷച്  ഇൻ ഇന്ത്യ; ബർണാഡച്  എസച് . 
കോഹൻ, 1996. പ്രൻഡസ്റൺ യൂണതികവഴ്തി്തി പ്രസ്ച് , പ്രൻഡസ്റൺ. കപപെർ കടഗർ, കൊ, ബ്യൂകറാക്രസതി 
ആൻഡച് ് ലഡവെപച്ലമറെച്  കസ്റ്ച് ഇൻ ഹതിമാെയൻ ഇന്ത്യ; നയനതിേ മാത്തൂർ, 2016.  കേംബ്രതിഡച്ജച് 
യൂണതികവഴ്തി്തി പ്രസ്ച്, കേംബ്രതിഡച്ജച്.
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ഉക്്യാഗസ് കമധാവതിത്ം അതതിലറെ ശുദ്ധരൂപത്തിൽ എങ്ങലന ആവതിഷച് േരതിക്ലപെട്ടു 
എന്നും നതിയതവും സസ്തിരവുമായ നതിയമങ്ങളാൽ എങ്ങലന ക്രമ്രീേരതിക്ലപെട്ടു എന്നും 
അകദേഹം വതിശ്മാക്കുന്നു. നതിശ്ചതിതമായ േ്രീഴച്കമൽ ബന്ധങ്ങളാൽ നതിർണയതിക്ലപെട്ട 
വ്യവസ്ാപതിത അധതിോരം എങ്ങലന വ്യവസ്യ്ക്കേത്ച് പ്രവർത്നക്ഷമമാവുന്നു എന്നും 
ഈ പുസ്തേത്തിലൂലട അകദേഹം വതിവരതിക്കുന്നു. ആധുനതിേമായ ഓഫ്രീസച് പരതിപാെനം 
കവ്ഗ്ദ്യം, ോര്യകശഷതി എന്നതിവ ആവശ്യമുള്ളതും ചട്ടങ്ങളാൽ നതിർണയതിക്ലപെടുന്നതും 
ഫയലുേലള അടതിസ്ാനമാക്തിയള്ളതുമാലണന്നച് അകദേഹം വ്യക്മാക്തി. അധതിോരം 
ബ്യൂകറാേളതിൊയതി കേന്ദ്രീേരതിക്കുേയം കേന്ദ്രീകൃത അധതിോരം ഫയലുേൾ കേോര്യം 
ലചയ്യുന്ന ര്രീതതിേളതിലൂലട ആളുേളുലട ജ്രീവതിതലത് കനരതിട്ടു ബാധതിക്കുന്ന അധതിോര 
പ്രകയാഗങ്ങളായതിത്്രീരുന്നു എന്നച് ലവബ്ബറതിനച് കശഷം ബ്യൂകറക്രസതിലയക്കുറതിച്ചച്  
നടന്ന ഒകട്ടലറ സാമൂഹതിേശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ വ്യക്മാക്കുന്നു. വതിേസനത്തിലറെ 
സാമൂഹതിേസന്ദർഭങ്ങൾ ബ്യൂകറാക്രസതിയലട അധതിോര പ്രകയാഗങ്ങളായതി മാറതിത്്രീരുന്ന 
പ്രക്രതിയ എങ്ങലനലയന്നച് വതിശ്്രീേരതിക്കുന്നതാണച് പെ പഠനങ്ങളും.12

ഇന്ത്യലയകപാലെ കോളണ്രീേരണത്തിനച് വതികധയമായ സമൂഹങ്ങളതിൽ 
ബ്യൂകറാക്രാ്തിേച് വകരണ്യതയം പ്രകത്യേ അവോശങ്ങൾ ആർജ്ജതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
താൽപെര്യവും കചർന്നുള്ള തതിേച്ചും കേന്ദ്രീകൃതഭരണ സംസച് ോരം ോണാൻ 
േഴതിയം. ജാത്രീയമായ േ്രീഴച് കമൽ കബാധവും ഇതതിലന കൂടുതൽ സങ്്രീർണ്ണമാക്കുന്നു. 
ജതില്ാ േളക്ടർ എന്ന പ്വതി ഇന്ത്യയ്ക്കേത്ച് ലപാതുകവ ആർജ്ജതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രതാപം 
കോളണ്രീേരണത്തിലറെ അവകശഷതിപൊയം വതിെയതിരുത്ാറുണ്ച്.

വതിേസന നടത്തിപെതിലന സംബന്ധതിച്ചതിടകത്ാളം ജനങ്ങളുമായതി കനരതിട്ടച് 
ഇടലപടുന്ന ഉക്്യാഗസ്രുലട പ്രവർത്നതെം എന്ന നതിെയതിൽ ജതില് പ്രകത്യേ 
പ്രാധാന്യമുള്ളതാണച്. അതുലോണ്ടുതലന്ന ജതില്ാ േളക്ടർ എന്ന പ്വതി ോൊോെമായതി 
പ്രാമാണതിേമായ ഒന്നുമാണച്. ഒകട്ടലറ കേന്ദസംസ്ാന നതിയമങ്ങളതിലും സർക്ാർ 
ഉത്രവുേളതിലൂലടയം ജതില്ാ േളക്ടർ ഒരു പ്രധാന ഭരണ നതിർവഹണ ഉക്്യാഗസ് 
സംവതിധാനമായതി തുടരുന്നു. ജതില്ാ ലപാെ്രീസച് സൂപ്രണ്ടും ജതില്ാ കഫാറസ്റച് ഓഫ്രീസറും പതി 
ഡ്്യൂ ഡതി ജതില്ാ എേച് സതിേ്യൂട്ട്രീവച് എഞ്തിന്രീയറും ഡതി ആർ ഡതി ഒ ലപ്രാജക്റച് ഡയറക്ടറും 
കചർന്നുലോണ്ച് ജതില്ാ ഭരണത്െവൻ എന്ന നതിെയതിൽ ജതില്ാ േളക്ടർ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത 
ഭരണ സംവതിധാനം രൂപലപെടുത്തുന്നതായതി ജതില്ാതെ ഭരണ നതിർവഹണത്തിലറെ ലപാതു 
അവസ്ലയക്കുറതിച്ചച്  വതിെയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്ച് .13 മതിക് സംസ്ാനങ്ങളതിലും ജതില്േളതിലെ 
പഞ്ായത്തുേളുലടയം മുനതിസതിപൊെതി്തിേളുലടയം ഉക്്യാഗസ് ഘടന അഥവാ തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപന-ഉക്്യാഗസ് കനതൃത്വം ലപാതുലവ ഇത്രം ോര്യങ്ങളതിൽ 

12. ഇത്രം പഠനങ്ങൾ "വതിേസനം' എന്ന സങ്ൽപെനത്തിനുതലന്ന ബ്ൽ അകന്വഷതിച്ചുലോണ്ാണച് 
ബ്യൂകറാക്രസതിലയ ഭരണകൂട വതിമർശനത്തിലറെ ഭാഗമായതി പരതികശാധതിക്കുന്നതച്.  അഖതിൽ ഗുപ്യലട കപാസ്റച് 
ലോകളാണതിയൽ ലഡവെപച്ലമറെച് സച് ; അഗ്രതിേൾച്ചർ ഇൻ ്  ലമയച് ക്തിങച് ഓഫച് കമാകഡൺ ഇന്ത്യ ലജയതിംസച് 
ലഫർഗൂസലറെ ആറെതി ലപാളതി്തിക്ച് ലമഷ്രീൻ തുടങ്ങതിയ പഠനങ്ങൾ ഉ്ാഹരണങ്ങളാണച്.

13. മുൻ ഐ.എ.എസച്. ഉക്്യാഗസ്നായ ടതി.ആർ. രഘുനന്ദൻ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂകറാക്രസതിലയക്കുറതിച്ചച് എഴുതതിയ 
പുസ്തേം എവരതിതതിങച് യ എവർ വാണ്ഡച്  ടു കനാ എബൗട്ടച് ബ്യൂകറാക്രസതി വതി കവർ അകഫ്ഡച്  ടു ആസ്ച് ' 
2019. ലപൻഗ്വതിൻ റാൻഡം ഹൗസച്.
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ആമുഖം

ആശ്രയതിക്ലപെടാറതില്. ോര്യം നടത്തിക്തിട്ടുന്നതതിനുള്ളവരായതി മാത്രമാണച് പെ 
സംസ്ാനങ്ങളതിലും ഇവലര േണക്ാക്ലപെടുന്നതച് . 

ഫെപ്ര്മായ അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണത്തിലൂലട ശക്മായ പ്രാക്ശതിേ 
കനതൃത്വങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
കുറലച്ചാലക് വ്യത്യസ്തമായ ചതിത്രം ോണാൻ േഴതിയം. ഒകട്ടലറ ജതില്ാ േളക്ടർമാർ 
ജനേ്രീയമായതി ജനപ്രതതിനതിധതിേളുമായതി കചർന്നച് ഭരണ നതിർവഹണ പ്രവർത്നം 
നടത്തുന്നവരാണച്. ഏേ്രീകൃത വകുപെച് വരുന്നകതാലട തകദേശസ്വയംഭരണ 
സംവതിധാനത്തിനച് കുറച്ചുകൂടതി ശക്വും ഏേ്രീകൃതവുമായ പ്രാതതിനതിധ്യം ജതില്ാ ഭരണ 
നതിർവഹണത്തിൽ െഭ്യമാവും. കൂടാലത കജായതിറെച് ഡയറക്ടറുലട ചുമതെയതിൽ ഉന്നത 
ഉക്്യാഗസ്രുലട ഏേ്രീകൃത സർവ്രീസച് സംഘം തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുലട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏകോപതിതമാക്കുന്നതതിനും ജതില്ാ ഭരണകൂടത്തിലറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കൂടുതൽ ോര്യക്ഷമമായതി നടത്തിക്കുന്നതതിനും സഹായേരമാവും. രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ 
ജനാധതിപത്യവൽക്രതിക്ലപെടുന്ന ലപാതുഅന്തര്രീക്ഷവും ഏേ്രീകൃത സർവ്രീസതിലൂലട 
ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേൾക്കും മുൻസതിപൊെതി്തിേൾക്കും ഭരണ നതിർവഹണതെത്തിൽ 
ലപാതുലവ െഭ്യമാക്കുന്ന ഉക്്യാഗസ് ശക്തിയം വതികേന്ദ്രീേരണലത് കൂടുതൽ 
ോര്യക്ഷമമാക്കുന്നതതിനും ലപാതുഭരണം തലന്ന ജനകേന്ദ്രീകൃതമാക്കുന്നതതിനും 
സഹായേരമാവും.

1.6. ന്പയാതുസർവീസിന്റെ നയാൾവഴികൾ 

ഭരണഘടന കഭ്ഗതതിേൾക്കു കശഷവും ജനേ്രീയാസൂത്രണ പ്രവർത്നങ്ങളുലട 
ഭാഗമായം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിലപെട്ടുവന്നു. 
നതിർവഹതികക്ണ് ഉത്രവാ്തിത്ങ്ങളും, ആവശ്യമായ ഉക്്യാഗസ്രും, പണവും  
കവണ്വതിധം െഭ്യമായകതാലട പഞ്ായത്തുേളും മ്ച് തകദേശ സ്പനങ്ങളും ജന 
ങ്ങലള സംബന്ധതിച്ചതിടകത്ാളം കൂടുതൽ ോര്യക്ഷമമായതി പ്രവർത്തിക്ാൻ തുടങ്ങതി. എന്നാൽ  
വ്യത്യസ്ത കെൻ വകുപ്പുേൾ ഉക്്യാഗസ്ലര പ്രകത്യേം അറേളായതി തതിരതിച്ചുവയ്ക്കു 
േയം ഒകര ഭൗമ, സാമൂഹതിേ, സാ്ത്തിേ കമഖെേളതിൽ പരസ്പര ബന്ധമതി 
ല്ാത് പദ്ധതതിേൾ ആസൂത്രണം ലചയ്യുന്ന സമ്പ്ര്ായം തുടർന്നു വരതിേയമാണച് ലചയ്തതി 
രുന്നതുച്. 

പഞ്ായത്ച്, നഗരോര്യം, ഗ്രാമവതിേസനം എന്ന്രീ വകുപ്പുേളാണച് യഥാക്രമത്തിൽ 
പഞ്ായത്തുേലളയം, നഗരസഭേലളയം, വതിേസന ക്ാക്കുേലളയം ന്രീണ് 
ോെങ്ങളായതി പരതിപാെതിച്ചച് കപാന്നതച് പഞ്ായത്തു ഓഫ്രീസച് കമധാവതിയായ 
എേച് സതിേ്യൂട്ട്രീവച് ഓഫ്രീസറും, നഗരസഭാ േമ്്രീഷണർമാരും, ക്ാക്ച് വതിേസന 
ഓഫ്രീസർമാരും തതിരലഞെടുത് േൗൺസതിലുേളുലട ലസക്രട്ടറതിമാരായതി പുനർനാമേരണം 
ലചയേലപെലട്ടങ്തിലും വതികേന്ദ്രീേരണത്തിനു മുൻപുള്ള കെൻ ഘടനയതിലെ വ്യത്യസ്ത 
വകുപെച്  ഉക്്യാഗസ്രായതി ഇവർ തുടർന്നു. വകുപെച് ഘടന അതുകപാലെ തുടർന്നകപൊൾ, 
ചുമതൊപരമായ ോര്യങ്ങൾ സ്ാപനങ്ങൾക്േത്ച് നതിയമകഭ്ഗതതിയതിലൂലട 
പുനഃക്രമ്രീേരതിക്കുേയം ഇവ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനുള്ള വതിവതിധതരം േമ്തി്തിേൾ 
രൂപലപെടുത്തുേയം ഉണ്ായതി. 
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കേന്ദ്രീകൃത അധതിോരവ്യവസ്യലട ആശ്രീർവാ്കത്ാലട മാത്രം 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവതിധാനം മാത്രമായതിരുന്നു ജനേ്രീയാസൂത്രണത്തിനും 
അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണത്തിനും മുൻപുള്ള പഞ്ായത്തുേൾ. പഞ്ായത്തുേൾക്കും 
ജനപ്രതതിനതിധതിേൾക്കും മുേളതിൽ ഉക്്യാഗസ്ർക്ച് ഒകട്ടലറ നതിയന്തണാധതിോരങ്ങൾ 
ഉണ്ായതിരുന്നു. പഞ്ായത്ച് ഭരണം എേച് സതിേ്യൂട്ടതിവച് ഓഫ്രീസറുലടയം വകുപെതിലറെയം 
നതിയന്തണാധതിോരത്തിൽ തലന്നയായതിരുന്നു.പഞ്ായത്ച് സമതിതതിേൾക്ച് നാമമാത്ര 
അധതിോരം മാത്രകമ ഉണ്ായതിരുന്നുള്ളൂ. അകതര്രീതതിയതിൽതലന്ന േമ്്രീഷണർമാരതിലും 
ബതി ഡതി ഒ മാരതിലും കേന്ദ്രീകൃതമായതിരുന്ന സംവതിധാനങ്ങൾ ആയതിരുന്നു നഗര, ക്ാക്ച് 
ഓഫ്രീസേൾ. വകുപ്പുേൾക്േലത് േ്രീഴച് കമൽ ബന്ധങ്ങൾക്പ്പുറത്തു സംസ്ാനലത് 
കേന്ദ്രീകൃത അധതിോരഘടനയ്ക്കച് വതികധയമായതതിലൂലടയള്ള പ്രാമാണതിേതയാണച് 
തതിരലഞെടുക്ലപെട്ടവർക്കുച് മുേളതിൽ പെകപൊഴും ഇവർക്കുണ്ായതിരുന്ന കമൽകക്ായ്മയലട 
അടതിസ്ാനം. മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളതിൽ പെയതിടങ്ങളതിലും ഈലയാരു സ്വഭാവം 
ഇകപൊഴും ശക്മായതി നതിെനതിൽക്കുക്ാഴും ഇതതിൽ നതിന്നും വ്യത്യസ്തമായതി ലപാതുകവ 
ജനകേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയം വതിേസ്വരമായതിലോണ്തിരുന്ന ഇടം എന്ന നതിെയതിൽ 
അതതികറെതായ പ്രകത്യേതേൾ കേരളത്തിനുണ്ച്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൽ 
അധതിഷ്തിതമായതി ഒകട്ടലറ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നതതിലറെ അനുഭവങ്ങളും തുടക്ം മുതൽ 
കേരളത്തിനുണ്ച് .

അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണം ശക്മാക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതിേൾ രാഷ്ട്രീയ തെത്തിലും 
സാ്ത്തിേതെത്തിലും കേരളത്തിൽ 1957 മുതൽ നടപൊക്തി തുടങ്ങതിയതിരുന്നു. 
രാഷ്ട്രീയവും സാ്ത്തിേവുമായ വതികേന്ദ്രീേരണ നടപടതിേൾ ഐേ്യ കേരളത്തിലറെ 
ആ്്യമുഖ്യമന്തതി ഇ എം എസച് അധ്യക്ഷനായ ഒന്നാം ഭരണ പരതിഷച് േരണ േമ്്രീഷലറെ 
ശുപാർശേൾ മുതൽ കേരളത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ച്. പഞ്ായത്തുേളുലട ഉക്്യാഗസ് 
സംവതിധാനം എപ്രോരമായതിരതിക്ണലമന്നതതിലനക്കുറതിച്ചച് കവറതിട്ട ഒരു ോഴ്ചപൊടച് തുടക്ം 
മുതൽ കേരളം പുെർത്തിയതിരുന്നു എന്നച് ഒന്നാം ഭരണ പരതിഷച് േരണ േമ്്രീഷലറെ 
റതികപൊർട്ടതിലെ വതിവതിധ ശുപാർശേൾ വ്യക്മാക്കുന്നു. ആസൂത്രണവും സച് േ്രീമുേളും 
നടപൊക്കുന്നതതിനച് മറ്റു വകുപ്പുേളതിൽനതിന്നും ആവശ്യമായ സ്റാഫതിലന ആവശ്യമായ 
ഫകണ്ാലടാപെം തലന്ന വതിട്ടുലോടുകക്ണ്തുലണ്ന്നു േമ്്രീഷൻ വതിെയതിരുത്തി. 

ഒരു ജതില്ാ കേഡറതിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൽ പഞ്ായത്ച് എേച് സതിേ്യൂട്ട്രീവച് 
ഓഫ്രീസലറയം, റവനയു ഓഫ്രീസലറയം റവനയു അസതിസ്ററെതിലനയം ഗ്രാമകസവേകനയം, 
ലഹൽത്ച് അസതിസ്ററെതിലനയം പഞ്ായത്തിലറെ േ്രീഴതികെക്ച് മാ്ലപെടുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളതിലെ സ്റാഫതിലനയം തതിരലഞെടുത്തു നതിയമതികക്ണ്തും അവരുലട 
ശ്ളവും ബത്േളും ഗവൺലമറെച് വഹതികക്ണ്തുമാലണന്നച് േമ്്രീഷൻ അഭതിപ്രായലപെട്ടു. 
എല്ാ വകുപ്പുേളുലടയം അടതിസ്ാന യണതി്ച് ഒരു പഞ്ായകത്ാ ഏതാനും പൂർണ 
പഞ്ായത്തുേകളാ ആയതിരതിക്കുലമന്നച് േമ്്രീഷൻ വതിഭാവനം ലചയ്തു. അധതിോര  
വതികേന്ദ്രീേരണം െക്ഷ്യമാക്തി 1957ലെ ഗവൺലമറെച്  കേരള ഡതിസ്ടതിക്ടച് േൗൺ 
സതിൽ ബതില്തിനച് രൂപംനൽേതിയതിരുന്നു. ആ ബതിൽ നതിയമസഭയതിൽ അവതരതി 
പെതിച്ചച് ലോണ്ച് അന്നലത് മുഖ്യമന്തതി ശ്ര്രീ. ഇ എം എസച് നമ്പൂതതിരതിപൊടച് ഇങ്ങലന 
പറഞ്ഞു. 
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ആമുഖം

'ഇന്നച് വളലരയധതിേം കേന്ദ്രീകൃതമായതിക്തിടക്കുന്ന ഗവൺലമറെച്  ലസക്രട്ടറതികയ്തിലറെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കുലറകൂടതി (ഈ ബതില്തിലൂലട) വതികേന്ദ്രീേരതിച്ചതിട്ടുണ്ച്. ജതില്ാ 
അടതിസ്ാനത്തിൽ ലചയോവുന്ന പ്രവൃത്തിേൾ മുഴുവൻ ജതില്ാ അടതിസ്ാനത്തിൽ 
ആക്കുേലയന്നതാണച് െക്ഷ്യം. അങ്ങലന പ്രകത്യേതിച്ചച് വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങളുലട 
ോര്യത്തിലും ലപാതുകവ ഭരണോര്യത്തിൽ മുഴുവനും എല്ാ ോര്യങ്ങളും കസ്റ്ച് ഗവൺലമറെച്  
ലസക്രട്ടറതികയ്തിൽ വരതിേ എന്നുള്ള നതിെ അവസാനതിപെതിച്ചച് ജനപ്രതതിനതിധതിേൾക്ച് 
ജതില്ാ നതിെവാരത്തിൽ തലന്ന ോര്യങ്ങൾ േഴതിച്ചു കൂട്ടുന്നതതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം 
ഉണ്ാക്കുേലയന്നുള്ളതാണച് ഈ ബതില്തിലറെ  ഉകദേശ്യം'.14 

ലവകള്ളാടതി േമ്തി്തി എന്നറതിയലപെടുന്ന 1965ൽ രൂപ്രീേരതിച്ച രണ്ാം ഭരണ പരതിഷച് ോര 
േമ്്രീഷനാേലട്ട പഞ്ായത്ച് ഭരണം ലപാതുഭരണത്തിലറെ ഭാഗമാവണലമന്നും, ജതില്ാ 
േളക്ടർ പഞ്ായത്ച് ലഡപയുട്ടതി ഡയറക്ടർ ആയതിരതിക്ണലമന്നും, ഡയറക്ടർ, ലഡപയുട്ടതി 
ഡയറക്ടർ പ്വതിേൾ പഞ്ായത്ച് നതിയമത്തിൽ ഉൾലപെടുത്ണലമന്നും നതിർക്ശതിച്ചു. 
പഞ്ായത്ച് ഓഫ്രീസച് വതിഭാവനം ലചയ്തതിരതിക്കുന്നതച് വതില്ജച് ഓഫ്രീസർ അടക്മുള്ള 
വ്യത്യസ്ത വതിഭാഗങ്ങലള ഒകര കൂരയ്ക്കച് േ്രീഴതിൽ ഉൾലക്ാള്ളതിച്ചുലോണ്ടുമായതിരുന്നു.15

തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ാവശ്യമായ സ്റാഫതിലറെ സ്വഭാവലത്യം  
ഘടനലയയം കുറതിച്ചു വതിശ്മായ ആകൊചനേൾ പതിന്ന്രീടച് ജനേ്രീയാസൂത്രണ 
പ്രസ്ാനത്തിലറെ ഭാഗമായതി രൂപ്രീേരതിക്ലപട്ട േമ്തി്തി ഓൺ ഡ്രീലസൻട്രകെകസഷൻ 
(ലസൻ േമ്തി്തി) ആണച് നടത്തിയതിട്ടുള്ളതച്. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലള 
വ്യവസ്ാപതിതമാക്കുന്നതതിനുള്ള നതിർകദേശങ്ങൾ അടങ്ങതിയ ഭാഗത്ച് സ്റാഫച് എങ്ങലനയാ 
യതിരതിക്ണലമന്നച് േമ്തി്തി അഭതിപ്രായലപെടുന്നു. 

‘തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്നാൽ വതിട്ടുലോടുക്ലപെട്ട അതതിലറെ 
ജ്രീവനക്ാരുലട കമലുള്ള നതിയന്തണവും, സ്ാനപങ്ങൾ ത്രീരുമാനതിക്കുന്ന ചുമതെേളുലട 
അടതിസ്ാനത്തിൽ, കയാഗ്യതയം കവ്ഗച് ധ്യവും അനുസരതിച്ചുതലന്ന, അവലര 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിനുള്ള അധതിോരവും കൂലട കചർന്നതാണച്. ഇതതിനർത്ം കൃത്രതിമമായ 
വകുപെച് കവർതതിരതിവുേളാൽ വതിഭജതിക്ലപെടാത് ഒരു സംകയാജതിത സംവതിധാനം 
ജ്രീവനക്ാർക്ായതി ഉണ്ാക്ാം എന്നുള്ളതാണച്. വകുപെച്  അടതിസ്ാനകത്ക്ാൾ 
ചുമതെേലള (function) അടതിസ്ാനലപെടുത്തിയായതിരതിക്കും കജാെതി വതിഭജനം.’16

ഈലയാരു ോഴ്ചപൊടതിലന സ്വാഭാവതിേ യക്തികയാലടയം ോകൊചതിത 
വ്രീക്ഷണമനുസരതിച്ചും  വതിേസതിപെതിക്കുേയാലണങ്തിൽ, കേന്ദ –സംസ്ാന സർവ്രീസേളുലട 
മാതൃേയതിൽ സംസ്ാന ലപാതു സർവ്രീസച് നതിയമത്തിനേത്ച് നതിെനതിർത്തിലക്ാണ്ച് 
തലന്ന പ്രാക്ശതിേ ഭരണ സർവ്രീസച് നതിെവതിൽ വരുത്തുന്നതതിനുള്ള ഒരു ്്രീർഘോെ 
സാധ്യതയായതി മനസ്തിൊക്ാവുന്നതാണച്. 

14. കേരള പഞ്ായത്ച് കഗഡച്, 1980 

15. ലസക്ൻഡച് കേരള അഡ്തിനതികസ്ട്്രീവച് റതികഫാം േമ്തി്തി റതികപൊർട്ടച്, അധ്യായം രണ്ച്, കെബ്രറതി 
ആർകക്വച് സച് , കേരള ലെജതികലേ്്രീവച് അസം്തി

16. േമ്തി്തി ഓൺ ഡ്രീലസൻട്രകെകസഷൻ ഓഫച് പകവഴ്ച്: കഫനൽ റതികപൊർട്ടച്, വാെ്യം പാർട്ടച്  എ ആൻഡച്  
ബതി, 1997
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തകദേശ സ്വയംഭരണ ലപാതു സർവ്രീസച് എന്നതച് ഇതതിലറെ ആ്്യലത് ചുവടു 
വയച് പായം േരുതാവുന്നതാണച്. ഭരണഘടനയലട അനുകഛേ്ങ്ങൾ 243 ജതി, 243 ഡ്യു 
എന്നതിവയലട അന്തഃസത്യ്ക്കച് അനുസരതിച്ചു തലന്നയാണച് പട്ടതിേലപെടുത്തിയ വതിഷയങ്ങൾ 
പ്രാക്ശതിേമായതി നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനുള്ള എല്ാ വ്യവസ്േളും കേരളത്തിലെ 
പഞ്ായത്ച്  രാജച്, മുനതിസതിപൊെതി്തി നതിയമങ്ങളതിൽ ഉൾലപെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നതച്. 
സംസ്ാനത്തിലനാട്ടാലേകയാ ജതില്യ്ക്കച് മാത്രമാകയാ തകദേശ സ്വയംഭരണ 
ജ്രീവനക്ാർക്കുള്ള സർവ്രീസച് ഉണ്ാക്ാം എന്നച് പഞ്ായത്ച് നതിയമത്തിൽ പറഞെതിരതി 
ക്കുന്നതതിലറെ അടതിസ്ാനവും ഇതച് തലന്നയാണച്.17 ചുരുക്ത്തിൽ തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായം ോകൊചതിതമായം നതിർവഹതിക്ാൻ ബാധ്യത 
ലപെട്ട ചുമതെേൾ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനച് സഹായേരമായ സാകങ്തതിേവും സാകങ്തതികേ 
തരവുമായ വകുപ്പുതെ കശഷതിേലള അവയലട നടത്തിപെതിനച് പര്യാപ്മായവതിധം 
സമഗ്രമായതി സംഘടതിപെതിലച്ചത്തിച്ചു ലോടുക്കുന്നതതിനാവശ്യമായ വതിധം ജ്രീവനക്ാലര 
പുനഃക്രമ്രീേരതിച്ചുലോണ്ടുള്ള സംവതിധാനം എന്നതാണച് ലപാതു സർവ്രീസച് ലോണ്ച് 
ഉകദേശതിക്കുന്നതച്. 

പ്രാക്ശതിേ വതിേസനത്തിലറെ ോര്യത്തിൽ ഓകരാ തകദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപനവും 
ഒകട്ടലറ ോര്യങ്ങൾ ഏല്ടുത്തു നതിെവതിൽത്ലന്ന ലചയ്യുന്നുണ്ച്. എന്നാൽ പ്രാക്ശതിേ 
വതിേസനം, പ്രകൃതതി പരതിപാെനം, ലപാതുജനാകരാഗ്യം, ദുരന്ത നതിവാരണം എന്നതിങ്ങലന 
ഒകട്ടലറ വതിഷയങ്ങളതിൽ വകുപ്പുേളും ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേളും നഗരപാെതിോ 
സംവതിധാനവും കചർന്നുള്ള ഏകോപതിതവും പരസ്പര പൂരതിതവുമായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുള്ള 
വെതിയ സാധ്യത നതിെവതിലുണ്ച്. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ തലന്ന ലവകവേലറ 
വകുപ്പുേളായതി കവർതതിരതിഞ്ഞു േതിടക്കുന്ന അന്തര്രീക്ഷത്തിൽ ഇത്രം പ്രവർത്നങ്ങൾ 
അസാദ്ധ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണച് പ്രാകയാഗതിേ  അനുഭവം. 

അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ േമ്തി്തിയലട ശുപാർശേൾ അടക്ം പരതിഗണതിച്ചച്  2008-
ൊണച്  സർക്ാർ, ഏേ്രീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെച് രൂപ്രീേരണത്തിനുള്ള ആ്്യ 
ത്രീരുമാനം എടുക്കുന്നതച് (അനുബന്ധം 1.1, 1.2 ോണുേ). 2011ൽ ഇതച് സംബന്ധതിച്ച സർക്ാർ 
ഉത്രവും ഇറങ്ങതി. എന്നാൽ, ഭരണമാ്കത്ാലട ഇക്ാര്യത്തിൽ പുകരാഗതതിയണ്ായതില്. 
ഏേ്രീകൃത വകുപെച് രൂപ്രീേരണം പ്രാകയാഗതിേമായതി നടന്നതിലല്ങ്തിലും ലസക്ര കട്ടറതിയ്ച് 
സംവതിധാനം ഇതതിലറെ ആ്്യ പടതിലയന്ന നതിെയതിൽ പുനഃസംഘടതിപെതിക്ലപെടുേയ 
ണ്ായതി.18 വതിവതിധ കെൻ വകുപ്പുേലള അകതകപാലെ വതിഭജതിച്ചുവയ്ക്കുന്നതതിനച് പേരം 
തകദേശ സ്ാപനങ്ങളുലട പ്രവർത്നങ്ങലള അടതിസ്ാനലപെടുത്തി ചുമതൊപരമായ 
ഏകോപനം സാധ്യമാവും വതിധമാണച് പുനഃക്രമ്രീേരണം നടത്തിയതിട്ടുള്ളതച്. ലപാതുഭരണ 
വകുപെതിലറെ ചുമതെയതിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൊണച് ഈ 
ക്രമ്രീേരണം നടത്തിയതിട്ടുള്ളതച്.

17. കേരള പഞ്ായത്ച്  രാജച് നതിയമം, 1994 ലസക്ഷൻ 180

18. ത്രതിതെ പഞ്ായത്തുേളും നഗരസഭേളും നതിർവഹതികക്ണ് ചുമതെേലള അടതിസ്ാനലപെടുത്തി റൂറൽ, 
അർബൻ വതിഭാഗങ്ങളായാണച് ഈ ഏേ്രീേരണം നടന്നതച്. നതിെവതിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെച് 
ലസക്രട്ടറതികയ്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതച് ഇത്രത്തിൽ പുനഃസംഘടതിപെതിച്ചതിറക്തിയ ഉത്രവതിലറെ  
അടതിസ്ാനത്തിൊണച്.
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ആമുഖം

ഈ പരതിശ്രമങ്ങളുലട തുടർച്ചയായാണച് 2016ൽ ഗവർണറുലട ആ്്യനയപ്രഖ്യാപന 
പ്രസംഗത്തിൽ തലന്ന നതിെവതിലുള്ള ഗവൺലമറെച് നടപൊക്ാൻ കപാകുന്ന ഒരു 
പ്രധാന വതിഷയമായതി വകുപെച് ഏേ്രീേരണം പരാമർശതിക്ലപെട്ടതച്. ഇതതിലന തുടർന്നച് 
തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിലറെ േ്രീഴതിൽ തലന്നയള്ളതും എന്നാൽ ഭരണപരവും 
നയപരവുമായ വതിഷയങ്ങളതിൽ ഗവൺലമറെതിനു സ്വതന്തമായ അഭതിപ്രായങ്ങൾ നൽോൻ 
േഴതിയന്നതുമായ കൊക്ൽ ഗവൺലമറെച് േമ്്രീഷനച് േരടു ചട്ടങ്ങൾ രൂപ്രീേരതിക്ാനുള്ള 
ചുമതെ െഭതിക്കുന്നതച് (അനുബന്ധം 1.3 ോണുേ). തകദേശസ്വയംഭരണ കമഖെയതിലെ 
ബന്ധലപെട്ട എല്ാ സംഘടനേളുമായതി കൂടതിയാകൊചതിച്ചും ആവശ്യമായ പഠന 
വതിശേെനങ്ങൾ നടത്തിയം ചട്ടങ്ങൾ തയോറാക്കുന്നതതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണച് ആവശ്യമായതി 
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളതിൽ ഗവൺലമന്റുമായതി ബന്ധലപെട്ടുലോണ്ച് േമ്്രീഷൻ തുടർന്നച് 
നടത്തിയതച്.

2018-ൽ കസ്റ്ച്  സർവ്രീസതികറെയം സകബാർഡതികന്ച് സർവ്രീസതികറെയം വതികശഷാൽ 
ചട്ടങ്ങളുലട േരടച് േമ്്രീഷൻ സർക്ാരതിനച് സമർപെതിച്ചു. സർക്ാരതിലറെ നതിർക്ശലത് 
തുടർന്നു പുതുതായതി രൂപ്രീേരതിച്ച പ്രതിൻസതിപെൽ ഡയറക്ടകറ്ച് ലപാതു ചർച്ചയ്ക്കായതി 
േരടച് ചട്ടങ്ങൾ ലവബച് കപജതിൽ പ്രസതിദ്ധലപെടുത്തി. തുടർന്നു േമ്്രീഷനും പ്രതിൻസതിപെൽ 
ഡയറക്ടകററ്റും സംയക്മായതി േരടച് ചട്ടങ്ങൾ പരതിഷച് േരതിക്കുേയം സർക്ാരതിൽ വ്രീണ്ടും 
ചർച്ചയ്ക്കായതി സമർപെതിക്കുേയണ്ായതി. സംഘടനേളുലടയം വകുപെച് കമധാവതിേളുലടയം 
നതിർക്ശങ്ങൾ പരതിഗണതിക്കുന്നതതിനായതി സർക്ാർ േമ്്രീഷൻ ലചയർമാലന ഉൾലപെടുത്തി 
േമ്തി്തി രൂപ്രീേരതിച്ചു. ഈ േമ്തി്തിയലട റതികപൊർട്ടും ഏേ്രീേരണം സംബന്ധതിച്ച വ്യത്യസ്ത 
വതിഷയങ്ങളതിൽ അന്തതിമ ത്രീരുമാനം എടുത്തു ലോണ്ച് 2020 ആഗസ്തച് മാസലത് 
ോബതിന്ച് ത്രീരുമാനങ്ങൾ അനുസരതിച്ചും പതിന്ന്രീടച് തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെതിൽ 
ചട്ടങ്ങൾ അന്തതിമലപെടുത്തുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുേയമാണച് ഉണ്ായതച്. 

പുതുതായതി രൂപ്രീേരതിക്കുന്ന വകുപെതിലറെ സഗമമായ നടത്തിപെതിനച് സഹായതിക്കുന്നതതിനച് 
ഒരു സർവ്രീസച് മാന്വൽ രൂപ്രീേരതിക്ണലമന്നച് സർക്ാർ ോണുേയം പ്രസ്തുത മാന്വൽ 
തയോറാക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു രൂപകരഖ ഉണ്ാക്തി സമർപെതിക്കുന്നതതിനച് േമ്്രീഷലന പ്രസ്തുത 
ോബതിന്ച് ത്രീരുമാന പ്രോരം ചുമതെലപെടുത്തുേയം ലചയ്തു. ഇതതിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൽ 
ഇത്രലമാരു മാന്വൽ രൂപ്രീേരതിക്കുന്നതതിലറെ വതിശ്ാംശങ്ങൾ ഉൾലക്ാള്ളുന്ന ഒരു 
രൂപകരഖ സർക്ാരതികെക്ച് േമ്്രീഷൻ സമർപെതിക്കുേയണ്ായതി.19

1.7. ഏകീകൃത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ച് രൂപീകരണം സംബന്ിച്ച 
ദ്�യാകയുന്മദ്റെഷൻ റിദ്പ്യാർട്ച്

തകദേശ സ്വയംഭരണ സർവ്രീസച് രൂപ്രീേരണലമന്ന വതിശാെമായ െക്ഷ്യത്തികെക്കുള്ള 
പ്രധാന ചുവടുലവപൊണച് അഞ്ചു വകുപ്പുേളുലട ഏേ്രീകൃത സർവ്രീസച്. ഇത്രത്തിലൊരു 

19. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായ സംവതിധാനം എന്ന നതിെയതിൽ രൂപലപെടുന്ന 
ലപാതുസർവ്രീസച് വ്യത്യസ്ത വതിഭാഗങ്ങളായതി നതിെനതിൽലക്ത്ലന്ന കയാജതിച്ചു പ്രവർത്തികക്ണ്തുണ്ച് . 
എഴുതതി തയോറാക്തിയ ഒരു മാനുവെതിലറെ സഹായകത്ാലട ജ്രീവനക്ാർക്തിടയതിൽ പരസ്പരബന്ധവും 
ഏകോപനവും സഹായേ സംവതിധാനം എന്ന നതിെയതിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങകളാടുള്ള 
ബന്ധവും നതിർണയതികക്ണ്തുണ്ച്. ഇതതിനാവശ്യമായ രൂപകരഖ തയോറാക്കുന്നതതിനാണച് സർക്ാർ 
ആവശ്യലപെട്ടതച്. റതികപൊർട്ടതിലറെ രണ്ാംഭാഗമായതി ഇതു കചർത്തിരതിക്കുന്നു.
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സർവ്രീസച് നതിയമപരമായതി രൂപ്രീേരതിക്കുന്ന പ്രവർത്നത്തിനാേലട്ട സംസ്ാനത്തി 
നേകത്ാ പുറകത്ാ മുൻ മാതൃേേളതില്. ഇത്രലമാരു പ്രവർത്നം എങ്ങലന ചതിട്ടലപെടുത്തി  
എന്നതതിലറെ സമഗ്രകരഖയാണച് േമ്്രീഷൻ തയോറാക്തി ലപാതുസമക്ഷം സമർപെതിക്കു 
ന്നതച്. ഏേ്രീകൃത തകദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പും സർവ്രീസം രൂപ്രീേരതിക്കുന്ന 
തതിലറെ പശ്ചാത്െവും ഇതതിനുള്ള വതികശഷാൽ ചട്ടങ്ങളുലട േരടച്  രൂപ്രീേരണം  
മുതൽ അന്തതിമലപെടുത്തുന്നതുവലരയള്ള പ്രക്രതിയയം അനുബന്ധപ്രവർത്നങ്ങളും  
തുടർന്നു വകരണ്ടുന്ന മാ്ങ്ങളും നതിർകദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമഗ്രകരഖയാണച്  ഈ 
റതികപൊർട്ടച് .

വതികശഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ തയോറാക്കുന്നതതിനുള്ള ചുമതെ േമ്്രീഷനതിൽ നതിക്ഷതിപ്മായതു 
മുതലുള്ള ചട്ടങ്ങളുലട രൂപ്രീേരണപ്രക്രതിയയം ഇതതിനായവെംബതിച്ച പഠന വതിശേെന 
പ്രവർത്നങ്ങളും ഏേ്രീകൃത സർവ്രീസതിലനക്കുറതിച്ചച് തുടർന്നു േമ്്രീഷൻ രൂപലപെടുത്തിയ 
ോഴ്ചപൊടും അനുക്രമമായതി വതിശ്്രീേരതിക്കുന്ന വതിധത്തിൊണച് ഈ റതികപൊർട്ടതിലെ 
അദ്ധ്യായങ്ങൾ ക്രമ്രീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്നതച്. ഒടുവതിൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രസതിദ്ധ്രീേരതിച്ചച് ഏേ്രീേരണം 
പൂർത്തിയാക്കുന്നതതിലനാപെം സ്വ്രീേരതികക്ണ് നടപടതിേളും നതിർകദേശങ്ങളും 
കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്രാക്ശതിേമായ ഭരണ സംവതിധാനം ശക്തിലപെടുത്തുന്നതതിനച് സാർവക്ശ്രീയമായം 
ക്ശ്രീയമായം കേരളത്തിലും നടന്ന പരതിശ്രമങ്ങളും നയപരമായ നടപടതിേളും 
രണ്ാമലത് അദ്ധ്യായത്തിൽ വതിവരതിക്കുന്നു. ഏേ്രീകൃത തകദേശസ്വയംഭരണ സർവ്രീസച് 
രൂപ്രീേരണം വലര എത്തിനതിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അധതിോര വതികേന്ദ്രീേരണ 
നടപടതിേൾ അദ്ധ്യായം മൂന്നതിൽ വതിശ്മായതി ചർച്ചലചയ്യുന്നു. കൂടാലത വകുപെച് 
ഏേ്രീേരണം ആവശ്യമായതി വന്നതതിലറെ യക്തിയം ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വതിവരതിക്കുന്നു. 
ഏേ്രീേരതിക്ലപെടുന്ന അഞ്ച്  വകുപ്പുേളുലട പ്രവർത്ന ഘടനയം സവതികശഷതേളും 
പ്രവർത്ന ധർമ്ങ്ങളും അദ്ധ്യായം നാെതിൽ ഉൾലക്ാള്ളതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

അഞ്ചു വകുപ്പുേളതിൊയതി നതിെവതിൽ കജാെതി ലചയ്യുന്ന ഉക്്യാഗസ്രുലട നതിയമന 
ര്രീതതിേൾ വതിവരതിക്കുന്ന വതിവതിധങ്ങളായ ചട്ടങ്ങളുലട സംക്ഷതിപ് വതിവരണമാണച് 
അദ്ധ്യായം അഞ്ച്. ഏേ്രീകൃത വകുപെതിലറെ പുതതിയ ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായം പ്രാബെ്യത്തിൽ  
വരുന്നകതാലട ഇവലയല്ാം സ്വാഭാവതിേമായതി നതിയമപ്രാബെ്യമതില്ാതാകും. 
തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിനേത്തുതലന്നയള്ള ഏേ്രീേരണത്തിലറെ മുന്നനുഭവങ്ങളും 
ഈ അദ്ധ്യായം ചർച്ച ലചയ്യുന്നു.

ഏേ്രീകൃത വകുപെതിലറെ ചട്ടങ്ങൾ രൂപലപെടുത്തിലയടുക്കുന്നതതിനച് േമ്്രീഷൻ 
സ്വ്രീേരതിച്ച സമ്രീപനവും ര്രീതതിശാസ്ത്രവും അദ്ധ്യായം ആറതിൽ ചർച്ച ലചയ്യുന്നു. ഈ 
പ്രക്രതിയയതിലൂലട േമ്്രീഷൻ രൂപലപെടുത്തിയ ആ്്യ േരടച് വതികശഷാൽ ചട്ടങ്ങളതിലെ 
പ്രധാന നതിർകദേശങ്ങളും ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വതിവരതിക്കുന്നു.

ഏേ്രീകൃത വകുപെച് കേോര്യം ലചയ്യുന്ന നതിയമപരമായം ഭരണപരമായമുള്ള 
പ്രവർത്ന ധർമ്ങ്ങൾ അദ്ധ്യായം ഏഴതിൽ വതിശ്മായതി വതിവരതിക്കുന്നു. ഏേ്രീകൃത വകുപെച് 
പ്രവർത്ന ധർമ്ങ്ങലള ആസ്പ്മാക്തി രൂപലപെടുത്ലപെടുന്നതതിലറെ യക്തിപരമായ 
അടതിസ്ാനം ഈ അദ്ധ്യായം വതിശേെനം ലചയ്യുന്നു.
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ആമുഖം

തുടർന്നച് അവസാന അദ്ധ്യായം അന്തതിമലപെടുത്തിയ ചട്ടങ്ങൾ മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന 
ഏേ്രീകൃത തകദേശസ്വയംഭരണ സർവ്രീസതിലനക്കുറതിച്ചുള്ള ോഴ്ചപൊടും പ്രകത്യേതേളും 
വതിശ്മാക്കുന്നു. കൂടാലത ചട്ടങ്ങൾ രൂപലപെടുത്തുന്നതതിലറെ ഭാഗമായതി നടത്തിയ 
ചർച്ചേളുലടയം വതിശേെനങ്ങളുലടയം അടതിസ്ാനത്തിൽ ഏേ്രീകൃത സർവ്രീസച് 
രൂപ്രീേരണകത്ാടനുബന്ധമായതി വകരണ്ടുന്ന മാ്ങ്ങൾ സംബന്ധതിച്ച നതിർകദേശങ്ങളും 
ഈ റതികപൊർട്ടതിലറെ അവസാന ഭാഗമായതി ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ കചർത്തിരതിക്കുന്നു.
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2.0. ആമുഖം

ആധുനിക ഭരണ നിർവഹണക്രമത്ിന്റെ ഭാഗമായി പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകൾ 
ഘടനാപരമായി നിശ്ിതരൂപം പ്ാപിക്കുന്ന പ്ക്രിയ ദ�ാകന്മമ്ാടം കഴിഞ്ഞ ഒരു 
നൂറ്ാണ്ിനിടയിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിന്� വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചരിത്ര 
സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവിധ മാതൃകകളി�ാണട് ഈ പ്ക്രിയ മുദന്നാട്ടുദപാകുന്നതട്. 
സാമ്ത്ികമായി വികസിതമായ പ� രാജ്യങ്ങളിലം വളന്ര ശക്തമായ സ്വയംഭരണ 
വ്യവസ്ഥ രൂപന്പെട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ിട്ടനടക്കമുള്ള പ� യൂദ�ാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളം ഇതിനുട് 
ഉോഹരണങ്ങളാണട്.

വിദകന്ദ്രീകരണത്ിനുള്ള മുൻകക പ്വർത്നങ്ങൾ ഏ�ിയം കു�ഞ്ം വിവിധ 
േിശകളിൽ വിവിധ ദതാതിൽ നടന്നതായി ദേശ്രീയ-അന്തർദേശ്രീയ ചരിത്രം 
നദ്ാടട് പ�യന്നുണ്ട്. ഇതിനായള്ള അന്തര്രീക്ം ഇടദവളകദളാന്ട വ്യത്യസ്ത 
ഘട്ടങ്ങളിൽ രൂപന്പെടന്നതം ദേശ്രീയത�ത്ിലള്ള നടപടികൾ രാജ്യത്ിനകത്ട് 
സ്വ്രീകരിക്കന്പെടന്നതം കാണാൻ കഴിയം. പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകൾ എന്ന 
ഭരണപരമായ ആശയം തങ്ങളന്ട തന്ന്ന താൽപെര്യങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനട് 
ബ്ിട്ടനാണട് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപെിച്ചതട്.

1980-കളിലം 1990-കളിലം വിദകന്ദ്രീകരണന്ത്ക്കു�ിച്ം പങ്ാളിത് 
ത്ിൽ അടിസ്ഥാനന്പെടത്ിയ പ്ാദേശിക ഭരണ നിർവഹണന്ത്ക്കു�ിച്ം അതിന്റെ 
വിവിധ മാതൃകകന്ളക്കു�ിച്ം ആദഗാളമായ ന്പാതധാരണകൾ രൂപന്പെട്ടുവരുന്ന 
തായി കാണാൻ കഴിയം. സ്വാതന്്യാനന്തരം ഇന്ത്യയിൽ ന്പാതദവ പ്ാദേശിക 
ഗവൺന്മന്റുകൾ കശശവാവസ്ഥയിൽ തന്ന്നയാണട് ഉള്ളതട്. ബൽവന്തട് �ായട്  
ദമത് ക്ിറ്ി മുതൽ ഒദട്ടന്� നയരൂപ്രീകരണ ക്ിറ്ികളം ഒടവിൽ 73, 74 ഭരണ 
ഘടനാ ദഭേഗതികളം നി�വിൽ വന്ന്നങ്ിലം ന്പാതദവ വികസിതമായ പ്ാദേ 
ശിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളള്ള രാജ്യങ്ങളമായി താരതമ്യം ന്ചയ്യുദമ്ാൾ ഇതട് 
വ്യക്തമാകും.

ആദഗാളവം ദേശ്രീയവമായ നയപശ്ാത്�ത്ി�ാണട് ദകരളത്ിലം പ്ാദേശിക 
ഭരണസമ്പ്രോയം ഉരുത്ിരിഞ്വരുന്നതട്. ആദഗാളമായ ന്പാത പശ്ാത്�ത്ിൽ 
പരിദശാധിക്കുദമ്ാൾത്ന്ന്ന പ്ാദേശികമായ ചരിത്രവം സാമൂഹിക സാഹചര്യവം 
വിദകന്ദ്രീകരണ പ്ക്രിയയിൽ തനതായ വഴികൾ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതായം കാണാൻ 
കഴിയം.

 അഞ്ട്  വകുപ്പുകൾ ഏദകാപിച്ന്കാണ്ട് തദദേശ സ്വയംഭരണ നിർവഹണത്ിനട് 
സഹായകമായ ഒരു ന്പാതസർവ്രീസട് രൂപന്പെടത്ാനുള്ള ദകരളത്ിന്റെ പരിശ്രമന്ത് 
ആദഗാളവം ദേശ്രീയവമായ വിദകന്ദ്രീകരണ നടപടികളന്ടയം പരിഷട് ക്കാരങ്ങളന്ടയം 
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വിശാ�മായ പശ്ാത്�ത്ി�ാണട് ക്്രീഷൻ പരിദശാധിക്കുന്നതട്. ദേശ്രീയ 
പശ്ാത്�ം പരിദശാധിച്ചട് പ�യദമ്ാൾ പ്ാദേശിക ഭരണനിർവഹണം 
ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് ദേശ്രീയമായി സ്വ്രീകരിദക്കണ് പ്വർത്നങ്ങൾക്കട് ദകരളം 
മുദന്നാട്ടട് വയ്ക്കുന്ന മന്റ്ാരു മാതൃകയായം ഏക്രീകൃത സർവ്രീസട് രൂപ്രീകരണന്ത്  
വി�യിരുത്ാം.

2.1. സയാർവദേശീയ അനുഭവങ്ങളം പ�യാതുതത്ത്വങ്ങളം

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണ പ്ക്രിയ ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് ആവശ്യമായ വിവിധ 
വിഷയങ്ങന്ള സംബന്ിച്ള്ള സാർവദേശ്രീയ അനുഭവങ്ങളം പഠനങ്ങളമാണട് 
ഇനി വിവരിക്കുന്നതട്. വിദകന്ദ്രീകരണം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് സ്വ്രീകരിക്കുന്ന 
ഏതട്  നടപടിയം ഇതിനുതകുന്നതാന്ണന്നട്  ഉ�പ്പുവര ുദത്ണ്തണ്ട് . ആദഗാളമായി 
വികസിച്വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളന്ട അടിസ്ഥാനത്ിൽ രൂപന്പെട്ട ന്പാതധാരണകളം 
സാമാന്യതത്്വങ്ങളം ഇക്കാര്യത്ിൽ സഹായകമാകും. 

2.1.1.  അധികയാര വിദകന്ദീകരണം ശക്ിപപെടുത്തുന്നതിന്  
ജനയാധി�തധ് ഭരണക്രമം അതധ്ന്യാദ�ക്ിതം

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനട് ജനാധിപത്യപരമായി 
തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം അത്യന്താദപക്ിതമാണട് എന്നതട് 
സാർവദേശ്രീയത�ത്ിൽ വിവിധ പഠനങ്ങൾ വഴി ഇതിനകം അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ�ക്കട് തിര ന്ഞ്ഞടക്കന്പെടന്ന ഭരണസമിതികൾക്കട് 
സ്വയംഭരണാവകാശദത്ാന്ട ത്രീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്നതിനട് കഴിദയണ്തണ്ട് എന്നതട് 
സാർവത്രികമായി അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ വസ്തുതയാണട്. തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട 
പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശമാണട് അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകം എന്നതം രാജ്യാന്തരത�ത്ിൽ  
അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്ിൽ സ്വയംഭരണാവകാശദത്ാടകൂടി തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� ഭരണസമിതികൾക്കട് പ്വർത്ിക്കണന്മങ്ിൽ ഇതിനട് 
സഹായകമായ ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
ഭാഗമായി രൂപന്പെദടണ്തണ്ട്. ജനാധിപത്യപരമായി തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ജനപ്തിനിധികൾക്കട് ത്രീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്നതിൽ 
സഹായിക്കുന്നതിനും കേനംേിന ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്നതിനും കഴിയം 
വിധം ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനം പ്വർത്ിക്കുകയം ദവണം. തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിദ�ക്കട് നിയമിക്കന്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥർ ഭരണപരമായി തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിദക്കണ് ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
നിർവഹിക്കുന്നതിനട് ബാദ്്യതന്പെട്ടവരാണട് . ഇത്രത്ിൽ തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദസവനമനുഷ്ിക്കുന്ന ഉദേ്യാഗസ്ഥർ പൂർണമായം തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട ജനപ്തിനിധികളടങ്ങിയ 
കൗൺസി�ിദനാടട് ഉത്രവാേിത്ന്പെട്ടട് പ്വർത്ിക്കുകയം ദവണം. അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണത്ിലൂന്ട �ഭിച്ച അധികാരങ്ങളം ചുമത�കളം ഫ�പ്േമായി 



24

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

നിർവഹിക്കുന്നതിനട് തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
കൗൺസി�ിദനാടം അദ്്യക്ദനാടം സമാധാനം ദബാധിപെിക്കുന്നതിനും പൂർണമായം 
ഉത്രവാേിത്ന്പെട്ടും പ്വർത്ിക്കാൻ കഴിയന്നവരുമായിരിക്കണം ഉദേ്യാഗസ്ഥ 
സംവിധാനം എന്നതട് സാർവദേശ്രീയമായി അംഗ്രീകരിക്കന്പെടകയണ്ായി. ഇത്രന്മാരു 
ഉത്രവാേിത്ം, ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനത്ിനട് ജനങ്ങദളാടള്ള പ്തിജ്ാബദ്ത 
നി�നിർത്ി മുദന്നാട്ടട് ദപാകുന്നതിനും സഹായകമാവന്മന്നു�പൊണട്. പ്ാദേശിക 
ഭരണസംവിധാനത്ിന്റെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ിക്കുന്നതിനും 
ഇത്രന്മാരു ഉത്രവാേിത്ം അത്യന്താദപക്ിതമാണട്.

2.1.2.  പ്യാദേശിക ഭരണസംവിധയാനം - കയാരധ്ക്മമയായം സുതയാരധ്മയായം 
അഴിമതിവിമുക്മയായിട്ടുള്ള പ്വർത്നം

തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനവം ജനങ്ങളന്ട 
പ്ത്രീക്യ്ക്കനുസരിച്ചട് ഉയർന്നു പ്വർത്ിക്കണന്മന്നതാണട് സാർവദേശ്രീയത�ത്ിൽ 
അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ളതട്. അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലള്ള ജനങ്ങളന്ട വിശ്വാസ്യത വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനട് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
ജനങ്ങളന്ട വർദ്ിച്ച പ്ത്രീക് നി�ദവറ്റുന്നതിനട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
ദസവനക്മത ഉയർത്തുകയം വിവിധ ദസവനങ്ങൾ സമയബന്ിതമായം 
ന്രീതിപൂർവ്വമായം ജനങ്ങൾക്കട് �ഭ്യമാക്കുന്നതിനട് കഴിയകയം ദവണം. അതന്കാണ്ട് 
തന്ന്ന അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ജനങ്ങൾക്കട് അനുഭവത്ിലൂന്ട ദബാദ്്യന്പെടത്ാൻ 
കഴിയംവിധം ഭരണ സംവിധാനം കാര്യക്മമായി പ്വർത്ിക്കുകയം ഉയർന്ന 
ഗുണദമന്മദയാന്ട വിവിധ ദസവനങ്ങൾ �ഭ്യമാക്കുന്നതിനും കഴിദയണ്തണ്ട്. 
പൂർണമായം സുതാര്യതയം അഴിമതിവിമുക്തമായം കാര്യക്മമായം ജനസൗഹൃേ 
പരമായം പ്വർത്ിക്കുന്ന പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനമാണട് അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണത്ിലൂന്ട സൃഷ്ിക്കന്പെടണന്മന്നതാണട് സാർവദേശ്രീയ ത�ത്ിൽ 
അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്പാതഭരണതത്്വം.

2.1.3.  ജനകീയ �ങ്യാളിത്ത്ിലൂപെയള്ള പ്യാദേശികഭരണ  
സംവിധയാനത്ിപറെയം പ്ക്രിയയപെയം ജനയാധി�തധ്�രമയായ മയാറ്ം

പ്ാദേശികഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യപരമായി പ്വർത്ിക്കുന്നു 
ന്വന്നു�പൊക്കുന്നതിനട് വ�ിയ ദതാതിലള്ള ജനക്രീയ പങ്ാളിത്ം ഉണ്ാദകണ്തണ്ട്. 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭരണ നിർവഹണ പ്വർത്നങ്ങളിലം വികസന 
പ്വർത്നങ്ങളിലം ഇടന്പടദമ്ാഴം ഇതമായി ബന്ന്പെട്ട ത്രീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്ന 
സംഗതികളിലം ജനങ്ങളന്ട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കന്പെദടണ്തണ്ട് എന്നതാണട് 
സാർവദേശ്രീയ ത�ത്ിൽ അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ളതട്. ഉയർന്നദതാതിലള്ള 
ജനക്രീയ പങ്ാളിത്ം പ്ാദേശികത�ത്ിൽ ഉ�പൊക്കുന്നതിനട് തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട 
ജനപ്തിനിധികദളാന്ടാപെം ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനത്ിനും സുപ്ധാനമായ 
പങ്ാണട് വഹിക്കാനുള്ളതട്. പ്ാദേശികഭരണത്ിൽ ഉയർത്ിപെിടിദക്കണ്തം 
സംരക്ിദക്കണ്തമായ ജനാധിപത്യമൂ�്യങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനും 
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പ്ാവർത്ികമാക്കുന്നതിനും തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� 
ജനപ്തിനിധികദളാന്ടാപെം തന്ന്ന ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനവം ക്രിയാത്മകമായി 
പ്വർത്ിക്കണന്മന്നാണട് അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനതത്്വം. ഇതട് 
സാദ്്യമാക്കുന്നതിനട് ജനക്രീയ പങ്ാളിത്ത്ിനട് സഹായകമായ എല്ാ പ്ാദേശിക 
ത�ത്ിലള്ള സൂക്മത� ജനാധിപത്യ ദവേികദളയം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് 
ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനവം ഉയർന്ന ഉത്രവാേിത്ങ്ങൾ ഏന്റ്ടക്കണന്മന്നാണട് 
സാർവദേശ്രീയമായി അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ളതം ന്പാതവായിട്ടുള്ളതമായ 
കാഴ്ചപൊടട്. ജനക്രീയപങ്ാളിത്ം ശക്തിന്പെടത്ി പ്ാദേശികഭരണ സംവിധാനം 
ജനാധിപത്യപരമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണട് ഇക്കാര്യത്ിൽ ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനം 
സ്വ്രീകരിദക്കണ് നടപടി. തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനത്ിന്റെ സുപ്ധാനമായ ഉത്രവാേിത്മാണട് പ്ാദേശിക ജനാധിപത്യം 
ശക്തിന്പെടത്തുക എന്നതട് സാർവദേശ്രീയമായി അംഗ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള തത്്വമാണട്.

2.1.4.  തദദേശ സത്വയംഭരണ സ്യാ�നങ്ങളിപെ  
പ�യാതുഭരണ സംവിധയാനത്ിന് സംസ്യാന സർക്യാരിദനയാടും  
തദദേശ സത്വയംഭരണ സ്യാ�നങ്ങദളയാടും ഉത്രവയാേിത്ം

തദദേശ സ്വയംഭരണ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 
ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ ഭാഗമാണട്. അതന്കാണ്ട് തന്ന്ന സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിന്റെ ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ ഭാഗന്മന്ന നി�യ്ക്കട് പ്വർത്ിക്കുദമ്ാൾ 
സംസ്ഥാന ന്പാതഭരണ വ്യവസ്ഥയമായി ബന്ന്പെട്ട ഇതര വകുപ്പുകളിന്� ഉദേ്യാഗസ്ഥ 
സംവിധാനന്ത്ദപൊന്� സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ വികസന പരിപാടികളന്ട 
നടത്ിപെിലം ഇതരവകുപ്പുകളമായി കൂടിദച്ചർന്നുന്കാണ്ട് നടപൊദക്കണ് പരിപാടികളന്ട 
നിർവഹണത്ിലം, വിവിധ ദകന്ദാവിഷട് കൃത പദ്തികളന്ട നിർവഹണത്ിലന്മല്ാം, 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിനട് ഉത്രവാേിത്ങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. 
എന്നാൽ തദദേശ സ്വയംഭരണ ന്പാതഭരണ വ്യവസ്ഥയന്ട ഭാഗന്മന്ന നി�യിൽ 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട അധികാരങ്ങളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
നിർവഹിക്കുന്നതിനട് ബന്ന്പെട്ടട് പ്വർത്ിക്കുന്ന ഉദേ്യാഗസ്ഥർ തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനദത്ാടം അവിടന്ത് ജനങ്ങദളാടം ഉത്രവാേന്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രത്ിൽ 
േ്വിമുഖമായ ഭരണനിർവഹണ ധർ്ങ്ങളാണട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� 
ന്പാതഭരണ വിഭാഗത്ിനട് നിർവഹിദക്കണ്ിവരിക. സ്വതന്മായി പ്വർത്ിക്കാൻ 
കഴിയന്ന ന്പാതഭരണ സംവിധാനം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
രൂപന്പെട്ടുവരുന്നത വന്ര ഇത്രന്മാരു േ്വിമുഖ ഉത്രവാേിത്ം നിർവഹിദക്കണ്ിവരുന്നു 
എന്നതം സാർവദേശ്രീയത�ത്ിൽ അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ട വസ്തുതയാണട്.

2.1.5.  പപ്യാഫഷണൽ സയാദങ്തിക വവേഗ്ദധ്മുള്ള പ�യാതുഭരണ സംവിധയാനം 
തദദേശ സത്വയംഭരണ സ്യാ�നങ്ങൾക്് ദവണ്ട അനിവയാരധ്ത

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിലൂന്ട വികസന ഭരണത്ിന്റെ ദകന്ദ സ്ഥാപന 
ങ്ങളായി തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുകയണ്ായി. കവവിദ്്യമാർന്നതം 
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വിപു�വമായ വികസന ചുമത�കൾ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിക്ിപ്തമാകുകയം ന്ചയ്തു. ഇത്രം ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
നിർവഹിക്കുന്നതിനട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് ന്പ്ാഫഷണൽ-സാദങ്തിക 
കവേഗ്ദ്യമുള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട ദസവനം അത്യന്താദപക്ിതമാണട്. ഉൽപൊേന 
ദമഖ�യിലം ദസവന ദമഖ�കളിലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്ിലന്മല്ാം 
ഫ�പ്േമായി ഇടന്പടന്നതിനും സ്ഥ�പരമായ ആസൂത്രണത്ിനും ന്പ്ാഫഷണൽ-
സാദങ്തിക കവേഗ്ദ്യമുള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥർ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
�ഭ്യമാകണം. ഇത്രം ഉദേ്യാഗസ്ഥർ പൂർണമായം തദദേശ സ്വയംഭരണ ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനത്ിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയം തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട കൗൺസിലകദളാടട് 
ഉത്രവാേിത്ദത്ാന്ട പ്വർത്ിക്കുന്നു എന്നു�പൊക്കുകയം ദവണം എന്നതാണട് 
സാർവദേശ്രീയമായി അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതി.

2.1.6.  തദദേശ സത്വയംഭരണ സ്യാ�നങ്ങളപെ ഭരണ സംവിധയാനം 
ശക്ിപപെടുത്തുന്നതിന് യവണറ്ഡ് ദനഷൻസ് പഡവെപെ് പമറെ് 
ദപ്യാഗയാം (UNDP) സത്വീകരിച്ിട്ടുള്ള കയാഴ്ചപെയാെ്

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനട് തദദേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബന്ന്പെട്ട ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ശക്തിന്പെടദത്ണ് 
തണ്ട് എന്ന കാഴ്ചപൊടട് യ എൻ ഡി പി മുദന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. വിദകന്ദ്രീകൃതമായ 
ഭരണവ്യവസ്ഥ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനും 
പ്ാവർത്ികമാക്കുന്നതിനും അത്യന്താദപക്ിതമാണട് എന്നതാണട് യ എൻ ഡി 
പി ഉയർത്ിപെിടിക്കുന്ന നി�പാടട്. അതന്കാണ്ട് തന്ന്ന തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭരണപരിഷട് കാരം എന്നതട് എക്കാ�ത്തും യ എൻ ഡി പി യന്ട 
മുഖ്യമാന്യാരു പിന്തുണാ സഹായപദ്തിയായി മാറുകയം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ട്. ഇത്രം 
ഭരണപരിഷട് കാരങ്ങന്ള സഹായിക്കുന്നതിനും ഇതസംബന്ിച്ച ഗദവഷണ 
പഠനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ �ഭ്യമാക്കുന്നതിനും യ എൻ ഡി പി 
തയ്ാ�ായിട്ടുണ്ട്. തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട വിദകന്ദ്രീകൃത ഭരണവ്യവസ്ഥ 
പൂർണമായം ജനാധിപത്യപരമായി പരിവർത്നന്പെടത്തുക എന്നതാണട് യ എൻ 
ഡി പി മുദന്നാട്ടട് വയ്ക്കുന്ന സുപ്ധാന �ക്്യം.

പ്ാദേശിക ഭരണവ്യവസ്ഥ ജനാധിപത്യപരമായി മാറുന്നതിനട് അതിന്ന 
സുതാര്യവം, ഉത്രവാേദത്ാന്ട പ്വർത്ിക്കുന്നതം, കാര്യക്മവം ആക്കിമാറ്ണം 
എന്നതാണട് യ എൻ ഡി പിയന്ട പ്ഖ്യാപിതമായ നി�പാടട്. ഇത്രത്ിൽ 
ജനാധിപത്യപരമായി പ്വർത്ിക്കുന്ന ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിനട് മാത്രദമ 
വികസന �ക്്യങ്ങൾ കകവരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്കട് ന്മച്ചന്പെട്ട ദസവനങ്ങൾ 
പ്ോനം ന്ചയ്യുന്നതിനും കഴിയകയള്ളു. തദദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ജനങ്ങളന്ട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനട് 
പ്തിജ്ാബദ്തദയാന്ട പ്വർത്ിദക്കണ്തണ്ട്. വികസനന്മന്നതട് ജനങ്ങളന്ട 
അവകാശമാണട്, അതന്കാണ്ട് തന്ന്ന വികസന പദ്തികൾ സാധാരണ ജനങ്ങളന്ട 
അവകാശാധിഷ്ിതമായി രൂപകൽപെന ന്ചദയ്ണ്തം നടപൊദക്കണ്തമാണട് 
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എന്നതാണട് യ എൻ ഡി പി യന്ട വ്യക്തമായ കാഴ്ചപൊടട്. ജദനാപകാരപ്േമായതം 
സേട്ഭരണ തത്്വങ്ങന്ള അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്വർത്ിക്കുന്നതമായ ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനം ദകന്ദ്രീകൃത ത�ത്ിലം വിദകന്ദ്രീകൃതത�ത്ിലം ജനങ്ങളന്ട 
ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനും കടന്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണട് 
യ എൻ ഡി പി യന്ട ശക്തമായ നി�പാടട്. അതന്കാണ്ട് തന്ന്ന ഫ�പ്േമായം 
കാര്യക്മമായം പ്വർത്ിക്കുന്ന പ്ാദേശിക ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യ 
വ്യവസ്ഥയന്ട സംരക്ണത്ിനും അനിവാര്യമാണട് എന്ന വിശ്വാസമാണട് യ എൻ 
ഡി പി ഉയർത്ിപെിടിക്കുന്നതട്.

2.1.7.  പ്യാദേശിക പ�യാതുഭരണ സംവിധയാനം ദനരിടുന്ന പവല്ലുവിളികപള 
അതിജീവിച്് അധികയാര വിദകന്ദീകരണം ശക്ിപപെടുത്തുക

വിദകന്ദ്രീകൃത ന്പാതഭരണ സംവിധാനം സാർവദേശ്രീയമായി ദനരിടന്ന രണ്ട് 
സുപ്ധാനമായ ന്വല്ലുവിളികൾ സംബന്ിച്ചട് യ എൻ ഡി പി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 
ആേ്യദത്തട് പ്ാദേശിക ഭരണസംവിധാനത്ിന്റെ കാര്യപ്ാപ്തിയമായി 
ബന്ന്പെട്ടതാണട്. വിദകന്ദ്രീകൃത ഭരണസംവിധാനത്ിനട് ഏന്റ്ടദക്കണ് 
വിപു�മായ ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം ഏന്റ്ടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
കാര്യപ്ാപ്തി വിദകന്ദ്രീകൃത ന്പാതഭരണ സംവിധാനം കകവരിദക്കണ്തണ്ട്. 
വികസനഭരണവമായി ബന്ന്പെട്ടട് നിർവഹിദക്കണ് വിപു�മായ ഉത്രവാേിത്ങ്ങൾ 
ഏന്റ്ടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ന്പ്ാഫഷണൽ സാദങ്തിക കവേഗ്ദ്യം ഉൾന്പെന്ടയള്ള 
ഉയർന്ന കാര്യപ്ാപ്തിയിദ�ക്കട് പ്ാദേശിക ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ഉയദരണ്തണ്ട്. 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ പശ്ാത്�ത്ിൽ പ്ാദേശിക ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനം ദനരിടന്ന മന്റ്ാരു ന്വല്ലുവിളി തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട ജനപ്തിനിധി 
സംവിധാനദത്ാടം ജനങ്ങദളാടം ഉത്രവാേിത്ന്പെട്ടട് പ്വർത്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട വിമുഖതയാണട്. അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമാക്കുന്നതിനട് 
ജനങ്ങന്ള വർദ്ിച്ച ദതാതിൽ പ്ാദേശിക ഭരണനിർവഹണ പ്ക്രിയയിൽ 
പങ്ാളികളാക്കി മാദറ്ണ്തണ്ട്. ഇതിനട് കഴിയണന്മങ്ിൽ ജനങ്ങളന്ട വിശ്വാസ്യത 
ആർജ്ിക്കുന്നതിനട് കഴിയംവിധം ന്പാതഭരണ സംവിധാനം പ്വർത്ിദക്കണ്തണ്ട്. 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം കാര്യക്മമായം ഫ�പ്േമായം മുദന്നാട്ടട് ദപാകുന്നതിനട് 
വിദകന്ദ്രീകൃതമായി പ്വർത്ിക്കുന്നതം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
സ്വയംഭരണാധികാരങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനട് ദവണ്ി പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് 
സന്നദ്യള്ള ന്പാതഭരണ സംവിധാനം പ്ാദേശികത�ത്ിൽ ഉണ്ാദകണ്തണ്ട്. 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങദളാടട് ഉത്രവാേിത്ദത്ാന്ട പ്വർത്ിക്കുന്നതം 
ജനങ്ങൾക്കട് ന്മച്ചന്പെട്ട ദസവനങ്ങൾ പ്ോനം ന്ചയ്യുന്നതിനട് സന്നദ്തയള്ളതം 
ജനങ്ങദളാടട് സമാധാനം ദബാധിപെിക്കുന്നതിനട് കടന്പെട്ടതമായ ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ാന്യങ്ിൽ മാത്രദമ 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ �ക്്യങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ കഴിയകയള്ളൂ. 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി മുദന്നാട്ടട് ദപാകുന്നതിനട് പ്ാദേശിക 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബന്ന്പെട്ട ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ഘടനാപരമായം 
പ്വർത്നപരമായം പുനഃസംഘടിപെിക്കുകയം ശക്തിന്പെടത്തുകയം ന്ചദയ്ണ്തണ്ട്. 
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അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ മൂ�്യങ്ങൾ ഉൾന്ക്കാണ്ടുന്കാണ്ട് 
പ്വർത്ിക്കുന്ന ന്പാതഭരണ സംവിധാനം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
ഉണ്ാദകണ്തട് അത്യന്താദപക്ിതമാണട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ളയം ത്ിൽ ബന്ിപെിക്കുന്നതിനും അദതാന്ടാപെം തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളം ജനങ്ങളം ത്ിലള്ള ബന്ം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനും കഴിയം 
വിധമായിരിക്കണം തദദേശ സ്വയംഭരണ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം പ്വർത്ിദക്കണ്തട്. 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം സുസ്ഥാപിതവം വ്യവസ്ഥാപിതവമാക്കി മാറ്ാൻ തദദേശ 
സ്വയംഭരണ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ഇത്രത്ിൽ പുനഃസംഘടിപെിക്കണം 
എന്നതാണട് യ എൻ ഡി പി യന്ട കാഴ്ചപൊടട്.

2.1.8.  ദകന്ദ/സംസ്യാന ഗവൺപമന്റുകളം പ്യാദേശിക ഗവൺപമന്റുകളം 
തമ്ിൽഫെപ്േമയായ ബന്ം വളർത്ി എടുക്കുന്നതിൽ പ്യാദേശിക 
പ�യാതുഭരണ സംവിധയാനത്ിപറെ സുപ്ധയാനമയായ ഉത്രവയാേിത്ം

ദകന്ദ സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകളം പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളമായള്ള 
ഫ�പ്േമായ ബന്ം വളർത്ി എടക്കുന്നതിൽ ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ 
ഉത്രവാേിത്ം സംബന്ിച്ചട് Report of the European Committee on Local and 
Regional Democracy വിശേമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളന്ട 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കാവശ്യമായ നിയമനിർ്ാണ ഉത്രവാേിത്ം ദകന്ദ സംസ്ഥാന 
ഗവൺന്മന്റുകളിൽ നിക്ിപ്തമാണട്. പ്ാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്വർത്നം 
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണട്. അതന്കാണ്ട് തന്ന്ന പ്ാദേശിക 
ഗവൺന്മന്റുകളമായി ബന്ന്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിയമ നിർ്ാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള 
ഉത്രവാേിത്ം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണട്. തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
അധികാരങ്ങളം ചുമത�കളം നിശ്യിദക്കണ്തം ഇത്രം ചുമത�കളം 
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം 
രൂപന്പെടദത്ണ്തം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ ഉത്രവാേിത്മാണട്. തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് വിഭജിച് നൽകിയ അധികാരങ്ങളം ചുമത�കളം 
നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിഭവദശഷി �ഭ്യമാദക്കണ്തിദറെയം ചുമത� അതതട് 
സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകൾക്കാണട്. 

ചുരുക്കത്ിൽ, പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളന്ട ഫ�പ്േമായ പ്വർത്നങ്ങ 
ൾക്കാവശ്യമായ എല്ാ സഹായങ്ങളം �ഭ്യമാദക്കണ്തട് സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകളാണട്. 
അതന്കാണ്ട് തന്ന്ന അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനട് 
വിദകന്ദ്രീകരിക്കന്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ ഫ�പ്േമായി വിനിദയാഗിക്കുന്നതിനട് തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മനുഷ്യവിഭവദശഷിയം ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനവം രൂപകൽപെന ന്ചയ്യുകയം അവന്യ പ്വർത്നക്മമാക്കുകയം ന്ചയ്യുക 
എന്നതം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ ചുമത�യാണട്. അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം 
യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനും സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കട് 
സുപ്ധാനമായ ഉത്രവാേിത്ങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിദയണ്തണ്ട് എന്നതാണട് 
അന്താരാഷ്ട്രത�ത്ിൽത്ന്ന്ന പരന്ക്ക അംഗ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുത.
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സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളം ത്ിലള്ള പരസ്പരബന്ം 
ശക്തിന്പെടത്തുന്നതദപാന്� തന്ന്ന പ്ധാനമാണട് പ്ാദേശിക സർക്കാരുകൾ ത്ിലള്ള 
പരസ്പരബന്ം ശക്തിന്പെടത്തുക എന്നതം. ഒരു പ്ദേശന്ത് വിവിധ തട്ടുകളിലള്ള 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ത്ിലം ഓദരാ തട്ടിലള്ള വിവിധ തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ത്ിലള്ള പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിന്പെടത്തുക 
എന്നതട് പ്ാദേശിക വികസന �ക്്യങ്ങൾ കകവരിക്കുന്നതിനും വികസന രംഗന്ത് 
കാര്യക്മത ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായകമാവന്മന്നു�പൊണട്. ഇത്രം പരസ്പരബന്ം 
വികസനരംഗന്ത് ദുർവ്യയവം പാഴട് ന്ച്ച�വം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സഹായകമാവം. 
ഇക്കാര്യത്ിലം ക്രിയാത്മകമായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിനട് തദദേശ 
ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിനട് കഴിയന്മന്നു�പൊണട്. അദതാന്ടാപെം നഗരസഭകളം 
ന്താട്ടടത്തുകിടക്കുന്ന ഗ്ാമപ്ദേശങ്ങളം ത്ിൽ പരസ്പരം കൂടിയാദ�ാചിച്ം 
സഹകരിച്ം ന്ചയ്ാൻ കഴിയന്ന ഒദട്ടന്� കാര്യങ്ങളണ്ട്. സംദയാജിതമായി 
ഏന്റ്ടദക്കണ് ഇത്രം വികസന പ്വർത്നങ്ങൾ ഏന്റ്ടക്കുന്നതിനും 
തദദേശ സ്വയംഭരണ ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ പരസ്പരബന്ിതമായ 
പ്വർത്നങ്ങളിലൂന്ട കഴിയം. പ്ാദേശികത�ത്ിൽ ഇത്രന്മാരു സഹകരണവം 
സംദയാജനവം സാദ്്യമാക്കുന്നതിനും തദദേശ ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ 
പുനഃസംഘടന സഹായകമാവം എന്നതാണട് അന്താരാഷ്ട്രത�ത്ിൽ നടത്ിയിട്ടുള്ള 
പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതട്.

2.1.9.  അധികയാര വിദകന്ദീകരണവം ഭരണ�രമയായ വിദകന്ദീകരണവം 
യയാഥയാർത്ധ്മയാക്കുന്നതിന് സയാർവദേശീയമയായി അംഗീകരിക്പപെട്ട 
അെിസ്യാന തത്ത്വങ്ങൾ

ഫ�പ്േമായി അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം നടപൊക്കുന്നതിനട് സാർവദേശ്രീയമായി 
അംഗ്രീകരിക്കന്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനതത്്വങ്ങൾ ഇനി പ�യന്നവയാണട്:

 പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകൾക്കട് കകമാ�ിക്കിട്ടിയ അധികാരങ്ങൾ സംബ
ന്ിച്ച ത്രീരുമാനന്മടക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്്യവം സ്വയംഭരണാവകാശവം 
ഉ�പൊക്കുക.

 കകമാ�ി കിട്ടിയ അധികാരങ്ങൾ വിനിദയാഗിക്കുന്നതിനും ത്രീരുമാനങ്ങൾ 
നടപെി�ാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിഭവദശഷി �ഭ്യമാക്കുക.

 പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളന്ട സ്വതന്മായ പ്വർത്നങ്ങൾക്കട് സഹാ
യകമായ നിയമപരിരക് ഉ�പൊക്കുക.

 വിവിധ തട്ടുകളിലള്ള തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ത്ിലം തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റും ത്ിലള്ള പരസ്പര
ബന്ം സംബന്ിച്ച വ്യക്തത ഉണ്ാക്കുക.

 സബട് സിഡിയാരിറ്ി തത്്വങ്ങളിലൂന്നിയ ഉത്രവാേിത്ങ്ങളന്ട വിഭജന
വം നിർവഹണവം പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റും 
ത്ിൽ പു�ർത്തുക.
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 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട അധികാരവിഭജനത്ിനനുസൃതമാ
യി ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട കകമാറ്വം കവേഗ്ദ്യത്ിന്റെ പുനർവിതരണവം 
നടപൊക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട അധികാരം ഫ�പ്േമായി നിർ
വഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാര്യപ്ാപ്തി വികസനവം പരിശ്രീ�നങ്ങളം 
ബന്ന്പെട്ടവർക്കട് നൽകുക.

 സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റും തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം ത്ിലള്ള 
വിവര വിനിമയവം സംദവേന ക്മതയം ഉ�പൊക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട കാര്യക്മമായ പ്വർത്നത്ിനാ
വശ്യമായ പിന്തുണാ സംവിധാനവം നിരന്തരമായ ദമൽദനാട്ടവം നൽകാൻ 
സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകൾ സജ്മാകുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ത്ിലം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റും ത്ിലമുള്ള പരസ്പര സഹകരണം 
ശക്തിന്പെടത്തുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ദസവന പ്ോന പ്വർത്നങ്ങൾ 
കാര്യക്മമായി നടപൊക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാദങ്തിക കവേഗ്ദ്യവം 
പിന്തുണയം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെട് �ഭ്യമാക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
ഫ�പ്േമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാമ്ത്ികഭദ്രത ഉ�പ്പു 
വരുത്ാൻ കഴിയന്നതിനട് സഹായകമായ വിധമുള്ള വിഭവാടിത്�യം 
നികുതിഘടനയം സൃഷ്ിക്കുകയം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
വിഭവദശഷി ശക്തിന്പെടത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

2.1.10.  പ്യാദേശിക പ�യാതുഭരണ സംവിധയാനം സംബന്ിച്   
യ എൻ ഡി �ി യപെ കയാഴ്ചപെയാെ്

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനും പ്ാദേശിക 
ഗവൺന്മന്റുകൾക്കട് കാര്യക്മമായി പ്വർത്ിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ാദകണ്തട് അത്യന്താദപക്ിത 
മാണട് എന്നതാണട് യ എൻ ഡി പി യന്ട അസന്നിഗ്ദമായ കാഴ്ചപൊടട്. ശക്തമായ 
ന്പാതഭരണ സംവിധാനം പ്ാദേശിക ത�ത്ിൽ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
ഭരണപരിഷട് കാര നടപടികൾ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
നടപൊക്കുന്നതിനും ഇതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കട് 
�ഭ്യമാക്കുന്നതിനും യ എൻ ഡി പി യന്ട മുഖ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഇനി പ�യന്ന 
ദമഖ�കളി�ാണട് ഉണ്ായിട്ടുള്ളതട്.

 ന്പാതഭരണത്ിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂ�്യങ്ങൾ പരിരക്ിക്കുകയം ശക്തിന്പെട
ത്തുകയം ന്ചയ്യുക. ന്പാതഭരണ സംവിധാനം അഴിമതി വിമുക്തമാക്കുന്നതിനട് 
സുതാര്യത, പങ്ാളിത്ം, ഉത്രവാേിത്ം എന്ന്രീ മൂ�്യങ്ങൾ ശക്തിന്പെടത്തുക.
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 ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ ദസവന പ്ോന കാര്യക്മത ഉ�പൊക്കി 
ന്മച്ചന്പെട്ട ദസവനങ്ങൾ സമയബന്ിതമായി ജനങ്ങൾക്കട് �ഭ്യമാക്കുക.

 ജനങ്ങളന്ട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനട് കഴിയംവിധം അവകാശാ
ധിഷ്ിത വികസന സമ്രീപനം സ്വ്രീകരിച്ന്കാണ്ട് ന്പാതഭരണ സംവിധാനം 
പ്വർത്ിക്കുക.

 സേട്ഭരണ സാദ്്യതകൾ പ്ദയാജനന്പെടത്ി പ്ാദേശിക ന്പാത 
ഭരണ സംവിധാനം ജനങ്ങളന്ട പ്ത്രീക്യ്ക്കനുസരിച്ചട് ഉയർന്നട് പ്വർത്ി
ക്കുക.

 ഗവൺന്മറെിദനയം ജനങ്ങദളയം പരസ്പരം ബന്ിപെിക്കാൻ കഴിയന്ന ന്മച്ച
ന്പെട്ട കണ്ിയായി ന്പാതഭരണ സംവിധാനം പ്വർത്ിക്കുകയം ജനങ്ങളന്ട 
പ്ത്രീക്യ്ക്കനുസരിച്ചട് ഉയർന്നട് പ്വർത്ിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം നടപൊവന്ന സാഹചര്യത്ിൽ തദദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് കൂടതൽ അധികാരവം നിയന്ണവം �ഭ്യമാകുന്ന 
വിധത്ിൽ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം പുനഃസംഘടിപെിക്കുക.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനട് കഴിയംവിധം  
പ്ാദേശിക ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ കാര്യപ്ാപ്തി വർദ്ിപെിക്കുക.

 പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകളമായി ബന്ന്പെട്ട ഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ 
പുനഃസംഘടനയം ബന്ന്പെട്ട വകുപെിദറെയം വകുപ്പുകളദടയം പുനഃക്രമ്രീക
രണവം നടപൊക്കുക.

2.2  ദേശീയതെ �രിശ്രമങ്ങളം സുപ്ധയാനമയായ ശൂ�യാർശകളം

തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്ള ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് ആവശ്യമായ 
ഭരണപരിഷട് ക്കാരത്ിന്ന സംബന്ിച്ചട്  ദേശ്രീയത�ത്ിലള്ള പഠന �ിദപൊർട്ടുകളന്ട 
വിശക�നങ്ങളാണട് ഇനി വിവരിക്കുന്നതട്.

2.2.1.   രണ്ടയാം ഭരണ�രിഷ് കയാര കമ്ീഷൻ റിദപെയാർട്ട്  
(വീരപെപമയായ് െി കമ്ീഷൻ റിദപെയാർട്ട് )

വ്രീരപെന്മായട് �ി അദ്്യക്നായ രണ്ാം ദേശ്രീയ ഭരണപരിഷട് കാര ക്്രീഷൻ 
പ്ാദേശിക ഭരണ നിർവഹണവം അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവം സംബന്ിച്ചട്  
സമഗ്മായ വിശക�നം നടത്തുകയം ഇതിനായി പ്ദത്യക �ിദപൊർട്ടട് (ആ�ാമതട് 
�ിദപൊർട്ടട് ) 2007-ൽ തയ്ാ�ാക്കി പ്സിദ്്രീകരിക്കുകയം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയന്ട 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്ധാനമായ 
ശൂപാർശകളാണട് ആ�ാമതട് �ിദപൊർട്ടിലൂന്ട രണ്ാം ഭരണ പരിഷട് കാര ക്്രീഷൻ 
നൽകിയിട്ടുള്ളതട്. ഇന്ത്യയിന്� ഗ്ാമത�ത്ിലം നഗരത�ത്ിലം നി�നിൽക്കുന്ന 
പ്ാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്വർത്നങ്ങളമായി ബന്ന്പെട്ട പ്ശട് നങ്ങൾ 
സമഗ്മായി വി�യിരുത്ി ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി 
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നടപൊക്കുന്നതിനുള്ള നിർദദേശങ്ങൾ ആ�ാമതട് �ിദപൊർട്ടിലൂന്ട വ്രീരപെന്മായട് �ി 
അദ്്യക്നായ രണ്ാം ഭരണ പരിഷട് കാര ക്്രീഷൻ മുദന്നാട്ടട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

പ്ാദേശികഭരണം സംബന്ിച്ച ആ�ാമതട്  �ിദപൊർട്ടിൽ തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിന്� ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള 
മുഖ്യമായ ശുപാർശകളം നിർദദേശങ്ങളം ഇനി പ�യന്നവയാണട്.

 ജനതാൽപര്യം മുൻനിർത്ി ത്രീരുമാനങ്ങൾ എടക്കത്ക്കവിധം പ്ാദേശിക 
ഭരണനിർവഹണത്ിൽ ജനപങ്ാളിത്ം പൂർണമായി ഉ�പ്പുവരുത്ാൻ 
കഴിയണം.

 എല്ാ വിഭാഗം ജനങ്ങളദടയം പ്ശട് നങ്ങൾ ഏന്റ്ടക്കുന്നതിനും സഹായി
ക്കുന്നതിനും പ്ാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് സാധ്യമാകണം.

 വിഭവ വിനിദയാഗത്ിൽ ഉയർന്ന കാര്യക്മത കകവരിക്കുന്നതിനും ന്മച്ച
ന്പെട്ട ഫ�ക്മത ഉ�പൊക്കുന്നതിനും തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് 
കഴിയണം.

 ജനങ്ങദളാടട് ഉത്രവാേിത്ദത്ാന്ട പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് തദദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് കഴിയണം.

 പ്ാദേശിക വികസനം സംബന്ിച്ച േ്രീർഘകാ� വികസന കാഴ്ചപൊദടാന്ട 
പ്വർത്ിക്കാൻ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ാപ്തമാകണം.

 73, 74 ഭരണഘടനാ ദഭേഗതി നിയമം വിഭാവന ന്ചയ്യുന്നതനുസരിച്ള്ള 
യഥാർത് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായി പ്വർത്ിക്കാൻ പഞ്ായത്തു
കൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും കഴിയണം.

 ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ അന്തഃസത് ഉൾന്ക്കാ
ണ്ടുന്കാണ്ട് പ്വർത്ിക്കുന്ന പ്ാദേശിക ന്പാതഭരണ സംവിധാനം രാജ്യ
ത്ാന്ക രൂപംന്കാദള്ളണ്താണട്.

 'സബട് സിഡിയാരിറ്ി' തത്്വമനുസരിച്ചട് പ്വർത്ിക്കുന്ന പ്ാദേശിക ഗവൺ
ന്മന്റുകൾ രൂപംന്കാള്ളുന്നതിനട് സഹായകമായ നയസമ്രീപനം സംസ്ഥാന 
സർക്കാരുകൾ പ്ാദേശിക ഭരണം സംബന്ിച്ചട് സ്വ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

 പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകന്ള ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് സഹായകമായ ഭരണ 
പരിഷട് കാരവം ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ പുനഃസംഘടനയം നടപൊ
ദക്കണ്താണട്.

 ജനപങ്ാളിത് ഭരണ നിർവഹണത്ിനട് കഴിയംവിധം പ്ാദേശിക ഭരണ
വമായി ബന്ന്പെട്ടട് പ്വർത്ിക്കുന്നവരുന്ട കാര്യപ്ാപ്തി വർദ്ിപെിക്കുക.

 പ്ാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളന്ട വികസനപരവം ഭരണപരവമായ ഉത്
രവാേിത്ങ്ങളം ചുമത�കളം കാര്യക്മമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനട് സഹാ
യകരമായി പ്വർത്ിക്കാൻ കഴിയന്ന സംസ്ഥാന ജില്ാ ഭരണ സംവിധാ
നങ്ങൾ രൂപം ന്കാള്ളുക.
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 ഫ�പ്േമായ ജില്ാ ആസൂത്രണത്ിനും പ്ാദേശിക ആസൂത്രണത്ിനും 
ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിന്യ സഹായിക്കുന്നതിനട് കഴിയന്ന തദദേശ ന്പാ
തഭരണ സംവിധാനം സംസ്ഥാന, ജില്ാ ത�ങ്ങളിൽ രൂപ്രീകരിക്കുക.

 സാദങ്തിക ന്പ്ാഫഷണൽ കവേഗ്ദ്യമുള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനം 
തദദേശഭരണ, ന്പാതഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ാകുകയം 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്ള അതവഴി ശക്തിന്പെടത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 വ്യത്യസ്ത ത�ങ്ങളിലള്ള തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്ള പരസ്പരപൂരക
മായി പ്വർത്ിപെിക്കുന്നതിനട് ഏദകാപിതമായ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം 
ഉണ്ാദകണ്തണ്ട്. ഇത്രത്ിലള്ള ഏദകാപിത ഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത�ത്ിലം സംവിധാനങ്ങൾ രൂപന്പെദടണ്തണ്ട്. 
ജില്ാത�ത്ിലം പ്ാദേശിക ത�ത്ിലമുള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട ചുമത�കളം 
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം കൃത്യമായി ദവർതിരിച്ചട് നൽദകണ്താണട്.

 വർദ്ിച്വരുന്ന നഗരവൽക്കരണത്ിദറെയം പുതതായി ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കൾ നഗരസഭകളായി മാറുകയം ന്ചയ്തുന്കാണ്ിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്ിൽ 
നഗരസഭകളിദ�യം പഞ്ായത്തുകളിദ�യം ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനം 
ത്ിൽ പരസ്പര സഹകരണവം ഏദകാപനവം ഉ�പ്പുവരുദത്ണ്താണട്.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്ാദേശിക പദ്തിരൂപ്രീകരണം 
ഫ�പ്േമായി ഏന്റ്ടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പിന്തുണയം സഹായങ്ങളം 
�ഭ്യമാക്കാൻ കഴിയന്ന ജില്ാത� ഭരണ സംവിധാനം നി�വിൽ വദരണ്
താണട്.

 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളമായി ബന്ന്പെട്ട ചുമത�കൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഉദേ്യാഗ
സ്ഥരുന്ട നിയന്ണം വിവിധ വകുപ്പുകളാണട് ഒദര സമയം നിർവഹിക്കുന്നതട്. 
ഭരണപരവം വികസനപരവമായ ഏദകാപനമില്ായ്മയിദ�ക്കട് ഇത്രന്മാരു 
സാഹചര്യം വഴി ന്തളിക്കും. ഇത്രം വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളന്ട നിയന്ണപ
രമായ ഏദകാപനമില്ായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനട് ഏക്രീകൃതമായ ന്പാതഭരണ 
സംവിധാനം ഏക്രീകൃത വകുപെിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ാദകണ്താണട്.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ ഭാഗമായി ഓദരാതട്ടിലമുള്ള പ്ാദേശിക 
ഗവൺന്മറെിനും കകമാ�ിയ ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം നിർവഹി
ക്കുന്നതിനട് ആവശ്യമായ മനുഷ്യവിഭവദശഷിന്യ സംബന്ിച്ച വി�യിരു
ത്ലം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� 
'സ്റാഫട് പാദറ്ൺ' പുതക്കി നിശ്യിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 വികസന അദതാ�ിറ്ികൾ ഉൾന്പെന്ടയള്ള സമാന്തര അധികാര സ്ഥാപന
ങ്ങൾ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിനട് എതിരാണട്. ഇത്രം സമാന്തര 
അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്വർത്
നങ്ങൾക്കട് വിഘാതമായതിനാൽ ഇവ അവസാനിപെിദക്കണ്താണട്.

 ദകന്ദ, സംസ്ഥാന പദ്തികളമായി ബന്ന്പെട്ട വികസന പരിപാടികളന്ട 
നിർവഹണത്ിനായി രൂപ്രീകരിച്ള്ള സട് ന്പഷ്യൽ പർപെസട് ന്വഹിക്കിളക
ളായ വിവിധ മിഷനുകൾ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭാഗമായി 



34

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

പ്വർത്ിപെിദക്കണ്താണട്. ഇത്രം മിഷനുകൾ സമാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളായി 
മാ�ാൻ പാടില്.

ചുരുക്കത്ിൽ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനട് 
�ക്്യമിട്ടുന്കാണ്ട് രൂപം നൽകിയ 73, 74 ഭരണഘടനാ ദഭേഗതി നിയമങ്ങളന്ട 
അന്തഃസത് ഉയർത്ിപെിടിച്ന്കാണ്ട് പ്വർത്ിക്കുന്ന തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സംവിധാനം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനും ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം പ്ാദേശിക 
ത�ത്ിൽ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും സഹായകമായ ഒദട്ടന്� നിർദദേശങ്ങളാണട് രണ്ാം ഭരണ 
പരിഷട് കാര ക്്രീഷന്റെ ഭാഗമായി തയ്ാ�ാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ാദേശിക ഭരണം സംബന്ിച്ച 
ആ�ാമതട് �ിദപൊർട്ടട് മുദന്നാട്ടട് വയ്ക്കുന്നതട്. ജനദകന്ദ്രീകൃതവം ജനസൗഹൃേപരവമായ 
പ്ാദേശിക ഭരണം രാജ്യത്ാന്ക യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനട് പ്സ്തുത �ിദപൊർട്ടിന്� 
ശൂപാർശകൾ ഏന്� സഹായകമാണട്.

2.2.2.  �ഞ്യായത്് രയാജ് സംവിധയാനവം ഗയാമതെ പ�യാതുഭരണവം 
സംബന്ിച് വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപെ് റിദപെയാർട്ട് - 2011

രാജ്യന്ത് പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം ഭരണഘടനാ ദഭേഗതിക്കട്  ദശഷമുള്ള 
രണ്ട് േശവത്സരങ്ങൾ പിന്നിടദമ്ാൾ ദനരിടന്ന ന്വല്ലുവിളികളം പരിഹാരനിർദദേശങ്ങളം 
സംബന്ിച്ച വി�യിരുത്ൽ നടത്തുന്നതിനായി ശ്ര്രീ.വി.രാമചന്ദൻ ന്ചയർമാനായ 
ക്ിറ്ിന്യ ദകന്ദ പഞ്ായത്ട് രാജട് മന്ാ�യവം ദേശ്രീയ ആസൂത്രണ ക്്രീഷനും 
കൂടി സംയക്തമായി ചുമത�ന്പെടത്ി. രാജ്യന്ത് പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം 
ഫ�പ്േമായി പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് തടസ്ം നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങന്ള സംബന്ിച്ം 
ഭരണഘടനാ നിയമത്ിന്റെ അന്തഃസത്യ്ക്കനുസരിച്ചട് യഥാർത് സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളായി പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം പ്വർത്ിപെിക്കുന്നതിനട് 
ആവശ്യമായ ശൂപാർശകളം പ്സ്തുത ക്ിറ്ി സമർപെിച്. ‘Report of the Working 
Group on Panchayati Raj Institution and Rural Governance’ എന്ന ത�ന്ക്കദട്ടാന്ട 
2011-ൽ പ്സിദ്്രീകരിച്ച �ിദപൊർട്ടട് രാജ്യന്ത് പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം 
ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിൽ സുപ്ധാനമായ സംഭാവനയാണട് നൽകിയിട്ടുള്ളതട്. രാജ്യന്ത് 
പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനും അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം 
ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനും ഇനി പ�യന്ന നിർദദേശങ്ങളം ശൂപാർശകളമാണട് 
പ്സ്തുത ക്ിറ്ി മുദന്നാട്ടട് വയ്ക്കുന്നതട്. ഏക്രീകരണ തദദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിന്റെ 
രൂപ്രീകരണത്ിന്റെ പശ്ാത്�ത്ിൽ ദകരളത്ിന്� തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സംവിധാനം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതമായി ബന്ന്പെട്ടട് ശ്ര്രീ.വി.രാമചന്ദൻ ക്ിറ്ി മുദന്നാട്ടട് 
വച്ച ശൂപാർശകൾ ഏന്� പ്സക്തമാണട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ശാക്ത്രീ
കരണ പ്വർത്നങ്ങളം സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിലം 
ഉത്രവാേന്പെട്ട ഭരണ നിർവഹണം ഉ�പൊക്കുന്നതിലം ദകന്ദ-സംസ്ഥാന 
ഗവൺന്മന്റുകൾക്കട് സുപ്ധാനമായ പങ്ട് വഹിക്കുവാനുണ്ട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഫ�പ്േമായ പ്വർത്നത്ിനാവ
ശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളം നടപടിക്രമങ്ങളം പ്ക്രിയാര്രീതിയം രൂപന്പെട
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ത്തുന്നതിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകൾ പ്ദത്യക ശ്രദ്യം മുൻകകയം 
എടദക്കണ്താണട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങൾ യഥാർത് ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങളായി 
സുതാര്യതദയാന്ടയം കാര്യക്മമായം, ജനക്രീയ ഉത്രവാേിത്ദത്ാന്ട
യം പ്വർത്ിപെിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ 
ഉ�പൊദക്കണ്താണട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് കാര്യക്മതദയാന്ട ചുമത�കളം  
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉദേ്യാഗസ്ഥ 
സംവിധാനം ഉ�പൊദക്കണ്താണട്. അദതാന്ടാപെം തന്ന്ന ഇതിനാവശ്യമായ 
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളം മറ്ട് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളം �ഭ്യമാക്കുകയം  
ദവണം.

 ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്രവാേിത്മായ പ്ാദേശികാസൂത്രണ പ്വർത്
നങ്ങൾ ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്കട് വിവിധ ചുമത�കളമായി ബന്ന്പെട്ടട് പ്വർത്ിക്കുന്ന വികസന 
വകുപ്പുകളിന്� ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട സഹായങ്ങളം സാദങ്തിക കവേഗ്ദ്യവം 
ഉ�പൊദക്കണ്താണട്.

 ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്രവാേിത്ങ്ങൾ ഫ�പ്േമായി നിർവഹിക്കുന്ന 
തിനാവശ്യമായ കാര്യപ്ാപ്തിയം ശാക്ത്രീകരണവം പഞ്ായത്തുകളിന്� 
തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട ജനപ്തിനിധികൾക്കും അവിടന്ത് ഉദേ്യാഗസ്ഥർക്കും 
നിർബന്മായം വളർത്ി എടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വ്രീക
രിദക്കണ്താണട്.

 ദകന്ദ സർക്കാർ ആവിഷട് കരിച്ചട് നടപൊക്കുന്ന വിവിധ ദകന്ദാവിഷട് കൃത 
പദ്തികളം ധനകാര്യക്്രീഷൻ ഉൾന്പെന്ടയള്ള മറ്ട് അധിക ദകന്ദ സഹാ
യങ്ങളം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പദ്തിയമായി സംദയാജി
പെിച്ന്കാണ്ട് ആസൂത്രണം ന്ചയ്യുകയം നടപൊക്കുകയം ദവണം.

 മഹാത്മാഗാന്ി ദേശ്രീയ ഗ്ാമ്രീണ ന്താഴില�പെട് പദ്തി ഉൾന്പെന്ടയള്ള 
ദകന്ദാവിഷട് കൃത പദ്തികൾ, പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനവം പ്ാദേ
ശിക ഭരണ സംവിധാനവം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനട് സഹായകമാംവിധം 
സംദയാജിതമായി നടപൊദക്കണ്താണട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനത്ിലള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട അനാവശ്യ നി
യന്ണങ്ങളം ദമധാവിത്വവം അവസാനിപെിക്കുകയം തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട 
കൗൺസിലകദളാടട് ഉത്രവാേന്പെട്ടുന്കാണ്ടും ക്രീഴട് ന്പെട്ടുന്കാണ്ടും ഉദേ്യാഗ
സ്ഥർ പ്വർത്ിദക്കണ്താണട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനം ശക്തി
ന്പെടത്തുന്നതിനായി തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട ജനപ്തിനിധികളന്ട സാദങ്തിക 
പരിജ്ാനവം കവേഗ്ദ്യവം വളർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ 
സ്വ്രീകരിക്കുക.
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 ത്രിത� പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ദനതൃത്വത്ിൽ നടപൊക്കുന്ന 
പ്ാദേശിക ആസൂത്രണ പ്വർത്നങ്ങൾ പരസ്പരപൂരകത്വദത്ാന്ടയം 
സംദയാജിത കാഴ്ചപൊദടാന്ടയം നടപൊക്കുകയം ഇതിനട് കഴിയംവിധം ജില്ാ 
ആസൂത്രണ സമിതികന്ള ശക്തിന്പെടത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പദ്തിയിൽ �ഭ്യമായ എല്ാ വിഭവ 
ദരോതസ്സുകളദടയം പണം സംദയാജിപെിച്ന്കാണ്ട് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പെട്ട 
ദപ്ാജക്ടുകളിന്� പ്വർത്നങ്ങളിൽ നി�നിൽക്കുന്ന ആവർത്നവം പാ
ഴട് ന്ച�വകളം ഒഴിവാക്കുന്നതിനട് നടപടികൾ സ്വ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

 പഞ്ായത്തുകളന്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനം അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ി 
ദറെയം ഇതമായി ബന്ന്പെട്ടട് വന്നുദചർന്ന ചുമത�കളദടയം ഉത്രവാേി
ത്ങ്ങളദടയം പശ്ാത്�ത്ിൽ പുനഃക്രമ്രീകരിക്കുന്നതിനട് നടപടികൾ 
സ്വ്രീകരിക്കുക.

 ഫ�പ്േമായ പ്ാദേശികാസൂത്രണത്ിനട് ആവശ്യമായ ന്പ്ാഫഷണൽ 
സാദങ്തിക വിഭാഗം ഉദേ്യാഗസ്ഥരുദടയം ശാസ്ത്ര-സാദങ്തിക സ്ഥാപന
ങ്ങളിന്� ഉദേ്യാഗസ്ഥരുദടയം ദസവനം പഞ്ായത്തുകൾക്കട് �ഭ്യമാക്കുക.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബന്ന്പെട്ടട് പ്വർത്ിക്കുന്ന വിവിധ 
ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം അർത്ശങ്യ്ക്കിട വരാന്ത 
വ്യക്തമാക്കുകയം വിഭജിച്ചട് നൽകുകയം ന്ചയ്യുക.

 രണ്ട് പതിറ്ാണ്ിന്റെ അനുഭവങ്ങളന്ട അടിസ്ഥാനത്ിൽ പഞ്ായത്ട് രാജട് 
നിയമങ്ങൾ കാദ�ാചിതമായി പരിഷട് കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ 
സ്വ്രീകരിക്കുക.

 ഇന്ത്യയന്ട ഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ മൂന്നാമതട് തട്ടായി പഞ്ായത്ട് രാജട് 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്വർത്ിക്കുന്നതിനും യഥാർത് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളായി മാറുന്നതിനും കഴിയംവിധം ഭരണ ഘടനയന്ട 243-ാം വകുപ്പും 
ബന്ന്പെട്ട നിയമ വ്യവസ്ഥകളം ദഭേഗതിന്ചയ്ട് പരിഷട് കരിക്കുന്നതിനട് 
നടപടികൾ സ്വ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

2.2.3. മണിശങ്ർ അയ്യർ കമ്ിറ്ി റിദപെയാർട്ടും ശൂ�യാർശകളം

ഇന്ത്യയിന്� പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനും ദസവന 
പ്ോന പ്വർത്നങ്ങൾ കാര്യക്മമാക്കുന്നതിനും ദവണ്ി 2012ൽ ദകന്ദ ഗവൺന്മറെട് 
മണിശങ്ർ അയ്ർ ന്ചയർമാനായ വിേഗ്ദ സമിതിന്യ നിദയാഗിക്കുകയണ്ായി. പ്സ്തുത 
ക്ിറ്ി സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകൾ പഞ്ായത്തുകൾക്കട് കൂടതൽ അധികാരങ്ങളം 
പണവം ഉദേ്യാഗസ്ഥദരയം നൽകുന്നതനുസരിച്ചട് സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകൾക്കട് 
കൂടതൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള സാദ്്യതകന്ള സംബന്ിച്ം 
പരിദശാധിക്കുകയണ്ായി. പഞ്ായത്തുകളിലൂന്ട നടപൊക്കുന്ന സാമൂഹികദക്മ 
ോരിദ്ര്യ നിർ്ാർജ്ന പരിപാടികന്ള സംബന്ിച്ം ഇത്രം ദകന്ദാവിഷട് കൃത 
പരിപാടികളന്ട നടത്ിപെിൽ പഞ്ായത്തുകളന്ട പങ്ട് , പഞ്ായത്തുകളന്ട കാര്യപ്ാപ്തി 
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വികസനം, ഗ്ാമസഭകന്ള ശക്തിന്പെടത്തുക എന്നിവ സംബന്ിച്ച വിഷയങ്ങൾ 
മണിശങ്ർ അയ്ർ ക്ിറ്ി സമഗ്മായ വി�യിരുത്�ിനട് വിദധയമാക്കുകയണ്ായി. 
പഞ്ായത്തുകളന്ട ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ശക്തിന്പെടത്തുന്നതമായി ബന്ന്പെട്ടട് 
മണിശങ്ർ അയ്ർ ക്ിറ്ിയന്ട സുപ്ധാനമായ നിർദദേശങ്ങൾ ഇനി പ�യന്നവയാണട്.

 സാമ്ത്ിക വികസനത്ിനും സാമൂഹികന്രീതി കകവരിക്കുന്നതിനും 
സഹായകമായ പദ്തികളന്ട ആസൂത്രണത്ിനും നിർവഹണത്ിനും ഫ�
പ്േമായ ഏദകാപനവം സംദയാജനവം അത്യന്താദപക്ിതമാണട്. ഇതിനട് 
കഴിയണന്മങ്ിൽ തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിനട് ന്പാതവായ 
മന്ാ�യം ദകന്ദത്ിലം സംസ്ഥാനങ്ങളിലം രൂപ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

 73, 74 ഭരണഘടനാ ദഭേഗതി നിയമങ്ങൾ ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനും 
വർദ്ിച്വരുന്ന നഗരവൽക്കരണത്ിന്റെ പശ്ാത്�ത്ിൽ പഞ്ായത്തു
കൾ നഗരസഭകളായിമാറുന്ന സാഹചര്യത്ിലം പഞ്ായത്തുകളദടയം 
നഗരസഭകളദടയം ഭരണ നിർവഹണത്ിനട് ഒരു മന്ാ�യവം ഇതിനായി 
ന്പാതവായ ഭരണവകുപ്പും രൂപ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

 പ്ാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളന്ട കാര്യക്മമായ പ്വർത്നം ഉ�പ്പു വരു
ത്തുന്നതിനും ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളദടയം ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്തുകളദടയം 
പ്വർത്നങ്ങൾ ഏദകാപിപെിക്കുന്നതിനും കഴിയന്ന വിധത്ിൽ സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിന്റെ നിരന്തരമായ ദമൽദനാട്ടവം നിര്രീക്ണവം അത്യന്താദപക്ി
തമാണട്. ഇതിനട് കഴിയന്ന ഏദകാപിതമായ തദദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെട് 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി രൂപ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്വർത്ന മികവട് വി�യിരുത്തുന്നതിനും 
പിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്ദേശങ്ങളിന്� പഞ്ായത്തുകളന്ട പ്വർത്നം 
കാര്യക്മമാക്കുന്നതിനും സവിദശഷമായ ഇടന്പടലകളം തടർ പ്വർത്
നങ്ങളം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ ഭാഗമായ തദദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെട് 
ന്ചദയ്ണ്താണട്.

 ജില്ാ ഗ്ാമവികസന ഏജൻസി (ഡി ആർ ഡി എ) നിർത്�ാക്കുകയം 
ഇതമായി ബന്ന്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനന്ത് പൂർണമായം ജില്ാ 
ആസൂത്രണ പദ്തി രൂപ്രീകരണവം നിർവഹണവമായി ബന്ന്പെട്ട പ്വർ
ത്നങ്ങളിൽ പ്ദയാജനന്പെടദത്ണ്താണട്.

 ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ പശ്ാത്�ത്ിൽ തദദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബന്ന്പെട്ടട് ജനങ്ങളന്ട പ്ത്രീക് വ�ിയ 
ദതാതിൽ വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളന്ട വർദ്ിച്ച പ്ത്രീക്കൾക്കനുസരിച്ചട് 
കാര്യക്മമായി തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് പ്വർത്ിക്കു
ന്നതിനാവശ്യമായ കാര്യദശഷി വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ 
ഉണ്ാദകണ്തണ്ട്.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
വർദ്ിച്ചതിനനുസരിച്ചട് കൂടതൽ ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട ദസവനം തദദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് �ഭ്യമാദക്കണ്താണട്. അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം 
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ഫ�പ്േമാക്കുന്നതിനട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട മനുഷ്യ വിഭ
വദശഷി ശക്തിന്പെടത്ണം.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ന്പാതഭരണ സംവിധാനം ശക്തിന്പെട 
ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉയർന്ന ഇച്ാശക്തി സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകളന്ട 
ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ാദകണ്താണട്.

 ദകന്ദ ഗവൺന്മറെിന്റെ ോരിദ്ര്യ നിർ്ാർജ്ന-സാമൂഹിക വികസന പരി
പാടികൾ ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങന്ള ഇത്രം പരിപാടികളന്ട ആസൂത്രണത്ിലം നിർവഹണത്ിലം 
ഫ�പ്േമായി പങ്ാളികളാക്കി മാറ്ണം.

 ദകന്ദാവിഷട് കൃത പദ്തികൾ പൂർണമായം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളന്ട പ്ാദേശിക പദ്തികളമായി സംദയാജിപെിച്ചട് നടപൊദക്കണ്താണട്.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ന്പ്ാഫഷണൽ സാദങ്തിക കവേഗ്ദ്യമുള്ള 
ഉദേ്യാഗസ്ഥരുദടയം ജ്രീവനക്കാരുദടയം ദസവനം ഉ�പൊദക്കണ്താണട്.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ പശ്ാത്�ത്ിൽ വിവിധ തട്ടുകളിലള്ള 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം 
വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ 'ആക്ിവിറ്ി മാപെിംഗട് ' 
അതതട് സംസ്ഥാന ഗവൺന്മന്റുകൾ തയ്ാ�ാദക്കണ്താണട്. ഇതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്ി�ായിരിക്കണം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ 
ഉദേ്യാഗസ്ഥ പുനഃർവിന്യാസം നടപൊദക്കണ്തട്.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
ധനപരമായ വിദകന്ദ്രീകരണം നടപൊക്കുകയം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളന്ട വിഭവദശഷി വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനട് കൂടതൽ തനതട് വരുമാന 
സാദ്്യതകൾ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് ഉ�പൊദക്കണ്താണട്.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ിപ്തമായ ചുമത�കളം ഉത്ര 
വാേിത്ങ്ങളം നിയമാനുസൃതമായം ന്രീതിപൂർവ്വമായം നടപൊക്കുന്നുണ്ട് എന്നട് 
വി�യിരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ദമൽദനാട്ട സംവിധാനം ജില്ാ-സംസ്ഥാന 
ത�ങ്ങളിൽ ഉണ്ാദകണ്താണട്. തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമ 
വ്യവസ്ഥകളം ചട്ടങ്ങളം നടപടിക്രമങ്ങളം പാ�ിച്ന്കാണ്ട് പ്വർത്ിക്കുന്നു 
എന്നു�പൊക്കുന്നതിനട് നിരന്തരമായ വി�യിരുത്ൽ സംസ്ഥാന ഗവൺന്മ
റെിന്റെ ഭാഗമായ തദദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിൽ നിന്നും ഉണ്ാദകണ്തണ്ട്.

 ത്രിത� പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാന്കയള്ള ന്പാതവായ ഉദേ്യാ
ഗസ്ഥ ന്പാതഭരണ സംവിധാനം രൂപ്രീകരിദക്കണ്താണട്. ഇത്രത്ിലള്ള 
ഉദേ്യാഗസ്ഥർ ഒരു ന്പാത ദകഡർ ആയി ദസവനമനുഷ്ിദക്കണ്തം ഇവന്ര 
പരസ്പരം മാറ്ി നിയമിക്കുന്നതിനും കഴിയകയം ദവണം.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ ന്പാത ദകഡർ രൂപ്രീകരിക്കുദമ്ാൾ വിവിധ കവേ
ഗ്ദ്യദമഖ�കളായ അക്കൗണ്ിംഗട്  ആൻഡട്  ഓഡിറ്ിംഗട്, എഞ്ിന്രീയ�ിംഗട്,  
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ആസൂത്രണം, വിജ്ാനവ്യാപനം (എക്ട്റ്ൻഷൻ) തടങ്ങിയവയമായി ബന്
ന്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥന്ര ഉൾന്പെടദത്ണ്തണ്ട്.

 പ്ദത്യക പഞ്ായത്ട് ദകഡ�ിൽ ഉൾന്പെട്ട ഉദേ്യാഗസ്ഥർ ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കൾക്കും ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്ിനുംകൂടി ന്പാതവായതം ജില്ാ പഞ്ായത്തു
കൾക്കട് പ്ദത്യകമായം �ഭ്യമാക്കുംവിധം രൂപ്രീകരിദക്കണ്താണട്.

 വിവിധ തട്ടുകളിലള്ള പഞ്ായത്തുകളിന്� ഉദേ്യാഗസ്ഥദരയം ജ്രീവന 
ക്കാദരയം പരസ്പരം മാറ്ി നിയമിക്കുന്നതിനട് കഴിയകയം ഒരു തട്ടിലള്ള 
പഞ്ായത്തുകളിന്� അനുഭവങ്ങൾ ഉദേ്യാഗസ്ഥർക്കും ജ്രീവനക്കാർക്കും മറ്ട് 
തട്ടുകളിന്� പഞ്ായത്തുകളിൽ പ്ദയാജനന്പെടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂന്ട കഴിയം.

 പഞ്ായത്തുകളിൽ ദസവനമനുഷ്ിക്കുന്ന ഉദേ്യാഗസ്ഥരുദടയം ജ്രീവനക്കാരു 
ദടയം ശമ്ളം അതതട് പഞ്ായത്തുകളിൽ നിന്നും വിതരണം ന്ചയ്യുന്നതിനു
ള്ള നടപടികൾ ഉണ്ാദകണ്താണട്. ഉദേ്യാഗസ്ഥർക്കട് തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട 
കൗൺസിലകദളാടള്ള ഉത്രവാേിത്ം ഉ�പ്പുവരുത്തുന്നതിനട് ഇതിലൂന്ട 
കഴിയകയം ജനങ്ങദളാടള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട ഉത്രവാേിത്ം ന്മച്ചന്പെട
ത്തുന്നതിനും സഹായകമാവകയം ന്ചയ്യും.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ സംസ്ഥാനത� ഓഫ്രീസട് വിവിധ 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്വർത്നങ്ങൾ വി�യിരുത്തുന്നതി
നും അവദ�ാകനം ന്ചയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ കവേഗ്ദ്യം ആർജ്ിക്കു
കയം മൂന്നു മാസത്ിന്�ാരിക്കൽ അവദ�ാകന �ിദപൊർട്ടട് തയ്ാ�ാക്കുകയം 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യക്മമായ പ്വർത്നം ഉ�പ്പു 
വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത�ത്ിൽ 
ഏർന്പെടത്തുകയം ദവണം.

2.3.  ദകരള ഗവൺപമറെ് നിദയയാഗിച് കമ്ിറ്ികളപെ സുപ്ധയാനമയായ 
നിർദദേശങ്ങളം ശൂ�യാർശകളം

ദകരളത്ിന്� തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്ള ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനും 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
നിദയാഗിച്ച ക്ിറ്ി �ിദപൊർട്ടുകളന്ട പ്ധാന വിവരങ്ങളാണട് ഇനി ന്കാടത്ിട്ടുള്ളതട്.

2.3.1. ഒന്നയാം ഭരണ �രിഷ് കയാര കമ്ിറ്ി -1957

ശ്ര്രീ. ഇ എം എസട് നമ്പൂതിരിപൊടട് അദ്്യക്നായി 1957-ൽ രൂപ്രീകരിക്കന്പെട്ട 
ഒന്നാം ഭരണ പരിഷട് കാര ക്ിറ്ി ദകരളത്ിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ 
സമഗ്മായ പുനഃസംഘടനയ്ക്കട് സഹായകമായ ഒദട്ടന്� നിർദദേശങ്ങളം ശൂപാർശകളം 
സമർപെിക്കുകയണ്ായി. ഇവയിൽ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവമായി ബന്ന്പെട്ട 
ശൂപാർശകൾ മുഖ്യമായം ഇനിപെ�യന്നവയാണട്.
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 സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ അധികാരങ്ങളം ചുമത�കളം താന്ഴ തട്ടിലള്ള 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ�ക്കട് വിദകന്ദ്രീകരിച്ചട് നൽകുകയം 
ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം നടപൊക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 പ്ാദേശികത�ത്ിലള്ള ജനപ്തിനിധികളം ഉദേ്യാഗസ്ഥരും ത്ിലള്ള 
പരസ്പര സഹകരണം വളർത്ി സാധാരണ ജനങ്ങളന്ട വികസന-ദക്മ 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കായി അർപെണ മദനാഭാവദത്ാന്ട പ്വർത്ിക്കുക.

 പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം വികസദനാത്മുഖമായി പ്വർത്ിക്കുകയം 
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കട് പ്ദയാജനകരമായ വിധത്ിൽ വികസന പ്വർ
ത്നങ്ങൾ നിസ്വാർത്മായം ന്രീതിപൂർവ്വമായം ഏന്റ്ടക്കുക.

 പ്ാദേശിക ത�ത്ിലള്ള ഭരണ സംവിധാനം യഥാർത് ജനദസവകരായി 
മാറുകയം ജനങ്ങദളാടള്ള സമ്രീപനത്ിൽ ഗുണപരമായ മാറ്ങ്ങൾ ഉണ്ാ
ക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 പ്ാദേശിക ത�ത്ിൽ നിന്നും ആസൂത്രണം ആരംഭിക്കുകയം ഘട്ടംഘട്ടമായി 
സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകൾക്കട് 
കകമാറുകയം ന്ചയ്യുക.

 വിവിധ തട്ടുകളിലള്ള ഗവൺന്മന്റുകൾ ത്ിലം വിവിധ വകുപ്പുകൾ ത്ിലം 
പഞ്ായത്തുകളം നഗരസഭകളം ത്ിലം പരസ്പര സഹകരണവം ഏദകാ
പനവം ഉ�പൊക്കി വികസന ഭരണത്ിൽ നി�നിൽക്കുന്ന ആവർത്നവം 
ദുർവ്യയവം ഒഴിവാക്കുക.

 കൂടതൽ അധികാരങ്ങൾ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് കകമാറുക
യം ജനങ്ങളന്ട പ്ത്രീക്യ്ക്കനുസരിച്ചട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്ള 
പ്വർത്നക്മമാക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 ഭരണ രംഗത്ട് നി�നിൽക്കുന്ന കാ�താമസം, ന്കടകാര്യസ്ഥത, അഴിമതി, 
സ്വജനപക്പാതം എന്നിവ അവസാനിപെിക്കുകയം ഫ�ക്മത ഉയർത്തു
കയം ന്ചയ്യുക.

 ഭരണ സംവിധാനവമായി ബന്ന്പെട്ടട് നി�നിൽക്കുന്ന അനാവശ്യമായ 
കാ�താമസവം നടപടിക്രമങ്ങളന്ട സങ്്രീർണതകളം ഒഴിവാക്കി ആധുനിക 
മാദനജട് ന്മറെട് സദങ്തങ്ങൾ പ്ദയാജനന്പെടത്ി കാര്യക്മത ഉയർത്തുക.

 സംസ്ഥാനത്ിന്റെ മാ�ിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വകുപ്പുകളന്ട 
ഘടനയിലം പ്വർത്നങ്ങളിലം ജ്രീവനക്കാരുന്ട വിന്യാസത്ിലം ആവ
ശ്യമായ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്തുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭരണ സംവിധാനം ഏക്രീകൃത കാ
ഴ്ചപൊദടാന്ട സമഗ്മായ പുനഃസംഘടനയ്ക്കട് വിദധയമാക്കുകയം അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണ �ക്്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചട് പ്വർത്ിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാ
നമായി പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനന്ത് പുനഃക്രമ്രീകരിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ജ്രീവനക്കാരുന്ട പ്വർത്നം നിര
ന്തരമായ വി�യിരുത്�ിനും വിദധയമാക്കുന്നതിനട് ബന്ന്പെട്ട വകുപെിനട്  
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കഴിയംവിധം കാര്യപ്ാപ്തി കകവരിക്കുകയം ഫ�പ്േമായ ദമാണിറ്�ിംഗട് 
ഉ�പൊക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 പ്ാദേശിക ഭരണത്ിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ വിദല്ജട് പഞ്ായത്തുകന്ള 
ഭരണപരമായം ധനപരമായം ശക്തിന്പെടത്തുകയം വികസന പദ്തികൾ 
ആസൂത്രണം ന്ചയ്യുന്നതിനും നടപൊക്കുന്നതിനും കഴിയംവിധം സജ്മാക്കുക. 
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും പഞ്ായത്തുകൾക്കട് വിട്ടുകിട്ടിയ ഉദേ്യാഗസ്ഥരു
ന്ട ദമൽ പൂർണമായ നിയന്ണം പഞ്ായത്തുകളിന്� തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട 
ഭരണസമിതികൾക്കട് ഉണ്ാകണം.

ശ്ര്രീ. ഇ.എം.എസട്. നമ്പൂതിരിപൊടട് ന്ചയർമാനായ ഒന്നാം ഭരണ പരിഷട് കാര 
ക്ിറ്ിയന്ട ശൂപാർശയന്ട അടിസ്ഥാനത്ി�ാണട് ദകരള പഞ്ായത്ട് ബിൽ 
(1958) ദകരള ജില്ാ കൗൺസിൽ ബിൽ (1959) എന്നിവ തയ്ാ�ാക്കിയതട്. 
ജനാധിപത്യപരമായി തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട ഒരു ജില്ാ ഭരണ സംവിധാനം 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാഴ്ചപൊടട് രൂപന്പെടത്തുന്നതിനട് ഒന്നാം ഭരണ പരിഷട് കാര 
ക്ിറ്ിക്കട് കഴിഞ് എന്നതട് ശ്രദദ്യമാണട്. സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിനട് താന്ഴ 
ജില്ാത�ത്ിലം പ്ാദേശിക ത�ത്ിലം രണ്ട് തട്ടുകളിലള്ള ജനാധിപത്യഭരണ 
സംവിധാനം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ ശൂപാർശകളാണട് ഒന്നാം ഭരണ 
പരിഷട് കാര ക്ിറ്ി നൽകിയതട്. വികസന ഭരണത്ിൽ ജനാധിപത്യപരമായി 
തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകൾക്കട് ശക്തമായി ഇടന്പടന്നതിനട് 
കഴിയന്ന ശുപാർശകളാണട് ഒന്നാം ഭരണപരിഷട് കാര ക്ിറ്ി നൽകിയതട്. അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കുന്നതിനട് രാജ്യത്ിനാന്ക പുതിന്യാരു 
സമ്രീപനവം കാഴ്ചപൊടം രൂപന്പെടത്തുന്നതിനട് ഒന്നാം ഭരണ പരിഷട് കാര ക്ിറ്ിക്കട് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

2.3.2. രണ്ടയാം ഭരണ �രിഷ് കയാര കമ്ിറ്ി - 1965

1965-ൽ ശ്ര്രീ.എം.ന്ക.ന്വദള്ളാടി അദ്്യക്നായ രണ്ാം ഭരണപരിഷട് കാര 
ക്ിറ്ി സംസ്ഥാനത്ട് നി�വിൽ വരികയണ്ായി. പ്സ്തുത ക്ിറ്ി അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണം സംബന്ിച്ം പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം സംബന്ിച്ം 
സമർപെിച്ച സുപ്ധാനമായ നിർദദേശങ്ങൾ ഇനി പ�യന്നവയാണട്.

 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളന്ട പ്വർത്നപരിധി �വനയൂ വിദല്ജുകൾക്കട് സമാന
മായി ഗ്ാമപഞ്ായത്ട് അടിസ്ഥാനത്ിൽ പുനഃസംഘടിപെിക്കുക. 

 പഞ്ായത്ട് രാജട് സംവിധാനത്ിന്റെ മദ്്യത�മായ താലൂക്കട് പഞ്ായ
ത്തുകൾ താലൂക്കട് അടിസ്ഥാനമാക്കി പുനഃസംഘടിപെിക്കുകയം താലൂക്കട് 
പഞ്ായത്തുകൾ മദ്്യത�ത്ിൽ രൂപ്രീകരിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 പഞ്ായത്ട് ഡയ�ക്ർ, നഗരകാര്യ ഡയ�ക്ർ തസ്തികകൾ അവസാനിപെി
ക്കുകയം പഞ്ായത്ട് ഡയ�ക്റുദടയം നഗരകാര്യ ഡയ�ക്റുദടയം അധി
കാരങ്ങൾ ജില്ാ കളക്ർമാർക്കട് നൽകുകയം ന്ചയ്യുക.
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 പഞ്ായത്തുകൾക്കട് നൽകുന്ന ഫണ്ട് വിഹിതം മാനേണ്ഡങ്ങന്ള അടിസ്ഥാന 
മാക്കി നിർണയിക്കുകയം തനതട് വരുമാനം പിരിന്ച്ചടക്കുന്നതിൽ വ്രീഴ്ച വരു
ത്തുന്ന പഞ്ായത്തുകളന്ട ഫണ്ട് വിഹിതം കു�വവരുത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 താലൂക്കട് പഞ്ായത്തുകൾക്കട് വികസന ചുമത�കൾ നൽകുകയം ജില്ാ 
പഞ്ായത്തുകൾക്കട് ഉപദേശക അധികാരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുകയം ന്ചയ്യുക.

 ജില്ാ കളക്റുന്ട അധികാരങ്ങൾ കൂടതൽ ശക്തിന്പെടത്തുകയം മദ്്യത�
ത്ിലള്ള ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട ദനരിട്ടുള്ള നിയമനം 40 ശതമാനമായി ഉയർ
ത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 ദകരളത്ിന്� ഭരണ സംവിധാനം കൂടതൽ കാര്യക്മമാക്കുന്നതിനായി 
'ദകരള അഡ്ിനിസട് ദരേറ്്രീവട് സർവ്രീസട് ' രൂപ്രീകരിക്കുക. സിവിൽ സർവ്രീസട് 
ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട കാര്യക്മത ഉയർത്തുന്നതിനായി മുഴവൻ ജ്രീവനക്കാർ
ക്കും പരിശ്രീ�നം നൽകുകയം ഇതിനായി പ്ദത്യകം 'ദപഴട് സണൽവകുപെട് 
രൂപ്രീകരിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

2.3.3. കമ്ിറ്ി ഓൺ ഡിപസൻട്രവെദസഷൻ ഓഫ് �ദവഴ് സ്

(പസൻ കമ്ിറ്ി) - 1996

1996-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന ശ്ര്രീ.ഇ.ന്ക.നായനാരുന്ട ദനതൃത്വത്ി ലള്ള 
ഗവൺന്മറെട് അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ശക്തമായം ഫ�പ്േമായം നടപൊക്കുന്ന 
തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വ്രീകരിക്കുകയണ്ായി. 73, 74 ഭരണഘടനാ ദഭേഗതികളന്ട 
സാദ്്യതകൾ പൂർണമായം പ്ദയാജനന്പെടത്ി അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം 
യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളന്ട ഭാഗമായി ജനക്രീയാസൂത്രണ 
പ്സ്ഥാനത്ിനട് രൂപം നൽകുകയം ന്ചയ്തു. അദതാന്ടാപെം തന്ന്ന ജനാധിപത്യ 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചട് 
പ്വർത്ിക്കുന്ന തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്ള സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ഇത്രത്ിൽ 
പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ദകരള പഞ്ായത്ട് രാജട് 
നിയമത്ിലം (1994) ദകരള മുനിസിപെൽ നിയമത്ിലം (1994) ഉൾദച്ചർക്കുന്നതിനട് 
സഹായകമായ നിയമദഭേഗതി നിർദദേശങ്ങൾ സമർപെിക്കുന്നതിനും ദഡാ.സത്യബ്ത 
ന്സൻ ന്ചയർമാനായ ക്ിറ്ി ഓൺ ഡിന്സൻരേക�ദസഷൻ ഓഫട് പദവഴട് സട് 
രൂപ്രീകരിച്ന്കാണ്ട് 1996-ൽ ദകരള ഗവൺന്മറെട് ഉത്രവട് പു�ന്പെടവിച്. ന്സൻ 
ക്ിറ്ി എന്ന ചുരുക്കദപെരിൽ പിൽക്കാ�ത്ട് അ�ിയന്പെട്ട പ്സ്തുത ക്ിറ്ിയന്ട 
�ിദപൊർട്ടുകളിന്� ശൂപാർശകളദടയം നിർദദേശങ്ങളദടയം അടിസ്ഥാനത്ി�ാണട് 
ദകരളത്ിന്� അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവം പ്ാദേശിക ഭരണസംവിധാനവം 
ശക്തിന്പെടത്തുന്നതിനും വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനും തടർന്നട് നടപടികൾ 
സ്വ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതട്. ദകരളത്ിന്� പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യ 
അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ േർശനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനതത്്വങ്ങൾക്കും 
അനുസൃതമായി രൂപകൽപെന ന്ചയ്യുന്നതിനും നിയമപരിരക് ഉ�പൊക്കുന്നതിനും ന്സൻ 
ക്ിറ്ിയന്ട സംഭാവനകൾ വളന്രദയന്� സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദകരളത്ിന്� അധികാര 
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വിദകന്ദ്രീകരണവം പ്ാദേശികവികസനഭരണവം രാജ്യത്ിനാന്ക മാതൃകയായി 
മാറുന്നതിനട് ന്സൻ ക്ിറ്ിയന്ട സംഭാവനകൾ സഹായകമാക്കുകയണ്ായി.

ദകരളത്ിന്� അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവം പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനവം 
സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനട് ന്സൻ ക്ിറ്ിയന്ട നിർദദേശങ്ങളം ശൂപാർശകളം 
പ്ധാനമായം ഇനി പ�യന്നവയാണട്.

 ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്്വങ്ങളായ 
സ്വയംഭരണാവകാശം, സബട് സിഡിയാരിറ്ി, ചുമത�ാവിഭജനം സംബന്ി
ച്ച വ്യക്തത, പരസ്പരപൂരകത്വം, സമാനത, ജനക്രീയ പങ്ാളിത്ം, സാമൂഹ്യ 
ഉത്രവാേിത്ം, സുതാര്യത എന്നിവയന്ട അടിസ്ഥാനത്ി�ായിരിക്കണം 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനം പ്വർത്ിദക്കണ്തം സംസ്ഥാന ഗവൺ
ന്മന്റും തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം ത്ിലള്ള പരസ്പരബന്ം 
രൂപന്പെടദത്ണ്തം.

 ഇത്രം അടിസ്ഥാന തത്്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങൾ പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ദകരള 
പഞ്ായത്ട് രാജട് നിയമം-1994 ലം ദകരള മുനിസിപെൽ നിയമം-1994 ലം 
ഉൾന്പെടത്ി തദദേശ സ്വയംഭരണ നിയമവ്യവസ്ഥന്യ ശക്തിന്പെടത്ണം.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചട് 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ 
ഭരണപരവം രാഷ്ട്ര്രീയപരവമായ അന്തര്രീക്ം സൃഷ്ിദക്കണ്തം അനുകൂ�മായ 
നടപടികൾ സ്വ്രീകരിദക്കണ്തം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെ ഉത്രവാേി
ത്മാണട്.

 ഫ�പ്േമായ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിനാവശ്യമായ അധികാരങ്ങളം 
വിഭവങ്ങളം ഭരണപരമായ പിന്തുണയം സഹായങ്ങളം സംസ്ഥാന ഗവൺ
ന്മറെട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് �ഭ്യമാദക്കണ്താണട്.

 ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ ഫ�പ്േമായ നിർവഹണ
ത്ിനട് സഹായകമായ സംവിധാനങ്ങളം സൂക്മത� ജനക്രീയ സംഘടനാ 
സ്ഥാപനങ്ങളം രൂപ്രീകരിക്കുകയം ഇവയന്ട പ്വർത്നങ്ങൾക്കാവശ്യമായ 
സഹായങ്ങളം പിന്തുണയം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്നു
ണ്ട് എന്നു�പൊക്കുകയം ദവണം.

 ജനാധിപത്യ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്്വങ്ങൾ 
പ്ാദേശിക ഭരണത്ിൽ ഉ�പൊക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ നിയമദഭേഗതി 
കദളാന്ടാപെം തന്ന്ന വിപു�വം സമഗ്വമായ കാര്യപ്ാപ്തി വികസന പരി
പാടികളം രൂപകൽപെന ന്ചയ്ട് നടപൊദക്കണ്താണട്.

 സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബന്
ന്പെട്ട ത്രീരുമാനങ്ങൾ എടക്കുന്നതിൽ പങ്ാളികളാകുന്നതിനട് അവസരം 
നൽകുന്നദതാന്ടാപെം അവയന്ട നിർവഹണത്ിലം വി�യിരുത്�ിനും 
അവസരം �ഭിക്കുന്നതിനട് കഴിയംവിധം തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനം 
പുനഃസംഘടിപെിക്കണം.
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 താന്ഴ തട്ടിലള്ള ഭരണസംവിധാനത്ിനട് ഏറ്വം നന്നായി ന്ചയ്ാൻ കഴി
യന്ന വികസനഭരണ പ്വർത്നങ്ങൾ അതതട് ത�ത്ിൽ ഏന്റ്ടക്കുകയം 
അവിന്ട ന്ചയ്ാൻ കഴിയാത്തമാത്രം ന്താട്ടടത് മുകൾത്ട്ടിദ�ക്കും 
അവിന്ട ന്ചയ്ാൻ കഴിയാത്വ തടർന്നട് അതിനട് മുകളിലള്ള ഭരണ സം
വിധാനത്ിലം ന്ചദയ്ണ്താണട്. ഇത്രം സബട് സിഡിയാരിറ്ി തത്്വമാ
യിരിക്കണം അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ വികസനഭരണവമായി 
ബന്ന്പെട്ട ചുമത�ാ വിഭജനത്ിന്റെ മാർഗദരഖയം തത്്വവം.

 ത്രിത� പഞ്ായത്തുകൾക്കിടയിൽ സ്വതന്മായ പ്വർത്നവം പരസ്പ
രബന്വം ഉ�പ്പുവരുത്തുന്നതിനട് ഇവയന്ട അധികാരങ്ങളം ചുമത�കളം 
കൃത്യമായി ദവർതിരിദക്കണ്തണ്ട് .

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് വിദകന്ദ്രീകരിച് നൽകിയ അധി
കാരങ്ങൾക്കട് സമാനമായ അധികാരങ്ങൾ വികസന അദതാ�ിറ്ികൾ 
ഉൾന്പെന്ടയള്ള സമാന്തര ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കട് ഉണ്ാകാൻ പാടില്, 
ഇത്രം സമിതികൾ പിരിച്വിദടണ്താണട്.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പ്വർത്നങ്ങളം ധനവിനിദയാഗവം 
സാമൂഹ്യ വി�യിരുത്�ിനട് വിദധയമാക്കുന്നതിനട്  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിംഗട് 
സംവിധാനം രൂപ്രീകരിച്ചട് പ്വർത്നക്മമാക്കണം. അദതാന്ടാപെം സർ
ക്കാർ  ഓഡിറ്ിംഗട് ശക്തിന്പെടത്തുകയം ഇതിനായി ഓഡിറ്ട് ക്്രീഷൻ 
രൂപ്രീകരിക്കുകയം ദവണം.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവം ജനാധിപത്യഭരണ സംവിധാനവം ശക്തി
ന്പെടത്തുന്നതിനായി പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപ്രീകരിദക്കണ്താണട്. ഇത്
രത്ിൽ രൂപ്രീകരിദക്കണ് സുപ്ധാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണട് തദദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായള്ള ഓംബുഡട് സ്ാൻ, രേിബയൂണൽ എന്നിവ. 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ത്രീരുമാനങ്ങളം പ്വർത്നങ്ങളം 
നിയമാനുസൃതവം ന്രീതിപൂർവ്വവമാക്കി മാറ്റുന്നതിനട് ഇത്രം പുതിയ സ്ഥാപ
നങ്ങൾ അത്യന്താദപക്ിതവം അടിയന്തരമായി രൂപ്രീകരിദക്കണ്തമാണട്.

 ഭരണഘടനാ ദഭേഗതിദയാന്ട സാമ്ത്ിക വികസനത്ിനും സാമൂഹിക 
ന്രീതിക്കും സഹായകമായ പദ്തികൾ ആസൂത്രണം ന്ചയ്തു നടപെി�ാക്കുന്നതി 
നുള്ള ഉത്രവാേിത്ം തദദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ിപ്തമാ
വക യണ്ായി. ഇതനുസരിച്ചട് ഓദരാതട്ടിലമുള്ള തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളന്ട വികസനാസൂത്രണ അധികാരങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കുകയം 
വ്യക്തമാക്കുകയം ന്ചദയ്ണ്തണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ ബന്ന്പെട്ട 
ന്ഷഡയുളകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്ങ്ങൾ വരുദത്ണ്താണട്.

 പ്ാദേശിക ആസൂത്രണത്ിന്റെ പങ്ാളിത് ര്രീതിശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കാൻ 
കഴിയന്ന നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ദകരള പഞ്ായത്ട് രാജട് നിയമത്ിലം 
ദകരള മുനിസിപെൽ നിയമത്ിലം ഉൾന്പെടത്ി പരിഷട് കരിദക്കണ്താണട്.

 വിവിധ തട്ടുകളിലള്ള തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയംഭരണാവ
കാശം ഉ�പൊക്കുന്നദതാന്ടാപെം പരസ്പരപൂരകമായി പ്വർത്ിക്കുന്മന്നു�പൊ



45

അനുഭവങ്ങളും പഠനങ്ങളും

ദക്കണ്താണട്. പരസ്പര സഹകരണവം പൂരകത്വവം വികസന ഭരണത്ിൽ 
ഉ�പൊക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ നിയമദഭേഗതികൾ ഉണ്ാദകണ്താണട്.

ന്സൻക്ിറ്ി �ിദപൊർട്ടട് പൂർണമായം സർക്കാർ അംഗ്രീകരിക്കുകയം അതിന്റെ 
അടിസ്ഥാനത്ിലള്ള നിർദദേശങ്ങളം ശുപാർശകളം കണക്കിന്�ടത്തു ന്കാണ്ട് 1994-
ന്� ദകരള പഞ്ായത്ട് രാജട് നിയമം, 1994-ന്� ദകരള മുനിസിപൊ�ിറ്ി നിയമം 
എന്നിവ 1999 ലം 2000 ലം സമഗ്മായി പരിഷട് കരിക്കുകയം ജനാധിപത്യ അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണവം ജനദകന്ദ്രീകൃത പ്ാദേശിക ഭരണവം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനും  
സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനും സഹായകമായ നടപടികൾ തടർന്നട് അധികാര 
ത്ിൽ വന്ന ഗവൺന്മന്റുകൾ സ്വ്രീകരിക്കുകയണ്ായി. ഇതിന്റെ ഫ�മായി അധി 
കാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിനും പ്ാദേശിക ഭരണത്ിനും ശക്തമായ നിയമ പരിരക് 
യള്ള സംസ്ഥാനമായി ദകരളത്ിനട് മാറുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (അനുബന്ം 2.1 
കാണുക).

2.3.4. മൂന്നയാം ഭരണ�രിഷ് കയാര കമ്ിറ്ി - 1997

1996-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന ശ്ര്രീ. ഇ ന്ക നായനാർ മുഖ്യമന്ിയായി ഗവൺന്മറെട് 
നടപൊക്കിയ 'ദമാഡകനദസഷൻ ഓഫട് ഗവൺന്മറെട് ദപ്ാഗ്ാം' എന്ന പരിപാടിയന്ട 
പശ്ാത്�ത്ിൽ ദകരളത്ിന്� ഭരണ നിർവഹണത്ിന്റെ ഗുണദമന്മ ഉയർത്തുക 
എന്ന കാഴ്ചപൊദടാന്ടയാണട് മൂന്നാം ഭരണപരിഷട് കാര ക്ിറ്ി അതിന്റെ �ിദപൊർട്ടട് 
സമർപെിച്ചതട്. ദകരളത്ിൽ നടപൊക്കിയ ഫ�പ്േമായ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണ 
ദത്ാന്ടാപെം ബന്ന്പെടത്ിയാണട് മൂന്നാം ഭരണ പരിഷട് കാര ക്ിറ്ി പ്വർത്നങ്ങൾ 
നടപൊക്കിയതട്. അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം യാഥാർത്്യമാക്കുന്നതിനായി 
ജനക്രീയാസൂത്രണ പ്സ്ഥാനം നടപൊക്കുകയം പ്ാദേശിക ഭരണ സംവിധാനം 
സമഗ്മായി പുനഃസംവിധാനം ന്ചയ്യുന്നതിനട് ഈ ഗവൺന്മറെിനട് കഴിഞ്. ശ്ര്രീ. 
ഇ ന്ക നായനാർ ന്ചയർമാനായ മൂന്നാം ഭരണ പരിഷട് കാര ക്ിറ്ി �ിദപൊർട്ടിന്� 
സുപ്ധാനമായ നിർദദേശങ്ങൾ ഇനി പ�യന്നവയാണട്.

 ഗവൺന്മറെിന്റെ എല്ാ ത�ങ്ങളിലമുള്ള ദസവന പ്ോന പ്വർത്നങ്ങളന്ട 
ഗുണദമന്മ ഉയർത്തുകയം ജനങ്ങൾക്കട് കാര്യക്മമായി ദസവനം �ഭ്യമാക്കു
കയം ന്ചയ്യുക.

 സർക്കാർ ജ്രീവനക്കാരുന്ട അച്ചടക്കം ന്മച്ചന്പെടത്ി ദസവന സന്നദ്ത 
ഉയർത്തുക.

 ജനങ്ങൾക്കട് വിവിധ ദസവനങ്ങൾ യഥാസമയം �ഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 
'പൗരാവകാശദരഖ' തയ്ാ�ാക്കി പ്സിദ്്രീകരിക്കുക.

 ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യപരമാക്കി പരിവർത്നന്പെടത്തുന്നതിനട് 
അ�ിയാനുള്ള അവകാശം, ഭരണസുതാര്യത എന്നിവ ഉ�പൊക്കുക.

 കാ�താമസവം, അഴിമതിയം, ന്കടകാര്യസ്ഥതയം, സ്വജനപക്പാതവം 
ഒഴിവാക്കി ഭരണ സംവിധാനം ജനപക് കാഴ്ചപൊദടാന്ട പ്വർത്ിക്കുക.
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 ഭരണ കാര്യക്മത ഉ�പൊക്കുന്നതിനട് ജ്രീവനക്കാരിൽ ന്പ്ാഫഷണൽ 
മദനാഭാവം വളർത്തുകയം ജ്രീവനക്കാരുന്ട പ്വർത്നക്മത നിരന്തരമായ 
വി�യിരുത്�ിനട് വിദധയമാക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 ജ്രീവനക്കാരുന്ട കാര്യപ്ാപ്തി വികസനത്ിനട് സഹായകമായ പരിശ്രീ�ന 
പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ന്ചയ്ട് നടപൊക്കുക.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം ഫ�പ്േമായി നടപൊക്കി ശക്തമായ പ്ാദേശിക 
ഗവൺന്മന്റുകന്ള സൃഷ്ിക്കുകയം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
സ്വതന്മായ പ്വർത്നത്ിനാവശ്യമായ അധികാരങ്ങളം, ഉദേ്യാഗസ്ഥ 
സംവിധാനവം വിഭവദശഷിയം തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് 
കകമാറുകയം ന്ചയ്യുക.

ഒന്നാം ഭരണപരിഷട് കാര ക്ിറ്ിയന്ട ശൂപാർശകൾക്കനുസൃതമായി ശക്തമായം 
ഫ�പ്േമായം അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം നടപൊക്കുന്നതിനും തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങന്ള യഥാർത് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി പ്വർത്ിപെിക്കുന്നതിനും 
ജനങ്ങൾക്കട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട പദ്തി ആസൂത്രണത്ിലം 
നിർവഹണത്ിലം പങ്ാളികളാക്കുന്നതിനും അതവഴി ജനാധിപത്യ അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ പുതിന്യാരു മാതൃക സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും മൂന്നാം ഭരണ 
പരിഷട് കാര ക്ിറ്ിയന്ട പ്വർത്നം സഹായകമായി.

2.3.5.  'കമ്ിറ്ി ദഫയാർ േി ഇവയാലുദവഷൻ ഓഫ് ഡിപസൻട്രവെസ്ഡ് 
പ്യാനിംഗ് ആൻഡ്  പഡവെപെ് പമറെ് ' (ഉമ്ൻ കമ്ിറ്ി)

ദകരളത്ിൽ നടപൊക്കിയ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവം വിദകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവം 
പിന്നിട്ട പത്ട് വർഷന്ത് അനുഭവങ്ങളന്ട അടിസ്ഥാനത്ിൽ വി�യിരുത്തുന്നതിനട് 
ദഡാ.എം.എ.ഉ്ൻ ന്ചയർമാനായ ക്ിറ്ിന്യ 2007-ൽ ദകരള ഗവൺന്മറെട് 
ചുമത�ന്പെടത്തുകയണ്ായി. ഇത്രന്മാരു വി�യിരുത്�ിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
പ്ാദേശികാസൂത്രണവം വികസനവം കൂടതൽ ഫ�പ്േമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
നിർദദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്സ്തുത ക്ിറ്ിദയാടട് സർക്കാർ ആവശ്യന്പെട്ടിരുന്നു. 
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ ഒമ്തട്, പത്ട് പഞ്വത്സരക്കാ�ത്ട് പ്ാദേശികത�ത്ിൽ 
തയ്ാ�ാക്കി നടപൊക്കിയ ആസൂത്രണ പ്വർത്നങ്ങന്ള സംബന്ിച്ചട് സമഗ്മായ 
വി�യിരുത്ൽ നടത്ി 2009-ൽ ക്ിറ്ി �ിദപൊർട്ടട് സമർപെിക്കുകയണ്ായി. അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണവമായം പ്ാദേശികാസൂത്രണപ്വർത്നങ്ങളമായം ബന്ന്പെട്ടട് 
പ്വർത്ിക്കുന്ന വിവിധ വിഭാഗം ആളകളമായി കൂടിയാദ�ാചിക്കുകയം അതിലൂന്ട 
ഉയർന്നു വന്ന നിർദദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ന്കാണ്ാണട് ക്ിറ്ി പ്സ്തുത �ിദപൊർട്ടട് 
തയ്ാ�ാക്കി സർക്കാരിനട് സമർപെിച്ചതട്.

ക്ിറ്ിയന്ട സുപ്ധാനമായ ശൂപാർശകളം നിർദദേശങ്ങളം ഇനി പ�യന്നവയാണട്;

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട നികുതിപിരിവട് കാര്യക്മമാക്കി  
തനതട് വരുമാനം വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വ്രീകരി 
ക്കുക.
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 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട വർദ്ിച്ച ചുമത�കളദടയം ഉത്ര 
വാേിത്ങ്ങളദടയം അടിസ്ഥാനത്ിൽ ജ്രീവനക്കാരുന്ട ദജാ�ിഭാരം സം
ബന്ിച്ചട് പഠനം നടത്തുകയം തസ്തികകൾ പുനഃക്രമ്രീകരിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 ത്രിത� പഞ്ായത്ട് രാജട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ത്ിലള്ള പരസ്പരപൂരകത്വം 
ഉ�പൊക്കി പ്ാദേശികാസൂത്രണത്ിൽ സംദയാജനവം ഏദകാപനവം 
കകവരിക്കുക.

 പ്ാദേശികാസൂത്രണം ഉയർന്ന ഗുണദമന്മ കകവരിക്കുന്നതിനട് വിഭവ വക
യിരുത്ലം വിനിദയാഗവം കൂടതൽ കാര്യക്മമാക്കുക.

 വിവിധ ദകന്ദാവിഷട് കൃത പദ്തികളന്ട ആസൂത്രണവം നിർവഹണവമായി 
ബന്ന്പെട്ടട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചുമത�കളിലം ഉത്ര 
വാേിത്ങ്ങളിലം വ�ിയദതാതിൽ വർദ്നവട് ഉണ്ായിട്ടുണ്ട്. ഇതട് കണക്കി 
ന്�ടത്തുന്കാണ്ട് ജ്രീവനക്കാരുന്ട എണ്ം വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനട് നടപടികൾ 
സ്വ്രീകരിക്കുക.

 ജ്രീവനക്കാരുന്ട ദസവന വ്യവസ്ഥകൾ ദകന്ദ്രീകൃതഭരണ വ്യവസ്ഥയന്ട 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ നിർണയിക്കന്പെട്ടതാണട്. വിദകന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവി
ധാനത്ിന്റെ കാര്യക്മമായ പ്വർത്നത്ിനട് സഹായകമായ പുതിയ 
ചട്ടങ്ങൾ തയ്ാ�ാക്കി നടപൊദക്കണ്താണട്.

 ജ്രീവനക്കാരുന്ട അടിക്കടിയള്ളതം നിരന്തരമായതമായ സ്ഥ�ം മാറ്ം 
അവസാനിപെിക്കുകയം സ്ഥ�ംമാറ്ത്ിനട് വ്യക്തമായ മാനേണ്ഡങ്ങൾ അവ
�ംബിദക്കണ്തമാണട്.

 ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്തുകളന്ട ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം പുനഃർ 
നിർണയിദക്കണ്താണട്. വികസന ദ്ാക്കുകളം ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്തും 
ദവ�ിട്ടല് പ്വർത്ിദക്കണ്തട്. ഇവ ത്ിൽ യഥാർത് സംദയാജനം ഉ�
പൊദക്കണ്താണട്.

 ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്ിന്റെ വികസന പദ്തിയിൽ ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്തുകളി 
ലൂന്ട നടപൊക്കുന്ന എല്ാ ദകന്ദാവിഷട് കൃത പദ്തികളം സംദയാജിപെിക്കുക
യം ഏദകാപിതമായി പദ്തി ആസൂത്രണം ന്ചയ്തു നടപൊദക്കണ്തമാണട്.

 ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്ിന്� തിരന്ഞ്ഞടക്കന്പെട്ട കൗൺസി�ിന്റെ ത്രീരുമാന
ത്ിനും ദമൽദനാട്ടത്ിനും വിദധയമായിട്ടായിരിക്കണം ദ്ാക്കട് പഞ്ായ
ത്ിന്റെ പദ്തികൾ തയ്ാ�ാക്കി നടപൊദക്കണ്തട്.

 ദ്ാക്കട് പഞ്ായത്ിൽ �ഭ്യമായിട്ടുള്ള സാദങ്തിക-ന്പ്ാഫഷണൽ ഉദേ്യ
ാഗസ്ഥരുന്ട പിന്തുണയം സഹായവം അതതട് ദ്ാക്കട് പ്ദേശത്തുള്ള ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തുകളന്ട വികസനാസൂത്രണ പ്വർത്നങ്ങളിൽ �ഭ്യമാദക്കണ് 
താണട്.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിന്� ജനപ്തിനിധികളദടയം ഉദേ്യാഗ
സ്ഥരുദടയം കാര്യപ്ാപ്തി വികസനത്ിലം പരിശ്രീ�നപരിപാടികളിലം 
ദകരള ഇൻസ്റിറ്യൂട്ടട് ഓഫട് ദ�ാക്ക ൽ അഡ്ിനിസട് ദരേഷൻ (കി�)യം ദസ്ററ്ട് 
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ഇൻസ്റിറ്യൂട്ടട് ഓഫട് റൂ�ൽ ഡവ�പെട് ന്മറെട് (എസട്.ഐ.ആർ.ഡി) ദയാജിച്ച 
പ്വർത്ന പരിപാടി ആസൂത്രണം ന്ചയ്തു നടപൊദക്കണ്താണട്.

2.3.6.  പ്ഥമ ദെയാക്ൽ ഗവൺപമറെ് കമ്ീഷൻ  
(കുട്ടി അഹമ്േ് കുട്ടി കമ്ീഷൻ)

ദകരളത്ിൽ നടപൊക്കിയ അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ രണ്ട് 
പതിറ്ാണ്ടുകളന്ട അനുഭവങ്ങളന്ട അടിസ്ഥാനത്ിൽ, അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം 
കൂടതൽ സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനട്  സഹായകമായ നിർദദേശങ്ങൾ 
സമർപെിക്കുന്നതിനായി 2012-ൽ സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെട് ശ്ര്രീ. കുട്ടി അഹ്േട് കുട്ടി 
ന്ചയർമാനായി ദ�ാക്കൽ ഗവൺന്മറെട് ക്്രീഷന്ന നിദയാഗിച്. പ്സ്തുത ക്്രീഷൻ 2016 
ന്ഫബ്രുവരിയിൽ ആേ്യ �ിദപൊർട്ടട് സർക്കാരിനട് സമർപെിച്. ദകരളത്ിന്� അധികാര 
വിദകന്ദ്രീകരണം ദനരിടന്ന ന്വല്ലുവിളികന്ള സംബന്ിച്ം ഇത്രം ന്വല്ലുവിളികന്ള 
മ�ികടക്കുന്നതിനായി സ്വ്രീകരിദക്കണ് നടപടികന്ള സംബന്ിച്ം ഒന്നാം ദ�ാക്കൽ 
ഗവൺന്മറെട് ക്്രീഷൻ വിശേമായ പഠനം നടത്തുകയം ഇതസംബന്ിച്ച �ിദപൊർട്ടട് 
സർക്കാരിനട് സമർപെിക്കുകയം ന്ചയ്തു.

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണം സുസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതിനും കാര്യക്മമായി 
പ്ാദേശിക ഗവൺന്മന്റുകന്ള പ്വർത്ിപെിക്കുന്നതിനും സഹായകമായ ഇനി പ�യന്ന 
നിർദദേശങ്ങളാണട് ഒന്നാം ദ�ാക്കൽ ഗവൺന്മറെട് ക്്രീഷൻ നൽകിയതട്.

 പങ്ാളിത് ജനാധിപത്യത്ിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകമായ ഗ്ാമസഭകളം 
വാർഡട് സഭകളം ശക്തിന്പെടത്തുകയം ഉയർന്നദതാതിലള്ള ജനപങ്ാളിത്ം 
ഉ�പൊക്കുകയം ന്ചയ്യുക. ഇതിനട് സഹായകമായ വിധത്ിൽഗ്ാമസഭകളം 
വാർഡട് സഭകളം പ്വർത്നപരമായി പുനഃസംഘടിപെിക്കുക.

 സമൂഹത്ിന്� ഏറ്വം ദുർബ� ജനവിഭാഗമായ ആേിവാസികൾ, മത്സ്യ 
ന്താഴി�ാളികൾ എന്നിവർക്കട് വികസന ദനട്ടങ്ങൾ പ്ദയാജനന്പെടന്നതിനട് 
സഹായകമായ വിധം പദ്തി ആസൂത്രണവം നിർവഹണവം മാറ്റുക. ഈ 
വിഭാഗം ജനങ്ങളന്ട പങ്ാളിത്ം പദ്തി ആസൂത്രണത്ിലം നിർവഹണ
ത്ിലം ഉ�പൊക്കി ഉയർന്ന ഫ�ക്മത കകവരിക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ന്പാതജനാദരാഗ്യ പ്വർത്നങ്ങളിൽ 
കൂടതൽ ഉത്രവാേിത്ദത്ാന്ട ഇടന്പടകയം ദകരളത്ിന്റെ ഇന്നന്ത് 
ആദരാഗ്യ പ്ശട് നങ്ങൾ ഏന്റ്ടത്ട് പരിഹാരം കാണുന്നതിനട് കഴിയംവിധം 
പ്ാപ്തമാവകയം ന്ചയ്യുക. ദകരളത്ിന്� വർദ്ിച്വരുന്ന ജ്രീവിതകശ�ി 
ദരാഗങ്ങൾ നിയന്ിക്കുന്നതിനും കകകാര്യം ന്ചയ്യുന്നതിനും തദദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യപ്ാപ്തി കകവരിക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്രവാേിത്
മായ പ്ാദേശിക സാമ്ത്ിക വികസനം സാദ്്യമാക്കാൻ കഴിയംവിധം 
സമ്ത്തുൽപൊേന ദമഖ�കളായ കൃഷി, മൃഗപരിപാ�നം, ക്്രീരവികസനം, 
മത്സ്യവിഭവ വികസനം, സാമൂഹ്യവനവൽക്കരണം, ന്ചറുകിട ഗ്ാമ്രീണ 
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വ്യവസായങ്ങൾ, ഭക്്യസംസട് കരണ വ്യവസായങ്ങൾ, ഖാേിഗ്ാമ വ്യവസാ
യങ്ങൾ, ഉൽപെന്നങ്ങളന്ട വിപണന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തിന്പെട
ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വ്രീകരിക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാനങ്ങളന്ട ദസവന-പ്ോന പ്വർത്നങ്ങൾ 
കൂടതൽ കാര്യക്മമാക്കുകയം ന്മച്ചന്പെട്ട ദസവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കട് �ഭ്യമാ
ക്കുന്നതിനട് കഴിയംവിധം ഉദേ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനന്ത് സജ്മാക്കുകയം 
കാര്യപ്ാപ്തി ഉയർത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 പ്ാദേശികാസൂത്രണം കൂടതൽ ഫ�പ്േമാക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന വികസന 
ദനട്ടങ്ങൾ കകവരിക്കുന്നതിനും സഹായകമായ വിധത്ിൽ ജില്ാ ആസൂ
ത്രണം ശക്തിന്പെടത്തുക. ഇതിനട് കഴിയംവിധം ജില്ാ ആസൂത്രണ സമി
തികന്ള ശക്തിന്പെടത്തുകയം ജില്ാ ആസൂത്രണ സംവിധാനവം ജില്ാത� 
നഗര-ഗ്ാമാസൂത്രണ സംവിധാനവം, ജില്ാ സാമൂഹിക സാമ്ത്ിക സർന്വ്വ 
സംവിധാനവം ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയന്ട ഭാഗമായി പൂർണമായം 
പ്വർത്ിപെിക്കുകയം ന്ചയ്യുക. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി ഓഫ്രീസട് ന്ക
ട്ടിടത്ിൽ തന്ന്ന ഈ മൂന്നട് ഓഫ്രീസുകളം പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് നടപടി 
സ്വ്രീകരിക്കുക.

 ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയം വിവിധ വികസന വകുപ്പുകളന്ട ജില്ാത� 
ഓഫ്രീസുകളം ത്ിലള്ള പരസ്പരബന്ം സംബന്ിച്ചട് ജില്ാ ആസൂത്രണ 
വിഭാഗവം തദദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംയക്തമായി ഒരു ന്പാത പ്വർ
ത്ന മാർഗ്ഗദരഖ തയ്ാ�ാക്കുകയം അതവഴി ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിക
ളന്ട പ്വർത്നം കൂടതൽ ശക്തവം ഫ�പ്േവമാക്കുക.

 ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതിയന്ട പ്വർത്നങ്ങൾക്കട് ആവശ്യമായ സാദങ്
തിക സഹായവം പിന്തുണയം സംസ്ഥാനന്ത് വിവിധ സാദങ്തിക- ന്പ്ാ
ഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളായ CWRDM, CESS, KFRI, CDS, IIM തടങ്ങിയവ
യിൽ നിന്നും �ഭ്യമാക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ നടപടികൾ സ്വ്രീകരിക്കുക. 
ഇത്രം ശാസ്ത്ര-സാദങ്തിക സ്ഥാപനങ്ങളന്ട സഹായദത്ാന്ട ജില്ാത� 
ആസൂത്രണ പദ്തികൾ തയ്ാ�ാക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളദടയം സംസ്ഥാന ഗവൺന്മറെിന്റെയം 
നിയന്ണം ഒദര സമയം വിവിധ വകുപ്പുകളിന്� ഉദേ്യാഗസ്ഥരിൽ നി
�നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രം ഇരട്ട നിയന്ണം സൃഷ്ിക്കുന്ന പ്ാദയാഗിക 
പ്ശട് നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട 
ചുമത�കളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം സംബന്ിച്ം വിവിധ വികസന വകു
പ്പുകളന്ട ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം ചുമത�കളം സംബന്ിച്ം വ്യക്തമാക്കുന്ന 
'ചുമത�ാവിഭജന മാപെിംഗട് ' നടദത്ണ്താണട്.

 അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും 
തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ�ക്കട് കകമാറ്ം ന്ചയ് ഉദേ്യാഗസ്ഥരുന്ട 
വിശോംശങ്ങൾ ഓദരാ തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏന്തല്ാം 
തസ്തികകൾ എന്നട് വ്യക്തമാക്കിന്ക്കാണ്ട് വിജ്ാപനം ന്ചയ്ണം.
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

 ഓദരാ വകുപെിൽ നിന്നും തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കട് വിട്ടുകിട്ടുന്ന 
ഉദേ്യാഗസ്ഥരിൽ ഏറ്വം സ്രീനിയ�ായ ഉദേ്യാഗസ്ഥന്ന അതതട് തദദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനത്ിന്റെ എകട് സട് ഒഫിദഷ്യാ ന്സക്രട്ട�ിയാക്കി വിജ്ാ
പനം പു�ന്പെടവിക്കുകയം അതതട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്ിന്റെ 
ന്സക്രട്ട�ിയ്ക്കട് സമാനമായ പേവി നിശ്യിച്ചട് നൽകുകയം ന്ചയ്യുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ എഞ്ിനിയ�ിംഗട് വിഭാഗം ഉദേ്യാഗസ്ഥരും ജ്രീവന
ക്കാരും പൂർണമായം തദദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
മാറുകയം ഇത്രം ഉദേ്യാസ്ഥരും ജ്രീവനക്കാരും അതതട് തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനദത്ാടട് ഉത്രവാേിത്ദത്ാന്ട പ്വർത്ിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്ിന്റെ ഭൂപ്ദേശവം �വനയൂ വിദല്ജട് പ്ദേ
ശവം സമാനമാക്കി �വനയൂ ഭരണവം വികസന ഭരണവം കൂടതൽ ഏദകാ
പിതമായി പ്വർത്ിക്കുന്നതിനട് സാഹചര്യന്മാരുക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം അവിടന്ത് ജനങ്ങളം ത്ിലള്ള 
പ്ശട് നങ്ങൾ, തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനട് സഹായകമായ 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം അതതട് തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ ഉണ്ാദകണ്താണട്.

 നി�വിലള്ള തദദേശ സ്വയംഭരണ കരേബയൂണൽ ശക്തിന്പെടത്ി തദദേശ 
സ്വയംഭരണങ്ങളന്ട വികസനപരമായം ഭരണപരമായം എടത് ത്രീരുമാന
ങ്ങളിദന്മൽ അപെ്രീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളന്ട അവകാശം ശക്തമായി 
സംരക്ിക്കന്പെടന്നതിനട് നടപടികൾ സ്വ്രീകരിക്കുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട തനതട് വരുമാനം വർദ്ിപെിക്കുന്നതി
നട് സഹായകമായ നടപടികൾ സ്വ്രീകരിക്കുകയം ഇതിനട് സഹായകമായ 
വിധത്ിൽ പഞ്ായത്ട് രാജട് നിയമവം മുനിസിപെൽ നിയമവം ദഭേഗതി 
ന്ചയ്യുകയം ന്ചയ്യുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട ഭരണനിർവഹണം കൂടതൽ സുതാ
ര്യവം ന്രീതിപൂർവ്വവം കാര്യക്മവം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനട് സഹായകമായ 
വിധത്ിൽ തദദേശ സ്വയംഭരണ ഓംബുഡട് സ്ാൻ സംവിധാനം ശക്തിന്പെ
ടത്തുക. നി�വിലള്ള ഏകാംഗ ഓംബുഡട് സ്ാൻ മൂന്നട് അംഗങ്ങളള്ള ഓബു
ഡട് സ്ാനായി പുനഃസംഘടിപെിക്കുകയം ശക്തിന്പെടത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 തദദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളന്ട വികസന ഭരണം കൂടതൽ ഫ�ക്മത 
ഉ�പൊക്കുന്നതിനും വിഭവ വിതരണവം വിനിദയാഗവം കൂടതൽ കാര്യക് 
ക്കുന്നതിനും സഹായകമായ വിധത്ിൽ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്ട് സംവിധാനമായ 
ന്പർദഫാമൻസട് ഓഡിറ്ട് സംവിധാനം പുനഃസംഘടിപെിക്കുകയം ശക്തിന്പെട 
ത്തുകയം ന്ചയ്യുക.

 വികസനത്ിൽ ദകരളം വളർത്ിന്യടത് ജനക്രീയ സംഘടനാ സംവി
ധാനദത്യം സന്നദ് പ്വർത്കദരയം പ്ദയാജനന്പെടത്ാൻ കഴിയം 
വിധം സന്നദ് സംവിധാനം സുസ്ഥാപിതമാക്കുക.
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അനുഭവങ്ങളും പഠനങ്ങളും

 തദദേശഭരണ സംവിധാനവമായി ബന്ന്പെട്ട ജനപ്തിനിധികൾ, ഉദേ്യാഗ
സ്ഥർ, മറ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുന്ട കാര്യപ്ാപ്തി വികസിപെിക്കുന്നതിനാവ
ശ്യമായ വിപു�മായ പരിശ്രീ�നം സംഘടിപെിക്കുകയം വികസന ദനട്ടങ്ങൾ 
കകവരിക്കുകയം ന്ചയ്യുക.

അധികാര വിദകന്ദ്രീകരണവമായി ബന്ന്പെട്ടട് സാർവദേശ്രീയമായി നടന്ന 
പഠനങ്ങളം നയപരമായ നിർദദേശങ്ങന്ളല്ാം തന്ന്ന കാര്യക്മമായ ഒരു ഭരണ 
വ്യവസ്ഥ ജനസൗഹൃേപരമായ സംവിധാനമായി രൂപന്പെടത്തുന്നതിനുള്ള 
സിദ്ാന്തപരമായ ത�ത്ിൽ വിവധ ആശയങ്ങളം സമ്രീപനങ്ങളം മുദന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയിൽ ദേശ്രീയപ്സ്ഥാനത്ിന്റെ തടർച്ചയി�ാണട് സമഗ്മായ പഞ്ായത്ി രാജട് – 
നഗരപാ�ിക സംവിധാനമായി മണിശങ്ർ അയ്ർ ക്ിറ്ി വന്ര വിദകന്ദ്രീകരണന്ത് 
ചർച്ച ന്ചയ്യുന്നതട്. ദകരളത്ി�ാകന്ട്ട സാമൂഹിക രാഷ്ട്ര്രീയ മുദന്നറ്ങ്ങളിൽ 
അധിഷ്ിതമായ ജനക്രീയ രാഷ്ട്ര്രീയത്ിന്റെയം തടർഫ�മായി ജനാധിപത്യം 
ആഴന്പെടന്നതിന്റെയം വഴിയി�ാണട് 1957 മുതൽ അധികാരവിദകന്ദ്രീകരണം ഒരു 
പ്ാദയാഗിക അജൻഡയായി രൂപന്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതട്. ഇദതാട ബന്ന്പെടത്ിയാണട് 
നയപരമായി ദകരളത്ിൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള എല്ാതരം ചർച്ചകന്ളയം 
നിർദദേശങ്ങന്ളയം വി�യിരുദത്ണ്തട്. 



52

അദ്ധ്യായം III

അധികാര വികകന്ദ്രീകരണത്ിൽനിന്നും  
ഏക്രീകൃത തകദേശ സ്വയനുംഭരണ വകുപ്പ് 

രൂപ്രീകരണത്ികേക്പ്

3.0. ആമുഖം

ജനകീയാസൂത്രണാരംഭം മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്ിയഞ്ച്  വർഷങ്ങളായി 
കകരളത്ിൽ നടക്കുന്ന അധികാര വികകന്ദീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളുടട തുടർച്ചയം പുതിയ 
ഘട്ടവുമാണച് അഞ്ച്  വകുപ്പുകളുടട ഏകീകരണവും ടപാതു സർവീസിടറെ രൂപീകരണവും. 
സംസ്ാനതലത്ിൽ കകന്ദീകരിച്ചച് വകുപ്പുകളിലൂടട നിർവഹിക്കടപെട്ട ആസൂത്രണ 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ വികകന്ീകരിച്ചച് ജനങ്ങളുടട മുൻഗണനകൾക്കനുസൃതമായി 
പ്രാകേശികമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവകരമായ നടപടികളാണച് 
ജനകീയാസൂത്രണത്ിലൂടട അധികാര വികകന്ദീകരണത്ിനായി കകരളത്ിൽ 
നടപൊക്കിയതച്. 

ത്രിതല പഞ്ായത്തുകടളയം മുനിസിപൊലിറ്ികടളയം അറകളാക്കിത്ിരിക്കുന്ന 
പഴയ വകുപെച് ഘടനടയ പൂർണമായം ടപാളിച്ചുടകാണ്ച് ഉയർന്ന ഉകേയോഗസ്ടര 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്ം 
വിധം വികകന്ദീകരിക്കുന്ന മാറ്മാണച് ഏകീകൃത ടപാതുസർവീസിലൂടട രൂപടപെടുന്നതച്. 
പദ്ധതി പ്രവർത്നങ്ങളിൽ നാളിതുവടര സാധയേമാകാത് സ്ാപനതല ഏകകാപനം 
സാധയേമാക്കുന്നതിനച് ഇതു സഹായിക്കും. അധികാര വികകന്ദീകരണ പ്രക്ിയയിടല ഒരു 
വലിയ വിടവച് ഇല്ാതാക്കുന്നതിനും എല്ാ ഫീൽഡച്തല വികസന പ്രവർത്നങ്ങളും 
തകദേശഭരണ സ്ാപനത്ിടറെ കുടക്കീഴിൽ ഏകീകരിക്കടപെടുത്ണടമന്ന 1957 മുതലുള്ള 
വികകന്ദീകരണ ചിന്തകളുടട തുടർച്ച കൂടടയാണിതച് . അധികാരവികകന്ദീകരണം 
ഫലപ്രേമായി നടത്തുന്നതിനച് മുൻ േശകങ്ങളിൽ നടന്ന നയപരമായ ചർച്ചകളും 
നടപടികളും വകുപ്പുകളുടട ഏകീകരണം ഒരു തുടർ പ്രക്ിയ എന്ന നിലയിൽ തുടർന്നച്  
പരികശാധിക്കുന്നു.

3.1.   അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമയാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ

അധികാര വികകന്ദീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തമാക്കി പ്രാകേശിക രാഷ്ടീയ 
വയേവസ്ടയയം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങടളയം  ജനാധിപതയേ വയേവസ്യടട 
അടിത്റയായി മാറ്ന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കകരളം 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ച് . സംസ്ാന രൂപീകരണംമുതൽ രാഷ്ടീയ-ഭരണ നിർവഹണ 
കമഖലകളിൽ ഉണ്ാക്കിടയടുത് മാറ്ങ്ങളുടട ആകത്തുകയാണച്  വികകന്ദീകരണവുമായി 
ബന്ധടപെട്ട എല്ാ കനട്ടങ്ങളും.
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അധികാര വികകന്ദ്രീകരണത്ിൽനിന്നും ഏക്രീകൃത തകദേശ...

3.1.1. കകരളത്തിലെ അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണ പരിശ്രമങ്ങൾ

അധികാര വികകന്ദീകരണത്ിലൂടട തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങടള 
ശക്തിടപെടുത്തുക എന്നതച് കകരളത്ിടല ആേയേടത് ജനാധിപതയേ ഗവൺടമറെിടറെ 
സുപ്രധാനമായ ലക്യേമായിരുന്നു. ഇത്രടമാരു കാഴ്ചപൊകടാടടയായിരുന്നു അന്നടത് 
മുഖയേമന്തിയായിരുന്ന ശ്ീ. ഇ എം എസച്  നമ്പൂതിരിപൊടച് അദ്ധയേക്നായി ഒന്നാം 
ഭരണ പരിഷച് കാര കമ്ിറ്ി 1957-ൽ രൂപീകരിക്കടപെട്ടതച്. സംസ്ാന ഭരണ 
സംവിധാനകത്ാടടാപെം പ്രാകേശിക ഭരണ സംവിധാനവും ജനാധിപതയേപരമായി 
പുനഃസംഘടിപെിക്കുകയം പൂർണമായം ജനാധിപതയേ ശശലികയാടട പ്രവർത്ിക്കുകയം 
ടചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഗവൺടമറെിടറെ സുവയേക്തമായ കാഴ്ചപൊടച്. ഇത്രടമാരു 
കാഴ്ചപൊടച് പ്രതിഫലിപെിക്കുന്ന തായിരുന്നു കകരളത്ിടറെ ഒന്നാം ഭരണപരിഷച് കാര  
കമ്ിറ്ി തയ്ാറാക്കി സമർപെിച്ച റികപൊർട്ടച്. ഫലപ്രേമായി അധികാരവികകന്ദീകരണം  
നടപൊക്കുന്നതിനും പ്രാകേശിക ഭരണസ്ാപനങ്ങടള വികസനപരവും ഭരണപരവു 
മായ അധികാരങ്ങൾ നൽകി ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും സഹായകമായ സമഗ്ര 
മായ നിർകദേശങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നതായിരുന്നു ഒന്നാം ഭരണ പരിഷച് കാര കമ്ിറ്ി 
റികപൊർട്ടച്.

3.1.2. പരയാജയലപെട്ട നിയമനിർമ്യാണ പരിശ്രമങ്ങൾ

 ഒന്നാം ഭരണ പരിഷച് കാര കമ്ിറ്ി ശൂപാർശകളുടട അടിസ്ാനത്ിൽ അന്നടത് 
സംസ്ാന ഗവൺടമറെച് കകരള പഞ്ായത്ച് ബിൽ (1958) ജില്ാ കൗൺസിൽ ബിൽ 
(1959) എന്നിവ തയ്ാറാക്കി സംസ്ാന നിയമസഭയിൽ അവതരിപെിച്ചുടവങ്ിലും പ്രസ്തുത 
നിയമങ്ങൾ പാസ്ാക്കുന്നതിനച് കഴിഞ്ഞില്. ഇതിനച് മുൻപച് തടന്ന കകന്ദ ഗവൺടമറെച് 
സംസ്ാന സർക്കാരിടന പിരിച്ചുവിടുകയം ടചയ്തു. 1960-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന 
സംസ്ാന ഗവൺടമറെച് കകരള പഞ്ായത്ച് നിയമം (1960) കകരള മുനിസിപെൽ നിയമം 
(1961) എന്നിവ പാസ്ാക്കുകയം കകരളത്ിടല തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കച് സഹായകമായ നിയമ പരിരക് ലഭിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കി. 
1957ൽകകന്ദ ഗവൺടമറെച് ഇന്തയേയിടല പഞ്ായത്ച് രാജച് സ്ാപനങ്ങളുടട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനായി നിയമിച്ച ബൽവന്തച് റായച് കമത് കമ്ിറ്ി 
റികപൊർട്ടിടല ശുപാർശകൾ കൂടി കണക്കിടലടുത്തുടകാണ്ാണച് കകരള പഞ്ായത്ച് 
നിയമം (1960) തയ്ാറാക്കിയതച് എന്നതും ഏടറ ശ്കദ്ധയമാണച്. പുതിയ കകരള 
പഞ്ായത്ച് നിയമത്ിടറെ അടിസ്ാനത്ിലുള്ള പഞ്ായത്ച് തിരടഞ്ഞടുപെച് 1963 
അവസാനം നടക്കുകയം 1964 ജനുവരി 1 നച് കകരളത്ിടറെ ചരിത്രത്ിൽ ആേയേമായി 
പഞ്ായത്തുകൾ നിലവിൽ വരുകയം ടചയ്തു.

3.1.3. ജില്യാ കൗൺസിലുകൾ രൂപ്രീകൃതമയാലയങ്ിലും നിർജ്്രീവമയായി

1979-ൽ അന്നടത് സംസ്ാന ഗവൺടമറെച് ജില്ാഭരണ നിയമം (1979) 
പാസ്ാക്കി എങ്ിലും പ്രസ്തുത നിയമത്ിടല കപാരായ്മകളും അവയേക്തതകളും മൂലം 
ജില്ാ ഭരണ നിയമം നടപൊക്കുന്നതിനും ജില്ാ കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും 
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കഴിഞ്ഞില്. 1986-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന ഗവൺടമറെച് നിലവിൽ ഉള്ള ജില്ാ ഭരണ 
നിയമത്ിടല കപാരായ്മകൾ പഠിച്ചച് റികപൊർട്ടച് നൽകുന്നതിനായി സംസ്ാന മുൻ 
ചീഫച് ടസക്ട്ടറിയായിരുന്ന ശ്ീ. വി.രാമചന്ദടന ചുമതലടപെടുത്ി. സംസ്ാനത്ച് 
ഫലപ്രേമായി ജനാധിപതയേ അധികാരവികകന്ദീകരണം നടപെിലാക്കുന്നതിനുള്ള 
നിർകദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമഗ്രമായ റികപൊർട്ടച്  ‘Report on the measures to be taken 
for democratic decentralization അകദേഹം 1988-ൽ തയ്ാറാക്കി സമർപെിച്ചു. പ്രസ്തുത 
റികപൊർട്ടിടറെ അടിസ്ാനത്ിൽ ജില്ാ ഭരണ നിയമത്ിൽ ആവശയേമായ കഭേഗതികൾ 
വരുത്തുകയം ജനാധിപതയേപരമായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ജില്ാ കൗൺസിലുകൾ 
രൂപീകരിക്കുകയം ടചയ്തു. എന്നാൽ 1991-ൽ ജില്ാ ഭരണ നിയമം കഭേഗതി ടചയ്യുകയം 
തുടർന്നച് ജില്ാ കൗൺസിലുകൾ പിരിച്ചുവിടുകയം ടചയ്തു.

3.1.4.  ഭരണഘടനയാ കഭദഗതി നിയമങ്ങളം  
അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണത്തിലറെ പുതിയ സയാദ്ധ്തകളം

1993-ൽ പ്രാബലയേത്ിൽ വന്ന 73, 74 ഭരണഘടനാ കഭേഗതി നിയമങ്ങൾ 
പഞ്ായത്ച് രാജച്, നഗരപാലികാ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് ഭരണഘടനാപരമായ 
പരിരക് ലഭിക്കുന്നതിനച് അവസരടമാരുക്കി. ഇകതാടട കകന്ദ-സംസ്ാന 
ഗവൺടമന്റുകകളാടടാപെം തടന്ന നിലനിൽക്കുന്നതിനും പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനും 
ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കുമുള്ള നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ 
സംരക്ിക്കടപെടുകയണ്ായി. ഭരണഘടനാ കഭേഗതിയടട അന്തഃസത് 
ഉൾടക്കാണ്ടുടകാണ്ച് ത്രിതലപഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും അധികാരങ്ങളും 
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും ശകമാറുന്നതിനച് സംസ്ാന ഗവൺടമന്റുകൾ ബാദ്ധയേസ്മായി. 
ഭരണഘടനാ നിയമത്ിടല 11, 12 പട്ടികകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളും 
ചുമതലകളും പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും ശകമാറുന്നതിനും ഇത്രം 
അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നതിനച് തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കച് കഴിയംവിധം ആവശയേമായ നിയമ നിർവഹണം നടത്തുന്നതിനും 
സംസ്ാന ഗവൺടമന്റുകടള നിർബന്ധിതമാക്കി. അകതാടടാപെം ജനങ്ങളുടട 
അധികാരങ്ങളും സംരക്ിക്കുന്നതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട വികസന 
ഭരണ തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്ാളികളാക്കുന്നതിനുള്ള ജനാധിപതയേ കവേികളായ 
ഗ്രാമസഭകൾക്കും വാർഡച് സഭകൾക്കുമുള്ള അവകാശങ്ങളും ഭരണഘടനാ കഭേഗതി 
നിയമങ്ങൾ വയേവസ് ടചയ്യുകയണ്ായി.

വികസനാസൂത്രണത്ിടറെ ലക്യേങ്ങൾ പ്രാകേശികസാമ്പത്ിക വികസനവും 
സാമൂഹികനീതിയമാണച് എന്നും ഇതിനാവശയേമായ പദ്ധതികൾ പൂർണമായം ജനകീയ 
പങ്ാളിത്കത്ാടട തയ്ാറാക്കുകയം നടപൊക്കുകയം ടചയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്രവാേിത്ം 
പഞ്ായത്തുകളും നഗരസഭകളും നിർവഹികക്കണ്താണച് എന്നും ഭരണഘടനാ 
നിയമകഭേഗതികൾ നിഷച് കർഷിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്ിൽ ജനപങ്ാളിത്കത്ാടടയള്ള 
വികസന ആസൂത്രണത്ിനും ജനാധിപതയേപരമായള്ള വികസന ഭരണത്ിനും 
പഞ്ായത്തുകകളയം നഗരസഭകകളയം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനച് സഹായകമാണച് 73, 
74 ഭരണഘടനാ കഭേഗതി നിയമം (അനുബന്ധം 3.1, 3.2 കാണുക).
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3.1.5.  തകദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ പ്രയാകദശിക വികസനത്തികറെയം  
ഭരണ നിർവഹണത്തികറെയം കകന്ദ സ്യാപനങ്ങൾ

73, 74 ഭരണഘടനാ കഭേഗതി നിയമങ്ങളിലൂടട പ്രാകേശികതലത്ിൽ 
ജനാധിപതയേഭരണം നിലവിൽ വരുന്നതിനച് സഹായകമായ ശക്തമായ നിയമപരമായ 
അടിത്റ സൃഷ്ിച്ചു എന്നതാണച് യാഥാർത്യേം. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളികലക്കച് 
അധികാരങ്ങൾ ശകമാറുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്കച് പ്രാകേശികാസൂത്രണത്ിലും 
നിർവഹണത്ിലും പങ്ാളികളാകുന്നതിനും ജനങ്ങകളാടച് ഉത്രവാേിത്കത്ാടട 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു എന്നച് ഉറപൊക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനാ കഭേഗതി നിയമം 
സഹായകമായ സാഹചരയേം സൃഷ്ിച്ചു. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട ഭരണം 
ജനാധിപതയേപരമായി പുനഃക്മീകരിക്കുന്നതിനും പ്രാകേശിക ഭരണ നിർവഹണത്ിൽ 
ജനാധിപതയേപരമായ പങ്ാളിത്ം സാധയേമാക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനാ കഭേഗതി 
നിയമങ്ങൾ സഹായകമായി. അകതാടടാപെം തടന്ന ജനങ്ങളുടട ശേനംേിന 
ജീവിതവുമായി ബന്ധടപെട്ട നിരവധി കസവനങ്ങൾ പ്രോനം ടചയ്യുന്നതിനച് കഴിയംവിധം 
അധികാരങ്ങളും ഉത്രവാേിത്ങ്ങളുമുള്ള ഭരണ സ്ാപനങ്ങളായി പ്രാകേശിക 
ഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കുച് മാറുന്നതിനും ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞു.

3.1.6.  അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണം സംബന്ിച്ച ഒന്നയാം ഭരണപരിഷ് കയാര 
കമ്ിറ്ി സങ്ൽപെങ്ങൾ യയാഥയാർത്ധ്മയാകുന്നു

ഭരണഘടനാ കഭേഗതി നിയമത്ിടറെ സാദ്ധയേതകൾ പൂർണമായം 
പ്രകയാജനടപെടുത്ി ടകാണ്ച് ഒന്നാം ഭരണപരിഷച് കാര കമ്ിറ്ിയകടയം അതിടറെ 
അദ്ധയേക്നായ ശ്ീ.ഇ.എം.എസച്.നമ്പൂതിരിപൊടിടറെയം അധികാര വികകന്ദീകരണം 
സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപൊടച് യാഥാർത്യേമാക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം 1996-ൽ 
അധികാരത്ിൽ വന്ന സർക്കാർ എടുക്കുകയണ്ായി. അധികാര വികകന്ദീകരണം 
സാമൂഹിക-സാമ്പത്ിക മാറ്ങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഉപാധിയാണച് എന്നും, ഇതച് 
യാഥാർത്യേമാക്കുന്നതിനച് വിപുലമായ ജനകീയ പങ്ാളിത്ം ഉറപൊകക്കണ്തുടണ്ന്നും 
സംസ്ാന സർക്കാർ തിരിച്ചറിയകയം, ഇതിനായി ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്ിനച് 
രൂപം നൽകുകയം ടചയ്തു. അധികാര വികകന്ദീകരണത്ിടറെ വിപുലമായ 
ലക്യേങ്ങൾ സാക്ാൽക്കരിക്കുന്നതിനച് സംസ്ാനടത് ഭരണ സംവിധാനത്ിടറെ  
ഘടനയിലും പ്രവർത്നത്ിലും പ്രാകേശിക ഭരണ സംവിധാനത്ിടറെ ഘടന 
യിലും പ്രവർത്നത്ിലും മാറ്ങ്ങൾ വരുകത്ണ്തായണ്ച്. അതുടകാണ്ടു തടന്ന 
അധികാരവികകന്ദീകരണം യാഥാർത്യേമാക്കുന്നതിനച് സ്ാപിത താൽപെരയേ 
ക്കാരുടട ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രകതയേകിച്ചച്, ഉകേയോഗസ്രുടട ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്ത 
മായ ടവല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നു വരാനിടയണ്ച് എന്നും മനസ്ിലാക്കിയിരുന്നു. ഇത്രം  
എതിർപ്പുകടള മറികടക്കുന്നതിനച് ശക്തമായ ജനകീയ പിൻബലം അതയേന്താകപ 
ക്ിതമായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചച് ജനങ്ങടള അണിനിരത്ിടക്കാണ്ച് വികസന രംഗത്തും 
ഭരണ രംഗത്തും അടിസ്ാനപരമായ മാറ്ങ്ങൾ ശകവരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു 
കകരളത്ിടല അധികാര വികകന്ദീകരണം സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്നശശലിയം 
രീതിശാസ്ത്രവും.



56

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

3.1.7.  അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണം യയാഥയാർത്ധ്മയാക്കുന്നതിന് കവണ്ട 
സംസ്യാന സർക്യാരിലറെ സുപ്രധയാനമയായ നടപടികൾ 

അധികാര വികകന്ദീകരണം ഫലപ്രേമായി നടപൊക്കുന്നതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങടള ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും ഇനി പറയന്ന സുപ്രധാനമായ നടപടികൾ 
സംസ്ാന ഗവൺടമറെച് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

 തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട കനതൃത്വത്ിൽ പ്രാകേശിക പദ്ധതികൾ 
തയ്ാറാക്കി നടപൊക്കുന്നതിനച് സംസ്ാന പദ്ധതിയടട 35 ശതമാനം തുക 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് ബജറ്ിൽ വകയിരുത്തുകയണ്ായി.

 ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളുകടയം നഗരസഭകളുകടയം അധികാരങ്ങളും ഉത്
രവാേിത്ങ്ങളും വയേക്തമായി കവർതിരിച്ചച് നൽകുകയം ഇക്കാരയേങ്ങളിൽ 
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണമായ സ്വാതന്തയേം തകദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് നൽകുകയം ടചയ്യുന്നു.

 തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിക്ിപ്തമായ ചുമതലകളും ഉത്ര 
വാേിത്ങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിനും വിവിധ കമഖലകളിടല വികസന പദ്ധ
തികൾ തയ്ാറാക്കി നടപൊക്കുന്നതിനും ആവശയേമായ ഉകേയോഗസ്രുടടയം 
സ്ാപനങ്ങളുകടയം നിയന്തണം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് 
നൽകുകയണ്ായി.

 പ്രാകേശിക പദ്ധതിയടട ആസൂത്രണത്ിലും നിർവഹണത്ിലും വിപുലമായ 
ജനകീയ പങ്ാളിത്ം ഉറപൊക്കുന്നതിനച് സഹായകമായ രീതിശാസ്ത്രം തയ്ാ
റാക്കുകയം ഇതിനായള്ള സഹായക സംവിധാനം, ജനകീയ സംഘടനാ 
പ്രവർത്കരുകടയം സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രവർത്കരുകടയം പങ്ാളിത്
കത്ാടട സജ്ജമാക്കുകയണ്ായി.

 അധികാര വികകന്ദീകരണവുമായി ബന്ധടപെട്ട ചുമതലകളും ഉത്രവാ
േിത്ങ്ങളും ഫലപ്രേമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനച് ജനപ്രതിനിധികകളയം 
ഉകേയോഗസ്കരയം സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ആവ
ശയേമായ വിപുലമായ പരിശീലനവും കാരയേപ്രാപ്തി വികസന പരിപാടികളും 
നടപൊക്കുകയണ്ായി.

 ജനകീയ പങ്ാളിത് സ്ാപനങ്ങളായ ഗ്രാമസഭകൾ, വാർഡച് കമ്ിറ്ികൾ 
വാർഡച് സഭകൾ എന്നിവകയാടടാപെം മറ്ച് സൂക്ഷ്മതല ജനകീയ പങ്ാളിത് 
സംവിധാനങ്ങളായ ഗുണകഭാക്തൃ സമിതികൾ, കുടുംബശ്ീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, 
വികസന സമിതികൾ, ആശൂപത്രി മാകനജച് ടമറെച് കമ്ിറ്ികൾ, അദ്ധയോപക- 
രക്ാകർത്തൃ സമിതികൾ, അങ്ണവാടി മാതൃസംഗമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവടയ 
ഫലപ്രേമായി പ്രവർത്ിപെിക്കുന്നതിനും ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി.

 കുടുംബശ്ീ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്കച് പ്രാകേശിക വികസന പ്രവർത്
നങ്ങളിൽ കാരയേക്മമായി ഇടടപടുന്നതിനച് ആവശയേമായ സഹായങ്ങളും 
വിപുലമായ പരിശീലനങ്ങളും ലഭയേമാക്കുകയണ്ായി.
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 സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കാവസ് കനരിടുന്ന സ്ത്രീകടള വികസന മുഖയേധാ
രയികലക്കച് ടകാണ്ടുവരുന്നതിനും സ്ത്രീപുരുഷ തുലയേതയിൽ ഊന്നിയള്ള 
സമൂഹത്ിടറെ നിർമ്ിതിടയ സഹായിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടട ടതാഴിൽ 
പങ്ാളിത്ം വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനും വനിതാഘടനപദ്ധതി വിഹിതമായി 
പ്രാകേശിക പദ്ധതി വിഹിതത്ിടറെ 10 ശതമാനം തുക മാറ്ി വയ്ക്കുന്നതിനും 
സമയബന്ധിതമായി വനിതാഘടകപദ്ധതി തയ്ാറാക്കി നടപൊക്കുകയം 
ടചയ്യുകയണ്ായി.

 പട്ടികജാതിയിൽടപെട്ടവരും പട്ടികവർഗത്ിൽടപെട്ടവരുമായ ദുർബലവിഭാഗം 
ജനങ്ങളുടട വികസനത്ിനച് സഹായകമായി സാങ്ൽപെിക വകയിരുത്ൽ 
അവസാനിപെിക്കുന്നതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട പദ്ധതി
യടട ഭാഗമായി പ്രകതയേകഘടകപദ്ധതിയം പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിയം 
യഥാസമയം തയ്ാറാക്കി നടപൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

 എല്ാ തട്ടുകളിലുമുള്ള പഞ്ായത്തുകളുകടയം അധികാരങ്ങളും ഉത്രവാേിത്
ങ്ങളും വയേക്തമായി കവർതിരിച്ചച് നൽകുകയം അധികാരങ്ങളുടട വിനികയാ
ഗത്ിലും സ്ാപനങ്ങളുടട നടത്ിപെിലും അവയേക്തത ഇല്ാതാക്കുന്നതിനും 
ആവശയേമായ നടപടികൾ ശകടക്കാണ്ടു.

 തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുകടയം കകന്ദസംസ്ാന സർക്കാരുകളു
കടയം പദ്ധതികൾ ഏകകാപിപെിക്കുന്നതിനും വികസനത്ിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്ന ആവർത്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സംകയാജന സാദ്ധയേതകൾ 
പ്രകയാജനടപെടുത്തുന്നതിനും ആവശയേമായ മാർഗനിർകദേശങ്ങൾ തയ്ാറാക്കി 
നടപൊക്കുകയണ്ായി.

 ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതികൾ ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും സംകയാജിത ജില്ാ 
പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കി പ്രാകേശിക പദ്ധതികളും സംസ്ാന പദ്ധതിയം 
തമ്ിലുള്ള പരസ്പരപുരകത്വം ഉറപൊക്കുന്നതിനും ആവശയേമായ നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി.

3.1.8. അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണത്തിൽ കകരളം രയാജധ്ത്തിന് മയാതൃക

അധികാര വികകന്ദീകരണം യാഥാർത്യേമാക്കുന്നതിനും പ്രാകേശിക ഭരണ 
സംവിധാനം ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും കകരളം സ്വീകരിച്ച നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ 
നടപടികൾ രാജയേത്ിനാടക മാതൃകയായി ഇതിനകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ 
കഭേഗതി നിയമത്ിടറെ അന്തഃസത് പൂർണമായം ഉൾടക്കാണ്ടുടകാണ്ച് 
ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും വിപുലമായ അധികാരങ്ങളും 
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും ശകമാറുകയണ്ായി. ശകമാറികിട്ടിയ അധികാരങ്ങളും 
ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശയേമായ ഉകേയോഗസ്രു കടയം ജീവനക്കാരുകടയം 
കസവനം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് ലഭയേമാക്കുന്നതിനും ഫലപ്രേമായ 
നടപടികൾ കകരളം ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ച്. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
നിക്ിപ്തമായ വികസന ചുമതലകമഖലകളിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ടചയ്യുന്നതിനും 
നടപൊക്കുന്നതിനും ആവശയേമായ വിഭവകശഷി സംസ്ാന ബജറ്ിലൂടട തകദേശ 
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സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് ലഭയേമാക്കുന്നതിനും മാതൃകാപരമായ നടപടികളാണച് 
കകരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതച്. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട വിഭവ വിനികയാഗം 
നിയമാനുസൃതവും കാരയേക്മവും ആകണാ എന്നച് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സ്റാറ്്യൂട്ടറി  
ആഡിറ്ച് സംവിധാനവും ചിട്ടയായി പ്രവർത്ിപെിക്കുന്നതിനാവശയേമായ നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി.

വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള പഞ്ായത്ച് രാജച് സ്ാപനങ്ങളുടട പരസ്പര പൂരകത്വം 
ഉറപൊക്കുന്നതിനും വികസനത്ിടല ആവർത്നവും ദുർവയേയവും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും 
വിവിധ തട്ടുകളിടല പഞ്ായത്തുകളുടട ചുമതലകളും ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും വയേക്തമായി 
നിയമത്ിലൂടട കവർതിരിച്ചച് നിശ്ചയിക്കുകയണ്ായി. വിവിധ കകന്ദാവിഷച് കൃത 
പദ്ധതികളും സംസ്ാനാവിഷച് കൃത പദ്ധതികളും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട 
പ്രാകേശിക പദ്ധതികളുമായി സംകയാജിപെിക്കുന്നതിനച് ആവശയേമായ മാർഗകരഖ 
തയ്ാറാക്കുന്നതിനച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി. സംസ്ാന പദ്ധതിയം തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട പദ്ധതികളും തമ്ിലുള്ള പരസ്പരപൂരകത്വം സംകയാജിത 
ജില്ാ പദ്ധതിയിലൂടട ഉറപൊക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി. 
ജനങ്ങകളാടച് ഉത്രവാേിത്ടപെട്ടച് പ്രവർത്ിക്കുന്ന തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങടള 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടട അവകാശങ്ങൾ നിയമം മൂലം സംരക്ിക്കടപെടുകയം 
ജനകീയപങ്ാളിത് സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങടള ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും 
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി. സ്വതന്തമായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന പരാതി 
പരിഹാര സ്ാപനങ്ങളായ ഓംബുഡച് സച് മാൻ, ട്ിബ്യൂണൽ എന്നിവ രൂപീകരിച്ചച് 
പ്രവർത്നക്മമാക്കുകയണ്ായി.

3.2  അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണത്തിനുള്ള ഉപയാധിയയായി ജനക്രീയയാസൂത്രണ 
പ്രസ്യാനം

ജനാധിപതയേ അധികാരവികകന്ദീകരണം യാഥാർത്യേമാക്കുന്നതിനച് കകരളം 
സ്വീകരിച്ചതച് ജനകീയാസൂത്രണത്ിടറെയം പ്രാകേശികാസൂത്രണത്ിടറെയം 
വഴിയായിരുന്നു. ഉകേയോഗസ് കകന്ദീകൃതമായ പ്രാകേശിക ഭരണ വയേവസ്ടയ 
ജനാധിപതയേപരമായി പരിവർത്നടപെടുത്തുക എന്നതാണച് ജനകീയാസൂത്രണത്ിലൂടട 
ലക്യേമിട്ടതച്. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിടല തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്ട 
കൗൺസിലുകടള ശക്തിടപെടുത്ി വികകന്ദീകരിച്ചച് നൽകിയ അധികാരങ്ങൾ 
ഫലപ്രേമായി വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും ശകമാറി കിട്ടിയ വിഷയകമഖലകളുമായി 
ബന്ധടപെട്ട വികസന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്ട 
കൗൺസിലുകടള ശക്തിടപെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ജനകീയാസൂത്രണ 
പ്രസ്ാനത്ിലൂടട നൽകിയ മുഖയേമായ ഊന്നൽ, അകതാടടാപെം തടന്ന ഓകരാ 
പ്രകേശത്ിടറെയം സവികശഷമായ വികസന പ്രശച് നങ്ങൾ കണക്കിടലടുത്തുടകാണ്ച് 
ഇത്രം പ്രശച് നങ്ങൾക്കച് പരിഹാരം കാണുന്നതിനച് സഹായകമായ പദ്ധതികൾ 
ജനങ്ങളുടട പങ്ാളിത്കത്ാടട തയ്ാറാക്കി നടപൊക്കുന്നതിനും ജനകീയാസൂത്രണ 
പ്രസ്ാനത്ിടറെ ഭാഗമായി സംഘടിപെിച്ച വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലൂടട തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് കഴിഞ്ഞു. ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം സൃഷ്ിച്ച 
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ആകവശകരമായ അന്തരീക്ം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട വിവിധ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഉയർന്നകതാതിൽ ജനകീയ പങ്ാളിത്ം ഉറപൊക്കുന്നതിനും 
സഹായകമായിട്ടുണ്ച്. യഥാർത്ത്ിൽ പങ്ാളിത് ജനാധിപതയേത്ിടറെ പുതിടയാരു 
മാതൃക പ്രാകേശികതലത്ിൽ വളർത്ി എടുക്കുന്നതിനച് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം 
സഹായകമായി.

3.3.  ജനക്രീയയാസൂത്രണത്തിൽ നിന്ന്  വധ്വസ്യാപിതമയായ പ്രയാകദശിക 
വികസന ഭരണത്തികെക്്

അധികാര വികകന്ദീകരണവും പ്രാകേശിക ഭരണ സംവിധാനവും വയേവസ്ാപിത 
മാക്കുന്നതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങടള സുതാരയേമായം ജനാധിപതയേ 
പരമായം പരിവർത്നടപെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള നിയമവയേവസ്യിൽ മാറ്ം 
വരുകത്ണ്തച് അതയേന്താകപക്ിതമാണച്. ഈ ലക്യേകത്ാടടയാണച് 1996-ൽ 
കഡാ.സതയേബ്രതടസൻ ടചയർമാനായ 'കമ്ിറ്ി ഓൺ ഡിടസൻട്ശലകസഷൻ 
ഓഫച് പവർ' രൂപീകരിക്കുന്നതിനച് സംസ്ാന സർക്കാർ തീരുമാനടമടുത്തച്. 
കകരളത്ിടല അധികാരവികകന്ദീകരണത്ിടറെ അടിസ്ാനതത്്വങ്ങൾ 
കൃതയേമായി നിർവചിക്കുകയം പ്രസ്തുത ലക്യേങ്ങളായ സ്വയംഭരണാവകാശം(Auton-
omy)വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള ചുമതലാവിഭജനം 
(Subsidiarity) പരസ്പര ബന്ധം (Complementarity) ഏകകാപനം (Uniformity) 
ജനകീയ പങ്ാളിത്ം (Peoples Participation) ചുമതലകൾ സംബന്ധിച്ച വയേക്തത 
ഉത്രവാേിത്കത്ാടടയള്ള സമാധാനം കബാധിപെിക്കൽ (Accountability) സുതാരയേത 
(Transparency) എന്നിവ ശകവരിക്കുന്നതിനച് സഹായകമായ നിയമവയേവസ്കൾ 
ഉൾടപെടുത്ി കകരള പഞ്ായത്ച് രാജച് നിയമവും നഗരപാലികാനിയമവും  
പരിഷച് കരിക്കുന്നതിനച് ആവശയേമായ ശുപാർശകളും ടസൻ കമ്ിറ്ി നൽകുകയ 
ണ്ായി. രണ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി സർക്കാരിനച് സമർപെിച്ച റികപൊർട്ടുകളിടല നിർകദേശ 
ങ്ങളും ശുപാർശകളും കഭേഗതികളും കകരള പഞ്ായത്ച് രാജച് നിയമത്ിലും കകരള 
മുനിസിപെൽ നിയമത്ിലും വരുത്തുകയണ്ായി. ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്ി 
ലൂടട സൃഷ്ിക്കടപെട്ട അധികാര വികകന്ദീകരണത്ിടറെ ജനാധിപതയേപര 
മായ ഉള്ളടക്കം പ്രാകേശിക ഭരണവയേവസ്യടട ഭാഗമാക്കി മാറ്ന്നതിനച്  
ടസൻ കമ്ിറ്ി പ്രവർത്നത്ിലൂടട കഴിഞ്ഞു. ഇകതാടടാപെം തടന്ന ജനാധിപതയേ 
അധികാര വികകന്ദീകരണം യാഥാർത്യേമാക്കുന്നതിനച് സഹായകമായ രാഷ്ടീയ 
ഇച്ാശക്തിയം പിന്തുണയം നൽകുന്നതിനച് സംസ്ാന ഗവൺടമറെിനച് കഴിയകയം 
ടചയ്തു.

3.4.  അധികയാരവികകന്ദ്രീകരണം സുസ്യാപിതമയാക്കുന്നതിന് കയാരധ്ക്ഷമമയായ 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധയാനം-ഏക്രീകൃതവകുപെിലറെ രൂപ്രീകരണ 
ആവശധ്കതയികെക്കു്

ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്ിലൂടട തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
വികസന ഭരണത്ിടറെ കകന്ദസ്ാപനങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രാകേശിക വികസന 
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പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കി നടപൊക്കുന്നതിനും കസവന പ്രോന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനുമുള്ള മുഖയേമായ ചുമതലകളാണച് തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
നിർവഹിച്ചുവരുന്നതച്. ജനങ്ങളുടട ശേനംേിന ജീവിതവുമായി ബന്ധടപെട്ട 
സുപ്രധാനമായ ഉത്രവാേിത്ങ്ങളിൽ ഏറിയപങ്ം നിർവഹിക്കുന്നതച് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളാണച്, അധികാര വികകന്ദീകരണത്ിലൂടട സംസ്ാന 
സർക്കാർ ശകമാറിടക്കാടുത് ചുമതലകളും ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും മാത്രമല് കകന്ദ 
ഗവൺടമറെിടറെ വിവിധ വികസന പരിപാടികളുകടയം ആസൂത്രണ-നിർവഹണ 
ചുമതലകൾ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കാണച്. സംസ്ാനത്ാടക 
നടപൊകക്കണ് വിവിധ വകുപ്പുതലത്ിലുള്ള സംസ്ാനാവിഷച് കൃത പദ്ധതികളുടടയം 
നിർവഹണത്ിൽ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് സുപ്രധാനമായ 
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളാണച് നിർവഹിക്കാനുള്ളതച്.

അധികാര വികകന്ദീകരണം ഭാരകമൽപെിച്ച വിപുലമായ വികസന ഭരണ ചുമതലകളും 
ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിനച് കഴിയംവിധം തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സംവിധാനടത് ശക്തിടപെടുകത്ണ്തും പുനഃസംഘടിപെികക്കണ്തും അധികാര 
വികകന്ദീകരണം സുസ്ിരമാക്കുന്നതിനച് അതയേന്താകപക്ിതമാണച്. പ്രാകേശിക 
വികസന പദ്ധതികളുടട ഗുണകമന്മ ഉറപൊക്കുന്നതിനും സംസ്ാനത്ിടറെയാടക 
പുതുതലമുറ വികസന ടവല്ലുവിളികൾ ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനും ഫലപ്രേമായി ഇടടപടാൻ 
കഴിയന്ന വിധത്ിൽ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മാകറണ്തുണ്ച്. തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട കസവന പ്രോന പ്രവർത്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടട 
വർദ്ധിച്ച പ്രതീക്കൾക്കനുസരിച്ചും ആവശയേങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നിർവഹിക്കാൻ 
കഴിയണം. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ലഭയേമായ വിഭവകശഷിടയ 
കാരയേക്മമായം ഫലക്മതകയാടടയം പ്രകയാജനടപെടുത്ാനും ഉയർന്ന കനട്ടങ്ങൾ 
ആർജ്ജിക്കുന്നതിനും കഴിയണം. വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള പഞ്ായത്തുകളും 
നഗരസഭകളും പരസ്പരപൂരകത്വകത്ാടടയം സംകയാജിത കാഴ്ചപൊകടാടു കൂടിയം 
പ്രവർത്ികക്കണ്തുണ്ച്. അധികാര വികകന്ദീകരണം ഏൽപെിച്ചു നൽകിയ പുതിയ 
വികസന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനാവശയേമായ സാകങ്തിക-ടപ്രാഫഷണൽ 
ശവേഗ്ദയേമുള്ള ഉകേയോഗസ്രുടട കസവനം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് 
ലഭയേമാകക്കണ്തുമുണ്ച്.

വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നിർവഹികക്കണ് 
ചുമതലകളും ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും കാരയേക്മമായം ജകനാപകാരപ്രേമായം 
നിർവഹിക്കുന്നുകണ്ാ എന്നച് നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്നതിനച് കഴിയംവിധം 
സംസ്ാന ഭരണ സംവിധാനത്ിടറെ ഭാഗമായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന തകദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെിനച് കഴികയണ്തുണ്ച്. അധികാര വികകന്ദീകരണം ഫലപ്രേമാക്കുന്നതിൽ 
സംസ്ാന സർക്കാരിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങകളാടടാപെം ഉത്രവാേിത്മുണ്ച്. വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള തകദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ നിർവഹികക്കണ് ചുമതലകളും ഉത്രവാേിത്ങ്ങളും ഭരണ 
നിർവഹണ പ്രവർത്നങ്ങളും നിരന്തരമായി വിലയിരുത്തുകയം അവകലാകനം 
ടചയ്യുന്നകതാടടാപെം തടന്ന തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട ടമച്ചടപെട്ട 
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പ്രവർത്നം ഉറപൊക്കുന്നതിനാവശയേമായ പിന്തുണാ സംവിധാനമായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനും സംസ്ാന ഭരണ സംവിധാനത്ിടറെ ഭാഗമായ തകദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപെിനച് കഴികയണ്തുണ്ച്. വിവിധ തട്ടിലുള്ള തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളും സംസ്ാന തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും തമ്ിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം 
ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും കഴിയംവിധം തകദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്ിൽ 
പുനഃസംഘടനയം പരിഷച് കരണവും അതയേന്താകപക്ിതമാണച്.

ഇത്രടമാരു പുനഃസംഘടനയം പരിഷച് കാരവും സാദ്ധയേമാകണടമങ്ിൽ വയേതയേസ്ത 
വകുപ്പുകളായി കവർതിരിഞ്ഞുടകാണ്ച് പ്രവർത്നം നടത്ിവരുന്ന തകദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്പുമായി ബന്ധടപെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളുടട ഏകകാപനവും സംകയാജനവും 
ഉണ്ാകകണ്തുണ്ച്. അധികാരവികകന്ദീകരണം ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനും തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ ഫലപ്രേമാക്കുന്നതിനും 
സംസ്ാന തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളും തമ്ിലുള്ള ബന്ധം കാരയേക്മമാക്കുന്നതിനും, വിവിധ തട്ടുകളിടല 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം വികസന ഭരണത്ിൽ 
ശക്തിടപെടുത്ി പരസ്പരപൂരകത്വം ഉറപൊക്കുന്നതിനും തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ 
ഏകകാപനം അതയേന്താകപക്ിതമാണച്. ഈടയാരു കാഴ്ചപൊകടാടടയാണച് ഏകീകൃത 
തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനച് സംസ്ാന ഗവൺടമറെച് 
തീരുമാനടമടുത്തച്. ഏകീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ രൂപീകരണകത്ാടട 
പ്രാകേശിക ഭരണം കൂടുതൽ ജനാധിപതയേപരമായി പരിവർത്നടപെടുത്തുന്നതിനും 
ജനങ്ങകളാടച് ഉത്രവാേിത്കത്ാടട  പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം പ്രാകേശിക 
ജില്ാ/സംസ്ാന തലങ്ങളിൽ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും കഴിയടമന്നുറപൊണച്.

3.4.1   ഏകകയാപനവം പരസ്പരബന്വമില്യാത്ത നിെവിലുള്ള തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സംവിധയാനം

വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള പഞ്ായത്ച് രാജച് സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വയംഭരണാധി 
കാരങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണച് കകരളത്ിടല അധികാര വികകന്ദീകരണം. 
ഓകരാ തട്ടിലുമുള്ള പഞ്ായത്തുകൾക്കച് ഭരകമല്ിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളും 
ചുമതലകളും സംബന്ധിച്ചച് സ്വതന്തമായി തീരുമാനടമടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്തയേം 
ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണച് കകരളത്ിടല പഞ്ായത്ച് രാജച് നിയമം. അകതാടടാപെം തടന്ന 
നിർണയിച്ചച്  നൽകിയിട്ടുള്ള വികസന ചുമതലകളുമായി ബന്ധടപെട്ടച് പദ്ധതികൾ 
ആസൂത്രണം ടചയ്ച് നടപൊക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരങ്ങളും വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള 
പഞ്ായത്തുകൾക്കച് നൽകിയിട്ടുണ്ച്. ഓകരാ തട്ടിലുമുള്ള പഞ്ായത്തുകൾക്കും 
സ്വയംഭരണാവകാശം ഉറപൊക്കുന്നു എന്നതും വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള പഞ്ായത്തുകൾ 
സ്വതന്തമായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. എന്നതാണച് കകരളത്ിടല അധികാരവികകന്ദീകരണം 
ഉയർത്ിപെിടിക്കുന്ന അടിസ്ാനതത്്വം.

എന്നാൽ അകതാടടാപെം തടന്ന പ്രാകേശിക വികസനത്ിൽ ശകവരികക്കണ് 
സംകയാജനത്ികറെയം ഏകകാപനത്ിടറെയം സാദ്ധയേതകൾ പ്രകയാജനടപെടുത്ി 
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ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾ വികസന രംഗത്ച് പരസ്പര സഹായകത്ാടട 
പ്രവർത്ിക്കണടമന്ന കാഴ്ചപൊടിലൂടടയള്ള പരിശ്മങ്ങൾ ആേയേം മുതൽതടന്ന 
നടത്തുകയം ടചയ്ിട്ടുണ്ച്. ഏറ്വും അടിത്ട്ടിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകൾ പ്രാകേശിക 
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കിയതിനുകശഷം അതുകൂടി കണക്കിടലടുത്ച് ക്ാക്കച് 
പഞ്ായത്തുകളുകടയം തുടർന്നച് ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളുകടയം പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കുക 
എന്ന രീതിയാണച് പ്രാകേശിക പദ്ധതിയിൽ ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾ തമ്ിലുള്ള 
വികസനത്ിടല പരസ്പര പൂരകത്വം ഉറപൊക്കാനുള്ള നടപടി. അകതാടടാപെം തടന്ന 
ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളുടട വികസന ഭരണത്ിടല പരസ്പര പൂരകത്വവും ഏകകാപനവും  
സാദ്ധയേമാക്കുന്നതിനച് ഗ്രാമപഞ്ായത്ച് പ്രസിഡന്റുമാടര ക്ാക്കച് പഞ്ായത്ച് 
ഭരണസമിതിയിലും ക്ാക്കച് പഞ്ായത്ച് പ്രസിഡന്റുമാടര ജില്ാപഞ്ായത്ച് ഭരണ 
സമിതിയിലും അംഗങ്ങളാക്കി നിശ്ചയിക്കുകയം നിയമത്ിൽ വയേവസ് ടചയ്യുകയം 
ടചയ്തു.

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളുകടയം ക്ാക്കച് പഞ്ായത്തുകളുകടയം ജില്ാ പഞ്ായത്തുക 
ളുകടയം ഭരണപരമായ നിയന്തണവും ഉകേയോഗസ് സംവിധാനവും വയേതയേസ്ത 
വകുപ്പുകളിൽ നിക്ിപ്തമാണച്. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളുടട ഭരണപരമായ ഉകേയോഗസ്രുടട 
നിയന്തണം പഞ്ായത്ച് വകുപെിലും ക്ാക്കച് പഞ്ായത്തുകളുടട ഭരണപരമായ 
ഉകേയോഗസ്രുടട നിയന്തണം ഗ്രാമവികസന വകുപെിലും ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളുടട 
ഭരണപരമായ ഉകേയോഗസ്രുടട നിയന്തണം തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിലും നിക്ിപ്ത 
മായിരുന്നു. ഉകേയോഗസ് സംവിധാനവും വയേതയേസ്ത വകുപ്പുകളുടട നിയന്തണത്ിൽ 
നിലനില്കുകയായിരുന്നു. 

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളിടല ഉകേയോഗസ്രുടട നിയന്തണാധികാരങ്ങൾ 
പഞ്ായത്ച് വകുപെച് ഡയറക്ടകററ്ിലും  ക്ാക്കച് പഞ്ായത്ിടല ബഹുഭൂരിപക്ം 
ജീവനക്കാരുകടയം നിയന്തണാധികാരങ്ങൾ ഗ്രാമവികസന വകുപെച് കമ്ീഷണകററ്ിലും 
ജില്ാ പഞ്ായത്ിടല സുപ്രധാനമായ ഉകേയോഗസ്രുടട നിയന്തണം സംസ്ാന 
സർക്കാരിടറെ ഭാഗമായ തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിലും നിക്ിപ്തമായിരുന്നു. ക്ാക്കച് 
പഞ്ായത്തുകളികലയം ജില്ാപഞ്ായത്തുകളികലയം വിവിധ ഉകേയോഗസ്ർ വയേതയേസ്ത 
വകുപ്പുകളുടട നിയന്തണത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന സാഹചരയേമാണച് നിലനിൽക്കുന്നതച്. 
ഏകീകൃതമായ ഒരു ഉകേയോഗസ് ഭരണ സംവിധാനത്ികറെയം ഏകീകൃതമായ ഒരു 
വകുപെികറെയം നിയന്തണത്ികലക്കച് ത്രിതല പഞ്ായത്ച് രാജച് സ്ാപനങ്ങടള 
ടകാണ്ടുവരാൻ കഴിയാടത കപായതിനാൽ ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾ തമ്ിലുള്ള 
ഏകകാപനം വികസന ഭരണത്ിലും വികസനാസൂത്രണത്ിലും പൂർണമായം 
ശകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില് എന്നതാണച് കകരളത്ിടല അധികാരവികകന്ദീകരണം 
കനരിട്ട ഏറ്വും വലിയ ടവല്ലുവിളി. ഇത്രടമാരു സാഹചരയേം വികസനാസൂത്രണത്ിടറെ 
ഗുണകമന്മകയയം ഫലക്മതകയയം ഒരളവുവടര കോഷകരമായി ബാധിക്കുകയം 
ടചയ്ിട്ടുണ്ച്. വിവിധ കകന്ദാവിഷച് കൃത-സംസ്ാനാവിഷച് കൃത പദ്ധതികൾ ഫലപ്രേമായി 
നടപൊക്കുന്നതിനച് ഏകീകൃതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ആവശയേമാണച്. ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുകൾ തമ്ിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്ിടല ഏകകാപനമില്ായ്മ പദ്ധതി 
നടത്ിപെിടന പലകപൊഴം ബാധിക്കുന്നുണ്ച്. 
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3.4.2.  ഗ്യാമ-നഗര ഭരണസ്യാപനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള പരസ്പര 
ബന്മില്യായ്മയം ഏകകയാപനമില്യായ്മയം പുതിയ വികസന വിടവകൾ 
സൃഷ്ിക്ലപെട്ടതം

സംകയാജിതമായ പ്രാകേശികവികസനത്ിനും സുസ്ിരവികസന ലക്യേങ്ങൾ  
ശകവരിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രകേശടത്യം ഒരു ജില്യിടല ആടകയം തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാനങ്ങൾ, ഗ്രാമ-നഗര പ്രകേശങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള കവർതിരിവച് 
വളടരടയാന്നും പ്രകടമല്ാത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും അധിവാസ വയേവസ്യം നിലനിൽക്കുന്ന 
സംസ്ാനം എന്ന നിലയിൽ, ഗ്രാമ-നഗര തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
പരസ്പരസഹകരണകത്ാടടയം സംകയാജിത വികസന കാഴ്ചപൊകടാടടയം 
പ്രവർത്ികക്കണ്തുണ്ച്. ജില്യിടല പ്രാകേശിക സാമ്പത്ിക വികസനത്ികറെയം 
വളർച്ചയകടയം കകന്ദങ്ങളാണച് പട്ടണങ്ങളും നഗര പ്രകേശങ്ങളും. നഗരങ്ങകളാടച് 
അടുത്ച് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രകേശങ്ങളിടല ജനങ്ങൾക്കച് വിവിധ കസവനങ്ങൾക്കച് 
ആശ്യികക്കണ്ിവരുന്നതച് നഗരങ്ങടളയാണച്. അകതാടടാപെം നഗര പ്രകേശങ്ങളിടല 
ജനങ്ങളുടട ഭക്ണാവശയേങ്ങൾ ഉൾടപെടടയള്ള അടിസ്ാനാവശയേങ്ങൾക്കച് 
ഗ്രാമങ്ങടള ആശ്യികക്കണ്തുണ്ച്. നഗരപ്രകേശങ്ങളിടല ജനങ്ങളുടട കസവന 
പ്രോനപ്രവർത്നങ്ങൾക്കച് നഗരകത്ാടച് കചർന്നുകിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങകളയം 
ഗ്രാമപ്രകേശടത് ജനങ്ങൾക്കച് വിവിധ ആവശയേങ്ങൾക്കായി ടതാട്ടടുത് നഗരങ്ങകളയം 
ആശ്യികച്ച മുകന്നാട്ടച് കപാകാനാവുകയള്ളു. മാത്രവുമല്, വലിയകതാതിലുള്ള 
നഗരവൽക്കരണത്ിനും നമ്മുടട സംസ്ാനം വികധയമായിടക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. പുതിയ 
നഗരങ്ങളും തുടർന്നച് നഗരസഭകളും രൂപം ടകാള്ളുന്നു എന്ന യാഥാർത്യേവും നാം 
കണക്കിടലടുകക്കണ്തുണ്ച്. ഇത്രടമാരു സാഹചരയേത്ിൽ ഗ്രാമ-നഗര തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണവും വികസനത്ിടല 
സംകയാജനവും ഏകകാപനവും ഉറപൊക്കുന്നതിനച് ഗ്രാമ-നഗര വയേതയോസമില്ാടത 
പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴിയന്ന ഏകീകൃതമായ ഭരണ സംവിധാനവും ഉകേയോഗസ് 
സംവിധാനവും നിലവിൽ വകരണ്തുണ്ച്. പ്രാകേശിക വികസനത്ിടല ഗ്രാമ-
നഗരകവർതിരിവച് ഇല്ാതാക്കുന്നതിനും നഗരസഭകളും ടതാട്ടുകചർന്നച് കിടക്കുന്ന വിവിധ 
പഞ്ായത്തുകളും തമ്ിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണവും സംകയാജിത പ്രവർത്നങ്ങളും 
ഉറപൊക്കുന്നതിനും ഏകീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ രൂപീകരണത്ിലൂടട 
കഴിയടമന്നുറപൊണച്. സംകയാജിത ജില്ാ പദ്ധതി ലക്യേങ്ങൾ ശകവരിക്കുന്നതിനും 
ഗ്രാമ-നഗര വയേതയോസമില്ാടത ഏടറ്ടുത്ച് നടപൊകക്കണ് വികസന പദ്ധതികൾ 
വിജയകരമായി ആസൂത്രണം ടചയ്യുന്നതിനും നിർവഹണം നടത്തുന്നതിനും സുസ്ിര 
വികസന ലക്യേങ്ങൾ ശകവരിക്കുന്നതിനും ഏകീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ 
രൂപീകരണം സഹായകമാവും.

3.4.3.  തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങളം നഗര-ഗ്യാമയാസൂത്രണ 
വകുപ്ം തമ്ിലുള്ള ജജവബന്ം ഉറപെയാക്ിയള്ള സമഗ്മയായ 
ആസൂത്രണത്തിലറെ സയാദ്ധ്ത

തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ ഭാഗമായി പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്ന ഒരു വകുപൊണച് 
നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെച്. സംസ്ാനത്ിടറെയാടകയം ജില്യകടയം ഓകരാ 
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പ്രകേശത്ികറെയം േീർഘകാല കാഴ്ചപൊകടാടടയള്ള വികസനത്ിനും സ്ലപരമായ 
ആസൂത്രണത്ിടറെ സാദ്ധയേതകൾ പ്രകയാജനടപെടുത്ി സുസ്ിരവികസന ലക്യേങ്ങൾ 
ശകവരിക്കുന്നതിനും ആവശയേമായ ടപ്രാഫഷണൽ-സാകങ്തിക ശവേഗ്ദയേം സംഭാവന 
ടചയ്യുക എന്നതാണച് നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെിടറെ മുഖയേമായ ചുമതല. ടകട്ടിട 
നിർമ്ാണ ചട്ടങ്ങൾ സംസ്ാനടത് മുഴവൻ തകദേശ സ്വയംഭരണ പ്രകേശങ്ങളിലും 
നടപൊക്കിയ സാഹചരയേത്ിൽ പഞ്ായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും നഗര-
ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെിടറെ സാകങ്തിക സഹായവും പിന്തുണയം അതയേന്താകപക്ിതമാണച്. 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട അനിവാരയേമായ ചുമതലകളിടലാന്നായി 
ടകട്ടിടനിർമ്ാണ നിയന്തണാധികാരങ്ങൾ മാറുകയം വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട പ്രാകേശിക പദ്ധതികൾ സ്ലപരമായ ആസൂത്രണ 
ശവേഗ്ദയേവും സകങ്തങ്ങളും അവലംബിച്ചുടകാണ്ച് തയ്ാറാക്കുന്നു എന്നുറപൊക്കുന്നതിനും 
ജില്യടട സംകയാജിത വികസന പദ്ധതി സംകയാജന-ഏകകാപന കാഴ്ചപൊകടാടട 
തയ്ാറാക്കുന്നതിനും ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയ്കച് ആവശയേമായ വിേഗ്ദ-പിൻതുണ 
ലഭയേമാക്കുന്നതിനും നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെിനച്, അധികാര വികകന്ദീകരണത്ിടറെ 
പശ്ചാത്ലത്ിൽ സുപ്രധാനമായ ഉത്രവാേിത്ങ്ങളാണച് നിർവഹിക്കാനുള്ളതച്. 
എന്നാൽ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായി പരസ്പര സഹകരണവും 
ഏകകാപനവും ഉറപൊക്കാൻ നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെിനച് കഴിയന്നില്. ഒരു പ്രകതയേക 
വകുപൊയി നിലനിൽക്കുന്നതുടകാണ്ച് തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങകളാടും 
ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതികയാടും ഉത്രവാേിത്കത്ാടട പ്രവർത്ികക്കണ് 
സാഹചരയേം നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെിനച് ഇകപൊഴില്. പ്രാകേശികാസൂത്രണം 
കൂടുതൽ ഗുണകമന്മയികലക്കച് മാറുന്നതിനച് േീർഘകാല വികസന ലക്യേങ്ങൾ 
കണക്കിടലടുത്തുടകാണ്ച് സ്ലപരമായ ആസൂത്രണ സകങ്തങ്ങൾ പ്രാകേശിക 
പദ്ധതിയിൽ പ്രകയാജനടപെടുത്തുന്നതിനച് ഇന്നച് കവണ്ത്ര കഴിയന്നില്. ഇകപൊൾ 
നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെച് നടപൊക്കി വരുന്ന മാസ്റർ പ്ലാൻ തയ്ാറാക്കുക എന്ന 
ഉത്രവാേിത്ം പ്രാകേശിക പദ്ധതിയമായി സംകയാജിപെിച്ചുടകാണ്ച് ഏടറ്ടുക്കുന്ന 
പക്ം കൂടുതൽ നിർവഹണ സാദ്ധയേത ഉറപൊക്കുന്നതിനും ടതരടഞ്ഞടുക്കടപെട്ട തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടട കൗൺസിലുകകളാടും ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതികയാടും 
ഉത്രവാേകത്ാടട  പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനും അവസരടമാരുക്കും. അകതാടടാപെം തടന്ന 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് ഇകപൊൾ നഗര- ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപെിൽ 
ലഭയേമായ ടപ്രാഫഷണൽ സാകങ്തിക ശവേഗ്ദയേം ലഭയേമാക്കുന്നതിനും ഏകീകൃത 
തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ രൂപീകരണത്ിലൂടട കഴിയം എന്നുറപൊണച്.

3.4.4  തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങകളയാട് ഉത്തരവയാദിത്തകത്തയാലട 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ിന്രീയറിംഗ് സംവിധയാനം

അധികാര വികകന്ദീകരണം നടപൊക്കിയതിടറെ ഫലമായി തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുടട ഉത്രവാേിത്ങ്ങൾ വലിയകതാതിൽ വർദ്ധിക്കുകയണ്ായി. 
ഇത്രം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളിൽ ഏറിയപങ്ം അടിസ്ാനസൗകരയേ വികസനവുമായി 
ബന്ധടപെട്ടതാണച്. പശ്ചാത്ല വികസന കമഖലകളായ ഗതാഗതവികസനം, 
ഊർജ്ജം, വാർത്ാവിനിമയം എന്നിവയിൽ മാത്രമല് ഉൽപൊേന കമഖലകളായ കൃഷി, 
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ജലകസചനം, മണ്ച് സംരക്ണം, മത്യേവികസനം, മൃഗസംരക്ണം എന്നിവയിലും 
കസവന കമഖലകളായ വിേയോഭയോസം, ആകരാഗയേം, ശിശുവികസനം, കുടിടവള്ളം, 
മാലിനയേ സംസച് കരണം, പാർപെിടം എന്നീ കമഖലകളിലും ഇടടപടുന്നതിനും, വികസന 
ലക്യേങ്ങൾ ശകവരിക്കുന്നതിനും സാകങ്തിക ശവേഗ്ദയേമുള്ള എഞ്ിനീയറിംഗച് 
വിഭാഗത്ിടറെ കസവനം അതയേന്താകപക്ിതമാണച്. അധികാര വികകന്ദീകരണവും 
പ്രാകേശിക പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിർവഹണവും ഫലപ്രേമായി ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനച് 
തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കച് പ്രകതയേകമായ എഞ്ിനീയറിംഗച് വിഭാഗം 
ആവശയേമാണച് എന്ന ടസൻകമ്ിറ്ി ശുപാർശ കണക്കിടലടുത്തുടകാണ്ച് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ എഞ്ിനീയറിംഗച് വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുകയണ്ായി. ഇത്രത്ിൽ 
രൂപീകരിച്ച എഞ്ിനീയറിംഗച് വിഭാഗത്ിടല ഉകേയോഗസ്രുകടയം ജീവനക്കാരുകടയം 
ശമ്പളം സംസ്ാന സർക്കാർ നൽകുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുകയണ്ായി. തകദേശ 
സ്വയംഭരണ എഞ്ിനീയറിംഗച് വകുപെിടറെ രൂപീകരണം കകരളത്ിടല അധികാര 
വികകന്ദീകരണ ചരിത്രത്ിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു നടപടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളികലക്കച് നിയമിക്കടപെട്ട എഞ്ിനീയർമാർക്കും 
ജീവനക്കാർക്കും തകദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനവുമായി ഇഴകികചർന്നച് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനച് ഇനിയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്. തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്ട തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിടല കമ്ിറ്ികകളാടും കൗൺസിലുകകളാടും ഉത്രവാേിത്കത്ാടട 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഉകേയോഗസ് സംവിധാനം അധികാര വികകന്ദീകരണം 
സ്ായിയാക്കുന്നതിനച് അതയേന്താകപക്ിതമാണച്. ഏകീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെിടറെ രൂപീകരണം തകദേശ സ്വയംഭരണ എഞ്ിനീയറിംഗച് വിഭാഗടത് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സംവിധാനകത്ാടച് കൂടുതൽ കചർന്നുനിന്നച്  ഉത്രവാേിത്കത്ാടട 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിയന്ന സാഹചരയേം സൃഷ്ിക്കുടമന്നച്  പ്രതീക്ിക്കുന്നു.

3.5. വകുപ്കളലട ഏക്രീകരണത്തിനയായി സർക്യാരിലറെ മുൻ നടപടികൾ 

നിലവിലുള്ള തകദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാരയേക്മവും 
കസവനപ്രോനവും ആയി ടമച്ചടപെടുത്തുക, തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ തമ്ിൽ 
പരസ്പര ഏകകാപനം ശക്തിടപെടുത്തുക, വകുപ്പുകൾ തമ്ിലുള്ള ഏകകാപനമില്ായ്മ 
മൂലമുള്ള ഭരണപരമായ കപാരായ്മകളും വികസന വിടവുകളും ഒഴിവാക്കുക, എന്നീ 
ലക്യേകത്ാടട ബഹുമാനടപെട്ട കകരള ഗവർണർ 2008-ടല നയപ്രഖയോപനത്ിൽ 
തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിനച് ഒരു ടപാതു സർവീസച് രൂപീകരിക്കുടമന്നച് നിയമസഭയിൽ 
പ്രഖയോപിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്നച് തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിനച് ഒരു ടപാതുസർവീസച് രൂപീകരിക്കുന്നതു 
സംബന്ധിച്ചച് വിഷയം പഠിച്ചച് റികപൊർട്ടച് സമർപെിക്കുന്നതിനച് പ്രിൻസിപെൽ ടസക്ട്ടറി 
ടചയർമാനും ടസക്ട്ടറിയം വകുപെിടല അഞ്ച്  ശലൻ ഡിപൊർട്ടുടമറെച് തലവന്മാരും 
അംഗങ്ങളായി 21/06/2008/നം.1765/2008/തസ്വഭവ എന്ന സർക്കാർ ഉത്രവച് 
ഇറക്കിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ചച് മന്തിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം, തകദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെിനച് കീഴിലുള്ള പഞ്ായത്തുച്, ഗ്രാമവികസനം, നഗരകാരയേം, നഗരഗ്രാമാസൂത്രണം 
തകദേശ സ്വയംഭരണ എഞ്ിനീയറിംഗച് വിംഗച് എന്നീ വകുപ്പുകളിടല സർവീസുകടള 
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ഏകകാപിപെിച്ചുടകാണ്ച് ഒരു ടപാതുസർവീസച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനച് അനുമതി നൽകി 
ടകാണ്ടും ഇതികലക്കുച് നിയമാനുസൃതമായി സച് ടപഷയേൽ റൂൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനച് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപെച് ടസക്ട്ടറിടയ ചുമതലടപെടുത്ിടക്കാണ്ടും 26/02/2011ൽ സർക്കാർ 
സ.ഉ.(ശക)നം.61/2011/തസ്വഭവ എന്ന സർക്കാർ ഉത്രവച് പുറടപെടുവിച്ചിരുന്നു 
(അനുബന്ധം 3.3, 3.4 കാണുക).

തുടർന്നച്, 2016-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന സർക്കാർ, ആേയേടത് നയപ്രഖയോപന 
പ്രസംഗത്ിടറെ 42-ാം ഖണ്ികയിൽ 2011ടല സർക്കാർ ഉത്രവിടന പരാമർശിച്ചു 
ടകാണ്ച്, തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിനുകീഴിടല അഞ്ച്  വകുപ്പുകളുടട സർവീസുകടള 
ഏകീകരിച്ചുടകാണ്ച് ഒരു ടപാതുസർവീസച് രൂപീകരിക്കുടമന്നച് നിയമസഭയിൽ 
വയേക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2011-ടല മന്തിസഭാ തീരുമാനത്ിടറെയം അതു പരാമർശിച്ചുടകാണ്ടുള്ള 2016ടല 
നയപ്രഖയോപന പ്രസംഗത്ിടറെയം തുടർച്ചയായി, ടപാതുസർവീസച് രൂപീകരിക്കുന്നതി 
കലക്കുച് നിയമാനുസൃതമായ കരടച് സച് ടപഷയേൽ റൂൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനച് 27/12/2016ടല 
സ.ഉ(ശക)നം.198/2016/തസ്വഭവ എന്ന ഉത്രവച് പ്രകാരം കലാക്കൽ ഗവണടമറെച് 
കമ്ീഷടന ചുമതലടപെടുത്ി.

3.6. ഏക്രീകൃത ലപയാതസർവ്രീസിലറെ നിയമപരമയായ അടിത്തറയം 
വികശഷയാൽ ചട്ടങ്ങളം

നിലവിലുള്ള പഞ്ായത്തുച്, ഗ്രാമവികസനം, നഗരകാരയേം, തകദേശ സ്വയംഭരണ 
എഞ്ിനീയറിംഗച് വിഭാഗം, നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണം എന്നീ അഞ്ചു വകുപ്പുകളിടല വിവിധ 
സച് ടപഷയേൽ റുളുകടള, നിയമാനുസൃതമായ എല്ാ ഭരണപരമായ നടപടിക്മങ്ങളും 
പാലിച്ചുടകാണ്ച് ഏകീകരിച്ചച് ഏകീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെച് ടപാതു 
സർവീസിടറെ സച് ടപഷയേൽ റൂളുകൾ (കസ്ററ്ച് സർവീസും സകബാർഡികനറ്ച് സർവീസും) 
തയ്ാറാക്കി പ്രസിദ്ധികരിടച്ചങ്ിൽ മാത്രകമ നിയമപരമായ അടിത്റയണ്ാകുകയള്ളു. 
1968-ടല കകരള പ്ികച് സർവീസച് ആക്ടിടറെ രണ്ാം വകുപെിടല നിബന്ധനകൾ 
അനുസരിച്ചാണുച് ഈ റൂളുകൾ തയ്ാറാകക്കണ്തുച്. ഈ ആക്റിടല രണ്ാംവകുപെച് പ്രകാരം 
കകരള സംസ്ാനത്ിടറെ കാരയേങ്ങളുമായി ബന്ധടപെട്ട ടപാതു കസവനങ്ങളിലും 
തസ്തികകളിലും ആളുകളുടട നിയമനവും കസവന കവതന വയേവസ്കളും 
ക്മടപെടുത്തുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനച് 
നൽകിയിരുന്നു.

അധികാരവികകന്ദീകരണത്ിലൂടട തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങടള 
ശാക്തികരിക്കുക എന്ന ലക്യേകത്ാടട ഭരണഘടനയിൽ വരുത്ിയ 73ഉം, 74ഉം 
കഭേഗതികൾ പ്രകാരം ഉൾടപെടുത്ിയ 243 ജി, 243 ഡ്്യു എന്നീ അനുകച്േങ്ങളിടല 
അന്തസത് ഉൾടക്കാണ്ടുടകാണ്ച് 1994ടല കകരള പഞ്ായത്ച് രാജച് ആക്ടച് , കകരള 
മുനിസിപെൽ ആക്ടച്  എന്നിവ പ്രാബലയേത്ിൽ ടകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഈ ശക്തമായ 
ആക്ടുകളിൽ, 1968 ടല കകരള പ്ികച് സർവീസച്  ആക്ടിടറെ കീഴിൽ, തകദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപെച് ജീവനക്കാർക്കായി, തരംതിരിവച്, നിയമനരീതി, കയാഗയേത, 
കസവന വയേവസ്കൾ, തുടങ്ങിയവ നിയന്തിക്കാനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാനുള്ള 
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അധികാര വികകന്ദ്രീകരണത്ിൽനിന്നും ഏക്രീകൃത തകദേശ...

അധികാരം സംസ്ാന സർക്കാരിനച് നൽകിയിട്ടുണ്ച്. ഈ വയേവസ്കൾ അനുസരിച്ചച് 
പുതിയ ഏകകാപിത ടപാതുസർവീസച് തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിനച് കവണ്ി   
രൂപീകരിക്കുകമ്പാൾ പുതിയ സച് ടപഷയേൽ സർവീസച് റൂളുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനച് 
നിയമപരമായ അധികാരം സംസ്ാന സർക്കാരിനച് ഉണ്ച്. പുതിയതായി തയ്ാറാക്കുന്ന 
ചട്ടങ്ങളിൽ ഏകീകൃത തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെിടറെ സർവീസിടല ജീവനക്കാരുടട 
തരംതിരിവച് നിയമനരീതി, കയാഗയേതകൾ, കസവന വയേവസ്കൾ, നിയമന അധികാരി, 
നിയമനത്ിനുള്ള സംവരണ വയേവസ്, ടപ്രാകബഷൻ, സർവീസിൽ ഉൾടപെടുന്ന 
പരീക്യം അതിൻകമലുള്ള കയാഗയേതയം, പരിശീലനവും, എന്നിവടയ സംബന്ധിച്ചച് 
വിശേമായി വിവരികക്കണ്താണുച്.

ഈ വിഷയത്ിൽ സമഗ്രമായ പ്രവർത്നം കവണ്ി വരുന്നതിനാലും ഈ 
ടപാതു ഏകീകൃത സർവീസിടറെ കരടച് വികശഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനച് 
27/12/2016ടല സർക്കാർ ഉത്രവച് വഴി കലാക്കൽ ഗവൺടമറെച് കമ്ീഷടന 
ഏൽപെിക്കുകയാണുണ്ായതച്.

ഏകീകൃത സർവീസിടന സംബന്ധിച്ച വിവിധ വശങ്ങൾ സമഗ്രമായി പരികശാധിച്ചും 
അവകലാകനം ടചയ്തുടകാണ്ടുമുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ-ബഹുവിഷയ പഠനം അവലംബിച്ചുള്ള  
ചട്ടങ്ങളുടട നിർമ്ാണ രീതിയാണുച് കമ്ീഷൻ ഉകദേശിച്ചിരുന്നതുച്. കാകലാചിതവും 
ടപാതുജനഹിതമനുസരിച്ചുള്ളതും വികകന്ദീകരണ പ്രക്ിയടയ മുകന്നാട്ടു ടകാണ്ടു 
കപാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ കാരയേക്മമായ ഭരണ നിർവഹണ വയേവസ് 
നിലവിൽ വരുന്നതിനച് സഹായിക്കുന്നതരത്ിലും സർക്കാരികനയം ജില്ാ ആസൂത്രണ 
സമിതികയയം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങകളയം ശക്തമായി പിൻതുണക്കാൻ 
കഴിയന്ന ഒരു ടപാതുസർവീസച് രൂപടപെടുന്നതിനാണച് ലക്യേമിട്ടിരുന്നതുച്. 
ഇതിടറെ അടിസ്ാനത്ിൽ സമഗ്രമായ വിശകലനങ്ങളുകടയം പഠനങ്ങളുകടയം 
വിവിധതലത്ിലുള്ള ചർച്ചകളുകടയം അടിസ്ാനത്ിൽ കരടച് ചട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്കി 
സർക്കാരിൽ സമർപെിക്കുന്നതിനച് നിശ്ചിതമായ ഒരു പ്രവർത്ന പദ്ധതി കമ്ീഷൻ 
രൂപീകരിച്ചു. ഇതിടറെ അടിസ്ാനത്ിൽ നടത്ിയ പഠന വിശകലനം.

കരടച് ചട്ടങ്ങളുടട രൂപീകരണം നയപരമായ എന്തടിത്റയിലാടണന്നച് 
വയേക്തമാക്കുന്ന വികകന്ദീകരണടത്  സംബന്ധിച്ച കേശീയവും സാർവകേശീയവുമായ 
അനുഭവങ്ങളും സംസ്ാനത്ിടറെ സവികശഷതകളുമാണച് ഇതുവടര ചർച്ച ടചയ്തച്. 
കരടച്  ചട്ടങ്ങൾ പൂർത്ിയാക്കുന്ന പഠനപ്രക്ിയയിൽ പരികശാധിച്ച പ്രകതയേക 
വിഷയങ്ങളായ നിലവിലുള്ള അഞ്ച് വകുപ്പുകളുടട പ്രവർത്നങ്ങൾ,ഘടന, ചുമതലകൾ, 
ജീവനക്കാരുടട വിവരങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള വികശഷാൽ സർവീസച് ചട്ടങ്ങൾ, 
ഏകീകരണത്ിടറെ മുൻഅനുഭവങ്ങൾ എന്നിവടയക്കുറിച്ചച് തുടർന്നച് വിവരിക്കുന്നു. 
വികശഷാൽ ചട്ടരൂപീകരണത്ിടറെ സമീപനവും രീതിശാസ്ത്രവും വസ്തുത വിവര 
വിശകലനവും പുതിയ ഘടനയടട ആശയവും ധർമ്വും കൂടിയാകലാചനകളുടടയം 
അഭിപ്രായരൂപീകരണത്ിടറെയം വിവരങ്ങളും കരടച് വികശഷാൽ ചട്ടത്ിടറെ 
സവികശഷതകളും ഏഴാം അധയോയംവടര ചട്ടങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിടറെ ഭാഗമായി 
കലാക്കൽ ഗവൺടമറെച്  കമ്ീഷൻ നടത്ിയ സവികശഷ പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്ന 
നിലയിൽ വിശേമാക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം IV

നിലവിലല വകുപ്പുകൾ നാൾവഴികളും 
പ്രവർത്തനഘടനയും

4.0. ആമുഖം

നിലവിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിന് കീഴിൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതത 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വകുപ്പുകളലാണ് പഞ്ലായത്്, ഗ്ലാമവികസനം, നഗരകലാര്ം, 
നഗരലാസൂത്രണം, എഞ്ിനീറിംഗ് എന്നിവ. ഇവദ്യലാതരലാന്ം ലലൻ വകുപ്പുകളലായി 
രൂപതപ്ട്് വന്നതിന് തനതലായ കലാരണങ്ങളം സലാഹചര്വുമുണ്്. പഞ്ലായത്തുകൾ 
സംസ്ലാനത്തു് നിയമപരമലായി നിലവിൽ വന്നകലാലം മുതൽ സംസ്ലാന ഡയറക്ടദ്ററ്് ,  
എക് സികയൂട്ീവ് ഓഫീസർ വഴി നിയന്ത്രിച്ിരുന്ന കൗൺസിലുകൾക്് പരിമിതമലായ 
അധികലാരം മലാത്രമുണ്ലായിരുന്ന ഒരു വകുപ്് സംവിധലാനമലായിട്ലാണ് പ്രവർത്ിച്ചുവന്നത്. 
പഞ്ലായത്തു് ദ്കലാമൺസർവീസ്  ഡയറക്ടദ്ററ്റുമലായി ലയിച്ലാണ് പിന്നീടുള്ള പഞ്ലായത്തു് 
വകുപ്് രൂപതപ്ട്തു്. അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണത്ിനു ദ്ശഷവും ഈ ലലൻ 
ഘടനയിൽ തതന്ന വകുപ്പുകൾ തുടർന് വന്നിരുന്.

വികസന ദ്്ലാക്കുകളിലൂതട വികസന നടത്ിപ്ിനുള്ള ദ്കന്ദീകൃത ഉദ്്്ലാഗസ് 
സംവിധലാനം മലാത്രമലായിരുന് ഗ്ലാമവികസന വകുപ്്. കമ്ീഷണദ്ററ്ിതറെ 
രൂപീകരണത്ിനു് മുൻപുവതര തസക്രദ്ട്റിയറ്് ദ്കന്ദീകരിച്ലായിരുന് ഇതു് പ്രവർത്ിച്് 
വന്നത്. അതത് മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളം ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളം സുശക്തമലായ ഭരണ 
സംവിധലാനമലായി ബ്ീട്ീഷ് കലാലം മുതൽ നിലനിന് വന്നതലാണ്. തപലാതുതവ ദുർബലമലായ 
ഒരു വകുപ്ിതറെ ഘടനയലാണ് നഗരകലാര് വകുപ്ിതന സംബന്ധിച്ിടദ്ത്ലാളം കലാണലാൻ 
കഴിയുന്നതു്. സലാദ്കേതിക വിഭലാഗങ്ങളലായ എഞ്ിനിയറിംഗ്, നഗര – ഗ്ലാമലാസൂത്രണ 
വകുപ്പുകൾ വിദ്കന്ദീകരണ പ്രക്രിയയുതട ഭലാഗമലായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിനകത്് 
പ്രദ്ത്കമലായി പ്രവർത്ിച്ിരുന്ന ലലൻ വകുപ്പുകളലാണു്. ഇത്രത്ിൽ വിവിധ 
വകുപ്പുകളതട സ്വഭലാവവും നിലവിലുള്ള സ്ിതിയും പഠന വിദ്ധയമലാദ്ക്ണ്ത് ഏകീകൃത 
വകുപ്ിതറെ രൂപീകരണത്ിന് ഒഴിച്ചുകുടലാനലാവലാത്തലാണ്. ഇതു മനസ്ിലലാക്കുന്നതിനുള്ള 
ശ്രമമലാണ് ഈ അദ്്ലായം. ഈ അഞ്്  വ്ത്സ്ത സ്വഭലാവമുള്ള വകുപ്പുകൾ 
കൂട്ിദ്യലാജിപ്ിച്ലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങതള സഹലായിക്കുന്നതിനുള്ള 
തപലാതു സംവിധലാനം രൂപതപ്ടുന്നതു്.

4.1. പഞ്യായത്ത് വകുപ്ത്
4.1.1. ആമുഖം

ദ്കരളത്ിതല ആ്്തത് ജനകീയ മന്ത്രിസഭ 1957-ൽ അധികലാരത്ിൽ 
വന്നദ്പ്ലാൾ തതന്ന അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണത്ിനും പ്രലാദ്്ശിക ഭരണ സംവിധലാനം 
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ശക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനും സഹലായകമലായ നടപടികൾക്് തുടക്ം കുറിച്ചു. പഞ്ലായത്് രലാജ് 
സംവിധലാനം ശക്തിതപ്ടുത്ി സംസ്ലാന സർക്ലാരിതറെ അധികലാരങ്ങളം ചുമതലകളം 
പഞ്ലായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും നൽകുന്നതിനലാവശ്മലായ ഭരണപരിഷ് കലാര 
നടപടികൾ 1957-തല ആ്്തത് ജനകീയ ഗവൺതമറെ് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ലായി. 
ഇതിന് സഹലായകമലായ നിയമ നിർമ്ലാണത്ിന് ആത്ലാർത്ഥമലായ പരിശ്രമങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുകയും തചയ്തു. എന്നലാൽ പഞ്ലായത്് ആക്ട്  പലാസ്ലാക്കുന്നതിനു മുമ്പുതതന്ന 
പ്രസ്തുത ഗവൺതമറെിതന ദ്കന്ദസർക്ലാർ പിരിച്ചുവിട്ിരുന്.

1960-ൽ ദ്കരള പഞ്ലായത്് രലാജ് ആക്ട്  നിലവിൽ വന്നദ്തലാതട ദ്ലലാക്ൽ ദ്ബലാഡീസ് 
വകുപ്ിതന പഞ്ലായത്് വകുപ്ലായും മുനിസിപ്ൽ വകുപ്ലായും വിഭജിക്കുകയും 1962 
ജനുവരി 19 ന് പഞ്ലായത്് വകുപ്് നിലവിൽ വരികയും തചയ്തു. പ്രസ്തുത നിയമമനുസരിച്് 
ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകൾ മലാത്രമലാണ് ദ്കരളത്ിതല പഞ്ലായത്് രലാജ് സംവിധലാനത്ിതറെ 
ഭലാഗമലായി ഉണ്ലായിരുന്നത്. 1960 തല ദ്കരള പഞ്ലായത്് ആക്ട്  അനുസരിച്് കുതറദ്യതറ 
ചുമതലകളം ഉത്രവലാ്ിത്ങ്ങളം പഞ്ലായത്തുകളിൽ നിക്ിപ്തമലായിരുന്. എന്നലാൽ 
പരിമിതമലായ സലാമ്പത്ിക ദ്ശഷിമലാത്രദ്മ പഞ്ലായത്തുകൾക്് ഉണ്ലായിരുന്ള്ളൂ. 
സ്വന്തമലായ നികുതി വരുമലാനത്ിദ്റെയും സംസ്ലാന സർക്ലാർ പകേ് വച്ചു നൽകുന്ന 
നികുതികദ്ളയും മലാത്രം ആശ്രയിച്ചുതകലാണ്ലാണ് പഞ്ലായത്തുകൾ 1962 മുതൽ 
1994 വതര പ്രവർത്ിച്ചുവന്നത്. പഞ്ലായത്് ജീവനക്ലാരുതട ശമ്പളം നൽകി 
കഴിഞ്ലാൽ വികസനപരമലായ ഉത്രവലാ്ിത്ങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനലാവശ്മലായ 
സലാമ്പത്ിക ദ്ശഷി ബഹുഭൂരിപക്ം പഞ്ലായത്തുകൾക്കും ഉണ്ലായിരുന്നില്. 
അതുതകലാണ്് തതന്ന അനിവലാര്മലായ ചുമതലകളലായ തതരുവ് വിളക്് കത്ിക്ൽ, 
ശൂചീകരണം, തപലാതുനിരത്തുകൾ വൃത്ിയലാക്ൽ എന്നീ പൗരദ്സവനങ്ങൾക്പ്പുറം 
ജനജീവിതവുമലായി ബന്ധതപ്ട് മറ്് വികസന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് 
പഞ്ലായത്തുകൾക്് ദ്ശഷിയുണ്ലായിരുന്നില്. ജനങ്ങൾക്് പഞ്ലായത്തുകളിലുള്ള 
പ്രതീക്യും വളതരദ്യതറ പരിമിതമലായിരുന്. 1993-തല 73, 74 ഭരണഘടനലാ 
ദ്ഭ്ഗതി നിയമങ്ങളലായ പഞ്ലായത്് രലാജ്-നഗരപലാലികലാ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യിതല 
പഞ്ലായത്് രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളതടയും നഗരസഭകളദ്ടയും നിയമപരിരക്യ്കം 
ഘടനയിലും പ്രവർത്നങ്ങളിലും അടിസ്ലാനപരമലായ മലാറ്ങ്ങൾക്് വഴിതതളിച്ചു. 
അധികലാരങ്ങൾ തകലാണ്ം ഉത്രവലാ്ിത്ങ്ങൾതകലാണ്ം സുപ്രധലാനമലായ ഭരണ 
സ്ലാപനങ്ങളലായി മലാറുന്നതിനും പ്രസ്തുത ഭരണഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതി നിയമങ്ങൾ 
വഴിതതളിച്ചു.

4.1.2.  ജനകീയയാസൂത്രണ പ്രസ്യാനത്തിലൂടെ പഞ്യായത്തുകൾ വതികസന 
ഭരണത്തിടറെ കകന്ദ്രസ്യാനകത്ക്ത്

ഭരണഘടനലാ നിയമത്ിതറെ അടിസ്ലാനത്ിൽ നിലവിൽ വന്ന ത്രിതല 
പഞ്ലായത്് സ്ലാപനങ്ങതള യഥലാർത്ഥ വികസനഭരണ സ്ലാപനങ്ങളലാക്ി മലാറ്റുന്ന 
തിനും രലാജ്ത്ിനലാതക മലാതൃക സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ജനകീയലാസൂത്രണ പ്രസ്ലാനത്ിലൂതട 
ഒമ്പതലാം പദ്തിക്ലാലത്് ദ്കരളത്ിന് കഴിഞ്ഞു. പ്രലാദ്്ശിക ഭരണ സംവിധലാനം 
എന്ന നിലയിൽ ജനജീവിതവുമലായി ബന്ധതപ്ട് വിവിധ വികസന ദ്മഖലകളിൽ 
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ഇടതപടുന്നതിനും പ്രലാദ്്ശിക വികസനത്ിന് സഹലായകമലായി പദ്തികൾ 
ആസൂത്രണം തചയ്തു നടപ്ലാക്കുന്നതിനും വലിതയലാരളവുവതര പ്രലാപ്തി ലകവരിക്ലാൻ 
പഞ്ലായത്തുകൾക്് കഴിഞ്ഞു. പ്രലാദ്്ശിക സലാമ്പത്ിക വികസനത്ിനും, 
സലാമൂഹികനീതി ലകവരിക്കുന്നതിനും സഹലായകമലായ പദ്തികൾ പൂർണമലായ ജനകീയ 
പകേലാളിത്ദ്ത്ലാതടയും സൂതലാര്മലായും തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുന്നതിനും ദ്കരളത്ിതല 
പഞ്ലായത്തു കൾക്് ജനകീയലാസൂത്രണ പ്രസ്ലാനത്ിലൂതട കഴിഞ്ഞു. ഇത്രത്ിൽ 
പ്രലാദ്്ശിക പദ്തികൾ തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുന്നതിന് സഹലായമലായി സംസ്ലാന 
പദ്തി വിഹിതത്ിതറെ മൂന്നിതലലാന്ന് തദ്ദേശഭരണസ്ലാപനങ്ങൾക്് വകയിരുത്ലാൻ 
കഴിഞ്ദ്തലാതട ഭരണഘടനലാ നിയമത്ിതറെ അന്തതഃസത്യ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള 
വികസന ഉത്രവലാ്ിത്ങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും ദ്കരളത്ിതല പ്രലാദ്്ശിക 
ഭരണസംവിധലാനം വലിതയലാരളവിൽ സജ്ജമലായി മലാറുകയും രലാജ്മലാതക ഇത്രം 
വികസന പരീക്ണതത് മലാതൃകയലായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുദ്ന്നലാട്് വരികയും 
തചയ്തു. ഭരണഘടനലാ നിയമത്ിതറെ അടിസ്ലാനത്ിൽ അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണം 
യലാഥലാർത്ഥ്മലാക്കുന്നതിനും ശക്തമലായ പഞ്ലായത്് രലാജ് സംവിധലാനം 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ജനകീയപകേലാളിത്ദ്ത്ലാതടയുള്ള പ്രലാദ്്ശികലാസൂത്രണ 
രീതിസമ്പ്ര്ലായത്ിനും ജനലാധിപത് മൂല്ങ്ങദ്ളലാതട പ്രവർത്ിക്കുന്ന പ്രലാദ്്ശിക 
ഭരണ സംവിധലാനത്ിനുതമല്ലാം ഇന്ന് രലാജ്ത്ിനലാതക മലാതൃകയലായി ദ്കരളം മലാറി 
കഴിഞ്ഞു.

4.1.2.1. പഞ്യായത്ത് വകുപ്ത് ശക്തിടപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള പരതിശ്രമങ്ങൾ

03.02.1987 തല G.O(Ms) നമ്പർ 25/87/LAD ഉത്രവ് പ്രകലാരം കണ്ിജറെ് 
ജീവനക്ലാർ ഒഴിതകയുള്ള പഞ്ലായത്് ദ്കലാമൺ സർവീസ്  ജീവനക്ലാതര സർക്ലാർ 
ജീവനക്ലാരലായി അംഗീകരിച്് ഉത്രവലായദ്തലാതട സംസ്ലാന സർവീസിതല 
സുപ്രധലാനമലായ വകുപ്ലായി പഞ്ലായത്് വകുപ്് മലാറുകയുണ്ലായി. തുടർന്ന് 16-06-1994 
തല G.O(P)നമ്പർ 151/94/LAD ഉത്രവ് പ്രകലാരം 1994 തല ദ്കരള പഞ്ലായത്് 
സദ്ബലാർഡിദ്നറ്് സർവീസ്  റൂൾസ് സർക്ലാർ പുറതപ്ടുവിച്ചു. പ്രസ്തുത ഉത്രവ് പ്രകലാരം 
ഒന്നലാം ദ്ഗ്ഡ് എക് സികയൂട്ീവ് ഓഫീസർമലാതര (തസക്രട്റി, ഗ്ലാമപഞ്ലായത്് ) 
ആയിട്ം സ് തപഷ്ൽ ദ്ഗ്ഡ് എക് സികയൂട്ീവ് ഓഫീസർമലാതര (സ് തപഷ്ൽ ദ്ഗ്ഡ് 
(തസക്രട്റി, ഗ്ലാമപഞ്ലായത്് ) ആയിട്ം പുനർനലാമകരണം തചയ് തു.

G.O(Ms)No.333/2000/LSGD തിരുവനന്തപുരം 30/11/2000 ഉത്രവ് പ്രകലാരം 
തപർദ്ഫലാമൻസ് ഓഡിറ്് സംവിധലാനം ശക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിന് സർക്ലാർ ഉത്രവ് 
പുറതപ്ടുവിക്കുകയും ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളതട തപർദ്ഫലാമൻസ് ഓഡിറ്ിതറെ 
ജില്ലാതല ചുമതല അസിസ്റ്ററെ് ഡയറക്ടർ, പഞ്ലായത്ിൽ നിക്ിപ്തമലാക്കുകയും 
തചയ്തു. അദ്തലാതടലാപ്ം സീനിയർ സൂപ്രണ്് തസ്തികയിലുള്ള 66 ദ്പതര വിവിധ 
ജില്കളിതല തപർദ്ഫലാമൻസ് സൂപ്ർലവസർമലാരലായി നിയമിക്കുകയും തചയ്തു. 
വിവിധ ജില്കളിതല തപർദ്ഫലാമൻസ് ഓഡിറ്് സംവിധലാനത്ിതറെ ഭലാഗമലായി 138 
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്മലാരുതടയും 152 ക്ലാർക്കുമലാരുദ്ടയും 152 പയൂൺമലാരുദ്ടയും ദ്സവനം 
തപർദ്ഫലാമൻസ് ഓഡിറ്് സംവിധലാനത്ിന് ലഭ്മലാക്കുകയും തചയ്തു.
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പഞ്ലായത്് വകുപ്ിദ്റെയും ഡയറക്ടറുദ്ടയും വർദ്ിച് ഉത്രവലാ്ിത്ങ്ങളം 
ചുമതലകളം കണക്ിതലടുത്തു തകലാണ്് G.O(MS)No.15/2008 LSGD dated 15/01/2008, 
എന്ന ഉത്രവനുസരിച്് പഞ്ലായത്തു വകുപ്ിൽ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറുതട തസ്തിക 
സൃഷ്ിച്ചു.

ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളതട ധനവിനിദ്യലാഗത്ിൽ അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണം 
സുപ്രധലാനമലായ മലാറ്ങ്ങൾക്് വഴിതതളിച്ചു. ദ്കരളത്ിൽ നടപ്ലാക്ിയ ശക്തമലായ 
ധനകലാര്വിദ്കന്ദീകരണത്ിതറെ പശ്ലാത്ലത്ിൽ G.O(MS)No.118/09/ LSGD 26-
06-2009 അനുസരിച്് ദ്കരളത്ിതല മുഴുവൻ ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളിലും അക്ൗണ്റെ് 
തസ്തിക സൃഷ്ിച്് ഉത്രവലായി. (8390-13270 ശമ്പള സ് തകയിലിൽ അപ്ർ ഡിവിഷൻ 
ക്ലാർക്കുമലാരുതട തപ്രലാദ്മലാഷൻ തസ്തികയലായലാണ് അക്ൗണ്റെ് തസ്തിക സൃഷ്ിച്ത്. 
തുടർന്ന് സ.ഉ (എം.എസ് ) നമ്പർ 51/2013/ത സ്വ ഭ വ തീയതി തിരുവനന്തപുരം 
07/02/2013 പ്രകലാരം ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളിൽ അസിസ്റ്ററെ് തസക്രട്റി തസ്തിക സൃഷ്ിച്ചു.

സ.ഉ(ലക)നം.2010/2014 ത.സ്വ.ഭ.വ.തിയ്തി 28/11/2014 സർക്ലാർ ഉത്രവ് 
പ്രകലാരം പഞ്ലായത്് വകുപ്ിതല സ് തപഷ്ൽ ദ്ഗ്ഡ് തസക്രട്റി തസ്തികയും തസക്രട്റി 
(ഗ്ലാമപഞ്ലായത്് ) തസ്തികയും ഏകീകരിച്് ഗ്ലാമ പഞ്ലായത്് തസക്രട്റി എന്നലാക്ി 
സർക്ലാർ ഉത്രവ് പുറതപ്ടുവിച്ചു.

പഞ്ലായത്് രലാജ് ഭരണ സംവിധലാനം ശക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച് ഈ 
നടപടികൾ വകുപ്ിതറെ ഘടനയിലും പ്രവർത്നത്ിലും സുപ്രധലാനമലായ മലാറ്ങ്ങൾക്് 
വഴിതതളിക്കുകയുണ്ലായി.

4.1.3. വകുപ്തിടറെ പ്രവർത്ന ഘെന

പഞ്ലായത്തു് വകുപ്ിന് സംസ്ലാനതലത്ിലും ജില്ലാതലത്ിലും കലാര്ലാലയങ്ങളണ്്. 
ജില്ലാ പഞ്ലായത്ിലും ഗ്ലാമപഞ്ലായത്ിലും വകുപ്ിതല ജീവനക്ലാർ 
ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്ണ്് (വകുപ്ിതറെ ഘടനലാപരമലായ ചിത്രം അനുബന്ധം 4.1.1 ആയി 
ദ്ചർത്ിട്ണ്് ).

4.1.3.1. സംസ്യാന തലം

സംസ്ലാനതലത്ിൽ പഞ്ലായത്് ഡയറക്ടർ ദ്മധലാവിയലായി തിരുവനന്തപുരത്തു് 
പഞ്ലായത്് ഡയറക് ദ്രേറ്് പ്രവർത്ിക്കുന്. പഞ്ലായത്് ഡയറക് ദ്രേറ്ിൽ 
പഞ്ലായത്് ഡയറക്ടതറ കൂടലാതത അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ 
(അഡ്ിനിസ് ദ്രേഷൻ), ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ (ഡവലപ്് തമറെ് ), ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ 
(തഡപയൂട്ി ചീഫ് രജിസ്ടലാർ), ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ (ഇലക്ൻ കമ്ീഷൻ),ദ്ജലായിറെ് 
ഡയറക്ടർ (ദ്കരള റൂറൽ എംദ്്ലായ് തമറെ് &തവൽഫയർ തസലാലസറ്ി-തഡപയൂദ്ട്ഷൻ), 
ലഫനലാൻസ് ഓഫീസർ  (തഡപയൂദ്ട്ഷൻ), ദ്ലലാ ഓഫീസർ (തഡപയൂദ്ട്ഷൻ), 
അഡ്ിനിസ് ദ്രേറ്ീവ് അസിസ്റ്ററെ്, സീനിയർ സൂപ്രണ്മലാർ, അക്ൗണ്് സ് ഓഫീസർ 
(തക പി ഇ പി എഫ് ) എന്നീ സംസ്ലാനതല ഉദ്്്ലാഗസ്ർ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്. 
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കൂടലാതത ഈ ഓഫീസിൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്മലാർ, ക്ലാർക്കുമലാർ, ലടപ്ിസ്റ്റുമലാർ, ഓഫീസ് 
അസ്ിസ്റ്റന്റുമലാർ, ലരൈവർമലാർ, പലാർട്് ലടം സ്വീപ്ർ തുടങ്ങിയ ഓഫീസ് ജീവനക്ലാരും 
ദ്സവനം അനുഷ്ിക്കുന്ണ്്. 

4.1.3.2. ജതില്യാ തലം

പഞ്ലായത്് വകുപ്ിതറെ ജില്ലാതല ദ്മധലാവി ഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർ ഓഫ് 
പഞ്ലായത്് ആണ്. ജില്ലാതലത്ിൽ ഡപയൂട്ി ഡയറക്ടതറ കൂടലാതത തപർദ്ഫലാമൻസ് 
ഓഡിറ്ിതറെ പ്രദ്ത്ക ചുമതലയുള്ള അസിസ്റ്ററെ് ഡയറക്ടർ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്. 
പഞ്ലായത്് വകുപ്ിതറെ ജില്ലാതല സംവിധലാനം ഇനി പറയും പ്രകലാരമലാണ് ഇദ്പ്ലാൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.

1. തഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർമലാർ -16 എണ്ം (ഒരു തഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർ തസ്തിക 
ദ്കരള ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്് ഓഫ് ദ്ലലാക്ൽ അഡ്ിനിസ് ദ്രേഷനിലും ഒരു തഡപയൂട്ി 
ഡയറക്ടർ തസ്തിക പലാലക്ലാട് ഗ്ലാമലക്് മി മുദ്ലാലയത്ിലും നിശ്യിക്
തപ്ട്ിരിക്കുന്).

2. അസിസ്റ്ററെ് ഡയറക്ടർമലാർ - 14 എണ്ം 

3.  തഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് ദ്മധലാവിതയ കൂടലാതത ജൂനിയർ 
സൂപ്രണ്മലാർ, ക്ലാർക്കുമലാർ, ലടപ്ിസ്റ്റുമലാർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റുമലാർ, പലാർട്് 
ലടം സ്വീപ്ർ, ലരൈവർ എന്നീ ഓഫീസ് ജീവനക്ലാർ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കു 
ന്. 

4. അസിസ്റ്ററെ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ തപർദ്ഫലാമൻസ് ഓഡിറ്് ടീമിതറെ 
ഭലാഗമലായി അസിസ്റ്ററെ് ഡയറക്ടതറ കൂടലാതത ഓഡിറ്്  സൂപ്ർ ലവസർമലാർ, 
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്മലാർ, ക്ലാർക്കുമലാർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റുമലാർ എന്നീ  
ഉദ്്്ലാഗസ്ർ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്.

4.1.3.3.  പ്രയാകേശതിക തലം
4.1.3.3.1. ജതില്യാപഞ്യായത്ത്

ജില്ലാപഞ്ലായത്ിൽ ഭരണ വിഭലാഗം ദ്മധലാവിയലായ തസക്രട്റിയും ഫിനലാൻസ് 
ഓഫീസറും ദ്കലാൺഫിഡൻഷ്ൽ അസിസ്റ്റന്റും ഒഴിതക സീനിയർ സൂപ്രണ്്, ജൂനിയർ 
സൂപ്രണ്്, തഹഡ് ക്ലാർക്്, ക്ലാർക്കുമലാർ, ലടപിസ്റ്റ്, ലരൈവർ, ഓഫീസ് അറ്ൻഡറെ്, 
പലാർട്് ലടം സ്വീപ്ർ എന്നീ വിവിധ തലത്ിലുള്ള പഞ്ലായത്തു വകുപ്ിതല ജീവനക്ലാർ 
ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്. തസക്രട്റിയും ഫിനലാൻസ് ഓഫീസറും ദ്കലാൺഫിഡൻഷ്ൽ 
അസിസ്റ്റന്റും തഡപയൂദ്ട്ഷനിലലാണ് ഈ സ്ലാപനത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നതു്.  

4.1.3.3.2. ക്യാക്ത് പഞ്യായത്ത്
ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളിൽ പഞ്ലായത്് വകുപ്ിതല ജീവനക്ലാർ ആരും തതന്ന 

ഇല്.
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4.1.3.3.3. ഗ്യാമപഞ്യായത്ത് 

ഗ്ലാമപഞ്ലായത്ിൽ ഇനി പറയുന്നവരലാണ് ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്നത്.

1. പഞ്ലായത്് തസക്രട്റി

2. അസിസ്റ്ററെ് തസക്രട്റി

3. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്്/തഹഡ് ക്ലാർക്്

4. അക്ൗണ്റെ്

5. സീനിയർ ക്ലാർക്് - 2 മുതൽ 4 വതര

6. ക്ലാർക്് - 3 മുതൽ 5 വതര

7. ഓഫീസ് അറ്ൻഡറെ് - 1 മുതൽ 2 വതര

8. ലരൈവർ - 1

9. ലലദ്ബ്റിയൻ - ഏതലാനും പഞ്ലായത്തുകളിൽ മലാത്രം

4.1.4.  ചുമതലകളം ഉത്രവയാേതിത്ങ്ങളം

ദ്കരളത്ിൽ നടപ്ലാക്ിയ അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പഞ്ലായത്് രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളതട അധികലാരങ്ങളിലും ഉത്രവലാ്ിത്ങ്ങളിലും 
അടിസ്ലാന പരമലായ മലാറ്ങ്ങൾക്് വഴിതതളിക്കുകയുണ്ലായി. വികസന ഭരണത്ിതറെ 
ദ്നതൃസ്ലാനദ്ത്ക്് പഞ്ലായത്് രലാജ് സ്ലാപനങ്ങൾക്് ഉയരുന്നതിനും 
സഹലായകമലായി. പഞ്ലായത്് രലാജ് നിയമം 1994 ൽ സമഗ്മലായ മലാറ്ങ്ങൾ വരുത്ി. 
ഭരണഘടനലാ നിയമങ്ങൾക്നുസൃതമലായി പരിഷ് കരിച്് സംസ്ലാന നിയമസഭ 
പലാസ്ലാക്ി. ഇതനുസരിച്് ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകൾക്് 27 അനിവലാര് ചുമതലകളം 14 
തപലാതുചുമതലകളം 19 വിവിധ വിഷയദ്മഖലകളിലലായി 76 വികസന ചുമതലകളം 
നിർവഹിക്ലാനുണ്്. ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകൾക്് മൂന്ന്  തപലാതുവലായ ചുമതലകളം 14 
വിവിധ വിഷയദ്മഖലലാകളിലലായി 28 വികസന ചുമതലകളം നിർവഹിക്ലാനുണ്്. ജില്ലാ 
പഞ്ലായത്തുകൾക്് മൂന്ന്  തപലാതുവലായ ചുമതലകളം 16 വിവിധ വിഷയ ദ്മഖലകളിലലായി 
65 വികസന ചുമതലകളം നിർവഹിക്ലാനുണ്്. ഇതു സംബന്ധിച് വിശ്ലാംശങ്ങൾ 
ദ്കരള പഞ്ലായത്് രലാജ് നിയമത്ിൽ പട്ിക മൂന്ന്, നലാല്, അഞ്് ആയി നൽകിയിട്ണ്്.

അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണത്ിതറെ പശ്ലാത്ലത്ിൽ സ്വയംഭരണ 
സ്ലാപനങ്ങളലായി മലാറിയ പഞ്ലായത്് രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളതട പ്രവർത്നമണ്ഡലം 
പ്രധലാനമലായും ഇനി പറയുന്ന നലാല് ദ്മഖലകളലായി തരംതിരിക്ലാവുന്നതലാണ്.

4.1.4.1. ഭരണപരമയായ ചുമതലകൾ

 ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളിൽ നിക്ിപ്തമലായ അനിവലാര് ചുമതലകൾ (പഞ്ലായത്് 
രലാജ് നിയമം പട്ിക മൂന്ന് ) നിർവഹിക്കുക.
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 ഓഫീസ് പ്രവർത്നം കലാര്ക്മമലാക്കുകയും ഓഫീസിലൂതട തപലാതു ജന
ങ്ങൾക്് ലഭ്മലാദ്ക്ണ് വിവിധ ദ്സവനങ്ങൾ യഥലാസമയം ലഭ്മലാക്കുകയും 
തചയ്യുക.

 പഞ്ലായത്് കൗൺസിൽ ദ്യലാഗം, സ്റ്റലാറെിംഗ് കമ്ിറ്ി ദ്യലാഗം, സ്റ്റിയറിംഗ് 
കമ്ിറ്ി ദ്യലാഗം എന്നിവ ഫലപ്ര്മലായി നടത്തുകയും തീരുമലാനങ്ങൾ എടു
ക്കുകയും യഥലാസമയം നടപ്ലാക്കുകയും തചയ്യുക.

 തീരുമലാനങ്ങൾ നിയമലാനുസൃതമലാണ് എന്റപ്ലാക്കുകയും നീതിപൂർവ്വമലായി 
നടപ്ലാക്കുകയും തചയ്യുക.

 ജനകീയ പകേലാളിത്ം ഉറപ്ലാക്ി ജനലാധിപത്പരമലായും സുതലാര്മലായും 
ഭരണ നിർവഹണം സലാദ്്മലാക്കുക.

 പൗരലാവകലാശദ്രഖ തയ്ലാറലാക്കുകയും യഥലാസമയം പുതുക്ി പരിഷ് കരിച്് 
പ്രസിദ്ീകരിക്കുകയും തചയ്യുക.

 പരലാതി പരിഹലാരസംവിധലാനം ഫലപ്ര്മലായി പ്രവർത്ിപ്ിക്കുകയും ജന
ങ്ങദ്ളലാട് ഉത്രവലാ്ിത്പൂർണമലായി തപരുമലാറുകയും തചയ്യുക.

 അറിയലാനുള്ള അവകലാശം സംരക്ിക്കുകയും സുപ്രധലാന ഭരണ നിർവഹ
ണം സംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ സ്വദ്മധയലാ പ്രസിദ്ീകരിക്കുകയും മുഴുവൻ 
ജനങ്ങൾക്കും ലഭ്മലാക്കുകയും തചയ്യുക.

 ഓഫീസ് പ്രവർത്നം ജനസൗഹൃ്മലാക്ി മലാറ്റുകയും തപലാതുജനങ്ങൾക്് 
തമച്തപ്ട് അടിസ്ലാന സൗകര്ങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഏർതപ്ടുത്തുകയും 
തചയ്യുക.

 ഗ്ലാമസഭകതള ശക്തിതപ്ടുത്ി ചിട്യലായും ഫലപ്ര്മലായും ദ്യലാഗങ്ങൾ സം
ഘടിപ്ിക്കുകയും ഭരണപരമലായ തീരുമലാനങ്ങളിൽ പകേലാളികളലാക്കുകയും 
തചയ്യുക.

 ലകമലാറ്ം തചയ്ത വിവിധ വകുപ്പുകളമലായി ബന്ധതപ്ട് ഉദ്്്ലാഗസ് സംവി
ധലാനതത് ഫലപ്ര്മലായി ഏദ്കലാപിപ്ിക്കുകയും അവതര തീരുമലാനങ്ങളിൽ 
പകേലാളികളലാക്കുകയും തചയ്യുക.

4.1.4.2. വതികസനയാസൂത്രണ ചുമതലകൾ

 പ്രലാദ്്ശിക സലാമ്പത്ിക വികസനത്ിനും സലാമൂഹികനീതിക്കും പ്രകൃതി 
വിഭവ സംരക്ണത്ിനും സഹലായകമലായ പ്രലാദ്്ശിക പദ്തികൾ തയ്ലാ
റലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

 ദ്സവന സംവിധലാനങ്ങൾ കലാര്ക്മമലാക്ി മനുഷ്ദ്ശഷി വികസനം 
സലാദ്്മലാക്കുന്നതിന് സഹലായകമലായി പ്രലാദ്്ശിക പദ്തി തയ്ലാറലാക്ി 
നടപ്ലാക്കുക.

 ദുർബല വിഭലാഗം ജനങ്ങളദ്ടയും പലാർശ്വവൽക്രിക്തപ്ട് ജനങ്ങളദ്ടയും 
ജീവിത ഗുണദ്മന്മ ഉറപ്ലാക്കുന്നതിന് സഹലായകമലായ പ്രലാദ്്ശിക പദ്തി
കൾ തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.
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 പ്രലാദ്്ശിക സലാമ്പത്ിക വികസനത്ിനും സലാമൂഹികനീതി സംരക്ിക്കു 
ന്നതിനും ദ്സവന സംവിധലാനം കലാര്ക്മമലാക്കുന്നതിനും കഴിയുംവിധം 
പശ്ലാത്ല വികസന പദ്തികൾ തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

 സുസ്ിര വികസനം സലാദ്്മലാക്കുന്നതിന് കഴിയും വിധം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങ
തള പരിരക്ിക്കുന്നതിന് സഹലായകമലായ പ്രലാദ്്ശിക പദ്തി തയ്ലാറലാക്ി 
നടപ്ലാക്കുക.

 ലഭ്മലായ വിഭവങ്ങതള സംദ്യലാജിപ്ിച്ചുതകലാണ്് ദ്കന്ദ-സംസ്ലാന ഗവൺ
തമന്റുകളതട വിവിധ വികസന പരിപലാടികതള പ്രലാദ്്ശിക പദ്തിയുമലായി 
സംദ്യലാജിപ്ിച്് തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

 വിവിധ സർക്ലാർ വകുപ്പുകൾ പ്രലാദ്്ശിക വികസനത്ിനലായി രൂപം നൽകു
ന്ന പദ്തികതളയും എം പി മലാരുദ്ടയും എം എൽ എ മലാരുദ്ടയും പ്രലാദ്്ശിക 
വികസന ഫണ്ിദ്നയും പ്രലാദ്്ശിക വികസന പദ്തിയുമലായി ഏദ്കലാപി
പ്ിച്ചു തകലാണ്് സമഗ് പദ്തികളം സംദ്യലാജിത പദ്തികളം തയ്ലാറലാക്ി 
നടപ്ലാക്കുക.

 ്ീർഘകലാല വികസന കലാഴ്ചപ്ലാതടയും സുസ്ിര വികസന ലക്്ങ്ങൾ കണ
ക്ിതലടുത്തുതകലാണ്ം ജീവിത ഗുണദ്മന്മ ഉയർത്തുന്നതിനും ജീവിതദ്യലാഗ്
മലായ നലാടിതന സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും കഴിയുംവിധം പ്രലാദ്്ശിക പദ്തികൾ 
തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

 പ്രലാദ്്ശിക പദ്തിയുതട ഭലാഗമലായി നടത്തുന്ന വിഭവ വകയിരുത്ലും വി
നിദ്യലാഗവും കലാര്ക്മവും ഫലപ്ര്വും ഉപദ്യലാഗക്മവും സലാമൂഹിക വി
കസനത്ിന് പ്രദ്യലാജനകരവുമലാതണന്ന് ഉറപ്ലാക്കുന്ന പ്രലാദ്്ശിക പദ്തി 
രൂപീകരണവും നിർവഹണവും സലാദ്്മലാക്കുക.

 പദ്തിയുമലായി ബന്ധതപ്ട് ധനവിനിദ്യലാഗം സംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ 
സ്വദ്മധയലാ തവളിതപ്ടുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്് ലഭ്മലാക്കുകയും തചയ്യുക.

 വിവിധ തട്കളിലുള്ള പഞ്ലായത്തുകൾ തമ്ിലും പഞ്ലായത്തുകളം സമീപ 
നഗരസഭകൾ തമ്ിലും ദ്യലാജിച്ചുതകലാണ്് സംദ്യലാജിത പദ്തികൾ തയ്ലാ
റലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

4.1.4.3. ധനപരമയായ ചുമതലകൾ 

 പഞ്ലായത്ിൽ ലഭ്മലായ വിവിധ ഫണ്കൾ കലാര്ക്മമലായി സമലാഹരി 
ക്കുകയും ഫലപ്ര്മലായി വിനിദ്യലാഗിക്കുകയും തചയ്യുക.

 പ്രലാദ്്ശിക വിഭവസമലാഹരണ സലാദ്്തകൾ പ്രദ്യലാജനതപ്ടുത്ി പഞ്ലാ
യത്ിതറെ സലാമ്പത്ികലാടിത്റ ശക്തിതപ്ടുത്തുക.

 നികുതി നിർണയം ശലാസ്തീയമലായും നീതിപൂർവ്വമലായും നടപ്ലാക്കുന് എന്റ
പ്ലാക്കുകയും നികുതി ദ്ചലാർച് പൂർണമലായും തടയുകയും തചയ്യുക.

 പഞ്ലായത്ിതറെ വലാർഷിക ബജറ്്  തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് ആവശ്മലായ സഹലാ
യങ്ങൾ ലഭ്മലാക്കുക.
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 വലാർഷിക ബജറ്് വകയിരുത്ൽ അനുസരിച്് ധനവിനിദ്യലാഗ നിയന്ത്രണം 
ഉറപ്ലാക്കുക.

 പ്രലാദ്്ശിക പദ്തിതയ വലാർഷിക ബജറ്റുമലായി സംദ്യലാജിപ്ിച്് വികസന 
ദ്നട്ങ്ങൾ ലകവരിക്ലാൻ സഹലായിക്കുക

 വിവിധ ഓഡിറ്ിംഗ് ടീമുകൾക്ലാവശ്മലായ വിവരങ്ങളം ദ്രഖകളം യഥലാ 
സമയം ലഭ്മലാക്കുകയും സുഗമമലായ ഓഡിറ്ിംഗ് പ്രവർത്നം ഉറപ്ലാക്കുകയും 
തചയ്യുക.

 ഓഡിറ്് റിദ്പ്ലാർട്ിദ്ന്മൽ ആവശ്മലായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും 
ഓഡിറ്് റിദ്പ്ലാർട്് പരസ്തപ്ടുത്തുകയും തചയ്യുക.

 പഞ്ലായത്തുമലായി ബന്ധതപ്ട് കണക്കുകൾ യഥലാസമയം സൂക്് മത 
ദ്യലാതടലാപ്ം കൃത്മലായും തയ്ലാറലാക്കുകയും ബന്ധതപ്ട് ദ്സ്റ്ററ്് തമന്റുകൾ തയ്ലാ
റലാക്ി കൗൺസിലിനും ധനകലാര്സ്റ്റലാറെിംഗ് കമ്ിറ്ിക്കും ഭരണ സമിതി 
അദ്്ക്നും നൽകുക.

 പഞ്ലായത്ിതറെ നികുതി നിർണയം ശലാസ്തീയമലാക്കുകയും പ്രതിമലാസ 
വരവ്-തചലവു് കണക്കും വലാർഷിക വരവ്-തചലവ്  കണക്കും തയ്ലാറലാക്കുക
യും തചയ്യുക.

 വലാങ്ങൽ ചട്ങ്ങളിൽ വ്ക്തമലാക്ിയിട്ള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പലാലിച്ചുതകലാണ്് 
ആവശ്മലായ സലാധന സലാമഗ്ികൾ വലാങ്ങുക.

4.1.4.4. ടപയാതുമരയാമത്ത് പ്രവർത്നങ്ങളമയായതി ബന്ധടപ്ട്ട ചുമതലകൾ

 പ്രലാദ്്ശിക പദ്തിയുമലായി ബന്ധതപ്ട് അടിസ്ലാന സൗകര് വികസന 
തപ്രലാജക്ടുകൾ തയ്ലാറലാക്കുകയും കലാര്ക്മമലായി നടപ്ലാക്കുകയും തചയ്യുക.

 പഞ്ലായത്ിതറെ സമഗ്മലായ ഗതലാഗത വികസനത്ിന് സഹലായകമലായ 
കണക്ടിവിറ്ി ് ലാൻ തയ്ലാറലാക്കുകയും പ്രലാദ്്ശിക പദ്തിയിൽ മുൻഗണനലാ
ക്രമത്ിൽ ഉൾതപ്ടുത്ി നടപ്ലാക്കുകയും തചയ്യുക.

 വിവിധ ദ്കന്ദ-സംസ്ലാനലാവിഷ് കൃത പദ്തികളമലായും വിവിധ വികസന 
വകുപ്പുകളമലായും ബന്ധതപ്ട്് ലഭ്മലായ ധനസഹലായം പ്രദ്യലാജനതപ്ടുത്ി 
അടിസ്ലാന സൗകര്വികസന തപ്രലാജക്ടുകൾ തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

 പഞ്ലായത്ിതറെ വിവിധ ദ്സവന സംവിധലാനങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് അടി
സ്ലാന സൗകര്വികസന സൗകര്ങ്ങളതട തമയിറെനൻസ് സലാദ്്മലാക്കു
ന്നതിന് സഹലായകമലായ ആസ്തി പരിപലാലന ് ലാൻ തയ്ലാറലാക്ി നടപ്ലാക്കുക.

 ലകമലാറി കിട്ിയ വിവിധ വകുപ്പുകളതട സ്ലാപനങ്ങൾ പരിപലാലിക്കുന്നതി
നുള്ള സഹലായങ്ങൾ യഥലാസമയം ലഭ്മലാക്കുക.

വിവിധ തട്കളിലുള്ള പഞ്ലായത്തുകളതട അനിവലാര് ചുമതലകൾ, തപലാതു 
ചുമതലകൾ, വികസന ചുമതലകൾ സംബന്ധിച്് പഞ്ലായത്് രലാജ് ആക്ടിതല പട്ിക 
മൂന്ന്, നലാല്, അഞ്് എന്നിവ അനുബന്ധമലായി ഉള്ളടക്ം തചയ്യുന്.
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4.1.5. വകുപ്പുമയായതി ബന്ധടപ്ട്ട നതിയമങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം

ത്രിതല പഞ്ലായത്് രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളലായ ഗ്ലാമപഞ്ലായത്്, ദ്്ലാക്് 
പഞ്ലായത്്, ജില്ലാ പഞ്ലായത്് എന്നിവിടങ്ങളിതല ഭരണനിർവഹണവും ചുമതലകളം 
വിവിധ നിയമങ്ങതളയും അനുബന്ധ ചട്ങ്ങതളയും അടിസ്ലാനമലാക്ിയലാണ് 
നിർവഹിച്ചുവരുന്നത് (ഇവ അനുബന്ധം 4.1.2 ആയി ദ്ചർത്ിരിക്കുന്).

4.1.6. വകുപ്തിടല നതിലവതിലുള്ള ജീവനക്യാരുടെ വതിശേയാംശങ്ങൾ

പഞ്ലായത്് വകുപ്ിതല വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ജീവനക്ലാരുതട തസ്തികയുതട 
ദ്പരും നിലവിലുള്ള എണ്വും അനുബന്ധമലായി തകലാടുത്ിരിക്കുന്. പട്ികയിൽ 
തഡപയൂദ്ട്ഷനലായി ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്നവതര സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളം 
ഉൾതപ്ടുത്ിയിട്ണ്്. ഇത്  പഞ്ലായത്് ഡയറക് ദ്രേറ്ിൽ നിന്ം ലഭ്മലായ വിവരങ്ങളതട 
അടിസ്ലാനത്ിൽ തയ്ലാറലാക്ിയതലാണ്  (അനുബന്ധം 4.1.3 കലാണുക).

4.2. ഗ്യാമ വതികസന വകുപ്ത്
4.2.1. ആമുഖം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിതല നിലവിതല അഞ്്  വിഭലാഗങ്ങളിൽ വികസന 
കലാര്ങ്ങളതട നടത്ിപ്ിന് പ്രദ്ത്ക പ്രലാവിണ്ം കിട്ിയിട്ള്ള വിഭലാഗമലാണ് ഗ്ലാമ വികസന 
വകുപ്്. സ്വലാതന്ത്ര്ലാനന്തര ഭലാരതത്ിതറെ വികസന മുൻഗണനകളിൽ പ്രധലാനമലായിരുന്ന 
സലാമൂഹിക വികസന പരിപലാടികളതട ദ്കന്ദീകൃത നടത്ിപ്് സംവിധലാനമലായിട്ലാണ് 
ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്് ദ്കന്ദ –സംസ്ലാന തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്നക്മമലാകുന്നത്. 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസംവിധലാനം സുശക്തവും കലാര്ക്മവുമലാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വികസന 
നടത്ിപ്ിനുള്ള സവിദ്ശഷ ഉദ്്്ലാഗസ് സംവിധലാനം സ്വലാഭലാവികമലായും ജനലാധിപത് 
സ്ലാപനങ്ങളിദ്ലക്് ലയിച്ചുദ്ചദ്രണ്തുണ്്. രലാജ്തത് മറ്റു സംസ്ലാനങ്ങളിൽനിന്ം 
വ്ത്സ്തമലായി വിദ്കന്ദീകരണം വളർച് പ്രലാപിച് ദ്കരളത്ിൽ ഗ്ലാമവികസന വകുപ്് 
ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിദ്ധയമലായിതക്ലാണ്ിരിക്കുകയലാണ്. ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളതട 
സഹലായക സംവിധലാനമലായും വിദ്കന്ദീകരണ വികസനപ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
സംസ്ലാനം ഏൽപ്ിക്കുന്ന പ്രദ്ത്ക ്ൗത്ങ്ങളതട ചുമതലക്ലാരുമലായലാണ് വകുപ്് 
നിലവിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.

4.2.2 വകുപ്തിടറെ കേശീയതലത്തിടല നയാൾവഴതികൾ 

ഇന്ത്യുതട ആത്ലാവ് ഗ്ലാമങ്ങളിലലാതണന്ന മഹലാത്ലാഗലാന്ധിയുതട പ്രസ്തലാവന 
വളതര പ്രസിദ്മലാണ്. സ്വലാതന്ത്ര്ം ലഭ്മലായ കലാലത്് ജനസംഖ്യുതട നതല്ലാരു 
ശതമലാനവും ഗ്ലാമങ്ങളിലലായിരുന്. അന്ന്  ഗ്ലാമങ്ങളിതല ജനങ്ങൾ ആശ്രയിച്ിരുന്നത് 
കൃഷിതയയും അനുബന്ധ പ്രവർത്നങ്ങതളയും ആയിരുന്. സ്വതന്ത്ര ഭലാരതത്ിതറെ 
സർക്ലാരിതറെ പ്രലാദ്്ശിക വികസന പരിദ്പ്രക്്ം രൂപതപ്ട്ത് ആ കലാലഘട്ത്ിൽ 
ആദ്ഗലാളമലായി പ്രചലാരമുണ്ലായിരുന്ന പ്രലാദ്്ശിക സമൂഹ വികസന (commu-
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nity development) കലാഴ്ചപ്ലാട് അനുസരിച്ലാണ്. ഇതിതറെ അടിസ്ലാനത്ിലലാണ് 
ഗ്ലാമീണ പലാശ്ലാത്ല സൗകര്ങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനും ് ലാരിദ്് നിർമലാർജനം 
ലക്്മലാക്ിയുമുള്ള പരിപലാടികൾ ദ്നരിട്് നടപ്ലാക്ലാൻ കഴിയുന്ന വിധത്ിലുള്ള 
ലലൻ വകുപ്് ഘടന ദ്്ശീയമലായും സംസ്ലാനതലത്ിലും രൂപതപ്ടുത്തുന്നത്. 
1952 മലാർച്് മലാസമലാണ് ആസൂത്രണകമ്ീഷതറെ ഭലാഗമലായി കമ്യൂണിറ്ി തപ്രലാജക്റ് 
അഡ്ിനിദ്സ്ടഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിറ്ി ദ്പ്രലാജക്ട് അഡ്ിനിദ്സ്ടഷനു കീഴിൽ 
1952 ഒദ്ക്ടലാബർ രണ്ലാം തീയതിയലാണ് ആ്്തത് കമ്യൂണിറ്ി വികസന പരിപലാടി 
നിലവിൽ വരുന്നത്. തുടർന്ന് വ്ത്സ്ത വകുപ്പുകളതട കീഴിലലായി പലതരം മലാറ്ങ്ങദ്ളലാതട 
ഈ പരിപലാടികളതട നടത്ിപ്് തുടർന്വന്.

1974 ഒദ്ക്ടലാബർ മലാസത്ിലലാണ് ഭക്് – കൃഷി മന്ത്രലാലയത്ിതറെ ഭലാഗമലായി ഗ്ലാമ 
വികസന വകുപ്് നിലവിൽ വരുന്നത്. 1979 ഓഗസ്റ്റ് 18-ലാം തീയതി ഗ്ലാമ പുനർനിർമ്ലാണ 
വകുപ്് എന്ന ദ്പരിൽ സ്വതന്ത്ര വകുപ്ലായി ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്് നിലവിൽ വന്. 
1982 ജനുവരി 23നലാണ് ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്ലായി ദ്പര് മലാറുന്നത്. 1985 ജനുവരിയിൽ 
വീണ്ം കൃഷി –ഗ്ലാമ വികസന മന്ത്രലാലയത്ിനു കീഴിൽ പുനതഃസംഘടിപ്ിക്തപടുകയും 
തസപ്റ്ംബർ മലാസദ്ത്ലാതട ഇതു വീണ്ം കൃഷിമന്ത്രലാലയമലായി മലാറുകയും തചയ്തു. 1991 
ജൂലലയിൽ ഗ്ലാമ വികസന മന്ത്രലാലയമലായി വകുപ്് മലാറുകയും 1992 ജൂലലയിൽ 
തരിശുഭൂമി വികസന വകുപ്് ഇതിതനലാപ്ം  കൂട്ിദ്ച്ർക്കുകയും തചയ്തു. 1995 മലാർച്ിൽ 
മന്ത്രലാലയം ഗ്ലാമീണ തതലാഴിൽ മന്ത്രലാലയമലായി പുനതഃനലാമകരണം തചയ്യുകയും ഗ്ലാമീണ 
തതലാഴിൽ, ഗ്ലാമ വികസനം, നീർത്ടലാധിഷ്ിത വികസനം എന്നിങ്ങതന മൂന് വകുപ്പുകൾ 
മന്ത്രലാലയത്ിനു കീദ്ഴ നിലവിൽ വരികയും തചയ്തു. 1999ൽ വീണ്ം ഗ്ലാമ വികസന 
മന്ത്രലാലയമലായി ദ്പരുമലാറ്ി. 

ഗ്ലാമീണ ദ്മഖലയിൽ മലാറ്ത്ിതറെ ചലാലക ശക്തിയലായി ് ലാരിദ്് നിർമലാർജ്ജനം, 
ഗ്ലാമീണ പശ്ലാത്ല വികസനം, ഗ്ലാമീണ തതലാഴിൽ കതണ്ത്ൽ, സലാമൂഹിക 
സുരക് എന്നിങ്ങതന ഒദ്ട്തറ ദ്മഖലകതള സ്പർശിക്കുന്ന വിധത്ിലലാണ് പുതിയ 
ഗ്ലാമ വികസന മന്ത്രലാലയം നിലവിൽ വന്നത്. ്ലാരിദ്്ദ്രഖ എന്ന പുതിയ മലാനകം 
നിലവിൽ വന്നദ്തലാതട ്ലാരി്് ദ്രഖയ്ക കീതഴയുള്ള ജനവിഭലാഗങ്ങളതട ഉന്നമനവും 
്ലാരിദ്് നിർമലാജ്ജനവും ലക്്മലാക്ിയുള്ള പദ്തികൾ അവതരിപ്ിക്തപ്ട് തുടങ്ങി. 

മന്ത്രലാലയത്ിതറെ ഉള്ളടക്ത്ിൽ പിന്നീട് പ്രധലാന മലാറ്ം വരുന്നത് പഞ്ലായത്് 
രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളതട ശലാക്തീകരണവുമലായി ബന്ധതപ്ട്ലാണ്. ഭരണഘടനയുതട 73, 
74 ദ്ഭ്ഗതികൾ പഞ്ലായത്ിരലാജ് സ്ലാപനങ്ങതള സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളലായി 
വികസിപ്ിക്കുന്നതിനു ലക്്ം വച്ചുള്ളതലായിരുന്. ഇക്ലാരണം തകലാണ്് ഇതുമലായി 
ബന്ധതപട്് ഗ്ലാമ വികസനം സംബന്ധിച്്  പുതിയ കലാഴ്ചപ്ലാട് അവതരിപ്ിക്തപ്ട്. 
എല്ലാതരം ഗ്ലാമ വികസന പരിപലാടികളം തതലാഴിൽ സംരംഭങ്ങളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ലാപനങ്ങളതട ഉത്രവലാ്ിത്ത്ിൽ ആയിരിക്ണം എന്ള്ള കലാഴ്ചപ്ലാടലാണ് 
ഇതുമലായി ബന്ധതപട് വികസിച്ചു വന്നത്. ഇതുതകലാണ്് തതന്ന ഗ്ലാമവികസന 
മന്ത്രലാലയത്ിതറെ കീഴിൽ തുല് പ്രലാധലാന്മുള്ള വകുപ്ലായി ഇതു നിലവിൽ വന്. പിന്നീട് 
പഞ്ലായത്ി രലാജ് മന്ത്രലാലയം സ്വന്തന്ത്രമലായിതതന്ന നിലവിൽ വരികയും വീണ്ം 
ഗ്ലാമ വികസന മന്ത്രലാലയത്ിതറെ ഭലാഗമലായി പ്രസ്തുത വകുപ്ിതന ചുരുക്കുകയുമുണ്ലായി. 
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2014 ൽ ഗ്ലാമവികസന മന്ത്രലാലയത്ിതറെ കീഴിൽ അപ്രധലാനമലായ വകുപ്ലായി 
പഞ്ലായത്് വകുപ്പു മലാറുകയും തുടർന്ന് 2019-ൽ ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്് തതന്ന 
പഞ്ലായത്് വകുപ്് ദ്പലാതല മതറ്ലാരു വകുപ്ലായി കൃഷിമന്ത്രലാലയത്ിതറെ കീഴിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചുതുടങ്ങി. 

73-ലാം ഭരണ ഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതിയുതട അടിസ്ലാനത്ിൽ ഗ്ലാമ വികസന മന്ത്രലാലയം 
തതന്ന ചില വികസന പരിപലാടികൾ ആസൂത്രണം തചയ്യുകയുണ്ലായി. 2002 ഡിസംബർ 
മലാസം കുടിതവള്ള പദ്തിയലായി സ്വജൽ ധലാര എന്നലാ ദ്പരിൽ പഞ്ലായത്തുകൾക്് 
തതന്ന ആസൂത്രണം തചയ്തു നടപ്ലാക്ലാൻ കഴിയുന്ന പരിപലാടിക്് തുടക്ം കുറിച്ചു. 2003 
ൽ പഞ്ലായത്തുകളതട പകേലാളിത്ം ഉറപ്പു വരുത്ി നീർത്ടലാധിഷ്ിത വികസന 
പദ്തികൾ നടപ്ലാക്കുന്നതിന് 'ഹരിയലാലി' എന്ന പരിപലാടി ആവിഷ് ക്രിച്ചു നടപ്ലാക്ി 
തുടങ്ങി. 

വനിതലാ ശലാക്തീകരണം തുടക്ം മുതൽ തതന്ന ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്ിതറെ മു
ൻഗണനലാക്രമത്ിനകത്തുണ്ലായിരുന്. പഞ്ലായത്ിരലാജ് സംവിധലാനതിന 
കത്തു തതന്ന തിരതഞ്ടുപ്ിൽ സംവരണദ്മർതപ്ടുത്ിയദ്തലാതട പ്രദ്ത്ക 
സ്തീശലാക്തീകരണപരിപലാടികൾ രൂപകൽപ്ന തചയ്യുന്നതിനപ്പുറം പുതിയ സലാധ്ത 
തുറന്വന്. കൂടലാതത മിക്വലാറും വികസന സ് കീമുകളം നടപ്ിലലാക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്് ദ്നരിട്ള്ളതും നിയമപരമലായതുമലായ ബലാധ്ത 
വന്നദ്തലാതട ഇവയുതട സഹലായക സംവിധലാനതമന്ന നിലയിദ്ലക്് വകുപ്ിന് മലാദ്റണ്ി 
വരുന്ന സലാഹചര്മുണ്ലായി. തതലാഴിലുറപ്് പദ്തിയുതട നിയമത്ിൽ ഗ്ലാമസഭയ്കള്ള 
പ്രലാധലാന്വും നടത്ിപ്് ചുമതലയിദ്ലക്് ഗ്ലാമ പഞ്ലായത്് വരുന്നതും ്ലാരിദ്് 
നിർമലാർജന പദ്തികളതട നടത്ിപ്് സംബന്ധിച് സംഘലാടനത്ിൽ ഉണ്ലായ മലാറ്ം 
കലാണിക്കുന്നതലാണ്.   

ദ്്ശീയമലായി ഗ്ലാമവികസന വകുപ്പും പ്രലാദ്്ശിക വികസന പദ്തികളം 
അമ്പതുകളിൽ തതന്ന ഭരണനയരൂപീകരണത്ിതറെ മുൻഗണനകളലായി 
തീർന്നിരുതന്നകേിലും ദ്കരത്ിതറെ പശ്ലാത്ലത്ിൽ നലാട്ിൻപുറങ്ങളതട വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഭൂപരിഷ് കരണത്ിതറെ പ്രദ്ത്ക പരിസ്ിതിയിൽ വ്ത്സ്ത 
പന്ലാവിലലായിരുന് നിർവഹിക്തപട്ത്.  

4.2.3. ഗ്യാമവതികസനവകുപ്ത്  കകരളത്തിൽ

ദ്കന്ദീകൃത പദ്തിയുതട ഭലാഗമലായി വികസന സ് കീമുകളം പദ്തികളം 
നടത്ിക്കുന്ന വികസന വകുപ്ിൽ നിന്ം കമ്ീഷണദ്ററ്് സംവിധലാനമലായി പിന്നീട് 
രൂപതപ്ട്തലാണ് നിലവിലുള്ള ഗ്ലാമവികസന വകുപ്ിതറെ ചരിത്രം. കമ്ീഷണർ 
തലവനലായും അഡീഷണൽ കമ്ീഷണർമലാരും തഡപയൂട്ി കമ്ീഷണർമലാരും അസ്ിസ്റ്ററെ്  
കമ്ീഷണർമലാരും അടങ്ങുന്ന ഉന്നത ഉദ്്്ലാഗസ് സംഘമലാണ് മുകൾത്ട്് ദ്മൽദ്നലാട്ം 
നടത്തുന്നത്. 

ദ്കരളത്ിൽ ദ്കന്ദ തപലാതുസർവീസിതറെ ഭലാഗമലായി വികസന വകുപ്് 
പ്രവർത്നമലാരംഭിച്ചു.  ദ്്ലാക്് വികസന ഓഫീസർമലാരും ഗ്ലാമദ്സവകനും 
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ദ്സവികയുമടങ്ങുന്ന വികസന നടത്ിപ്് ഭരണസംവിധലാനമലായിരുന് ഇത്. 
വിവിധ ഘട്ങ്ങളിൽ സർക്ലാർ ഉത്രവുകളിലൂതടയും തുടർന്ന് വ്ത്സ്ത സർവീസ് 
ചട്ങ്ങളിലൂതടയുമലാണ് വിവിധ തരത്ിലുള്ള വകുപ്് ദ്കഡർ രൂപതപ്ടുന്നത്.

1967തല വിദ്ശഷലാൽ ചട്ങ്ങളനുസരിച്ചു  സംസ്ലാന തസക്രദ്ട്റിദ്യറ്ിനകത്തുള്ള 
വികസന വകുപ്ിതറെ ഊന്നൽ ആ്ിവലാസി–ആ്ിവലാസി ഇതര വികസന ദ്്ലാക്കുകളം 
വനിതലാ ദ്ക്മവും ആയിരുന്. സലാക്രത നടത്ിപ്ിനുള്ള പ്രദ്ത്ക ഓഫീസറും 
ഇവർതക്ല്ലാം തരേയിനിംഗ് നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധലാനവുമുണ്ലായിരുന്. 

1987-ലലാണ് ഗ്ലാമവികസന വകുപ്് എന്ന ദ്പരിൽ പ്രദ്ത്ക കമ്ീഷണദ്ററ്ിനു  
കീഴിൽ ദ്കരളത്ിൽ പ്രവർത്നമലാരംഭിക്കുന്നത്. വകുപ്ിതറെ ഉന്നത ഉദ്്്ലാഗസ്രലായ 
അഡീഷണൽ ഡവലപ്തമറെ്  കമ്ീഷണർ, ദ്ജലായിൻറ് ഡവലപ്തമറെ്  കമ്ീഷണർ, 
തഡപയൂട്ി ഡവലപ്തമറെ്  കമ്ീഷണർ, എക്്റ്ൻഷൻ തരേയിനിങ് തസൻറർ പ്രിൻസിപ്ലാൾ 
എന്നീ സംസ്ലാനതല ദ്കഡർ എക്്റ്ൻഷൻ വിഭലാഗവും പരിശീലന വിഭലാഗവുമലായി 
ദ്ചർന്നലാണ് പൂർണദ്തലാതിലുള്ള വകുപ്് രൂപതപ്ട്ത്. പഞ്ലായത്് വകുപ്ിൽനിന്ം 
നഗരകലാര്വകുപ്ിൽ നിന്ം വ്ത്സ്തമലായി വികസനദ്്ലാക്കുകളതടയും അതിലൂതടയുള്ള 
വികസന പരിപലാടി നടത്ിപ്ിതറെയും ചുമതലലാസംവിധലാനമലായിരുന് ഗ്ലാമവികസന 
വകുപ്്. വികസന ദ്്ലാക്കുകളലാണ് പിന്നീട് ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളലായി മലാറിയത്. 
ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളലായി ദ്്ലാക്് ഓഫീസുകൾ മലാറുകയും ദ്്ലാക്് വികസന 
ഓഫീസർമലാർ ദ്്ലാക്് തസക്രട്റിമലാരലാതയകേിലും ദ്്ലാക്് വികസന ഓഫീസിതറെ 
ചുമതലക്ലാതരന്ന ഇരട്ദ്റലാൾ ഇവർ നിർവഹിക്കുന്ണ്്.

ഇദ്പ്ലാൾ തസക്രട്റിമലാരലായി അറിയതപ്ടുന്ന പഴയ ദ്്ലാക്് വികസന 
ഓഫീസർമലാരും, ദ്്ലാക്്, വില്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർമലാരുമടങ്ങുന്ന വികസന 
നടത്ിപ്് സംഘവും ദ്ചർന്നതലാണ് ഗ്ലാമവികസന വകുപ്ിതറെ ഫീൽഡ്  തലത്ിലുള്ള 
മുഖ് ചുമതലക്ലാർ. മഹിള ശിശു ദ്ക്മ പ്രവർത്ങ്ങൾ ദ്്ലാക്്  ദ്കന്ദീകൃതമലായി 
സജീവമലായിരുന്ന കലാലത്് നിലവിൽ വന്ന വനിതലാ ഓഫീസർമലാരുതട ഒരു പ്രദ്ത്ക 
ദ്ശ്രണി സംസ്ലാന തലം മുതൽ ഇദ്പ്ലാഴും വലിയ മലാറ്മില്ലാതത നിലനിൽക്കുന്ണ്്. 

വ്ത്സ്ത പരിപലാടികളലായി കലാലലാകലാലം ആവിഷ് കരിക്തപ്ടുന്ന ഗ്ലാമ വികസന 
പദ്തികളതട നടത്ിപ്് ചുമതല കൂടലാതത സ്വതന്ത്ര സ്വഭലാവമുള്ള മിഷനുകളതട 
സംഘടനലാ ചുമതലയും ദ്കരളതത് സംബന്ധിച്ിടദ്ത്ലാളം ഗ്ലാമ വികസന 
വകുപ്ിൽ അർപ്ിതമലാണ്. ദ്്ശീയ തതലാഴിലുറപ്് പദ്തി മിഷതറെ സംസ്ലാന, ജില്ലാ 
ഓഫീസുകളിതല ചുമതലലാ ഉദ്്്ലാഗസ്ന്മലാർ ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്ിൽ നിന്മുള്ളവരലാണ്. 
സംസ്ലാന സർക്ലാരിതറെ ശുചിത്വ മിഷതറെ സംസ്ലാന ഓഫീസിദ്ലയും ജില്ലാ 
ഓഫീസിദ്ലയും പ്രധലാന ഉദ്്്ലാഗസ്തല ജീവനക്ലാർ ഈ വകുപ്ിൽ നിന്ള്ളവരലാണ്.

ഗ്ലാമ വികസന പദ്തികൾ ഏതറക്കുതറ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളതട 
വലാർഷിക പദ്തികളിലൂതട നടന് വരുന്ന ദ്കരളത്ിതറെ മലാറിയ സലാഹചര്ത്ിൽ 
വകുപ്ിതറെ അടിസ്ലാന സ്വഭലാവത്ിൽ തതന്ന മലാറ്ം ആവശ്മലായിരുന്. ദ്്ലാക്് 
വികസന ഓഫീസുകൾ ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളലായദ്തലാതട തതന്ന വലിതയലാരു 
മലാറ്ം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്. എന്നലാൽ വികസന നടത്ിപ്ിനുള്ള ഒരു 
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സവിദ്ശഷ ദ്കഡറിതറെ സഹലായം ഏറ്വും ആവശ്മലായിരുന്ന പഞ്ലായത്തുകൾക്കും 
മുനിസിപ്ലാലിറ്ികൾക്കും ജില്ലാ പഞ്ലായത്തുകൾക്കും ഇത്രതമലാരു സംവിധലാനത്ിതറെ 
ദ്ശഷി ഉപദ്യലാഗിക്തപ്ടുത്ിതയടുക്ലാൻ കഴിയുന്നതിന്  പര്ലാപ്തമലായ ഒരു ഏദ്കലാപിത 
ദ്കഡർ എന്ന ആശയം പല കലാരണങ്ങളലാലും ഇതുവതര നടത്ിതയടുക്ലാൻ 
കഴിയലാതത ദ്പലായി. വികസന പദ്തികൾ കലാര്ക്മമലായി ആസൂത്രണം 
തചയ്യുന്നതിനും നടപ്ലാക്കുന്നതിനും എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങതളയും 
സഹലായിക്കുന്നത്ിനുള്ള സംദ്യലാജിത സംവിധലാനമലായി ഏകീകൃത വകുപ്ിതന 
മലാറ്ിത്ീർക്കുന്നതിലൂതട പുതിയ രൂപപരിണലാമത്ിനു ദ്കരളത്ിതറെ ഗ്ലാമവികസന 
വകുപ്് വിദ്ധയമലാവുന്.    

4.2.3.1. അനുബന്ധ സ്യാപനങ്ങളം സത് കീമുകളം 

സുസജ്ജമലായ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധലാനം വ്വസ്ലാപിതമലാക് 
തപ്ട്ിരിക്കുന്ന ദ്കരളതത് സംബന്ധിച്ിടദ്ത്ലാളം ഗ്ലാമവികസന വകുപ്് തനതലായി 
മലാത്രം തചയ്തിരുന്ന സ് കീമുകളതട നടത്ിപ്് ഇതിനകം തതന്ന ലകമലാറ്ം തചയ്തപ്ട് 
കഴിഞ്ിട്ണ്്. തീവ്രമലായ പരിശീലന പരിപലാടികതള അടിസ്ലാന തപ്ടുത്ിയുള്ള 
ഗ്ലാമീണ വികസനകലാര് നിർവഹണപ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നതലാണ് ഗ്ലാമ വികസന 
വകുപ്ിതറെ അടിസ്ലാന സമീപനം. വകുപ്ിതറെ സർവീസ് ചട്ങ്ങൾ ഇതുതകലാണ്് 
തതന്ന ഒരു പരിധിവതര ഉദ്്്ലാഗസ് തരേയിനിംഗ് സംവിധലാനം ദ്കന്ദീകരിച്ലാണു 
ഉത്ഭവിച്ിട്ള്ളത്. ദ്കരളത്ിതറെ സലാഹചര്ത്ിൽ വികസന പരിപലാടികൾ 
ആവിഷ് കരിച്ചു നടപ്ലാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നഗര ഗ്ലാമ ദ്ഭ്മില്ലാതത എല്ലാ തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ലാപന ജീവനക്ലാർക്കും ലഭ്മലാകണതമന്ന സമീപനം ദ്കരള സർക്ലാർ 
ഇതിനകം എടുത്ിട്ണ്്. വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ എദ്കലാപിപ്ിക്കുന്നതിനലായി 
ജീവനക്ലാർക്് നൽദ്കണ്ന്ന പരിശീലനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളിതല 
എല്ലാ ജീവനക്ലാർക്കും തിരതഞ്ടുക്തപ്ട് പ്രതിനിധികൾക്കും ലഭ്മലാകുന്ന വിധം 
ദ്കന്ദീകൃതമലായി നടത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമലാനവും എടുത്തു കഴിഞ്ിട്ണ്്.

4.2.4. സംസ്യാന ഓഫീസതിടറെ നതിലവതിടല ഘെന

 ഈ വകുപ്ിതറെ വകുപ്് ദ്മധലാവിയലായ ഗ്ലാമ വികസന കമ്ീഷണർ      (ഐ 
എ എസ് )-തന കൂടലാതത അഡീഷണൽ തഡവലപ്് തമറെ് കമ്ീഷണർ, സീനിയർ 
അഡ്ിനിസ് തരേറ്ിവ് ഓഫീസർ, സീനിയർ ഫിനലാൻസ് ഓഫീസർ, ദ്ജലായിറെ് 
തഡവലപ്തമറെ് കമ്ീഷണർ, ഡപയുട്ി തഡവലപ്തമറെ് കമ്ീഷണർ, ദ്സ്റ്ററ്് 
ദ്കലാഓർഡിദ്നറ്ർ (വനിതലാ വികസനം), തഡപയുട്ി ഡയറക്ടർ (പി ആൻഡ്  എം), 
തഡപയുട്ി ഡയറക്ടർ (തസറിതഫഡ് ), അസിസ്റ്ററെ്  തഡവലപ് തമറെ്  കമ്ീഷണർ, 
ഫിനലാൻസ് ഓഫീസർ, അക്ൗണ്് സ് ഓഫീസർ, അഡ്ിനിസ് ദ്രേറ്ിവ് അസിസ്റ്ററെ്, 
സീനിയർ സുപ്രണ്്, എന്നീ സംസ്ലാനതലത്ിലുള്ള ഉദ്്്ലാഗസ്ർ കമ്ീഷണദ്ററ്ിൽ 
ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്. ഇവതര കൂടലാതത അസിസ്റ്ററെ് തസറിതഫഡ് ഓഫീസർ, ജൂനിയർ 
സുപ്രണ്്, തഫയർദ്കലാപ്ി സുപ്രണ്്, തഹഡ് അക്ൗണ്റെ്, റിസർച്് അസിസ്റ്ററെ്, യു ഡി 
ക്ലാർക്്, എൽ ഡി ക്ലാർക്്, സ്റ്റലാറ്ിസ്റ്റിക്ൽ അസിസ്റ്ററെ്, ലടപ്ിസ്റ്റ്, ദ്കലാൺഫിഡൻഷ്ൽ 
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അസിസ്റ്ററെ്, തസ്റ്റദ്നലാ ലടപ്ിസ്റ്റ്, തറദ്ക്ലാർഡ് കീപ്ർ, ഡയു്ിദ്ക്റ്ർ ഓപ്ദ്ററ്ർ, 
ലബൻഡർ, ലരൈവർ, ശിപലായിമലാർ, വലാച്്മലാൻ, പലാർട്് ലടം കണ്ിജറെ് ജീവനക്ലാർ, 
എന്നീ ജീവനക്ലാരും സംസ്ലാനതല ഓഫീസിൽ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന് (വകുപ്ിതറെ 
ഘടനലാപരമലായ ചിത്രം അനുബന്ധം 4.2.1 ആയി ദ്ചർത്ിട്ണ്് ).

4.2.4.1. ജതില്യാ തല ഓഫീസതിടറെ നതിലവതിടല ഘെന 

1. ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്ിതറെ ജില്ലാ തല ഘടക യൂണിറ്ിൽ ഒരു ജനറൽ അസിസ്റ്ററെ് 
ഡവലപ്് തമറെ്  കമ്ീഷണറും (എ ഡി സി) തപർദ്ഫലാർമൻസ് ഓഡിറ്് ഓഫീസറലായി 
മതറ്ലാരു എ ഡി സിയുമലാണ് ദ്മധലാവികളലായിട്ള്ളത്. ജില്ലാ യൂണിറ്ിനു തലാതഴ ദ്്ലാക്് 
തലത്ിൽ തസക്രട്റിമലാരും അവരുതട അനുബന്ധ ഉദ്്്ലാഗസ് സംവിധലാനങ്ങളമലാണ് 
ഉള്ളത് .

കുതറക്ലാലമലായി ജില്ലാ പഞ്ലായത്ിതറെ ഭലാഗമലായുള്ള ഓഫീസലായ പി എ 
യൂണിറ്റും (്ലാരിദ്് ലഘൂകരണ യൂണിറ്റുകൾ) എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓഫീസും ഗ്ലാമ 
വികസന വകുപ്ിതറെ അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന നിലയിലലാണ് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. 
കലാരണം ഈ സ്ലാപനങ്ങളിതല ഉയർന്ന ഉദ്്്ലാഗസ്ർ എല്ലാവരും ഈ വകുപ്ിൽ 
നിന്ള്ളവരലാണ്.

ഈ വകുപ്ിതറെ ജില്ലാ ഘടകത്ിൽ അസിസ്റ്ററെ് ഡവലപ്് തമറെ്  കമ്ീഷണർ (എ ഡി 
സി ജനറൽ), അസിസ്റ്ററെ് ഡവലപ്് തമറെ്  കമ്ീഷണർ (ഏ ഡി സി തപർദ്ഫലാർമൻസ് 
ഓഡിറ്് ), ഡിസ്ടിക് വുമൻ തവൽ തഫയർ ഓഫീസർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്്, ക്ലാർക്കുമലാർ, 
ലടപ്ിസ്റ്റുമലാർ, ലരൈവർ, ഓഫീസ്  അറ്ൻഡറെ് , അസിസ്റ്ററെ് തസറികൾച്ർ ഓഫീസർ 
എന്നീ ഉദ്്്ലാഗസ്ർ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്.

പട്നൂൽകൃഷി ദ്പ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്കുന്നതിന് ദ്നരതത് ഉണ്ലായിരുന്ന തസറിതഫഡ് 
എന്ന സ്ലാപനം പിന്നീട് നിർത്ലലാക്ിയദ്പ്ലാൾ അതിനകത്തുണ്ലായിരുന്ന 
ഉദ്്്ലാഗസ്തര ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്ിൽ വലാനിഷിംഗ് കലാറ്ഗറിയലായി 
ഉൾതപ്ടുത്ിയിരുന്. അവർ അതുദ്പലാതല തുടരുകയലാണ് തചയ്യുക. 

എട്്  ജില്കളിൽ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഡിസ്ടിക് ദ്കലാർഡിദ്നറ്ർമലാരലായി 
തജ ഡി സി റലാകേിലുള്ള ദ്ജലായിറെ് ദ്പ്രലാഗ്ലാം ദ്കലാർഡിദ്നറ്ർമലാരുണ്്. എല്ലാ 
ജില്കളിലും ്ലാരിദ്് ലഘൂകരണ യൂണിറ്ിൽ ദ്മധലാവിയലായി തഡപയുട്ി കമ്ീഷണർ 
റലാകേിലുള്ള ഉദ്്്ലാഗസ്നുണ്്. ഇദ്ദേഹത്ിനു കീഴിൽ തപ്രലാജക്റ് സ്റ്റലാഫ് ആയി മറ്റു 
ഉദ്്്ലാഗസ്രുമുണ്്. 

4.2.4.2. ക്യാക്ത് പഞ്യായത്ത്

ദ്്ലാക്് തസക്രട്റിതയ കൂടലാതത ദ്ജലായിറെ് ബി ഡി ഒ, ജനറൽ എക്്റ്ൻഷൻ 
ഓഫീസർ, എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ ( ഹൗസിംഗ് ) ദ്ഗ്ഡ് II, എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ 
(വുമൻ തവൽഫയർ), വിദ്ല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ ദ്ഗ്ഡ് I, വിദ്ല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ 
ഓഫീസർ ദ്ഗ്ഡ് II, തഹഡ് ക്ലാർക്്, ക്ലാർക്കുമലാർ, ലടപിസ്റ്റ്, ലരൈവർ, ഓഫീസ് 
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അസിസ്റ്ററെ്, പി ടി എസ് എന്നീ ഉദ്്്ലാഗസ്ർ ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്ിൽ ഈ വകുപ്ിതല 
ജീവനക്ലാരലായി ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്. വിദ്ല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർമലാരുതട 
ദ്സവനം ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകൾക്കു് വിട്തകലാടുത്ിരിക്കുന്.

ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളലായി കഴിഞ്ിട്ള്ള  ദ്്ലാക്കു് ഓഫീസുകൾ ഇദ്പ്ലാഴും 
വകുപ്ിതന സംബന്ധിച്ിടദ്ത്ലാളം കീഴ് ത്ല യൂണിറ്റുകളലായി മലാത്രമലായലാണ് 
പരിഗണിക്തപ്ടുന്നത്. ജില്ലാ ഓഫീസ് സംബന്ധിച് വിവരങ്ങളിൽ പല 
ജില്കളം ദ്്ലാക്് തസക്രട്റിമലാതര ദ്്ലാക്് തഡവലപ് തമറെ്  ഓഫീസർമലാരലായി 
ഉൾതപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നതലായലാണ്  കലാണുന്നതു്.

4.2.5. നെപ്യാക്കുന്ന പ്രധയാന പദ്തതികളം  ഉത്രവയാേതിത്ങ്ങളം 

1.  സ്വർണ ജയന്തി ഗ്യാമക�യാസത്ഗയാർ കയയാജന കകന്ദ്രയാവതിഷത് കൃത േയാരതിദ്ധ് നതിർമയാർ
ജ്ജന പദ്തതി : സ്വയം തതലാഴിൽ പരിപലാടിയലാണ് . 1999 ലലാണ് നിലവിൽ 
വരുന്നത്. 1978 മുതൽ വ്ത്സ്ത കലാലയളവുകളിൽ നടപ്ിലലാക്ി വന്നിരുന്ന 
ഐ ആർ ഡി പി, ലരേസം മില്്ൺ തവൽ പദ്തി, ഗംഗ കല്ലാൺ ദ്യലാജന, 
ഡി. ഡ്യു, സി ആർ എ, ഗ്ലാമീണ ലകതത്ലാഴിലുപകരണ പദ്തി എന്നീ 
പദ്തികൾ ലയിപ്ിച്ലാണ് ഈ പദ്തി രൂപകൽപ്ന തചയ്തിട്ള്ളത്. ദ്്ലാക്് 
പഞ്ലായത്ിനലാണ് നടത്ിപ്് ചുമതല.

2.  ഇന്തിര ആവയാസത് കയയാജന: ഗ്ലാമീണ ദ്മഖലയിൽ ്ലാരിദ്് ദ്രഖയ്ക്ക് തലാതഴ 
യുള്ളവർക്് സൗജന്മലായി വീട് നിർമിക്കുവലാൻ സഹലായം നൽകുന്ന ദ്കന്ദലാ
വിഷ് കൃത പദ്തിയലാണ്. 1996 ജനുവരി മുതലലാണ് സ്വതന്ത്ര പദ്തിയലായി 
നടപ്ലാക്ലാൻ തുടങ്ങിയത്. നിർവഹണ ഏജൻസി ജില്ലാ ് ലാരിദ്് നിർമ്ലാർ
ജന യൂണിറ്ലാണ്. ഗ്ലാമ പഞ്ലായത്തുകൾ ഗ്ലാമ സഭകൾ വഴി ഗുണദ്ഭലാക്തലാ
ക്തള തിരതഞ്ടുക്കുന്. 

3.  മഹയാത്യാഗയാന്ധതി കേശീയ ഗ്യാമീണ ടതയാഴതിലു�പ്ത് പദ്തതി (എം ജതി എൻ ആർ 
ഇ ജതി എ) : അവി്ഗ്ധ കലായിക തതലാഴിൽ തചയ്ലാൻ സന്നദ്തയുള്ള പ്രലാ
യപൂർത്ിയലായ അംഗങ്ങൾ ഉൾതപ്ട് ഗ്ലാമീണ ദ്മഖലയിതല ഓദ്രലാ കുടും
ബത്ിനും പ്രതിവർഷം 100 ്ിവസം അധിക തതലാഴിലിനു നിയമപരമലായ 
ഉറപ്പു നൽക്കുന്. പദ്തി ആസൂത്രണതിനും നടത്ിപ്ിനും ഉള്ള നടപടികൾ 
പഞ്ലായത്് രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളിലൂതടയലാണ് നടത്തുക. 

4.  സംകയയാജതിത തരതിശുഭൂമതി വതികസന പദ്തതി/ ഹരതിയയാലതി/ സംകയയാജതിത നീർത്െ 
മയാകനജത് ടമറെത്  പരതിപയാെതി: 1989 മുതൽ ദ്കന്ദ ഗവൺതമറെ്  തരിശു നിലങ്ങൾ പച് 
പിടിപ്ിക്കുന്നതിനലായി നടപ്ലാക്കുന്ന പദ്തിയലാണിത് . ഗ്ലാമപ്രദ്്ശങ്ങളിൽ 
പഞ്ലായത്ി രലാജ് സ്ലാപനങ്ങളതട പകേലാളിത്ം ഉറപ്ലാക്ി തകലാണ്് 2003 
മുതൽ മലാർഗ നിർദ്്ശങ്ങളിൽ മലാറ്ം വരുത്ിതക്ലാണ്് പദ്തി പുനരലാരംഭിച്ചു. 
ഹരിയലിയുതട നിർവഹണ ഏജൻസികൾ ദ്്ലാക്് പഞ്ലായലാത്തുകളലാണ്. 

5.  സംകയയാജതിത നീർത്െ മയാകനജത്മറെത് പരതിപയാെതി (ഐ ഡ്്യു എം പതി) : ദ്കന്ദ
സർക്ലാർ ധനസഹലായദ്ത്ലാതട 2009-2010 സലാമ്പത്ിക വർഷം മുതൽ 
സംസ്ലാനതത് തിരതഞ്ടുക്തപ്ട് ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്തുകളിൽ ഗ്ലാമ 
വികസന വകുപ്ിതറെ ദ്നതൃത്വത്ിൽ നടപ്ിലലാക്ിവരുന്. 
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6.  പ്രധയാൻമന്തതി ഗ്യാമ സഡകത് കയയാജന (പതി എം ജതി എസത് വവ): ്ലാരിദ്് നിർ
മലാർജനത്ിതറെ ഭലാഗമലായി ഗ്ലാമീണ ദ്മഖലയിതല ദ്റലാഡ് ബന്ധമില്ലാതത 
കിടക്കുന്ന ആവലാസ ദ്കന്ദങ്ങതള പ്രധലാന ദ്റലാഡുമലാദ്യലാ ആവലാസ ദ്കന്ദങ്ങ
ളമലാദ്യലാ വ്ലാപലാര ദ്കന്ദങ്ങളമലാദ്യലാ എല്ലാ കലാലലാവസ്യിലും അനുദ്യലാജ്
മലായ ദ്റലാഡ് മുഖലാന്തിരം ബന്ധിപ്ിക്കുവലാനലായി 2000ൽ ആരംഭിച്തലാണ് പി 
എം ജി എസ് ലവ. ഫണ്് മുഴുവനലായും ദ്കന്ദ ഗവർതമറെലാണ് വഹിക്കുന്നത്. 
്ലാരിദ്് നിർമലാർജന യുണിറ്് ആണ് നടത്ിപ്ിതറെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. 

7.  റൂ�ൽ ഇൻഫ്യാസ്ട്രകത്ചർ ടഡവലപ്ത് ടമറെത്  ഫണ്ത് (ആർ ഐ ഡതി എഫത് ) : ഗ്ലാമ 
പ്രദ്്ശങ്ങളിൽ വിവിധ ദ്മഖലകളിലുള്ള അടിസ്ലാന സൗകര്ങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്ദ്ത്ലാതട 1995-96 മുതൽ നബലാർഡ് നടപ്ലാക്കുന്ന 
പദ്തിയലാണ് ഗ്ലാമീണ അടിസ്ലാന സൗകര് വികസന പദ്തി. ത്രിതല 
പഞ്ലായത്തുകൾക്് ദ്നരിട്ലാണ് നബലാർഡ് സഹലായം നൽകുന്നത്. 

8.  സമ്പൂർണ ശുചതിത്വ യജ്ം (െതി എസത് എസതി): ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ അവദ്ബലാധം 
വളർത്തുന്നതിനും പ്രലാദ്യലാഗിക ശുചിത്വ പദ്തികൾ നടപ്ിലലാക്കുന്നതിനു
മലായലാണ്  2001-ൽ  ദ്കന്ദ ഗവർതമറെ്  സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപലാടി ആരം
ഭിച്ത് . ജില്ലാ തല ്ലാരിദ്് ലഘൂകരണ യൂണിറ്ിതറെ ഭലാഗമലായി ത്രിതല 
പഞ്ലായത്തുകളിലൂതട ഈ പദ്തികൾ നടപ്ലാക്ിവരുന്. 

4.2.6. വകുപ്തിടല നതിലവതിടല ജീവനക്യാരുടെ വതിശേയാംശങ്ങൾ

ഗ്ലാമ വികസന വകുപ്ിൽ നിന്ം കമ്ീഷൻ ആവശ്തപ്ട്തനുസരിച്് 
ജീവനക്ലാതരക്കുറിച്്  ലഭ്മലായ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 4.2.2 ആയി ദ്ചർത്ിരിക്കുന്. 
അഡീഷണൽ തഡവലപ് തമറെ് കമ്ീഷണർ മുതൽ വി ഇ ഒ മലാർ വതരയുള്ള വികസന 
ദ്കഡർ ഉദ്്്ലാഗസ്രുതടയും അനുബന്ധ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റലാഫിതറെയും തസ്തികകളം 
എണ്വും ശമ്പള സ് തകയിൽ അനുസരിച്് തകലാടുത്ിരിക്കുന്. വകുപ്ിനകത്് ദ്ജലാലി 
തചയ്യുന്നവർക്് പുറതമ വിവിധ മിഷനുകളിലും പരിശീലന സ്ലാപനങ്ങളിലുമലായി 
വിന്സിക്തപ്ട്ിരിക്കുന്നതലാണ് ഗ്ലാമവികസന വകുപ്ിതല ഉദ്്്ലാഗസ്രുതട നിര.

4.3. നഗരഗ്യാമയാസൂത്രണ വകുപ്ത്

4.3.1. ആമുഖം

ദ്കരളത്ിതല  ഗ്ലാമങ്ങളദ്ടയും പട്ണങ്ങളദ്ടയും ശലാസ്തീയ ആസൂത്രണം ലക്്ം 
തവച്ചുതകലാണ്് 1957-ലലാണ് മുഖ് നഗരലാസൂത്രകൻ വകുപ്് ദ്മധലാവി ആയിതക്ലാണ്് ദ്കരള 
സംസ്ലാന നഗരലാസൂത്രണ വകുപ്് പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ത്. തുടർന്ന് വിവിധ സർക്ലാർ 
ഉത്രവുകൾ പ്രകലാരം വിവിധ ദ്നതൃതസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്ി ഈ വകുപ്ിതറെ 
തുടർപ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്വരികയലാണ്. ഗ്ലാമങ്ങളതട സമഗ് വികസനവും നഗരങ്ങളം 
ഗ്ലാമങ്ങളം ഉൾതക്ലാള്ളുന്ന ദ്മഖലലാടിസ്ലാനത്ിലുള്ള ആസൂത്രിത വികസനവും 
വകുപ്ിതറെ പ്രവർത്നത്ിൽ ഉൾതപ്ടുത്ിതക്ലാണ്് 1999-ൽ നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ 
വകുപ്് എന്ന് പുനർനലാമകരണം തചയ്യുകയുണ്ലായി. 2014 ൽ വകുപ്ിതറെ കലാര്ക്മമലായ 
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പ്രവർത്നത്ിനും ദ്വണ്ി സർക്ലാർ രണ് മുഖ്നഗരലാസൂത്രകരുതട തസ്തിക 
സൃഷ്ിക്കുകയും വകുപ്ിതന രണ്്  വിഭലാഗം ആക്ി മലാറ്റുകയും തചയ് തു. ഒരു വിഭലാഗം 
ആസൂത്രണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് തപലാതുവിഷയങ്ങൾ ലകകലാര്ം തചയ്യുന്നതിനു 
ദ്വണ്ി മുഖ്നഗരലാസൂത്രക (ജനറൽ) തറെ ദ്നതൃത്വത്ിലുള്ളതും വിവിധ തലത്ിലുള്ള 
ആസൂത്രണ രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ി മുഖ്നഗരലാസൂത്രകൻ (്ലാനിംഗ് ) 
തറെ ദ്നതൃത്വത്ിലുള്ള വിഭലാഗവും രൂപീകരിച്് പ്രവർത്ിക്കുന്.

4.3.2. വകുപ്തിടറെ രൂപീകരണ ചരതിത്രം

രലാജ്ത്ിതറെ സമഗ്വും സന്തുലിതവുമലായ വികസനത്ിനുദ്വണ്ി ദ്കരള 
സംസ്ലാനരൂപീകരണത്ിനു മുമ്പ് തതന്ന തിരുവിതലാംകൂർ രലാജഭരണകലാലത്തും മദ്ലാസ് 
പ്രവിശ്യിൽ ഉൾതപ്ടുന്ന മലബലാർ പ്രദ്്ശത്തും ബ്ിട്ീഷ് ഭരണകലാലത്തും സമഗ് 
നഗരലാസൂത്രണത്ിനും ഗ്ലാമലാസൂത്രണത്ിനും ദ്വണ്ിയുള്ള പ്രവർത്നമുണ്ലായിരുന്. 
ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു നിയമപരമലായ സംരക്ണം നൽകുന്നതിന് തിരുവിതലാംകൂർ 
നഗരലാസൂത്രണ നിയമം(1108 EM) തിരുവിതലാംകൂർ നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ നിയമം 
(1120 EM) എന്നീ നിയമങ്ങൾ തിരുവിതലാംകൂർ പ്രദ്്ശത്തും മദ്ലാസ് നഗരലാസൂത്രണ 
നിയമവും (1920) ചട്വും മലബലാർ പ്രദ്്ശത്തും നിലവിലുണ്ലായിരുന്. ബ്ിട്ീഷ് 
ഭരണത്ിൽ നിന്ം സ്വലാതന്ത്ര്ം കിട്ിയതിനുദ്ശഷം ദ്കരള സംസ്ലാനം 
രൂപീകൃതമലാവുകയും തുടർന്ന് വിവിധ പ്രധലാന വകുപ്പുകൾ ഭരണസംവിധലാനത്ിൽ 
വരുകയും തചയ്തു. ശലാസ്തീയ ആസൂത്രണം നടപ്ിലലാകുന്നതിനലായി 1957 ൽ ചീഫ് ടൗൺ 
്ലാനർ ദ്മലാധലാവിയലായി നഗരലാസൂത്രണ വകുപ്് സംസ്ലാനത്് നിലിൽ വരുകയും 
തുടക്ത്ിൽ തകലാച്ിയിലും ദ്കലാഴിദ്ക്ലാട്ം നഗരലാസൂത്രകൻമലാർ ദ്മലധികലാരികളലായി 
രണ് ദ്മഖലലാ കലാര്ലാലയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ലായി. തുടർന്ന് വിവിധ ജില്കളിൽ 
സർക്ലാർ ഉത്രവുകൾ വഴി വിവിധ കലാലഘട്ത്ിൽ ആസൂത്രണ കലാര്ലാലയങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു. പലദ്പ്ലാഴും പുതിയ ജില്കൾ സംസ്ലാനത്് രൂപീകരിക്കുന്നതിദ്നലാടു 
അനുബന്ധമലായി പുതിയ ജില്ലാ കലാര്ലാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനലാൽ വിവിധ 
ജില്കളിൽ ഒരു തപലാതു ഏകീകൃത ജീവനക്ലാരുതട രീതിയും എണ്വും ഉണ്ലായിട്ില്. 
അതുദ്പലാതല ആ്്കലാലത്് തചറുപട്ണങ്ങൾക്് മലാസ്റ്റർ ് ലാൻ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനലായി 
ജൂനിയർ ടൗൺ ്ലാനറുതട ദ്നതൃത്വത്ിലുള്ള ക്ലാമ്പ് ഓഫീസുകളണ്ലായിരുന്. 
അത് കലാലക്രദ്മണ ജില്ലാ കലാര്ലാലയങ്ങളിൽ കൂട്ി ദ്ചർക്കുകയുണ്ലായി. 73-ലാം 74-ലാം 
ഭരണഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതിയുതട തുടർച്യലായി സമഗ് ആസൂത്രണവും വികസനവും ഗ്ലാമ 
പ്രദ്്ശങ്ങൾക്കും ഉൾതക്ലാള്ളുന്നതിനലായി ഈ വകുപ്ിതന 1999ൽ നഗരഗ്ലാമസൂത്രണ 
വകുപ്് എന്ന് പുനർ നലാമകരണം തചയ്തു. 2014ൽ സർക്ലാർ രണ്്  ചീഫ് ടൗൺ ്ലാനർ 
തസ്തിക സൃഷ്ിക്കുകയും പ്രവർത്നങ്ങതള രണ് വിഭലാഗമലായി നിശ്യിച്ചു കുറച്ചുകൂടി 
കലാര്ക്മമലായുള്ള സർക്ലാർ വകുപ്ലായി രൂപതപ്ട്.

4.3.3. കയാഴ്ചപ്യാെത്

 ആസൂത്രിതവും സന്തുലിതവും സംദ്യലാജിതവുമലായ വികസനം സംസ്ലാനത്് 
ഉറപ്് വരുത്തുന്നത് വഴി ആദ്രലാഗ്പരവും സുഖകരവും മദ്നലാഹരവുമലായ ഒരു ജീവിത 
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പരിതസ്ിതി സൃഷ്ിതച്ടുക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ി, സമഗ്മലായ ആസൂത്രണത്ിനും 
അനുബന്ധമലായ സലാദ്കേതിക ഉപദ്്ശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സംസ്ലാന സർക്ലാരിതറെ 
പ്രധലാനതപ്ട് ഒരു വകുപ്ലായി പ്രവർത്ിക്കുക എന്നതലാണ് ഈ വകുപ്ിതറെ പ്രധലാന 
കലാഴ്ചപ്ലാട്.

 കൂടലാതത സംസ്ലാനത്ിതറെ സലാമൂഹിക, സലാമ്പത്ിക, ഭൗതികമലായ വിവരങ്ങൾ 
സമഗ്മലായി ഉൾതക്ലാണ്് ശലാസ്തീയമലായ വിവിധ ആസൂത്രണ രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്ി 
അംഗീകലാരം നൽകുന്നതിന് സർക്ലാരിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കും 
ദ്വണ്ന്ന സലാദ്കേതിക ഉപദ്്ശങ്ങൾ നൽകുക, ആസൂത്രണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങളതട 
സലാദ്കേതിക ദ്മൽദ്നലാട്ം വഹിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂതട സംസ്ലാനത്ിതറെ 
സമഗ് വികസനം സലാധ്മലാക്കുന്നതിന് സർക്ലാരിതന സഹലായിക്കുക എന്നതും ഈ 
വകുപ്ിതറെ കലാഴ്ചപ്ലാടിൽ തപട്തലാണ്.

4.3.4.  വകുപ്തിടറെ പ്രവർത്ന ലക്ധ്ം

1. ആസൂത്രണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് വിവിധ രൂപദ്രഖകളലായ സംസ്ലാനതല 
വികസന പരിദ്പ്രക്്ം, സമഗ് ജില്ലാ വികസന രൂപദ്രഖ, ദ്മഖലലാ/
ഉപദ്മഖലലാ വികസന രൂപദ്രഖകൾ, വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപ
നങ്ങൾക്ലായുള്ള പ്രലാദ്്ശിക വികസന രൂപദ്രഖ, വിശ് വികസന നഗരലാ
സൂത്രണ പദ്തികൾ തുടങ്ങിയവ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിദ്റെയും മൂല്നിർണയം 
നടത്തുന്നതിദ്റെയും സംസ്ലാനത്ിതറെ പ്രധലാന വകുപ്ലായി പ്രവർത്ിക്കുക.

2. സംസ്ലാനത്ിതറെ ഭൂപ്രദ്്ശം ഫലപ്ര്മലായി വിനിദ്യലാഗിക്കുന്നതിന് ദ്വ
ണ്ിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പ്രവർത്ന രീതികൾ, നൂതനവും ഏകീകൃതവും 
പ്രലാദ്യലാഗികവുമലായ നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ദ്വണ്ിയുള്ള നിയമ 
നിർമ്ലാണത്ിനുള്ള കരട് ദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്ി സർക്ലാരിന് അംഗികലാര
ത്ിനലായി സമർപ്ിക്കുക.

3. സംസ്ലാനത്ിതറെ ആസൂത്രണത്ിന് ദ്വണ്ി ദ്്ശീയ/അന്തർദ്്ശീയ 
ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തികൾ ഫലപ്ര്മലായി നടപ്ിലലാക്കുന്നതിന് സർക്ലാ
രിതറെ പ്രധലാനതപ്ട് ഒരു വകുപ്ലായി പ്രവർത്ിക്കുക.

4. വികസന പദ്തികളമലായി ബന്ധതപ്ട്ള്ള നിർവഹണകലാര്ങ്ങളിൽ ദ്മൽ
ദ്നലാട്ം നടത്തുദ്മ്പലാൾ അതിന് ദ്വണ്ന്ന സലാദ്കേതിക ഉപദ്്ശങ്ങൾ സർ
ക്ലാരിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കും  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപന
ങ്ങൾക്കും നൽകുക.

5. ആസൂത്രണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട്ള്ള ആശയങ്ങൾ, 
രീതിശലാസ്തം, വലാ്മുഖം തുടങ്ങിയവയിൽ ക്ിപ്തകലാലയളവിൽ ചിട്ദ്യലാടുകൂടിയ 
ഗദ്വഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്ിക്കുക.

6. ദ്കന്ദസംസ്ലാന സർക്ലാരുകളതട നിർദ്ദേശലാനുസരണം സലാദ്കേതിക ആസൂ
ത്രണപരമലായ വിഷയങ്ങതള സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തയ്ലാറലാക്ി 
നൽകുക.
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7. ജനങ്ങൾക്് ആസൂത്രണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ അവദ്ബലാധം 
ഉണ്ലാക്കുന്നതിനും വകുപ്ിതല ജീവനക്ലാരുതട കലാര്ദ്ശഷി വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന
തിനും നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണത്ിതല നവീന സമീപനങ്ങൾ, സലാദ്കേതങ്ങൾ, 
വിവിര സലാദ്കേതിക വി്്യുതട പ്രദ്യലാഗം ഇവയിൽ വ്ക്തമലായ അവദ്ബലാധം 
ഉണ്ലാക്കുന്നതിനും ദ്വണ്ിയുള്ള പരിശീലന പരിപലാടികൾ വിവിധ ഏജൻ
സികൾ മുദ്ഖന സംഘടിപ്ിക്കുക.

4.3.5.  വകുപ്തിടറെ പ്രധയാന േൗതധ്ം

 ലഭ്മലായ വിഭവങ്ങളതട ഫലപ്ര്മലായ വിനിദ്യലാഗത്ിലൂതട ഏവർക്കും 
തൃപ്തികരമലായ രീതിയിൽ ആസൂത്രിതവും സന്തുലിതവും സംദ്യലാജിതവുമലായ 
വികസനത്ിന് ദ്വണ്ി സംസ്ലാനത്ിനും, ജില്യ്കം വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ലാപനങ്ങൾക്കും സമഗ് ആസൂത്രണ കലാഴ്ചപ്ലാടിൽ വികസന രൂപദ്രഖ 
തയ്ലാറലാക്കുക, ആസൂത്രണ, സലാദ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ സർക്ലാരിനും തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കും ഉപദ്്ശം നൽകുക, സംസ്ലാനത്ിതറെ ലജവ 
ലവവിധ്ങ്ങളതട സംരക്ണം, സംസ്ലാനതത് നഗരപ്രദ്്ശങ്ങൾക്് ദ്വണ്ി 
്ലാർശിക സൗന്ദര്ലാവദ്ബലാധദ്ത്ലാതടയുള്ള സലാമൂഹിക സലാമ്പത്ിക വികസനം, 
ആസൂത്രിത പരിതതഃസ്ിതിയുതട രൂപീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഫലപ്ര്മലായി യഥലാസമയം ഇടതപടുന്നതിനും സർക്ലാരിതറെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്് 
പ്രദ്ത്ക ലക്്ം നിറദ്വറ്റുന്നതിനുമലായി വകുപ്് വ്ത്സ്തങ്ങളലായ പ്രദ്ത്ക ് ൗത്ങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്ലാറുണ്്.

4.3.6.  നതിലവതിലുള്ള പ്രധയാന ചുമതലകൾ

1. സംസ്ലാനത്ിതറെ സലാമൂഹിക, സലാമ്പത്ിക, ഭൗതിക, വിവരങ്ങൾ സമഗ്
മലായി ഉൾതക്ലാണ്് ശലാസ്തീയമലായ രീതിയിൽ ആസൂത്രണ സമീപനദ്ത്ലാതട 
വിവിധ തലങ്ങളിൽ രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് സർക്ലാരിനും ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ സമിതിക്കും  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കും ദ്വണ്ന്ന 
സലാദ്കേതിക ഉപദ്്ശങ്ങൾ നൽകുക.

2. സംസ്ലാന നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ നിയമം (2016) അനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്രണ 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങളതട സലാദ്കേതിക ദ്മൽദ്നലാട്ം വഹിക്കുക.

3. സംസ്ലാനതത് വിവിധ തദ്ദേശസ്ലാപനങ്ങൾക്കുദ്വണ്ി ദ്മഖലലാ/ ഉപദ്മ
ഖലലാ/പ്രലാദ്്ശിക തലങ്ങളിലുള്ള വിവിധ വികസന രൂപദ്രഖകളതടയും 
വിശ് നഗരലാസൂത്രണ പദ്തികളദ്ടയും തയ്ലാറലാക്ൽ/പുതുക്ൽ.

4. സർക്ലാർ ഉത്രവ് (സലാ)നമ്പർ 354/07/തസ്വഭവ. തീയതി. 1/2/2007 
അനുസരിച്് സംസ്ലാനതല വികസന പരിദ്പ്രക്്ം തയ്ലാറലാക്കുന്നതിദ്നലാ
തടലാപ്ം അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുക.

5. ജില്ലാ/ദ്മഖല/പ്രലാദ്്ശിക തലത്ിലുള്ള വികസന രൂപദ്രഖകൾ ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ സമിതിയ്കദ്വണ്ി തയ്ലാറലാക്കുക/പുതുക്കുക.
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6. ദ്കന്ദ നഗരവികസന മന്ത്രലാലയത്ിതറെ ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തിയലായ 
ദ്്ശീയ നഗരവിവര സംവിധലാന പദ്തി നടപ്ിലലാക്കുന്നതുമലായി ബന്ധതപ്ട്് 
തിരതഞ്ടുത് പട്ണങ്ങളതട ജിദ്യലാഗ്ഫിക്ൽ ഇൻഫർദ്മഷൻ സിസ്റ്റം 
(GIS) തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനുദ്വണ് സലാദ്കേതിക സഹലായം നൽകുക.

7.  1999-തല ദ്കരള മുനിസിപ്ലാലിറ്ി തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ത്ിതല 154ലാം 
വ്വസ് പ്രകലാരം രൂപീകരിച്ിട്ള്ള ആർട്് & തഹറിദ്റ്ജ് കമ്ീഷതറെ 
തടക് നിക്ൽ തസക്രദ്ട്റിയറ്് ആയി പ്രവർത്ിക്കുയും ഇതിദ്നലാട് അനുബ
ന്ധിച്ചുള്ള ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുകയും തചയ്യുക.

8. സംസ്ലാനത്ിന് ദ്വണ്ിയുള്ള നഗരഗ്ലാമസൂത്രണ നിയമവും മുനിസിപ്ലാലി
റ്ികൾക്കും പഞ്ലായത്തുകൾക്കും ബലാധകമലായ തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങൾ 
യഥലാസമയം ദ്വണ് മലാറ്ങ്ങൾ വരുത്തുകയും, ടൗൺ ് ലാനിംഗ് നിയമം, തകട്ിട 
നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫലപ്ര്മലായി നടപ്ിൽ വരുത്തുന്നതിന് 
ആവശ്മലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും തചയ്യുക.

9. നഗരലാസൂത്രണ നിയമവുമലായും തകട്ിട നിർമ്ലാണ നിയമവുമലായും ബന്ധതപ്ട് 
വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സലാദ്കേതിക ഉപദ്്ശങ്ങൾ സംസ്ലാന സർ
ക്ലാരിനും വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കും 
നൽകുക.

10. മുനിസിപ്ലാലിറ്ി/പഞ്ലായത്് ബിൽഡിംഗ് ചട്ങ്ങൾ/ഇതര നിയമങ്ങൾ 
ചട്ങ്ങൾ പ്രകലാരം വികസനത്ിദ്നലാ തകട്ിട നിർമ്ലാണങ്ങൾദ്ക്ലാ ആവ
ശ്മലായ അംഗീകലാരങ്ങൾ നൽകുക.

11. വകുപ്ിതല ജീവനക്ലാരുതട കലാര്ദ്ശഷി വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും നഗരഗ്ലാ
മസൂത്രണത്ിതല നൂതന സമീപനങ്ങൾ, വിവര സലാദ്കേതിക വി്്യുതട 
പ്രദ്യലാഗം ഇവയിൽ വ്ക്തമലായ അവദ്ബലാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ദ്വണ്ി
യുള്ള പരിശീലന പരിപലാടികൾ സംഘടിപ്ിക്കുക.

12. ആസൂത്രണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് ഗദ്വഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുക.

13. വകുപ്ിതറെ വിവിധ ആസൂത്രണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്ലാവശ്മലായ 
സ്ിതിവിവരക്ണക്കുകൾ, വകുപ്പുമലായി ബന്ധതപ്ട് വിവിധ ദ്കന്ദലാവി
ഷ് കൃത പദ്തികൾക്കും സംസ്ലാന ആവിഷ് കൃതപദ്തികൾക്കുമലാവശ്മലായ 
സ്ിതി വിവരക്ണക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുതട ദ്ശഖരണം, ദ്ക്രലാഡീകരണം, 
വിശകലനം എന്നിവ തചയ്യുക.

4.3.6.1. പ്രധയാന അനുബന്ധ ചുമതലകൾ

1. സംസ്ലാനതല വികസന പരിദ്പ്രക്്ം തയ്ലാറലാക്കുന്നതിദ്നലാതടലാപ്ം അനു
ബന്ധ വിഷയങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് സമഗ് വികസന രൂപദ്രഖകൾ/ 
പദ്തികൾ തയ്ലാറലാക്കുക.

 •  സംസ്ലാനതല വികസന പരിദ്പ്രക്്ം തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് മുദ്ന്നലാടി
യലായി എല്ലാജില്കളദ്ടയും നഗരവൽക്രണ പഠന റിദ്പ്ലാർട്് തയ്ലാ
റലാക്കുക.
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 •  വലാസസ്ലങ്ങളതട ദ്ശ്രണി നിശ്യിക്കുക.

 •  ഗതലാഗത ശംഖലയിതല ജംഗ്ഷനുകളതട ദ്ശ്രണി നിശ്യിക്കുക.

2.  ദ്മഖലലാ പ്രധലാന്മുള്ള വികസന രൂപദ്രഖകളം വികസന പദ്തികളം 
തയ്ലാറലാക്കുന്നതിദ്നലാതടലാപ്ം അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് 
റിദ്പ്ലാർട്കൾ തയ്ലാറലാക്കുക.

3.  ജില്ലാതല ആസൂത്രണ സംബന്ധമലായ സമഗ്വികസന രൂപദ്രഖകളം 
വികസന പദ്തികളം തയ്ലാറലാക്കുക.

4.  തിരതഞ്ടുത് നഗരങ്ങളതട ആസൂത്രണ വികസനത്ിന് ദ്വണ്ി നടപ്ലാക്കു
ന്ന ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തിയലായ AMRUT SCHEME തറെ നടത്ിപ്ിതറെ 
ദ്നലാഡൽ ഏജൻസിയലായി പ്രവർത്ിക്കുക.

5.  ദ്മലാഡലണദ്സഷൻ ഓഫ് ഗവൺതമറെ്  ദ്പ്രലാഗ്ലാം എന്ന പദ്തി പ്രവർത്
നങ്ങളതട ഭലാഗമലായി തിരതഞ്ടുക്തപ്ട് ജില്യ്കദ്വണ്ി ദ്റലാഡ് കണക്ടിവിറ്ി 
്ലാൻ തയ്ലാറലാക്കുക.

6.  ദ്മലാഡലണദ്സഷൻ ഓഫ് ഗവൺതമറെ്  ദ്പ്രലാഗ്ലാം എന്ന പദ്തി പ്രവർ
ത്നങ്ങളതട ഭലാഗമലായി വകുപ്ിനുദ്വണ്ി Web GIS വികസിപ്ിതച്ടുക്കുക.

7.  സർക്ലാർ അംഗീകരിച്ിട്ള്ള വികസന രൂപദ്രഖകൾ/മലാസ്റ്റർ ് ലാൻ/വിശ് 
നഗരലാസൂത്രണ പദ്തികൾ തുടങ്ങിയവയുതട ദ്മഖലലാ നിയന്ത്രണ നിയമം 
(Zoning Regulation) കലാലലാകലാലങ്ങളിൽ പുതുക്ി തയ്ലാറലാക്കുക.

8.  അനധികൃത നിർമ്ലാണങ്ങൾ നിബന്ധനകൾക്് വിദ്ധയമലായി പരിദ്ശലാധിച്് 
പ്രലാദ്യലാഗികമലായവ ക്രമവൽക്രിക്കുന്നതിനലായി ദ്കരള തകട്ിട നിർമ്ലാണ 
ചട്ങ്ങളതട (അനധികൃത നിർമ്ലാണങ്ങളതട ക്രമവൽക്രണം) കരട്  തയ്ലാ
റലാക്കുക.

9. ടൗൺ ് ലാനിംഗ് ആക്ടുകൾ, തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫലപ്ര
്മലായി നടപ്ിൽ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്മലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

10.  വകുപ്ിതറെ ഭരണ നിർവഹണ റിദ്പ്ലാർട്് തയ്ലാറലാക്കുക.

11.  നഗരലാസൂത്രണ നിയമവുമലായും തകട്ിട നിർമ്ലാണ നിയമവുമലായും ബന്ധതപ്ട് 
വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സലാദ്കേതിക വിവരങ്ങൾ സംസ്ലാന സർക്ലാരി
നും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കും 
നൽകുക.

12.  വിവിധ വികസന രൂപദ്രഖകളതട പദ്തി പ്രദ്്ശം കതണ്ത്തുന്നതിനും 
ദ്ല ഔട്് തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങതള സഹലാ
യിക്കുക.

13.  തകട്ിട നിർമ്ലാണ ദ്മഖലയിൽ ഉണ്ലാകുന്ന അനധികൃത നിർമ്ലാണങ്ങളമലായി 
ബന്ധതപ്ട്ള്ള സലാദ്കേതിക കലാര്ങ്ങളിതല നിയമവശങ്ങൾ സർക്ലാരിതന 
അറിയിക്കുക. 
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14.  മുനിസിപ്ലാലിറ്ി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ്, ദ്കരള പഞ്ലായത്് ബിൽഡിംഗ് 
റൂൾസ് എന്നിവ അനുസരിച്് സംസ്ലാനതത് വിവിധ തകട്ിട നിർമ്ലാണ
ങ്ങൾക്് ദ്ല ഔട്് അപ്രൂവൽ, ലസറ്് അപ്രൂവൽ എന്നിവ നൽകുക.

15.  വകുപ്ിതറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ തമച്തപ്ടുത്തുന്നതിന് ഗദ്വഷണ വികസന 
യൂണിറ്് ശക്തിതപ്ടുത്തുക.

16.  നഗരലാസൂത്രണ പദ്തികൾ ഇറെർതനറ്് മലാപ്് സർവറിൽ പ്രസിദ്തപ്ടു 
ത്തുക.

17.  വിവിധ വികസന പദ്തികളമലായി ബന്ധതപ്ട്ള്ള ആസൂത്രണ വിഷയത്ിൽ 
സലാദ്കേതിക അഭിപ്രലായങ്ങൾ നൽകുക.

18. കലലാ ലപതൃക സംരക്ണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് ശില്പശലാലകൾ ദ്കരളത്ി
തറെ വിവിധ ദ്മഖലകളിൽ തവച്് സംഘടിപ്ിക്കുക.

4.3.7. വകുപ്പുമയായതി ബന്ധടപ്ട്ട നതിയമങ്ങൾ

വകുപ്ിതറെ പ്രധലാനതപ്ട് ചുമതലകളിതലലാന്നലാണ് നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണമലായി 
ബന്ധതപ്ട് ചട്ങ്ങളദ്ടയും നിയമങ്ങളദ്ടയും സംരക്ണവും കലാലലാകലാലങ്ങളലായി 
ആവശ്മലായി വരുന്ന അവയുതട പുതുക്ൽ സംബന്ധമലായ പ്രവർത്നങ്ങളം. വകുപ്ിതറെ 
പ്രവർത്നവുമലായി ബന്ധതപ്ട് പ്രധലാനതപ്ട് നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം ഇനി ദ്ചർക്കുന്.

4.3.7.1. 2016-നു മുൻപത് പ്രയാബലധ്ത്തിലതിരുന്ന നതിയമങ്ങൾ

1.  ൌൺപ്യാനതിംഗത് ആക്ത്  (1108 EM) : ഈ ആക്ട്  സംസ്ലാന രൂപീകരണത്ിന്  
മുമ്പുള്ള തിരുവിതലാംകൂർ-തകലാച്ി ഭലാഗങ്ങൾ ഉൾതപ്ട്ിരുന്ന ദ്കരളത്ിതല പ്ര
ദ്്ശങ്ങളിൽ 2016 വതര പ്രലാബല്ത്ിലുണ്ലായിരുന്. 2016 ന് മുമ്പ് സർക്ലാർ 
അംഗീകരിച് വിവിധ നഗരസഭകളതട മലാസ്റ്റർ ്ലാനുകളം വിശ്വികസന 
രൂപദ്രഖകളം ഈ നിയമം വഴി തയ്ലാറലാക്ിയതലാണ്. 

2. മദ്യാസത് ൌൺ പ്യാനതിംഗത് ആക്ത്  (1920), ചട്ടങ്ങൾ : ഈ ആക്ട്  മുൻകലാല മലബലാർ 
പ്രദ്്ശത്്   2016 വതര പ്രലാബല്ത്ിലുണ്ലായിരുന്. 2016ന് മുമ്പ് സർക്ലാർ 
അംഗീകരിച് വിവിധ നഗരസഭകളതട മലാസ്റ്റർ ്ലാനുകളം വിശ് വികസന 
രൂപദ്രഖകളം ഈ നിയമം വഴി തയ്ലാറലാക്ിയതലാണ്.

3. തതിരുവതിതയാംകൂർ ൌൺ ആൻഡത്  കൺട്തി പ്യാനതിംഗത് ആക്ത്  (1120) : ഈ ആക്ട്  
സംസ്ലാന രൂപീകരണത്ിനു മുമ്പുള്ള തിരുവിതലാകൂർ, തകലാച്ി ഭലാഗങ്ങൾ 
ഉൾതപ്ട്ിരുന്ന ദ്കരളത്ിതറെ പ്രദ്്ശങ്ങളിൽ 2016 വതര പ്രലാബല്ത്ിലി
രുന്.

4.3.7.2 കകരള നഗരഗ്യാമയാസൂത്രണ നതിയമം (2016)  

സംസ്ലാനതത് നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങളതട നടത്ിപ്ിന് 
സംസ്ലാനത്ിന് ദ്വണ്ി ഒരു ഏകീകൃത നിയമം എന്ന നിലയിൽ തയ്ലാറലാക്ി 2016-
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നിലവിലല വകുപ്പുകൾ നാൾവഴികളും പ്രവർത്തനഘടനയും

ൽ സംസ്ലാന നിയമസഭ പലാസ്ലാക്ിയ ഈ നിയമം ആണ് ഇദ്പ്ലാൾ സംസ്ലാനത്് 
പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്നത്.

4.3.7.3. വകുപ്തിടല ബന്ധടപ്ട്ട ചട്ടങ്ങൾ

 1)  കകരള മുനതിസതിപ്ൽ ടകട്ടതിെ നതിർമ്യാണചട്ടം (2019): സംസ്ലാനതത് മുനി
സിപ്ലാലിറ്ി/ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ പ്രദ്്ശങ്ങളിതല തകട്ിട  നിർമ്ലാണവുമലായി 
ബന്ധതപ്ട് ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ നിയമ(1994)ത്ിതറെ അടിസ്ലാനത്ിൽ 
തയ്ലാറലാക്ിയ ചട്ം ആണ് ഇത്. അത് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ വകുപ്ി
തല പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഭലാഗകമലാണ്.

2)  കകരള ടകട്ടതിെ (അനധതികൃത നതിർമ്യാണ ക്രമവൽക്രണം) ചട്ടം 2019 :   വിവിധ 
അനധികൃത തകട്ിട നിർമ്ലാണം ക്രമവൽക്രിക്കുന്നതിനലായി സർക്ലാരിതറെ 
നിർദ്ദേശ പ്രകലാരം തയ്ലാറലാക്ിയ ചട്ം ആണ് ഇത്. 

3)  കകരള പഞ്യായത്ത് ടകട്ടതിെ നതിർമ്യാണചട്ടം (2019) :   സംസ്ലാനതത് എല്ലാ 
പഞ്ലായത്് പ്രദ്്ശങ്ങളിദ്ലയും തകട്ിട  നിർമ്ലാണവുമലായി ബന്ധതപ്ട്് 
തയ്ലാറലാക്ിയ നിയമമലാണ് ഇത്. ഈ നിയമം സംസ്ലാനത്തു് എല്ലാ പഞ്ലാ
യത്ിലും പ്രലാബല്ത്ിലലായിട്ണ്്.

4)  2021ടല കകരള നഗര-ഗ്യാമയാസൂത്രണ (മയാസ്റ്റർ പ്യാനതിടറെ രൂപീകരണവം 
അനുമതതി നല്കലും) ചട്ടങ്ങൾ

5)  2021ടല കകരള നഗര - ഗ്യാമയാസൂത്രണ (വതിശേ നഗരയാസൂത്രണ പദ്തതി രൂപീ
കരണവം അനുമതതി നൽകലും) ചട്ടങ്ങൾ.

6)  മറ്ത് നതിയമങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം : ദ്മൽപ്റഞ് നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം കൂടലാതത 
ഹൗസിംഗ് ദ്ബലാർഡ് ആക്ട് , ദ്കരള പലാർക് സ്, ദ്് ഫീൽഡ് സ് ആൻഡ്  
ഓപ്ൺ സ് തപയ് സ് ആക്ട് , ദ്കരള സ്ം ഏരിയ (ഇംപ്രൂവ് തമറെ്  ആൻഡ്  
ക്ിയറൻസ്് ) ആക്ട് , ദ്കരള ലഹദ്വ തപ്രലാട്ക് ഷൻ ആക്ട് , എൻവദ്യലാൺ
തമറെ്  (തപ്രലാട്ക് ഷൻ ആക്ട് /റൂൾസ്, എൻവദ്യലാൺതമറെ്  (സിറ്ിംഗ് ദ്ഫലാർ 
ഇൻഡരേീയൽ ദ്പ്രലാജക്റ് ) റൂൾസ്, അഗ്ികൾച്ർ ആക്ട് , ഫലാക്ടറീസ് ആൻഡ്  
ദ്ബലായിദ്ലഴ് സ് ആക്ട് , സിനിമ റഗുദ്ലഷൻ ആക്ട് , ദ്കരള കൺസർദ്വഷൻ 
ഓഫ് പലാഡി ലലാറെ് സ്  ആൻഡ്  തവറ്് ലലാറെ്  ആക്ട് , ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ 
ആക്ട്  (1994), ദ്കരള പഞ്ലായത്് രലാജ് ആക്ട്  (1994), റിയൽ എദ്സ്റ്ററ്് 
(തറഗൂദ്ലഷൻ ആൻഡ്  തഡവലപ്് തമറെ് ) ആക്ട്  (2016), എയർ ക്രലാഫ്റ് ആക്ട്  
(1934) തുടങ്ങിയ ദ്കരള സംസ്ലാനത്് പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്ന വിവിധ 
ചട്ങ്ങളദ്ടയും നിയമങ്ങളദ്ടയും വ്വസ്കൾക്കുള്ളിൽ നിന്നലാണ് ഈ 
വകുപ്ിതറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

4.3.8. ഭരണസംവതിധയാനം 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിതറെകീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ലാനമലായും 
തിരുവനന്തപുരം, എറണലാകുളം, ദ്കലാഴിദ്ക്ലാട് എന്നീ ജില്കളിൽ ദ്മഖലലാ നഗര 
ഗ്ലാമലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയദ്ത്ലാടും മറ്് ജില്കളിൽ ജില്ലാ നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ 
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കലാര്ലാലയദ്ത്ലാടും കൂടി മുഖ് നഗരലാസൂത്രകതറെ ദ്നതൃത്വത്ിലലാണ് ഈ വകുപ്ിതറെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എറണലാകുളം ദ്മഖലലാ നഗര ഗ്ലാമലാസൂത്രണ 
കലാര്ലാലയത്ിതറെ ചുമതല സീനിയർ ടൗൺ ്ലാനറിലും മറ്് ദ്മഖലലാ/ജില്ലാ നഗര 
ഗ്ലാമലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയങ്ങൾ മുഖ് നഗര, ഗ്ലാമലാസൂത്രകതറെ ഉത്രവുകൾക്കും 
നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിദ്ധയമലായി മുഖ് നഗരലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയത്ിതറെ 
ദ്മൽദ്നലാട്ത്ിലലാണ് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.

4.3.8.1. മുഖധ് നഗരയാസൂത്രകടറെ ചുമതല

1. വകുപ്് ദ്മധലാവി എന്ന നിലയിൽ മുഖ് നഗരലാസൂത്രകൻ വകുപ്ിതറെ ആസൂ
ത്രണ തപലാതുഭരണ സംബന്ധമലായ എല്ലാവിധ പ്രവർത്നങ്ങളദ്ടയും ദ്മൽ
ദ്നലാട്ം വഹിക്കുക.

2. സംസ്ലാനത്ിതറെദ്യലാ സംസ്ലാനത്ിലുൾതപ്ടുന്ന പ്രദ്്ശങ്ങളതടദ്യലാ 
വികസനസലാധ്തകൾ സൂക്മനിരീക്ണങ്ങളിലൂതട പഠന വിദ്ധയമലാക്ി 
ലഭിക്കുന്ന വികസദ്നലാമുഖ കലാഴ്ചപ്ലാടുകൾ ബന്ധതപ്ട് അധികലാര ദ്കന്ദങ്ങ
തള മനസ്ിലലാക്ി ദ്ബലാധവൽക്രിക്കുന്നതിദ്നലാതടലാപ്ം ദ്കന്ദ/സംസ്ലാന 
സർക്ലാരുകൾക്് അവയുതട സലാദ്കേതികത വ്ക്തമലാക്ിതക്ലാടുക്കുകയും ഈ 
വികസന കലാഴ്ചപ്ലാടിനനുസൃതമലായ വികസന രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്കുന്ന 
തിനുള്ള അനുമതി ദ്നടിതയടുക്കുകയും തചയ്യുക.

3. വികസന രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ി വ്ക്തമലായ രീതി 
ശലാസ്തം ആവിഷ് കരിച്് ഒരു പ്രവർത്ന രൂപദ്രഖയുതട അടിസ്ലാനത്ിൽ 
അവ പൂർത്ീകരിക്കുന്നതിന് വകുപ്ിതല മറ്് ജീവനക്ലാതര പ്രവർത്ന 
സജ്ജരലാക്കുക.

4. തയ്ലാറലാക്കുന്ന വികസന രൂപദ്രഖകളതട ഫലപ്രലാപ്തി മറ്് അധികലാര ദ്കന്ദ
ങ്ങദ്ളയും ദ്കന്ദ/സംസ്ലാന സർക്ലാരുകതളയും ദ്ബലാധ്തപ്ടുത്ി അവയ്ക്ക് 
അംഗീകലാരം ദ്നടിതയടുക്ലാൻ ആവശ്മലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

5. വികസന രൂപദ്രഖയ്ക്കനുസൃതമലായി വികസന പദ്തികൾ ആവിഷ് കരി 
ക്കുന്നതിന് ബന്ധതപ്ട് സ്ലാപനങ്ങതള സഹലായിക്കുകയും അവയുതട പ്ര
വർത്നങ്ങതള വിലയിരുത്തുകയും തചയ്യുക.

6. എല്ലാ വികസന രൂപദ്രഖയുമലായും ആസൂത്രണ പ്രവർത്നങ്ങളമലായി 
ബന്ധതപ്ട്വയുമലായ സംസ്ലാനതല സദ്മ്ളനങ്ങളിൽ പതകേടുത്് വകു
പ്ിതറെ കലാഴ്ചപ്ലാട് വിനിമയം തചയ്യുകയും സംസ്ലാനത്ിതറെ ആസൂത്രണ 
വികസനത്ിന് വകുപ്ിതറെ പകേലാളിത്ം ഉറപ്് വരുത്തുകയും തചയ്യുക.

7. ഒരു ആസൂത്രകതറെ ശ്രദ്യും അഭിപ്രലായവും ദ്വണ്ിവരുന്ന സലാഹചര്ങ്ങ
ളിൽ ജലാഗ്തദ്യലാതട നിലതകലാള്ളുക.

8. മുഖ്നഗരലാസൂത്രകതറെ അധികലാരപരിധിയിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആസൂത്രണ 
തീരുമലാനങ്ങളം ത്വസരത്ിൽ പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്ന ആസൂത്രണ 
നിയമ സംഹിതകൾക്്  അനുസൃതമലാതണന്ം സംസ്ലാനത്ിതറെ വികസന 
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പ്രവർത്നങ്ങൾ സംസ്ലാന സമഗ് വികസന പരിദ്പ്രക്്ത്ിതല പരലാ
മർശങ്ങൾക്്  അനുസൃതമുള്ളതലാതണന്ം ഉറപ്് വരുത്തുക.

9. ആസൂത്രണ ഭരണപരമലായ വിഷയങ്ങതളടുക്കുന്ന നയതീരുമലാനങ്ങൾ സർ
ക്ലാരിതറെദ്യലാ വകുപ്ിതറെദ്യലാ നയങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വിധത്ിലും വ്തി
ചലിക്കുന്നില് എന്ന് ഉറപ്് വരുത്തുക.

10.  തകട്ിട നിർമ്ലാണം, ഭൂവികസനം തുടങ്ങിയവയുമലായി ബന്ധതപ്ട്് വകുപ്ിൽ 
ലഭിക്കുന്ന അദ്പക്കൾ, അതത് കലാലതത് നിയമങ്ങൾക്് വിദ്ധയമലായി 
തയ്ലാറലാക്ിയ മലാസ്റ്റർ ് ലാൻ/തഡവലപ്് തമറെ്  ് ലാനുകളിതല വ്വസ്കൾക്കും  
ദ്കരള മുനിസിപ്ലാലിറ്ി തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങളിതല നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും 
വിദ്ധയമലായിട്ള്ളത് ആദ്ണലാ എന്ന് സൂക്മപരിദ്ശലാധന/ സ്ലപരിദ്ശലാ
ധന നടത്ി ഉചിതമലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

11. വരും വർഷത്ിൽ നിർവഹിദ്ക്ണ്ന്നതലായി വരുന്ന വിവിധ ദ്ജലാലികൾ 
ഉൾതക്ലാള്ളിച്ചുതകലാണ്് ഒരു വലാർഷിക പ്രവർത്ന രൂപദ്രഖ (വലാർഷിക 
വർക്ിംഗ് ് ലാൻ) തയ്ലാറലാക്കുകയും വകുപ്് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ രൂപദ്രഖയ്ക്ക
നുസൃതമലാണ് പുദ്രലാഗമിക്കുന്നതതന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും തചയ്യുന്നദ്തലാതടലാപ്ം 
ദ്കന്ദ/ സംസ്ലാന സർക്ലാരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദ്ജലാലികളം തചയ്യുക.

12. വകുപ്ിതറെ പ്രവർത്നം വിലയിരുത്തുന്നതിനലായി എല്ലാ മലാസവും അവദ്ലലാ
കനദ്യലാഗം കൂടുക.

13. പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആസൂത്രണ നിയമസംഹിതകതളക്കുറിച്ചും 
നല് അവഗലാഹം ഉണ്ലായിരിക്കുകയും അവ (ദ്ഭ്ഗതി ആവശ്മലായുള്ളവ) 
നടപ്ിൽ വരുത്തുദ്മ്പലാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രലാദ്യലാഗിക ബുദ്ിമുട്കൾ 
സർക്ലാരിതറെ ശ്രദ്യിൽ തകലാണ്വരികയും തചയ്യുക.

14. വകുപ്ിതറെ അധികലാര പരിധിയിൽ വരുന്ന, ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ലകകലാര്ം 
തചദ്യ്ണ്ന്നതലായ, ദ്്ശീയ സംസ്ലാനതല പ്രലാധലാന്മർഹിക്കുന്ന ആസൂ
ത്രണപരമലായ വിഷയങ്ങതള സർക്ലാരിതറെ ശ്രദ്യിൽതപടുത്തുക.

15. പദ്തി പ്രദ്്ശങ്ങതളക്കുറിച്് നല് അവഗലാഹം ഉണ്ലായിരിക്കുക.

16. ദ്കന്ദസംസ്ലാന സർക്ലാരുകൾ, സർക്ലാരിതറെ തപലാതു തലാൽപര്ലാർത്ഥ
ദ്മലാ സംസ്ലാനത്ിതറെ പ്രദ്ത്ക തലാൽപര്ലാർത്ഥദ്മലാ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 
ദ്ജലാലികൾ നിറദ്വറ്റുക.

17. ആസൂത്രണ ഭരണപരമലായ വിഷയങ്ങളിൽ ദ്മഖലലാ/ജില്ലാ കലാര്ലാലയങ്ങ 
ൾക്് ദ്വണ്ന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളം സഹലായങ്ങളം തകലാടുക്കുക.

18. മുഖ് നഗരലാസൂത്രകതറെ സലാദ്കേതിക ഉപദ്്ശങ്ങൾ ആവശ്മലായ കമ്ിറ്ി
കളിൽ പതകേടുക്കുകയും ആവശ്മലായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും തചയ്യുക.

4.3.9. വകുപ്തിടറെ ഘെന

നഗര ഗ്ലാമലാസൂത്രണ വകുപ്ിതറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ സുഗമമലായും കലാര്ക്മമലായും 
നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്് സ്വരലാജ് ഭവനിൽ സ്ിതി തചയ്യുന്ന ആസ്ലാന 
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കലാര്ലാലയങ്ങളലായ രണ് മുഖ് നഗരലാസൂത്രകരുതട കലാര്ലാലയങ്ങളിലൂതടയും 14 
ജില്കളിൽ സ്ിതിതചയ്യുന്ന ദ്മഖലലാ/ജില്ലാ കലാര്ലാലയങ്ങളിലൂതടയുമലാണ് (വകുപ്ിതറെ 
ഘടനലാപരമലായ ദ്രഖലാചിത്രം അനുബന്ധം 4.3.1 ആയി ദ്ചർത്ിട്ണ്് ).

വകുപ്ിതറെ ആസ്ലാന/ദ്മഖലലാ/ജില്ലാ നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയങ്ങളതട 
ഘടനയും സുപ്രധലാന വിഭലാഗങ്ങളതട ചുമതലയും ചുവതട ദ്ചർക്കുന്.

4.3.9.1. ആസ്യാന കയാരധ്യാലയം

ആസ്ലാന കലാര്ലാലയങ്ങളതട ദ്മധലാവികൾ രണ് മുഖ് നഗരലാസൂത്രകർ ആണ്. ഒരു 
വിഭലാഗത്ിതറെ തലവൻ ചീഫ് ടൗൺ്ലാനർ (ജനറലും) രണ്ലാമതത് വിഭലാഗത്ിതറെ 
തലവൻ ചീഫ് ടൗൺ ് ലാനർ (്ലാനിംഗ് ) ആണ്. മുഖ് നഗരലാസൂത്രകരുതട വിഭലാഗങ്ങതള, 
സലാദ്കേതിക ആസൂത്രണ സംബന്ധമലായ വിഷയങ്ങളിൽ സഹലായിക്കുവലാൻ 
ആസ്ലാന കലാര്ലാലയ ത്ിൽ 44 ജീവനക്ലാരും, ഭരണപരമലായ വിഷയങ്ങളിൽ 
സഹലായിക്കുവലാൻ 74 ജീവനക്ലാരും പദ്തികൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനലാവശ്മലായ 
വിവരങ്ങളതട ദ്ശഖരണം, ദ്ക്രലാഡീകരണം, വിശകലനം എന്നിവ സംബന്ധമലായ 
വിഷയങ്ങളിൽ സഹലായിക്കുവലാൻ 10 സ്ിതി വിവരക്ണക്് വിഭലാഗം ജീവനക്ലാരും 
ഉണ്്. വകുപ്ിതറെ സലാദ്കേതിക ആസൂത്രണ സംബന്ധമലായ പ്രവർത്നങ്ങൾ സുഗമമലായി 
നടക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ി ചീഫ് ടൗൺ ് ലാനർ (ജനറൽ)തറെ കലാര്ലാലയത്ിതറെ കീഴിൽ 
ഒരു അഡീഷണൽ ചീഫ് ടൗൺ ്ലാനറും രണ് സർക്ിളകളമലായി തിരിച്് ഓദ്രലാ 
സർക്ിളിദ്റെയും ചുമതല ഒരു സീനിയർ ടൗൺ ്ലാനർമലാരും ആണ് ദ്നതൃത്വം 
തകലാടുക്കുന്നത്. 

ഓദ്രലാ സീനിയർ ടൗൺ ്ലാനർമലാരുതട കീഴിലും ടൗൺ ്ലാനർമലാരും തഡപയൂട്ി 
ടൗൺ ്ലാനർമലാരും അസിസ്റ്ററെ്  ടൗൺ ്ലാനർമലാരും മറ്് സലാദ്കേതിക വിഭലാഗം 
ജീവനക്ലാരുമലാണ് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. ഈ ഓഫീസ് വകുപ്ിതറെ ചുമതലകളിൽ 
തപലാതു വിഷയങ്ങളലാണ് ലകകലാര്ം തചയ്യുന്നത്. ചീഫ് ടൗൺ ്ലാനർ (്ലാനിംഗ് ) 
തറെ കലാര്ലാലയത്ിൽ ഒരു സീനിയർ ടൗൺ ്ലാനറുതട ദ്നതൃത്വത്ിതറെ കീഴിൽ 
ടൗൺ ് ലാനർമലാരും തഡപയൂട്ി ടൗൺ ് ലാനർമലാരും അസിസ്റ്ററെ്  ടൗൺ ് ലാനർമലാരും മറ്് 
സലാദ്കേതിക വിഭലാഗം ജീവനക്ലാരും പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്് . സംസ്ലാന സർക്ലാരിനും 
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കും വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കുള്ള 
ആസൂത്രണ പദ്തികൾ രൂപം നൽകുന്നത്  ഈ രണ്്  കലാര്ലാലയങ്ങളതടയും പ്രധലാന 
ചുമതലകളിൽ ഉൾതപ്ടുന്.

4.3.9.2. ആസ്യാന കയാരധ്യാലയത്തിടല സ്റ്റയാറ്തിസ്റ്റതികത് സത് വതിഭയാഗം

 തഡപയൂട്ി ഡയറക്ടർ ആണ് ഈ വിഭലാഗത്ിതറെ ദ്മധലാവി ഈ വിഭലാഗത്ിതറെ 
പ്രവർത്നത്ിൽ തഡപയൂട്ി ഡയറക്ടതറ സഹലായിക്കുന്നതിന് ആസ്ലാന 
കലാര്ലാലയത്ിൽ ഒരു അസിസ്റ്ററെ്  ഡയറക്ടർ (ഇദ്ക്ലാണലാമിസ്റ്റ് കം പബ് ളിസിറ്ി 
അസിസ്റ്ററെ് ), ഒരു റിസർച്് ഓഫീസർ, രണ്് റിസർച്് അസിസ്റ്ററെ് , അഞ്് സ്റ്റലാറ്ിസ്റ്റിക്ൽ 
അസിസ്റ്റൻറുമലാരും ഉണ്്.
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4.3.9.3. ആസ്യാന കയാരധ്യാലയത്തിടല ഭരണ നതിർവഹണ വതിഭയാഗം

ആസ്ലാന കലാര്ലാലയത്ിതല ഭരണ നിർവഹണ വിഭലാഗത്ിൽ ഒരു സീനിയർ 
അഡ്ിനിസ് ദ്രേറ്ീവ് ഓഫീസർ, ഒരു ഫിനലാൻസ് ഓഫീസർ, അഡ്ിനിസ് ദ്രേറ്ീവ് 
അസിസ്റ്ററെ് , രണ്് സീനിയർ സൂപ്രണ്മലാർ, നലാല് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്മലാർ, ഒരു 
തഫയർദ്കലാപ്ി സൂപ്രണ്്, ഒരു തഹഡ് ക്ർക്്, 12 സീനിയർ ക്ലാർക്്, 12 എൽ.ഡി.
ക്ലാർക്്, 8 ലടപ്ിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഉദ്്്ലാഗസ്രും ഉണ്്.

4.3.9.4. കമഖലയാ/ജതില്യാ നഗരഗ്യാമയാസൂത്രണ കയാരധ്യാലയം

സംസ്ലാനത്ിതറെ സ്ലപരലാസൂത്രിത വികസനം കൂടുതൽ കലാര്ക്മമലായി 
നടക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ി നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ വകുപ്ിതറെ ആസ്ലാന കലാര്ലാലയത്ിതറെ 
പൂർണനിയന്ത്രണത്ിൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണലാകുളം, ദ്കലാഴിദ്ക്ലാട്, 
എന്നിവിടങ്ങളിലലായി മൂന്ന്  ദ്മഖലലാ നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയവും മറ്് ജില്കളിൽ 
ജില്ലാ നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയവും പ്രവർത്ിക്കുന്. എറണലാകുളം ദ്മഖലലാ 
നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ കലാര്ലാലയത്ിതറെ ചുമതല സീനിയർ ടൗൺ ്ലാനറിൽ 
നിക്ിപ്തമലാണ്.

4.3.9.5. കമഖലയാ ജതില്യാ നഗരഗ്യാമസൂത്രണ കയാരധ്യാലയത്തിടറെ ചുമതല

1. ദ്കന്ദ/സംസ്ലാന സർക്ലാരുകളദ്ടദ്യലാ, മുഖ് നഗരലാസൂത്രകതറെദ്യലാ നിർ
ദ്ദേശലാനുസരണം സലാദ്കേതിക ആസൂത്രണപരമലായ വിഷയങ്ങതള സംബന്ധി
ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, സംസ്ലാനതല സ്ലപരലാസൂത്രണപരമലായ വികസന 
രൂപദ്രഖയും വികസന പദ്തികളം തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് ജില്കതള സം
ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആർട്് ആൻഡ്  തഹറിദ്റ്ജ് കമ്ീഷതറെ പ്രവർ
ത്നങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് റിദ്പ്ലാർട്കൾ തുടങ്ങിയവ തയ്ലാറലാക്ി മുഖ് 
നഗരലാസൂത്രകന് നൽകുക.

2. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുതട ദ്നതൃത്വത്ിൽ സംദ്യലാജിത ജില്ലാ വികസന 
രൂപദ്രഖ (ഇൻറർദ്ഗ്റ്ഡ്  ഡിസ്ടിക്റ് തഡവലപ് തമറെ്  ്ലാൻ), പ്രലാദ്്ശിക 
വികസന രൂപദ്രഖ (ദ്ലലാക്ൽ തഡവലപ് തമറെ്  ് ലാൻ) എന്നിവ തയ്ലാറലാക്കു
ന്നതിദ്നലാതടലാപ്ം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുതട തസക്രദ്ട്റിയറ്ിതറെ ഭലാഗം 
എന്ന നിലയിൽ ആസൂത്രണ സമിതിയുമലായി ദ്ചർന്ന് പ്രവർത്ിക്കുകയും 
സ്ലപരലാസൂത്രണത്ിനും അതിതറെ നടത്ിപ്ിലും ദ്വണ്ന്ന സലാദ്കേതിക 
ഉപദ്്ശങ്ങളം സഹലായങ്ങളം നൽകുകയും തചയ്യുക.

3. ജില്യ്ക്ക് തമലാത്മലാദ്യലാ ജില്കൾ ഉൾതപ്ടുന്ന വിവിധ ദ്മഖല/ ഉപ 
ദ്മഖല/കൾക്ലാദ്യലാ, ജില്യ്ക്കകത്തുള്ള ദ്മഖലകൾ/തചറിയ പ്രദ്്ശ 
ങ്ങൾക്കു ദ്വണ്ിദ്യലാ, വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്്  
ദ്വണ്ിദ്യലാ വികസന രൂപദ്രഖകൾ/വികസന പദ്തികൾ/വിശ്  
നഗരലാസൂത്രണ പദ്തികൾ, വിശ് പഠന റിദ്പ്ലാർട്കൾ തുടങ്ങിയവ തയ്ലാ
റലാക്കുക.
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4. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളദ്ടയും സമഗ്മലായ വിവര ദ്ശഖരണം 
തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനുദ്വണ്ി രൂപതപ്ടുത്ിയിട്ള്ള ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തി 
യലായ നലാഷണൽ അർബൻ ഇൻഫർദ്മഷൻ സിസ്റ്റം (NUIS) നടപ്ിലലാ 
ക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ന്ന വിവരങ്ങളം മലാപ്പുകളം വിവിധ സർദ്വകളം ഗദ്വ 
ഷണങ്ങളം നടത്ി അവയുതട കരട് വിവരങ്ങൾ മുഖ്നഗരലാസൂത്രകന് 
നൽകുക.

5. ജില്യിതല തചറുതും ഇടത്രത്ിലുള്ളതുമലായ നഗരങ്ങളതട സമഗ് വികസനം 
ലക്്ം തവച്ചുതകലാണ്് ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തിയലായ AM RUT SCHEME 
ദ്പലാതലയുള്ള പദ്തികൾ നടപ്ിൽ വരുത്തുകയും പദ്തി പുദ്രലാഗതി വില
യിരുത്തുകയും തചയ്യുക.

6. നഗരഗ്ലാമലാസൂത്രണ നിയമങ്ങൾ, തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങൾ, പഞ്ലായത്് 
രലാജ് ആക്ട് , മുനിസിപ്ലാലിറ്ി ആക്ട്  ഇവയ്ക്ക് കീഴിൽ വ്വസ് തചയ്തിരിക്കുന്ന 
ഈ വകുപ്ിതറെ വിവിധ കടമകളം കർത്വ്ങ്ങളം ഫലപ്ര്മലായി നിർവ
ഹിക്കുകയും തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങൾ ഫലപ്ര്മലായി നടപ്ലാക്കുന്നതിന് 
ദ്വണ്ി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്് ആവശ്ം വരുന്ന പരിശീ
ലനങ്ങളം മലാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളം നൽകുകയും തചയ്യുക.

7. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളതട വിവിധ വികസന പദ്തികൾക്് 
ദ്വണ്ി ലസറ്് തസലക്ൻ, തകട്ിടങ്ങളതട ദ്ല ഔട്് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ
ളിൽ അംഗികലാരവും അവർക്് ദ്വണ്ന്ന മലാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളം നൽകുകയും 
തകട്ിട നിർമ്ലാണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് അദ്പക്കൾ പരലാതികളിൻദ്മൽ 
ഉചിതമലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും തചയ്യുക.

8. ഫലാക്ടറി സ്ലത്ിന് അംഗീകലാരം നൽകുന്നതുമലായി ബന്ധതപ്ട് അദ്പക്
കളതട ദ്മൽ ദ്ല ഔട്് അപ്രൂവൽ, ലസറ്് അപ്രൂവൽ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് 
ദ്വണ്ന്ന ഉചിതമലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. യന്ത്രസലാമഗ്ികൾ സ്ലാ
പിക്കുന്നതുമലായി ബന്ധതപ്ട് അദ്പക്കൾ/പരലാതികളിൻദ്മൽ ഉചിതമലായ 
നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും തചയ്യുക.

9. ജില്യിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നിരീക്ിക്കുകയും 
വിലയിരുത്തുകയും തചയ്യുകയും അവ യഥലാസമയം ചീഫ് ടൗൺ ്ലാനതറ 
അറിയിക്കുകയും തചയ്യുന്നദ്തലാതടലാപ്ം ദ്കന്ദസംസ്ലാന സർക്ലാരുകളതട
യും ചീഫ് ടൗൺ ്ലാനറുദ്ടയും നിർദ്ദേശപ്രകലാരം സലാമൂഹിക/സലാമ്പത്ിക 
പ്രലാധലാന്മർഹിക്കുന്ന ഗദ്വഷണവും സർദ്വകളം സംഘടിപ്ിക്കുകയും 
തചയ്യുക.

10. സ്ലപരലാസൂത്രണപരമലായ വിഷയത്ിലും തകട്ിട നിർമ്ലാണ നിയമത്ി
ലും ജനശലാക്തീകരണം, ദ്ബലാധവൽക്രണം പരിശീലനപരിപലാടികൾ 
തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്ിക്കുന്നതിന് ദ്വണ്ന്ന നടപടികതളടുക്കുകയും സ്ല
പരലാസൂത്രണപരമലായ വിഷയങ്ങളിലും തകട്ിടനിർമ്ലാണ നിയമങ്ങളമലായി 
ബന്ധതപ്ട് ദ്യലാഗങ്ങളം ചർച്കളം സംഘടിപ്ിക്കുകയും പതകേടുക്കുകയും 
തചയ്യുക.
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4.3.9.6. കമഖലയാ/ജതില്യാ നഗരയാസൂത്രകടറെ ചുമതല

1. ഓഫീസ് ദ്മധലാവി ജില്ലാ നഗരലാസൂത്രകൻ ആകയലാൽ ഓഫീസിതറെ ആസൂ
ത്രണ തപലാതുഭരണ സംബന്ധമലായ എല്ലാവിധ പ്രവർത്നങ്ങളതടയും ദ്മൽ
ദ്നലാട്ം വഹിക്കുക.

2. ജില്യുതടദ്യലാ ജില്യിലുൾതപ്ടുന്ന പ്രദ്്ശങ്ങളതടദ്യലാ വികസന സലാധ്
തകൾ സൂക്മനിരീക്ണങ്ങളിലൂതട പഠനവിദ്ധയമലാക്ി ലഭിക്കുന്ന വിക
സനദ്നലാന്മുഖകലാഴ്ചപലാടുകൾ ബന്ധതപ്ട് അധികലാരദ്കന്ദങ്ങതള അറിയിച്് ,  
മനസ്ിലലാക്ി ദ്ബലാധവത്ക്രിക്കുന്നതിദ്നലാതടലാപ്ം മുഖ്നഗരലാസൂത്രകന് 
അവയുതട സലാദ്കേതികത വ്ക്തമലാക്ിതക്ലാടുക്കുകയും ഈ വികസന കലാഴ്ച
പ്ലാടിനനുസൃതമലായ വികസന രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി 
ദ്നടിതയടുക്കുകയും തചയ്യുക.

3. വികസന രൂപദ്രഖകൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിനുദ്വണ്ി വ്ക്തമലായ രീതിശലാസ്തം 
ആവിഷ് കരിച്് ഒരു പ്രവർത്ന രൂപദ്രഖയുതട അടിസ്ലാനത്ിൽ ഇവ 
പൂർത്ികരിക്കുന്നതിന് ഓഫീസിതല മറ്് ജീവനക്ലാതര പ്രവർത്നസജ്ജ
രലാക്കുക.

4. തയ്ലാറലാക്കുന്ന വികസന രൂപദ്രഖകളതട ഫലപ്രലാപ്ത മറ്് അധികലാര 
ദ്കന്ദങ്ങദ്ളയും മുഖ് നഗരലാസൂത്രകദ്നയും ദ്ബലാധ്തപ്ടുത്ി അംഗീകലാരം 
ദ്നടിതയടുക്ലാൻ ആവശ്മലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

5. വികസന രൂപദ്രഖയ്ക്കനുസൃതമലായി വികസന പദ്തികൾ തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് 
ബന്ധതപ്ട് സ്ലാപനങ്ങതള സഹലായിക്കുകയും അവയുതട പ്രവർത്നങ്ങതള 
വിലയിരുത്തുകയും തചയ്യുക.

6. എല്ലാ ജില്ലാതല സദ്മ്ളനങ്ങളിലും പതകേടുത്് വകുപ്ിതറെ കലാഴ്ചപ്ലാട് 
വിനിമയം തചയ്യുകയും ജില്യുതട ആസൂത്രിത വികസന പ്രവർത്നത്ിന് 
വകുപ്ിതറെ പകേലാളിത്ം ഉറപ്് വരുത്തുകയും തചയ്യുക.

7. ഒരു ആസൂത്രകതറെ ശ്രദ്യും അഭിപ്രലായവും ദ്വണ്ി വരുന്ന സലാഹചര്ങ്ങ
ളിൽ ജലാഗ്തദ്യലാതട നിലതകലാള്ളുക.

8. നഗരലാസൂത്രകതറെ അധികലാര പരിധിയിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആസൂത്രണ 
തീരുമലാനങ്ങളം ത്വസരത്ിൽ പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്ന ആസൂത്രണ 
നിയമ സംഹിതകൾക്്  അനുസൃതമലാതണന്ം, ജില്യുതട വികസനപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ദ്സ്റ്ററ്് ദ്സ്പഷ്ൽ ഡവലപ്് തമറെ്  ്ലാനിതല പരലാമർശങ്ങൾക്്  
അനുസൃതമുള്ളതലാതണന്ം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

9. ആസൂത്രണ, ഭരണപരമലായ വിഷയങ്ങളിതലടുക്കുന്ന നയതീരുമലാനങ്ങൾ 
സർക്ലാരിതറെദ്യലാ, വകുപ്ിതറെദ്യലാ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്ിലും 
വ്തിചലിക്കുന്നില് എന്ന് ഉറപ്് വരുത്തുക.

10. വരും വർഷത്ിൽ നിർവഹിദ്ക്ണ്ന്നതലായി വരുന്ന വിവിധ ദ്ജലാലികൾ 
ഉൾതക്ലാള്ളിച്ചുതകലാണ്് ഒരു വലാർഷിക പ്രവർത്നരൂപദ്രഖ തയ്ലാറലാ 
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ക്കുകയും ഓഫീസ് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ രൂപദ്രഖയ്ക്കനുസൃതമലായലാണ് പു
ദ്രലാഗമിക്കുന്നതതന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നദ്തലാതടലാപ്ം മുഖ് നഗരലാസൂത്രകതറെ 
ഓഫീസ് നിന്ള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്് വിദ്ധയമലായും പ്രവർത്ിക്കുക.

11. ഓഫീസ് പ്രവർത്നം വിലയിരുത്തുന്നതിനലായി എല്ലാ മലാസവും അവ
ദ്ലലാകനദ്യലാഗം കൂടുകയും പ്രവർത്ന പുദ്രലാഗതി മുഖ് നഗരലാസൂത്രകതറെ 
ഓഫീസിദ്ലക്് റിദ്പ്ലാർട്് തചയ്യുക.

12. പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആസൂത്രണ നിയമ സംഹിതകതളക്കുറിച്ചും 
നല് അവഗലാഹം ഉണ്ലായിരിക്കുകയും അവ (ദ്ഭ്ഗതി ആവശ്മലായുള്ളവ) 
നടപ്ിൽ വരുത്തുദ്മ്പലാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രലാദ്യലാഗിക ബുദ്ിമുട്കൾ 
മുഖ്നഗരലാസൂത്രകതറെ ശ്രദ്യിൽ തകലാണ്വരികയും തചയ്യുക.

13. ഓഫീസിതറെ അധികലാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ 
ലകകലാര്ം തചദ്യ്ണ്ന്നതലായ ദ്്ശീയ സംസ്ലാനതല പ്രലാധലാന്മർഹി
ക്കുന്ന ആസൂത്രണപരമലായ വിഷയങ്ങൾ മുഖ് നഗരലാസൂത്രകതറെ ശ്രദ്യിൽ 
തകലാണ്വരിക.

14. പദ്തി പ്രദ്്ശങ്ങതളക്കുറിച്് നല് അവഗലാഹം ഉണ്ലായിരിക്കുക.

4.3.10. നതിലവതിലുള്ള ജീവനക്യാരുടെ സ്തിതതിവതിവരക്ണക്കുത് 

വകുപ്ിതല നിലവിലുള്ള ജീവനക്ലാരുതട തസ്തിക തിരിച്ചുള്ള സ്ിതിവിവരക്ണക്് 
അനുബന്ധം 4.3.2 ആയി ദ്ചർത്ിട്ണ്്.

4.4. എൽ എസത് ജതി ഡതി എഞ്തിനതിയ�തിംഗത് വതിഭയാഗം
4.4.1. ആമുഖം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ 13-11-2007-തല ജി.ഒ(എം.എസ് ) 
ന.253/2007/തസ്വഭവ എന്ന ഉത്രവ് പ്രകലാരമലാണ് എഞ്ിനിയറിംഗ് വിഭലാഗം 
രൂപീകരിച്ത്. എന്നലാൽ ദ്കരളത്ിതല വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളിതല 
സലാദ്കേതികവിഷയങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് കലാര്ങ്ങൾ കൂടുതൽ കലാര്ക്മമലാക്കുന്നതിനു 
ദ്വണ്ി 01.10.2008-തല സർക്ലാർ ഉത്രവ് വഴിയലാണ് എഞ്ിനിയറിംഗ് വിഭലാഗമലായി 
നിലവിൽ വന്നത്. ഈ വിഭലാഗം രൂപീകരിച്ദ്പ്ലാൾ, തപലാതുമരലാമത്്, ജലവിഭവം എന്നീ 
സലാദ്കേതിക വകുപ്പുകളിൽ നിന്മുള്ള നിശ്ിത എണ്ം ജീവനക്ലാരും പഞ്ലായത്്, 
നഗരസഭ, ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിദ്ലയും ്ലാരി്് നിർമ്ലാർജ്ജന വിഭലാഗം, 
ദ്കരള റൂറൽ ദ്റലാഡ് ഡവലപ്് തമറെ് ഏജൻസി എന്നിവിടങ്ങളിദ്ലയും സലാദ്കേതിക 
വിഭലാഗം ജീവനക്ലാദ്രയും ഉൾതപ്ടുത്ിയലാണ് എഞ്ിനിയറിംഗ് ദ്കഡർ രൂപീകരിച്ത്. 
പുതിയതലായി സർവീസിൽ വന്ന ജീവനക്ലാർ പബ് ളിക് സർവീസ്  കമ്ീഷൻ വഴി 
തിരതഞ്ടുക്തപ്ട്വരലാണ്. ദ്കരളത്ിതല ത്രിതലപഞ്ലായത്ിതലയും നഗരസഭ 
കളിദ്ലയും എഞ്ിനിയറിംഗ് സംബന്ധിച് പ്രവർത്നവും ദ്മഖലലാതലത്ിലും 
സംസ്ലാനതലത്ിമുള്ള ദ്നതൃത്വവും ഈ വിഭലാഗം വഴി ലകകലാര്ം തചയ്യുന്.
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4.4.2. വതിഭയാഗത്തിടറെ രൂപീകരണ ചരതിത്രം

ഭരണഘടനയുതട 73. 74 ദ്ഭ്ഗതിയുതട ഭലാഗമലായി, 1994-ൽ  സംസ്ലാനത്് 
പുതിയ നഗരസഭലാ നിയമവും പഞ്ലായത്് രലാജ് നിയമവും നിലവിൽ വന്. തുടർന്ന് 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമലാനവും 
എടുത്ിരുന്. വിവിധ വകുപ്പുകളിതല അധികലാരം തലാതഴതട്ിദ്ലക്് ലകമലാറ്ം 
തചയ്യുകയലായിരുതന്നകേിലും ത്രിതലപഞ്ലായത്ിദ്ലയും നഗരസഭയിദ്ലയും സലാദ്കേതിക 
പ്രവർത്നത്ിന് ഒരു ദ്കഡർ സംവിധലാനം ഇല്ലായിരുന്. 13-11-2007-തല ജി ഒ 
(എം.എസ് ) 253/07/തസ്വഭവ എന്ന നമ്പർ സർക്ലാർ ഉത്രവ് പ്രകലാരം എൽ എസ് 
ജി ഡി എഞ്ിനിയറിംഗ് വിഭലാഗത്ിതറെ ദ്കഡർ സംസ്ലാനത്തു രൂപീകരിക്കുകയും 
വകുപ്ിതറെ സ് തപഷ്ൽ റൂൾസ് തയ്ലാറലാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുമുണ്ലായി. 
തുടർന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ം വന്നിട്ള്ള ജീവനക്ലാരിൽ നിന്ം ഓപ്ഷനും 
സമ്തപത്രവും വലാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിൽ നിലവിലുണ്ലായിരുന്ന 
ജീവനക്ലാരുതട സീനിദ്യലാറിട്ിയും നിശ്യിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം ഉണ്ലായി. 
സർക്ലാരിതറെ 27/03/2008-തല ജി.ഒ(എം.എസ് )94/08/ തസ്വഭവ എന്ന നമ്പർ 
ഉത്രവ് പ്രകലാരം വിവിധ തലത്ിലുള്ള തസ്തികകൾ നിശ്യിക്കുകയും ഈ വകുപ്ിതറെ 
വിഭലാഗം നിലവിൽ വരുകയും തചയ്തു. 16/07/2009-തല ജി.ഒ(പി.) 133/09/ തസ്വഭവ 
എന്ന സർക്ലാർ ഉത്രവ് അനുസരിച്് ജീവനക്ലാരുതട സ് തപഷ്ൽ റൂൾ വരുകയും 
ആധികലാരികമലായി ഒരു സർക്ലാർ വകുപ്ിതല ഘടന നിലവിൽ വരുകയും തചയ്തു. 
04/03/2016 തിയ്തിയിതല സർക്ലാർ ഉത്രവ് പ്രകലാരം മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭലാഗം 
ജീവനക്ലാരുതട ഉയർന്ന തസ്തികകൾ അനുവ്ിച്് ഈ വിഭലാഗത്ിതന കൂടുതൽ 
ശക്തിതപ്ടുത്തുകയുണ്ലായി.

4.4.3. പ്രവർത്നഘെന

സംസ്ലാന തലത്ിൽ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ലാനമലായി ചീഫ് എഞ്ിനിയറുതട 
ഓഫീസും ത്രിതലപഞ്ലായത്തുകൾക്് മലാത്രമലായ ഉത്ര-്ക്ിണ ദ്മഖലകളിൽ ഓദ്രലാ 
സൂപ്രണ്ിംഗ് എഞ്ിനീയർ ഓഫീസും, ജില്ലാ പഞ്ലായത്് ഓഫീസിദ്നലാതടലാപ്ം 
എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനീയർ ഓഫീസും, ഓദ്രലാ ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്് 
ഓഫീസിതനലാപ്ം അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനിയർ ഓഫീസും ഓദ്രലാ 
ഗ്ലാമപഞ്ലായത്ിദ്നലാതടലാപ്ം അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർ ഓഫീസും പ്രവർത്ിക്കുന്. 
ഓദ്രലാ ദ്്ലാക്കുപഞ്ലായത്തുകളദ്ടയും ചുമതല ഒരു അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് 
എഞ്ിനീയർക്കും, 195 അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർമലാർക്് രണ്്  ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളതട 
വീതം ചുമതലയും, 561 അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർമലാർക്് ഓദ്രലാ ഗ്ലാമപഞ്ലായത്ിതറെ 
ചുമതലയും എന്ന ക്രമത്ിലലാണ് ചുമതല ക്രമീകരിച്ിരുന്നതതകേിലും സർക്ലാർ ഒരു 
ഗ്ലാമപഞ്ലായത്ിൽ ഒരു അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർക്കു് ചുമതല വരുന്ന രീതിയിൽ  
മലാറ്ം വരുത്ിയിട്ണ്്. പുതുതലായി രൂപീകരിച് കണ്ണൂർ ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ ഒഴിതക  
എല്ലാ ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ ഓഫീസുകളിലും ഓദ്രലാ സൂപ്രണ്ിംഗ് എഞ്ിനീയറുതട  
കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗവും, മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളിൽ 
എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനീയറുദ്ടദ്യലാ, അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനിയറുദ്ടദ്യലാ,  
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അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനിയറുദ്ടദ്യലാ ദ്നതൃത്വത്ിലുള്ള എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗവും 
പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്. 

നിലവിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിതല എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗത്ിൽ 
സംസ്ലാന കലാര്ലാലയവും രണ്്  ദ്മഖല കലാര്ലാലയങ്ങളം കൂടലാതത 941 
ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളം, 152 ദ്്ലാക്്പഞ്ലായത്തുകളം, 14 ജില്ലാ പഞ്ലായത്തുകളം, 
87 മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളം, ആറ്  ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളം ഉൾപ്തടയുള്ള തദ്ദേശഭരണ 
സ്ലാപനങ്ങളിതല എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗങ്ങളം കൂടി ദ്ചർന്നതലാണ്. ദ്കരള 
സംസ്ലാനത്ിതല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധലാനം ഈ 1200 തദ്ദേശ സ്ലാപനങ്ങളതട 
സലാദ്കേതികമലായ പ്രവർത്നങ്ങൾ സമന്വയിപ്ിക്കുന്ന ചുമതല ഈ വിഭലാഗത്ിനലാണു്.

പഞ്ലായത്് തലത്ിൽ അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയറുതട ദ്നതൃത്വത്ിലലാണ് 
തപലാതുമരലാമത്് പ്രവൃത്ികൾ, ബിൽഡിംഗ് തപർമിറ്്, പരിദ്ശലാധന എന്നിവ 
നടപ്ിലലാക്കുന്നത്. എന്നലാൽ സലാദ്കേതിക വിഭലാഗം പ്രവർത്നം ദ്്ലാക്് തലത്ിൽ 
അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനിയറുതടയും ജില്ലാപഞ്ലായത്് തലത്ിൽ 
എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനീയറും, മുനിസിപ്ലാലിറ്ി തലത്ിൽ അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് 
എഞ്ിനീയറും, ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ തലത്ിൽ സൂപ്രണ്ിംഗ് എഞ്ിനീയറുദ്ടയും 
ദ്നതൃത്വത്ിൽ ആണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിതല തപലാതുമരലാമത്് പ്രവൃത്ികളതട 
നിർവഹണം നടത്തുന്നത്.

ദ്കന്ദസർക്ലാർ പദ്തിയലായ പി എം ജി എസ്് ലവ (Pradhan Manthri Grameen 
Sadak Yojana)  ദ്കരളത്ിൽ നടപ്ിലലാക്കുന്നതിനലായി സംസ്ലാന ഓഫീസലായ ദ്കരള 
ദ്സ്റ്ററ്് റൂറൽ ദ്റലാഡ് തഡവലപ് തമറെ് ഏജൻസി (KSRRDA) പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്. 
ഈ ഏജൻസിയിതല പ്രവൃത്ികൾ നടപ്ിലലാക്കുന്നതിനലായി എല്ലാ ജില്യിലും 
ജില്ലാപഞ്ലായത്ിദ്നലാതടലാപ്ം എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനീയർമലാരുതട ദ്നതൃത്വത്ിൽ 
ഈ വകുപ്ിതല എഞ്ിനീയറിംഗ് ഉദ്്്ലാഗസ്ർ പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്. സംസ്ലാനതല 
ആസ്ലാന ഓഫീസിൽ ഒരു ചീഫ് എഞ്ിനീയറുതട കീഴിൽ ഒരു സൂപ്രണ്ിംഗ് 
എഞ്ിനീയറും, ഒരു അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനീയറും, ഓവർസിയർമലാരും 
പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്. ക്വലാളിറ്ി പരിദ്ശലാധനയ്കം മറ്റുമലായി കരലാറടിസ്ലാനത്ിൽ 
ഉദ്്്ലാഗസ്തര നിയമിച്ിട്ണ്്.

സംസ്ലാനതലത്ിലും ജില്ലാപഞ്ലായത്് തലത്ിലും ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്് 
തലത്ിലും 274 ഗ്ലാമ പഞ്ലായത്തുകളിലും മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭലാഗം ജീവനക്ലാർ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിതറെ എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗത്ിതറെ നിലവിലുള്ള 
പ്രവർത്നഘടനയുതട ദ്രഖലാചിത്രം അനുബന്ധം 4.4.1 ആയിദ്ചർത്ിട്ണ്്.

4.4.4. വതിഭയാഗവമയായതി ബന്ധടപ്ട്ട നതിയമങ്ങളം ചട്ടങ്ങളം

വിഭലാഗത്ിതറെ പ്രവർത്നവുമലായി ബന്ധമുള്ള പ്രധലാനതപ്ട് നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം 
മലാനുവലുകളം ഇനി വിവരിക്കുന്.
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1)  നഗരസഭയാ നതിയമം (1994) പഞ്യായത്ത് രയാജത് നതിയമം (1994): സംസ്ലാനതത് 
ത്രിതലപഞ്ലായത്തുകൾക്് ബലാധകമലായ പഞ്ലായത്തു രലാജ് നിയമങ്ങളി
ദ്ലയും (1994) നഗരസഭകൾക്കുദ്വണ്ിയുള്ള നഗരസഭലാ നിയമങ്ങളിദ്ലയും 
(1994) സലാദ്കേതിക പ്രവർത്നവുമലായി ബന്ധതപ്ട് വ്വസ്കൾ ഈ 
വിഭലാഗത്ിതറെ നിയമപരമലായ പ്രവർത്നത്ിന് ബലാധകമലാണ്.

2)  ടകട്ടതിെ നതിർമ്യാണ ചട്ടങ്ങൾ: നഗരസഭലാ പ്രദ്്ശങ്ങളിൽ പ്രലാബല്ത്ിലുള്ള 
2019-തല ദ്കരളലാ മുനിസിപ്ൽ തകട്ിട നിർമ്ലാണ ചട്ങ്ങളം പഞ്ലായത്് 
പ്രദ്്ശങ്ങളിൽ ബലാധകമലായ 2019-തല ദ്കരളലാ പഞ്ലായത്് തകട്ിട നിർ
മ്ലാണ ചട്ങ്ങളം അനുസരിച്ലാണ് തകട്ിട നിർമ്ലാണവും ബന്ധതപ്ട് സലാ
ദ്കേതിക പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ വിഭലാഗം ലകകലാര്ം തചയ്യുന്നത്. വിശ്വി
വരങ്ങൾക്ലായി സലാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ദ്കലാഡിതറെ സഹലായവും വകുപ്് 
ഉപദ്യലാഗിക്ലാറുണ്്.

3)  ടപയാതുമരയാമത്ത് പ്രവർത്ന മയാന്വലും കകയാഡുകളം : സംസ്ലാന തപലാതുമരലാമ
ത്് വകുപ്ിതറെ പ്രവർത്ന മലാനുവലുകളം ദ്കലാഡുകളം ഈ വിഭലാഗത്ിതറെ 
സലാദ്കേതിക പ്രവർത്നത്ിന് മലാർഗ്ർശനത്ിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും 
ആയി ഉപദ്യലാഗിക്കുന്നത്. കൂടലാതത ദ്കന്ദ സർക്ലാരിതറെ വിവിധ വിഷയ
ത്ിലുള്ള 'ഇന്ത്ൻ സ്റ്റലാൻദ്ഡർഡ് സ് തപസിഫിദ്ക്ഷൻ ദ്കലാഡു’കളം വി
ശ്വിവരങ്ങൾക്ലായി ഉപദ്യലാഗിക്കുന്ണ്്. ഈ വിഭലാഗത്ിന് സ്വന്തമലായി 
പ്രവർത്നദ്കലാഡും മലാന്വലുകളം ഇതുവതര ഉണ്ലാക്ിയിട്ില്.

4)  മറ്ത് നതിയമങ്ങൾ : ദ്മൽപ്റഞ് നിയമങ്ങൾ കൂടലാതത സംസ്ലാനതത് നഗ
രഗ്ലാമലാസൂത്രണ നിയമം (2016), തനൽവയൽ സംരക്ണനിയമം (2008), 
ദ്കരള ലഹദ്വ തപ്രലാട്ക്ൻ നിയമം, റിയൽ എദ്സ്റ്ററ്് (തറഗുദ്ലഷൻ 
ആൻഡ്  ഡവലപ്് തമറെ് ) ആക്ട്  (2016), പരിസ്ിതിസംരക്ണ (എൻവ
ദ്യലാൺതമറെ് തപ്രലാട്ക്ൻ) നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം തുടങ്ങിയ ദ്കരള സം
സ്ലാനത്് പ്രലാബല്ത്ിലിരിക്കുന്ന വിവിധ നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം ഈ 
വിഭലാഗത്ിതറെ പ്രവർത്നപരിധിയിൽ വരുന്.

4.4.5. വതിഭയാഗത്തിടല പ്രധയാന പ്രവർത്ന കമഖല

സർക്ലാരിതറെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിനു കീഴിൽ ചീഫ് എഞ്ിനീയറുതട 
ദ്നതൃത്വത്ിൽ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്കുദ്വണ്ി ഒരു സലാദ്കേതിക 
വകുപ്ലായി പ്രവർത്ിക്കുന്.

സംസ്ലാനതലത്ിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗത്ിതറെ നിലവിലുള്ള വിവിധ 
പ്രവർത്ന ദ്മഖലകതള ഭരണപരം, ജീവനക്ലാരുതട ശമ്പളം, നിയമനം, സലാദ്കേതികം 
എന്നീ വിഭലാഗമലായി സംക്ിപ്തമലായി ഇനി വിവരിക്കുന്.

4.4.5.1. ഭരണപരം

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് ജീവനക്ലാർക്് സർവീസ്  ദ്മഖലകളിൽ ആവ
ശ്മലായ പരിശീലനം നൽകുക.
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് എഞ്ിനീയറിംഗ് ജീവനക്ലാരുതട അച്ടക് 
നടപടികൾ.

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളിൽ പരിദ്ശലാധന നടത്ി ആവശ്മലായ 
ദ്കസുകളിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

 മീറ്ിങ്ങും തസമിനലാറും നടത്തുക

 ദ്കന്ദ-സംസ്ലാന സർക്ലാർ നിദ്യലാഗിച്ിട്ള്ള കമ്ീഷനുകളതടയും, കമ്ി
റ്ികളതടയും ശുപലാർശ നടപ്ിലലാക്കുക.

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളിൽ എം എൽ എ, നബലാർഡ് എന്നീ  
ഫണ്കൾ അനുവ്ിക്കുക, പ്രവൃത്ികൾ നടപ്ിലലാക്കുക.

 എസ്റ്റലാ്ിഷ് തമന്റും മറ്് വിഷയവുമലായി ബന്ധതപ്ട് ദ്കലാടതി ദ്കസുകളിൽ 
ദ്സ്റ്ററ്് തമറെ് ഓഫ് ഫലാക്ട് സ് നൽകുക, തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

 അദ്ന്വഷണത്ിതറെയും പരിദ്ശലാധനകളതടയും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരി
ക്കുക.

 തസൻരേൽ ഫിനലാൻസ് കമ്ീഷനിദ്ലയും ദ്സ്റ്ററ്് ഫിനലാൻസ് കമ്ീഷനി 
ദ്ലയും വിവരങ്ങൾ ദ്ശഖരിച്് നൽകുക.

 വിവരലാവകലാശ നിയമം അനുസരിച്് ഈ വകുപ്ിൽ ലഭിക്കുന്ന അദ്പക് 
കൾക്് മറുപടി നൽകുക.

 സർക്ലാരിൽ നിന്ം മറ്് വകുപ്പുകളിൽ നിന്ം ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ് നുസ
രിച്് മീറ്ിങ്ങിൽ പതകേടുക്കുകയും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും തചയ്യുക.

 സർക്ലാരിൽ നിന്ം ലഭിക്കുന്ന നിയമസഭലാ ദ്ചലാ്്ങ്ങൾക്് സമയ ബന്ധി
തമലായി മറുപടി നൽകുക.

 ചീഫ് എഞ്ിനീയറുതട ഓഫീസ്, രണ്്  സൂപ്രണ്ിംഗ് എഞ്ിനീയർമലാരുതട 
ഓഫീസ് എന്നിവ പൂർണമലായും ഇ-ഓഫീസ് ആക്ി മലാറ്റുന്നതിനലായി നട
പടികൾ സ്വീകരിക്കുക

4.4.5.2.  ജീവനക്യാരുടെ നതിയമനം, ശമ്പളം തുെങ്ങതിയവ

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗം ജീവനക്ലാരുതട 
എസ്റ്റലാ്ിഷ് തമറെ് കലാര്ങ്ങൾ (പി എസ് സി മുദ്ഖനയുള്ള നിയമത്ിന് 
നടപടി സ്വീകരിക്കുക), അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർ വതരയുള്ളവരുതട സ്
ലംമലാറ്ം, ഉദ്്്ലാഗക്യറ്ം, ലീവ് അനുവ്ിക്കുക, തഡപയൂദ്ട്ഷൻ, സർവീസ്  
കലാര്ങ്ങളമലായി ബന്ധതപ്ട് പരലാതികൾ പരിദ്ശലാധിക്കുക, ഗ്ദ്ഡഷൻ ലിസ്റ്റ് 
തയ്ലാറലാക്കുക തുടങ്ങിയവ.

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് ജീവനക്ലാരുതട ശമ്പളവും മറ്് അലവൻസുകളം, 
ടി എ, പി എഫ് തുടങ്ങിയവ അനുവ്ിക്കുക.
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നിലവിലല വകുപ്പുകൾ നാൾവഴികളും പ്രവർത്തനഘടനയും

 എസ്റ്റലാ്ിഷ് തമറെ് തചലവുകളമലായി ബന്ധതപ്ട് പ്രതിമലാസ ദ്സ്റ്ററ്് തമറെ് 
തയ്ലാറലാക്കുക.

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗത്ിതല വിവിധ തസ്തികയി
തല ജീവനക്ലാരുതട ഗ്ദ്ഡഷൻ ലിസ്റ്റ് തയ്ലാറലാക്കുക.

4.4.5.3.  സയാകകേതതികം

 പി ഡ്യൂ ഡി മലാന്വലുമലായി ബന്ധതപ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ സ്പഷ്ീകരണം 
നൽകുക, നിയമപരമലായ കലാര്ങ്ങൾ പരിദ്ശലാധിച്് നടപടികൾ സ്വീകരി
ക്കുകയും തചയ്യുക.

 തസൻരേൽ-ദ്സ്റ്ററ്് സ് ദ്പലാൺദ്സഡ്, തസൻരേൽ-ദ്സ്റ്ററ്് അസിസ്റ്ററെ് സ് കീമു
കളതടയും മറ്് ്ലാൻ സ് കീമുകളതടയും ദ്മൽദ്നലാട്ം വഹിക്കുക.

 ഓഡിറ്് റിദ്പ്ലാർട്കളിലും ഓഡിറ്് ഒബ്ജക്നുകളം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
ആവശ്മലായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളതട വിവിധ തപലാതുമരലാമത്് പ്രവർത്
നങ്ങളിൽ പ്രതിമലാസ പുദ്രലാഗതി, വലാർഷിക പുദ്രലാഗതി എന്നിവ അവദ്ലലാ
കനം തചയ്യുക. 

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിൻ കീഴിൽ വരുന്ന തകട്ിട നിർമ്ലാണചട്ങ്ങൾ 
ലംഘിച്ചുള്ള അനധികൃത നിർമ്ലാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് എതിതര നടപ
ടികൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്മലായ നിർദ്ദേശം നൽകുക.

 ടൗൺ്ലാനിംഗുമലായി ബന്ധതപ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും വകുപ്പുതലത്ിൽ വരുന്ന 
സംശയങ്ങൾക്കും, തക എം ബി ആർ, തക പി ബി ആർ തുടങ്ങിയവ സംബ
ന്ധിച്് സംശയങ്ങൾക്കും സ്പഷ്ീകരണം നൽകുക.

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗത്ിതറെ പ്രവർത് 
നങ്ങൾ സുഗമവും സുതലാര്വും ആക്കുന്നതിതറെ ഭലാഗമലായി ഇ-തടണ്റിംഗ്, 
ലപ്രസ് ദ്സലാഫ്റ് തവയർ തുടങ്ങിയ ഇ-ഗദ്വണൻസ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ആവശ്മലായ പരിശീലനം നൽകുക, അവയുതട പ്രവർത്ന നിലവലാരം 
അവദ്ലലാകനം തചയ്യുക.

4.4.6. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങളതിടല എഞ്തിനതിയ�തിംഗത് 
സംബന്ധമയായ പ്രവർത്നങ്ങൾ

 സംസ്ലാനതത് വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളിതല നിലവിലുള്ള 
എഞ്ിനിയറിംഗ് സംബന്ധമലായ പ്രവർത്നങ്ങൾ സംക്ിപ്തമലായി ഇനി വിവരിക്കുന്.

 അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളതട പദ്തി വിഹിതം ഉപദ്യലാ
ഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്ികൾ

 ബഹു. എം എൽ എ-മലാരുതട വികസന  ഫണ്കൾ ഉപദ്യലാഗിച്ചുള്ള പ്രവൃ
ത്ികൾ.
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 ബഹു. എം പി-മലാരുതട എൽ എ ഡി പ്രവൃത്ികൾ

 ധനകലാര് വകുപ്ിതറെ പ്രദ്ത്ക വികസന പദ്തികൾ.

 നബലാർഡ് ധനസഹലായദ്ത്ലാതട നടപ്ിലലാക്കുന്ന പദ്തികൾ

 തവള്ളതപ്ലാക് ദുരിതലാശ്വലാസ പദ്തിയിൽ ഏതറ്ടുത്് നടത്തുന്ന പദ്തികൾ

 സലാമൂഹികനീതിവകുപ്്, സ് ദ്പലാർട് സ് കൗൺസിൽ, വി്്ലാഭ്ലാസ വകുപ്് 
തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ഏൽപ്ിക്കുന്ന പ്രവൃത്ികൾ

 തകട്ിടനിർമ്ലാണ ചട്വുമലായി ബന്ധതപ്ട്് നിർമ്ലാണങ്ങൾക്് തപർമിറ്് 
നൽകുക, നിർമ്ലാണം പൂർത്ിയലാക്ിയവയ്ക്ക് ഒക്കുപ്ൻസി സർട്ിഫിക്റ്് 
നൽകുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്ികൾ

 മലാലിന് സംസ് കരണവുമലായി ബന്ധതപ്ട് പ്രവൃത്ികൾ

 ഇറെദ്ഗ്റ്്ഡ് വലാട്ർ തഷഡ് മലാദ്നജ് തമറെ്, ബി എസ്് യു പി, അമൃത്, സ്ലാർട്് 
സിറ്ി മുതലലായ പ്രദ്ത്ക ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തികൾ പ്രകലാരമുള്ള പ്രവൃ
ത്ികൾ

 എം എൻ ആർ ഇ ജി എസ്  പ്രവൃത്ികളതട നടത്ിപ്പുമലായി ബന്ധതപ്ട്ള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, വ്ക്തിഗത ധനസഹലായ പദ്തികൾ പ്രകലാരം നടപ്ിലലാ
ക്കുന്ന പദ്തികളതട വലാലയൂദ്വഷൻ നൽകൽ

 സ് കൂൾ തകട്ിടങ്ങൾ, അകേണവലാടി തകട്ിടങ്ങൾ മുതലലായവയുതട ഫിറ്് നസ് 
പരിദ്ശലാധിച്് സർട്ിഫിക്റ്് നൽകൽ

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളിതല വഴിവിളക്കുകളതടയും, കുടിതവള്ള 
വിതരണത്ിതറെയും ചുമതല.

 നഗരസഭകളിതല വലാഹനങ്ങളതട പരിപലാലനം.

4.4.7.   തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങളതിടല പദ്തതിയുടെ 
പ്രവർത്നത്തിടല വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങൾ

ഓദ്രലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനത്ിദ്ലയും പദ്തി നടപ്ിലലാക്ലിതറെ 
നിർവഹണ ഉദ്്്ലാഗസ്തനന്ന നിലയിൽ അവിതട നടപ്ിലലാക്കുന്ന ഓദ്രലാ നിർമ്ലാണ 
പ്രവൃത്ിയുദ്ടയും രൂപീകരണം മുതൽ പൂർത്ീകരണംവതര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് 
എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭലാഗം ഉദ്്്ലാഗസ്ർ കടന്ദ്പലാദ്കണ്ന്ന വിവിധ ഘട്ങ്ങൾ 
ചുവതട ദ്ചർക്കുന്.

1. പദ്തതി രൂപീകരണം - ഗ്ലാമസഭകളിൽ പതകേടുക്കുക, ബന്ധതപ്ട് സ്റ്റലാറെിംഗ് 
കമ്ിറ്ികളിൽ പതകേടുക്കുക, വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വിളിച്ചുദ്ചർക്കുക എന്നി
ങ്ങതന വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ ഘട്ത്ിൽ നടപ്ിലലാദ്ക്ണ്തുണ്്.

2.  പഞ്ലായത്് കമ്ിറ്ിയുതട അംഗീകലാരം കിട്ിയ പദ്തികളതട വിശ്മലായ 
എസ്റ്റിദ്മറ്്, അനുബന്ധ ദ്രഖകൾ എന്നിവ തയ്ലാറലാക്കുക
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3. ഡി പി സി അംഗീകലാരം ലഭിച്ദ്ശഷം ഈ പ്രവൃത്ികളതട എസ്റ്റിദ്മറ്ിന് 
സലാദ്കേതികലാനുമതി ലഭ്മലാക്കുക.

4. സലാദ്കേതികലാനുമതി ലഭ്മലായ പ്രവൃത്ികൾക്് തടണ്ർ നടപടികൾ/ ഗുണ
ദ്ഭലാക്തൃ സമിതികൾ രൂപീകരിക്ൽ എന്നിവ നടപ്ിലലാക്കുക.

5. കരലാറുകലാരുമലായി/ഗുണദ്ഭലാക്തൃ സമിതികളമലായി കരലാറിദ്ലർതപ്ട്് ലസറ്റു
കൾ നിർമ്ലാണത്ിനലായി ലകമലാറുക.

6. ഓദ്രലാ നിർമ്ലാണപ്രവർത്നങ്ങളം കുറ്മറ് ദ്മൽദ്നലാട്ദ്ത്ലാടുകൂടി ഗുണനില 
വലാരം ഉറപ്പുവരുത്ി നടപ്ിലലാക്ൽ. 

7. നിർമ്ലാണത്ിതറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലുള്ള അളതവടുപ്പുകൾ, അവ തമഷർ
തമറെ് ബുക്ിൽ ദ്ചർക്ലുകൾ, തമഷർതമറെ് ബുക്ിൽ ദ്ചർത് അളവുകളതട 
തചക്് തമഷർതമറെ് മുതലലായവ.

8. പൂർത്ികരിച് പദ്തികൾ ആയതിതറെ ഉദ്ദേശലക്്ങ്ങൾ പൂർത്ീകരി
ച്ിട്തണ്ണ്ന്ം, ആയതിദ്ലക്് തയ്ലാറലാക്ിയിട്ള്ളതതന്ം ദ്ബലാദ്്തപ്ട്് 
ദ്മലാണിട്റിംഗ് സമിതി നൽകുന്ന റിദ്പ്ലാർട്് ഉറപ്പുവരുത്ൽ.

9. ഗുണദ്ഭലാക്ത് സമിതിയുതട വൗച്റുകൾ പരിദ്ശലാധിച്് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്ി 
നടപ്ിലലാക്കുന്നതിന് കമ്ിറ്ിക്്  തചലവലായ തുകയും, വർക്് ബിൽ പ്രകലാ
രമുള്ള തുകയും തലാരതമ്ം തചയ്ത് കുറവ് തുക നിശ്യിക്ൽ ഇതിനലായി 
ഗുണദ്ഭലാക്ത് സമിതിയുതട കമ്ിറ്ികളിൽ പതകേടുക്കുക.

10. പൂർത്ീകരിച് പ്രവൃത്ികളതട ബിൽ തയ്ലാറലാക്ി, ദ്മലുദ്്്ലാഗസ്തറെ 
അംഗീകലാരം വലാങ്ങൽ.

11. ബിൽ പ്രകലാരമുള്ള തുക രേഷറിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങൾക്് റിക്വസിഷൻ നൽകൽ

12. റിക്വസിഷതറെ അടിസ്ലാനത്ിൽ അദ്ലലാട്് തമറെ് ലഭിച് പദ്തികളതട 
ബില്ലുകൾ രേഷറിയിൽ സമർപ്ിച്്, തുക മലാറിതയടുക്ൽ.

13. ഓദ്രലാ പ്രവൃത്ിക്കുമലായി മലാറിക്ിട്ിയ തുകയിൽ നിന്ന് ജി എസ്  ടി, തക സി 
ഡ്യു എഫ് , ഇൻകംടലാക്്   മുതലലായവയ്കള്ള തുക ഒടുക്ൽ, കരലാറുകലാരന്/
ഗുണദ്ഭലാക്തൃ സമിതിക്കുള്ള ഡിമലാറെ് രൈലാഫ്റ് തയ്ലാറലാക്ൽ

14. പദ്തികളതട പൂർത്ീകരണ സർട്ിഫിക്റ്് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപ
നത്ിന് നൽകി, ആയത് ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ദ്ചർക്ൽ

15. കരലാറുകലാർക്്/ഗുണദ്ഭലാക്ത് സമിതിക്്  ഡിമലാറെ് രൈലാഫ്റ് നൽകൽ

16. ഓദ്രലാ പ്രവൃത്ിയുമലായും ബന്ധതപ്ട് ഫയലുകൾ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലലായി 
നടത്തുന്ന ഓഡിറ്ിംഗിന് തയ്ലാറലാക്കുക. 

17. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ലാപനങ്ങളതട പദ്തി നിർവഹണവുമലായി ബന്ധ
തപ്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ എഴുതി സൂക്ിക്കുക
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18. വിവിധ പ്രവൃത്ികളമലായി ബന്ധതപ്ട്ള്ള അവദ്ലലാകന ദ്യലാഗങ്ങളിൽ 
പതകേടുക്കുക. 

4.4.7.1.  ക്യാക്ത്  പഞ്യായത്ത്  തലത്തിൽ വകുപ്തിടറെ പ്രവർത്നം

 ദ്്ലാക്ിതല അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ീവ് എഞ്ിനീയർ നിർവഹിദ്ക്ണ്ന്ന 
മറ്് ചുമതലകൾ ഇനിദ്ചർക്കുന്.

1. ദ്്ലാക്ിതറെ കീഴിൽ നടപ്ിലലാക്കുന്ന ജനകീയലാസൂത്രണ പദ്തികളിതല 
(ഗ്ലാമ പഞ്ലായത്തുകളിദ്ലയും, ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്ിദ്ലയും)15 ലക്ം വതര 
അടകേലുള്ള എസ്റ്റിദ്മറ്റുകൾക്് സലാദ്കേതികലാനുമതി നൽകൽ

2.  ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്് പ്രവൃത്ികളതട നിർവഹണ ഉദ്്്ലാഗസ്രുതട ചുമതല

3.  സമീപ പ്രദ്്ശത്തുള്ള അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്്്ലാഗസ് 
രലായുള്ള മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളിതല സലാദ്കേതികലാനുമതി നൽകൽ, അളവുകളതട 
തചക്് തമഷറിംഗ്

4.  ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്ിൻകീഴീലുള്ള ഗ്ലാമപഞ്ലായത്തുകളതട ജനകീയലാസൂ
ത്രണ പദ്തികളതട വർക്്ബില്ലുകൾ പരിദ്ശലാധിച്് അംഗീകരിക്ൽ

5.  എം എൽ എ മലാരുതട എൽ എ സി/എ  ഡി എസ്, എം പി മലാരുതട എൽ 
എ ഡി പദ്തികൾ, നബലാർഡ് തുടങ്ങിയ പദ്തികളതട തടണ്റിംഗ് ഉൾ
തപ്തടയുള്ള ദ്ജലാലികൾ (15 ലക്ം വതര അടകേൽ)

6. ദ്്ലാക്് പഞ്ലായത്ിൻ കീഴിൽ വരുന്ന സലാദ്കേതിക/മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീ
വനക്ലാരുതട ദ്വതനമുൾതപ്തടയുള്ള കലാര്ങ്ങളതട നടപടികൾ

4.4.8. വകുപ്തിടല നതിലവതിലുള്ള ജീവനക്യാരുടെ വതിശേയാംശങ്ങൾ

ഈ വിഭലാഗത്ിൽ സംസ്ലാനത്് തമലാത്ത്ിൽ നിലവിലുള്ള, സർക്ലാർ 
അംഗീകരിച് തസ്തികയുതട ദ്പരും എണ്വും ശമ്പളനിരക്കും പട്ികയലായി അനുബന്ധം 
4.4.2 ആയി ഉൾതപ്ടുത്ിയിട്ണ്്.

4.5. നഗരകയാരധ് വകുപ്ത്
4.5.1. ആമുഖം

ഇന്ത്യിൽ നഗരഭരണത്ിന് തുടക്ം കുറിച്ത് ബ്ിട്ീഷ് സർക്ലാരലാണ്. 
മദ്ലാസ് ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ, കൽക്ട്ലാ ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ, ദ്ബലാംതബ സിറ്ി മുനിസിപ്ൽ 
ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ എന്നിവ രൂപീകരിച്ദ്തലാതട ഇന്ത്യിൽ നഗരഭരണത്ിന് 
അടിത്റയിട്. മുനിസിപ്ൽ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യിൽ പ്രലാബല്ത്ിൽ വന്നതു് 1919 
തല ഗവൺതമറെ് ഓഫ് ഇന്ത്ലാ ആക്ടിതറെ അടിസ്ലാനത്ിലലാണ്.
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സ്വലാതന്ത്ര്ം ലഭിച്ദ്ശഷം നഗരസഭകളതട പ്രശ് നങ്ങൾ പഠിക്ലാൻ ദ്കന്ദ 
ഗവൺതമറെ് ഒരു സമിതിതയ നിദ്യലാഗിച്ചു. ഇതിതറെ അടിസ്ലാനത്ിൽ നഗര 
ഭരണത്ിന് സ്വതന്ത്ര മന്ത്രലാലയമുണ്ലായി. നഗരഭരണം സംസ്ലാന ഗവൺതമന്റുകളതട 
ചുമതലയിലലായതിനലാൽ ധലാരലാളം ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളം മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളം 
രൂപീകരിക്തപ്ട്. 74ലാം ഭരണഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതിദ്യലാതട നഗരസഭകൾക്കു് കൂടുതൽ 
അധികലാരം ലഭിക്കുകയുണ്ലായി.

ദ്കരളത്ിൽ അധികലാരത്ിൽ വന്ന ആ്് മന്ത്രിസഭ പ്രലാദ്്ശിക ഭരണം 
ശക്തിതപ്ടുത്തുന്നതിന് ആവശ്മലായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. എന്നലാൽ ഇതു സംബന്ധിച് 
നിയമനിർമ്ലാണം നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഗവൺതമറെ് പിരിച്ചുവിടതപ്ട്. 1960 ലലാണ് 
ആ്്മലായി ഇക്ലാര്ത്ിൽ നിയമനിർമ്ലാണം ഉണ്ലാകുന്നതു്. ഇതിതന തുടർന്ന് 1962 
ൽ മുനിസിപ്ൽ വകുപ്പും പഞ്ലായത്് വകുപ്പും നിലവിൽ വന്. ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളതട 
ഭരണം ഗവൺതമറെ് ദ്നരിട്് നടത്ിയിരുന്. 1980 ൽ മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളതട 
ഭരണം കൂടി മുനിസിപ്ലാലിറ്ി വകുപ്ിന് നൽകുകയും തചയ്തു. 2002 ഡിസംബർ 16 തറെ 
സർക്ലാർ ഉത്രവ് പ്രകലാരം മുനിസിപ്ൽ ഭരണ വകുപ്ിതറെ ദ്പര് നഗരകലാര് വകുപ്് 
എന്നലാക്ി പുനർനലാമകരണം തചയ്തു. വിവിധ കലാറ്ഗറികളിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ം 
നഗരസഭലാ ജീവനക്ലാരും മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാമൺ സർവീസിലലായിരുന്. തസക്രട്റിമലാരും 
വകുപ്ിതല ഉദ്്്ലാഗസ്രും മലാത്രമലാണ് ഗവൺതമറെ് ജീവനക്ലാരലായിട്ണ്ലായിരുന്നതു്. 
2019 ൽ ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ നിയമത്ിൽ ദ്ഭ്ഗതി വരുത്ി ദ്കലാമൺ സർവീസിലുള്ള 
ജീവനക്ലാതര കൂടി സർക്ലാർ ജീവനക്ലാരലാക്ി മലാറ്ിയിട്ണ്്.

അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണം അതിതറെ എല്ലാ അർത്ഥത്ിലും നടപ്ിലലാക്കുന്നതിന്   
74ലാം ഭരണ ഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതിയുതട അടിസ്ലാനത്ിൽ ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ ആക്ടിൽ വലിയ 
ദ്തലാതിൽ ദ്ഭ്ഗതി തകലാണ്വന്. ജനകീയലാസൂത്രണ പ്രസ്ലാനം ആരംഭിച്ദ്തലാതട 
നഗരസഭകളിൽ വികസനത്ിതറെയും ദ്ക്മത്ിതറെയും പുതിതയലാരദ്്ലായം ആരംഭിച്ചു.

ത്രിതല പഞ്ലായത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ അനിവലാര് ചുമതലകളം തപലാതു 
ചുമതലകളം വിഷയ ദ്മഖലലാ ചുമതലകളം നിർവഹിദ്ക്ണ്ി വരുന്നതിനലാൽ 
നഗരസഭകൾക്കു് വിപുലമലായ അധികലാരമലാണ് ലഭിച്ിരിക്കുന്നതു് എന്ന് 
കലാണലാവുന്നതലാണ്. ഇദ്പ്ലാൾ സംസ്ലാനത്് ആറ് മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളം 
87 മുനിസിപ്ൽ കൗൺസിലുകളം നിലവിലുണ്്. മുനിസിപ്ൽ കൗൺസിലുകളിൽ 
3122 വലാർഡുകളം മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിൽ 414 വലാർഡുകളം നിലവിലുണ്്.

4.5.2. ചരതിത്രം

വളതര പുരലാതന കലാലം മുതദ്ല മനുഷ്ൻ കൂട്ലായി ജീവിക്ലാൻ തുടങ്ങിയിരുന്. ഈ 
കൂട്ങ്ങൾക്് ഭരണ വ്വസ്കൾ ആവശ്മലായിവന്. അങ്ങതന ആ്്ം ഗ്ലാമ ഭരണവും 
തുടർന്ന് നഗരഭരണവും ഉണ്ലായി. ഇന്ത്യിൽ സിന്ധുന്ീതട സംസ് കലാരകലാലം മുതൽ 
നഗരഭരണം നിലനിന്നതലായി ചരിത്രദ്രഖകൾ സലാക്്തപ്ടുത്ിയിട്ണ്്. ചന്തകൾ, 
തപലാതുസ്ലങ്ങൾ, കളിസ്ലങ്ങൾ, വലിയ തതരുവുകൾ, കനലാലുകൾ എന്നിവതയല്ലാം 
നഗര ഭരണത്ിൻ കീഴിൽ പ്രവർത്ിച്ിരുന്. മൗര്ഭരണ കലാലത്് നഗരഭരണം 
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നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു അധികലാരിതയ നിയമിച്ിരുന്. ഗുപ്ത കലാലഘട്ത്ിൽ 
നഗരഭരണത്ിന് സമിതികളം ഉണ്ലായിരുന്. 1526 മുതൽ 1707 വതരയുള്ള മുഗൾ 
ഭരണകലാലത്് തപലാലീസിതറെയും മജിസ് ദ്രേട്ിതറെയും അധികലാരങ്ങളള്ള നഗര 
ഭരണലാധികലാരികളലാണ്  നഗരഭരണം നിയന്ത്രിച്ിരുന്നത്.

ബ്ിട്ീഷുകലാരുതട ഭരണകലാലത്ലാണ് ഇന്ത്യിൽ വ്വസ്ലാപിതമലായ 
നഗരഭരണത്ിന് തുടക്ം കുറിച്ത്. 1642ൽ മദ്ലാസ് ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ 
രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ജയിംസ് രണ്ലാമൻ രലാജലാവ് പുറത്ിറക്ിയ ദ്റലായൽ 
ചലാർട്ർ പ്രകലാരം ലഭിച്ചു. ലണ്ൻ നഗരത്ിനുദ്ശഷം ദ്ലലാകത്ിതല ഏറ്വും പഴക്ം 
തചന്ന നഗര ഭരണ സ്ലാപനമലാണിത്. 1876ൽ കൽക്ട്ലാ ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ നിലവിൽ 
വന്. മദ്ലാസ്, ദ്ബലാംതബ, കൽക്ട് പ്രസിഡൻസി നഗരങ്ങളിൽ ദ്മദ്യഴ് സ്  ദ്കലാർട്് 
1720ൽ നിലവിൽ വന്. ബ്ിട്ീഷ് പൗരന്മലാതരയും ഇന്ത്ക്ലാതരയും ഉൾതപ്ടുത്ി 
നികുതി പിരിവടക്മുള്ള കലാര്ങ്ങൾക്ലായി പ്രലാദ്്ശിക സ്ലാപനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.  
ഇങ്ങതന പല നടപടികൾ സ്വീകരിതച്കേിലും നഗരഭരണം പരിതലാപകരമലായി 
തുടർന്. ജനങ്ങൾക്് നഗര ഭരണത്ിൽ പ്രലാതിനിധ്മില്ലാതിരുന്നത് ഒരു വലിയ 
കുറവലായി കണക്ലാക്തപ്ട്. ഗവൺതമറെ് ആവശ്ലാനുസരണം മുനിസിപ്ലാലിറ്ികൾ 
രൂപീകരിക്ലാൻ അനുമതി നൽകി. ഇത്രത്ിൽ രൂപീകരിച് മുനിസിപ്ലാലിറ്ികൾ 
ജില്ലാ മജിസ് ദ്രേറ്ിതറെ അധീനതയിലലായിരുന്. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്് 
ദ്റലാഡ് നന്നലാക്കുകയും മറ്റും തചയ്യുകയലായിരുന് മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളതട പ്രധലാന 
ദ്ജലാലി. നഗരഭരണം ശക്തമലാദ്ക്ണ് ആവശ്കത ഉയർന്വതന്നകേിലും ദ്ബലാംദ്ബ, 
കൽക്ട് നഗരങ്ങൾക്് മലാത്രമലാണ് കുറതച്കേിലും അധികലാരങ്ങൾ ലഭിച്ത്.

1882ൽ റിപ്ൻപ്രഭുവലാണ് പ്രലാദ്്ശിക ഭരണ രംഗത്് വലിയ മലാറ്ങ്ങൾക്് 
വഴിതതളിച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്ിച്ത്. ഇതിതറെ തവളിച്ത്ിൽ 1888ൽ ദ്ബലാംതബ 
മുനിസിപ്ൽ സിറ്ി ദ്കലാർപ്ദ്റഷൻ ആക്ട് പലാസ്ലാക്കുകയുണ്ലായി. ദ്ബലാംദ്ബ സിറ്ി 
കൗൺസിലിൽ തിരതഞ്ടുക്തപ്ട്വരും നലാമനിർദ്ദേശം തചയ്തവരുമലായ അംഗങ്ങൾ 
ഉണ്ലായിരുന്. തിരതഞ്ടുക്തപ്ട് തചയർമലാനുള്ള സ്റ്റലാറെിംഗ് കമ്ിറ്ികൾ രൂപീകരിച്ത് 
വലിയ വഴിത്ിരിവലായി മലാറി.

1919തല ഗവൺതമറെ് ഓഫ് ഇന്ത് ആക്ടിതറെ അടിസ്ലാനത്ിലലാണ് ആ്്മലായി 
മുനിസിപ്ൽ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യിൽ പ്രലാബല്ത്ിൽ വന്നത്. ഈ നിയമമനുസരിച്ലാണ് 
മുനിസിപ്ൽ വകുപ്് രൂപീകരിക്കുന്നതും അതിന് പ്രദ്ത്ക മന്ത്രിതയ നിദ്യലാഗിക്കുകയും 
തചയ്തത് . തിരതഞ്ടുക്തപ്ട് കൗൺസിലുകളം തചയർമലാന്മലാരും നിലവിൽ വന്നതും 
ഈ കലാലയളവിലലാണ്.

4.5.3. നഗരഭരണം സ്വയാതന്തധ്യാനന്രം

1947ൽ ഇന്ത് സ്വലാതന്ത്ര്ം ദ്നടി. അതിനുദ്ശഷം നഗരഭരണം സംസ്ലാന 
ഗവൺതമന്റുകളതട ചുമതലയിലലായി. 1954ൽ നഗരസഭകളതട പ്രശ് നങ്ങൾ പഠിക്ലാൻ 
ഒരു കമ്ിറ്ിതയ ഗവൺതമറെ് ചുമതലതപ്ടുത്ി. ദ്കന്ദ നഗരഭരണം 1985 വതര 
വിവിധ മന്ത്രലാലയങ്ങളതട അധീനതയിലലായിരുന്. 1985 ലലാണ് നഗര ഭരണത്ിന് 
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സ്വതന്ത്ര മന്ത്രലാലയം ഉണ്ലാകുന്നത്. 1989ൽ നഗരപലാലിക ബിൽ (63-ലാം ദ്ഭ്ഗതി) 
പലാസ്ലാക്ലാൻ ശ്രമമുണ്ലാതയകേിലും നടന്നില്. 1992ലലാണ് നഗരസഭകൾക്് ഇന്ന് 
കലാണുന്ന അധികലാരങ്ങതളല്ലാം നൽകിതക്ലാണ്് 74-ലാം ഭരണ ഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതി 
അംഗീകരിച്ത്.

4.5.4. നഗരഭരണം സംസ്യാന രൂപീകരണത്തിനു മുൻപത്

ദ്കരളത്ിതല നഗരവികസന ചരിത്രത്ിന് രണ്് ഭലാഗങ്ങളണ്്. മലബലാറിലും 
തിരുതകലാച്ിയിലും വ്ത്സ്ത ഭരണ രീതികളലായിരുന്. ബ്ിട്ീഷ് ഇന്ത്യിതല 
മദ്ലാസ് പ്രസിഡൻസിയുതട ഭലാഗമലായി ചില നഗരസഭകൾ രൂപീകരിക്ലാൻ 
മദ്ലാസ് ഗവർണർ ഉത്രവിടുകയുണ്ലായി. തലദ്ശേരി, പലാലക്ലാട്, നഗരസഭകൾ 
ഇത്രത്ിൽ രൂപീകരിക്തപ്ട്. 1865-തല പത്ലാം ആക്ടനുസരിച്് 1866 നവംബർ 
ഒന്നലാം തീയതി ദ്കരളത്ിതല ആ്്തത് നഗരസഭയലായ തലദ്ശേരി രൂപീകൃതമലായി. 
1869ൽ നഗരസഭ പ്രവർത്ന മലാരംഭിച്ചു. തുറമുഖ നഗരതമന്ന നിലയിൽ വലാണിജ് 
ആവശ്ങ്ങൾക്ലാണ് തലദ്ശേരി നഗരസഭയ്ക്ക്  പ്രലാധലാന്ം ലഭിച്ത്. 3/7/1866ൽ 
പലാലക്ലാടിതന ഒരു പട്ണമലായി മ്ിരലാശി ഗവർണർ പ്രഖ്ലാപിച്ചു. 11/9/1912ൽ 
നഗരപിതലാവിതന കൗൺസിലർന്മലാർ തിരതഞ്ടുത്തു. തുറമുഖ നഗരമലായ തപലാന്നലാനിയും 
പ്രശസ്തമലായി. തപലാന്നലാനി നഗരത്ിതറെ ആ്് ഭരണലാധികലാരി ദ്കലാഴിദ്ക്ലാട് സലാമൂതിരി 
രലാജലാവലായിരുന്.

തിരുവിതലാംകൂറിലലാണ് ശക്തമലായ നഗരഭരണം ആ്്മലായി നിലവിൽ വന്നത്. 
1888ൽ അധികലാരം ജനങ്ങളമലായി പങ്കുവയ്കന്നതിന് ലജിദ്സ്റ്ീവ് കൗൺസിൽ 
നിലവിൽ വന്. 1904ൽ ശ്രീമൂലം ദ്പലാപ്പുലർ അസം്ിക്് രൂപം നൽകി. പ്രലാദ്്ശിക 
നഗര ഭരണത്ിതറെ ദ്മൽദ്നലാട്ത്ിന് ടൗൺ ഇംപ്രൂവ് തമറെ് കമ്ിറ്ികൾ രൂപീകരിച്ചു. 
പ്രലാദ്്ശിക നഗരഭരണത്ിനുള്ള ആ്്തത് നിയമ നിർമ്ലാണം തിരുവനന്തപുര 
മടക്മുള്ള അഞ്്  നഗരങ്ങൾക്കു ദ്വണ്ി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിൽ ഉദ്്്ലാഗസ്ർക്ലാണ് 
ഭൂരിപക്മുണ്ലായിരുന്നത്. മുനിസിപ്ൽ തറഗുദ്ലഷൻ V അനുസരിച്ലാണ് 
മുനിസിപ്ലാലിറ്ികൾ രൂപീകരിച്ത്. തിരുവിതലാംകൂർ മുനിസിപ്ൽ റഗുദ്ലഷൻ 
ആക്ട് 1921-ൽ പലാസ്ലാക്ി. 1932-ൽ ഇത് ദ്ഭ്ഗതി തചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ിന് 
മലാത്രമലായി ഒരു റഗുദ്ലഷൻ പലാസ്ലാക്കുകയുണ്ലായി. മതറ്ലാരു റഗുദ്ലഷൻ പ്രകലാരം 18 
മുനിസിപ്ലാലിറ്ികൾക്് രൂപംനൽകി. 1920-ൽ തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്ലാലിറ്ി 
നിലവിൽ വന്. 1940 ഒദ്ക്ടലാബർ 31ന് തിരുവനന്തപുരം ദ്കലാർപ്ദ്റഷനലായി മലാറി. 
തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷന് കുടിതവള്ളവിതരണ മടക്മുള്ള 
വിപുലമലായ അധികലാരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്.

നഗരസഭകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലബദ്ലലാകൾ ഉണ്ലാക്കുകയും ഗവൺതമറെ് 
അനുമതിദ്യലാതട ചീഫ് തസക്രട്റി അത് പുറതപ്ടുവിക്കുകയും തചയ്തു. വിവിധങ്ങളലായ 
സർക്കുലറുകളം ഗവൺതമറെ് ഉത്രവുകളം വിജ്ലാപനങ്ങളം പുറതപ്ടുവിക്കുകയു 
ണ്ലായി. നഗരഭരണം തമച്തപ്ടുത്തുന്നതിന് ഗവൺതമറെ് തതന്ന മലാതൃക ലബദ്ലലാകൾ 
ഉണ്ലാക്ി നഗരസഭകൾക്് നൽകിയിരുന്.
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4.5.5. നഗരഭരണം കകരള രൂപതികരണത്തിനു കശഷം

നഗരസഭകദ്ളയും സർക്ലാരിദ്നയും ബന്ധിപ്ിക്കുന്ന കണ്ിയലായിട്ലാണ് മുനിസിപ്ലാ 
ലിറ്ീസ്   വകുപ്് (Directorate of Urban Affairs) പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. നഗരകലാര്വകുപ്് 
1962 ലലാണ് രൂപം തകലാണ്ത്. ദ്കരളത്ിതല നഗരസഭകളം പഞ്ലായത്തുകളം 1962 
വതര ദ്ലലാക്ൽ ദ്ബലാഡീസ് ഡിപ്ലാർട്തമറെിതറെ കീഴിലലായിരുന് പ്രവർത്ിച്ിരുന്നത്. 
പ്രസ്തുത ഡിപ്ലാർട്് തമറെിതന 1962 ൽ മുനിസിപ്ലാലിറ്ീസ് വകുപ്്, പഞ്ലായത്് വകുപ്് 
എന്നിങ്ങതന രണ്ലായി വിഭജിച്് മുനിസിപ്ലാലിറ്ികൾ, ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകൾ, ഗുരുവലായൂർ 
ടൗൺഷിപ്് എന്നിവതയ മുനിസിപ്ലാലിറ്ീസ് വകുപ്ിതറെ കീഴിലും പഞ്ലായത്തുകതള 
പഞ്ലായത്് വകുപ്ിതറെ കീഴിലും തകലാണ് വന് (GO(MS)20/62/01, dtd 18.01.62). 
മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളതടയും കൂടി ഭരണ നിയന്ത്രണം മുനിസിപ്ൽ ഡയറ 
ക്ടർക്് വരത്ക് വണ്ം 1950 ൽ മുനിസിപ്ലാലിറ്ീസ് വകുപ്ിതറെ ദ്പര് മുനിസിപ്ൽ 
ഭരണ വകുതപ്ന്ന് മലാറ്റുകയുണ്ലായി (GO(MS)226/80LA&SWD, dtd.5.9.80). തുടർന്ന് 
16.02.2002 തല (MS)218/02/LSGD നമ്പർ സർക്ലാർ ഉത്രവ് പ്രകലാരം മുനിസിപ്ൽ 
ഭരണ വകുപ്ിതറെ ദ്പര് നഗരകലാര് വകുപ്് എന്നലാക്ി മലാറ്ി.

ഈ വകുപ്ിതറെ കീഴിൽ തകലാല്ം, തകലാച്ി, ദ്കലാഴിദ്ക്ലാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് 
ദ്മഖല ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസുകളം പ്രവർത്ിക്കുന്. (MS)No.2584/77/LA 
& WI) dtd 6.09.77, G.O Rt No.2247/81/LA & SWD, dtd.1.07.81)

ഈ വകുപ്് രൂപംതകലാണ് 1962 ൽ 26ഉം (ഗുരുവലായൂർ ടൗൺഷിപ്് ഉൾതപ്തട) 1970 ൽ 
അത് 31ഉം 1980 ൽ 46ഉം 1990 ൽ 64ഉം 2000 മുതൽ 58ഉം നഗരസഭകളമുണ്ലായിരുന്നത്. 
1990-ൽ 64 നഗരസഭകൾ ഉണ്ലായിരുതന്നകേിലും അവയിൽ ചിലത് തിരിതക 
പഞ്ലായത്തുകളമലായി മലാറ്തപ്ട്തിതനത്തുടർന്ന് അത് 58 ആയി കുറയുകയും പിന്നീട്  
അത്  87 ആയി ഉയരുകയും ആ നില ഇദ്പ്ലാൾ തുടരുകയും തചയ്യുന്.

1962 ലലാണ് ഗുരുവലായൂർ ടൗൺഷിപ്് രൂപംതകലാണ്ത് ടൗൺഷിപ്് ആയിരുതന്നകേിലും 
1960 തല മുനിസിപ്ലാലിറ്ീസ് നിയമം ഇതിന് ബലാധകമലാക്ിയിരുന്. ഇതു മുനിസിപ്ലാലിറ്ി 
ആയി രൂപലാന്തരതപ്ട് 1995 വതര തിരതഞ്ടുക്തപ്ട് ജനപ്രതിനിധികളതട ഭരണം 
ഇല്ലായിരുന്. പകരം ടൗൺഷിപ്് കമ്ിറ്ിയുതട ഭരണമലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. 
കലാര്നിർവഹണ ഉദ്്്ലാഗസ്നലായി അന്നതത് മൂന്നലാം ദ്ഗ്ഡ് മുനിസിപ്ൽ 
കമ്ീഷണർമലാതരയലാണ് എക് സികയൂട്ീവ് ഓഫീസർമലാരലായി നിയമിച്ിരുന്നത്.

ഇദ്പ്ലാഴുള്ള 93 നഗരസഭകളിൽ 87 മുനിസിപ്ൽ കൗൺസിലുകളം ആറ്  
മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളമുണ്്. മുനിസിപ്ൽ കൗൺസിലുകളിൽ 27 ഒന്നലാം 
ദ്ഗ്ഡും, 30 എണ്ം രണ്ലാം ദ്ഗ്ഡും, 30 എണ്മ മൂന്നലാം ദ്ഗ്ഡുമലാണ് . 01/11/67 ന് മുമ്പ് 
നഗരസഭകൾ പ്രദ്ത്ക യൂണിറ്ലായി പ്രവർത്ിച്ിരുന്നതുതകലാണ്് ജീവനക്ലാരുതട 
നിയമനം അതത്  നഗരസഭകൾതതന്ന നടത്ിയിരുന്. 1.11.67 ൽ മുനിസിപ്ൽ 
ദ്കലാമൺ സർവീസ്  നിലവിൽ വന്. മുനിസിപ്ൽ സർവീസിതല ലലാസ്റ്റ് ദ്ഗ്ഡിന് 
മുകളിലുള്ള എല്ലാ തസ്തികകളം മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാമൺ സർവീസിൽതപ്ടുന്നതലാണ്. 
01/11/67 ന് ദ്ശഷം മുഴുവൻ നഗരസഭകളിദ്ലയും ജീവനക്ലാരുതട (ലലാസ്റ്റ് ദ്ഗ്ഡ് 
കണ്ിജറെ് ജീവനക്ലാതരലാഴിതക) നിയമനം, ഉദ്്്ലാഗക്യറ്ം, സ്ലമലാറ്ം (സർക്ലാർ 
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നടപ്ലാക്കുന്ന തതലാഴിതക), ദ്ഗ്ഡ്, അച്ടക് നടപടികൾ എല്ലാം തതന്ന നഗരകലാര് 
വകുപ്ലാണ് നടപ്ലാക്കുന്നത്. കണ്ിജറെ് ജീവനക്ലാരുതട നിയമനലാധികലാരി 
അതത്  കൗൺസിൽ തതന്നയലാണ്. 22/04/82 തല (MS)14/82/LBR സർക്ലാർ 
ഉത്രവനുസരിച്്, എംദ്്ലായ് തമറെ് എക് സ് ദ്ചഞ്ിൽ നിന്ം ലഭിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് 
അനുസരിച്് ഉദ്്്ലാഗലാർത്ഥികതള ഇറെർവയു നടത്ി തയ്ലാറലാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്യൂട്് 
വർക്ിതറെ റലാകേ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ം ഉണ്ലാകുന്ന ഒഴിവുകളിദ്ലക്് സ്ിരനിയമനം 
നടത്തുന്.

ലലാസ്റ്റ് ദ്ഗ്ഡുകലാരുതട കലാര്ത്ിൽ പി എസ് സി തയ്ലാറലാക്കുന്ന റലാകേ് ലിസ്റ്റിൽ 
നിന്മലാണ് നിയമനം നൽകുന്നത്. നഗരസഭകൾ ഒഴിവുകൾ നഗരകലാര്ഡയറക്ടതറ 
അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡയറക്ടർ ഉദ്്്ലാഗലാർത്ഥികതള അലഡ്വസ് തചയ്ത് നൽകുന്നതിന് 
പി എസ് സി ദ്യലാട് ആവശ്തപ്ടുകയും ലിസ്റ്റ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ബന്ധതപ്ട് 
നഗരസഭകളിദ്ലക്കു അയച്ചു തകലാടുക്കുകയും തചയ്യുന്ന രീതിയലാണ് നിലവിലുള്ളത്.

4.5.6. ഭരണഘെനയാ കഭേഗതതിയും നഗരഭരണവം

1992തല ഭരണ ഘടനലാ ദ്ഭ്ഗതിയനുസരിച്് നഗരപലാലികലാ നിയമങ്ങൾക്് 
രൂപംനൽകിയതിലൂതട നഗരസഭകളതട പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പുതിതയലാരു ഉണർവ് 
ഉണ്ലായി. 1994ൽ ദ്കരള നിയമസഭ മുനിസിപ്ൽ നിയമം പലാസ്ലാക്ി. ദ്കരള 
നിയമനിർമ്ലാണ സഭയുതട ചരിത്രത്ിൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ഉള്ള ബില്് 
(575 വകുപ്പുകൾ) 1994തല ദ്കരള മുനിസിപ്ലാലിറ്ി ബില്ലാണ്. അധികലാരം പൂർണ 
അർത്ഥത്ിൽ നടപ്ിലലാക്ലാൻ ഈ നിയമങ്ങളിൽ ദ്ഭ്ഗതികൾ ആവശ്മലാണ്. എന്ന് 
കതണ്ത്ിയതിതന തുടർന്ന് എസ്.ബി.തസൻ അദ്്ക്നലായും വി.തജ. തകേപ്ൻ 
ഉപലാധ്ക്നലായും അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണ കമ്ിറ്ിതയ ഗവൺതമറെ് നിദ്യലാഗിച്ചു. 
ഈ കമ്ിറ്ിയുതട ശുപലാർശകൾ അനുസരിച്ലാണ് പഞ്ലായത്് നിയമദ്ത്ലാതടലാപ്ം 
ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ നിയമത്ിലും സമഗ്മലായ മലാറ്ം വരുത്ിയത്. ഇതനുസരിച്് 
ഇന്ത്യിൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ അധികലാരമുള്ള നഗരസഭകളലായി ദ്കരളത്ിതല 
നഗരസഭകൾ മലാറി. അധികലാര വിദ്കന്ദീകരണവും ജനകീയലാസൂത്രണവും 
ദ്കരളത്ിതല നഗരങ്ങളിൽ വലിയ മലാറ്മുണ്ലാക്ി. 1999 ലും 2000, 2001 വർഷങ്ങളിലും 
വരുത്ിയ മലാറ്ങ്ങളം ശ്രദ്ദ്യമലാണ്. വിപുലമലായ അധികലാരങ്ങളം ശക്തമലായ 
ഭരണസംവിധലാനവും സലാമ്പത്ിക ആസൂത്രണലാധികലാരവും ലഭിച്ദ്തലാതട നഗരസഭകൾ 
വികസനദ്ക്മദ്കന്ദങ്ങളലായി മലാറുകയുണ്ലായി.

4.5.7. വകുപ്തിടറെ ഘെന

ദ്സ്റ്ററ്് ഡയറക്ടറുതട കീഴിലലായി തസക്രട്റിമലാർ അടങ്ങുന്ന മുനിസിപ്ൽ 
സംവിധലാനവും ദ്സ്റ്ററ്് ഡയറക്ടദ്ററ്റും ദ്മഖലലാ ദ്ജലായിറെ്  ഡയറക്ടർമലാരുതട ഓഫീസും 
അടങ്ങുന്നതലാണ് വകുപ്ിതറെ ഘടന (അനുബന്ധം 4.5.1. കലാണുക).

4.5.7.1. സംസ്യാനതലം

സംസ്ലാന തലത്ിൽ നഗരകലാര് ഡയറദ്്രേറ്് പ്രവർത്ിക്കുന്. ഐ എ 



112

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

എസ് ദ്കഡറിലുള്ള ഉദ്്്ലാഗസ്നലാണ് ഡയറ്രേറലായി ദ്സവനം അനുഷ്ിക്കുന്നതു്. 
ഡയറ്രേദ്ററ്ിൽ പലാർട്് ലടം സ്വീപ്ർ അടക്ം ആതക 90 തസ്തികകളലാണുള്ളതു്. 
കൂടലാതത എക്ദ്ണലാമിക് ആൻഡ്  സ്റ്റലാറ്ിസ്റ്റിക് സ് വിഭലാഗവും പ്രവർത്ിക്കുന്. 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമലായി തകലാടുത്ിരിക്കുന്.

നഗരകലാര് വകുപ്ിൽ തകലാല്ം, എറണലാകുളം, ദ്കലാഴിദ്ക്ലാട് ദ്കന്ദീകരിച്് 
മൂന്ന് ദ്മഖലലാ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്. ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലുള്ള 
ഉദ്്്ലാഗസ്നലാണ് ദ്മഖലലാ ഓഫീസ് ദ്മധലാവിയലായി പ്രവർത്ിക്കുന്നതു്. ആതക 15 
ജീവനക്ലാരലാണ് ഒരു ദ്മഖലലാ ഓഫീസിൽ ദ്സവനം അനുഷ്ിക്കുന്നതു് (വിശ്ലാംശങ്ങൾ 
ക്്  അനുബന്ധം 4.5.2 കലാണുക).

നഗരകലാര്വകുപ്ിൽ ഡയറദ്്രേറ്റിലും മൂന്ന് ദ്മഖലലാ ദ്ജലായിറെ് ഡയറക്ടർ 
ഓഫീസുകളിലും നഗരസഭകളിതല തസക്രട്റി/അഡിഷണൽ തസക്രട്റി തസ്തികയിലുള്ള 
വരും ഗവൺതമറെ് ജീവനക്ലാരലാണ്. മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിലും 
മുനിസിപ്ൽ    കൗൺസിലുകളിലും ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്നവർ മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാമൺ 
സർവീസിലുള്ളവരലാണ്. 

4.5.7.2. മുനതിസതിപ്ൽ കകയാർപ്ക�ഷനുകൾ

ആറ്  മുനിസിപ്ൽ ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിലുമലായി ആതക 5856 തസ്തികകൾ 
ആണ് നിലവിലുള്ളതു്. വ്ത്സ്തങ്ങളലായ 63 തസ്തികകളിലലായി 5856 ജീവനക്ലാർ 
ദ്സവനം അനുഷ്ിക്കുന്. ഇതിൽ 3309 എണ്ം കണ്ിജറെ് ജീവനക്ലാരുദ്ടതലാണ്.  
(വിശ്ലാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമലായി ദ്ചർത്ിട്ണ്് )

4.5.7.3.  മുനതിസതിപ്ൽ കൗൺസതിലുകൾ

ആതകയുള്ള 87 മുനിസിപ്ൽ കൗൺസിലുകളിൽ 27 എണ്ം ദ്ഗ്ഡ് I ലും 30 
വീതം യഥലാക്രമം ദ്ഗ്ഡ് II വിലും III യിലുമലാണ്. ദ്ഗ്ഡ് I നഗരസഭയിൽ കണ്ിജറെ് 
ജീവനക്ലാരടക്ം 3350 ദ്പരും ദ്ഗ്ഡ് II നഗരസഭയിൽ കണ്ിജറെ് ജീവനക്ലാരടക്ം 
1812 ദ്പരും ദ്ഗ്ഡ് III നഗരസഭയിൽ കണ്ിജറെ് ജീവനക്ലാരടക്ം ആതക 
1410 ദ്പരുമലാണ് ദ്സവനം അനുഷ്ിക്കുന്നതു് (വിശ്ലാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമലായി 
ദ്ചർത്ിട്ണ്് ).

4.5.7.4. കസയാണൽ ഓഫീസുകൾ

ഭരണ സൗകര്ലാർത്ഥം ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിലും മുനിസിപ്ലാലിറ്ികളിലും ദ്സലാണൽ 
ഓഫീസുകൾ രൂപീകരിച്ിട്ണ്്. ഇത്രത്ിൽ ആതക 42 ദ്സലാണൽ ഓഫീസുകൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്. ദ്സലാണൽ ഓഫീസുകളിൽ വിവിധ തസ്തികയിലുള്ള 1030 ദ്പർ 
ദ്സവനം അനുഷ്ിക്കുന് (വിശ്ലാംശങ്ങൾ അനുബന്ധത്ിൽ).

തൃശുർ നഗരസഭയിതല ലവ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്നതു് തൃശുർ നഗരസഭയലാണ്. 
ഈ വിഭലാഗത്ിൽ വ്ത്സ്ത തസ്തികകളിലലായി 229 ജീവനക്ലാർ ദ്സവനം 
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അനുഷ്ിക്കുന് (വിശ്ലാംശങ്ങൾ അനുബന്ധത്ിൽ).

4.5.8. ഉത്രവയാേതിത്ങ്ങളം ചുമതലകളം

4.5.8.1  നഗരകയാരധ് വകുപ്ത്

1. ജീവനക്ലാരുതട നിയമനം, സ്ലമലാറ്ം, ഉദ്്്ലാഗകയറ്ം, തപ്രലാദ്ബഷൻ, 
അച്ടക് നടപടി, ദ്പ്രലാവിഡറെ് ഫണ്്, തഡപയുദ്ട്ഷൻ, തപൻഷൻ എന്നി
വയിൽ നടപടിസ്വീകരിക്കുക.

2.  ജീവനക്ലാർക്് ആവശ്മലായ പരിശീലനം നൽകുക

3.  നഗരസഭകളിൽ പരിദ്ശലാധന നടത്തുക

4.  ദ്കന്ദ – സംസ്ലാന പദ്തികളതട അവദ്ലലാകനം നടത്തുക.

5.  തപർദ്ഫലാമൻസ് ഓഡിറ്് നടത്തുക.

6.  മീറ്ിങ്ങുകളം തസമിനലാറുകളം അവദ്ലലാകന ദ്യലാഗങ്ങളം നടത്തുക.

7.  ഗവൺതമറെിന് ആവശ്മലായ വിവരങ്ങളം റിദ്പ്ലാർട്കളം നൽകുക.

8.  പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ അവദ്ലലാകനം തചയ്യുക.

4.5.8.2. നഗരസഭകൾ

1. ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ നിയമത്ിൽ നിർദ്ദേശിച്ിട്ള്ള അനിവലാര് ചുമതലക
ളം തപലാതു ചുമതലകളം ദ്മഖലലാ ചുമതലകളം നിർവഹിക്കുക (ചുമതലകൾ 
അനുബന്ധമലായി തകലാടുത്ിരിക്കുന്.)

2. തപലാതുജനങ്ങൾക്കു് ലഭിദ്ക്ണ് ദ്സവനങ്ങൾ യഥലാസമയം ലഭ്മലാക്കുക.

3.  പൗരലാവകലാശ ദ്രഖ തയ്ലാറലാക്കുക.

4. വലാർഡുസഭകളം വലാർഡ്  കമ്റ്ികളം യഥലാസമയം വിളിച്ചുദ്ചർക്കുക.

5.   ലകമലാറി കിട്ിയ സ്ലാപനങ്ങളിതല പ്രവർത്നം കലാര്ക്മമലാക്കുക.

6.  ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തികളം സംസ്ലാന പദ്തികളം സമയബന്ധിതമലായി 
പൂർത്ീകരിക്കുക.

7.  പദ്തി പ്രവർത്നം കലാര്ക്മമലായി നടപ്ിലലാക്കുന്നതിന് ഗവൺതമറെ് 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലാലിക്കുക.

8.   നഗരസഭയ്ക് ലഭിദ്ക്ണ് നികുതികളം ഫീസും കൃത്മലായി പിരിതച്ടുക്കുക.

9.   പ്രലാദ്്ശിക വിഭവ സമലാഹരണത്ിലൂതട വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു് 
ആക്ം കൂട്ക.
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10. നഗരസഭ കൗൺസിലും സ്റ്റലാറെിംഗ് കമ്റ്ികളം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്റ്ിയും കൃ
ത്മലായി കൂടുന് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

11.   വലാർഷിക ബജറ്്  തയ്ലാറലാക്കുക.

12.   തനത് ഫണ്് സുതലാര്മലായി തചലവഴിക്കുക.

13.   മലാസ്റ്റർ ്ലാൻ തയ്ലാറലാക്കുക.

14.  ഓദ്രലാ പ്രദ്്ശത്ിതറെയും പ്രദ്ത്കതകൾക്നുസരണമലായ പദ്തികൾ 
ആസൂത്രണം തചയ്യുക.

15.   അഗതികളദ്ടയും യലാചകരുദ്ടയും സംരക്ണത്ിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

16.   നഗര പ്രശ് നങ്ങൾ യഥലാസമയം പരിഹരിച്് നഗര ജീവിതം സുഗമമലാക്കുക

ഇതു കൂടലാതത ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ നിയമം അനുസരിച്് 30 അനിവലാര് ചുമതലകളം 
14 തപലാതുവലായ ചുമതലകളം 19 വിവിധ വിഷയദ്മഖലകളലായി 106 വികസന 
ചുമതകലളം നിർവഹിക്ലാനുണ്്.

4.5.8.3.  നഗര വതികസന പദ്തതികൾ

ഗ്ലാമവികസന പദ്തികൾക്ലാണ് ദ്കന്ദസംസ്ലാന ഗവൺതമന്റുകൾ ആ്്ം 
മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നതു്. പിൽക്ലാലത്് ്ലാരിദ്് നിർമ്ലാർജ്ജനം, ഭവന 
നിർമ്ലാണം, ശുചിത്വം, അടിസ്ലാന സൗകര്വികസനം തുടങ്ങിയ പദ്തികൾ 
നഗരസഭകളിലും ആരംഭിച്ചു. നഗരസഭകളിൽ നടപ്ിലലാക്ിയതും ഇദ്പ്ലാൾ നടപ്ിലലാക്ി 
വരുന്നതുമലായ പദ്തികൾ ഇനി തകലാടുക്കുന്.

i)   അർബൻ കപയാവർട്ടതി എലതിവതികയഷൻ യൂണതിറ്ത്  (Urban Poverty  
Alleviation Unit)

നഗരസഭകളതട തനതു വരുമലാനത്ിതറെ നിശ്ിത ശതമലാനം തുക വിനിദ്യലാഗിച്് 
നഗര ്ലാരിദ്് ലഘുകരണത്ിന് ആരംഭിച് പദ്തി. എട്്   നഗരസഭകളിൽ പദ്തി 
ആരംഭിതച്കേിലും ദ്വണ്ത്ര വിജയം കണ്ില്.

ii) ജവഹർലയാൽ ടനഹത് റു കേശീയ നഗര നവീകരണ മതിഷൻ (JNNURM)

നഗരവലാസികൾക്കു് തമച്തപ്ട് ദ്സവനം ലഭ്മലാക്കുന്നതിന് നഗരസഭകളതട 
അടിസ്ലാന സൗകര്ങ്ങൾ, കലാര്ദ്ശഷി, സലാമ്പത്ിക ഭദ്ത എന്നിവ ഉയർത്തുന്നതിന് 
ദ്കന്ദ ഗവൺതമറെ് ആവിഷ് കരിച്, ഒരു പദ്തിയലാണ് JNNURM. തിരുവനന്തപുരം, 
തകലാച്ി നഗരങ്ങളിലലാണ് ഈ പദ്തി നടപ്ിലലാക്ിയതു്. നഗരവികസനത്ിനുള്ള 
ഒരു ബൃഹത് പദ്തിയലാണ് JNNURM. ഈ മിഷതറെ ഭലാഗമലായി മൂന്ന് ഉപമിഷനുകളം 
രൂപീകരിച്ിരുന്. JNNURM മിഷനും മൂന്ന്  ഉപമിഷനുകൾക്കുമലായി 2122 ദ്കലാടി 
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രൂപ തചലവഴിക്കുകയുണ്ലായി. മറ്റു ദ്കന്ദലാവിഷ് കൃത പദ്തികളതട വിവരങ്ങൾ തലാതഴ 
തകലാടുത്ിരിക്കുന്. ഈ ദ്പ്രലാജക്ടുകൾക്കുള്ള ദ്കന്ദവിഹിതം 65 ശതമലാനവും ബലാക്ി 
സംസ്ലാന ഗവൺതമന്റുകളം ബന്ധതപ്ട് നഗരസഭകളമലാണ് വഹിദ്ക്ണ്തു്.

(a) കബസതികത് സർവീസസത് ടു അർബൻ പൂവർ (BSUP)

 നഗരസഭകളിതല കുടിതവള്ളം, ഖരമലാലിന് സംസ് കരണം, നഗരഗതലാഗതം, 
ജലദ്രേലാതസ്സുകളതട സംരക്ണം എന്നിവക്ലായി ആരംഭിച് ദ്കന്ദപദ്തി. ഇതു് 
JNNURM തറെ ഒരു ഉപപദ്തിയലാണ്

(b)  ഐ എച്ത് എസത്  ഡതി പതി  
(Integrated Housing and Slum Development Programme)

നഗരങ്ങളിതല ദ്ചരികൾ പുനരുദ്രിക്ലാനും ഉറപ്ില്ലാത് വീടുകളിൽ 
തലാമസിക്കുന്നവതര പുനരധിവസിപ്ിക്ലാനുമുള്ള പദ്തി. ദ്കരളത്ിതല 40 
നഗരസഭകളിൽ ഇതു് നടപ്ലാക്ിയിട്ണ്്.

( c)   അർബൻ ഇൻഫ്യാസത് ട്കത് ചർ ഡവലപത് ടമറെത്  സീം കഫയാർ സ്യാൾ 
ആൻഡത്  മീഡതിയം ൌൺസത്   (Urban Infrastructure Development 
Scheme for Small and Medium Towns-UIDSSMT)

തചറുകിട ഇടത്രം നഗരങ്ങളതട അടിസ്ലാന സൗകര് വികസനത്ിനലായി 
രൂപീകരിച് പദ്തി. 33 ദ്പ്രലാജക്ടുകൾക്ലായി 462.76 ദ്കലാടി രൂപ തചലവഴിക്കുക 
യുണ്ലായി.

iii) കകരള സുസ്തിര നഗര വതികസന പദ്തതി (KSUDP)

 ഏഷ്ൻ വികസന ബലാകേിതറെ സഹലായദ്ത്ലാതട അഞ്ചു ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിൽ 
നടപ്ിലലാക്ിയ 1,420 ദ്കലാടി രൂപ അടകേലുള്ള പദ്തിയലാണ്  ദ്കരള സുസ്ിര 
നഗര വികസന പദ്തി (KSUDP). നഗര പ്രശ് നങ്ങൾ കതണ്ത്ി നഗരജീവിതം 
സുഗമമലാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്തലാണ് ഈ പദ്തി. അടിസ്ലാന സൗകര് 
വികസനദ്ത്ലാതടലാപ്ം കുടിതവള്ള വിതരണത്ിനും ഖരദ്വ് മലാലിന് 
സംസ് കരണത്ിനും പ്രലാധലാന്ം നൽകിയലാണ് അഞ്്  ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിലും ഈ 
പദ്തി നടപ്ിലലാക്ിയതു്. 

iv) സ്യാർട്ടത്  സതിറ്തി (Smart City)

100 നഗരങ്ങതള പൗരസൗഹൃ്വും സുസ്ിരവുമലായി വികസിപ്ിക്കുന്നതിന് 
ദ്കന്ദ ഗവൺതമറെ് നടപ്ലാക്ി വരുന്ന ഒരു പദ്തിയലാണ് സ്ലാർട്്  സിറ്ി ദ്പ്രലാജക്ട്   
(Smart City Project). ദ്കരളത്ിൽ നിന്ന് തകലാച്ി, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭകതള 
തിരതഞ്ടുത്ിട്ണ്്. നഗരത്ിതറെ മുഖച്ലായ മലാറ്റുന്ന നിരവധി പദ്തികളലാണ് ഈ 
ദ്പ്രലാജക്ടിൽ ഉൾതപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നതു്. തകലാച്ിയിൽ 1000 ദ്കലാടി രൂപയുദ്ടയും 
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തിരവനന്തപുരത്് 1,538 ദ്കലാടി രൂപയുദ്ടയും ദ്പ്രലാജക്ടുകളലാണ് നടപ്ിലലാക്കുന്നതു്. 
ഇതിൽ ദ്കന്ദ ഗവൺതമറെ് വിഹിതം 50% ആണ് ബലാക്ി 50% സംസ്ലാന സർക്ലാരും 
ബന്ധതപ്ട് നഗരസഭകളമലാണ് വഹിദ്ക്ണ്തു്. 50:30:20 എന്ന അനുപലാതത്ിലലാണ് 
തചലവ് കതണ്ത്തുന്നതു്.

v) അെൽ മതിഷൻ കഫയാർ �ീജുവകനഷൻ ആൻഡത്  അർബൻ 
ട്യാൻസത് കപയാർകട്ടഷൻ - അമൃതത്  (Atal Mission for Rejuvenation and Urban  
Transportation - AMRUT)

JNNURM പദ്തിതയ പുനർനലാമകരണം തചയ്ത് അമൃത്  (AMURT) പദ്തി 
ദ്കന്ദ ഗവൺതമറെ് നടപ്ിലലാക്ിവരുന്. ഒരു ലക്ത്ിലധികം ജനസംഖ്യുള്ള 
500 നഗരങ്ങളിലലാണ് ഈ പദ്തി നടപ്ിലലാക്കുന്നതു്. ദ്കരളത്ിൽ ആറ്  
ദ്കലാർപ്ദ്റഷനുകളിലും മൂന്ന്  നഗരസഭകളിലുമലായി 2,357 ദ്കലാടി രൂപയുതട 
പദ്തികളലാണ് നടപ്ിലലാക്കുന്നതു്.

അമൃത് II പദ്തിയുതട കലാലലാവധി ദ്കന്ദ ഗവൺതമറെ് അഞ്്  വർഷം കൂടി 
്ീർഘിപ്ിച്ചു നൽകിയിട്ണ്് ഇതനുസരിച്് ദ്കരളത്ിതല 93 നഗരസഭകളിലും 
പദ്തി നടപ്ലാക്കുന്നതലാണ്.

vi) പ്രധയാൻമന്തതി ആവയാസത് കയയാജന (PMAY)

നഗരങ്ങളിൽ പലാവതപ്ട്വർക്് വീട് വച്് നൽകുന്നതിനും ദ്ചരിരഹിത 
വികസനത്ിനും ആവിഷ് കരിച്ിട്ള്ള പദ്തി.

ദ്ചരി വികസനം, ക്രഡിറ്് ലികേ്ഡ് സബ് സിഡി, അദ്ഫലാഡബിൾ ഹൗസിംഗ് 
സ് കീം വ്ക്തിഗത നിർമ്ലാണം എന്നീ നലാല് വ്ത്സ്ത ഘടകങ്ങൾ സംദ്യലാജിപ്ിച്ചു 
തകലാണ്ലാണ് പ്രസ്തുത പദ്തി വിഭലാവനം തചയ്തിരിക്കുന്നതു്. കുടുംബശ്രീയലാണ് 
ദ്കരളത്ിൽ പദ്തി നടപ്ിലലാക്കുന്നതു്.

vii) കേശീയ നഗര ഉപജീവന മതിഷൻ (NULM)

നഗര ് രിദ്രുതട ഉന്നമനത്ിനലായി ദ്കന്ദസർക്ലാർ ആവിഷ് കരിച് പദ്തിയലാണ് 
ദ്്ശീയനഗര ഉപജീവന മിഷൻ. (National Urban Livehhood Mission) രണ്്  ലക്ം 
രൂപയിൽ തലാതഴ വരുമലാനമുള്ളവതരയലാണ് നഗര ്രിദ്രലായി കണക്ലാക്കുന്നതു്.

viii) സ്വച്ത്  ഭയാരതത് മതിഷൻ

ഭലാരതത്ിതല എല്ലാ നഗര പ്രദ്്ശങ്ങളം പൂർണമലായും ശുചിത്വം ലകവരിക്കുക 
എന്ന ലക്്ദ്ത്ലാതട ദ്കന്ദ സർക്ലാർ ആവിഷ് കരിച് പദ്തിയലാണ് സ്വച്്  ഭലാരത 
മിഷൻ (നഗരം) പദ്തി. ദ്കരളത്ിൽ ശുചിത്വ മിഷനലാണ് ദ്നലാഡൽ ഏജൻസി.

ix) അയ്യകേയാളതി നഗര ടതയാഴതിലു�പ്ത് പദ്തതി
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നിലവിലല വകുപ്പുകൾ നാൾവഴികളും പ്രവർത്തനഘടനയും

മഹലാത്ലാഗലാന്ധി ദ്്ശീയ ഗ്ലാമീണ തതലാഴിലുറപ്് പദ്തിയുതട മലാതൃകയിൽ 
ദ്കരളത്ിതല നഗരപ്രദ്്ശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അവി്ഗ്ദ്ധ കലായികലാദ്്വലാനത്ിന് 
തയ്ലാറുള്ള ഓദ്രലാ കുടുംബത്ിദ്ലയും പ്രലായപൂർത്ിയലായ അംഗങ്ങൾക്കു് ഒരു 
സലാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 100 ്ിവസം തതലാഴിൽ ഉറപ്ലാക്കുകയലാണ് അയ്കേലാളി 
നഗരതതലാഴിലുറപ്് പദ്തി.

4.5.9.   നഗരകയാരധ്വകുപ്തിനും നഗരസഭകൾക്കും ബയാധകമയായ നതിയമങ്ങളം 
ചട്ടങ്ങളം

നഗരകലാര് വകുപ്ിനും നഗരസഭകൾക്കും ബലാധകമലായ നിരവധി നിയമങ്ങളം 
ചട്ങ്ങളം രൂപീകരിച്ിട്ണ്്. 1994 തല ദ്കരള മുനിസിപ്ൽ ആക്ട്  ഉൾ തപ്തട ആതക 
15 നിയമങ്ങളലാണ് നഗരകലാര്വകുപ്ിനും നഗരസഭകൾക്കും ബലാധകമലാക്ിയിട്ള്ളതു്. 
ദ്കരള മുനിസിപ്ലാലിറ്ി തിരതഞ്ടുപ്് ചട്ങ്ങളടക്ം ആതക 78 ചട്ങ്ങളം വകുപ്ിനും 
നഗരസഭകൾക്കും ബലാധകമലാക്ിയിട്ണ്്. ഇവയുതട വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 4.5.3 
ആയി ദ്ചർത്ിട്ണ്്.

വകുപ്പുകളതട ഏകീകരണം നിയമപരമലായി സലാധ്മലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 
മുന്പലാധിയലായിരുന് മുൻസിപ്ൽ ദ്കലാമൺസർവീസിതല ജീവനക്ലാതര സർക്ലാർ 
ജീവനക്ലാരലാക്ൽ. നിയ മദ്ഭ്ഗതിയിലൂതട സർക്ലാർ ഈ ജീവനക്ലാതര ഇതിനകം 
തതന്ന തപലാതുസർവീസിതറെ ഭലാഗമലാക്ിയിട്ണ്്  (അനുബന്ധം 4.5.4 കലാണുക).

4.5.10.  സംകയയാജനത്തിടല സകേീർണതകൾ

ചരിത്രപരമലായ വ്ത്സ്ത സലാഹചര്ങ്ങളലാൽ രൂപതപ്ടുത്തപ്ട് നിലവിലുള്ള 
അഞ്് വകുപ്പുകളതടയും ജീവനക്ലാരുതടയും സവിദ്ശഷതകൾ ഏകീകരണ 
പ്രക്രിയയിതല സകേീർണതകൾ മനസ്ിലലാക്കുന്നതിന് സഹലായകമലാവും. നിലനിൽക്കുന്ന 
ഉദ്്്ലാഗസ് ഘടനയിതല ലവജലാത്ം പുതിയ ഘടനയുതട രൂപീകരണത്ിൽ 
പലപ്രശ്നങ്ങളം സൃഷ്ിക്കും. ഇത് മറികടക്കുന്നതിന് ആവശ്മലായ സമീപനം ചട്ങ്ങളതട 
ഏകീകരണത്ിൽ എടുദ്ക്ണ്തുണ്്. പഞ്ലായത്്, ഗ്ലാമവികസന, നഗരകലാര് 
വകുപ്പുകളതട കലാര്ത്ിൽ ഉദ്്്ലാഗസ് സംദ്യലാജനം ഈതയലാരു സകേീർണത 
പരിഹരിച്ചുതകലാദ്ണ് നടത്ലാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് പരമലാവധി മനസ്ിലലാക്ിയും 
പരിദ്ശലാധിച്ചുമലാണ്  ചട്ങ്ങൾ എഴുതി തയ്ലാറലാക്കുന്ന പ്രവർത്നത്ിദ്ലക്് കമ്ീഷൻ 
കടന്നത്.
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അദ്ധ്യായം V

സർവീസ്ചട്ടങ്ങളും  
ഏകീകരണത്തിന്റെ  

മുന്നനുഭവങ്ങളും

5.0. ആമുഖം 

ഏകീകൃത വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി കമ്ീഷൻ നടത്ിയ  
പഠന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിലവിലല വകുപ്പുകളുലട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചട്ടങ്ങ 
ളുലട വിേകലനം. ഓശരാ വകുപ്ിലറെ രൂപീകരണവം സർവീസിലറെ സ്വഭാവ 
വിശേഷതകളും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഓശരാ ചട്ടവം, കൂടാലത നിലവിലുള്ള 
ഉശ്്യാഗസ്ഥരുലട തസ്തികകളും വിേ്മായി മനസ്ിലാക്ാൻ കഴിയുന്നതാണു്. 
ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചട്ടങ്ങളുലട ഘടനാരൂപം ചാർട്ട് രൂപത്ിൽ തയ്ാറാക്ി 
വിേകലനത്ിനായി ഉപശയാഗിച്ിരുന്നു. വിവിധ ചട്ടങ്ങളുലട താരതമ്യ പഠനം 
നടത്തുന്നതിനം ഇത്രലമാരു ഘടനാ ചിത്ം സഹായിക്കുന്നു. ചട്ടങ്ങളുലട ഘടനാ 
ചിത്ങ്ങൾ അനബന്ധമായി ശചർത്ിരിക്കുന്നു.*

തശദേേ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധലപ്ട്ട് സർവീസുകൾ ഏകീകരിച് 
മുന്നനഭവങ്ങളും ഏകീകൃത സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുലട രൂപീകരണ പ്രക്ിയയുലട ഭാഗമായി 
കമ്ീഷൻ പരിശോധിച്ിരുന്നു. പുതിയ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് പഴയവ 
ശഭ്ഗതി ലചയ് ശതാ പുതിയതായി ഉണ്ാക്ിശയാ ആണ്. സംശയാജിപ്ിച്് സർവീസുകൾ 
ഉണ്ാക്കുശ്ാൾ പഴയ ചട്ടങ്ങൾ റദോവകയും പുതിയ ചട്ടങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
പുതിയ സർവീസ് നിലവിൽ വരുകയാണ് ലചയ്യുക. 

നിലവിലുള്ള പഞ്ായത്് വകുപ്് സർക്ാർ സർവീസല്ായിരുന്ന പഞ്ായത്തു് 
ശകാമൺ സർവീസും പഞ്ായത്തു് വകുപ്്  ഡയറക്ടശററ്ം സംശയാജിപ്ിച്് 
രൂപീകരിച്താണ്. അതുശപാലല നിലവിലുള്ള എൽ എസ് ജി ഡി എഞ്ിനീയറിംഗ് 
സർവീസ് രൂപലപ്ട്ടത് അധികാരവിശകന്ദീകരണത്ിലറെ നടപടിക്മങ്ങൾക്കു 
ശേഷം ലപാതുമരാമത്് – ജല  വിഭവം എന്നീ വകുപ്പുകളിലല ഉശ്്യാഗസ്ഥർക്് 
ഓപ്ഷൻ ലകാടുത്തു് നിലവിലുണ്ായിരുന്ന തശദേേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല  
എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭാഗശത്ാട് കൂട്ടിശചർത്താണ്. ഏകീകൃത തശദേേ സ്വയം 
ഭരണ സർവീസ് രൂപലപ്ടുന്നതിലറെ ആ്്യഘട്ടലമന്ന നിലയിൽ ലസക്ശട്ടറിയറ്ി 
നകത്് ശനരലത് ഉണ്ായിരുന്ന വകുപ്് അടിസ്ഥാനത്ിലുള്ള ലസക്ഷനകൾ 
പുനർക്മീകരിച്് ഏകീകരിച്ിരുന്നു. കൂടാലത 2011 ൽ തശദേേ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്് ലസക്ട്ടറിയുലട ചുമതലയിൽ വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 

* നിലവിലുള്ള വകുപ്പുകളിലല വിവിധ വിശേഷാൽചട്ടങ്ങളുലട പകർപ്്  അനബന്ധം (ഭാഗം 2) ൽ 
ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്് .
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സർവീസ്ചട്ടങ്ങളും ഏകീകരണത്തിന്റെ മുന്നനുഭവങ്ങളും

ഉത്രവിറങ്ങുകയും ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ലചയ്ിരുന്നു. കമ്ീഷൻ 
വിേകലനത്ിന് വിശധയമാക്ിയ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അദ്്യായത്ിൽ 
വിവരിക്കുന്നത്.

5.1.   വകുപ്പുകളിലെ നിെവിലുള്ള സർവീസ് സ് ലെഷധ്ൽ റൂളുകൾ
5.1.1.  കകരള െഞ്യായത്് സർവീസ് സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 2006  

(*അനബന്ധം 5.1 കാണുക)

ശകരള പഞ്ായത്് സർവീസ് സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ്, 2006, 3.2.2006 ലല ജി.ഒ.(പി)
നം.47/2006/എൽ എസ് ജി ഡി വിജ്ാപന പ്രകാരം 3.2.2006 ലല 240-ാം ന്ർ 
ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.ആർ.ഒ.നം. 99/2006 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ി. 
1968ലല ശകരള പബ്ിക്  സർവീസസ് ആക്ടിലറെ 2–ാം വകുപ്പു പ്രകാരം നൽകലപ്ട്ട 
അധികാരം വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ം 1963 ഡിസംബർ 13-ാം തീയതിയിലല ജി.ഒ (എം.
എസ് ) 888/63/ഡിഡി ആയി പുറലപ്ടുവിച്ിരുന്ന ശകരള പഞ്ായത്് സർവീസ് 
സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസിലന മറികടന്നാണ്  ഈ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്ിയിട്ടുള്ളത്. 
1963ലല ചട്ടങ്ങളിൽ പഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ, പഞ്ായത്് ഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ,  
ജില്ാ പഞ്ായത്് ആഫീസർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ മാത്മാണ് ഉൾലപ്ടുത്ി 
യിട്ടു ണ്ായിരുന്നത്. അതിന ശേഷം സൃഷ്ിച്ിട്ടുള്ള പഞ്ായത്് ശജായിറെ്  ഡയറക്ടർ, 
പഞ്ായത്് അസിസ്റ്ററെ്  ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിശലക്കുള്ള നിയമന 
രീതി, ശയാഗ്യത തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ 2006ലല സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസിൽ ശചർത്ി 
ട്ടുണ്്.

 1960ലല ശകരള പഞ്ായത്് ആക്ടിൽ 1991ലല 22ാം ന്ർ ആക്ട്  പ്രകാരം 
ശഭ്ഗതി വരുത്ിയാണ്, പഞ്ായത്് ഉശ്്യാഗസ്ഥരും ജീവനക്ാരും സർക്ാർ 
ജീവനക്ാരായി കണക്ാക്ലപ്ടുലമന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾലക്ാള്ളിച്ിട്ടുള്ളത്. കൂടാലത 
കണ്ിജറെ്  ലതാഴിലാളികൾ ഒഴിലകയുള്ള പഞ്ായത്് ഉശ്്യാഗസ്ഥരുശടയും 
ജീവനക്ാരുശടയും ശസവനശവതന വ്യവസ്ഥകൾ 1968ലല ശകരള പബ് ളിക് 
സർവീസസ് ആക്ടിന കീഴിൽ ഉണ്ാക്ിയ ചട്ടങ്ങളാൽ സർക്ാർ നിയന്തിക്ണലമന്നും 
പ്രസ്തുത ശഭ്ഗതി മുശേന വ്യവസ്ഥ ലചയ്ിട്ടുണ്്.

1963 ഡിസംബർ 13-ാം തീയതിയിലല 11031/93/എറ്ിഎസ് ( ii) എ &ബി 
വിജ്ാപന പ്രകാരം പഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ തസ്തിക ഐ എ എസ് ശകഡർ 
തസ്തികയായി ഇന്്യാ ഗവൺലമറെ്  പ്രേ്യാപിച്ിട്ടുള്ളതിനാൽ 2006ലല സ് ലപഷ്യൽ 
റൂൾസിൽ ആ വ്യവസ്ഥയാണ് ശചർത്ിട്ടുള്ളത്.

1977-ലല പഞ്ായത്് ശകാമൺ സർവീസിൽ ഉൾലപ്ട്ടിരുന്ന ജൂനിയർ 
എഞ്ിനീയർ തസ്തിക, പ്രസ്തുത ചട്ടം അതിലംഘിച്ചുലകാണ്് പുറലപ്ടുവിച് 1994ലല 
ശകരള പഞ്ായത്തുകൾ സശബാഡിശനറ്് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിശലാ മശറ്ലതങ്ിലും 

* സർവീസ്  ലപെഷൽ റൂളുകളുലട ഘടനാപരമായ ശരോചിത്ം അനബന്ധത്ിലറെ ഭാഗം ഒന്നിൽ  
5.1 മുതൽ 5.10 വലരയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്് . നിലവിലുള്ള വകുപ്പുകളിലല  
വിവിധ സർവീസ്  ലപെഷൽ റൂളുകളുലട പകർപ്്  അനബന്ധം (ഭാഗം 2) ൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്് .
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ചട്ടങ്ങളിശലാ ഉൾലപ്ടാത്തിനാലാണ്, ആ തസ്തിക അസിസ്റ്ററെ്  എഞ്ിനീയർ എന്നു 
ശപരുമാറ്ം നടത്ി, 2006-ലല സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസിൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്.

5.1.2. കകരള െഞ്യായത്്  സക�യാഡികനറ്് സർവീസ് റൂൾസ്, 1994

ശകരള പഞ്ായത്തുകൾ സശബാഡിശനറ്് സർവീസ് റൂൾസ്, 1994), 21-06-1994 
ലല 62-ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ി.

ശകരള പബ്ിക് സർവീസ് കമ്ീഷൻ (അഡീഷണൽ ഫങ് ഷൻസ് ആസ് 
ലറസ് ലപറ്സ് ്ി സർവീസസ് അണ്ർ ശലാക്ൽ അശതാറിറ്ീസ് ) ആക്ട് , 1973 
പ്രകാരം തശദേേ സ്വയംഭരണത്ിനശവണ്ി നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ിട്ടുള്ള 
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലല ഉശ്്യാഗസ്ഥരുശടയും ജീവനക്ാരുശടയും നിയമനവം മറ്ം 
സംബന്ധിച് കാര്യങ്ങൾ പബ്ിക്  സർവീസ് കമ്ീഷലറെ നിയന്തണത്ിൻ കീഴിൽ 
ലകാണ് വന്നിരുന്നു. അതനസരിച്ാണ് എക് സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറം കണ്ിജൻസിയിൽ 
നിന്നും ശവതനം നൽകുന്നവരും ഒഴിലകയുള്ള പഞ്ായത്തുകളിലല സ്ഥിരം ഫുൾടടം 
ജീവനക്ാർക്കുള്ള സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് 23031977ലല ജി ഒ (എം.എസ് ) നം 84/77/
എൽഎ/എസ് ഡബ്ിയു ഡി പ്രകാരം സർക്ാർ പുറലപ്ടുവിച്ിരുന്നത്.

1960ലല ശകരള പഞ്ായത്് ആക്ടിൽ 1991ലല 22ാം ന്ർ ആക്ട്  പ്രകാരം ശഭ്ഗതി 
വരുത്ി, പഞ്ായത്് ഉശ്്യാഗസ്ഥരും ജീവനക്ാരും സർക്ാർ ജീവനക്ാരായി 
കണക്ാക്ലപ്ടുലമന്നും കണ്ിജറെ്  ലതാഴിലാളികൾ ഒഴിലകയുള്ള പഞ്ായത്് 
ഉശ്്യാഗസ്ഥരുശടയും ജീവനക്ാരുശടയും ശസവന ശവതന വ്യവസ്ഥകൾ 1968ലല 
ശകരള പബ്ിക് സർവീസസ് ആക്ടിന കീഴിൽ ഉണ്ാക്ിയ ചട്ടങ്ങളാൽ സർക്ാർ 
നിയന്തിക്ണലമന്നും വ്യവസ്ഥ ലചയ് തിരുന്നു. കൂടാലത 1992ലല ഭരണഘടന 
(എഴുപത്ി മൂന്നാം) ശഭ്ഗതി ആക്ടിനനസൃതമായി സംസ്ഥാന നിയമസഭ 
പാസ്ാക്ിയ 1994ലല ശകരള പഞ്ായത്് രാജ് ആക്ടിലും ശമൽപ്റഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ 
ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

1994ലല ശകരള പഞ്ായത്് രാജ് ആക്ടിശലയും 1968ലല ശകരള പബ്ിക് 
സർവീസസ് ആക്ടിശലയും വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾലക്ാണ്ാണ്, പഞ്ായത്് ജീവനക്ാശരയും 
പഞ്ായത്് വകുപ്് ജീവനക്ാശരയും സംബന്ധിച്് നിലവിലുണ്ായിരുന്ന എല്ാ 
സർവീസ് ചട്ടങ്ങളും മറികടന്നുലകാണ്് കണ്ിജറെ്  ലതാഴിലാളികൾ ഒഴിലകയുള്ള 
പഞ്ായത്് ശകാമൺ സർവീസിലലയും എക് സികയൂട്ടീവ് ഒാഫീസർമാർ ഉൾലപ്ലടയുള്ള 
പഞ്ായത്് ഡിപ്ാർട്ടുലമൻറിശലയും ഉശ്്യാഗസ്ഥലര ഉൾലപ്ടുത്ിയ ഒരു ഒറ് സർവീസ് 
രൂപീകരിച്തും അതിനശവണ്ിയുള്ള 1994ലല ഈ സശബാഡിശനറ്് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ിയിട്ടുള്ളതും.

5.1.3.  കകരള മുനിസിപ്പൽ കകയാമൺ സർവീസ് (എഞ്ിനീയറിംഗ് ആൻഡ്   
ടൗൺ പ്യാനിംഗ് സർവീസ് ) സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 2001

1994ലല ശകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ടിലല 222-ാം വകുപ്് 1967-ലല ശകരള 
മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസ് റൂൾസിലല 10ഉം 11ഉം ചട്ടങ്ങളുമായി കൂട്ടിവായിച് 
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പ്രകാരം ലഭിച് അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ാണ്, 2001ലല ശകരള 
മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസ് (എഞ്ിനീയറിങ്ങും ടൗൺപ്ാനിങ്ങും സർവീസ് ) 
സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് 4.08.2001-ലല 1171-ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ 
എസ്.ആർ.ഒ.ന്ർ 783/2001 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്.

ശകരള പബ്ിക് സർവീസ് കമ്ീഷൻ (അഡീഷണൽ ഫങ് ഷൻസ് ആസ് 
ലറസ് ലപറ്് സ് ്ി സർവീസസ് അണ്ർ ശലാക്ൽ അശതാറിറ്ീസ് ) ആക്ട് , 1973 
പ്രകാരം തശദേേ സ്വയംഭരണത്ിനശവണ്ി നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ിട്ടുള്ള 
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലല ഉശ്്യാഗസ്ഥരുശടയും ജീവനക്ാരുശടയും നിയമനവം മറ്ം 
സംബന്ധിച് കാര്യങ്ങൾ പബ്ിക് സർവീസ് കമ്ീഷലറെ നിയന്തണത്ിൻ കീഴിൽ 
ലകാണ്വന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസിലല വളലരയധികം 
തസ്തികകൾക്് സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ാക്ിയിരുന്നില്. അങ്ങലനയുള്ള തസ്തികകൾക്്, 
സർക്ാരിലല സമാനമായ തസ്തികകൾക്് നിർണയിക്ലപ്ട്ടിട്ടുള്ള ശയാഗ്യതയാണ് 
പിൻതുടർന്നു വന്നിരുന്നത്, അതിനാൽ മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസിലല 
എഞ്ിനീയറിംഗ്, ടൗൺ പ്ാനിംഗ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലല തസ്തികകൾക്കുള്ള 
നിയമനരീതി, വി്്യാഭ്യാസ ശയാഗ്യത തുടങ്ങിയവ നിർണയിച്ചുലകാണ്ള്ളതാണ് 
ഈ ചട്ടങ്ങൾ.

5.1.4.  കകരള മുനിസിപ്പൽ കകയാമൺ സർവീസ് (മിനിസ്റീരിയൽ ആൻഡ്  
റവനയൂ ബ്യാഞ്് ) ക്യാളിഫികകേഷൻസ് ആൻഡ്  ലമകത്ഡ് ഓഫ് 
അകപ്പയായ് ലമന്്  റൂൾസ്, 2001 (അനബന്ധം 5.2 കാണുക)

 1994ലല ശകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട്  222ാം വകുപ്് 565ാം വകുപ്പുമായി 
കൂട്ടിവായിച് പ്രകാരം ലഭിച് അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ാണ് 2001ലല 
ശകരള മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസ് (മിനിസ്റ്റീരിയൽ ആൻഡ്  റവനയൂ ബ്ാഞ്് ) 
ശയാഗ്യതകളും നിയമനരീതിയും ചട്ടങ്ങൾ എന്ന ഈ സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് ജി.ഒ (എം.
എസ് )നം.222/2001/എൽഎസ്ജിഡി എന്ന വിജ്ാപന പ്രകാരം 15.09.2001ലല 
1371ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.ആർ.ഒ.നം.859/2001 ആയി 
പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസിൽ സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് നി
ർണയിക്ലപ്ട്ടിട്ടില്ാതിരുന്ന വളലരയധികം തസ്തികകൾക്് സർക്ാരിലല സമാനമായ 
തസ്തികകൾക്് നിർണയിക്ലപ്ട്ടിട്ടുള്ള ശയാഗ്യതയാണ് പിന്തുടർന്നുവന്നിരുന്നത്. 
അതിനാൽ മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസിലല മിനിസ്റ്റീരിയൽ, റവനയു എന്നീ 
വിഭാഗങ്ങളിലല തസ്തികകൾക്കുള്ള നിയമനരീതി, വി്്യാഭ്യാസശയാഗ്യത തുടങ്ങിയവ 
നിർണയിച്ചുലകാണ്ള്ളതാണ് ഈ ചട്ടങ്ങൾ.

5.1.5.  കകരള കസ്ററ്് അർ�ൺ അഫകയഴ് സ് സർവീസ് സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 
2010  (അനബന്ധം 5.3 കാണുക)

ശകരള ശസ്റ്ററ്് അർബൻ അഫശയഴ് സ് സർവീസ് സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ്, 
(2010) 18.05.2010ലല ജി.ഒ(പി)നം.96/2010/എൽഎസ്ജിഡി വിജ്ാപന 
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പ്രകാരം 26/05/2010 ലല 1208-ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.
ആർ.ഒ.നം.511/2010 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ി, 1994-ലല ശകരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി 
ആക്ടിലല 48(1), 565 എന്നീ വകുപ്പുകൾ 1968ലല ശകരള പബ്ിക് സർവീസസ്  
ആക്ടിലല 2-ാം വകുപ്പുമായി കൂട്ടിവായിച് പ്രകാരം നൽകലപ്ട്ട അധികാരം 
വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ം 1964-ലല ശകരള മുനിസിപ്ൽ കമ്ീഷശണഴ് സ് (റിക്രൂട്ടുലമറെ്  
ആൻഡ്  കണ്ിഷൻസ് ഓഫ് സർവീസസ് ) റൂൾസ് മറികടന്നുലകാണ്മാണ് 
ഉണ്ാക്ിയിരിക്കുന്നത്.

1964ലല സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിൽ മുനിസിപ്ൽ കമ്ീഷണർ ശരേഡ് I മുതൽ ശരേഡ് III 
വലരയുള്ള തസ്തികകളാണ് ഉൾലപ്ടുത്ിയിരുന്നത് 1994ലല മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ടിലല 
അധികാരങ്ങൾ കൂടി ഉപശയാഗിച്ചുലകാണ് 2010ൽ പുറലപ്ടുവിച് ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ 
ശപരുമാറ്ം വരുത്ലപ്ട്ട മുനിസിപ്ൽ ലസക്ട്ടറി ശരേഡ് I മുതൽ ശരേഡ് III വലരയുള്ള 
തസ്തികകളും കൂടാലത ശകാർപ്ശറഷൻ ലസക്ട്ടറി/അഡീഷണൽ ശകാർപ്ശറഷൻ 
ലസക്ട്ടറി, ശജായിറെ്  ഡയറക്ടർ, എന്നീ തസ്തികകളും ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

5.1.6.  കകരള ടൗൺ ആൻഡ്  കൺട്ി പ്യാനിംഗ് സർവീസ് റൂൾസ്, 2001 
(അനബന്ധം 5.4 കാണുക)

 1968ലല ശകരള പബ്ിക് സർവീസ് ആക്ടിലല രണ്ാംവകുപ്് പ്രകാരം 
നൽകലപ്ട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്് 
നിലവിലുണ്ായിരുന്ന ചട്ടങ്ങളും ഉത്രവകളും മറികടന്നുമാണ് 2001ലല ശകരള ടൗൺ 
ആൻഡ്  കൺട്ി പ്ാനിംഗ് സർവീസിനള്ള സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ാക്ി ജി.(പി)
നം.22/2001/എൽഎസ്ജിഡി വിജ്ാപനം പ്രകാരം 31012001ലല 186-ാം ന്ർ  
ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.ആർ.ഒ.നം.105/2001/ആയി പ്രസിദ് 
ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. 1962-ലല സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസിൽ ചീഫ് ടൗൺ പ്ാനർ ആൻഡ്  
കൺസൾട്ടിങ്  ആർക്ിലടക് റ്് ടു ഗവൺലമറെ് , സീനിയർ ടൗൺ പ്ാനർ, ടൗൺ 
പ്ാനർ, ജൂനിയർ ടൗൺ പ്ാനർ എന്നീ തസ്തികകളാണ് ഉൾലപ്ടുത്ിയിരുന്നത്. 
വി്്യാഭ്യാസ ശയാഗ്യത സംബന്ധിച് വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്ം വരുത്ിലക്ാണ്ള്ള 
2001 ലല ഈ സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസിൽ, ചീഫ് ടൗൺ പ്ാനർ, സീനിയർ ടൗൺ 
പ്ാനർ, ടൗൺ പ്ാനർ, ലഡപയൂട്ടി ടൗൺ പ്ാനർ അസിസ്റ്ററെ്  ടൗൺ പ്ാനർ എന്നീ 
തസ്തികകളിലുള്ള ഉശ്്യാഗസ്ഥലരയാണ് ഉൾലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. ലപെഷൽ റൂൂളിലല 
എക്് പ്ശനറ്റി ശനാട്ടിൽ വിേ്ീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആസൂത്ണശയാഗ്യത റൂളിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്ിയതായി കാണുന്നില്.

5.1.7.  കകരള ടൗൺ ആൻഡ്  കൺട്ി പ്യാനിംഗ് സക�യാഡികനറ്് സർവീസ് 
റൂൾസ്, 2000 (അനബന്ധം 5.5 കാണുക)

1968ലല ശകരള പബ്ിക് സർവീസസ് ആക്ടിലല രണ്ാം വകുപ്പു പ്രകാരം നൽകലപ്ട്ട 
അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ം 1962 ഒശക്ടാബർ 16ാം തീയതിയിലല ജി.ഒ(പി) 
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774/62/ഡിഡി ന്രായി പുറലപ്ടുവിച് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നുലകാണ്ം ഉണ്ാക്ിയ 
2000ലല ശകരള ടൗൺ ആൻഡ്  കൺട്ി പ്ാനിംഗ് സശബാഡിശനറ്്/സർവീസ് 
റൂൾസ് 29-06-2000-ലല ജി.ഒ(പി)നം.183/ 2000/എൽഎസ്ജിഡി വിജ്ാപന 
പ്രകാരം 3/07/2000 ലല 1281-ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.
ആർ.ഒ.ന്ർ 6/08/2000 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ി. സമാന േ്ള സ് ലകയിലുള്ള 
ഡ്ാഫ്റ് സ്ാൻ ശരേഡ് I ടൗൺ പ്ാനിംഗ് സർശവയർ ശരേഡ് I എന്നീ തസ്തികകളും 
ഡ്ാഫ്റ് സ്ാൻ ശരേഡ് II ടൗൺ പ്ാനിംഗ് സർശവയർ ശരേഡ് II എന്നീ തസ്തികകളും 
ഒശര കാറ്ഗറികളായി കണക്ാക്ിയാണ് ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ശചർത്ിട്ടുള്ളത്. 1962-ലല 
ചട്ടങ്ങളിൽ ഇല്ാതിരുന്ന ശഫാശട്ടാരോഫർ കം കശമഴ് സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന കാറ്ഗറി 
കൂടി പുതിയ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

5.1.8.   കകരള സകറ്റ്് റൂറൽ ലഡവെപ്പ് ലമന്്  സർവീസ് സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 
2011 (അനബന്ധം 5.6 കാണുക)

1968-ലല ശകരള പബ് ളിക് സർവീസസ് ആക്ടിലല രണ്ാം വകുപ്്, മൂന്നാം വകുപ്പുമായി 
കൂട്ടിവായിച് പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്ചുലകാണ്ം ഈ 
വിഷയത്ിൽ നിലവിലുണ്ായിരുന്ന എല്ാ സ് ലപഷ്യൽ റൂളുകളും ഉത്രവകളും 
മറികടന്നുമാണ്  2011-ലല ശകരള ശസ്റ്ററ്് റൂറൽ ലഡവലപ്് ലമറെ്  സർവീസിനള്ള 
സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ാക്ി 16022011ലല ജി.ഒ (പി)നം.44/2011/എൽഎസ്ജിഡി 
വിജ്ാപന പ്രകാരം 16/02/2011ലല 359-ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ 
എസ്.ആർ.ഒ.ന്ർ 130ാം/2011 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ിയത്.

ശകരള ജനറൽ സർവീസിലറെ ഭാഗമായിരുന്ന ലഡവലപ് ലമറെ്  ഡിപ്ാർട്ടുലമറെിലല 
തസ്തികകൾക്് ശവണ്ിയുള്ള സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് 17/01/1967ലല ജി.ഒ(പി)
നം.7/67/പി.ഡി വിജ്ാപന പ്രകാരമാണ് ആ്്യമായി നിർണയിക്ലപ്ട്ടിരുന്നത്. 
പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ 1973 മുതൽ 1988 വലര പല ശഭ്ഗതികൾ വരുത്ിലയങ്ിലും 
റൂറൽ ലഡവലപ്് ലമറെ്  ഡിപ്ാർട്ട് ലമൻറിന ബാധകമായ ശസ്റ്ററ്് സർവീസിലല 
എല്ാ തസ്തികകളും ഉൾലപ്ട്ടിരുന്നില്. മുൻപ് നിലവിലില്ാതിരുന്ന അഡീഷണൽ 
ലഡവലപ്് ലമറെ്  കമ്ീഷണർ, ശജായിറെ്  ലഡവലപ്് ലമറെ്  കമ്ീഷണർ/ലഡപയൂട്ടി 
ലഡവലപ്് ലമറെ്  കമ്ീഷണർ/ എക്്റ്ൻഷൻ ലട്യിനിംഗ് ലസറെർ പ്രിൻസിപ്ാൾ 
എന്നീ തസ്തികകൾ സംബന്ധിച് വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ഉൾലക്ാള്ളിച്ാണ് 2011-ലല 
ഈ സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് പുറലപ്ടുവിച്ിട്ടുള്ളത്.

5.1.9.  കകരള ജനറൽ സക�യാഡികനറ്് സർവീസിലന് ഭയാഗമയായ റൂറൽ  
ലഡവെപ്പ് ലമന്്  ഡിപ്പയാർട്ടുലമൻറിലെ തസ്ികകൾക്കുള്ള (കഭദഗതി) 
സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 2008 (അനബന്ധം 5.7 കാണുക)

 ശകരള ജനറൽ സശബാഡിശനറ്് സർവീസിലറെ ഭാഗമായ കമ്യൂണിറ്ി 
ലഡവലപ്് ലമറെ്  ഡിപ്ാർട്ടുലമൻറിലല തസ്തികകൾ സംബന്ധിച് ചട്ടങ്ങൾ 8/9/1967ലല 
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ജി.ഒ.(പി).302/67/പിഡി വിജ്ാപനപ്രകാരമാണ് പുറലപ്ടുവിച്ത്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങൾ, 
1968ലല പബ്ിക് സർവീസസ് ആക്ടിലല രണ്ാം വകുപ്് മൂന്നാം വകുപ്പുമായി കൂട്ടിവായിച് 
പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്് വീണ്ം ശഭ്ഗതി ലചയ്ാണ് 
2008ലല ശകരള ജനറൽ സശബാഡിശനറ്് സർവീസിലറെ ഭാഗമായ റൂറൽ ലഡവലപ്് ലമറെ്  
വകുപ്ിലല തസ്തികകൾക്കുള്ള (ശഭ്ഗതി) സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് 30/07/2008ലല ജി.ഒ. 
(പി) നം.316/08/എൽഎസ്ജിഡി വിജ്ാപനപ്രകാരം 02/08/2008ലല 1688-
ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ് ആർ ഒ ന്ർ 812/2008 ആയി 
പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്.

 1967-ലല ചട്ടങ്ങളിൽ, കാറ്ഗറി ഒന്നിന് പകരം ശജായിറെ്  ശബ്ാക്് 
ലഡവലപ് ലമറെ്  ഓഫീസർ, കാറ്ഗറി മൂന്നിന പകരം (എ) എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ, 
(ബി) വിശല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ/(സി) വിശല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ ശരേഡ് 
I ശരേഡ് II എന്നിവ പകരം ശചർത്ിരിക്കുന്നു. കൂടാലത പബ്ിക് സർവീസ് കമ്ീഷൻ 
നടത്തുന്ന ലപാതുപരീക്ഷയിലൂലട വിശല്ജ് എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ, ശലഡി വിശല്ജ് 
എക്്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകൾ സംശയാജിപ്ിക്കുന്നതിനം ഈ ശഭ്ഗതി 
അനിവാര്യമായിരുന്നു.

5.1.10.  കകരള കസ്ററ്് റൂറൽ ലഡവെപ്പ് ലമന്്  എക്്റ്ൻഷൻ ലട്യിനിംഗ് 
ലസന്റുകളിലെ കസ്ററ്ം സക�യാഡികനറ്ം സർവീസുകൾക്കുള്ള 
സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 2010 (അനബന്ധം 5.8 കാണുക)

1968-ലല ശകരള പബ്ിക് സർവീസസ് ആക്ടിലല 2ാം വകുപ്് 3-ാം വകുപ്പുമായി  
കൂട്ടിവായിച് പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിശയാഗിച്ാണ്  
2010ലല ശകരള ശസ്റ്ററ്് റൂറൽ ലഡവലപ്് ലമറെ്  എക്്റ്ൻഷൻ ലട്യിനിംഗ് ലസറെറക 
ളിലല തസ്തികകൾക്കുള്ള ശസ്റ്ററ്ം സശബാഡിശനറ്ം സർവീസുകൾ സ് ലപഷ്യൽ 
റൂൾസ്, 22/01/2010 ജി.ഒ(പി)നം.18/2010/ എൽഎസ്ജിഡി വിജ്ാപന പ്രകാരം 
23/01/2010ലല 180ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ് ആർ ഒ ന്ർ 
62/2010 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. എക്്റ്ൻഷൻ ലട്യിനിംഗ് ലസറെറ 
കളിലല ലക് ചറർമാർക്് സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് നിലവിലില്ായിരുന്നു. ശകരള ശസ്റ്ററ്്  
റൂറൽ ലഡവലപ് ലമറെ്  ഡിപ്ാർട്ടുലമൻറിൽ നിന്നും മറ് ഡിപ്ാർട്ടുലമൻറകളിൽ  
നിന്നും ഉള്ള ഉശ്്യാഗസ്ഥലരലകാണ്് പ്രസ്തുത തസ്തികകളിലല ഒഴിവകൾ നിക 
ത്ാൻ തീരുമാനിച്തിൻ പ്രകാരം ആണ് വി്്യാഭ്യാസ ശയാഗ്യത, നിയമന രീതി  
എന്നിവ നിർണയിച്ചുലകാണ്ള്ള ഈ സ് ലപഷ്യൽ റൂൾസ് തയ്ാറാക്ി പ്രസിദ്ലപ്ടു 
ത്ിയിട്ടുള്ളത്.

5.1.11. കകരള കെയാകേൽ ലസൽഫ് ഗവൺലമന്് എഞ്ിനീയറിംഗ് സർവീസ് 
സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 2007 (അനബന്ധം 5.9 കാണുക)

 ശകരള ശലാക്ൽ ലസൽഫ് ഗവൺലമറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് സർവീസിന കീഴിലല 
വിവിധ തസ്തികകളുലട ശയാഗ്യതയും നിയമനരീതിയും നിർണയിച്ചുലകാണ്് 1968-ലല 
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ശകരള പബ്ിക് സർവീസസ് ആക്ടിലല രണ്ാം വകുപ്ിലറെ (1)-ാം ഉപവകുപ്് പ്രകാരം 
ലഭിച് അധികാരം ഉപശയാഗിച്് പുറലപ്ടുവിച്ിട്ടുള്ള ഈ ചട്ടങ്ങൾ 1-1-2008 മുതൽ 
പ്രാബല്യം നൽകി 27-11-2007-ലല ജി.ഒ (പി)നം. 271/2007/എൽ.എസ്.ജി.ഡി 
വിജ്ാപന പ്രകാരം 27-11-2007-ലല 2149-ാം ന്ർ ശകരള അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ 
എസ്.ആർ.ഒ.നം.995/2007 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ി.

1994-ലല ശകരള പഞ്ായത്് രാജ് ആക്ട് , (1994-ലല 13), 1994-ലല ശകരള 
മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട്  (1994-ലല 20) എന്നിവയിൽ വ്യവസ്ഥ ലചയ്ിട്ടുള്ള പ്രകാരമുള്ള 
ചുമതലകളും, ഉത്രവാ്ിത്ങ്ങളും പദ്തികളും ത്ിതലപഞ്ായത്്, മുനിസിപ്ൽ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ടകമാറലപ്ട്ടതിനസൃതമായി സർക്ാർ ലപാതുമരാമത്് 
വകുപ്ിശലയും ജലവിഭവ വകുപ്ിശലയും എഞ്ിനിയറിംഗ് ഉശ്്യാഗസ്ഥരുലട ശസവനം, 
അവ നടപ്ിലാക്കുന്നതിനായി പുനർവിന്യസിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈയാവേ്യ 
ത്ിനായി ഒരു പ്രശത്യക സർവീസ് രൂപീകരിക്ാൻ സർക്ാർ തീരുമാനിക്കുകയും 
അതനസരിച്് ലപാതുമരാമത്് വകുപ്്, ജലവിഭവവകുപ്് എന്നിവയിലല 
ഉശ്്യാഗസ്ഥലരയും പഞ്ായത്് വകുപ്ിൽ നിലവിലുണ്ായിരുന്ന എഞ്ിനിയറിംഗ് 
ഉശ്്യാഗസ്ഥലരയും, മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസിലല ചില കാറ്ഗറികളിൽ 
ഉൾലപ്ട്ടിരുന്ന എഞ്ിനീയറിംഗ് ഉശ്്യാഗസ്ഥലരയും ഉൾലപ്ടുത്ിയാണ് ഈ സർവീസ് 
രൂപീകരിച്ിട്ടുള്ളത്.

ചീഫ് എഞ്ിനീയർ, സൂപ്രണ്ിംഗ് എഞ്ിനീയർ, എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനീയർ, 
അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ടീവ് എഞ്ിനീയർ,  അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർ എന്നീ അഞ്് 
കാറ്ഗറികളാണ് ഈ സർവീസിൽ ഉൾലപ്ട്ടിട്ടുള്ളത്. അസിസ്റ്ററെ് എഞ്ിനീയർ 
തസ്തികയിൽ ശനരിട്ടുള്ള നിയമനവം ടബട്ാൻസ്ഫർ നിയമനവം 6:4 എന്ന 
അനപാതത്ിൽ ആണ് നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ളത്. ശനരിട്ടുള്ള നിയമനത്ിനായി 
നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള തസ്തികകളുലട 10 േതമാനം, എഞ്ിനീയറിംഗ് സശബാഡിശനറ്് 
സർവീസിലല ശയാഗ്യതയുള്ള അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശനരിട്ടുള്ള നിയമനരീതി 
അനസരിച്് നികശത്ണ്താണ്. ടബട്ാൻസ്ഫർ നിയമനം, ഡിശപ്ാമ ശയാഗ്യത, 
സർട്ടിഫിക്റ്് ശയാഗ്യത എന്നിവ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും 3:1 എന്ന അനപാതത്ിലാണ് 
നടശത്ണ്ത്. ചട്ടം നിലവിൽ വന്ന ്ിവസം സർവീസിൽ ഉണ്ായിരുന്നവർക്് 
ശയാഗ്യത, ലപ്രാശബഷൻ കാലാവധി, ഡിപ്ാർട്ടുലമറെൽ ലടസ്റ്റ് ശയാഗ്യത എന്നിവയിൽ 
ചില ഇളവകൾ നൽകിയിട്ടുണ്്.

16-07-2009-ലല ജി.ഒ.(പി)നം.133/2009/എൽ.എസ്.ജി.ഡി വിജ്ാപന 
പ്രകാരം 20-07-2009-ലല 1304-ാം ന്ർ ശകരള അസാധരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.
ആർ ഒ നം. 620/2009 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ിയ ശ്ഭഗതി മുശേന, ശമൽപറഞ്ഞ 
ചട്ടങ്ങളിലല നാലാമലത് കാറ്ഗറിയായി ശചർത്ിട്ടുള്ള അസിസ്റ്ററെ് എക് സികയൂട്ടീവ് 
എഞ്ിനീയർ തസ്തികയിശലക്കുള്ള പ്രശമാഷൻ, ഫീഡർ കാറ്ഗറിയിൽ ഉള്ള ശനരിട്ടു 
നിയമിച്ിട്ടുള്ളവരും ഡിശപ്ാമ ശയാഗ്യതയുള്ളവരും തമ്ിൽ 3:1 എന്ന അനപാതത്ിൽ 
ആയിരിക്കുലമന്ന്  വ്യവസ്ഥ ലചയ്ിരിക്കുന്നു.
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5.1.12.  കകരള കെയാകേൽ ലസൽഫ് ഗവൺലമന്് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
സക�യാഡികനറ്് സർവീസ് സ് ലെഷധ്ൽ റൂൾസ്, 2007  
(അനബന്ധം 5.10 കാണുക)

ശകരള ശലാക്ൽ ലസൽഫ് ഗവൺലമറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് സശബാഡിശനറ്് 
സർവീസിന കീഴിലല വിവിധ തസ്തികകളുലട ശയാഗ്യതയും നിയമനരീതിയും 
നിർണയിച്ചുലകാണ്് 1968-ലല ശകരള പബ്ിക് സർവീസസ് ആക്ടിലല രണ്ാം  
വകുപ്ിലറെ (1)-ാം ഉപവകുപ്് പ്രകാരം ലഭിച് അധികാരം ഉപശയാഗിച്് പുറലപ്ടുവിച്ിട്ടുള്ള 
ഈ ചട്ടങ്ങൾ 1-1-2008 മുതൽ പ്രാബല്യം നൽകി 27-11-2007-ലല ജി.ഒ(പി)നം.272/ 
2007/എൽ.എസ്.ജി.ഡി വിജ്ാപന പ്രകാരം 27-11-2007-ലല 2150-ാം ന്ർ ശകരള 
അസാധാരണ ഗസറ്ിൽ എസ്.ആർ.ഒ.നം.996/2007 ആയി പ്രസിദ്ലപ്ടുത്ി.

ലപാതുമരാമത്് വകുപ്്, ജലവിഭവവകുപ്്, എന്നിവയിശലക്കും പഞ്ായത്് 
വകുപ്ിൽ നിലവിലുണ്ായിരുന്ന എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്ിലലയും മുനിസിപ്ൽ 
ശകാമൺ സർവീസിലല ചില കാറ്ഗറികളിൽ ഉൾലപ്ട്ടിരുന്ന എഞ്ിനിയറിംഗ് 
വിഭാഗത്ിലലയും സശബാഡിശനറ്് സർവീസിലല ഉശ്്യാഗസ്ഥലര ഉൾലപ്ടുത്ിയാണ് 
ഈ സർവീസ് രൂപീകരിച്ിട്ടുള്ളത്.

ഒന്ന്, രണ്്, മൂന്ന്  എന്നീ ശരേഡുകളിലുള്ള ഓവർസീയർ/ഡ്ാഫ്റ് സ്ാൻ തസ്തികകളാണ് 
ഈ സർവീസിൽ ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്.

5.2. സർവീസ് ഏകീകരണത്ിലന് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ

ശകരള സർക്ാർ വകുപ്ിലറെ കീഴിലുള്ള വ്യത്യസ്തവം ബൃഹത്ായതുമായ അഞ്് 
വകുപ്പുകളിലല വിവിധ സർവീസുകലള സംശയാജിപ്ിച്് ഒരു ലപാതുസർവീസായി 
ഏകീകരിക്കുന്ന സമരേമായ പ്രവർത്നത്ിന് മുൻ അനഭവങ്ങൾ ചൂണ്ികാണിക്കുന്നതിന് 
വളലര പ്രയാസമാണ്. ഏങ്ിലും ഈ വിഷയവമായി ബന്ധലപ്ട്ട ലചറിയ രീതിയിലുള്ള 
മുൻകാലപരിശ്രമങ്ങൾ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നതിലറെ വിവരങ്ങളാണ് മുൻ 
അനഭവങ്ങളായി ഇനി പറയുന്നത് .

1960ലല പഞ്ായത്് ആക്ട്  അനസരിച്് 1962 ജനവരി 19-നാണ്  ശലാക്ൽ 
ശബാഡീസ് വകുപ്് വിഭജിച്് പഞ്ായത്്, മുനിസിപ്ൽ എന്നിങ്ങലന ശവർതിരിച്് 
പഞ്ായത്് വകുപ്് രൂപീകരിച്ത്. 1963 ഡിസംബർ 13-ാം തീയതിയിലല ജി.ഒ(എം.
എസ് )868/63/ഡി.ഡി എന്ന വിജ്ാപനം അനസരിച്ചുള്ള ശകരള പഞ്ായത്് 
സർവീസ് സ് ലപഷ്യൽ റൂൾ പ്രകാരമാണ് പഞ്ായത്് വകുപ്ിലല ജീവനക്ാലരയും 
ഉശ്്യാഗസ്ഥലരയും തുടർന്ന് നിയമിച്ിരുന്നത്. സംസ്ഥാനലത് രോമ പ്രശ്േലത് 
തശദേേഭരണ സ്ഥാപനമായ രോമപഞ്ായത്തുകളിൽ പഞ്ായത്് ശകാമൺ സർവീസ് 
എന്ന ശപരിൽ ഒരു സർവീസ് 1991 വലര ഇവിലട നിലവിലുണ്ായിരുന്നു. ആ്്യകാലത്തു് 
പഞ്ായത്് കമ്ിറ്ി മുശേന നിയമനം ശനടിയവരായിരുന്നു ഇവർ. ശകരള പബ്ിക് 
സർവീസ് അഡീഷണൽ ഫങ് ഷൻസ് ആക്ട്  അനസരിച്് 1970 മുതൽ ഇവലര പബ്ിക് 
സർവീസ് കമ്ീഷൻ മുശേന നിയമിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പഞ്ായത്ിലല ജീവനക്ാരുലട 
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നീണ്കാലലത് സമരത്ിന് ശേഷം 1991-ലല 22-ാം ന്ർ ശഭ്ഗതി ആക്ട്  പ്രാകരം 
1960—ലല ശകരള പഞ്ായത്് ആക്ടിൽ ശഭ്ഗതി വരുത്ിയാണ്, പഞ്ായത്് 
ഉശ്്യാഗസ്ഥലരയും ജീവനക്ാലരയും സർക്ാർ ജീവനക്ാരായി കണക്ാക്കുന്ന 
വ്യവസ്ഥ ഉൾലക്ാള്ളിച്ിട്ടുള്ളതു്. കണ്ിജറെ് ലതാഴിലാളികൾ ഒഴിലകയുള്ള പഞ്ായത്് 
ഉശ്്യാഗസ്ഥരുലടയും ജീവനക്ാരുലടയും ശസവന ശവതന വ്യവസ്ഥകൾ 1968ലല 
ശകരള പബ്ിക് സർവീസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ ഉണ്ാക്ിയ ചട്ടങ്ങളാൽ സർക്ാർ 
നിയന്തിക്ണലമന്ന് പ്രസ്തുത ശഭ്ഗതി മുശേന വ്യവസ്ഥ ലചയ്ിരുന്നു. തുടർന്ന് 1994ൽ 
ശകരള പഞ്ായത്് സശബാഡിശനറ്് സർവീസ് റൂൾസ് ശഭ്ഗതി ലചയ്തു. ശകരള 
പഞ്ായത്് ഡിപ്ാർട്ടുലമറെിലല ലഹഡ്്ലർക്് എന്ന തസ്തികയിശലക്് പഞ്ായത്് 
ശകാമൺ സർവീസിലല എംശപ്ായിസ് കാറ്ഗറിയിൽലപ്ട്ട യു ഡി ്ലർക്കുമാർക്കും 
പഞ്ായത്് വകുപ്ിലല യു ഡി ്ലർക്കുമാർക്കും 13:2 എന്ന അനപാതത്ിൽ പ്രശമാഷൻ 
നൽകുക എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ാക്ിയിരുന്നു. ഇതാണു് പഞ്ായത്് വകുപ്ിലല രണ് 
സർവീസുകളുലട ആ്്യ സംശയാജനത്ിലറെ ഉ്ാഹരണം. ഓശരാ കാറ്ഗറിയിലലയും 
അംഗബലം അനസരിച്് അവസര സമത്വം ഉറപ്പുലചയ്ാനാണ് ഇപ്രകാരം സർവീസുകൾ 
സംശയാജിക്കുശ്ാൾ ഓശരാ കാറ്ഗറിയിലും ലപട്ടവർക്കു് അനപാതവം തവണയും 
നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയിലല അനശഛേ്ം 14ഉം, 16 ഉം ഉറപ്പുലചയ്യുന്ന അവസര 
സമത്വം എന്ന നിബന്ധന പാലിക്ലപ്ടുന്നതിന് ഈ സംശയാജന വ്യവസ്ഥ 
ആവേ്യമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനലത് നഗരങ്ങലളശപ്ാലല തലന്ന രോമങ്ങളുലടയും സമരേമായ 
ആസൂത്ണത്ിനം വികസനത്ിനം കൂടാലത നഗരങ്ങളും രോമങ്ങളും ഉൾലക്ാള്ളുന്ന 
ശമേലാടിസ്ഥാനത്ിലുള്ള ആസൂത്ണ വികസനത്ിനംശവണ്ി നഗരാസൂത്ണ 
വകുപ്ിലന 1999-ൽ നഗരരോമാസൂത്ണ വകുപ്പു് എന്ന് പുനർനാമകരണം ലചയ്യുകയും 
വകുപ്ിലല സർവീസിലറെ ശസവനം എല്ാ തശദേേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 
ബാധകമാക്കുകയും ലചയ്ിരുന്നു. 

73 ഉം, 74 ഉം ഭരണഘടനാ ശഭ്ഗതിശയാടനബന്ധമായ അധികാര വിശകന്ദീകരണ 
നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്് നടപ്ിലാക്ിയതിശനാടനബന്ധിച്് തശദേേ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്ിന് പുനഃക്മീകരിക്ണലമന്നുള്ള ചിന്ാഗതി സർക്ാർ തലത്ിൽ വളലര 
ശ്രദ്യുണ്ായ വിഷയമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ലസക്ട്ടറിശയറ്ിലല തശദേേ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്ിൽ ഭരണപരമായ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായ (1) പഞ്ായത്് (2) നഗര 
തശദേേസ്ഥാപനങ്ങൾ (3) രോമവികസനം എന്നിവയും അവയുലട ഓശരാന്നിലറെയും 
നിരവധി ഉപവിഭാഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ായിരുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ, 
അധികാര വിശകന്ദീകരണ നടപടികളിൽ, തമ്ിൽ ഏകീകൃതവം ഒരുശപാലലയുമുള്ള 
ചുമതലാപരമായ ഉത്രവാ്ിത്ങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനപകരം അവരവരുലട ഓശരാ 
വിഭാഗത്ിലറെയും വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ശ്രദ്ിക്കുന്നതു് യുക്തിക്കു് നിരക്കുന്നതല് എന്നും 
ജശനാപകാരപ്ര്മല്ാലയന്നും സർക്ാരിന് ശബാദ്്യലപ്ടുകയുണ്ായി. ഇതനസരിച്് 
നിലവിലുണ്ായിരുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലല വിവിധ വിഷയങ്ങളുലടയും അവ 
ടകകാര്യം ലചയ്ിരുന്ന ഉശ്്യാഗസ്ഥരുലടയും പ്രവർത്നങ്ങൾ സമരേമായി പഠിക്കുകയും 
20/04/2007ലല ജി.ഒ.(പി)നം.111/07/തസ്വഭവ എന്ന സർക്ാർ ഉത്രവ് പ്രകാരം 
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നിലവിലുണ്ായിരുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വകുപ്പുകളുലട പ്രവർത്നങ്ങളിലധിഷ്ിതമായ 
പഞ്ായത്്, നഗര തശദേേ സ്ഥാപനങ്ങൾ, രോമവികസനം എന്നീ ഭരണപരമായ 
വിഭാഗങ്ങളുലട പ്രവർത്നങ്ങലള നിർത്ലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ിരുന്നു (അനബന്ധം 
5.11 കാണുക). കൂടാലത ഈ വിഭാഗങ്ങലള പുനഃക്മീകരിച്ചുലകാണ്് പ്രവർത്ന 
ധർമ്ങ്ങളുലടയും ചുമതലകളുലടയും ഉത്രവാ്ിത്ങ്ങളുലടയും അടിസ്ഥാനത്ിൽ 
വിഷയങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ആയി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ിരുന്നു. ഇത് 
അനസരിച്് അക്ൗണ്ബിലിറ്ി, ഡവലപ്് ലമറെ്, എസ്റ്റാബ്ിഷ് ലമറെ്, ഇൻസ്റ്റിറ്യൂഷൻ, 
ഫിനാൻഷ്യൽ മാശറ്ഴ് സ്, ഇലക്ഷൻ, റഗുശലറ്റി, പാർലലമറെ്, ഓഫീസ് ലസക്ഷൻ എന്നീ 
ഒൻപത് ഫംഗ്ഷണൽ വിഭാഗങ്ങളായി പുനഃക്മീകരിക്കുകയുണ്ായി. ഇപ്രകാരമുള്ള 
പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളാണ് ഇശപ്ാഴും ലസക്ട്ടറിശയറ്ിലല തശദേേ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നതു്. ഈ ഏകീകരണ പ്രക്ിയ സർവീസുകളുലട 
ഏകീകരണത്ിന് ഒരു മികച് ഉ്ാഹരണമാണ്.

അധികാര വിശകന്ദീകരണ സമിതി അതിലറെ അന്ിമ റിശപ്ാർട്ടിലല ശൂപാർേകൾ 
പ്രകാരം ശകരള പഞ്ായത്് രാജ് ആക്ട്  (1994), ശകരള മുനിസിപ്ൽ ആക്ട്  (1994), എന്നിവ 
പ്രകാരം തശദേേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ടകമാറികിട്ടിയ അധികാരങ്ങളും 
ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നതിനം സ്ഥാപനങ്ങലള േക്തിലപ്ടുത്തുന്നതിനം 
സാശങ്തിക വിഭാഗം ജീവനക്ാലരയും അനബന്ധ മിനിസ്റ്റിരീയൽ ജീവനക്ാലരയും 
ലപാതുമരാമത്തു് വകുപ്ിൽ നിന്നും ജലവിഭവ വകുപ്ിൽ നിന്നും 04/07/2000 ലല 
സ.ഉ(അ)നം.186/2000/തസ്വഭവ., 10/12/2002ലല സ.ഉ.(അ)നം. 222/2002/
തസ്വഭവ., 05/09/2003ലല സ.ഉ(ടക)നം.269/03/തസ്വഭവ എന്നീ സർക്ാർ 
ഉത്രവകൾ പ്രകാരം പുനർവിന്യസിച്ിരുന്നു. ജീവനക്ാരുലട നിരന്രമായ 
ആവേ്യവം തശദേേ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ടകമാറി കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും 
അധികാരങ്ങൾക്കും വിവിധ തലത്ിലുള്ള സാശങ്തികമായ ഉത്രവാ്ിത്ങ്ങൾ 
ആധീകാരകമായി നിറശവറന്നതിനം സംസ്ഥാനതലത്ിൽ ഒരു എഞ്ിനീയറിംഗ് 
ശകഡർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 13/11/2007ലല ജി.ഒ.(എംഎസ് ) നം.253/2007/ 
തസ്വഭവ എന്ന സർക്ാർ ഉത്രവ് വഴി തീരുമാനിച്ിരുന്നു. ഈ സാശങ്തിക 
വിഭാഗം ഗ്രൂപ്ിൽ ലപാതുമരാമത്് വകുപ്്, ജലവിഭവ വകുപ്് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും 
പുനർവിന്യസിച്വശരയും മുനിസിപ്ാലിറ്ികളിലും മുനിസിപ്ൽ ശകാർപ്ശറഷനകളിലും 
ശജാലിലചയ്ിരുന്നവശരയും പഞ്ായത്് വകുപ്ിൽ ശജാലി ലചയ്ിരുന്നവശരയും ശബ്ാക്കു് 
പഞ്ായത്ിലും ് ാരിദ്ര നിർമ്ാർജ്ജന യൂണിറ്ിലും സംസ്ഥാന ശറാഡ് ഏജൻസിയിലും 
റൂറൽ ലഡവലപ്് ലമറെ് വകുപ്ിലും ശജാലി ലചയ്ിരുന്ന സാശങ്തിക വിഭാഗം 
ജീവനക്ാലരയും ഉൾലപ്ടുത്ിയാണ് തശദേേസ്വയം ഭരണ വകുപ്ിലറെ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗം രൂപീകരിച്ിരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ ശകഡറിലല ജീവനക്ാരുലട ശസവന, 
ശവതന നിബന്ധനകൾ ശകരള ശലാക്ൽ ലസൽഫ് ഗവൺലമറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
സർവീസ് (2007), ശകരള ശലാക്ൽ ലസൽഫ് ഗവൺലമറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
സശബാഡിശനറ്് സർവീസ് (2007) എന്നീ സ് ലപഷ്യൽ റൂളുകൾ ജി.ഒ.(എം.എസ് ) 
നം.271/07/തസ്വഭവ, ജി.ഒ(എം.എസ് ) നം.272/07/തസ്വഭവ എന്നീ ഉത്രവകൾ വഴി 
27/11/2007ൽ വിഭാവനം ലചയ്ിരുന്നു. ഈ റൂളുകളിൽ ലപാതുമരാമത്് വകുപ്ിലലയും 
ജലവിഭവ വകുപ്ിലലയും പഞ്ായത്് ശകാമൺ സർവീസിശലയും മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ 
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സർവീസ്ചട്ടങ്ങളും ഏകീകരണത്തിന്റെ മുന്നനുഭവങ്ങളും

സർവീസിശലയും സ് ലപഷ്യൽ റൂളുകളുലട നിബന്ധനകളും ശബ്ാക്കു പഞ്ായത്്, 
ശപാവർട്ടി എലിവിശയഷൻ യൂണിറ്്, ശസ്റ്ററ്് ശറാഡ് ഏജൻസി, റൂറൽ ലഡലവപ്് ലമറെ് 
വകുപ്് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശജാലി ലചയ്ിരുന്ന സാശങ്തിക വിഭാഗം ജീവനക്ാരുലട 
സർവീസ് നിബന്ധനകളും ഉൾലക്ാണ്ിട്ടുണ്്. ഇവിലട റൂളുകളുലട രൂപീകരണ 
പ്രവർത്നം സമരേമായി അവശലാകനം ലചയ്യുകയാലണങ്ിൽ സാശങ്തിക വിഭാഗം 
ജീവനക്ാരുലട ഒരു ബഹുമുേമായ സർവീസ് ഏകീകരണ പ്രക്ിയയുലട രീതിയാണ് 
്ർേിക്ാൻ കഴിയുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്് തശദേേസ്വയം ഭരണ വകുപ്ിന് ഒരു ലപാതുസർവീസ് 
രൂപീകരിക്കുലമന്നുള്ള 2008-ലല  ബഹുമാനലപ്ട്ട ശകരള ഗവർണറലട നിയമസഭയിലല 
നയപ്രേ്യാപനലത് തുടർന്ന്  വിഷയലത് സംബന്ധിച്് പഠിച്് റിശപ്ാർട്ട് 
സമർപ്ിക്ാൻ പ്രിൻസിപ്ൽ ലസക്ട്ടറി അദ്്യക്ഷനായ കമ്ിറ്ി രൂപീകരിച്ിരുന്നു. 
തുടർന്ന് വിേ്മായ ചർച്കൾക്കു് ശേഷം മന്തിസഭാ തീരുമാനമനസരിച്് 
26/02/2011ൽ സ.ഉ(ടക)നം.61/2011/തസ്വഭവ എന്ന സർക്ാർ ഉത്രവ് പ്രകാരം 
02/04/2011 മുതൽ പ്രാബല്യത്ിൽവരത്ക്വിധത്ിൽ തശദേേ വകുപ്ിന് 
കീഴിലുള്ള പഞ്ായത്്, രോമവികസനം, നഗരരോമാസൂത്ണം, തശദേേ സ്വയംഭരണ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് വിംഗ്, മുനിസിപ്ൽ ശകാമൺ സർവീസ്, എന്നീ സർവീസുകലള 
ഏശകാപിച്ചുലകാണ്് ലപാതു സർവീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അനമതി നൽകിലകാണ്ം 
ഇതിശലക്് നിയമാനസൃതമായി സ് ലപഷ്യൽ റൂൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിന് തശദേേ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്് ലസക്ട്ടറിലയ ചുമതലലപ്ടുത്ിലകാണ്ം തീരുമാനലമടുത്തു. 
ഈ വിഷയത്ിൽ പഞ്ായത്് അഡിഷണൽ ഡയറക്ട്രറലട ശനതൃത്വത്ിൽ വളലര 
അവ്യക്തമായ ലപാതുസർവീസിലറെ ശസ്റ്ററ്് സ് ലപഷ്യൽ റൂളിലറെ പ്രാഥമിക കരട് 
രൂപം തയ്ാറാക്ിയതായി കാണുന്നു. റൂളിലറെ രൂപീകരണ പ്രക്ിയയിൽ േക്തമായ 
വിവരശേേരണശമാ, പഠനങ്ങശളാ, അവശലാകനങ്ങശളാ, വിേകലനങ്ങശളാ, ചർച്കശളാ 
നടത്ി തയ്ാറാക്ിയതായി ഇതിൽ കാണുന്നില്ായിരുന്നു. തുടർന്ന്  എടുശക്ണ് 
നിയമാനസൃതവം ഭരണപരവമായ നടപടി ക്മങ്ങളും ഉണ്ായിരുന്നില്. ആയതിനാൽ 
26/02/2011ലല സർക്ാർ ഉത്രവ് നടപ്ിലാക്ാൻ സാധ്യമായില്.  തുടർന്ന്, 
2016ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന സർക്ാർ ആ്്യലത് നയപ്രേ്യാപന പ്രസംഗത്ിൽ 
2011 ലല സർക്ാർ ഉത്രവിലന പരാമർേിച്ചുലകാണ്്, തശദേേ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്ിന് കീഴിലുള്ള അഞ്്  വകുപ്പുകളുലട സർവീസുകലള ഏകീകരിച്ചുലകാണ്് ഒരു 
ലപാതുസർവീസ് രൂപീകരിക്കുലമന്ന് നിയമസഭയിൽ ബഹുമാനലപ്ട്ട ഗവർണറലട  
നയപ്രേ്യാപന പ്രസംഗത്ിലൂലട വ്യക്തമാക്ിയിരുന്നു. വകുപ്ിലറെ ഏകീകൃത 
ലപാതുസർവീസ് രൂപീകരണത്ിൽ സർക്ാർ അതിനശേഷം നടത്ിയിട്ടുള്ള വിവിധ 
പ്രവർത്നങ്ങളാണ് ഒരു സമരേശരേയായി  ഈ റിശപ്ാർട്ടിൽ വിവരിച്ിട്ടുള്ളതു്.
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അദ്ധ്യായം VI

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ�ൊതു സർവീസ്  
വിദ്ശഷൊൽ ചട്ടത്ിപറെ രൂ�ീകരണം

6.0. ആമുഖം

അഞ്ച്വകുപ്പുകളിലെസർവീസുകലളസംയ�ോജിപ്ിച്ച്ഒരുഏകീകൃതല�ോതു
സർവീസച്രൂ�ീകരിക്കുന്നപ്രക്ി��ിലെവളലരസുപ്രധോനപ്രവർത്തനമോണുച്
ല�ോതുസർവീസിലറെവിയേഷോൽചട്ടങ്ങളുലെരൂ�ീകരണവംഅതിനുയേഷമുള്ള
നെ�െികളും.ഈ വിയേഷോൽ ചട്ടങ്ങളുലെ രൂ�ീകരണപ്രക്ി�ോപ്രവർത്തന
ത്തിലറെവിേദവിവരങ്ങളുംകരെച്ചട്ടങ്ങളുലെസവിയേഷതകളുംഈവിഷ�ത്തി
ലുള്ളതുെർനെ�െികലളസംബന്ിച്വിവരങ്ങളുമോണച്ഈഅധ്ോ�ത്തിൽവിവരി
ക്കുന്നതച്.

6.1. സമീപനവം പ്രവർത്തനവം
6.1.1. കയാഴ്ചപ്യാട് 

വ്ത്സ്തയേഷികൾഅെിസ്ോനലപ്ടുത്തിയുള്ളഭരണനിർവഹണചുമതെകൾ
നിറയവറ്ിവികസിച്ചുവന്നവിവിധങ്ങളോ�വകുപ്പുകൾയചർത്തച്ഒരുല�ോതുസർവീസച്
രൂ�ീകരിക്കുന്നപ്രവർത്തനംമുന്നനുഭവങ്ങൾഇല്ോത്തതോണച്.അതുയ�ോലെതലന്ന
ഏകീകൃതല�ോതുസർവീസിലറെവിയേഷോൽചട്ടങ്ങളുലെരൂ�ീകരണപ്രവർത്തനവം
തികച്ചുംഒരുപുതി�അനുഭവമോണുച്.നിെവിലുള്ളഅഞ്ച്വകുപ്പുകൾസോമ്പ്രദോ�ികമോ�
വിധംഉയദ്ോഗസ്യകന്ദീകൃതലെൻഘെന�ിലുംസംസച്കോരത്തിലുംരൂ�ലപ്ട്ടതോണച്.
എന്നോൽഎകീകരണത്തിലൂലെസോക്ോൽകരിക്കലപ്യെണ്ടുന്നപുതി�വകുപ്ോകലട്ട
വിയകന്ദീകൃതതത്തത്വങ്ങൾആസ്പദമോക്കിഅധികോരംജനയകന്ദീകൃതമോ�വിധം
പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങളുലെസഹോ�കസംവിധോനമോ�ി
മോയറണ്ടുന്നഒന്നുമോണച്.ദീർഘകോെകോഴ്ചപ്ോെിൽഒരുപ്രോയദേികസർക്കോർസർവീസച്
രൂ�ലപ്യെണ്ടതുലണ്ടന്നോണച്അെിസ്ോനകോഴ്ചപ്ോെച്.

ഭരണഘെനോ�രമോ�വീക്ണവംസംസ്ോന�ഞ്ോ�ത്തച്രോജച്നി�മത്തിലെ
യെോക്കൽഗവൺലമറെച്ഉയദ്ോഗസ്ലരസംബന്ിച്�രോമർേവംഇത്തരലമോരു
നിെ�ോെച്രൂ�ീകരിക്കലപ്ടുന്നതിലറെനി�മഅെിത്തറ�ോവന്നു.ഭരണഘെനല�
സംബന്ിച്ിെയത്തോളംഅനുയഛേദം243ജിഅനുേോസിക്കുന്നതച്സോമ്പത്തിക
വികസനത്തിനും സോമൂഹികനീതിക്കും യവണ്ടിയുള്ള വികസന �ദ്ധതികൾ
തയ്ോറോക്കുന്നതിനുംസച്കീമുകൾനെപ്ിെോക്കുന്നതിനുമുള്ളഅധികോരവം,ചുമതെകളും
ഉള്ള സത്വ�ംഭരണോധികോര സ്ോ�നങ്ങളോ�ി പ്രവർത്തിക്കോൻ �റ്ംവിധം
വ്വസ്ലപ്ടുത്തലപ്ട്ട�ഞ്ോ�ത്തുകലള�ോണച്.യകരള�ഞ്ോ�ത്തച്നി�മം(1994)-
ലെവകുപ്ച്180ആകലട്ട�ഞ്ോ�ത്തുകൾക്കച്ഇത്തരലമോരു�ിന്തുണനൽകോൻകഴിയും
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വിധംസംസ്ോനത്തിനോകയ�ോജില്യ്ക്കുമോത്രമോയ�ോയകരളസർവീസച്ചട്ടങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്ഒരുസർവീസച്രൂ�ീകരിക്കോൻവ്വസ്ലചയ്യുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ243ജിഅനുസരിച്ചുവികസനത്തിലറെയുംസോമൂഹികനീതിയുലെയും
യമഖെകളിൽ�ദ്ധതികൾആസൂത്രണംലചയ്യുകയുംസച്കീമുകൾനെപ്ോക്കുകയും
ലചയ്യുന്നതിനോ�ി യസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും �ദ്ധതിആസൂത്രണത്തിലും
നെത്തിപ്ിനുമോ�ിനി�മ�രമോ�ിബോധ്തയുള്ളതയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങൾക്കച്
അതതിെങ്ങളിൽ ആവേ്മോ�ി വരുന്ന ലനപുണ്വം യ�ോഗ്തയുമുള്ള
മനുഷ്വിഭവയേഷിസ്ിരമോയുംതോൽക്കോെികമോയുംനൽകോൻകഴിയുന്നവിധം
പ്രയത്കമോ�യകന്ദീകൃതസംവിധോനം�ബ്ികച്സർവീസച്കമ്ീഷലറെനെ�െികൾ
വഴിതലന്നകോെക്മത്തിൽഉണ്ടോക്കോവന്നതോണച്.യകന്ദസർവീസച്,സംസ്ോന
സർവീസച്എന്നതുയ�ോലെപ്രോയദേികസർവീസച്രൂ�ലപ്ട്ടുവയരണ്ടതോണച്.ഈല�ോരു
ദിേ�ിലുള്ളവിയകന്ദീകൃതസർവീസിനോയുള്ളേക്തമോ�ചുവടുവയ്ോ�ോണച്തയദേേ
സത്വ�ംഭരണല�ോതുസർവീസച്വിയേഷോൽചട്ടത്തിലറെരൂ�ീകരണലത്തകമ്ീഷൻ
വിഭോവനംലചയ്യുന്നതച്.

 സച്ല�ഷ്ൽ റൂൾസച്തയ്ോറോക്കുകഎന്നതിലറെ�രിമിതമോ�അർഥം
യകരള�ബ്ികച്സർവീസച്നി�മത്തിനനുബന്മോ�ിഒരുപ്രയത്കവകുപ്ിലെ
ജീവനക്കോർസർക്കോർയജോെിലചയ്ിക്കുന്നതിനോവേ്മോ�നി�മനയ�ോഗ്ത
നിശ്ച�ിച്ച്യസവനയവതനവ്വസ്കൾചിട്ടലപ്ടുത്തുകഎന്നതോണുച്.നിെവിലുള്ള
ചട്ടങ്ങളുലെ�രിഷച്കരണങ്ങളുംഏലതങ്ിലുംപ്രയത്കവകുപ്ിനോവേ്മോ�വിയേഷോൽ
ചട്ടങ്ങളുമോണച്സോധോരണതയ്ോറോയക്കണ്ടിവരുന്നതച്.എന്നോൽതയദേേസത്വ�ംഭരണ
സ്ോ�നങ്ങൾക്കച്ഭരണ�രമോ�കോര്ങ്ങൾനിർവഹിക്കുവോൻസഹോ�വം�ിന്തുണയും
നൽകുകയുംഇവയുലെ�ദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾഏയകോ�ിപ്ിക്കുന്നതിനുംയവണ്ട
ഒരുസർവീസച്രൂ�ികരണംകൂടുതൽവിേോെമോ�തെത്തിെോണച്നെയക്കണ്ടതച്.
സർവീസിലറെവിയകന്ദീകൃതസത്വഭോവവംനിർവഹിയക്കണ്ടഭരണഘെനോ�രവം
നി�മ�രവമോ� ചുമതെകളുമോണച് യകവെം വകുപ്ച് എന്നതിൽ നിന്നുംഈ
സർവീസിലനബൃഹത്തോ�ഒന്നോക്കുന്നതച്.

6.1.2 രീതിശയാസ്തം 

യമൽസൂചിപ്ിച്പ്രയത്കത�ോൽഏകീകൃതതയദേേഭരണല�ോതുസർവീസിലറെ
പ്രയത്കചട്ടങ്ങൾഎഴുതിത�ോറോക്കുന്നപ്രക്ി�ല�വിേോെമോ��രിയപ്രക്്ത്തിെോണച്
കമ്ീഷൻകണ്ടിട്ടുളതച്.അഞ്ച്വകുപ്പുകലള�ോന്തികമോ�ികൂട്ടിലക്കട്ടിലക്കോണ്ടച്വളലര
ല�ലട്ടന്നച്തീർക്കോവന്നവിധംഏകീകൃതസർവീസച്രൂ�ീകരണംസോധ്മോവന്നവിധം
ചട്ടങ്ങൾതയ്ോറോക്കണലമന്നനിെ�ോടുംകമ്ിഷലറെമുൻ�ോലകവന്നിരുന്നു.എന്നോൽ
ഇത്രയുംവെി�സങ്ീർണമോ�ഒരുപ്രക്ി�വ്ത്സ്തതെങ്ങളോ�സർവീസുമോ�ി
ബന്ലപ്ട്ടനി�മസങ്ീർണതകളുംനിെവിലുള്ളതുംപുതുതോ�ിവയരണ്ടതുമോ�വകുപ്ച്
പ്രവർത്തനധർമ്ങ്ങളുംേമ്പളകമ്ീഷൻകണക്കുകളുംവകുപ്പുതെമുൻഗണനോ
വിവരങ്ങളുംതോരതമ്ംലചയ്തുലകോയണ്ടകുറ്മറ്ഒരുകരടുതയ്ോറോക്കോൻകഴിയുകയുള്ളൂ
എന്നയബോധ്ത്തിലറെഅെിസ്ോനത്തിെോണച്ചട്ടങ്ങൾതയ്ോറോക്കുന്നത്തിനുള്ള
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സമീ�നംസത്വീകരിച്ിട്ടുള്ളതച്.കൂെോലതജീവനക്കോരുമോയുംജനപ്രധിനിധകളുമോയും
വിേദമോ�ചർച്കൾനെത്തിലകോണ്ടച്�രമോവധിസുതോര്മോ�ിത്തലന്നചട്ടങ്ങൾ
ത�ോറോക്കോനുള്ളതീരുമോനവംഇതുമോ�ിബന്ലപ്ട്ടച്എടുത്തു.നി�മങ്ങളുലെയും
ജീവനക്കോരുലെസർവീസച്സംബന്ിച്ച്വിവരങ്ങളുലെയുംനിെവിലുള്ളപ്രവർത്തന
ധർമ്ങ്ങളുലെയുംതോരതമ്�ഠനവംവിേകെനവംവളലരആഴത്തിൽതലന്ന
കമ്ീഷൻനെത്തി�ിരുന്നു.ഓയരോതെത്തിലുള്ളജീവനക്കോർഏകീകരിക്കലപ്ടുയമ്പോൾ
ഉണ്ടോവോനിെയുള്ളസർവീസച്പ്രേച്നങ്ങളുംനിെവിലുള്ളവകുപ്പുകളുലെപ്രയത്കതകൾ
ഈപ്രക്ി�ല�ഏലതോലക്കരീതി�ിൽബോധിക്കുന്നുഎന്നകോര്വംനി�മ�രമോ�
സംരക്ണംആവേ്മോ�ിവരുന്നപ്രയത്കകോറ്ഗറികളുലെസവിയേഷപ്രേച്നങ്ങളും
ഇത്തരലമോരുവിേകെനത്തിനച്സമഗ്രമോ�ി�രിഗണിച്ിരുന്നു.

നിെവിലുള്ള വകുപ്പുകളുലെ യജോബച് ചോർട്ടുകൾ കമ്ീഷൻ �ഠനത്തിനു
വിയധ�മോക്കി�ിരുന്നു. തയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങൾ നിർവഹിയക്കണ്ട
നി�മ�രമോ�ചുമതെകളുംഏകീകൃതവകുപ്ിലറെപ്രവർത്തനയമഖെകൾഎന്ന
നിെ�ിൽവിേകെനംലചയ്ിരുന്നു.ഇവല�ോതുവോ�ിയചർത്തുലകോണ്ടച്ഏകീകൃത
വകുപ്പുംസർവീസുംനിർവഹിയക്കണ്ടലവവിധ്മോർന്നപ്രവർത്തനങ്ങൾമോപ്ച്
ലചയ്ിരുന്നു.സംഘെനകളുമോ�ിനെത്തി�വിേദമോ�ചർച്കളുംനിർയദേേങ്ങളും
എല്ോതെത്തിലുമുള്ളതയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നകോര്ോെ�ങ്ങളുലെഅവസ്ോ
വിേകെനവം�ഠനത്തിലറെഭോഗമോ�ികമ്ീഷൻനെത്തുകയുണ്ടോ�ി.

6.1.3 ബഹുമുഖ വിശകലനം 

അഞ്ച്വകുപ്പുകൾഏകീകരിക്കുയമ്പോൾശ്രദ്ധിയക്കണ്ടുന്നപ്രധോനഘെകങ്ങൾലക്കല്ോം
ഒയരയ�ോലെപ്രോധോന്ംലകോടുത്തുലകോണ്ടച്വ്ത്സ്തവിഷ�ങ്ങളിലെവിവിധ
മോനങ്ങലളസമഗ്രമോ�ിവിേകെനംലചയ്ച്ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെനി�മ�രമോ�
അെിത്തറരൂ�ലപ്ടുത്തുകഎന്നതോണച്ബഹുമുഖവിേകെനംലകോണ്ടച്ഉയദേേിച്ിരുന്നതച്.

സർവപ്രധോനമോ�ി നി�മവേലത്ത �റയുയമ്പോൾത്തലന്ന വ്ത്സ്ത
ഉറവിെങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവസ്തുതോവിവരങ്ങളുലെതോരതമ്ം, വകുപ്ച്ഘെനകൾ,
വ്ത്സ്തധർമങ്ങൾഎന്നീവേങ്ങളുംഅയതയ�ോലെവിേകെനവിയധ�മോവയമ്പോലഴ
സോയങ്തികമോ�ി കുറ്മറ്വിധം ചട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തച് ഏകീകരണ പ്രക്ി�
സൂക്ച്മോർത്ഥത്തിൽപൂർത്തി�ോകോൻകഴിയുകയുള്ളൂഎന്നച്കമ്ീഷൻവിെ�ിരുത്തി.

വിവിധതെങ്ങയളോലെോപ്ംഅവയുലെസൂക്ച്മോംേങ്ങൾവിട്ടുയ�ോകോലതയുംവ്ത്സ്ത
ഉറവിെങ്ങളിലെവിവരങ്ങൾതോരതമ്ലപ്ടുത്തിയുമുള്ളവിേകെനമോതൃക�ോണച്
സത്വീകരിച്ിട്ടുള്ളതച്.ഇത്തരത്തിൽനിെവിലുള്ളഓയരോവകുപ്ിലറെയുംചട്ടങ്ങളിലുള്ള
വസ്തുതകലളവകുപ്പുകളിൽനിന്നുംേമ്പളകമ്ീഷലറെറിയപ്ോർട്ടിൽനിന്നുംെഭ്മോ�
വസ്തുതോവിവരങ്ങൾതോരതമ്ംലചയ്ിരിക്കുന്നു.

ഏകീകരിക്കലപ്ട്ടച്ഉണ്ടോവോൻയ�ോകുന്നവകുപ്ച്ലകകോര്ംലചയയ്ണ്ടുന്ന
വിഷ�ങ്ങൾഏതോലണ്ടല്ോംതലന്നഭരണഘെനയുലെ11ഉം 12ഉം�ട്ടികകളിൽ
�രോമർേിച്ിരിക്കുന്നതുംയകരളമുനിസിപ്ൽ�ഞ്ോ�ത്തച്രോജച്നി�മങ്ങളിലെ
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അനുബന്�ട്ടികകളിൽവിേദമോ�ിയചർത്തിരിക്കുന്നതുമോണച്.ഈനി�മങ്ങളിൽ
�രോമർേിക്കുന്നവിഷ�ങ്ങളിൽനഗര-ഗ്രോമഭരണനിർവഹണവമോ�ിബന്ലപ്ട്ടു
കോര്മോ�വ്ത്ോസങ്ങളില്എന്നച്മനസ്ിെോക്കോൻകഴിയുന്നഒരുവിേകെനവം
ഈ�ഠനത്തിലറെഭോഗമോ�ിനെത്തിരുന്നു.

തയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങളുലെഭരണനിർവഹണകോര്സംവിധോനങ്ങളോ�
സ്റോറെിങച്കമ്ിറ്ികൾഭരണഘെനോയഭദഗതിയ�ോടുള്ളഅനുബന്�ട്ടികകളിൽ
�റഞ്ിരിക്കുന്ന വിഷ�ങ്ങളുമോയുള്ള �രസ്പരബന്വം വിേകെനത്തിനച്
വിയധ�മോക്കി�ിരുന്നു.രോഷ്ടീ�യനതൃതത്വവംഭരണനിർവഹണഉയദ്ോഗസ്രും
യ�ോജിച്ചുപ്രവർത്തിക്കുന്നപ്രസ്തുതകമ്ിറ്ികൾവിവിധതെങ്ങളിലുള്ളതയദേേ
സത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങളിൽവിഷ�ോധിഷ്ിതമോ�ിക്മീകരിച്ിരിക്കുന്നതിലറെ
സോമ്തകളുംവ്ത്സ്തതകളും�ഠനവിയധ�മോക്കി.

അഞ്ച്വകുപ്പുകളുലെനിെവിലുള്ളഘെനല�സംബന്ിച്ച്ജീവനക്കോരുലെ
എണ്ം,�ദവികൾ,യജോെിസത്വഭോവംഎന്നീകോര്ങ്ങൾമനസ്ിെോക്കോൻനെത്തി�
നിെവിലുണ്ടോ�ിരുന്നവകുപ്പുകളുലെഘെനോവിേകെനവംകമ്ിഷൻനെത്തി�
�ഠനത്തിലറെഭോഗമോ�ിരുന്നു.ഓയരോവകുപ്ിലനയുംഅതിൽതലന്നയുംകൂെോലത
തോരതമ്ംലചയ്തുമോണച്പ്രയത്കതകൾമനസ്ിെോക്കില�ടുത്തതച്(അനുബന്ം6.1.1,
6.1.2,6.1.3കോണുക).

ഇത്തരത്തിൽനി�മം,വിവരവയൂഹങ്ങൾ,തയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങൾ
നിർവഹിയക്കണ്ടപ്രവർത്തനധർമങ്ങൾ,അഞ്ച്വകുപ്പുകളുലെനിെവിലുള്ളഘെന
എന്നീവിവിധവേങ്ങൾ�ഠനവിയധ�മോക്കുകയുണ്ടോ�ി.വിയകന്ദീകരണവംതയദേേ
സത്വ�ംഭരണസർവീസച്സങ്ൽപ്വമോ�ിബന്ല�ട്ടുപുറത്തുവന്ന�ഠനറിയപ്ോർട്ടുകളും
സമഗ്രവിേകെനത്തിലറെഭോഗമോ�ികമ്ീഷൻ�രിയേോധിക്കുകയുണ്ടോ�ി.

6.1.4. തുറന്ന സമീപനം 

ജീവനക്കോരുലെയുംജനപ്രധിനിധികളുലെയുംസംഘെനകളുമോ�ിഏകീകരണവമോ�ി
ബന്ലപ്ട്ടുനെത്തി�ചർച്�ിൽതുറന്നസമീ�നമോണുച്സത്വീകരിച്ിരുന്നതച്.
ല�ോതുവോയുംഅല്ോത്തതുമോ�മുപ്ത്തി�യഞ്ോളംസംഘെനകളുമോ�ിലവയവേലറ
കമ്ിഷൻചർച്നെത്തി�ിരുന്നു.ഒന്നരമോസയത്തോളംനീണ്ടുനിന്നതുറന്നചർച്�ിലൂലെ
മനസ്ിെോക്കി�ല�ോതുവോ�തുംസവിയേഷവമോ�പ്രേച്നങ്ങൾ,സംഘെനകൾമുയന്നോട്ടു
ലവച്വ്ത്സ്തങ്ങളോ�നിർയദേേങ്ങൾഎന്നിവസമഗ്രവിേകെനത്തിലറെപ്രധോന
ഭോഗമോണച്(അനുബന്ം6.1.4കോണുക).

ഭൂരി�ക്ംജീവനക്കോരുലെസംഘെനകളുംനിർയദേേങ്ങൾഎഴുതിതയ്ോറോക്കി
തരികയുംകമ്ീഷൻഅതച്�ിന്നീെച്യക്ോഡീകരിക്കുകയുംവിേദമോ��രിയേോധനയ്കച്
വിയധ�മോക്കുകയുംലചയ്തു.ഈ�രിയേോധന�ിലൂലെനി�മ�രമോയുംന��രമോയും
സത്വീകരിക്കോവന്നതും അല്ോത്തതുമോ� വിഷ�ങ്ങൾ യവർതിരിച്ചു വയ്ക്കുകയും
സത്വീകരിക്കോവന്നവകൂടുതൽചർച്യ്ക്കുവിയധ�മോക്കുകയുംലചയ്തു.ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്,
യബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്,ജില്ോ�ഞ്ോ�ത്തച്,മുനിസിപ്ോെിറ്ി,യകോർപ്യറഷൻതുെങ്ങി�
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തയദേേസത്വ�ംഭരണംസ്ോ�നഅദ്ധ്ക്ന്ോരുലെഅയസോസിയ�ഷനുകളുമോയും
തുെർന്നച്ചർച്കൾനെത്തുകയുണ്ടോ�ി.കൂടുതൽലമച്ലപ്ട്ടപ്രോയദേികസത്വ�ംഭരണം
സോധ്മോക്കോൻസഹോ�ിക്കുന്നതരത്തിൽഉയദ്ോഗസ്സംവിധോനലത്തരൂ�കൽപ്ന
ലചയ്യുന്നയതോലെോപ്ംനിെവിലുള്ളഗുണവേങ്ങൾക്കച്യ�ോറൽവരോതിരിക്കുന്നതിനുള്ള
ശ്രദ്ധലകോടുയക്കണ്ടതിലറെആവേ്കതയുംചൂണ്ടിക്കോണിക്കുകയുണ്ടോ�ി.

പ്രയത്കചട്ടങ്ങൾരൂ�ീകരിക്കുന്നപ്രക്ി�അതീവസങ്ീർണതയുള്ളതും
ജീവനക്കോലരസംബന്ിച്ിെയത്തോളംലവകോരികവമോ�തിനോൽതുെർന്നച്കൂടുതൽ
തുറന്നചർച്കളിയെക്കച്യ�ോകോലതഏകോഗ്രതയ�ോലെലചയയ്ണ്ടുന്നവിധമോണച്
�ിന്നീടുള്ളഘട്ടംആസൂത്രണംലചയ്തച്.കോരണംപ്രയത്കചട്ടങ്ങൾആത്ന്ികമോ�ി
ജീവനക്കോരുലെയസവനയവതനവ്വസ്കളുലെയക്ോഡീകരണംമോത്രമോണച്.
പ്രയത്കചട്ടങ്ങളുലെ�രിമിതികൾക്കുള്ളിലുംനിെവിലുള്ളജീവനക്കോരുലെഎണ്വം
സ്ോനവം�രിഗണിച്ചുംപുതി�ഏകീകൃതസർവീസിനുയവണ്ടിവരുത്തോവന്ന
മോറ്ങ്ങലളഉൾലക്കോള്ളിക്കോൻകമ്ീഷനച്കഴിയുകയുള്ളൂഎന്നയബോദ്ധ്ത്തിലറെ
അെിസ്ോനത്തിെോണച്തുെർന്നച്വിേകെനങ്ങളിയെക്കുംഎഴുതിത്തയ്ോറോക്കെിയെക്കും
കെക്കുന്നതിനുതീരുമോനിച്തച്.

സച്ല�ഷ്ൽ റൂൾസച്എഴുതിത്തയ്ോറോക്കുന്നതിലെഔയദ്ോഗികസത്വഭോവം
പൂർണമോ�ിഉൾലക്കോണ്ടുതലന്നകരടുപൂർത്തി�ോക്കി�യേഷമോണച്തുറന്നചർച്കൾ
പുനരോരംഭിക്കുന്നതച്.പൂർത്തി�ോക്കി�കരെച്ബഹുമോനല�ട്ടവകുപ്ച്മന്തിയുലെ
മുൻ�ിൽസമർപ്ിച്യേഷംആസൂത്രണയബോർഡച്അെക്കംബന്ലപ്ട്ടവർലക്കല്ോം
അഭിപ്രോ�ങ്ങളും നിർയദേങ്ങളും െഭ്മോകുന്നതിനു കരെിലറെ യകോപ്ികൾ
നൽകുകയുണ്ടോ�ി.ല�ോതുചർച്കൾക്കോ�ിഇതികംചട്ടങ്ങൾനെപ്ോക്കുന്നതിനച്
നിെവിൽവന്നപ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടയററ്ിലറെചുമതെ�ിൽഇതുലവബച്ലസറ്ിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുംകൂടുതൽനിർയദേങ്ങൾക്ണിക്കുകയുംലചയ്തു.

കരെച് ചട്ടങ്ങളിൻയമൽെഭിച്ഏതോണ്ടച് മൂവോ�ിരയത്തോളം നിർയദേങ്ങൾ
പ്രിൻസിപ്ൽ ഡ�റക്ടയററ്ച് യക്ോഡീകരിക്കുകയും യെോക്കൽ ഗവൺലമറെച്
കമ്ീഷനുമോയുള്ളസംയുക്തചർച്കളിലൂലെകരടു�രിഷച്കരിക്കുകയും ലചയ്തു.
�രിഷച്കരിച്ഈകരെോണച്സർക്കോർസംഘെനകളമോയുള്ളചർച്യ്ക്കുതുെർന്നച്
സമർപ്ിച്തച്.ഈചട്ടങ്ങളോണച്കമ്ീഷലറെഭോഗത്തച്നിന്നുംഅന്ിമമോക്കി�ിട്ടുള്ള
കരെച്വിയേഷോൽചട്ടങ്ങൾ.

തുറന്നതുംസുതോര്വമോ�ചർച്കളിലൂലെചട്ടങ്ങൾരൂ�ീകരിക്കുന്നതിനുള്ള
രീതി�ോണുച് സത്വീകരിച്തച്. ഇതുമോ�ി ബന്ലപ്ട്ടച് വ്ത്സ്ത വകുപ്പുകളിലുള്ള
ജീവനക്കോർക്കിെ�ിൽഉ�ർന്നുവരോനിെയുള്ളസംഘർഷങ്ങൾ�രമോവധികുറച്ചു
ലകോണ്ടുവരുന്നതിനച് പ്രോധോന്ം നൽകി�ിരുന്നു. പ്രയത്കിച്ചും �ഞ്ോ�ത്തച്,
നഗരകോര്,ഗ്രോമവികസനവകുപ്പുകളിലെജീവനക്കോർഏകീകരണംലകോണ്ടച്
െഭിക്കോനിെയുള്ളലമച്ങ്ങലളക്കുറിച്ച്സംേ�ദൃഷ്ിയ�ോലെമോത്രംവിെ�ിരുത്തുന്ന
സോഹചര്ത്തിൽ�രമോവധിസുതോര്മോ�ചർച്കൾമോത്രമോണച്അവിേത്വോസത്തിലറെ
അന്രീക്ംമറികെക്കുന്നതിനുള്ളഏകവഴി.ഘട്ടംഘട്ടമോ�ിനെത്തി�ഈചർച്കൾ
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ഏകീകരണംനെക്കുന്നതിനുള്ളവിേത്വോസത്തിലറെഅന്രീക്ംസൃഷ്ിക്കുന്നതിനച്
സഹോ�കരമോ�ിട്ടുണ്ടച്.രോഷ്ടീ�മോ�കോരണങ്ങൾലകോണ്ടുള്ളഎതിർപ്പുകളുലെ
തീവ്രത�ോവലട്ടകമ്ീഷൻസത്വീകരിച്തുറന്നസമീ�നത്തിലറെല�ോതുഅന്രീക്ത്തിൽ
കുറഞ്ഞുവരികയുണ്ടോ�ി.

6.1.5. നിയമവശം 

അഞ്ച്വകുപ്പുകലളഏകീകരിച്ച്ഒരുല�ോതുതയദേേസത്വ�ംഭരണസർവീസച്
രൂ�ീകരിക്കുന്നതച്സംബന്ിച്പ്രവർത്തങ്ങൾമുന്നനുഭവങ്ങൾഇല്ോത്തഒന്നോണച്.
അതുയ�ോലെസമോനതഇല്ോത്തഒന്നുമോണച്.നിെവിലുള്ളഒരുവകുപ്ച്മലറ്ോന്നുമോ�ി
െ�ിപ്ിക്കുന്നമുന്നനുഭവങ്ങൾ�രിമിതമോ�ിലട്ടങ്ിലുംഉണ്ടോ�ിട്ടുണ്ടച്.ഉദോഹരണത്തിനച്
�ഞ്ോ�ത്തച്യകോമൺസർവീസുംയസ്ററ്ച്ഡ�റക്ടയററ്ംതമ്ിലുള്ളെ�നവംഡി
ആർഡിഎഎഞ്ിനീ�ർമോലരതസത്വഭവഎഞ്ിനി�റിംഗച്വിങ്ങുമോ�ിെ�ിപ്ിച്
നെ�െിയും.

നി�മ�രമോ�ിമുൻ�ച്നെന്നസർവീസച്ഏകീകരണനെ�െികളുംനി�മത്തർക്ക
ങ്ങളുംകമ്ീഷൻ�രിയേോധിച്ിരുന്നു.ഏകീകരണത്തിനച്സത്വീകരിയക്കണ്ടനി�മ�രമോ�
രീതിേോസ്തംമുന്നനുഭവങ്ങളുലെഅെിസ്ോനത്തിൽകൂെി�ോണച്സത്വീകരിച്തച്.െംബമോന
ഏകീകരണംഎന്നുംസർവീസച്തൽസ്ിതിതുെർന്നുലകോണ്ടുള്ളഏകീകരണവം
എന്നിങ്ങലന രണ്ടച് രീതികളോണച് കമ്ീഷലറെ മുന്നിൽ വിദഗ്ദോഭിപ്രോ�മോ�ി
ഉ�ർന്നുവന്നതച്.നിെവിലുള്ളവകുപ്പുകൾക്കച്ഊഴവംഅതിലെജീവനക്കോർക്കച്
എണ്മനുസരിച്ച് അനു�ോതവം നിശ്ച�ിച്ചുലകോണ്ടച് ഒരു പ്രയമോഷനുയേഷം
ഏകീകൃത�ട്ടിക�ിൽപുതി�സീനിയ�ോറിറ്ിഅനുക്മമോ�ിനിശ്ച�ിച്ച്വകുപ്പുകൾ
ഏകീകരിക്കുന്നതിലന�ോ�ിരുന്നുെംബമോനഏകീകരണംഎന്നച്വിളിച്ിരുന്നതച്.
നിെവിലുള്ളജീവനക്കോരുലെപ്രയമോഷനുകൾഅയതയ�ോലെഓയരോരുത്തരും
�ിരിയുന്നതുവലരസംരക്ിച്ചുലകോണ്ടച്ഏകീകരിക്കുന്നരീതി�ോ�ിരുന്നുഅടുത്തതച്.
വളലരദ്രുതഗതി�ിൽഏകീകരണംസോധ്മോക്കുന്നആദ്ലത്തസമീ�നമോണച്
ഏകീകരണതത്തത്വമോ�ികമ്ീഷൻസത്വീകരിച്ിരുന്നതച്.ഇതനുസരിച്ോണച്ആദ്
കരെച്കമ്ീഷൻതയ്ോറോക്കി�ിട്ടുമുണ്ടോ�ിരുന്നതച്.

രണ്ടോമലത്തരീതി�നുസരിച്ച്എല്ോജീവനക്കോർക്കുംഅവരവരുലെനിെവിലുള്ള
സീനിയ�ോറിറ്ിെിസ്റച്സംരക്ിച്ചുലകോടുക്കുകയുംഎന്നോൽഏകീകൃതവകുപ്ിലറെ
ചട്ടങ്ങൾപ്രോബെ്ത്തിൽവരുന്നയതോലെസമോനതസ്തിക�ിലുള്ള�രസ്പരംമോറി
ഇരിക്കുന്നതിനുള്ളവ്വസ്�ിലൂലെഫങച്ഷണൽഏയകോ�നംസോധ്മോക്കുകയും
ലചയ്യുന്നു.

െംബമോനഏകീകരണമനുസരിച്ച് യനോട്ടിഫിയക്കഷനച് മുൻപുള്ള ദിവസം
വലരയുള്ളഅതതുവകുപ്പുകളുലെമുൻഗണനക്മെിസ്റച്അന്ിമലപ്ടുത്തിവയ്ക്കുകയും
യനോട്ടിഫിയക്കഷൻതീ�തിമുതൽഏകീകൃതവകുപ്ിലറെല�ോതുെിസ്റച്ത�ോറോക്കുകയും
യനരലത്തസൂചിപ്ിച്പ്രകോരംഅനു�ോതവംഊഴവംഅനുസരിച്ചുമുകളിലുള്ള
കോറ്ഗറി�ിലെയ�ോസ്റിയെക്കച്സ്ോനക്ക�റ്ംകിട്ടുന്നയതോലെഏകീകൃതവകുപ്ി
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ലറെല�ോതുെിസ്റിയെക്കച്കെക്കുന്നു.രണ്ടോമലത്തരീതിപ്രകോരംഎല്ോവരുയെയും
സീനിയ�ോറിറ്ിെിസ്റച്നിെവിലുള്ളവകുപ്പുകളിലെഅവസോനലത്തജീവനക്കോരനും
�ിരിയുന്നതുവലരസംരക്ിയക്കണ്ടിവരുന്നു.ഈരീതി�ിെോലണങ്ിൽവളലര
വർഷങ്ങൾഎടുത്തച്മോത്രയമഏകീകരണംപൂർണ്മോവകയുള്ളൂ.

ആദ്രീതി�ിലുള്ളഏകീകരണംസോധ്മോക്കുന്നതിനച്നി�മ�രമോ�ിസമോന
േമ്പളവംതസ്തികയുംകണക്കിലെടുത്തച്ലകോണ്ടച്മുഴുവൻജീവനക്കോലരയും�രമോവധി
�രോതികളില്ോലതഏയകോ�ിപ്ിക്കുന്നതിനോവേ്മോ�വിവരവയൂഹവിേകെനമോണച്
കമ്ീഷൻസത്വീകരിച്ിരുന്നതച്.

വിയേഷോൽചെങ്ങുകൾരൂ�ീകരിക്കുന്നപ്രവർത്തനലമന്നനിെ�ിൽജീവനക്കോരുലെ
സർവീസച് കോര്ങ്ങൾക്കച് പ്രോഥമിക �രിഗണന ലകോടുയക്കണ്ടിവരുയമ്പോൾ
ഉണ്ടോവന്നനി�മ�രമോ�ചട്ടക്കൂെിലറെ�രിമിതിനിെനിൽലക്കത്തലന്നഏകീകൃത
വകുപ്ിലന പുതി� കോെത്തിനും ആവേ്ങ്ങൾക്കും അനുഗുണമോ� വിധം
പുനഃസംഘെിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ളശ്രമമോണച്കമ്ീഷൻനെത്തി�തച്.

6.1.6 വസ്തുതയാവിവര വിശകലനം

അഞ്ച്വകുപ്പുകളിെോ�ി31000യത്തോളംവരുന്നജീവനക്കോരുലെകൃത്മോ�എണ്ം
സമോനേമ്പളവംസമോനതസ്തികളുംഅനുസരിച്ച്വിന്സിച്ചുള്ളഒരുവസ്തുതോവിവര
വിേകെനംസൂക്ച്മമോ�ി ലചയയ്ണ്ടുന്നതച്ഏകീകൃതല�ോതുസർവീസിയെക്കച്
തർക്കങ്ങളും�ിഴവകളുംഇല്ോതോക്കിജീവനക്കോലരപ്രയവേിപ്ിക്കോൻകഴിയുന്ന
അനു�ോതവംഊഴവംനിശ്ച�ിക്കുന്നതിനച്അനിവോര്മോണച്.

ഇതുറപ്ച്വരുത്തുന്നതിനോവേ്മോ�വിവരങ്ങൾെഭ്മോവന്നപ്രധോനഉറവിെങ്ങൾ
അതതുവകുപ്പുകളിലുള്ളജീവനക്കോരുലെസർവീസച്/സീനിയ�ോറിറ്ിസംബന്ിച്
�ട്ടിക�ോണച്.കൂെോലതെഭ്മോ�മലറ്ോരുെിസ്റച്േമ്പള�രിഷച്കരണകമ്ീഷൻ
തയ്ോറോക്കി�റിയപ്ോർട്ടച്ആണച്.ഈരണ്ടച്�ട്ടികകളോണച്കമ്ീഷൻഉ�യ�ോഗിച്ിട്ടുള്ളതച്.
വകുപ്പുകളിൽനിന്നുള്ളവിവരയേഖരണത്തിനച്അനുയ�ോജ്മോ�യഫോറങ്ങൾ
തയ്ോറോക്കിവകുപ്ച്തെവന്ോർക്കച്അ�ച്ചുലകോടുക്കുകയുംപൂരിപ്ിച്യഫോറങ്ങൾ
സമ�ബന്ിതമോ�ിമെക്കിഅ�ച്ചുതരുന്നതിനുആവേ്ലപ്ടുകയുംലചയ്തു.എന്നോൽ
ചിെവകുപ്പുകൾആവേ്മോ�വിവരങ്ങൾസത്വ�യമവതരോൻതയ്ോറോ�ിരുന്നില്.
തുെർച്�ോ�ിആവേ്ലപ്ട്ടതിനുയേഷവംസർക്കോർതെത്തിലുളളഇെല�െെിനും
യേഷംമോത്രമോണച്വിവരങ്ങൾതരോൻതയ്ോറോ�തച്.വകുപ്ച്ഏകീകരണയത്തോെച്
ല�ോതുലവയുള്ളവിമുഖതഇക്കോര്ത്തിലുണ്ടോ�ിരുന്നു.

ഈരണ്ടുതരത്തിൽെഭ്മോ�വിവരങ്ങൾയക്ോഡീകരിക്കുകയുംതോരതമ്ംലചയ്തു
ഉറപ്പുവരുത്തുകയുംലചയ്യേഷംജീവനക്കോലരസംബന്ിച്വസ്തുതോവിവരങ്ങൾ
േമ്പളവംസ്ോനവംഅെിസ്ോനലപ്ടുത്തിഒറ്പ്ട്ടിക�ിയെക്കച്ലകോണ്ടുവന്നതുച്.
ഇതിൽനിന്നുംഇവരുലെകോറ്ഗറികളുംഎണ്വംനിശ്ച�ിച്യേഷംഇതുവീണ്ടും
�രിയേോധനയ്കച്വിയധ�മോക്കി.
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വ്ത്സ്തവകുപ്പുകളിലെഅവരവരുലെമുൻഗണനോ�ട്ടിക�ിൽനിെവിലുള്ള
ജീവനക്കോർക്കച് ല�ോതു ഏകീകൃത �ട്ടിക�ിയെക്കച് സ്ോനക്ക�റ്ത്തിലൂലെ
എത്തിയച്രുന്നതിനച് സോയങ്തികമോ�ി കുറ്മറ് ഊഴവം അനു�ോതവം
നിശ്ച�ിക്കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മപ്രവർത്തനമോണച് നി�മത്തർക്കങ്ങളിയെക്കച്
ജീവനക്കോലരതള്ളിവിെോതിരിക്കുന്നതിനുള്ളസുപ്രധോനനെ�െി.ഈസൂക്ഷ്മത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്തിനോണച് ജീവനക്കോലര സംബന്ിച് വസ്തുതോവിവരങ്ങൾ
കൃത്മോ�ിരിയക്കണ്ടതുലണ്ടന്നച്ആഘട്ടത്തിൽകമ്ീഷൻതീരുമോനിച്ിരുന്നതച്.

6.1.7 ഘടനയം ധർമ്മവം   

1950കളിൽപ്രചുരമോ�പ്രോയദേികസോമൂഹികവികസന�രി�ോെിയുലെ
നെത്തിപ്ച്സംവിധോനമോ�ോണച്വികസനഇെല�െെിനുള്ളയബ്ോക്കച്എന്നയൂണിറ്ച്
നിെവിൽവരുന്നതച്.യബ്ോക്കച്യകന്ദീകൃതമോ�വികസനനെത്തിപ്ിനുള്ളഉയദ്ോഗസ്
സംവിധോനത്തിലറെഭോഗമോ�ോണച്നി�ന്തണഅധികോരപ്രയ�ോഗത്തിനച്പുറയമ
വികസയനോന്മുഖപ്രവർത്തനങ്ങൾനിർവഹിക്കുന്നഒരുതെംകൂലെമുകളിൽനിന്നും
തോലഴത്തട്ടിയെക്കച്വിന്സിക്കലപ്ട്ടതച്.നിെവിലുള്ളഗ്രോമവികസനവകുപ്ിലറെസത്വരൂ�ം
ഇങ്ങലനരൂ�ല�ട്ടുവന്നതോണച്.വികസനനിർവഹണവകുലപ്ന്നഅന്നലത്തപുതി�
കോഴ്ചപ്ോെിൽരൂ�ംലകോണ്ടതോലണങ്ിലുംവളലരകർേനമോ�ഒരുകീഴച്യമൽബന്ം
ഈവകുപ്പുംനിെനിർത്തിവന്നിരുന്നു.മറ്വകുപ്പുകലളസംബന്ിച്ിെയത്തോളംഇതു
പൂർണവമോ�ിരുന്നു.

നിെവിലുള്ളഅഞ്ച്വകുപ്പുകളുലെഘെനകൾസംബധിച്�ഠനംവിേദമോ�ി
ഒർഗയനോഗ്രോംവിേകെനത്തിലൂലെയുംഅതതച്വകുപ്പുകളുലെസർവീസച്ചട്ടങ്ങളുലെ
വിേകെനത്തിലൂലെയുംനെത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.പ്രയത്കയമഖെകളിൽയസവനംപ്രദോനം
ലചയ്യുന്നതിനച് യശ്രണീബദ്ധമോ�ി നിർമിലച്ടുത്ത ലച�ിൻ ഓഫച് കമോൻഡച്
ഉയദ്ോഗസ്സംവിധോനമോണച്സോമ്പ്രദോ�ികമോ�ിഒരുവകുപ്ച്.ഇതിൽനിന്നും
വിഭിന്നമോ�ിജനങ്ങൾക്കച്യസവനംതയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങളിലൂലെയനരിട്ടച്
നൽകുന്നതിനച്ജനപ്രതിനിധികളുലെകൂലെ�ങ്ോളിത്തയത്തോലെപ്രവർത്തിക്കുന്നതോണച്
തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്.

 യകരളത്തിലറെ�ഞ്ോ�ത്തച് രോജച്നഗര�ോെികനി�മങ്ങളിൽസ്റോറെിങച്
കമ്ിറ്ിസങ്ൽ�ം ഉരുത്തിരിഞ്ിട്ടുള്ളതുംഈഅർത്ഥത്തിെോണച്. വ്ത്സ്ത
വിഷ�ങ്ങലള അെിസ്ോനലപ്ടുത്തിയുള്ള വിവിധ വിഭോഗങ്ങളോ�ോണച് ഇവ,
തയദേേഭരണസ്ോ�നങ്ങൾക്കകത്തച്നിെവിൽപ്രവർത്തിക്കുന്നതച്.ഭരണഘെനയുലെ
യഭദഗതി�ിലുൾലപ്ട്ട�ട്ടികകളിലുംയകരള�ഞ്ോ�ത്തച്നഗര�ോെികനി�മങ്ങളിലെ
�ട്ടികകളിലുംവിവരിച്ിട്ടുള്ളവിഷ�ങ്ങലളല്ോംതലന്നഈകമ്ിറ്ികളുലെകീഴിൽ
വരുന്നതുമോണച്.

അെിസ്ോനധർമങ്ങൾനിർവഹിക്കുന്നതിൽഘെനോ�രമോ�ിതലന്നയുള്ളഈ
വ്ത്ോസങ്ങൾമനസ്ിെോക്കിലക്കോയണ്ട,തയദേസത്വ�ംഭരണത്തിനുള്ളഏകീകൃത
വകുപ്ിലനചിട്ടലപ്ടുത്തോൻകഴിയൂ.തയദേേസത്വ�ംഭരണസർവീസിൽനിന്നും



138

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

െഭ്മോയകണ്ടയസവനങ്ങൾ,നിർവഹിയക്കണ്ടഅനിവോര്മോ�തുംഅല്ോത്തതുമോ�
ധർമങ്ങൾഎന്നിവനി�മ�രമോ�ികൃത്മോ�ിതലന്നനിർവചിച്ിട്ടുണ്ടച്.

കമ്ിറ്ിഓൺഡിലസൻട്രലെയസഷൻഓഫച്�വർഅഭിപ്രോ�ലപ്ട്ടതുയ�ോലെ
'�ഞ്ോ�ത്തുകലളസംബന്ിച്ിെയത്തോളംസർക്കോരിലറെയറോൾകൂടുതലുംസഹോ�ക
സത്വഭോവംഉള്ളതോണച്.അവയുലെപ്രവർത്തനലത്തവ്ോപ്ില��രിമിതലപ്ടുത്തുന്നതല്.'
�ദ്ധതി വികസനപ്രവർത്തനങ്ങലളപ്റ്ി �റയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കമ്ിറ്ി
�റഞ്ിരിക്കുന്നതച്,തയദേേസത്വ�ംഭരണസ്ോ�നങ്ങളിൽയനരിട്ടച്ഇെല�ടുന്ന
ഉയദ്ോഗസ്സംവിധോനലത്തസംബന്ിച്ിെയത്തോളംപൂർണമോയുംബോധകമോണച്.

മിഷനുകളുംസച്കീമുകളുംവ്ത്സ്തവംസമോന്രവമോ�സംവിധോനങ്ങളോ�ി
നിെനിൽക്കുന്നതച്വിയകന്ദീകൃതജനോധി�ത്ലത്തദുർബെമോക്കുന്നഇത്തിൾക്കണ്ി
സംവിധോനലമന്നുമണിേങ്ർഅയ്ർകമ്ിറ്ിേരി�ോ�ിവിെ�ിരുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.
എന്നോൽഇത്തരത്തിൽസമോന്രസംവിധോനങ്ങൾആവേ്മോ�ി വരുന്നതച്
�ഞ്ോ�ത്തച്രോജച് നഗര�ോെികസംവിധോനങ്ങൾക്കച്ഏയകോ�ിതസഹോ�ക
സംവിധോനമിലല്ന്ന ദൗർബെ്ത്തിെോണച്.അറതിരിച്ചുകിെക്കുന്നവകുപ്പുകൾ
സമോന്രമോ�ിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു�കരംപ്രേച്ന�രിഹോരത്തിനുള്ളസംയ�ോജിത
സംവിധോനമോ�ിതയദേേസ്ോ�നങ്ങൾക്കുയവണ്ടിപ്രവർത്തിച്ചുതുെങ്ങുയമ്പോയഴപ്രയത്ക
മിഷനുകളുംസച്ക്ീമുകളുലമോലക്കആവേ്മല്തോ�ിത്തീരുകയുള്ളു.വിയകന്ദീകരണവം
ജനോധി�ത്വൽക്കരണവം േക്തമോ� യകരളത്തിനച് ഇക്കോര്ത്തിൽ മോതൃക
സൃഷ്ിക്കോൻകഴിയുന്നതോണച്.

6.2. കൂടിയയാലലയാചനകളം അഭിപ്രയായരൂപീകരണവം

1. ഏകീകൃതകരടുചട്ടങ്ങൾരൂ�ീകരിച്ചു ല�ോതുജയനോ�കോരപ്രദമോ�ഒരു
തയദേേസത്വ�ംഭരണസിവിൽസർവീസച്രൂ�ീകരിക്കുന്നതിനോവേ്മോ�
നിർയദേങ്ങൾബന്ലപ്ട്ടഎല്ോവിഭോഗങ്ങളുമോയുള്ളകൂെി�ോയെോചനകളിലൂലെ
രൂ�ലപ്ടുത്തുന്നതിനോണച്കമ്ീഷൻതീരുമോനിച്ിരുന്നതച്.ഇതനുസരിച്ച്
വ്ത്സ്തവിഭോഗങ്ങളിൽല�ട്ടജീവനക്കോരുലെസംഘെനകളുമോയുംതയദേേ
സത്വ�ംഭരണസ്ോ�നഅധ്ക്ന്ോരുലെഅയസോസിയ�ഷനുകളുമോയുംചർച്
നെത്തുകയുണ്ടോ�ി.ഓയരോസംഘെനയ്ക്കുംപ്രയത്കസമ�ംനൽകിലക്കോണ്ടച്
വിേദമോ�ചർച്കളിലൂലെ�ോണച്കൂെി�ോയെോചനകൾപൂർത്തി�ോക്കി�തച്.
ചട്ടങ്ങൾനെപ്ോക്കുന്നതുമോ�ിയനരിട്ടച്ബന്മുള്ളതുംഏയകോ�ിതവകുപ്ിലറെ
സുഗമമോ�പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കച്തെസ്മുണ്ടോക്കോനിെയുള്ളതുമോ�പ്രേച്നങ്ങൾ
സൂക്ഷ്മമോ�ിമനസിെോക്കുകയുംപുതി�ഏകീകൃതസംവിധോനംഈപ്രേച്നങ്ങൾ
മറികെക്കോൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സജ്ീകരിക്കോൻ കഴിയുന്നവിധം
നിർയദേേങ്ങൾസത്വരൂ�ിക്കോനുംഉയദേേിച്ചുള്ളതോ�ിരുന്നുകൂെി�ോയെോചനകൾ.

2. അഞ്ചുവകുപ്പുകളിെോ�ിനിെവിൽയജോെിലചയ്യുന്നമുപ്ത്തില�ോന്നോ�ിര
ത്തിൽപ്രംജീവനക്കോലരപൂർണവിേത്വോസത്തിലെടുത്തുമോത്രയമസങ്ീർണമോ�
ഏകീകരണപ്രക്ി�പൂർത്തി�ോക്കുന്നതിനുകഴിയൂ.വിയേഷോൽചട്ടങ്ങൾ
യസവനയവതനവ്വസ്കളുലെനി�മ�രമോ�യക്ോഡീകരണമോ�തുലകോണ്ടു
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തലന്ന നി�മ�രമോ� ചട്ടക്കൂെിനു തലന്ന�ോണച് പുതി� സർവീസച്
രൂ�കല്പന�ിൽപ്രോഥമികതെഭിക്കുക.കൂെോലതനിെവിലുള്ളതസ്തികകൾ
പുനർനോമകരണംലചയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തച്കോര്മോ�മറ്ച്മോറ്ങ്ങൾഈനി�മ
ചട്ടക്കൂെച്അനുവദിക്കുന്നില്.ഈ�രിമിതിയ്കകത്തച്നിന്നുലകോണ്ടച്ചർച്കളുലെ
അന്ഃസത്തയചോരോലതനിെവിലുള്ളവകുപ്പുകലളപുനഃസംഘെിപ്ിച്ച്പുതി�തച്
രൂ�കല്പനലചയ്ോനോണച്കമ്ീഷൻശ്രമിച്ിട്ടുള്ളതച്.

3. ജീവനക്കോരുലെസംഘെനകളുമോയുള്ളചർച്കളിലുംകൂെി�ോയെോചനകളിലും
ല�ോതു സംഘെനകളും കോറ്ഗറിസംഘെനകളും സജീവമോ�ി തലന്ന
�ലങ്ടുത്തിരുന്നു.കോറ്ഗറിസംഘെനകളിൽസോയങ്തികവംഅല്ോത്തതുമോ�
രണ്ടുതരംസംഘെനകളോണച്�ലങ്ടുത്തിരുന്നതച്.

4. ല�ോതുസംഘെനകളിൽചുരുക്കംചിെർഒഴിലകഎല്ോവരുംതലന്നതങ്ങളുലെ
രോഷ്ടീ�നിെ�ോടുകൾഅനുസരിച്ചുള്ളഅഭിപ്രോ�ങ്ങൾനിെനിൽലക്ക
തലന്നവളലരക്ി�ോത്മകമോ�ിസഹകരിച്ചുലകോണ്ടുള്ളഅഭിപ്രോ�ങ്ങളോണച്
പ്രകെിപ്ിച്തച്.നിെവിലുള്ളസ്ോനവംയവതനവംഇല്ോതോകുന്നഒരുമോറ്വം
അനുവദിക്കോൻകഴി�ില്എന്നഅെിസ്ോനആവേ്ംമോത്രമോണച്എല്ോ
സംഘെനകളുംല�ോതുവോ�ിപ്രകെിപ്ിച്തച്.

5. കോറ്ഗറി സംഘെനകളോകോലട്ടഅതതു യമഖെകളിൽ നിെവിലുള്ളതും
ഏയകോ�നയത്തോലെ ഉണ്ടോവോനിെയുള്ളതുമോ� വ്ത്സ്ത വിഷ�ങ്ങൾ
കമ്ീഷനുമോയുള്ള ചർച്കളിൽ ശ്രദ്ധ�ിൽ ലകോണ്ടുവരികയുണ്ടോ�ി.
എഞ്ിനി�റിംഗച്വിംഗച്സംഘെനകൾപ്രധോനപ്രേച്നമോ�ിഉ�ർത്തി�തച്
�ഞ്ോ�ത്തുകളിെെക്കംതങ്ങളുലെസ്ോ�നയമധോവികളോ�ിസോയങ്തിക
�രിജ്ോനമില്ോത്തവർവരനിെ�ോവന്നസോഹചര്ംസംബന്ിച്ോണച്.
സോയങ്തിക�രിജ്ോനംഇല്ോത്തലസക്ട്ടറിക്കച്എങ്ങലന�ോണച്തങ്ങളുലെ
യമെധികോരി�ോ�ിപ്രവർത്തിക്കോൻകഴിയുകഎന്ന യചോദ്മോണച്ഈ
സംഘെനകൾഉ�ർത്തി�തച്.

6. നിെവിലുള്ളഭരണരോഷ്ടീ��രിതസ്ിതി�ിൽനെപ്ോക്കോൻവിഷമമുള്ളതും
എന്നോൽആേോസ്വമോ�നിർയദേങ്ങളുംചിെസംഘെനകൾ�രിഗണനയ്കോ�ി
സമർപ്ിക്കുകയുണ്ടോ�ി. ഉദോഹരണത്തിനച് ലസൻകമ്ിറ്ി ശു�ോർേ
പ്രകോരംലകമോറി�വിഷ�ങ്ങൾലകകോര്ംലചയ്യുന്നവകുപ്പുകൾകൂലെ
എകീകരിക്കലപ്യെണ്ടതോലണന്നആവേ്ംതയദേേസത്വ�ംഭരണസർവീസച്
എന്നവിേോെകോഴ്ചപ്ോെിൽതികച്ചുംേരി�ോ�ഒന്നോണച്.എന്നോൽനിെവിൽ
അത്തരലമോരുനിർയദേേംനെപ്ോക്കുന്നതിനുള്ളപ്രോയ�ോഗികഅന്രീക്ം
സർക്കോരിനുമുന്നിെില്.കൂെോലതഇത്തരലമോരുവിഷ�ം�രിഗണിക്കോൻ
ഗവലമെറെച്കമ്ീഷയനോെച്ആവേ്ലപ്ട്ടിട്ടുമില്ോ�ിരുന്നു.

7. കൂെി�ോയെോചനകളിലൂലെ വ്ക്തമോ� മലറ്ോരു കോര്ം സർവീസിൽ
നിെനിൽക്കുന്ന വ്ത്സ്തങ്ങളോ� പ്രേച്നങ്ങളിൽ ജീവനക്കോർക്കുള്ള
അഭിപ്രോ�ങ്ങൾസമ�ോസമ�ം യകൾക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുസംവിധോനം
ഉണ്ടോവണലമന്നുള്ള ആവേ്മോണച്. പ്രേച്നങ്ങൾ ക്ി�ോത്മകമോ�ി
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�രിഹരിക്കുന്നതിനുള്ളജീവനക്കോർക്കുള്ളയേഷില��രിഗണിക്കുകയും
യപ്രോത്ോഹിപ്ിക്കുകയുംലചയ്യുന്നതച്സർവീസിലറെഗുണംല�ോതുവോ�ി
ലമച്ലപ്ടുത്തോൻസഹോ�കമോവം.അംഗീകൃതമല്ോത്തപ്രയത്കഗ്രൂപ്പുകളും
�ഞ്ോ�ത്തുകളുലെയസവനംലമച്ലപ്ടുത്തുന്നതച്സംബന്ിച്തങ്ങളുയെതോ�
ആയെോചനകൾവ്ക്തമോ�നിർയദേങ്ങളോ�ിസമർപ്ിക്കുകയുണ്ടോ�ി.
ഏകീകൃതവകുപ്ച്യനതൃതത്വംതുെർപ്രവർത്തനങ്ങളുലെഭോഗമോ�ിഇത്തരം
നിർയദേങ്ങൾപ്രയ�ോഗികമോക്കുന്നതിനുള്ളസോദ്ധ്തകൾആരോ�ോവന്നതോണച്.

8. അംഗീകൃതസംഘെനകൾക്കച്പുറയമ�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിമോരുലെരണ്ടു
സംഘങ്ങളും കമ്ീഷനുമോ�ി അവരുലെ ആേ�ങ്ങൾ �ങ്കുവച്ിരുന്നു.
സോയങ്തികവം മോയനജച്ലമറെച്ആേ�ങ്ങളുംഅെങ്ങി� ഇവരുലെ �െ
നിർയദേങ്ങളുംവളലരകോെികപ്രസക്തിയുള്ളതോണച്.തയദേേസ്ോ�നങ്ങളുലെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികവറ്തോക്കോൻസഹോ�കരമോ�ഈആേ�ങ്ങൾ
നെപ്ോക്കുന്നതിനച് ഇവരുലെ തലന്ന �ങ്ോളിത്തയത്തോലെ ഏകീകൃത
വകുപ്ിലറെസംസ്ോനയനതൃതത്വത്തിനുനെ�െികൾസത്വീകരിക്കോവന്നതോണച്.
പ്രസ്തുത വകുപ്ിലറെഘെനയും ചുമതെകളുംഅന്ിമലപ്ടുത്തോനുതകുന്ന
വിധംപ്രയത്കചട്ടങ്ങൾരൂ�ീകരിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽ�രിഗണിക്കോൻ
കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ളതോണച്ഉ�ർന്നുവന്ന�െനിർയദേങ്ങളും.പ്രയത്കിച്ചും
യജോെിഭോര�ഠനവംസർവീസച്ജയനോ�കോരപ്രദമോക്കിമോറ്ന്നതിനുള്ളമറ്
നിർയദേേങ്ങളും.

9. സംഘെനകൾകൂെി�ോയെോചനകളിൽഉന്ന�ിച്നിർയദേേങ്ങലളല്ോംതലന്ന
യക്ോഡീകരിക്കുകയുംകമ്ീഷൻവിേദമോ�ചർച്യ്ക്കുവിയധ�മോക്കുകയും
ലചയ്തു.സർക്കോരിലറെ ല�ോതുന�ത്തിനച്കീഴച്ലപ്ട്ടുംഔയദ്ോഗികമോ�ി
ചുമതെലപ്ടുത്തി�ഉത്തരവോദിത്തത്തിനകത്തുനിന്നുംകഴി�ോവന്നകോര്ങ്ങൾ
സത്വീകരിച്ചുലകോണ്ടോണച്കരടുചട്ടങ്ങൾതയ്ോറോക്കുന്നയജോെി�ിയെക്കച്കമ്ീഷൻ
കെന്നതച്.

10. സംഘെനകൾകൂെി�ോയെോചനകളിൽ�ങ്കുലവച്ആേ�ങ്ങൾയക്ോഡീകരിക്കുന്ന
യജോെി�ോണച്കമ്ീഷൻതുെർന്നച്ലചയ്തച്.സർവീസച്,ഭരണനിർവഹണം,നി�മം,
സോയങ്തികംതുെങ്ങിവ്ത്സ്തവിഷ�ങ്ങളിെോ�ി�ങ്കുലവക്കലപ്ട്ടആേ�ങ്ങൾ
യവർതിരിക്കുകയുംവകുപ്െിസ്ോനത്തിൽയക്ോഡീകരിക്കുകയുമോണച്ലചയ്തച്.
സർക്കോരിലറെന��രമോ�വീക്ണമനുസരിച്ച്സത്വീകരിക്കോൻകഴിയുന്നതും
കഴി�ോത്തതുമോ�കോര്ങ്ങൾഅതനുസരിച്ചുംനിെവിലുള്ളചട്ടകൂെിനകത്തു
സോധ്മോവത്തതച്അതനുസരിച്ചുംചർച്കളിലൂലെഅന്ിമലപ്ടുത്തുകയുംചട്ടങ്ങൾ
എഴുതിതയ്ോറോക്കുന്നപ്രവർത്തനത്തിലറെഭോഗമോക്കി�ിന്നീെച്മോറ്കയും
പ്രസക്തമോ�ഇെങ്ങളിൽയചർക്കുകയുംലചയ്തു.

6.3. കരടു് വിലശഷയാൽചട്ടങ്ങളടട പ്രധയാന സവിലശഷതകൾ

ഇതുവലര വിവരിച് പ്രവർത്തനങ്ങളുലെയും ഊഴവം അനു�ോതവം
അെിസ്ോനമോക്കിയുള്ളെംബസമോനമോ�ഏകീകരണംഎന്നസമീ�നത്തിലറെയും
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അെിസ്ോനത്തിെോണച് കമ്ീഷൻ വിയേഷോൽചട്ടങ്ങളുലെ ആദ് കരെച്
പൂർത്തി�ോക്കി�തച്.2018മോർച്ച്മോസംസർക്കോരിൽസമർപ്ിച്കരെച്വിയേഷോൽ
ചട്ടങ്ങളുലെപ്രധോനസവിയേഷതകളുംന��രമോ�വിവിധതീരുമോനങ്ങളുംഇനി
വിവരിക്കുന്നു:(ഏകീകൃതല�ോതുസർവീസിലറെആദ്കരെച്വിയേഷോൽചട്ടങ്ങളുലെയും
പ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടയററ്മോ�ിയചർന്നച്പുതുക്കി�രണ്ടോംകരെച്വിയേഷോൽ
ചട്ടങ്ങളുലെയും�കർപ്ച്അനുബന്ം(ഭോഗം2)ൽഉൾലപ്ടുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്).

1) ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെയ�രച്തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്(യെോക്കൽലസൽഫച്
ഗവൺലമറെച്ഡിപ്ോർട്ടച്ലമറെച് )എന്നോ�ിരിക്കും(അനുബന്ം6.2കോണുക).

2) ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെ പൂർണ് ചുമതെ ഒരു സീനി�ർ ഐ എ എസച്
ഉയദ്ോഗസ്നോ�ിരിക്കും. അയദേഹം പ്രിൻസിപ്ൽ ഡ�റക്ടർ എന്ന
യ�രിൽഅറി�ലപ്ടുന്നതോണച്.ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെല�ോതുസർവീസിലറെ
സംസ്ോനതെഓഫീസിൽപ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടറുലെകീഴിൽഅഞ്ച്പ്രധോന
വിഭോഗങ്ങളുംമറ്ഉ�വിഭോഗങ്ങളുംഉണ്ടോ�ിരിക്കുന്നതോണച്.

3) പ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടറുലെലതോട്ടുതോലഴആദ്ലത്തമൂന്നുപ്രധോനവിഭോഗങ്ങളോ�
അർബൻഗയവണൻസച്,റൂറൽഗയവണൻസച്,അഡച്മിനിസച്യട്രഷൻഎന്നിവ�ിൽ
ഡ�റക്ടർ തസ്തികകളിൽ ഐ.എ.എസച് യകഡറിലുള്ള ഉയദ്ോഗസ്ർ
ആ�ിരിക്കും,നിെവിലുള്ളമൂന്നുഐഎഎസച്തസ്തികകളോണച്ഇപ്രകോരം
പുനഃക്മീകരിക്കുന്നതച്.

4) നോെോമതച്വിഭോഗമോ�യെോക്കൽഇൻഫ്ോസച്ട്രകച്ചർഡവെ�ച്ലമറെച്ആൻഡച്
എൻജിനീ�റിങച്വിങ്ങിൽചീഫച്എഞ്ിനി�റുംഅഞ്ോമലത്തവിഭോഗമോ�
പ്ോനിങച്വിങ്ങിൽചീഫച്ൌൺപ്ോനറുംതെവൻമോരോ�ിരിക്കും.

5) പ്രയത്ക ഉ�വിഭോഗങ്ങളിൽ ല�ോതുജനോയരോഗ് വിഭോഗത്തിലറെ
തെവൻനിെവിലുള്ളലഹൽത്തച്വിഭോഗംഅർബൻയജോ�ിറെച്ഡ�റക്ടർ
ആ�ിരിക്കുന്നതോണച്.നിെവിൽഗ്രോമവികസനവകുപ്ച്കമ്ീഷണയററ്ിനച്
കീഴിലുള്ള ഒരു വനിതോ യകോർഡിയനറ്ർ തസ്തിക പുനഃസംഘെിപ്ിച്ച്
യസ്ററ്ച്എം�വർലമറെച്ഓഫീസർആക്കിേോക്തീകരണത്തിനുള്ളപ്രയത്ക
ഉ�വിഭോഗമോക്കി�ിരിക്കുന്നു.ആദിവോസി,മത്്ലതോഴിെോളി,ഭിന്നയേഷി,
വോർദ്ധക്വിഭോഗങ്ങളുയെയുംസ്തീകളുലെയുംവികസനവമോ�ിബന്ലപ്ട്ട
പ്രയത്ക പ്രേച്നങ്ങൾ തയദേേസത്വ�ംഭരണസംവിധോനങ്ങൾക്കകത്തച്
ലകോണ്ടുവരുന്നതിനുംയക്മപ്രവർത്തനങ്ങൾഇവരിയെലക്കത്തുന്നുലണ്ടന്നച്
ഉറപ്ോക്കോനുമോണച്േോക്തീകരണവിഭോഗത്തിലറെരൂ�ീകരണംലകോണ്ടച്
ഉയദേേിക്കുന്നതച്.ഗ്രോമവികസനവകുപ്ിൽനിെവിലുള്ളജില്ോവനിതോവികസന
ഓഫിസലറയുംയബ്ോക്കച്തെത്തിലുള്ളഒരുഎക്ച്റ്ൻഷൻഓഫീസലറയുംഈ
വിഭോഗത്തിലറെഭോഗമോക്കി�ിട്ടുണ്ടച്.രണ്ടോമലത്തവനിതോയകോർഡിയനറ്ർതസ്തിക
പുനഃസംഘെിപ്ിച്ച്വകുപ്ിനകലത്തമനുഷ്വിഭവയേഷിയുംലട്ര�ിനിംഗും
യകോർഡിയനറ്ച്-ലചയ്യുന്നചുമതെോസ്ോനത്തച്വയ്ക്കുന്നു.നിെവിൽഗ്രോമവികസന
വകുപ്ിലറെഅധീനത�ിൽഉള്ളറൂറൽഇൻഫർയമഷൻബയൂയറോയും�ഞ്ോ�ത്തച്
വകുപ്ിലറെഅധീനത�ിൽഉള്ള�ബച്ളിസിറ്ിവിഭോഗവംസംയ�ോജിപ്ിച്ച്
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എൽഎസച് ജിഡികമ്യൂണിയക്കഷൻവിഭോഗം ഉണ്ടോക്കി�ിരിക്കുന്നു.
നിെവിൽറൂറൽഇൻഫർയമഷൻബയൂയറോയുലെകോമ്പ�ിൻഓഫീസർആ�ി
ഇൻഫർയമഷൻആൻഡച്�ബച്ളികച്റിയെഷൻസച്വകുപ്ിൽനിന്നുള്ളഅസിസ്ററെച്
ഇൻഫർയമഷൻഓഫീസർതസ്തിക�ിലുള്ളഒരോലളലഡ�യൂയട്ടഷൻവ്വസ്�ിൽ
നി�മിക്കുക�ോണച് ലചയ്യുന്നതച്.ഈതസ്തികഏകീകൃതസർവീസിലെ
യ�ോഗ്തയുള്ളജീവനക്കോർക്കച്നൽകോൻനിർയദേേിക്കുന്നു.ഇയദേഹംപുതി�
വകുപ്ിലറെകമ്യൂണിയക്കഷൻതെത്തിലുള്ളലമോത്തംചുമതെകൾയസ്ററ്ച്
കമ്യൂണിയക്കഷൻഓഫീസർഎന്നനിെ�ിൽപൂർണ്മോയുംവഹിക്കുന്നതോണച്.
യസ്ററ്ച്ഓഫീസർക്കച്കീഴിൽനിെവിലുള്ളആർഐബി/�ഞ്ോ�ത്തച്
തസ്തികകലളപുനഃസംഘെിപ്ിച്ചുലകോണ്ടച്ഡ�യൂട്ടികമ്യൂണിയക്കഷൻഓഫീസർ,
�ബച്ളിസിറ്ിഓഫീസർ,അസിസ്ററെച്കമ്യൂണിയക്കഷൻഓഫീസർഎന്നിവലര
നിർണ�ിച്ിരിക്കുന്നു;യകോർപ്യറഷനുകളിൽവർദ്ധിച്ചുവരുന്നജനങ്ങളുമോയുള്ള
ആേ�വിനിമ�ആവേ്ങ്ങൾ�രിഗണിച്ച്യവണ്ടതസ്തികകൾകോെക്മത്തിൽ
ഏകീകരിക്കോവന്നതോണച്. യമൽവിവരിച് പ്രയത്ക വിഭോഗത്തിലറെ
തെവൻമോലരല്ോം തലന്ന ബന്ലപ്ട്ട ഡ�റക്ടറുലെയും അഡീഷണൽ
ഡ�റക്ടറുലെയുംനിർയദേേപ്രകോരമോ�ിരിക്കുംപ്രവർത്തിയക്കണ്ടതച്.നിെവിലുള്ള
ലഡ�യൂയട്ടഷൻവ്വസ്�ിൽയജോെിലചയ്യുന്നഫിനോൻസച്ഓഫീസർമോലര
കൂട്ടിയച്ർത്തുലകോണ്ടച് ഫിനോൻസച് ഉ�വിഭോഗവം യെോഓഫീസർമോലര
കൂട്ടിയച്ർത്തുലകോണ്ടച് യെോ ഉ�വിഭോഗവംസ്റോറ്ിസ്റികച്സച് ജീവനക്കോലര
കൂട്ടിയച്ർത്തുലകോണ്ടച്സ്റോറ്ിസ്റികച്സച്ഉ�വിഭോഗവംരൂ�ലപ്ടുത്തോവന്നതോണച്.

6) ലഹൽത്തച് യജോ�ിറെച് ഡ�റക്ടർക്കച് കീഴിൽ നിെവിലുള്ള ലഹൽത്തച്
ഓഫീസർമോർക്കച്പുറലമയകോർപ്യറഷനിൽഎൻവയ�ോൺലമറെച്മോയനജർ
തസ്തികയുംമുനിസിപ്ോെിറ്ികളിൽലഡ�യൂട്ടിഎൻവയ�ോൺലമറെച്മോയനജർ
തസ്തികയും യകോർപ്യറഷനുകളിലും മുനിസിപ്ോെിറ്ികളിലുംഅസിസ്ററെച്
എൻവയ�ോൺലമറെച്മോയനജർതസ്തികയുംപുതി�തോ�ിയചർത്തിരിക്കുന്നു.

7) നിെവിലെഎഞ്ിനീ�റിംഗച്സർവീസിൽഇയപ്ോൾസിവിൽവിഭോഗംമോത്രമോണച്
ഉള്ളതച്.അതിൽഉ�വിഭോഗങ്ങളോ�ിഇെക്ടിക്കലുംലമക്കോനിക്കലുംവിഭോഗങ്ങൾ
കൂെിപുതി�ചട്ടങ്ങളിൽയചർത്തിട്ടുണ്ടച്.ഇെക്ടിക്കൽഉ�വിഭോഗത്തിലെ
അസിസ്ററെച്എഞ്ിനീ�ർതസ്തിക�ിൽമുനിസിപ്ൽയകോമൺസർവീസിലെ
നിെവിലെഅസിസ്ററെച്എഞ്ിനീ�ലറയും,ലമക്കോനിക്കൽഉ�വിഭോഗത്തിലെ
അസിസ്ററെച്എഞ്ിനീ�ർതസ്തിക�ിൽഗ്രോമവികസനവകുപ്ിലറെകീഴിലെ
ജനറൽയഫോർമോലനയ�രച്മോറ്ിയുംഉൾലപ്ടുത്തി�ിരിക്കുന്നു.

8) വിവിധ തെത്തിലുള്ള സംസ്ോനലത്ത തയദേേ സത്വ�ംഭരണ
സ്ോ�നങ്ങൾക്കച്ദീർഘവീക്ണയത്തോലെയുള്ളവികസനരൂ�യരഖകളും
വികസനവിഷ�ത്തിൽ�ഞ്വൽസര�ദ്ധതികളുംതയ്ോറോയക്കണ്ടതിനോൽ
നഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണവിഭോഗത്തിലെഉ�ർന്നതസ്തികകൾക്കച്ആസൂത്രണ
വിഷ�ത്തിൽ അനിവോര്മോ� യ�ോഗ്ത�ോ� ആസൂത്രണത്തിലെ
ബിരുദോനന്രബിരുദംഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുയവണ്ടിയുള്ളമോറ്ംപുതി�
ചട്ടങ്ങളിൽഉൾലപ്ടുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.അതുയ�ോലെഈവിഭോഗത്തിൽആസൂത്രണ
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പ്രവർത്തനത്തിൽഅെിസ്ോന�രമോ�ിപ്രവർത്തിക്കുന്നഡ�യൂട്ടിൌൺ
പ്ോനർ തസ്തിക�ിൽ നഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണത്തിൽ യ�ോഗ്തയുള്ളവർ
ആവേ്ത്തിനച്നിർബന്ിതമോ�ിഉണ്ടോ�ിരിക്കുന്നതിനോ�ിഒരുനിശ്ചിത
േതമോനംയനരിട്ടച്നി�മിക്കുന്നതിനുള്ളവ്വസ്കൾഉൾലപ്ടുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.
നഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണംഒരുമൾട്ടിഡിസിപ്ീനറിവിഷ�മോ�തിനോൽവിവിധ
വിഷ�ത്തിൽബിരുദോനോന്രബിരുദവംനഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണത്തിൽഉ�രി
ബിരുദവമുള്ളഉയദ്ോഗോർത്ഥികൾക്കച്ലഡ�യൂട്ടിൌൺപ്ോനർതസ്തിക�ിൽ
പ്രയവേിക്കുന്നതിനുള്ളഅവസരംപുതി�ചട്ടങ്ങളിൽഉൾലപ്ടുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.
നഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണവിഭോഗത്തിനുകീഴിൽനിെവിലുള്ളൌൺപ്ോനർമോലര
യകോർപ്യറഷനുകളിൽഅർബൻപ്ോനർമോരോയുംജില്�ിലെആസൂത്രണ
സമിതികൾക്കുച്റീജിണൽപ്ോനർമോരോയുംഉ�യ�ോഗിക്കോവന്നതോണച്.

9) തയദേേസ്ോ�നങ്ങളുലെകീഴിലുള്ളഗ്രന്ോെ�ങ്ങൾനെത്തുന്നതിനച്വിവിധ
യഗ്രഡുകളിലുള്ളലെയരേറി�ൻമോർഇയപ്ോൾപ്രവർത്തിക്കുന്നു.അയതോലെോപ്ം
യകരയളോൽസവംയ�ോലെയുള്ള�െ�രി�ോെികളുംനെയത്തണ്ടിയുംവരുന്നു.
ഇക്കോര്ങ്ങൾ�രിഗണിച്ച്ഇയപ്ോൾ�െതെങ്ങളിലുള്ളലെരേറി�ൻമോലരപൂൾ
ലചയ്ച്പ്രയമോഷൻസോധ്മോവന്നവിധത്തിൽഒരുപുതി�പ്രവർത്തനയശ്രണി
രൂ�ീകരിക്കോൻനിർയദേേിക്കുന്നു.പുനഃസംഘെിപ്ിക്കലപ്ടുന്നലെരേറി�ന്ോർ
ലെരേറി�ൻആൻഡച്കൾച്റൽഓഫീസർ,ലെയരേറി�ൻആൻഡച്
കൾച്റൽഅസിസ്ററെച്എന്നീയ�രുകളിൽഅറി�ലപ്െോവന്നതോണച്.

10) നിെവിൽഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറി,മുൻസിപ്ൽലസക്ട്ടറിയഗ്രഡച്III,
യബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിതസ്തികകളിയെക്കച്നിശ്ചിതഅനു�ോതത്തിൽ
യനരിട്ടുള്ളനി�മനവംനെത്തുന്നുണ്ടച്.പുതി�രീതി�ിൽതയദേേസത്വ�ംഭരണ
വകുപ്ച്യസ്ററ്ച്സർവീസിയെക്കുള്ളയനരിട്ടുള്ളനി�മനംഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്
ലസക്ട്ടറിതെത്തിൽമോത്രമോ�ിരിക്കും.�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിയുയെയും
യബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിയുയെയുംേമ്പള�രിഷച്കരണത്തിനുമുമ്പുള്ള
േമ്പളസച്ലക�ിൽ36600-79200ആണച്.എന്നോൽമുനിസിപ്ൽലസക്ട്ടറി
യഗ്രഡച്III-ലറെേമ്പളസച്ലക�ിൽ39,500-83,000ആണച്.മൂന്നച്തസ്തികകളുയെയും
നി�മനരീതികൾവ്ത്സ്തമോണച്.ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിയുയെതച്60:40
എന്നഅനു�ോതത്തിെോണച്.60യ�ർക്കച്വകുപ്പുതെപ്രയമോഷനും40യ�ർക്കച്
�ിഎസച്സിമുയഖനയനരിട്ടുള്ളനി�മനവം.യനരിട്ടുള്ളനി�മനത്തിനച്
ബിരുദംആവേ്മോണച്.പ്രയമോഷനച്അസിസ്ററെച്ലസക്ട്ടറി/ജൂനി�ർസൂപ്രണ്ടച്
തസ്തിക�ിലുള്ളവർക്കച്അർഹതഉണ്ടച്.

 ഗ്രോമവികസനവകുപ്ിനുകീഴിലുള്ളയബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിയുലെ
തസ്തിക�ിൽപ്രസ്തുതവകുപ്ിലെനിെവിലുള്ളജീവനക്കോരിൽബിരുദധോരി
കൾക്കച്പ്രയമോഷൻവഴിയുംമറ്ചിെവകുപ്പുകളിലെബിരുദമുള്ളവർക്കച്�ിഎസച്
സി.വഴിനി�മനവംകൂെോലതബിരുദമുള്ളവർക്കച്�ിഎസച്സിവഴിയനരി
ട്ടുള്ളനി�മനവംനിശ്ചിതഅനു�ോതത്തിൽനൽകുന്നരീതി�ോണച്നിെവി
ലുള്ളതച്.
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

 മുനിസിപ്ൽ ലസക്ട്ടറി യഗ്രഡച് III തസ്തിക�ിയെക്കച് 4:3:1 എന്ന
അനു�ോതത്തിെോണച് നി�മനം. ഈ തസ്തിക�ിലെ 50% ഒഴിവകൾ
ബിരുദമുള്ളവർക്കച് �ി എസച് സി വഴി യനരിട്ടുള്ള നി�മനത്തിനോ�ി
മോറ്ിവച്ിരുന്നു.ബോക്കി50േതമോനംതസ്തിക�ിൽബിരുദയ�ോഗ്തയുള്ള
മൂന്നുയ�ലരമുനിസിപ്ൽയകോമൺസർവീസിൽനിന്നുംഒരോലളമുനിസിപ്ൽ
ഡ�റക്ടയററ്ിൽനിന്നുംതിരലഞ്ടുക്കുന്നരീതി�ോണച്നിെവിലുള്ളതച്.

 ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിതസ്തികഉൾലപ്ടുന്നകോറ്ഗറി�ിലെപുതി�
അനു�ോതം50:40:10എന്നോ�ിരിക്കും.50േതമോനംപ്രയമോഷനും40േതമോനം
ബിരുദധോരികൾക്കച്�ിഎസച്സിവഴിയനരിട്ടുള്ളനി�മവം10േതമോനം
ഏകീകൃതസർവീസിൽയജോെിലചയ്യുന്നബിരുദധോരികൾക്കു�ിഎസച്
സിവഴിയുള്ളയനരിട്ടുള്ളനി�മനവംആ�ിരിക്കും.ഇതുമൂെംഗ്രോമവികസന
വകുപ്ിയെയുംനഗരകോര്വകുപ്ിയെയുംജീവനക്കോർക്കച്നഷ്മോകുന്നഅവസരം
കൂെിമറ്ച്വകുപ്പുകളിലെജീവനക്കോർലക്കോപ്ംെഭിക്കുന്നതോണച്.

11) ജില്ോ �ഞ്ോ�ത്തച് ലസക്ട്ടറി ഇയപ്ോൾ ലസെക്ൻ യ�ോസ്റോണച്.
ലസക്യട്ടറിയ�റ്ിൽനിന്നുംവിവിധവകുപ്പുകളിൽനിന്നുമോണച്ഇവലര
തിരലഞ്ടുക്കുന്നതച്.ഏകീകൃതചട്ടത്തിൽഇതച്തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്പു
ജീവനക്കോരുലെപ്രയമോഷൻതസ്തിക�ോ�ിമോറുന്നതോണച്എന്നവ്വസ്
ഉൾലപ്ടുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.

12) ജില്ോആസൂത്രണസമിതിേക്തിലപ്ടുത്തണലമന്നുള്ളതച്കോെോകോെങ്ങളോയുള്ള
ഒരോവേ്മോണച്.�ദ്ധതിരൂ�ീകരണത്തിലുംനിർവഹണത്തിലുംജില്ോതെത്തിൽ
യനതൃതത്വംനൽകോൻഒരോൾആവേ്മുണ്ടച്.ഇലതല്ോം�രിഗണിച്ച്നിെവിലുള്ള
സോഹചര്ങ്ങളിൽഒരുയജോ�ിറെച്ഡ�റക്ടർതസ്തികയ്കച്സമോനമോ�ഒരു
ഉയദ്ോഗസ്ലനതയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ിലറെജില്ോതെഓഫീസറോ�ി
കണക്കോയക്കണ്ടതോണച്.ഇയദേഹംജില്ോആസൂത്രണസമിതിയുലെലസക്ട്ടറി�ോ�
കളക്ടർക്കച്സഹോ�കമോ�ിഅതിലറെഅഡീഷണൽലസക്ട്ടറി�ോ�ികൂെി
പ്രവർത്തിയക്കണ്ടതോണച്.തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ിനുകീഴിൽവരുന്ന
ജില്ോതെഉയദ്ോഗസ്രുയെയുംലകമോറികിട്ടി�സ്ോ�നങ്ങളുലെജില്ോതെ
ഓഫീസർമോരുയെയുംഏയകോ�നത്തിനച്യജോ�ിറെച്ഡ�റക്ടർതെത്തിലുള്ള
ഈതസ്തികആവേ്മോലണന്നച്കരുതുന്നു.ഈതസ്തിക�ിയെക്കച്ഏകീകൃത
സർവീസിലെനിശ്ചിതയ�ോഗ്തയുംസർവീസുംഉള്ളജീവനക്കോരിൽനിന്നും
ലസെകച്ഷൻവഴി നി�മിക്കണലമന്നച് വ്വസ്ലചയ്യുന്നു. വകുപ്പുകളുലെ
ഏകീകരണവംല�ോതുസർവീസിലറെരൂ�ീകരണവംപൂർത്തി�ോ�ി,ഏകീകൃത
വകുപ്ിലറെഘെനനിശ്ച�ിക്കുയമ്പോൾ,പുതി�തസ്തികകൾസൃഷ്ിക്കോലതതലന്ന,
ഇതിനോവേ്മോ�തസ്തികകൾകലണ്ടത്തോൻകഴിയുന്നതോണച്.

13) നഗരകോര്വകുപ്ിൽനിെവിൽമൂന്നച്യമഖെോഓഫീസുകൾഉണ്ടച്.യജോ�ിറെച്
ഡ�റക്ടർമോരോണച്ഇവിെലത്തഭരണോധികോരികൾ.നഗരകോര്വകുപ്ിലെ
യമഖെോഓഫീസുകൾ യവണ്ടന്നുവയ്ക്കുകയുംഈഓഫീസുകൾഇയപ്ോൾ
നിർവഹിക്കുന്നചുമതെകളുംഉത്തരവോദിത്തങ്ങളുംയജോ�ിറെച്ഡ�റക്ടറുലെ
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തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ�ൊതു സർവീസ് വിദ്ശഷൊൽ....

തസ്തികയ്കച്സമോനമോ�തസ്തിക�ിലുള്ളജില്ോതെഭരണോധികോരിയനതൃതത്വം
നൽകുന്ന ഏകീകൃത ജില്ോതെ ഓഫീസുകളിയെക്കച് ലകമോറുകയും
ലചയയ്ണ്ടതോണച്.

14) നിെവിൽജില്ോ�ഞ്ോ�ത്തുകൾക്കച്ഡ�റക്ടയററ്ിലറെയസവനംെഭിക്കുന്നില്.
നഗരസഭകൾക്കും,യബ്ോക്കച്,ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തുകൾക്കുലമന്നതുയ�ോലെഏകീകൃത
വകുപ്ച്വരുന്നയതോലെഈപ്രേച്നത്തിനും�രിഹോരമുണ്ടോകും.

15) നിെവിൽമുൻസിപ്ോെിറ്ികൾമൂന്നുയഗ്രഡുകളോ�ിട്ടോണച്തരംതിരിച്ിട്ടുള്ളതച്.
എന്നോൽയകോർപ്യറഷനുകലളഅപ്രകോരംതരംതിരിച്ിട്ടില്.ഭരണ�രമോ�ി
യകോർപ്യറഷനുകലളരണ്ടുയഗ്രഡുകളോ�ിതരംതിരിച്ചു ലകോണ്ടച്അഞ്ച്
െക്ത്തിൽകൂടുതൽജനസംഖ്യുള്ളയകോർപ്യറഷനുകലളയഗ്രഡച്Iഎന്നും
(യകോഴിയക്കോെച്,ലകോച്ി,തിരുവനന്പുരം)അതിൽതോലഴജനസംഖ്യുള്ള
യകോർപ്യറഷനുകലള യഗ്രഡച് II (കണ്ണൂർ,തൃശൂർ, ലകോല്ം)ആയുംതരം
തിരിയക്കണ്ടതോണച്എന്നുശു�ോർേലചയ്യുന്നു

16) യകോർപ്യറഷനുകളിൽഇയപ്ോൾസമോനേമ്പളസച്ലക�ിലുള്ളലസക്ട്ടറി
മോരുലെയുംഅഡീഷണൽലസക്ട്ടറിമോരുലെയുംതസ്തികകളിൽഇതച്അനുസരിച്ച്
മോറ്ംവരുത്തോവന്നതോണച്.

17) യഗ്രഡച് I യകോർപ്യറഷനുകളിലെ ലസക്ട്ടറിമോരുലെതസ്തിക യജോ�ിറെച്
ഡ�റക്ടർക്കച്തുെ്മോ�ികണക്കോക്കുന്നതോണച്.

18) യഗ്രഡച്IIയകോർപ്യറഷനുകളുലെലസക്ട്ടറിതസ്തികനിെവിലുള്ളയകോർപ്യറഷൻ
ലസക്ട്ടറിതസ്തിക�ിൽതുെയരണ്ടതോണച്.

19) യകോർപ്യറഷനുകളിൽയകോർപ്യറഷൻലസക്ട്ടറിതസ്തികയുംഅഡീഷണൽ
യകോർപ്യറഷൻലസക്ട്ടറിതസ്തികയുംതുെ്യഗ്രഡിെോലണന്നഅ�ോകത
�രിഹരിക്കോൻയഗ്രഡച്Iയകോർപ്യറഷനുകളിൽഅഡീഷണൽലസക്ട്ടറിമോരോ�ി
ഇയപ്ോഴുള്ളയകോർപ്യറഷൻലസക്ട്ടറിതസ്തികമോറുന്നതോണച്.

20) യഗ്രഡച്IIയകോർപ്യറഷനുകളിലെഅഡീഷണൽയകോർപ്യറഷൻലസക്ട്ടറി
തസ്തികമുനിസിപ്ൽലസക്ട്ടറിയഗ്രഡച്Iനച്തുെ്മോയക്കണ്ടതോണച്.ഇതുമൂെം
മൂന്നുയകോർപ്യറഷൻഅഡീഷണൽലസക്ട്ടറിതസ്തികമുനിസിപ്ൽലസക്ട്ടറി
യഗ്രഡച്Iതുെ്മോ�ിഡീയഗ്രഡച്ലചയയ്ണ്ടിവരും.എന്നോൽഇയപ്ോൾപ്രസ്തുത
തസ്തിക�ിൽഇരിക്കുന്നവർക്കച്പ്രയമോഷൻെഭിക്കുന്നതുവലരേമ്പളത്തിൽ
കുറവച്വരോതിരിക്കോൻവ്വസ്യചർത്തിട്ടുണ്ടച്.

21) യകോർപ്യറഷനുകളിൽ,ശൂചിതത്വം,ഖര-ദ്രവമോെിന്മോയനജച്ലമറെച്വിഷ�ം
വിജ�കരമോ�ിലകകോര്ംലചയ്യുന്നതിനോ�ി,നിെവിലുള്ളലഹൽത്തച്സൂപ്ർ
ലവസർമോരുലെപ്രയമോഷൻതസ്തിക�ോ�ി,ലഹൽത്തച്വിംഗിൽക്ീൻസിറ്ി
മോയനജർഎന്നതസ്തികയസ്ററ്ച്സർവീസിൽയചർത്തിരിക്കുന്നു.

22) േമ്പള�രിഷച്ക്കരണത്തിനുമുമ്പുള്ള42500-87000രൂ�േമ്പളസച്ലക�ിെിലുള്ള
�ഞ്ോ�ത്തച്വകുപ്ിലെ14അസിസ്ററെച്ഡ�റക്ടർതസ്തികകൾക്കച്സമോനമോ�ി
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മിനിസ്റീരി�ൽ വിംഗിലെഅഡ്ിനിസച്യട്രറ്ീവച്
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അസിസ്ററെച്തസ്തിക�ല്ോലതമറ്സമോനമോ�തസ്തികകൾഒന്നുംതലന്നഇല്.
ഇയതേമ്പളസച്ലക�ിെിലുള്ള14തസ്തികകളുംലതോട്ടുതോലഴയുള്ളേമ്പള
സച്ലക�ിെോ�40500-85000-ൽഏകയദേം270തസ്തികകളുംലതോട്ടുമുകളിലുള്ള
േമ്പളസച്ലക�ിെോ� 45800-89000-ൽഏകയദേം 80 തസ്തികകളും
ഏയകോ�ിപ്ിയക്കണ്ടതോ�ിവരും.അങ്ങലനയുള്ളയമൽപ്റഞ്14തസ്തികകൾ
ഉൾലപ്ടുന്നഒരുകോറ്ഗറിഇെ�ിൽഉൾലപ്ടുത്തി�ോൽ,270ജീവനക്കോർ
ഉൾലപ്ടുന്നഒരുകോറ്ഗറി�ിൽനിന്നുംതോരതയമ്നകുറച്ച്ജീവനക്കോർഉൾലപ്ട്ട
തസ്തിക�ിൽപ്രയമോഷൻെഭിച്ച്,ലപ്രോയബഷൻനെ�െിക്മങ്ങൾപൂർത്തി�ോക്കി
ലതോട്ടടുത്ത 80 ജീവനക്കോർ ഉൾലപ്ടുന്ന ഉ�ർന്ന കോറ്ഗറി�ിയെക്കച്
പ്രയമോഷനിലൂലെഎത്തിയച്രോൻസോധിക്കുകയുള്ളു.ഇതുഏകീകൃതവകുപ്ിലെ
ജീവനക്കോരുലെപ്രയമോഷൻസോധ്തയുംഅയതോലെോപ്ംപ്രവർത്തനക്മതയും
ഇല്ോതോക്കും.അത്തരത്തിലുള്ളഒരുഅവസ്ഇല്ോതോക്കോൻനിെവിലുള്ള
�ഞ്ോ�ത്തച്അസിസറെച്ഡ�റക്ടർതസ്തികലതോട്ടടുത്തഉ�ർന്നേമ്പള
സച്ലക�ിെിലുള്ളഡ�യൂട്ടിഡ�റക്ടർതസ്തിക�ിയെക്കച്ഉ�ർത്തി�ോണച്കരെച്
ചട്ടങ്ങൾതയ്ോറോക്കി�ിട്ടുള്ളതച്.അയതോലെോപ്ംഅയതേമ്പളസച്ലക�ിലുള്ള
മിനിസ്റീരി�ൽവിംഗിലെഅഡ്ിനിസച്യട്രറ്ീവച്അസിസ്ററെച്തസ്തികഒരു
പ്രയത്കകോറ്ഗറി�ോ�ിനിെനിർത്തുകയും,ലതോട്ടുതോലഴയുള്ളകോറ്ഗറി�ിൽ
ഉൾലപ്ട്ടതസ്തികകളിൽയജോെിലചയ്യുന്നവരിൽനിന്നുംഓ�ച്ഷൻവോങ്ങി
പ്രയമോഷൻനൽകുന്നതിനും,അപ്രകോരംനി�മിക്കലപ്ടുന്നവർക്കച്അതിനുയേഷം
പ്രയമോഷൻഅവസരംെഭിക്കുന്നതല്ോ�ിരിക്കുംഎന്നവ്വസ്കൂെിയചർത്തിട്ടും
ഉണ്ടച്.ഇയതകോരണങ്ങളോൽതലന്ന,മുനിസിപ്ൽയകോമൺസർവീസിൽലപ്ട്ട
നിെവിൽേമ്പള�രിഷച്ക്കരണത്തിനുമുമ്പുള്ള35700-75600രൂ�േമ്പള
സച്ലക�ിൽഉള്ള37രണ്ടോംയഗ്രഡച്റവനയൂഓഫീസർതസ്തിക,ലതോട്ടടുത്തേമ്പള
സച്ലക�ിൽആ�36600-79200യഗ്രഡിൽഉള്ളതസ്തിക�ോയുംഅർബൺ
അഫയ�ഴച്സച്വകുപ്ിലെ39500-83000േമ്പളസച്ലക�ിലുള്ളമുനിസിപ്ൽ
ലസക്ട്ടറിയഗ്രഡച്IIIതസ്തികലതോട്ടടുത്തഉ�ർന്നസച്ലക�ിെോ�40500-
85000സച്ലക�ിെിലുള്ളതസ്തിക�ോ�ിഉ�ർത്തുകയുംലചയ്ിട്ടുണ്ടച്.

23) കോെക്മത്തിൽഇല്ോതോകലപ്ടുംഎന്നവ്വസ്യ�ോലെഗ്രോമവികസന
വകുപ്ിലറെകീഴിൽഉൾലപ്ടുത്തലപ്ട്ടഅസിസ്ററെച്ലസറികൾച്റൽഓഫീസർ
തസ്തിക,സയബോഡിയനറ്ച്സർവീസിലറെഏഴോമലത്തകോറ്ഗറി�ിൽഉൾലപ്ടുത്തി
ബിരുദധോരികളോ�അവരുലെയസവനംവകുപ്ിനച്കൂടുതൽഫെപ്രദമോ�ി
ഉ�യ�ോഗലപ്ടുത്തോൻതീരുമോനിച്ിട്ടുണ്ടച്.അവർക്കച്ഉ�ർന്നകോറ്ഗറി�ിലെ
തസ്തിക�ിയെക്കച്പ്രയമോഷൻെഭിക്കുന്നമുറയ്കച്ഇയപ്ോഴലത്തകോറ്ഗറി�ിൽ
ഉൾലപ്ടുത്തലപ്ട്ടഅസിസ്ററെച്ലസറികൾച്റൽഓഫീസർതസ്തികകളിൽ
ഉണ്ടോകുന്നഒഴിവകളിൽനി�മനംനെത്തോൻ�ോെില്ോല�ന്നവ്വസ്യും
യചർത്തിട്ടുണ്ടച്.ഇലതോരുവോനിഷിംഗച്കോറ്ഗറിആ�തുലകോണ്ടോണച്ഇപ്രകോരം
ലചയ്ിരിക്കുന്നതച്.

24) ഗ്രോമവികസനവകുപ്ിലറെകീഴിൽ വിവിധഎക്ച്റ്ൻഷൻ ലട്ര�ിനിംഗച്
ലസറെറുകളിൽ(ഇെിസി)യജോെിലചയ്യുന്നലട്ര�ിനിംഗച്വിംഗിലുള്ളഅദ്ധ്ോ�ക
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ജീവനക്കോർഒഴിലകയുള്ളമറ്ച്സോയങ്തികജീവനക്കോരുയെയ�ോസയപ്ോർട്ടിംഗച്
ജീവനക്കോരുയെയ�ോനി�മനംസംബന്ിച്സച്ല�ഷ്ൽറൂളുകയളോസർക്കോർ
ഉത്തരവകയളോകമ്ീഷനച്െഭ്മോക്കി�ിരുന്നില്.അവർനൽകി�ിട്ടുള്ള
ജീവനക്കോലരസംബന്ിച്റിയപ്ോർട്ടിലുംേമ്പള�രിഷച്കരണകമ്ീഷൻ
ഉത്തരവിലുംഉൾലപ്ട്ടിട്ടുള്ളതസ്തികകൾസയബോഡിയനറ്ച്സർവീസിലെഗ്രൂപ്ച്
Vലട്ര�ിനിംഗച്വിങ്ങിലറെകീഴിൽരണ്ടച്മുതൽ19വലരകോറ്ഗറികളോ�ിെിസ്റച്
ലചയ്ിരിക്കുന്നു.പ്രസ്തുതതസ്തികകൾസംബന്ിച്ച്ഗ്രോമവികസനവകുപ്ിൽ
നിന്നുംകൂടുതൽവ്ക്തതവരുത്തി�യേഷംആവേ്മോ�തസ്തികകൾ
നിെനിർത്തി,അവരുലെനി�മനരീതി,യ�ോഗ്തതുെങ്ങി�വ്വസ്കൾ
കൂെിയചർയക്കണ്ടതോണച്.

25) യമൽപ്റഞ്വസ്തുതകൂെോലത,ഗ്രോമവികസനവകുപ്ിലറെകീഴിലുള്ളഎക്ച്റ്ൻഷൻ
ലട്ര�ിനിംഗച്ലസറെറുകയളയുംജീവനക്കോലരയുംസംബന്ിച്കോര്ങ്ങളിൽ
പ്രധോനലപ്ട്ട ഒരു സംഗതികൂെി സർക്കോരിലറെ ശ്രദ്ധ�ിൽ കമ്ീഷൻ
ലകോണ്ടുവരുന്നു.13-02-2017-ലെസ.ഉ.(ലക).നം.34/2017/തസത്വഭവ.പ്രകോരം
ഇെിസികലളയകരളഇൻസ്റിട്ടയൂട്ടച്ഓഫച്യെോക്കൽഅഡ്ിനിസച്യട്രഷലറെ
(കിെ)പ്രോയദേികയകന്ദങ്ങളോക്കിമോറ്ോനുള്ളതീരുമോനത്തിലറെപ്രോരംഭ
നെ�െിഎന്നനിെ�ിൽ,അവല�കിെയുലെമൂന്നച്പ്രോയദേികയകന്ദങ്ങളോക്കി
യ�രുമോറ്ിഉത്തരവോ�ിട്ടുണ്ടച്.എന്നോൽപ്രസ്തുതസ്ോ�നങ്ങളിൽയജോെിലചയ്യുന്ന
ജീവനക്കോലരസംബന്ിച്�ോലതോരുകോര്ത്തിലുംതീരുമോനംഉണ്ടോ�തോ�ി
അറി�ിച്ിട്ടില്.ഇക്കോര്ത്തിൽവ്ക്തമോ�ഉത്തരവകൾഉണ്ടോകുന്നതുവലര
ഇെിസികൾസംബന്ിച്ച്നിെവിലെവ്വസ്കൾതുെരുന്നതോ�ിരിക്കും
ഉചിതം.അതിനോ�ി,യസ്ററ്ച്സർവീസും,സയബോഡിയനറ്ച്സർവീസുംകരെച്
ചട്ടങ്ങളിൽഗ്രൂപ്ച്Vലട്ര�ിനിംഗച്വിംഗോ�ിയചർത്തിട്ടുള്ളകോറ്ഗറികളും
അവല�സംബന്ിച്ച്വ്വസ്തകളുംഒഴിവോക്കി�ോൽമതി�ോവം.ഇ െി
സികൾകിെയുലെഭരണ�രമോ�നി�ന്തണത്തിൻകീഴിൽലകോണ്ടുവന്ന
യേഷംഅവല�സംബന്ിച്ച്നിെവിലുള്ളസച്ല�ഷ്ൽറൂളുകളുംസർക്കോർ
ഉത്തരവകളുംറദേോക്കോവന്നയതോമോറ്ംവരുത്തോവന്നയതോആകുന്നു.അതിനോൽ
ഇക്കോര്ത്തിൽഉചിതമോ�തീരുമോനംസർക്കോർതെത്തിൽഉണ്ടോകണലമന്നച്
അഭ്ർത്ഥിക്കുന്നതിനച്തീരുമോനിച്ചു.

26) മുനിസിപ്ൽയകോമൺസർവീസിൽലപ്ട്ടസംയ�ോജിപ്ിക്കോൻസോധിക്കുന്ന
ല�ോതുവോ� തസ്തികകലളബന്ലപ്ട്ട കോറ്ഗറികളിൽ യചർത്തിട്ടുണ്ടച്.
അപ്രകോരംയചർക്കോൻകഴി�ോത്തസയബോഡിയനറ്ച്സർവീസിൽഉൾലപ്ട്ട
തസ്തികകൾ,വകുപ്പുെഭ്മോക്കി�യരഖകളിൽഉൾലപ്ട്ടിട്ടുള്ളമറ്തസ്തികകൾ
എന്നിവപ്രയത്കഗ്രൂപ്ച്VIആ�ി യചർത്തിരിക്കുന്നു.അതിനോൽഗ്രൂപ്ച്
VI ആ�ി െിസ്റച് ലചയ്ലപ്ട്ടിട്ടുള്ള തസ്തികകൾ സംബന്ിച്ച് ബന്
ലപ്ട്ടഅധികോരസ്ോനങ്ങളിൽനിന്നുംവ്ക്തതവരുത്തി, മുനിസിപ്ൽ
യകോമൺസർവീസച്ചട്ടങ്ങളിയെയുംതസ്തികസൃഷ്ിക്കൽസംബന്ിച്സർക്കോർ
ഉത്തരവകളുയെയുംഅെിസ്ോനത്തിൽ,ആവേ്മോ�വനിെനിർത്തി,അവ
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യുലെനി�മനരീതി,യ�ോഗ്തതുെങ്ങി�വ്വസ്കൾകൂെിഉൾലപ്ടുയത്തണ്ട
തോകുന്നു.

27) നിെവിലുള്ളഅഞ്ച്വകുപ്പുകളിയെയുംമുൻസിപ്ൽയകോമൺസർവീസിയെയും
വിവിധതസ്തികകളുലെവിവരംസമഗ്രമോ�ി�രിയേോധിച്യപ്ോൾധോരോളം
തസ്തികകളുലെപ്രസക്തിനഷ്ലപ്ട്ടതോ�ോണച്കോണുന്നതച്.ഗ്രോമവികസന
വകുപ്ിലെഅസിസ്ററെച്ലസറികൾച്റൾഓഫീസർതസ്തികനിെവിലുള്ള
ജീവനക്കോർല�ൻഷൻആകുന്നയതോടുകൂെിഇല്ോതോകുംഎന്നച്സർക്കോർ
ഉത്തരവിൽചൂണ്ടികോട്ടി�ിട്ടുണ്ടച്.നഗരഗ്രോമോസൂത്രണവകുപ്ിൽആർട്ടിസ്റച്കം
യഫോയട്ടോഗ്രോഫർ,ആർട്ടിസ്റച്എന്നീതസ്തികളിൽനിെവിലുള്ളജീവനക്കോർ
ല�ൻഷൻആകുന്നയതോടുകൂെിഇല്ോതോകും.അതുയ�ോലെമറ്ച്വകുപ്പുകളിൽ
ധോരോളംതസ്തികകൾആവേ്മില്ോത്തതോ�ികോണോവന്നതോണച്.കരെച്ചട്ടം
അന്ിമമോക്കുയമ്പോൾബന്ലപ്ട്ടവരുമോ�ിചർച്ലചയ്ച്ഇത്തരംതസ്തികകൾ
ഒഴിവോയക്കണ്ടതോണച്

28) വിവിധവകുപ്പുകളുലെനിെവിലുള്ളതസ്തികകൾസംയ�ോജിപ്ിച്ച്,ഏകീകൃത
സർവീസുംഅതിനനുസൃതമോ�ി കരെച് ചട്ടങ്ങളും തയ്ോറോക്കി�യപ്ോൾ,
യ�രിലുള്ള അന്രങ്ങൾ ഒഴിവോക്കോനും ല�ോതുസർവീസിൽ കൂടുതൽ
ഊർജ്സത്വെവം അച്െക്കവം യസവന സന്നദ്ധതയും ഉള്ളസർക്കോർ
ജീവനക്കോരുലെല�ോതുജനയസവനലമന്നെക്്ംനിറയവറ്ോനുള്ളശ്രമംഎന്ന
നിെ�ിലുംഏകീകൃതസർവീസിൽഅവർനിർവഹിക്കണലമന്നച്ഉയദേേിക്കുന്ന
ചുമതെകളുമോ�ിബന്ലപ്ടുത്തിയും�െതസ്തികകൾക്കുംപുതി�യ�രുകൾ
നൽകി�ിട്ടുണ്ടച്.യ�രിൽമോറ്ംവരുത്തി�ിട്ടുള്ളതസ്തികകളുലെനിെവിലുള്ള
യ�രും,ല�ോതുസർവീസിലെപുതി�യ�രുംഅനുബന്ംIV ആ�ികരെച്
ചട്ടങ്ങളിൽയചർത്തിട്ടുണ്ടച്.

29) നിെവിലുള്ള ക്ർക്കച് തസ്തികയുലെ യ�രച് വികസന ഭരണത്തിലറെ
യകന്ദസ്ോ�നങ്ങളോ�ി തയദേേ സത്വ�ംഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾ മോറി�
കോെഘട്ടത്തിലറെആവേ്ലമന്നനിെ�ിൽതയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്
അസിസ്ററെച്എന്നോക്കോനുംസയബോഡിയനറ്ച്സർവീസിലെപ്രയവേനയകഡറോ�
പ്രസ്തുതതസ്തിക�ിൽയനരിട്ടുള്ളനി�മനരീതിപ്രകോരംയജോെിയനെോനുള്ള
അെിസ്ോന യ�ോഗ്തഹ�ർ ലസക്കൻഡറി വിദ്ോഭ്ോസം (പ്സച് 2)
�ോസ്ോ�ിരിക്കണംഎന്നോക്കോനുംകമ്ീഷൻശു�ോർേലചയ്യുന്നു.

30) സയബോഡിയനറ്ച്സർവീസിലെ യനരിട്ടുള്ളപ്രയവേന യകഡർ തസ്തിക
എൽഎസച് ജിഡിഅസിസ്ററെച് തസ്തിക മോത്രമോ�ി നിജലപ്ടുത്തോൻ
നിർയദേേിച്ിരിക്കുന്നതിനോൽ,അതിനുലതോട്ടുമുകളിലെതെത്തിൽഗ്രോമവികസന
വകുപ്ിൽഇയപ്ോൾപ്രയവേനയകഡർആയുള്ളവിയല്ജച്എക്ച്റ്ൻഷൻഓഫീസർ
യഗ്രഡച്IIതസ്തികപ്രയത്കകോറ്ഗറി�ോ�ിഇനിനിെനിർയത്തണ്ടതില്.
അതച്ഇനിനിെനിർത്തി�ോൽതോരതയമ്നഎണ്ത്തിൽകുറവള്ളപ്രസ്തുത
കോറ്ഗറി�ിലെപ്രയമോഷൻകെമ്പകെന്നോയെകൂടുതൽതസ്തികകൾഉള്ള
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അടുത്തഉ�ർന്നകോറ്ഗറി�ോ�സീനി�ർഎൽഎസച്ജിഡിഅസിസ്ററെച്
ഉൾലപ്ടുന്നകോറ്ഗറി�ിയെക്കച്പ്രയമോഷൻവഴിഎത്തോൻസോധിക്കുകയുള്ളൂ.
ജീവനക്കോർക്കുണ്ടോകുന്നപ്രസ്തുതവിഷമസ്ിതിമറികെക്കോനോ�ി,വിയല്ജച്
എക്ച്റ്ൻഷൻഓഫീസർയഗ്രഡച്IIതസ്തികയുലെനിെവിലെേമ്പളസച്ലക�ിൽ
ലതോട്ടുതോഴയത്തതസ്തിക�ോ�നിെവിലെക്ർക്കിലറെേമ്പളസച്ലക�ിെിനും
തുെ്മോക്കോനും,അവരുൾലപ്ടുന്നപുതി�പ്രയവേനയകഡർതസ്തിക�ിലെ
കോറ്ഗറി�ിൽ ഉൾലപ്ടുത്തോനും നിശ്ച�ിക്കുന്നു. നിെവിൽ വിയല്ജച്
എക്ച്റ്ൻഷൻഓഫീസർയഗ്രഡച്II-ൽയജോെിയനോക്കുന്ന�ോലതോരോൾക്കും
േമ്പളത്തിൽകുറവവരോതിരിക്കോനുംകൂെോലതഉ�ർന്നേമ്പളസച്ലക�ിെിലുള്ള
അവലരഎല്ോവലരയുംമുൻഗണനനൽകിഉ�ർന്നകോറ്ഗറി�ിയെക്കുള്ള
പ്രയമോഷനച്�രിഗണിക്കോനുംഉള്ളപ്രയത്കവ്വസ്കളുംകരെച്ചട്ടങ്ങളിൽ
ഉൾലപ്ടുത്തി�ിട്ടുണ്ടച്.

31) ഏകീകൃതസച്ല�ഷ്ൽ റൂളുകൾ നിെവിൽ വരുന്നതീ�തിമുതൽ ഒരു
കോറ്ഗറി�ിൽ ഉൾലപ്ടുത്തലപ്ട്ടിട്ടുള്ളഏലതോരുതസ്തിക�ിലും യജോെി
ലചയ്യുന്നഒരോളിലനഭരണസൗകര്ത്തിനോ�ിഅയതകോറ്ഗറി�ിലുള്ളമലറ്ോരു
തസ്തിക�ിയെക്കച്മോറ്ോലമന്നചട്ടങ്ങളിലെവ്വസ്യുംനിെവിൽവരുന്നതോണച്,
എന്നോൽഒരുകോറ്ഗറി�ിൽഉൾലപ്ടുന്നതസ്തികകളിൽയജോെിലചയ്യുന്നവലര
�രസ്പരംസ്െംമോറ്ംനെത്തോലമന്നുള്ളയമൽപ്റഞ്ല�ോതുവ്വസ്,ഏകീകൃത
വകുപ്ിലറെപ്രോരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കച്വിഘോതമോ�ിതീരോതിരിക്കോനും
�രിച�സമ്പരോ�ഉയദ്ോഗസ്രുലെഒരുമിച്ചുള്ളകൂട്ടസ്െംമോറ്ംസൃഷ്ിക്കുന്ന
സ്തംഭനോവസ്ഒഴിവോക്കോനുംവിവിധസർവീസുകളുലെസംയ�ോജനപ്രക്ി�
കുറ്മറ്തുംസുഗമമോക്കോനുംആ�ിചട്ടങ്ങൾനിെവിൽവരുന്നതീ�തി�ിൽ,ഓയരോ
വകുപ്ിലുംഓയരോഉയദ്ോഗസ്നുംഇരിക്കുന്നതസ്തികകളിൽത്തലന്നസംയ�ോജന
പ്രക്ി�പ്രകോരംഅവർക്കച്ആദ്ലത്തപ്രയമോഷൻെഭിച്ച്,ഉ�ർന്നകോറ്ഗറി�ിൽ
ഉൾലപ്ടുത്തലപ്ട്ടഒരുതസ്തിക�ിൽപ്രയവേിക്കുന്നതുവലര,ഭരണ�രമോ�
അത്ോവേ്സന്ദർഭങ്ങളിൽഒഴിലക,തുെരോൻഅനുവദിയക്കണ്ടതോണച്എന്ന
ഒരുന�സമീ�നംസത്വീകരിക്കണലമന്നുകമ്ീഷൻശു�ോർേലചയ്യുന്നു.

32) �ത്തോംേമ്പള�രിഷച്ക്കരണകമ്ീഷലറെശു�ോർേ�നുസരിച്ചുള്ളസർക്കോർ
ഉത്തരവിൽ �ഞ്ോ�ത്തുവകുപ്ിയെയും ഗ്രോമവികസന വകുപ്ിലെയും
ഓയരോഅക്കൗണ്ടച്സച്ഓഫീസറുലെതസ്തിക40500-85000എന്നേമ്പള
സച്ലക�ിെിെോണച് യചർത്തിരിക്കുന്നതച്. അതിനോൽഈ തസ്തികകൾ
സച്ല�ഷ്ൽറൂളിൽഇയതേമ്പളനിരക്കുള്ളസമോനമോ�തസ്തികൾഉൾലപ്ടുന്ന
കോറ്ഗറി�ിെോണച്യചർത്തിരിക്കുന്നതച്.എന്നോൽവകുപ്പുകളിൽനിന്നുംെഭ്മോ�
വിവരങ്ങളിൽഈതസ്തിക42500-87000എന്നേമ്പളസച്ലക�ിെിെോണച്.ഈ
മോറ്ത്തിനുള്ളസർക്കോർഉത്തരവകൾഒന്നുംവകുപ്ിൽനിന്നുംെഭ്മോക്കി�ിട്ടില്.
ഈേമ്പളനിരക്കിലെമോറ്ംസർക്കോർഅംഗീകരിക്കുക�ോലണങ്ിൽ,യസ്ററ്ച്
സർവീസിലറെസച്ല�ഷ്ൽറൂളിൽഅഡ്ിനിയട്രറ്ീവച്അസിസ്ററെച്തസ്തിക
ഉൾലപ്ടുത്തി�കോറ്ഗറി�ിൽഒരുതസ്തിക�ോ�ിയചർക്കുകയുംലതോട്ടുതോലഴയുള്ള
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കോറ്ഗറി�ിൽഉൾലപ്ട്ടതസ്തികകളിൽയജോെിലചയ്യുന്നവരിൽനിന്നുംഓ�ച്ഷൻ
വോങ്ങിപ്രയമോഷൻഅവസരംനൽകോവന്നതുംആണച്.

33) കരെച്  ചട്ടങ്ങൾ അന്ിമമോക്കുന്നതിയനോലെോപ്ം സർവീസുകൾ
സംയ�ോജിപ്ിക്കുയമ്പോൾ,ഓയരോജീവനക്കോരനുംഅവരവരുലെസർവീസിലെ
പ്രയമോഷൻഅവസരവംമറ്ച്പുതി�സോധ്തകളുംവ്ക്തമോക്കുന്നതരത്തിലുള്ള
ഒരുകമ്പയൂട്ടർയസോഫ്റച്ലവ�ർരൂ�ത്തിലൂലെചട്ടങ്ങൾ�രിവർത്തനലപ്ടുത്തോനുള്ള
നെ�െികളിൽ കൂെി തീരുമോനം എടുത്തോൽ അതച് ഉയദ്ോഗസ്ർക്കും
ജീവനക്കോർക്കുംകൂടുതൽഉ�യ�ോഗപ്രദമോ�ിരിക്കും.

34) സച്ല�ഷ്ൽറൂളുകൾനിെവിൽവന്നച്സർവീസുകളുലെസംയ�ോജനപ്രക്ി�
ആരംഭിക്കുന്നതിയനോലെോപ്ംഉയദ്ോഗസ്രിൽനിന്നുംജീവനക്കോരിൽനിന്നും
ഉ�ർന്നുവരുന്ന�രോതികൾ�രിയേോധിക്കോനുംസതത്വരമോ�തീരുമോനങ്ങൾ
എടുക്കുന്നതിനുംഒരു�രോതി�രിഹോരസംവിധോനംപ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടറുലെ
ഓഫീസിൽഏർലപ്ടുയത്തണ്ടതോണച്.

6.4.   ഏകീകൃത ടപയാതുസർവീസിടറെ കരടു് വിലശഷയാൽ ചട്ടങ്ങളടട 
രൂപീകരണത്തിനു ലശഷമുള്ള തുടർനടപടികൾ

മുകളിലെവിവിധഖണ്ികകളിൽവിേദമോ�ിവിവരിച്ിട്ടുള്ളസമഗ്രമോ�
പ്രവർത്തനങ്ങളുംവിേദമോ��ഠനത്തിനുംബന്ലപ്ട്ടവരുമോയുംവിവിധവകുപ്ിലെ
യമധോവികളും ജീവനക്കോരുലെസംഘെനകളുമോയും വിേദമോ�ചർച്കൾക്കും
വിേകെനത്തിനുയേഷം ഏകീകൃത ല�ോതുസർവീസിലറെ യസ്ററ്ിയറെയും
സയബോഡിയനറ്ിലറെയുംസച്ല�ഷ്ൽറൂളുകളുലെകരെച്രൂ�ംതയ്ോറോക്കി27.03.2018-
ൽ യെോക്കൽ ഗവൺലമറെച് കമ്ീഷൻസർക്കോരിൽ തുെർ നെ�െികൾക്കോ�ി
സമർപ്ിച്ിരുന്നു.

ഏകീകൃതസർവീസച്രൂ�ീകരണത്തിലറെമുലന്നോരുക്കങ്ങൾനെത്തുന്നതിനും
കരെച്ചട്ടങ്ങൾഅന്ിമനെ�െികൾക്കോ�ിസമർപ്ിക്കുന്നതിനുംചട്ടങ്ങയളോലെോപ്ം
ഉൾലപ്ടുയത്തണ്ടജീവനക്കോരുലെസീനിയ�ോറിറ്ിെിസ്റച്കുറ്മറ്തോക്കുക,നിെവിലുള്ള
ജീവനക്കോരുലെ എണ്ത്തിലറെ അെിസ്ോനത്തിൽ യറയഷ്ോ നിശ്ച�ിക്കുക,
ജീവനക്കോരുലെസംേ�ങ്ങൾദൂരീകരിക്കുകതുെങ്ങിപുതി�സർവീസച്നിെവിൽ
വരുത്തുന്നതിലറെപൂർണ്ഉത്തരവോദിത്തംനിറയവറ്ന്നതിനച്തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്
എന്നയ�രിൽഒരുല�ോതുസർവീസച്രൂ�ീകരിച്ചുലകോണ്ടുംയമൽ�റഞ്ചുമതെകൾ
നിർവഹിക്കുന്നതിനുച്പ്രസ്തുതവകുപ്ിലറെയമധോവി�ോ�ിപ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടലറ
നി�മിച്ചുലകോണ്ടും27.01.2018ലെസ.ഉ(ലക)നം.10/2018/തസത്വഭവഎന്നനമ്പർ
പ്രകോരംഉത്തരവോ�ിരുന്നു(അനുബന്ം6.3കോണുക).

യെോക്കൽഗവൺലമറെച്കമ്ീഷൻതയ്ോറോക്കിസർക്കോരിൽസമർപ്ിച്കരെച്
ചട്ടങ്ങൾല�ോതുചർച്യ്ക്കുച്വിയധ�മോക്കുന്നതിനോ�ിപ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടർലവബച്
ലസറ്ിൽപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുംഅഭിപ്രോ�ങ്ങൾക്ണിക്കുകയുംലചയ്ിരുന്നു.
നിരവധിഅഭിപ്രോ�ങ്ങളുംനിർയദേേങ്ങളുംെഭിക്കുകയുംഅവ�ിൽസത്വീകരിക്കുവോൻ
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കഴിയുന്നകോര്ങ്ങൾകണക്കിലെടുത്തുകരെച്ചട്ടങ്ങൾപുതുക്കി�ിരുന്നു.ഔയദ്ോഗിക
പ്രക്ി�യുലെഭോഗമോ�ിപ്രസ്തുതപുതുക്കി�ചട്ടങ്ങളുലെകരടുച്എല്ോഅംഗീകൃത
സംഘെനകൾക്കുംസർക്കോർഅ�ച്ചുലകോടുക്കുകയുംതുെർന്നുച്തയദേേസത്വ�ംഭരണ
പ്രിൻസിപ്ൽലസക്ട്ടറിയുലെഅദ്ധ്ക്ത�ിൽതിരുവനന്പുരംഗവൺലമറെച്ഗസ്റച്
ഹൗസിൽവച്ച്2018നവംബർ8,9,തിയ്തികളിൽബന്ലപ്ട്ടഎല്ോവിഭോഗം
സർവീസച്സംഘെനകളുമോ�ിചർച്നെത്തുകയുണ്ടോ�ി.

1994ലെയകരളമുനിസിപ്ോെിറ്ിആക്ടിലെ48,222,224എന്നീവകുപ്പുകളിൽ
യഭദഗതിവരുത്തി6/03/2019ലെഓർഡിനൻസച്വഴിയുംതുെർന്നുച്യകരളനി�മസഭയുലെ
അംഗീകോരംവഴിയും2.12.2019-ലെവിജ്ോ�നംവഴിയുംകണ്ടിജറെച്ജീവനക്കോർ
ഒഴിലകയുള്ളമുനിസിപ്ൽയകോമൺസർവീസിലെഉയദ്ോഗസ്യരയുംജീവനക്കോയരയും
സർക്കോർജീവനക്കോരോക്കുകയുംതയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്ല�ോതുസർവീസിൽ
ഉൾലപ്ടുത്തുകയുണ്ടോ�ി.

കരെച്ചട്ടങ്ങളിൽതുെർനെ�െില�ടുക്കുന്നതിനോ�ിനിെവിലുണ്ടോ�ിരുന്നഅഞ്ച്
വകുപ്പുകളുലെയമധോവികളുലെഅഭിപ്രോ�ംയേഖരിക്കുന്നതിനുംസർവീസച്സംഘെനക
ളുലെഅഭിപ്രോ�ങ്ങൾഅനുസരിച്ച്നിർയദേേിക്കലപ്ട്ടമോറ്ങ്ങൾ�രിയേോധിക്കുന്നതിനും
20.09.2019ലെ സ.ഉ(സോധോ) നം.2036/2019/തസത്വഭവ ഉത്തരവച് പ്രകോരം
തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്പ്രിൻസിപ്ൽലസക്ട്ടറി,ലച�ർയ�ഴച്സൺആയും
യെോക്കൽഗവൺലമറെച്കമ്ീഷൻലച�ർമോൻലമമ്പറോയുംതയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച്
പ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടർകൺവീനറോയുംഒരുമൂന്നംഗകമ്ിറ്ിരൂ�ീകരിച്ിരുന്നു.
പ്രസ്തുതകമ്ിറ്ി,യഭദഗതിവരുത്തി�കരെച്വിയേഷോൽചട്ടങ്ങളിയന്ൽഎല്ോവകുപ്പു
യമധോവികളുമോ�ിചർച്ലചയ്യുകയുംതുെർന്നച്വിഷ�ംസമഗ്രമോ�ിഅവയെോകനം
ലചയ്തുറിയപ്ോർട്ടച്തയ്ോറോക്കിസർക്കോരിൽസമർപ്ിക്കുകയുണ്ടോ�ി(അനുബന്ം6.4)

യെോക്കൽഗവൺലമറെച്കമ്ീഷൻസമർപ്ിച്കരെച്ചട്ടങ്ങളുംപ്രിൻസിപ്ൽ
ലസക്ട്ടറിഅദ്ധ്ക്�ോ�കമ്ിറ്ിസമർപ്ിച്റിയപ്ോർട്ടുംസർക്കോർവിേദമോ�ി
�രിയേോധിക്കുകയുംഅതിലറെഅെിസ്ോനത്തിൽ17.07.2020ൽസ.ഉ.(ലക)നം.106/20/
തസത്വഭവനമ്പർഉത്തരവച്പ്രകോരംസർക്കോർഅഞ്ച്വകുപ്പുകലളഏകീകരിക്കുകയും
തുെർനെ�െികൾവ്ക്തമോക്കുകയുംലചയ്തു.സർവീസച്സംഘെനകളിലെചിെർ
ഈഉത്തരവിലനതിലര,അവരുലെഅഭിപ്രോ�ം യകട്ടില്ോല�ന്നുംഅംഗീകൃത
സച്ല�ഷ്ൽ റൂൾഅന്ിമമോക്കിപ്രസിദ്ധീകരിച്ിട്ടില്ോല�ന്നും യരഖലപ്ടുത്തി
യകരളഅഡ്ിനിസച്യട്രറ്ീവച്ലട്രബൂണിൽഅപ്ീൽഫ�ൽലചയ്ിരുലന്നങ്ിലും
ഏകീകരണപ്രക്ി�തുെരുന്നതിനച്തെസ്മുണ്ടോ�ിരുന്നില്.ഔയദ്ോഗികപ്രക്ി�യുലെ
ഭരണ�രമോ�നെ�െിക്മങ്ങൾഅനുസരിച്ച്പുതുക്കി�അംഗീകൃതകരെച്സച്ല�ഷ്ൽ
റൂളുകൾ ഒന്നുകൂെി ജീവനക്കോരുലെയും ബന്ലപ്ട്ടവരുയെയും അഭിപ്രോ�ങ്ങൾ
അറിയുന്നതിനോ�ിവീണ്ടും23.12.2020ൽതയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ിലറെലവബച്
ലസറ്ിൽപ്രസിദ്ധലപ്ടുത്തി�ിരുന്നു.തുെർന്നുച്ല�ോതുസർവീസിലറെസച്ല�ഷ്ൽ
റൂളുകൾഎല്ോഭരണ�രമോ�നെ�െിക്മങ്ങൾഅനുസരിച്ച്അന്ിമരൂ�ത്തിെോക്കി
പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നതിനുള്ളനെ�െികളിയെക്കച്കെന്നു.17/07/2020ലെസർക്കോർ
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ഉത്തരവിൽനിഷച്കർഷിച്ിരിക്കുന്നനെ�െികൾഅനുസരിച്ച്ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെ
സംസ്ോനതെസംവിധോനത്തിയറെയുംജില്ോതെസംവിധോനത്തിയറെയുംപ്രവർത്തന
നിർവഹണ ധർമ്ങ്ങളുലെ അെിസ്ോനത്തിൽ പുനഃസംഘെിപ്ിക്കുന്നതിലറെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾആരംഭിച്ചു.ഈപ്രക്ി�പ്രോവർത്തികമോക്കുന്നതിനച്വകുപ്ിലറെ
ഫങച്ഷണൽമോനത്വൽതയ്ോറോക്കണലമന്നുംമോനത്വൽതയ്ോറോക്കുന്നതിനുയവണ്ടി
അെി�ന്രമോ�ിരൂ�യരഖതയ്ോറോക്കണലമന്നുംസർക്കോർയെോക്കൽഗവൺലമറെച്
കമ്ീഷയനോെച്നിർയദേേിച്ിരുന്നു.

6.4.1.  ഏകീകൃതടപയാതുസർവീസ് വിലശഷയാൽ  
ചട്ടങ്ങളടട രൂപീകരണത്തിലനയാടനുബന്ധമയായി എടുത്ത  
പ്രധയാന സർക്യാർ തീരുമയാനങ്ങൾ

യെോക്കൽഗവൺലമറെച്കമ്ീഷൻസമർപ്ിച്കരെച്ചട്ടങ്ങളുംതയദേേസത്വ�ംഭരണ
വകുപ്ച്പ്രിൻസിപ്ൽലസക്ട്ടറിഅദ്ധ്ക്�ോ�കമ്റ്ിസമർപ്ിച്റിയപ്ോർട്ടുംമറ്
ഭരണ�രമോ�എല്ോനെ�െിക്മങ്ങളുംസർക്കോർവിേദമോ�ി�രിയേോധിച്ച്,അതിലറെ
അെിസ്ോനത്തിൽഇനിവിവരിക്കുന്നനിബന്നകൾപ്രകോരംഅഞ്ച്വകുപ്പുകലള
ഏകീകരിച്ചുലകോണ്ടുച്17/07/2020ലെസ.ഉ(ലക)നം.106/2020/ത.സത്വ.ഭ.വഎന്ന
സർക്കോർഉത്തരവച്പുറലപ്ടുവിച്ിരുന്നു(അനുബന്ം6.5,6.6കോണുക).

1) ഏകീകൃത വകുപ്ിലറെ യ�രച് തയദേേസത്വ�ംഭരണവകുപ്ച് (എൽഎസച്
ജിഡി)എന്നുംവകുപ്പുതെവലറെയ�രച്പ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടർഎന്നും
ആ�ിരിക്കുന്നതോണച്.

2) എ)നിെവിലുള്ളഗ്രോമവികസനകമ്ീഷണയററ്ച്,�ഞ്ോ�ത്തച്ഡ�റയക്ടറ്ച്,
നഗരകോര്ഡ�റയക്ടറ്ച്എന്നീമൂന്നുവകുപ്പുകൾസംയ�ോജിപ്ിച്ച്റൂറൽ,അർബൻ
എന്നീരണ്ടുവിംഗുകൾരൂ�ീകരിക്കുകയുംഗ്രോമവികസനകമ്ീഷണർ,
�ഞ്ോ�ത്തച്ഡ�റക്ടർ,നഗരകോര്ഡ�റക്ടർഎന്നിവർക്കച്�കരംഡ�റക്ടർ,
എൽഎസച്ജിഡി(റൂറൽ),ഡ�റക്ടർ,എൽഎസച്ജിഡി(അർബൻ)എന്നീ
തസ്തികകൾനിെവിൽവരുന്നതുമോണച്.

 ബി) നിെവിലുള്ളഎഞ്ിനീ�റിംഗച്വകുപ്ച്ചീഫച്എഞ്ിനീ�റുലെചുമതെ�ിൽ
യെോക്കൽഇൻഫ്ോസ്ട്രകച്ചർഡവെ�ച്ലമറെച്ആൻഡച്എഞ്ിനീ�റിംഗച്വിംഗച്
എന്നച്മോറുന്നതോണച്.

 സി) നിെവിലുള്ളനഗരഗ്രോമോസൂത്രണവകുപ്ച്ചീഫച് ൌൺപ്ോനറുലെ
ചുമതെ�ിൽപ്ോനിംഗച്വിംഗച്ആ�ിമോറുന്നതോണച്(LSGD Planning).

 ഡി) നഗരകോര്വകുപ്ിലെയും �ഞ്ോ�ത്തുകളിലെയും ആയരോഗ്ം
ശൂചിതത്വവിഭോഗത്തിലെഎല്ോജീവനക്കോരും�ബ്ികച്ലഹൽത്തച്ആൻഡച്
എൻവയ�ോൺലമറെച്മോയനജച്ലമറെച്വിംഗിൽഉൾലപ്ടുന്നതോണച്.ഈവിംഗിലെ
എല്ോജീവനക്കോരുലെയുംനി�മനം,പ്രയമോഷൻ,സ്െംമോറ്ംഎന്നിവ
പ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടറിലും,ജില്യുലെചുമതെയുള്ളയജോ�ിറെച്ഡ�റക്ടറിലുമോ�ി
നിക്ിപ്മോ�ിരിക്കുന്നതോണച്.
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3) ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെഭരണം,വകുപ്ിലെവിഭോഗങ്ങൾതമ്ിലുള്ളഏയകോ�നം
രയണ്ടോഅതിൽകൂടുതൽവിഭോഗങ്ങളുമോ�ിബന്ലപ്ട്ടവിഷ�ങ്ങൾഎന്നിവയുലെ
ചുമതെപ്രിസിപ്ൽഡ�റക്ടർക്കുച്ആ�ിരിക്കുന്നതോണച്.

4) മുനിസിപ്ൽയകോർപ്യറഷൻ,മുനിസിപ്ൽകൗൺസിൽ,ജില്ോ�ഞ്ോ�ത്തുച്,
യബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്,ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്എന്നിവയുലെലസക്ട്ടറി�ദവികൾ
അയതയ�രിൽതലന്നനിെനിർത്തുന്നതോണച്.

5) ജീവനക്കോരുലെപ്രയമോഷലറെയുംസ്െംമോറ്ത്തിലറെയുംകോര്ത്തിൽഇനി
�റയുന്നരീതിസത്വീകരിയക്കണ്ടതോണച്.

 എ)ഏകീകരണഉത്തരവച്തിയ്തിക്കച്മുമ്പച്യസ്ററ്ച്സർവീസിൽപ്രയവേിച്
ഓയരോജീവനക്കോരനുംസർവീസിൽനിന്നും�ിരിയുന്നവലര�ഴ�
വകുപ്പുകളിലുള്ളസീനിയ�ോറിറ്ിയുംെീനുംനിെനിർത്തി�ഴ�വകുപ്ിൽ
അർഹതലപ്ട്ടഎല്ോപ്രയമോഷനുകൾക്കുംഅർഹതയുണ്ടോ�ിരിക്കും.
ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെഘെന�നുസരിച്ച്നിെവിലുള്ളവകുപ്ിൽനിന്നും
സമോനതസ്തിക�ിലുള്ളവലരഏയകോ�ിപ്ിക്കുന്നതിനച്ഇവരുലെഉയപ്ോഴുള്ള
തസ്തികകളുലെ യ�രുകളും പുതി� വകുപ്ിൽഇവർഅറി�ലപ്ടുന്ന
തത്തുെ്മോ�യ�രുകളുംഎന്ോലമന്നച്ചട്ടങ്ങളിൽവ്ക്തമോയക്കണ്ടതോണച്.
സോയങ്തികവിഭോഗങ്ങളിലെസോയങ്തികജീവനക്കോലരോഴിലകഎല്ോ
വകുപ്പുകളിലെയുംസമോനതസ്തിക�ിലുള്ളവലരപുതുതോ�ിരൂ�ീകരിക്കുന്ന
ഏകീകൃതസർവീസിൽമോറ്ിനി�മിക്കുന്നതോണച്.ലസ്പഷ്ലെസച്ഡച്
കോറ്ഗറി�ിലുള്ളജീവനക്കോരുലെനി�മനവംസ്െംമോറ്വംബന്ലപ്ട്ട
വിംഗച്യമധോവി/സർക്കോർനെത്തുന്നതോണച്.

 ബി)വിവിധവകുപ്പുകളിലെസയബോഡിയനറ്ച്സർവീസിലുള്ളജീവനക്കോരുലെ
കോര്ത്തിലും യമൽപ്റഞ് സമീ�നം സത്വീകരിക്കുന്നതോണച്.
എന്നോൽഏകീകൃതസർവീസച്നിെവിൽവന്നതിയ്തിക്കച്യേഷം
യസ്ററ്ച്സർവീസിയെക്കുച്പ്രയവേിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽവിവിധനി�മന
മോർഗങ്ങളിലൂലെനി�മനംെഭിക്കുന്നവരുലെഇൻറർസീനിയ�ോറിറ്ി
െിസ്റച്വിേദമോ��രിയേോധനയ്ക്കുയേഷംപ്രയത്കംതയ്ോറോക്കുന്ന
തോണച്.

6) ലസക്ട്ടറിമോരോയുള്ളപ്രയമോഷനുംനി�മനവംഏകീകരിക്കുന്നതിനച്നിെവിലുള്ള
സച്ല�ഷ്ൽറൂളുകളിൽയഭദഗതിവരുത്തിസബച്യക്ോസച്ആ�ിപുതി�
ചട്ടങ്ങളിൽഈ�റയുംപ്രകോരംയചർയക്കണ്ടതോണച്.

 എ)ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തിൽജൂനി�ർസൂപ്രണ്ടച്,അസിസ്ററെച്ലസക്ട്ടറിതസ്തിക�ിൽ
നിന്നുംലസക്ട്ടറിതസ്തിക�ിയെക്കച്പ്രയമോഷൻനൽകുന്നനിെവിലെ
രീതിയുംലപ്രോയമോഷൻമുയഖനയുംയനരിട്ടുള്ളറിക്രൂട്ടച്ലമറെച്മുയഖനയുമുള്ള
നി�മത്തിനച്നിെവിലുള്ള60:40യറയഷ്ോഅയതയ�ോലെതുെയരണ്ടതോണച്.

 ബി)മുനിസിപ്ൽ യഗ്രഡച് III �ിയെക്കുള്ളപ്രയമോഷൻഅനു�ോതം 50
േതമോനമോക്കിനിശ്ച�ിക്കുന്നതുംപ്രയമോഷൻരീതി�ഞ്ോ�ത്തിനു
സമോനമോ�ിരിക്കുന്നതുമോണച്.
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 സി)യബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിമോരോയുള്ളപ്രയമോഷൻ50േതമോനമോക്കി
നിെവിലുള്ളഅനു�ോതംഅനുസരിച്ച്നിശ്ച�ിക്കുന്നതുംപ്രയമോഷൻരീതി
�ഞ്ോ�ത്തിനച്സമോനമോ�ിരിക്കുന്നതുമോണച്.

 ഡി)നിെവിലുള്ള മുനിസിപ്ൽ ലസക്ട്ടറി യഗ്രഡച് III തസ്തിക�ിലെ
ജീവനക്കോർക്കച്സംരക്ണംനൽകിമുനിസിപ്ൽലസക്ട്ടറിയഗ്രഡച്III,
ഗ്രോമ�ഞ്ോ�ത്തച്,യബ്ോക്കച്�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിമോരുലെതസ്തികകൾ
ഏകീകരിക്കുന്നതോണച്.

7) ലസക്ട്ടറിമോരോ�ിപ്രയമഷൻെഭിക്കുന്നവർക്കച്സമഗ്രമോ�ലട്ര�ിനിംഗച്
നൽകുന്നതോണച്.

8) ഏകീകൃത വകുപ്ിലറെ ജില്ോ യമോധോവി�ോ�ി യജോ�ിറെച് ഡ�റക്ടർ/
യജോ�ിറെച്ഡവെപ്ച്ലമറെച്കമ്ീഷണർഎന്നിവർക്കച്സമോനമോ�ഒരോലള
നി�മിയക്കണ്ടതോണച്.ഈതസ്തികയുലെയ�രച്'യജോ�ിറെച്ഡ�റക്ടർ(ജില്യുലെ
യ�രച് )എൽഎസച്ജിഡി’എന്നോ�ിരിക്കും.

9) ജില്ോയമധോവിയുലെതസ്തികകളിയെക്കുച്നിെവിലുള്ളയജോ�ിറെച്ഡറക്ടർ,
യജോ�ിറെച്ഡവെപ്ച്ലമറെച് കമ്ീഷണർഎന്നിവലര മോറ്ി നി�മിക്കുന്ന
തോണച്.

10) എല്ോജില്ോ�ഞ്ോ�ത്തച്ലസക്ട്ടറിതസ്തികകളുംഏകീകൃതവകുപ്ിനകലത്ത
ജീവനക്കോരുലെതസ്തിക�ോ�ിനിശ്ച�ിക്കുന്നതോണച്.നി�മനരീതിക്കുച്
പ്രയത്കവ്വസ്കൾരൂ�ീകരിക്കുന്നതോണച്.

11) തയദേേ സത്വ�ംഭരണ സ്ോ�നങ്ങളുലെ ലമച്ലപ്ട്ട പ്രവർത്തനത്തിനച്
സഹോ�കരമോ�ി നിർയദേേിക്കലപ്ട്ടിട്ടുള്ള�ബ്ികച് ലഹൽത്തച്ആൻഡച്
എൻവയ�ോൺലമറെച്മോയനജച്ലമറെച്,കമ്യൂണിയക്കഷൻ,എം�വർലമറെച്,ഹയൂമൻ
റിയസോസഴച്സച്ഡവെപ്ച്ലമറെച്എന്നീഉ�വിഭോഗങ്ങളുംരൂ�ീകരിയക്കണ്ടതോണച്.

12) നഗരകോര്വകുപ്ിലെനിെവിലെമൂന്നച്യമഖെോഓഫീസുകൾനിർത്തെോക്കുകയും
അവനിർവഹിച്ചുവന്നപ്രവൃത്തികളുംഉത്തരവോദിത്തങ്ങളുംജില്ോയജോ�ിറെച്
ഡ�റക്ടറിൽനിക്ിപ്മോയക്കണ്ടതുമോണച്.

13) നിെവിലുള്ളവി.ഇ.ഒ.യഗ്രഡച്IIറോങ്ച്െിസ്റിലറെകോെോവധികഴിഞ്തിനുയേഷം
വിഇഒതസ്തികവോനിഷിംഗച്കോറ്ഗറിആക്കിലകോണ്ടച്ഇതിൽഒഴിവവരുന്ന
തസ്തികകൾക്ോർക്കച്തസ്തികകളോക്കിമോയറ്ണ്ടതോണച്.

14) നിെവിൽകിെയുലെഭോഗമോ�എല്ോജീവനക്കോലരയുംപൂർണമോയുംകിെയുലെ
സ്റോഫച് യകഡറിലറെ ഭോഗമോയക്കണ്ടതോണച്. കിെയുയെതല്ോത്ത മുഴുവൻ
സ്ോ�നങ്ങളിലെയ�ോസ്റ്റുകളുംജീവനക്കോർവിരമിക്കുന്നതനുസരിച്ച്കിെയ്കച്
വിട്ടുലകോടുയക്കണ്ടതോണച്.

15) പ്രിൻസിപ്ൽ ഡ�റയക്ടറ്ച് ഉത്തരവച് പുറലപ്ടുവിക്കുന്ന തീ�തി മുതൽ
30 ദിവസത്തിനുള്ളിലും ജില്ോ യജോ�ിറെച് ഡ�റക്ടരുലെ ഓഫീസച് 45
ദിവസത്തിനുള്ളിലുംപ്രവർത്തനമോരംഭിയക്കണ്ടതോണച്.
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തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ�ൊതു സർവീസ് വിദ്ശഷൊൽ....

16) മൂന്നച് മോസത്തിനകംഏകീകരണസംബന്ിച്ച് വിയേഷോൽ ചട്ടങ്ങൾ
�രിയേോധിച്ച്അന്ിമമോക്കോനുംഖണ്ിക6 & 12�റയുന്നകോര്ങ്ങൾ
ക്കോവേ്മോ�വ്വസ്കൾതയ്ോറോക്കുന്നതിനുംഎൽഎസച്ജിഡിലസ്പഷ്ൽ
ലസക്ട്ടറില�ചുമതെലപ്ടുത്തുന്നു.

17) പ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടർതെത്തിൽഒരു�രോതി�രിഹോരലസല്ംതയദേേ
സത്വ�ംഭരണവകുപ്ിൽഎസച്�ിഎഒയുലെഅദ്ധ്ക്ത�ിൽഅഞ്ച്
വകുപ്ിലെയുംഉന്നതഉയദ്ോഗസ്ലരഉൾലപ്ടുത്തിലക്കോണ്ടച്ഒരുഅപ്യെറ്ച്
അയതോറിറ്ിസംവിധോനവംരൂ�ീകരിച്ച്ഉത്തരവോകുന്നു.�രോതി�രിഹരിക്കോൻ
60ദിവസമോ�ിരിക്കുംസമ��രിധി.

18) വകുപ്പുകൾതമ്ിൽസംയ�ോജനംഉണ്ടോകുയമ്പോൾനിെവിലുള്ളജീവനക്കോർ
ഫ�ലുകൾ, ലറയക്കോർഡുകൾ, ഓഫീസച് ലകട്ടിെങ്ങൾ, മറ്ച് അസറ്കൾ
തുെങ്ങി�വയുലെവിഭജനംസംബന്ിച്ച്നിർയദേേിക്കോനുംഓർഗലനയസഷൻ
ചോർട്ടച്തയ്ോറോക്കോനുംഒരുഉയദ്ോഗസ്തെസമിതിപ്രിൻസിപ്ൽഡ�റക്ടറുലെ
അദ്ധ്ക്ത�ിൽരൂ�ീകരിച്ച്ഉത്തരവോകുന്നു.

19) ഏകീകൃതസർവീസച്ചട്ടംരൂ�ീകരിക്കുയമ്പോൾയറയഷ്ോഅെിസ്ോനത്തിലുള്ള
നി�മങ്ങളിൽഏകീകരണംഉണ്ടോക്കോനോകുയമോഎന്നതുകൂെി�രിയേോധിക്കുന്ന
തോണച്.

20) സംസ്ോനതെത്തിലുംയമഖെോതെത്തിലുംജില്ോതെത്തിലുമുള്ളഓഫീസുകളു
ലെയും അതിലെ ഉയദ്ോഗസ്രുലെ ചുമതെകളും ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും
വ്ക്തമോക്കിലക്കോണ്ടച്പ്രയത്കംഉത്തരവച്പുറലപ്ടുവിക്കുന്നതോണച്.

21) ഏകീകൃതവകുപ്ിലറെസുഗമമോ�പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളഫങച്ഷണൽമോനത്വൽ
തയ്ോറോക്കുന്നതിലറെരൂ�യരഖതയ്ോറോക്കിസമർപ്ിക്കുന്നതിനച്യെോക്കൽ
ഗവൺലമറെച്കമ്ീഷലനചുമതെലപ്ടുത്തുന്നു.
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അദ്ധ്യായം VII

ചുമതലാപരമായ പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളും 
ഏക�ാപനവും ഏ�ീകൃത വകുപ്പിന്റെ  

ഘടനയുന്ട ആശയരൂപവും

7.1. ആമുഖം 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴപിലുള്ള വപിവപിധ വകുപ്പുകളുടെ  ഏകീകരണത്പിടറെ 
ഏറ്റവം പ്രധാന ലക്ഷ്ം ചുമതലാപരമായ ഏദ്കാപനമാണ്. പരസ്പരം ഒരു 
തരത്പിലും ബന്ധടപൊടത  ഒരു വകുപ്് ആസൂത്രണവം മടറ്റാരു വകുപ്് നെത്പിപ്പും 
പപിട്ാരു വകുപ്് അവദ്ലാകനവം നെത്തു് രീതപിയപിദ്ലാ അടലെങ്പിൽ വഷ്തഷ്സ്ത 
വകുപ്പുകൾ ഒദ്ര പ്രവൃത്പിയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട വഷ്തഷ്സ്തദ്മാ ഒദ്ര സ്വഭാവമുള്ളദ്താ 
ആയ പ്രവർത്നങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധടപ്ൊടത ടെയ്യു്ദ്താ  ഒരു വകുപ്് തട് 
തട്ത്ാൻ എലൊ കാരഷ്ങ്ങളും നപിർവഹപിക്കു്തരത്പിദ്ലാ ആണ് നപിലവപിലുള്ള 
അവസ്ഥ. ഇതപിനു വപിപരീതമായപി വപികസന പദ്ധതപികളും സ് കീമുകളും തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനകത്തുള്ള വഷ്തഷ്സ്ത വകുപ്പുകൾക്കുള്ള ദ്ശഷപി പൂർണമായപി 
ഉപദ്യാഗപിക്ാൻ കഴപിയു് വപിധം  പ്രവർത്ന ഏദ്കാപനം സാധഷ്മാക്കു്തപിടനയാണ് 
ചുമതലാപരമായ ഏദ്കാപനം എ്തുടകാണ്് വപിവക്പിക്കു്ത്. ഇതപിനനുദ്യാജഷ്മായ 
ഒരു സംദ്യാജപിത പ്രവർത്ന സംവപിധാനം ഘെനാപരമായപി രൂപടപ്ടുത്പിടയടുക്കുക 
എ്താണ് വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണംടകാണ്് ഉദ്ദേശപിക്കു്ത്.    

പ്രാദ്േശപിക ഭരണ നപിർവഹണം കൂടുതൽ ടമച്ചടപ്ട്ടതും ഫലപ്രേവമാക്കുക 
എന്നുള്ളതാണ് വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണത്പിടറെ ടപാതുലക്ഷ്ം. ഇതു 
കകവരപിക്കു്തപിനായപി  സാദ്ങ്തപികവം ഭരണപരവമായ ദ്ശഷപികളും സഹായങ്ങളും 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ദ്കന്ദീകൃതമായപി എത്പിച്ചു നൽദ്കണ്തുണ്്. 
കൂൊടത വപിഘെപിച്ചുനപിന്നുംടകാണ്്   ഒദ്ര കാരഷ്ം തട് ആവർത്പിച്ചു ടെയ്യു് നപിലയപിൽ  
പ്രവർത്പിക്കു് വകുപ്പുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പദ്ധതപി നെത്പിപ്പുകളപിലും ദ്സവന 
പ്രോനങ്ങളപിലും ഉണ്ാവ് സമയ, ഊർജ്ജ, വപിഭവ നഷ്ം നപികത്തുക എന്നുള്ളതാണ് 
എകീകൃത സർവീസ് സംവപിധാനം ടകാണ്് ലക്ഷ്മാക്കു്ത് .

7.2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങളം ചുമതലയാപരമയായ ഏദ്�യാപനവം 

മറ്റു വകുപ്പുകളപിൽ നപിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടന ദ്വറപിട്ട് നപിർത്തു്ത് 
പ്രാദ്േശപിക ജനാധപിപതഷ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാ്പിധഷ്മാണ്. 
വപികസനദ്സവന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്ാക്കു്തപിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ  ദ്നതൃപരമായ 
പങ്ാണ് വഹപിക്കു്ത് . ഈ വകുപ്് നെപ്ാദ്ക്ണ്ടു് എലൊ പ്രവർത്നങ്ങളും 
തപിരടഞെടുക്ടപ്ട്ട സമപിതപികളുടെയും അധഷ്ക്ന്ാരുടെയും ദ്മൽദ്നാട്ടത്പിലാണ് 
നെദ്ത്ണ്ത്.  അതുടകാണ്ടുതട് നപിയമപരമായപി നപിക്പിപ്തമായതും ദ്കന്ദ സംസ്ഥാന 
സർക്ാരുകൾ നപിശ്ചയപിച്ചു നൽകു്തുമായ കാരഷ്ങ്ങൾ നപിർവഹപിക്കു്തപിന് 
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ചുമതലാപരമായ പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളും ഏക�ാപനവും...

സഹായകരമായ ഒരു പപിന്തുണാ സംവപിധാനം മാത്രമാണ് തത്്വത്പിൽ തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്്. ഈടയാരു കാരണം ടകാണ്് തട് പരമാവധപി ഏദ്കാപനം 
അകത്തും പുറത്തുള്ള മറ്റു വകുപ്പുകളും മപിഷനുകൾ അെക്മുള്ള സംവപിധാനങ്ങളുമായപി 
ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വകുപ്പിടറെ പ്രാഥമപികമായ ഔദ്േഷ്ാഗപിക ചുമതല.

7.2.1.  ചുമതലയാപരമയായ പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളടെ ഏദ്�യാപനം  
(Functional integration)

ഫങ് ഷണൽ ഇറെദ്രേഷൻ എ്ത് സാദ്ങ്തപികമായപി വപിവപിധങ്ങളായ 
സന്ദർഭങ്ങളപിൽ വഷ്തഷ്സ്തമായ അർത്ഥങ്ങളപിൽ ഉപദ്യാഗപിക്കുന്നുണ്്. പ്രാദ്േശപിക ഭരണ 
നപിർവഹണത്പിദ്റെതായ തലത്പിൽ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണം നെപ്പിലാക്കു്തുമായപി 
ബന്ധടപ്ട്ട് ചുമതലാപരമായ ഏദ്കാപനം എന്ായപിരപിക്ണം എന്നുള്ള പരപിമപിത 
അർത്ഥത്പിലാണ് ഇതപിവപിടെ െർച്ച ടെയ്യടപ്ടു്ത്. 

7.2.2. ഏ�ീകൃത വകുപ്പിടറെ പ്രധയാന ചുമതല�ൾ

ഏദ്കാപപിതമായ പ്രവർത്ന പദ്ധതപിക്്  കീഴപിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നു തരം 
പ്രവർത്നങ്ങളാണ് വരു്ത്.  

1. പദ്ധതപി പ്രവർത്നങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാലാകാലം 
ടെയ്തുവരു് ചുമതലകളും. ഇവ എലൊംതട് ഭരണഘെനയപിലും അനുബന്ധ 
സംസ്ഥാന നപിയമങ്ങളപിലും ലപിസ്റ് ടെയ്യടപ്ട്ടപിട്ടുള്ളവയാണ്.  

2. ദ്കന്ദാവപിഷ് കൃത സ് കീമുകളും പദ്ധതപികളും 
3. സംസ്ഥാനാവപിഷ് കൃത സ് കീമുകളും പദ്ധതപികളും 

ഇതുകൂൊടത ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തവം കാരഷ്ക്മവമായപി നെത്തു്തപിനുള്ള 
പപിന്തുണാസംവപിധാനവം സംസ്ഥാന-ദ്കന്ദ സർക്ാരുകൾക്കുദ്വണ്പി കാരഷ്ക്മമായ 
നപിരീക്ണവം ദ്മൽദ്നാട്ടവം ഒരുക്കുകയുമാണ്  ദ്വണ്ത് .

7.2.2.1. ഭരണഘെനയാപരമയായ പ്രധയാന ചുമതല�ൾ 

സംസ്ഥാന ഗവടമെന്റുകൾ ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകൾക്് കകമാറാവ് 
ചുമതലകൾ ഉൾടക്ാള്ളു് വപിഷയങ്ങൾ ഭരണഘെനയുടെ 73-ാം ദ്ഭേഗതപി 
നപിയമത്പിടല 11-ാം ടഷഡ്യുൾ പ്രകാരം നപിശ്ചയപിച്ചപിട്ടുണ്്. 74-ാം ദ്ഭേഗതപിയാവടട്ട 
12-ാം  ടഷഡ്യുളനുസരപിച്ചു നഗരപാലപികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ ഉൾടക്ാള്ളു് 
വപിഷയങ്ങളും പ്രതപിപാേപിച്ചപിരപിക്കുന്നു. ആർട്ടപിക്പിൾ 243 എ യും 243 ജപിയും ഈ 
പ്രവർത്ങ്ങൾ എലൊം തട് അതത്  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴപിയാണ് 
നെദ്ത്ണ്ത്. പല സ് കീമുകളുടെ കാരഷ്ത്പിലും  നെത്പിപ്് ഏജൻസപികളായപി ടവദ്വേടറ 
സംവപിധാനങ്ങളും നപിലവപിലുണ്്. ഭരണഘെനയപിടല 73, 74 ദ്ഭേഗതപികളുടെ ഭാഗമായപി 
ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകളും നഗര പാലപികാ സ്ഥാപനങ്ങളും നപിലവപിൽ വന്നു. പ്രസ്തുത 
ദ്ഭേഗതപികളുടെ ഭാഗമായപി 11 ഉം 12 ഉം പട്ടപികകൾ പഞ്ായത്തുകളും മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികളും 
എടന്ാടക് ടെയ്യണടമന്നു വഷ്വദ്ഛേേപിക്കുകയുമുണ്ായപി.   
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പട്ടപിക 11-ൽ ഉൽപ്ാേന ദ്മഖലയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് കൃഷപി, കൃഷപിവഷ്ാപനമുൾപ്ടെ 
ഭുവപികസനവം, ഭുപരപിഷ് ക്രണം നെപ്പിലാക്ലും, ഭുമപി സഞ്യപിച്ചു ഭദ്രടപ്ടുത്ലും, 
മണ്ണു സംരക്ണവം. ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവം, ജലമാദ്നജടമന്റും വാട്ടർടഷഡ്് 
ടഡ്വലപ്് ടമന്റും മൃഗസംരക്ണവം, ക്ീരവഷ്വസായവം  ദ്കാഴപിവളർത്ൽ, 
മത്ഷ്ബന്ധനം എ്ീ വപിഷയങ്ങളാണുള്ളത്. കൂൊടത സാമൂഹപികവനവൽക്രണവം 
കൃഷപിയപിെങ്ങളപിടല വനവൽക്രണവം എ്പിവദ്യാടൊപ്ം ടെറുകപിെ വനവപിഭവങ്ങൾ 
ടെറുകപിെ വഷ്വസായങ്ങൾ, ഭക്ഷ് സംസ് ക്രണ വഷ്വസായങ്ങളുൾടപ്ടെ, ഖാേപി, രോമ, 
കുെപിൽ വഷ്വസായങ്ങൾ, രോമീണ ഭവന നപിർമ്ാണം, എ്പിവ 8, 9, 10 ഇനങ്ങളായപി 
ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു. തുെർ്് കുെപിടവള്ളം, ഇന്ധനവം കാലപിത്ീറ്റയും ദ്റാഡുകളും 
കലുങ്കുകളും, പാലങ്ങളും, കെത്തുകളും ജല മാർഗങ്ങളും മറ്റു വാർത്ാ വപിനപിമയ 
മാർഗങ്ങളും വപിവരപിച്ചപിരപിക്കുന്നു. രോമീണ കവേയുതീകരണം, കവേയുത വപിതരണമുൾപ്ടെ 
പാരദ്പേരഷ്തര ഊർജ്ജദ്രോതസ്സുുകൾ ോരപിദ്ര ഉപശമന എ്ീ വപിഷയങ്ങൾക്കു പുറടമ 
വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം, കപ്രമറപിസ് കൂളുകളും ടസക്ൻഡ്റപി സ് കൂളുകളുമുൾടപ്ടെ, സാദ്ങ്തപിക 
പരപിശീലനവം ടതാഴപിലധപിഷ്പിത വപിേഷ്ാഭഷ്ാസവം, വദ്യാജന വപിേഷ്ാഭഷ്ാസവം 
അനൗപൊരപിക വപിേഷ്ാഭഷ്ാസവം, രേന്ഥശാലകൾ, സാംസ് കാരപിക പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
െന്കളും ദ്മളകളും തുെർ്് ലപിസ്റ് ടെയ്പിരപിക്കുന്നു. 

ടപാതുദ്ക്മവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട വപിഷയങ്ങൾ എ്നപിലയപിൽ 23 മുതൽ 29 
വടരയായപി ആദ്രാഗഷ്വം ശുെീകരണവം, ആശൂപത്രപികൾ, പ്രാഥമപിക ആദ്രാഗഷ് 
ദ്കന്ദങ്ങൾ, കവേഷ്ശാല, കുടുംബദ്ക്മം, സ്തീകളുടെയും കുട്ടപികളുടെയും അഭപിവൃദ്ധപി, 
സാമൂഹപിക ദ്ക്മം, ഭപി്ദ്ശഷപിക്ാരുടെ ഉൾടപ്ടെ വപിവപിധ  ദുർബല വപിഭാഗങ്ങളുടെ 
ദ്ക്മം, പ്രദ്തഷ്കപിച്ച് പട്ടപികജാതപിക്ാരുടെയും പട്ടപികദ്ഗാത്രവർഗക്ാരുടെയും, 
ടപാതു വപിതരണ സംവപിധാനം, ടപാതു മുതൽ സംരക്ണം എ്ീ വപിഷയങ്ങളാണ് 
ഉൾടപ്ടുത്പിയപിട്ടുള്ളത്.

പട്ടപിക 12 ലാകടട്ട ൌൺ പ്ാനപിംഗ്, ഭൂമപിയുടെ ഉപദ്യാഗവം ടകട്ടപിെങ്ങളുടെ 
നപിർമ്ാണവം നപിയന്തപിക്ൽ, സാപേത്പികവം സാമൂഹപികവമായ വപികസനത്പിനുള്ള 
ആസൂത്രണം, ദ്റാഡുകളും പാലങ്ങളും എ്പിവ ആേഷ് നാല് ഇനങ്ങളായപി 
ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു.

അഞ്്, ആറ് ഇനങ്ങളായപി ഗാർഹപിക, വഷ്ാവസായപിക, വാണപിജഷ് ആവശഷ്ങ്ങൾക്കുള്ള 
ജലവപിതരണം, ടപാതുജനാദ്രാഗഷ്ം, ശുെീകരണം, ആദ്രാഗഷ്സംരക്ണം, 
ഖരമാലപിനഷ് മാദ്നജ് ടമറെ്, എ്പിവയും, ഫയർ സർവീസുകൾ എഴാം ഇനമായും 
നഗരവൽക്രണവം പരപിസ്ഥപിതപി സംരക്ണവം കജവപരപിസ്ഥപിതപി സംബന്ധപിച്ച 
കാരഷ്ങ്ങളുടെ അഭപിവൃദ്ധപിയും എ്പിവ എട്ടാം ഇനമായും ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു. 

തുെർ്് ഭപി്ദ്ശഷപിക്ാരുൾടപ്ടെയുള്ള സമൂഹത്പിടല ദുർബല വപിഭാഗങ്ങളുടെ 
പരപിരക്, ദ്െരപിപരപിഷ് ക്രണവം ടമച്ചടപ്ടുത്ലും, നഗര ോരപിദ്രഷ് ഉപശമനം എ്ീ 
വപിഷയങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെ ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു. 

നഗരങ്ങളപിൽ പാർക്കുകൾ, ദ്താട്ടങ്ങൾ, കളപിസ്ഥലങ്ങൾ എ്പിവ ദ്പാലുള്ള 
സൗകരഷ്ങ്ങൾക്്  ഉള്ള ഏർപ്ാടുകൾ, സാംസ് കാരപികവം വപിേഷ്ാഭഷ്ാസപരവം 
കലാസ്വാേനാപരവമായ കാരഷ്ങ്ങളുടെ ദ്പ്രാത്ാഹനം എ്പിവ തുെർന്നും ശവമെക്ലും 
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ശവമെക്ം ടെയ്യു് സ്ഥലങ്ങളും, ശവോഹവം, ശവോഹത്പിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും 
കവേയുതശ്മശാനങ്ങളും, കന്നുകാലപി പൗണ്ടുകൾ, ജന്തുക്ദ്ളാടുള്ള ക്രൂരത തെയൽ 
എ്പിവ ഇതപിനുദ്ശഷമായും ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു.

ജനനമരണ രജപിസ് ദ്രേഷൻ ഉൾടപ്ടെയുള്ള ജനനമരണ സ്ഥപിതപിവപിവരക്ണക്് 
16-ാം നപേറായും ടതരുവ വപിളക്് പരപിപാലനവം പാർക്പിംഗ് സ്ഥലങ്ങളും ബസ് 
ദ്സ്റാപ്പുകളും ടപാതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വപിസർജ്ജനപ്പുരകളും, ഉൾടപ്ടെയുള്ള ടപാതു 
സൗകരഷ്ങ്ങൾ, അറവശാലകളുടെയും ദ്താലുറപ്ണപിശാലകളുടെയും നപിയന്തണം 
എ്പിവ 17, 18 ഇനങ്ങളായും പട്ടപിക ഉൾടപ്ടുത്പിരപിക്കുന്നു.

നപിലവപിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ഭരണഘെനാ ദ്ഭേഗതപികൾ വരു്തപിനു മുൻദ്പ 
നപിലവപിലുള്ളതായപിരുന്നു. പുതപിയ നപിയമങ്ങളപിലൂടെ സമരേമായ സൂക്ഷ്മ സ്ഥാപനങ്ങളും 
സംവപിധാനങ്ങളും നപിലവപിൽ വ്ദ്താടൊപ്ം തട് നപിയമപരമായും ഭരണപരമായും 
കാരഷ്ങ്ങൾ കകകാരഷ്ം ടെയ്യു് രീതപികൾ പുനർനപിശ്ചയപിക്ടപ്ടുകയുമു 
ണ്ായപി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹപിക നീതപിയും സാപേത്പിക 
വപികസനവം സാധഷ്മാക്കു് വപിധം പദ്ധതപി പ്രവർത്ങ്ങൾ ആവപിഷ് കരപിക്കു്തപിന് 
ഉദ്പാൽബലകമായപി ഒരു ഏകീകൃത ജപിലൊ പദ്ധതപിയും ഈ പദ്ധതപിയുടെ താദ്ക്ാൽ 
സംവപിധാനമായപി ജപിലൊ ആസൂത്രണ സമപിതപി ഭരണഘെനാ സ്ഥാപനം എ് നപിലയപിൽ 
നപിലവപിൽ വരപികയുണ്ായപി. നപിലവപിലുള്ള തനതു വകുപ്പുകൾക്് പുറദ്മ മറ്റു ബന്ധടപ്ട്ട 
വകുപ്പുകളപിൽ നപിന്നും ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥടര  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് വപിട്ടു 
ടകാടുക്കു്തപിനുള്ള വഷ്വസ്ഥയും നപിയമപരമാക്ടപ്ട്ടു. വപിശാലമായ അർത്ഥത്പിൽ 
ഭരണഘെന വളടര കൃതഷ്മായപി നപിർവെപിച്ചപിട്ടുള്ള വപിധം സാമൂഹപിക നീതപിയും സാപേത്പിക 
വപികസനവം ഉറപ്പു വരുത്തു്ത്പിനു  ഭരണഘെനയപിലും സംസ്ഥാന നപിയമങ്ങളപിലും 
പട്ടപികടപ്ടുത്പിയപിട്ടുള്ള വപിഷയങ്ങളും ചുമതലകളും നപിർവഹപിക്കു്തപിനാണ് ഈ 
ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥ സംവപിധാനമാടക ഉപദ്യാഗടപ്ടുദ്ത്ണ്ത്. ഒരു ജപിലൊ പദ്ധതപി 
എ് ഏദ്കാപപിത കാഴ്ചപ്ാെപിടറെ അെപിസ്ഥാനത്പിലാണ് ഈ ചുമതലകൾ 
നപിർവഹപിക്ടപ്ദ്െണ്ത്. എ്ാൽ നപിലവപിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ഒന്നും തട് ഈ 
പുതപിയ കാഴ്ചപ്ാെനുസരപിച്ചു പുനഃസംഘെപിപ്പിക്ടപ്ട്ടപിട്ടപിലെ. ജപിലൊ പദ്ധതപി രൂപീകരണ 
കാഴ്ചപ്ാെപിൽ ഇത്രടമാരു പുനഃസംഘെനയുടെ അെപിസ്ഥാനം തട് ഏദ്കാപനമാണ്. 

ഓദ്രാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്പിനകത്തും നപിയമപരമായും ഭരണപരമായും 
നപിശ്ചയപിക്ടപ്ട്ട ചുമതലകൾ ജനദ്കന്ദീകൃതമായ വപിധത്പിൽ നപിർവഹപിക്കു്തപിനാണ് 
ജനപ്രതപിനപിധപികൾ അദ്ധഷ്ക്ന്ാരയും ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥന്ാർ കൺവീനർമാരായും വഷ്തഷ്സ്ത 
സ്റാറെപിംഗ്  കമ്പിറ്റപികൾ നപിലവപിലുള്ളത്. പഞ്ായത്്, മുനപിസപിപ്ൽ നപിയമങ്ങളപിടല 
പട്ടപികകളപിൽ പറഞെപിരപിക്കു് ചുമതലകൾ തട്യാണ് ഭരണപരമായപി ദ്കന്ദ 
സംസ്ഥാന സർക്ാരുകൾ ഏൽപ്പിക്കു് മറ്റു പരപിപാെപികൾക്് പുറദ്മ സ്റാറെപിംഗ്  
കമ്പിറ്റപികൾ നപിർവഹപിദ്ക്ണ്പി വരു്തും.     

7.2.2.2.  പട്പി� 3, 4, 5 – ദ്�രള പഞ്യായത്തത് രയാജത് നപിയമം

ദ്കരള പഞ്ായത്് രാജ് നപിയമത്പിടല പട്ടപികകൾ 3,4,5 എ്പിവയപിലൂടെ 
യഥാക്രമം രോമ പഞ്ായത്തുകളും, ദ്്ാക്് പഞ്ായത്തുകളും, ജപിലൊ പഞ്ായത്തുകളും 
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നപിർവഹപിദ്ക്ണ് ചുമതലകൾ ദ്രഖടപ്ടുത്പിയപിരപിക്കുന്നു. രോമ പഞ്ായത്തുകളുടെ 
കാരഷ്ത്പിൽ അനപിവാരഷ് ചുമതലകളും ടപാതുചുമതലകളും കൂൊടത ദ്മഖല ചുമതലകളും 
പറഞെപിരപിക്കുന്നു. ദ്്ാക്്, ജപിലൊ പഞ്ായത്തുകളുടെ കാരഷ്ത്പിൽ ടപാതു ചുമതലകളും, 
ദ്മഖല ചുമതലകളും വഷ്ക്തമാക്പിയപിരപിക്കുന്നു.  

പട്പി� 3, 4, 5 
(എ) ഗ്യാമപഞ്യായത്തു�ളടെ അനപിവയാരധ് ചുമതല�ൾ

  ടകട്ടപിെ നപിർമ്ാണം നപിയന്തപിക്കുക, ടപാതുസ്ഥലങ്ങൾ കകദ്യറ്റം 
ടെയ്യടപ്ൊടത സംരക്പിക്കുക, പരപേരാഗത കുെപിടവള്ള ദ്രോതസ്സുകൾ 
സംരക്പിക്കുക, കുളങ്ങളും മറ്റ് ജലസംഭരണപികളും സംരക്പിക്കുക, രോമപഞ്ായത്പിടറെ 
ചുമതലയപിലുള്ള ജലമാർഗങ്ങളും കനാലുകളും പരപിരക്പിക്കുക, ഖരമാലപിനഷ്ങ്ങൾ 
ദ്ശഖരപിക്കുകയും  കകടയാഴപിയുകയും ടെയ്യുക, ദ്രവമാലപിനഷ്ം  നീക്ം ടെയ്യു്ത് 
ക്രമീകരപിക്കുക, ദ്പമാരപി മൂലമുണ്ാകു് ടവള്ളം ഒഴുക്പിക്ളയുക, പരപിസ്ഥപിതപി 
ആദ്രാഗഷ് രക്കമാക്പി സംരക്പിക്കുക, ടപാതുമാർക്റ്റുകൾ പരപിപാലപിക്കുക, 
സാംക്രമപിക ദ്രാഗവാഹപികടള നപിയന്തപിക്കുക, മൃഗങ്ങളുടെ കശാപ്്, മാംസം, 
മത്ഷ്ം, എളുപ്ത്പിൽ ദ്കടുവരു് മറ്റു ഭക്ഷ് വസ്തുക്ൾ എ്പിവയുടെ വപിൽപ്ന 
മുതലായവ നപിയന്തപിക്കുക, ഭക്ണശാലകടള നപിയന്തപിക്കുക, ഭക്ണത്പിൽ മായം 
ദ്െർക്കു്ത് തെയുക, ദ്റാഡുകളും മറ്റു ടപാതുമുതലുകളും സംരക്പിക്കുക, ടതരുവ് 
വപിളക്കുകൾ കത്പിക്കുകയും അവടയ പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക, ദ്രാഗപ്രതപിദ്രാധ 
നെപെപികൾ സ്വീകരപിക്കുക, ദ്രാഗപ്രതപിദ്രാധത്പിനും നപിയന്തണത്പിനുമായപി 
ദ്േശീയതലത്പിലും സംസ്ഥാനതലത്പിലുമുള്ള തന്തങ്ങളും പരപിപാെപികളും ഫലപ്രേമായപി 
നെപ്ാക്കുക, ശവപ്റമ്പുകളും ശ്മശാനങ്ങളും സ്ഥാപപിക്കുകയും സംരക്പിക്കുകയും 
ടെയ്യുക, അപകെകരവം അസഹഷ്കരവമായ വഷ്ാപാരങ്ങൾക്് കലസൻസ് 
നൽകുക, ജനനവം മരണവം രജപിസ്റർ ടെയ്യുക, കുളപിക്െവകളും, അലക്കുകെവകളും 
സ്ഥാപപിക്കുക, കെത്തുകൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, വാഹനങ്ങൾ പാർക്് ടെയ്യു്തപിനുള്ള 
താവളങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, യാത്രക്ാർക്ായപി ടവയപിറ്റപിംഗ് ടഷഡ്ഡുകൾ നപിർമ്പിക്കുക, 
ടപാതുസ്ഥലങ്ങളപിൽ മൂത്രപ്പുരകളും കക്കുസുകളും കുളപിസ്ഥലങ്ങളും ഏർടപ്ടുത്തുക, 
ദ്മളകളുടെയും ഉത്വങ്ങളുടെയും നെത്പിപ്് ക്രമീകരപിക്കുക, വളർത്തുനായ്ക്കൾക്് 
കലസൻസ് നൽകുകയും അലഞ്ഞുനെക്കു് നായ്ക്കടള ഇലൊയ്മ ടെയ്യുകയും ടെയ്യുക 
എ്പിവയാണ് പട്ടപിക മൂ്പിൽ പറഞെപിരപിക്കു് രോമപഞ്ായത്തുകളുടെ അനപിവാരഷ് 
ചുമതലകൾ.

(ബപി) ടപയാതുവയായ ചുമതല�ൾ

അവശഷ് സ്ഥപിതപിവപിവരക്ണക്കുകൾ ദ്ശഖരപിക്കുകയും കാലാനുസൃതമാക്കുകയും 
ടെയ്യുക, സ്വാശ്രയ പ്രവർത്കടര സംഘെപിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടായ പ്രവർത്നങ്ങളപിൽ 
ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുകയും ടെയ്യുക, മപിതവഷ്യം ശീലപിക്കു്തപിന് പ്രൊരണപരപിപാെപികൾ 
സംഘെപിപ്പിക്കുക, മേഷ്പാനം, ലഹരപിമരുന്നുകളുടെ ഉപദ്യാഗം, സ്തീധനം, സ്തീകടളയും 
കുട്ടപികടളയും പീഡ്പിപ്പിക്കുക തുെങ്ങപിയ സാമൂഹഷ്തപിന്കൾടക്തപിടര ദ്ബാധവൽക്രണം 
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നെത്തുക, വപികസനത്പിടറെ എലൊ ഘട്ടങ്ങളപിലും പരമാവധപി ജനപങ്ാളപിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്തുക, പ്രകൃതപിദ്ക്ാഭമുണ്ാകുദ്പോൾ ദുരപിതാശ്വാസ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സംഘെപിപ്പിക്കുക,പരപിസ്ഥപിതപി സംബന്ധപിച്ച ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തുകയും 
അതപിടറെ ഉ്മനത്പിനായപി പ്രാദ്േശപിക പ്രവർത്ന പരപിപാെപികൾക്് ദ്പ്രരണ 
നൽകുകയും ടെയ്യുക, സഹകരണ ദ്മഖല വപികസപിപ്പിക്കുക, സാമുോയപിക ഐകഷ്ം 
ടമച്ചടപ്ടുത്തുക, വപികസനാവശഷ്ങ്ങൾക്് ഭൂമപി സൗജനഷ്മായപി വപിട്ടുടകാടുക്കു്തുൾടപ്ടെ 
പണമാദ്യാ വസ്തുക്ളാദ്യാ പ്രാദ്േശപികമായപി വപിഭവ സമാഹരണം നെത്തുക, 
ദുർബലവപിഭാഗങ്ങൾക്പിെയപിൽ നപിയമ ദ്ബാധവൽക്രണം പ്രെരപിപ്പിക്കുക, 
സാപേത്പിക കുറ്റങ്ങൾടക്തപിടര പ്രൊരണം നെത്തുക, പാവടപ്ട്ടവടര ദ്കന്ദീകരപിച്ച് 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളും രൂപീകരപിക്കുക, പൗരധർമ്ടത്പ്റ്റപി 
ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തുക എ്പിങ്ങടന 14 ടപാതു ചുമതലകൾ ടകാടുത്തപിരപിക്കുന്നു.

(സപി)  ദ്മഖയാലയാെപിസ്യാനത്തപിലുള്ള ചുമതല�ൾ

ദ്മഖലാെപിസ്ഥാനത്പിൽ കൃഷപിയുടെ ഭാഗമായപി തരപിശുഭൂമപികളപിലും പ്രാന്പ്രദ്േശ 
ങ്ങളപിലും കൃഷപി ടെയ്യപിപ്പിക്കുക, ഭൂമപിയുടെ പരമാവധപി ഉപദ്യാഗം ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
മണ്ണു സംരക്ണം നെത്തുക, കജവവളം ഉൽപ്ാേനം, തെയണകൾ സ്ഥാപപിക്കുക, 
സഹകരണ കൂട്ടുകൃഷപി സമ്പ്രോയം ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക, കൃഷപിക്ാർക്പിെയപിൽ 
സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരപിക്കുക,  ഉേഷ്ാനകൃഷപിയും പച്ചക്റപി കൃഷപിയും 
ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക, കാലപിത്ീറ്റവപിള വപികസനം,  സസഷ്സംരക്ണം, 
വപിത്തുൽപ്ാേനം, കൃഷപിയപിെങ്ങളുടെ യന്തവൽക്രണം,  കൃഷപിഭവനുകളുടെ നെത്പിപ്് 
എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും.

മൃഗസംരക്ണത്പിനും ക്ീദ്രാൽപ്ാേനത്പിനും എ്ീ ചുമതലകൾക്്  കീടഴ 
കന്നുകാലപി വപികസന പരപിപാെപികൾ, ക്പിദ്രാൽപ്ാേനം, ദ്കാഴപി, ദ്തനീച്ച പ്പി, ആെ്, 
മുയൽ ഇവ വളർത്തുക, മൃഗാശുപത്രപികൾ നെത്തുക, ഐ സപി ഡ്പി പപി ഉപദ്കന്ദങ്ങൾ 
നെത്തുക, മൃഗങ്ങൾക്ായുള്ള പ്രതപിദ്രാധ ആദ്രാഗഷ് പരപിപാെപികൾ, മൃഗങ്ങദ്ളാടുള്ള ക്രൂരത 
തെയുക, പ്രതയുൽപ്ാേനക്മതാ വപികസന പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുക, മൃഗജനഷ്മായ 
ദ്രാഗങ്ങൾ നപിയന്തപിക്കുക എ്ീ ചുമതലകളും ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു.

ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഒരു രോമപഞ്ായത്തു പ്രദ്േശത്പിനകത്് 
വരു് എലൊ ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവം പദ്ധതപികളും പരപിപാലപിക്കുകയും നെപ്ാക്കുകയും 
ടെയ്യുക, എലൊ സൂക്് മ ജലദ്സെന പദ്ധതപികളും നെപ്ാക്കുകയും പരപിപാലപിക്കുകയും 
ടെയ്യുക, ജലസംരക്ണം പ്രാവർത്പികമാക്കുക.

മത്ഷ്ബന്ധനത്പിനു കീഴപിൽ കുളത്പിടല മത്ഷ് സപേത്പിടറെ വപികസനവം 
ശുദ്ധജലത്പിദ്ലയും ക്ാരജലത്പിദ്ലയും മീൻ വളർത്ലും സമുദ്രവപിഭവ വപികസനവം 
നെപ്ാക്കുക, മത്ഷ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉൽപ്ാേനവം വപിതരണവം വപികസപിപ്പിക്കുക, 
മീൻപപിടുത്ത്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വപിതരണം ടെയ്യുക, മത്ഷ് വപിപണനത്പിനുള്ള 
സഹായം നൽകുക, മത്ഷ്ടത്ാഴപിലാളപി കുടുംബങ്ങൾക്് കുറഞെ അെപിസ്ഥാന 
സൗകരഷ്ങ്ങൾ നൽകുക, മത്ഷ്ടത്ാഴപിലാളപി ദ്ക്മ പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുക എ്ീ 
ചുമതലകൾ നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.
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സാമൂഹഷ്വനവത്ക്രണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് കാലപിത്ീറ്റദ്ക്ാ വപിറകപിദ്നാ 
ദ്വണ്പിയുള്ള വഷ്ക്ങ്ങളും ഫലവൃക്ങ്ങളും ഉൽപ്ാേപിപ്പിക്കുക, വഷ്ക്ം 
നട്ടുപപിെപിപ്പിക്കു്തപിനും പരപിസ്ഥപിതപി ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തു്തപിനുമായപി 
പ്രൊരണങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുക, പാഴ്ഭൂമപി വനവൽക്രപിക്കുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ 
നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

ടെറുകപിെ വഷ്വസായങ്ങളുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് കുെപിൽ രോമീണ വഷ്വസായങ്ങൾ 
ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുക, കകടത്ാഴപിലുകൾ ദ്പ്രത്ാഹപിപ്പിക്കുക പരപേരാഗതവം 
ടെറുതുമായ വഷ്വസായങ്ങൾ വപികസപിപ്പിക്കുക.

ഭവന നപിർമ്ാണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഭവനങ്ങൾ നൽകുക, രോമീണ ഭവനനപിർമ്ാണ 
പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുക, അഭയദ്കന്ദങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണ പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുക 
എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും ടെദ്യ്യണ്താണ്.

ജലവപിതരണമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഒരു രോമപഞ്ായത്പിനകത്തുള്ള ജലവപിതരണ  
പദ്ധതപികളുടെ നെത്പിപ്്, ഒരു രോമപഞ്ായത്പിനകത്തുള്ള ജലവപിതരണ പദ്ധതപികൾ 
സംവപിധാനടപ്ടുത്തുക എ്ീ പ്രവർത്നങ്ങളും

വപിേയുഛേക്തപിയും ഊർജ്ജവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് നപിരത്തു വപിളക്കുകൾ സ്ഥാപപിക്കുകയും 
പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക, കജവവാതകത്പിടറെ ഉപദ്ഭാഗം ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുക 
എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

വപിേഷ്ാഭഷ്ാസ കാരഷ്ത്പിൽ സർക്ാർ പ്രീ-കപ്രമറപി സ് കൂളുകളുടെയും കപ്രമറപി 
സ് കൂളുകളും നെത്പിപ്്, സാക്രതാ പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുക, വായനശാലകളുടെയും 
രേന്ഥ ശാലകളുടെയും നെത്പിപ്പും ദ്പ്രാത്ാഹനവം എ്പിവയും

ടപാതുമരാമത്് കാരഷ്ത്പിൽ ഒരു രോമപഞ്ായത്പിനുള്ളപിടല രോമീണ ദ്റാഡുകൾ 
നപിർമ്പിക്കുകയും പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക, സർക്ാരപിൽ നപിന്നും കകമാറ്റം 
ടെയ്തുകപിട്ടപിയതുൾടപ്ടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് ദ്വണ്പിയുള്ള ടകട്ടപിെ നപിർമ്ാണം 
നെത്തുക എ്പിവയും ടെദ്യ്യണ്താണ്

ടപാതുജനാദ്രാഗഷ്വം ശുെീകരണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഡ്പിസ് ടപൻസറപികളും 
പ്രാഥമപികാദ്രാഗഷ് ദ്കന്ദങ്ങളും ഉപദ്കന്ദങ്ങളും (എലൊത്രം െപികപിത്ാ 
സമ്പ്രോയങ്ങളപിലും ടപടു്വ) നെത്തുക, മാതൃശപിശുദ്ക്മ ദ്കന്ദങ്ങൾ നെത്തുക, 
ദ്രാഗവപിമുക്തപിയും മറ്റ് പ്രതപിദ്രാധ നെപെപികളും നെത്തുക, കുടുംബദ്ക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപ്ാക്കുക, ശുെീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്ാക്കുക എ്ീ പ്രവർത്നങ്ങളും 
സാമൂഹപികദ്ക്മവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് അങ്ണവാെപികൾ നെത്തുക, അഗതപികൾക്കും 
വപിധവകൾക്കും വപികലാംഗർക്കും കർഷകടത്ാഴപിലാളപികൾക്കുമുള്ള ടപൻഷൻ 
അനുവേപിക്കുകയും വപിതരണം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുക, ടതാഴപിലപിലൊയ്മ ദ്വതനം 
അനുവേപിക്കുകയും വപിതരണം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുക, വപിധവകളുടെ ടപൺമക്ളുടെ 
വപിവാഹത്പിന് ധനസഹായം അനുവേപിക്കുക, േരപിദ്ര വപിഭാഗങ്ങൾക്് ഗ്രൂപ്് ഇൻഷ്വറൻസ് 
പദ്ധതപി നെപ്ാക്കുക എ്പിവയും ടെദ്യ്യണ്താണ്.
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ോരപിദ്രഷ് നപിർമ്ാർജ്ജനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് േരപിദ്രടര കടണ്ത്തുക, പാവടപ്ട്ടവർക്് 
പ്രദ്തഷ്കപിച്ച് സ്തീകൾക്്, സ്വയം ടതാഴപിലും ഗ്രൂപ്് എംദ്പ്ായ് ടമൻറും പദ്ധതപികൾ 
നെപ്ാക്കുക, പാവടപ്ട്ടവർക്് തുെർച്ചയായപി ടമച്ചം കപിട്ടത്ക്തരത്പിൽ  സാമൂഹപിക 
ആസ്തപികൾ  ഉണ്ാക്കുക എ്പിവയും പട്ടപികജാതപി – പട്ടപികവർഗ വപികസനവമായപി 
ബന്ധടപ്ട്ട് എസ് സപി പപി, െപി എസ് പപി ഇവയുടെ കീഴപിൽ ഗുണദ്ഭാക്താക്ടള 
ലക്ഷ്മാക്പിയുള്ള പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുക, പട്ടപികജാതപി  പട്ടപികവർഗങ്ങൾക്കു് ദ്വണ്പി 
നഴ് സറപി സ് കൂളുകൾ നെത്തുക, പട്ടപിക ജാതപി – പട്ടപികവർഗ വാസദ്കന്ദങ്ങളപിൽ 
അെപിസ്ഥാന സൗകരഷ്ങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, പട്ടപികജാതപി – പട്ടപികവർഗ 
വപിേഷ്ാർത്ഥപികൾക്് സഹായം നൽകുക, പട്ടപികജാതപി – പട്ടപികവർഗങ്ങൾക്്  
ആവശഷ്മുള്ളദ്പ്ാൾ സഹായം നൽകുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

കായപിക വപിദ്നാേവം സാംസ് കാരപിക കാരഷ്ങ്ങളുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് 
കളപിസ്ഥലങ്ങൾ നപിർമ്പിക്കുക, സാംസ് കാരപിക നപിലയങ്ങൾ സ്ഥാപപിക്ൽ എ്ീ 
ഉത്രവാേപിത്ങ്ങളും ടപാതുവപിതരണ സമ്പ്രോയവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ടപാതുവപിതരണ 
സമ്പ്രോയത്പിടനതപിടരയുള്ള പരാതപികൾ പരപിദ്ശാധപിക്കുകയും നപിവാരണ മാർഗങ്ങൾ 
കടണ്ത്പി നെപ്ാക്കുകയും ടെയ്യുക, അളവ - തൂക്ങ്ങൾ സംബന്ധപിച്ച കുറ്റങ്ങൾ 
ടക്തപിടര പ്രൊരണം സംഘെപിപ്പിക്കുക, ദ്റഷൻകെകളുടെയും മാദ്വലപിദ്സ്റാറുകളുടെയും 
നീതപി ദ്സ്റാറുകളുടെയും മറ്റ് ടപാതുവപിതരണ സമ്പ്രോയങ്ങളുടെയും ടപാതുവായ 
ദ്മൽദ്നാട്ടവം മാർഗനപിർദ്ദേശവം, ആവശഷ്ടമങ്പിൽ പുതപിയ ടപാതുവപിതരണ ദ്കന്ദങ്ങൾ 
ആരംഭപിക്കുകയും ടെയ്യുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

പ്രകൃതപിദ്ക്ാഭ ദുരപിതാശ്വാസത്പിടറെ കാരഷ്ത്പിൽ ദുരപിതാശ്വാസ ദ്കന്ദങ്ങൾ 
പരപിപാലപിക്കുകയും, പ്രകൃതപിദ്ക്ാഭവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട പണപികൾ നെത്തുക. 
ആസ്തപികൾക്കുണ്ാകു് നാശനഷ്ങ്ങൾ പരപിഹരപിക്കു് ദ്ജാലപി എ്പിവ 
നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്. 

സഹകരണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് രോമപഞ്ായത്് അതപിർത്പിക്കുള്ളപിൽ 
സഹകരണസംഘങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുകയും നപിലവപിലുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങടള 
ശക്തപിടപ്ടുത്തുകയും ദ്വണ്താണ്.

നയാലയാം പട്പി�: ദ്്യാക്ത് പഞ്യായത്തപിടല ചുമതല�ൾ

ദ്്ാക്് പഞ്ായത്തുകളുടെ ടപാതുവായ ചുമതലകൾ ദ്്ാക്്  തലത്പിൽ  സർക്ാർ  
സർക്ാരപിതര സാദ്ങ്തപിക കവേഗ്ഷ്ം ഉപദ്യാഗടപ്ടുത്തുക, രോമപഞ്ായത്തുകൾക്് 
സാദ്ങ്തപിക സഹായം നൽകുക എ്പിവയും ആവർത്നം ഒഴപിവാക്കു്തപിനായപി 
രോമപഞ്ായത്പിടറെ പദ്ധതപികൾ കണക്പിടലടുത് ദ്ശഷം പദ്ധതപികൾ 
തയ്യാറാക്കുകയും ബാക്് ദ്വഡ്്, ദ്ഫാർദ്വഡ്് ലപിദ്ങ്ജ് നൽകുകയും ടെയ്യുകയുമാണ്.

ദ്മഖലാെപിസ്ഥാനത്പിലുള്ള ചുമതലകളുടെ കാരഷ്ത്പിൽ  കൃഷപിയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് 
രോമീണ തലത്പിൽ നെപ്ാക്കു് പദ്ധതപികൾക്ായപി കൃഷപിക്ാടര പരപിശീലപിപ്പിക്കുക, 
രോമീണതലത്പിലുള്ള പദ്ധതപികൾക്ാവശഷ്മായ കാർഷപികനപിദ്വശങ്ങൾ എർടപ്ടുത്തുക, 
കാർഷപിക പ്രേർശനങ്ങൾ നെത്തുക, ദ്്ാക്്  പഞ്ായത്് പ്രദ്േശത്പിനുള്ളപിൽ  
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വരു് നീർമറപികൾ പരപിപാലപിക്കുക, കാർഷപിക വായ്പ സ്വരൂപപിക്കുക, പട്ടുനൂൽ കൃഷപി 
ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്. 

മൃഗസംരക്ണവം ക്ീദ്രാൽപ്ാേനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ടവറ്ററപിനറപി ദ്പാളപി 
ക്പിനപിക്കുകളും ദ്മഖലാ കൃത്രപിമ ബീജസങ്ലനദ്കന്ദങ്ങളും നെത്തുക, മൃഗസംരക്ണത്പിൽ 
വപിേഗ് ദ്സവനം നൽകുക, കന്നുകാലപി – ദ്കാഴപി പ്രേർശനങ്ങൾ നെത്തുക എ്ീ 
കാരഷ്ങ്ങൾ ടെദ്യ്യണ്താണ്.

ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഒ്പിലധപികം രോമപഞ്ായത്തുകൾ 
ക്ായുള്ള എലൊ ലപിഫ്റ് ഇറപിദ്ഗഷൻ പദ്ധതപികളും  ടെറുകപിെ ജലദ്സെന പദ്ധതപികളും 
നെപ്ാക്കുകയും പരപിപാലപിക്കുകയും ടെദ്യ്യണ്താണ്.

മത്ഷ്ബന്ധനത്പിൽ പരപേരാഗത കെവകളുടെ വപികസനവം ടെറുകപിെ 
വഷ്വസായത്പിടറെ കാരഷ്ത്പിൽ മപിനപി ഇൻഡ്സ് രേപിയൽ എദ്സ്ററ്റുകൾ സ്ഥാപപിക്കുക, 
എസ് എസ് ഐ യുടെ മൂ്പിടലാ്് നപിദ്ക്പപരപിധപിദ്യാടു കൂെപിയുള്ള വഷ്വസായങ്ങൾ 
ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക, വഷ്വസായ ദ്മഖലയപിൽ സ്വയംടതാഴപിൽ പദ്ധതപികൾ 
ആവപിഷ് ക്രപിക്കുക എ്ീ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ണം. 

ഭവന നപിർമ്ാണത്പിൽ ടെലവ് കുറഞെ ഭവന നപിർമ്ാണം പ്രെരപിപ്പിക്കുക, ഭവന 
നപിർമ്ാണ സഹകരണ സംഘങ്ങടള ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക.

വപിേയുഛേക്തപിയും ഊർജ്ജവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് പാരപേദ്രഷ്തര ഊർജ്ജ ദ്രോതസ്സുകൾ 
വപികസപിപ്പിക്ലും വപിേഷ്ാഭഷ്ാസത്പിടറെ കാരഷ്ത്പിൽ സർക്ാർ വഷ്വസായ പരപിശീലന 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നെത്പിപ്പും ടപാതുമരാമത്് കാരഷ്ത്പിൽ ടപാതുജനാദ്രാഗഷ്വം 
ശുെീകരണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ദ്്ാക്്  പഞ്ായത്പിനുള്ളപിൽ എലൊതരം െപികപിൽസാ 
സമ്പ്രോയങ്ങളപിലുമുള്ള സാമൂഹപികാദ്രാഗഷ് ദ്കന്ദങ്ങളും താലൂക്കു് ആശൂപത്രപികളും 
നെത്തുകയും സാമൂഹപികദ്ക്മകാരഷ്ത്പിൽ  ഐ സപി ഡ്പി എസ്സുകൾ നെത്തുകയും 
ദ്വണം. ോരപിദ്രഷ് നപിർമ്ാർജ്ജനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് രോമപഞ്ായത്തുകളുമായപി 
സഹകരപിച്ച് ടതാഴപിൽ സുരക്ാ പദ്ധതപികൾ ആസൂത്രണം  ടെയ്യുകയും നെപ്ാക്കുക, 
പാവടപ്ട്ടവർക്് സ്വയംടതാഴപിൽ ടെയ്യു്തപിനുള്ള അഭപിരൂെപി വർദ്ധപിപ്പിക്കുകയും 
ോരപിദ്രഷ്ദ്രഖക്് താടഴയുള്ള ആളുകൾക്് ദ്വതനദ്ത്ാടുകൂെപിയ ടതാഴപിൽ നൽകുകയും 
ടെയ്യുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

പട്ടപിക ജാതപി – പട്ടപികവർഗ വപികസനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് പ്രീടമരേപിക് ദ്ഹാസ്റലുകൾ 
നെത്തുക, പട്ടപിക ജാതപി പട്ടപികവർഗക്ാർക്് ദ്വണ്പിയുള്ള സഹകരണസംഘങ്ങൾ 
വളർത്തുകയും സഹകരണ കാരഷ്ത്പിൽ ദ്്ാക്്  പഞ്ായത്് അതപിർത്പിക്കുള്ളപിൽ 
സഹകരണസംഘങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുകയും,  സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങടള 
ശക്തപിടപ്ടുത്തുകയും ടെയ്യുക എ്ത്  ദ്്ാക്്  പഞ്ായത്തുകളുടെ ചുമതലകളാണ്.

അഞ്യാം പട്പി�: ജപില്യാ പഞ്യായത്തു�ളടെ ചുമതല�ൾ

ജപിലൊ പഞ്ായത്തുകളുടെ ചുമതലകളപിൽ, സർക്ാർ  സർക്ാരപിതര  സ്ഥാപന 
ങ്ങളപിൽ നപി്് ലഭഷ്മാകു് സാദ്ങ്തപിക കവേഗ്ഷ്ം സമാഹരപിക്കുക, ദ്്ാക്്  
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പഞ്ായത്തുകൾക്കും രോമപഞ്ായത്തുകൾക്കും മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികൾക്കും സാദ്ങ്തപിക 
സഹായം നൽകുക, ആവർത്നം ഒഴപിവാക്കു്തപിനായപി രോമപഞ്ായത്തുകളുടെയും 
ദ്്ാക്്  പഞ്ായത്തുകളുടെയും പദ്ധതപികൾ കണക്പിടലടുത്ദ്ശഷം പദ്ധതപികൾ 
തയ്യാറാക്കുകയും ദ്ഫാർദ്വഡ്്, ബാക്് ദ്വഡ്് ലപിദ്ങ്ജ് നൽകുകയും ടെയ്യുക എ്പിവ 
ടപാതുവായ ചുമതലകളാണ്.

ദ്മഖലാെപിസ്ഥാനത്പിലുള്ള ചുമതലകളപിൽ കൃഷപിയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ദ്മഖലാ 
കൃഷപിയപിെങ്ങളും ഗദ്വഷണദ്കന്ദങ്ങളും ഒഴപിടകയുള്ള കൃഷപിയപിെങ്ങൾ നെത്തുക, 
ഒ്പിലധപികം ദ്്ാക്്  പഞ്ായത്തു പ്രദ്േശങ്ങൾ ഉൾടക്ാള്ളു് നീർമറപികളപിൽ 
സംദ്യാജപിത നീർമറപികൾ നെത്തുക, കാർഷപിക നപിദ്വശങ്ങൾക്് വഷ്വസ്ഥ ടെയ്യുക, 
മണ്് പരപിദ്ശാധപിക്കുക, കീെങ്ങടള നപിയന്തപിക്കുക, കാർഷപിദ്കാൽപ്ങ്ങളുടെ 
വപിപണനം നെത്തുക, അലങ്ാര ടെെപികൾ കൃഷപി ടെയ്യുക, കാർഷപിക സഹകരണം 
വളർത്തുക, വാണപിജഷ് വപിളകടള വപികസപിപ്പിക്കുക, ബദ്യാടെക് ദ്നാളജപി  
പ്രദ്യാഗപിക്കുക, പുതുമയുള്ള ഫീൽഡ്് രേയലുകളും കപലറ്റ് ദ്പ്രാജക്റ്റുകളും പ്രെരപിപ്പിക്കുക, 
തദ്ദേശീയമായപി ആവശഷ്മായ ഗദ്വഷണവം വപികസനവം നെത്തുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ 
നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

മൃഗസംരക്ണവം ക്ീദ്രാൽപ്ാേനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ജപിലൊതല 
മൃഗാശുപത്രപികളും പരീക്ണശാലകളും നെത്തുക, ക്ീരവപികസന യൂണപിറ്റുകൾ നെത്തുക, 
ക്ീദ്രാൽപ്ാേനസഹകരണസംഘങ്ങടള ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക, റീജപിയണൽ 
ഫാമുകളലൊത് ഫാമുകളും ബ്ീഡ്പിങ്ങ് ഫാമുകളും ഗദ്വഷണ ദ്കന്ദങ്ങളും നെത്തുക, 
ജപിലൊതല പരപിശീലനം നെപ്ാക്കുക,ദ്രാഗപ്രതപിദ്രാധ പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുക, 
ഫീൽഡ്് രേയലുകളുടെയും കപലറ്റ് പദ്ധതപികളുടെയും നൂതന മാർഗങ്ങൾ പ്രെരപിപ്പിക്കുക, 
പ്രാദ്േശപിക പ്രസക്തപിയുള്ള ഗദ്വഷണവം വപികസനവം എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ 
നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഭൂഗർഭ ജലദ്രോതസ്സുകൾ 
വപികസപിപ്പിക്കുക, ഒ്പിലധപികം ദ്്ാക്് പഞ്ായത്തുകടള ഉൾടപ്ടുത്പിയുള്ള ടെറുകപിെ 
ജസദ്ലെന പദ്ധതപികൾ നപിർമ്പിക്കുകയും സംരക്പിക്കുകയും ടെയ്യുക, കമാൻഡ്്  
ഏരപിയ വപികസപിപ്പിക്കുക എ്ീ ചുമതലകൾ ടെയ്യാവ്താണ്.

മത്ഷ്ബന്ധന കാരഷ്ത്പിൽ മത്ഷ് വപിപണനത്പിനുള്ള സംവപിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുക, മത്ഷ് കൃഷപി വപികസന ഏജൻസപികൾ നപിയന്തപിക്കുക, ജപിലൊതല മീൻ 
വളർത്ൽ ദ്കന്ദങ്ങൾ വല നപിർമ്ാണയൂണപിറ്റുകൾ, മത്ഷ്വപിപണന ദ്കന്ദങ്ങൾ, 
തീറ്റമപില്ലുകൾ, ഐസ് പ്ാന്റുകൾ, ശീതീകരണപികൾ ഇവ നപിയന്തപിക്കുക, ഫപിഷറീസ് 
സ് കൂളുകൾ നപിയന്തപിക്കുക, നൂതന സദ്ങ്തപിക വപിേഷ്കൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, മത്ഷ് 
ടതാഴപിലാളപികൾക്ാവശഷ്മായ സാമരേപികൾ നൽകുക, മത്ഷ്ടത്ാഴപിലാളപി 
സഹകരണസംഘങ്ങൾ ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക എ്ീ ചുമതലകളും ടെദ്യ്യണ്താണ് . 

ടെറുകപിെ വഷ്വസായങ്ങൾ നെത്തു് കാരഷ്ത്പിൽ ജപിലൊ വഷ്വസായദ്കന്ദങ്ങൾ 
നപിയന്തപിക്കുക, ടെറുകപിെ വഷ്വസായങ്ങൾ ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുക, ഇൻഡ്സ്ടപിയൽ 
എദ്സ്ററ്റുകൾ സ്ഥാപപിക്കുക, ഉൽപ്്ങ്ങൾ വപിറ്റഴപിക്ാനായപി പ്രേർശനങ്ങൾ 
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സംഘെപിപ്പിക്കുക, വഷ്വസായസംരംഭ വപികസന പരപിപാെപികൾ നെത്തുക, ഉൽപ്്ങ്ങളുടെ 
വപിപണനം നെത്തുക, പരപിശീലനം നൽകുക, ഇൻപുട്ട്  സർവീസും, ദ്കാമൺടഫസപിലപിറ്റപി 
ടസറെറുകളും ഉണ്ാക്കുക,  വഷ്വസായ വപികസന വായ്പ പദ്ധതപികൾ നെപ്പിലാക്കുക 
എ്ീ ചുമതലകളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

ഭവന നപിർമ്ാണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ടകട്ടപിെ സമുച്ചയവം അെപിസ്ഥാന സൗകരഷ് 
വപികസനവം നെപ്പിലാക്കുക, ഭവന നപിർമ്ാണത്പിനുള്ള പണം സ്വരൂപപിക്കുക 
എ്പിവയും ജലവപിതരണ കാരഷ്ത്പിൽ ഒ്പിലധപികം രോമപഞ്ായത്തുകൾ 
ഉൾടപ്ടു് പ്രദ്േശങ്ങളപിൽ ജലവപിതരണ പദ്ധതപികൾ നെപ്പിലാക്കുക, ഒ്പിലധപികം 
രേമാപഞ്ായത്തുകൾ ഉൾടക്ാള്ളു് പ്രദ്േശങ്ങളപിടല ജലവപിതരണ പദ്ധതപികൾ 
ഏടറ്റടുക്കുക എ്ീ ചുമതലകളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

വപിേയുഛേക്തപിയും ഊർജവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട്  കമദ്ക്രാ കഹഡ്ൽ പദ്ധതപികൾ 
ഏടറ്റടുക്കുക, വപിേയുഛേക്തപി വപികസനത്പിനായപി മുൻഗണന നൽദ്കണ് സ്ഥലങ്ങൾ 
തീരുമാനപിക്കുക എ്ീ പ്രവർത്നങ്ങളും വപിേഷ്ാഭഷ്ാസത്പിടറെ കാരഷ്ത്പിൽ സർക്ാർ 
കഹസ് കൂളുകളുടെ നെത്പിപ്് (കഹസ് കൂളുകദ്ളാടൊപ്മുള്ള ദ്ലാവർ കപ്രമറപി, അപ്ർ 
കപ്രമറപി വപിഭാഗങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെ), സർക്ാർ ഹയർടസക്ൻഡ്റപി സ് കൂളുകളുടെ 
നെത്പിപ്്, സർക്ാർ സാദ്ങ്തപിക സ് കൂളുകളുടെ നെത്പിപ്്, സർക്ാർ ടതാഴപിലധപിഷ്പിത 
പരപിശീലനദ്കന്ദങ്ങളുടെയും ദ്പാളപിടെക് നപിക്കുകളുടെയും നെത്പിപ്്, സർക്ാർ 
ടതാഴപിലധപിഷ്പിത ഹയർടസക്റെറപി സ് കൂളുകളുടെ നെത്പിപ്്, വപിേഷ്ാഭഷ്ാസത്പിനും 
പരപിശീലനത്പിനുമുള്ള ജപിലൊ ഇൻസ്റപിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ നെത്പിപ്്, വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം സംബന്ധപിച്ച് 
ദ്കന്ദ സംസ്ഥാന സ് ദ്പാൺദ്സഡ്് പരപിപാെപികടള ഏദ്കാപപിപ്പിക്ൽ എ്ീ 
ചുമതലകളും ജപിലൊ പഞ്ായത്പിനുണ്്.

ടപാതുമരാമത്തുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ദ്മജർ ജപിലൊ ദ്റാഡുകൾ ഒഴപിടകയുള്ള 
ജപിലൊ പഞ്ായത്പിൽ നപിക്പിപ്തമായ എലൊ ജപിലൊ ദ്റാഡുകളും നപിർമ്പിക്കുകയും 
സംരക്പിക്കുകയും ടെയ്യുകയും, കകമാറ്റം ടെയ്യടപ്ട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ായപി 
ടകട്ടപിെങ്ങൾ നപിർമ്പിക്കുകയും ടപാതുജനാദ്രാഗഷ്വം ശുെീകരണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് 
എലൊ െപികപിത്ാ സമ്പ്രോയങ്ങളപിലുമുള്ള ജപിലൊ ആശുപത്രപികൾ നപിയന്തപിക്കുകയും, 
പ്രദ്തഷ്ക വപിഭാഗത്പിൽടപ്ട്ട അംഗപരപിമപിതരുടെയും മാനസപിക ദ്രാഗമുള്ളവരുടെയും 
സംരക്ണത്പിനായപി ദ്കന്ദങ്ങൾ സ്ഥാപപിക്കുകയും, ദ്കന്ദ  സംസ്ഥാന സ് ദ്പാൺദ്സഡ്് 
പരപിപാെപികടള ജപിലൊതലത്പിൽ ഏദ്കാപപിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹപികദ്ക്മവമായപി 
ബന്ധടപ്ട്ട് അനാഥാലയങ്ങൾക്് രോന്റുകൾ നൽകുകയും, അംഗപരപിമപിതർ, അഗതപികൾ 
മുതലായവർക്ായപി ദ്ക്മദ്കന്ദങ്ങൾ സ്ഥാപപിക്കുകയും ദ്വണം.

ോരപിദ്രഷ് നപിർമ്ാർജന കാരഷ്ത്പിൽ സ്വയംടതാഴപിൽ പരപിപാെപികൾക്ായപി 
അെപിസ്ഥാന സൗകരഷ്ങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുകയും പട്ടപിക ജാതപി – പട്ടപികവർഗ 
വപികസനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ദ്പാസ്റ് ടമരേപിക് ദ്ഹാസ്റലുകളുടെ നെത്പിപ്പും, പട്ടപിക ജാതപി 
– പട്ടപികവർഗങ്ങൾക്ായുള്ള ടതാഴപിലധപിഷ്പിത പരപിശീലനദ്കന്ദങ്ങളുടെ നപിയന്തണവം  
ചുമതലകളാണ്. കായപിക വപിദ്നാേവം സാംസ് കാരപികസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
കാരഷ്ത്പിൽ ദ്സ്റഡ്പിയങ്ങൾ നപിർമ്പിക്കുകയും സഹകരണ ദ്മഖലയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട്     
ജപിലൊപഞ്ായത്്  അതപിർത്പിക്കുള്ളപിൽ സഹകരണസംഘങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുക, 
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സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങടള ശക്തപിടപ്ടുത്തുകയും ടെയ്യുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ 
നപിർവഹപിക്ാനുണ്് . 

7.2.2.3. ദ്�രള മുനപിസപിപ്യാലപിറ്പി നപിയമത്തപിടല – പട്പി� ഒന്ത് 

മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപി നപിയമത്പിടല പട്ടപിക ഒ്നുസരപിച്ച്  അനപിവാരഷ് ചുമതലകളും, 
ടപാതു ചുമതലകളും,  ദ്മഖല ചുമതലകളും ലപിസ്റ് തപിരപിച്ചപിരപിക്കുന്നു. 

ഇവയപിൽ മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപിയുടെ അനപിവാരഷ് ചുമതലകളുടെ കൂട്ടത്പിൽ ടകട്ടപിെ 
നപിർമ്ാണം നപിയന്തപിക്കുക, ടപാതുസ്ഥലങ്ങൾ കകദ്യറ്റം ടെയ്യടപ്ൊടത 
സംരക്പിക്കുക, പരപേരാഗത കുെപിടവള്ള ദ്രോതസ്സുകൾ സംരക്പിക്കുക, കുളങ്ങളും 
മറ്റ് ജലസംഭരണപികളും സംരക്പിക്കുക, മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപിയുടെ അധീനതയപിലുള്ള 
ജലമാർഗങ്ങളും കനാലുകളും പരപിരക്പിക്കുക, ഖരമാലപിനഷ്ങ്ങൾ ദ്ശഖരപിക്കുകയും  
കകടയാഴപിയുകയും ടെയ്യുക, ദ്രവമാലപിനഷ്ം  നീക്ം ടെയ്യു്ത് ക്രമീകരപിക്കുക, 
ദ്പമാരപി മൂലമുണ്ാകു് ടവള്ളം ഒഴുക്പിക്ളയുക, പരപിസ്ഥപിതപി ആദ്രാഗഷ്രക്കമായപി 
സംരക്പിക്കുക, ടപാതുമാർക്റ്റുകൾ പരപിപാലപിക്കുക, സാംക്രമപിക ദ്രാഗവാഹപികടള 
നപിയന്തപിക്കുക, മൃഗങ്ങളുടെ കശാപ്്, മാംസം, മത്ഷ്ം, എളുപ്ത്പിൽ ദ്കടുവരു് മറ്റു 
ഭക്ഷ്വസ്തുക്ൾ എ്പിവയുടെ വപിൽപ്ന എ്പിവ നപിയന്തപിക്കുക, ഭക്ണശാലകടള 
നപിയന്തപിക്കുക, ഭക്ണത്പിൽ മായം ദ്െർക്കു്ത് തെയുക, ദ്റാഡുകളും മറ്റു 
ടപാതുമുതലുകളും പരപിപാലപിക്കുക, ടതരുവ് വപിളക്കുകൾ കത്പിക്കുകയും അവടയ 
പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക, ദ്രാഗപ്രതപിദ്രാധ നെപെപികൾ സ്വീകരപിക്കുക, 
ദ്രാഗപ്രതപിദ്രാധത്പിനും നപിയന്തണത്പിനുമായപി ദ്േശീയതലത്പിലും 
സംസ്ഥാനതലത്പിലുമുള്ള തന്തങ്ങളും പരപിപാെപികളും ഫലപ്രേമായപി നെപ്പിലാക്കുക, 
ശവപ്റമ്പുകളും ശ്മശാനങ്ങളും സ്ഥാപപിക്കുകയും സംരക്പിക്കുകയും ടെയ്യുക, പരപിസ്ഥപിതപി, 
ടപാതുസുരക്, ടപാതുജനാദ്രാഗഷ്ം എ്ീ ടപാതുതാൽപ്രഷ്ങ്ങൾ  സംരക്പിച്ചു 
ടകാണ്് വഷ്വസായങ്ങൾക്കും വഷ്ാപാരങ്ങൾക്കും ദ്സവനങ്ങൾക്കും കലസൻസ് 
നൽകുക, ജനനവം മരണവം രജപിസ്റർ ടെയ്യുക, കുളപിക്െവകളും, അലക്കുകെവകളും 
സ്ഥാപപിക്കുക, കെത്തുകൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, വാഹനങ്ങൾ പാർക്് ടെയ്യു്തപിനുള്ള 
താവളങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, യാത്രക്ാർക്ായപി ടവയപിറ്റപിംഗ് ടഷഡ്ഡുകൾ നപിർമ്പിക്കുക, 
ടപാതുസ്ഥലങ്ങളപിൽ മൂത്രപ്പുരകളും കക്കുസുകളും കുളപിസ്ഥലങ്ങളും ഏർടപ്ടുത്തുക, 
ദ്മളകളുടെയും ഉത്വങ്ങളുടെയും നെത്പിപ്് ക്രമീകരപിക്കുക, വളർത്തുനായ്ക്കൾക്് 
കലസൻസ് നൽകുകയും അലഞ്ഞുനെക്കു് നായ്ക്കടള നശപിപ്പിക്കുകയും ടെയ്യുക, 
ദ്െരപിപ്രദ്േശങ്ങളപിൽ അെപിസ്ഥാന സൗകരഷ്ങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുക, നെപ്ാതയും ദ്റാഡ്് 
മുറപിച്ചു കെക്കു്ത്  ഉൾടപ്ടെയുള്ള സൗകരഷ്ങ്ങൾ കാൽനെയാത്രക്ാർക്കുദ്വണ്പി 
ഏർടപ്ടുത്തുക, ഘട്ടംഘട്ടമായപി നെപ്ാക്കു്തപിനായപി വപിശേമായ നഗരാസൂത്രണവം 
പ്രവർത്ന പദ്ധതപിയും തയ്യാറാക്കുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുന്നു.

ടപാതുവായ ചുമതലകളുടെ കാരഷ്ത്പിൽ അവശഷ് സ്ഥപിതപിവപിവരക്ണക്കുകൾ 
ദ്ശഖരപിക്കുകയും കാലാനുസൃതമാക്കുകയും ടെയ്യുക, സ്വാശ്രയ പ്രവർത്കടര 
സംഘെപിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടായ പ്രവർത്നങ്ങളപിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുകയും ടെയ്യുക, 
മപിതവഷ്യം ശീലപിപ്പിക്കു്തപിന് പ്രൊരണപരപിപാെപികൾ സംഘെപിപ്പിക്കുക, 
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മേഷ്പാനം, ലഹരപിമരുന്നുകളുടെ ഉപദ്യാഗം, സ്തീധനം, സ്തീകടളയും കുട്ടപികടളയും 
പീഡ്പിപ്പിക്കുക തുെങ്ങപിയ സാമൂഹപികതപിന്കൾടക്തപിടര ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തുക, 
വപികസനത്പിടറെ എലൊ ഘട്ടങ്ങളപിലും പരമാവധപി ജനപങ്ാളപിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
പ്രകൃതപിദ്ക്ാഭമുണ്ാകുദ്പോൾ ദുരപിതാശ്വാസ പ്രവർത്നങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുക, 
പരപിസ്ഥപിതപി സംബന്ധപിച്ച ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തുകയും അതപിടറെ ഉ്മനത്പിനായപി 
പ്രാദ്േശപിക പ്രവർത്ന പരപിപാെപികൾക്് ദ്പ്രരണ നൽകുകയും ടെയ്യുക, സഹകരണ 
ദ്മഖല വപികസപിപ്പിക്കുക, സാമുോയപിക ഐകഷ്ം ടമച്ചടപ്ടുത്തുക, വപികസനാവശഷ്ങ്ങൾക്് 
ഭൂമപി സൗജനഷ്മായപി വപിട്ടുടകാടുക്കു്തുൾടപ്ടെ പണമാദ്യാ വസ്തുക്ളാദ്യാ 
പ്രാദ്േശപികമായപി വപിഭവ സമാഹരണം നെത്തുക, ദുർബലവപിഭാഗങ്ങൾക്പിെയപിൽ 
നപിയമ ദ്ബാധവൽക്രണം പ്രെരപിപ്പിക്കുക, സാപേത്പിക കുറ്റങ്ങൾടക്തപിടര 
പ്രൊരണം നെത്തുക, പാവടപ്ട്ടവടര ദ്കന്ദീകരപിച്ച് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും സ്വാശ്രയ 
സംഘങ്ങളും രൂപീകരപിക്കുക, പൗരധർമ്ടത്പ്റ്റപി ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തുക 
എ്ീ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുന്നു.

ദ്മഖാലാെപിസ്ഥാനത്പിലുള്ള ചുമതലകളപിൽ, കൃഷപിയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട്, 
തരപിശുഭൂമപികളപിലും പ്രാന്പ്രദ്േശങ്ങളപിലും കൃഷപി ടെയ്യപിക്കുക, ഭൂമപിയുടെ പരമാവധപി 
ഉപദ്യാഗം ഉറപ്പുവരുത്തുക,  മണ്ണു സംരക്ണം നെത്തുക, കജവവളം ഉൽപ്ാേപിപ്പിക്കുക, 
തെയണകൾ സ്ഥാപപിക്കുക, സഹകരണകൂട്ടുകൃഷപി സമ്പ്രോയം ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക 
കൃഷപിക്ാർക്പിെയപിൽ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരപിക്കുക,  ഉേഷ്ാനകൃഷപിയും 
പച്ചക്റപി കൃഷപിയും ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക, കാലപിത്ീറ്റവപിള വപികസനം നെപ്ാക്കുക, 
സസഷ്സംരക്ണം ദ്പ്രാൽസാഹപിപ്പിക്കുക,  വപിത്തുൽപ്ാേനം വപികസപിപ്പിക്കുക, 
കൃഷപിയപിെങ്ങളുടെ യന്തവത്ക്രണം നെപ്ാക്കുക, കൃഷപിഭവനുകൾ നെത്തുക, കാർഷപിക 
പ്രേർശനങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ ടെദ്യ്യണ്താണ്.

മൃഗസംരക്ണവം ക്ീദ്രാൽപ്ാേനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് കന്നുകാലപി 
വപികസനപരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുകയും, ക്പിദ്രാൽപ്ാേനം വർദ്ധപിപ്പിക്കുകയും, ദ്കാഴപി, 
ദ്തനീച്ച പ്പി, ആെ്, മുയൽ ഇവ വളർത്തുകയും, മൃഗാശുപത്രപികൾ നെത്തുകയും, 
ഐ സപി ഡ്പി പപി ഉപദ്കന്ദങ്ങൾ നെത്തുകയും, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതപിദ്രാധ ആദ്രാഗഷ് 
പരപിപാെപികൾ ആവപിഷ് കരപിച്ച് നെപ്ാക്കുകയും, മൃഗങ്ങദ്ളാടുള്ള ക്രൂരത തെയുകയും, 
പ്രതയുൽപ്ാേനക്മതാ വപികസന പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുകയും, മൃഗജനഷ്മായ 
ദ്രാഗങ്ങൾ നപിയന്തപിക്കുകയും, മൃഗദ്പാളപിക്പിനപിക്കുകളും ദ്മഖലാ കൃത്രപിമ ബീജസങ്ലന 
ദ്കന്ദങ്ങളും നെത്തുകയും മൃഗസംരക്ണത്പിൽ പ്രദ്തഷ്ക ദ്സവനങ്ങൾ നെത്തുകയും, 
കന്നുകാലപി-ദ്കാഴപി പ്രേർശനങ്ങൾ നെത്തുകയും ടെദ്യ്യണ്താണ്.

ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപി പ്രദ്േശത്പിനകത്തു 
വരു് എലൊ ടെറുകപിെ ജലദ്സെനവം ലപിഫ്റം പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുകയും 
പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക, എലൊ സൂക്് മ ജലദ്സെന പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുകയും 
പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക,  ജലസംരക്ണം പ്രാവർത്പികമാക്കുക, ഭൂമപിക്െപിയപിടല 
ജലദ്രോതസ്സുകളുടെ വപികസനം നെപ്ാക്കുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും ഉൾടപ്ടുന്നു. 

മത്ഷ്ബന്ധനവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് കുളത്പിടലയും ശുദ്ധജലത്പിടലയും 
ക്ാരജലത്പിടലയും മത്ഷ്ം വളർത്ലും സമുദ്രവപിഭവ വപികസനവം നെപ്ാക്കുക, 
മത്ഷ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉൽപ്ാേനവം വപിതരണവം വപികസപിപ്പിക്കുക, മീൻപപിടുത്ത്പിനുള്ള 
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ഉപകരണങ്ങൾ വപിതരണം ടെയ്യുക, മത്ഷ് വപിപണനത്പിനുള്ള സഹായം നൽകുക, 
മത്ഷ്ടത്ാഴപിലാളപി കുടുംബങ്ങൾക്് കുറഞെ അെപിസ്ഥാന ദ്സവനങ്ങൾ നൽകുക, 
മത്ഷ്ടത്ാഴപിലാളപി ദ്ക്മ പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുക, പരപേരാഗത കെവകൾ 
വപികസപിപ്പിക്കുക, ഫപിഷറീസ് സ് കൂളുകളുടെ ഭരണനപിയന്തണം നെത്തുക എ്ീ 
കാരഷ്ങ്ങളും ടെദ്യ്യണ്താണ്.

സാമുഹഷ് വനവൽക്രണത്പിൽ കാലപിത്ീറ്റദ്ക്ാ വപിറകപിദ്നാ ദ്വണ്പിയുള്ള 
വഷ്ക്ങ്ങളും ഫല വഷ്ക്ങ്ങളും ഉൽപ്ാേപിപ്പിക്കുക, വഷ്ക്ം നട്ടുപപിെപിപ്പിക്കു്തപിനും 
പരപിസ്ഥപിതപി ദ്ബാധവൽക്രണം നെത്തു്തപിനുമായപി പ്രൊരണങ്ങൾ 
സംഘെപിപ്പിക്കുകയും, പാഴ്ഭൂമപി വനവൽക്രപിക്കുകയും ടെദ്യ്യണ്താകുന്നു.

ടെറുകപിെ വഷ്വസായങ്ങളുടെ കാരഷ്ത്പിൽ കുെപിൽ, രോമീണ വഷ്വസായങ്ങൾ 
ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുക, കകടത്ാഴപിലുകൾ ദ്പ്രത്ാഹപിപ്പിക്കുക,  പരപേരാഗതവം 
ടെറുതുമായ വഷ്വസായങ്ങൾ വപികസപിപ്പിക്കുക, മപിനപി ഇൻഡ്സ്ടപിയൽ എദ്സ്ററ്റുകൾ 
സ്ഥാപപിക്കുക, എസ് എസ് ഐ പരപിധപിയുടെ മൂ്പിടലാ്് നപിദ്ക്പം വരു് 
വഷ്വസായങ്ങൾ ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുക, വഷ്വസായദ്മഖലയപിൽ സ്വയംടതാഴപിൽ 
പദ്ധതപികൾ ആവപിഷ് ക്രപിക്കുകയും നെപ്ാക്കുകയും ടെയ്യുക, ടെറുകപിെ വഷ്വസായങ്ങൾ 
ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുക, വഷ്വസായ സംരംഭ വപികസന പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുക എ്ീ 
ചുമതലകൾ.

ഭവന നപിർമ്ാണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഭവനരഹപിതടരയും പുറദ്പോക്കു 
നപിവാസപികടളയും കടണ്ത്പി ഭവനനപിർമ്ാണത്പിനായപി ഭൂമപിയും ഭവനങ്ങളും നൽകുക, 
ഭവനനപിർമ്ാണ പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുക, അഭയദ്കന്ദങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണ പരപിപാെപികൾ 
നെപ്ാക്കുക, ടെലവകുറഞെ ഭവനനപിർമ്ാണം പ്രെരപിപ്പിക്കുക, ഭവനനപിർമ്ാണ 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്് ദ്പ്രാത്ാഹനം നൽകുക, ടകട്ടപിെ സമുച്ചയവം അെപിസ്ഥാന 
സൗകരഷ്ങ്ങളുടെ വപികസനവം നെപ്ാക്കുക, ഭവന നപിർമ്ാണത്പിനാവശഷ്മായ ധനം 
സ്വരൂപീക്കുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ ടെദ്യ്യണ്താണ്. 

ജലവപിതരണത്പിടറെ കാരഷ്ത്പിൽ അതത് മുനപിസപിപ്ൽ അതപിർത്പിക്കുള്ളപിലുള്ള 
ജലവപിതരണ പദ്ധതപികൾ പരപിപാലപിക്കുക, അതത് മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപിക്കുള്ളപിൽ 
ജലവപിതരണ പദ്ധതപികൾ സംവപിധാനടപ്ടുത്തുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങളും വപിേയുഛേക്തപിയും 
ഊർജ്ജവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് നപിരത്തു വപിളക്കുകൾ സ്ഥാപപിക്കുകയും, കജവവാതകത്പിടറെ 
ഉപദ്ഭാഗം ദ്പ്രാത്ാഹപിപ്പിക്കുകയും, പാരപേദ്രഷ്തര ഊർജ്ജദ്രോതസ്സുകൾ 
അഭപിവൃദ്ധപിടപ്ടുത്തുകയും ടെദ്യ്യണ്താണ്.

വപിേഷ്ാഭഷ്ാസ കാരഷ്ത്പിൽ സർക്ാർ പ്രീകപ്രമറപി സ് ക്കൂളുകളും കപ്രമറപി സ് കൂളുകളും  
കഹസ് കൂളുകളും നെത്തുക,  സാക്രതാ പരപിപാെപികൾ നെപ്ാക്കുക, മുനപിസപിപ്ൽ 
പ്രദ്േശടത് സർക്ാർ വഷ്വസായ പരപിശീലന ദ്കന്ദങ്ങൾ നെത്തുക,മുനപിസപിപ്ൽ 
പ്രദ്േശടത് സർക്ാർ ഹയർ ടസക്ൻഡ്റപി സ് കൂളുകൾ നെത്തുക, മുനപിസപിപ്ൽ 
പ്രദ്േശടത് സർക്ാർ ടെക് നപിക്ൽ സ് കൂളുകൾ നെത്തുക, മുനപിസപിപ്ൽ പ്രദ്േശടത് 
സർക്ാർ ടതാഴപിലധപിഷ്പിത പരപിശീലന ദ്കന്ദങ്ങളും ദ്പാളപിടെക് നപിക്കുകളും നെത്തുക, 
മുനപിസപിപ്ൽ പ്രദ്േശടത് സർക്ാർ ടതാഴപിലധപിഷ്പിത ഹയർ ടസക്റെറപി സ് കൂളുകൾ 
നെത്തുക, മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപി രേന്ഥശാലകൾ നെത്തുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ ടെദ്യ്യണ്താണ്.
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ടപാതുമരാമത്് കാരഷ്ത്പിൽ മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപിക്കുള്ളപിടല, ദ്േശീയ പാതയും 
സംസ്ഥാന പാതയും ദ്മജർ ജപിലൊ ദ്റാഡുകളും ഒഴപിടകയുള്ള ദ്റാഡുകൾ നപിർമ്പിക്കുകയും 
പരപിപാലപിക്കുകയും ടെയ്യുക, സർക്ാരപിൽ നപിന്നും കകമാറ്റം ടെയ്തുകപിട്ടപിയതുൾടപ്ടെയുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് ദ്വണ്പിയുള്ള ടകട്ടപിെ നപിർമ്ാണം നെത്തുക എ്ീ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സംദ്യാജപിപ്പിദ്ക്ണ്താണ്.

ടപാതുജനാദ്രാഗഷ്വം ശുെപികരണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് ഡ്പിസ് ടപൻസറപികളും 
പ്രാഥമപികാദ്രാഗഷ് ദ്കന്ദങ്ങളും ഉപദ്കന്ദങ്ങളും (എലൊത്രം െപികപിത്ാ 
സമ്പ്രോയങ്ങളപിലും ടപടു്വ) നെത്തുകയും, ശപിശുദ്ക്മ ദ്കന്ദങ്ങളും മാതൃസംരക്ണ 
ഭവനങ്ങളും നെത്തുകയും,  ദ്രാഗവപിമുക്തപിയും മറ്റ് പ്രതപിദ്രാധ നെപെപികളും നെത്തുകയും, 
കുടുംബദ്ക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപ്ാക്കുകയും, ശൂെീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപ്ാക്കുകയും, മുനപിസപിപ്ൽ പ്രദ്േശത്പിനുള്ളപിൽ എലൊ െപികപിത്ാ സമ്പ്രോയങ്ങളപിലും 
ടപടു് സാമൂഹപികാദ്രാഗഷ് ദ്കന്ദങ്ങളും താലൂക്് ആശുപത്രപികളും നെത്തുകയും 
ടെദ്യ്യണ്താകുന്നു.

സാമൂഹഷ്ദ്ക്മവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട് അങ്ണവാെപികൾ നെത്തുകയും, അഗതപികൾക്കും 
വപിധവകൾക്കും ഭപി്ദ്ശഷപിക്ാർക്കും കർഷകടത്ാഴപിലാളപികൾക്കും ടപൻഷൻ 
അനുവേപിക്കുകയും വപിതരണം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുക, ടതാഴപിലപിലൊയ്മ ദ്വതനം 
അനുവേപിക്കുകയും വപിതരണം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുകയും, വപിധവകളുടെ ടപൺമക്ളുടെ 
വപിവാഹത്പിന് ധനസഹായം അനുവേപിക്കുകയും, േരപിദ്ര വപിഭാഗങ്ങൾക്് ഗ്രൂപ്് 
ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതപി നെപ്ാക്കുകയും, അനാഥാലയങ്ങൾക്് രോന്റുകൾ 
നൽകുകയും, അംഗഭംഗം വ്വർ, അഗതപികൾ മുതലായവർക്് ദ്ക്മത്പിനായപി 
സ്ഥാപനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയും, ോരപിദ്രഷ് നപിർമ്ാർജ്ജന കാരഷ്ത്പിൽ േരപിദ്രടര 
കടണ്ത്തുകയും, പാവടപ്ട്ടവർക്് പ്രദ്തഷ്കപിച്ച് സ്തീകൾക്്, സ്വയം ടതാഴപിലും 
ഗ്രൂപ്് എംദ്പ്ായ് ടമന്റും പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുകയും, പാവടപ്ട്ടവർക്് തുെർച്ചയായപി 
ടമച്ചം കപിട്ടു്തപിനായുള്ള സാമൂഹപിക ആസ്തപികൾ  ഉണ്ാക്കുകയും, ോരപിദ്രഷ്ദ്രഖയ്ക്ക് 
താടഴയുള്ളവർക്് സ്വയംടതാഴപിലും ദ്വതനദ്ത്ാടുകൂെപിയ ടതാഴപിലും ടെയ്യു്തപിനായപി 
കഴപിവകൾ വപികസപിപ്പിക്കുകയും, സ്വയംടതാഴപിൽ പദ്ധതപികൾക്ായുള്ള അെപിസ്ഥാന 
സൗകരഷ്ങ്ങൾ നൽകുകയും, പട്ടപികജാതപി – പട്ടപികവർഗ വപികസനത്പിൽ പ്രദ്തഷ്ക 
ഘെക പദ്ധതപിയുടെയും (എസ് സപി പപി) ദ്ഗാത്രവർഗ ഉപപദ്ധതപിയുടെയും (െപി എസ് പപി) 
കീഴപിൽ ഗുണദ്ഭാക്താക്ടള ലക്ഷ്മാക്പിയുള്ള പദ്ധതപികൾ നെപ്ാക്കുകയും, പട്ടപികജാതപി 
– പട്ടപികവർഗങ്ങൾക്കു് ദ്വണ്പി നഴ് സറപി സ് കൂളുകൾ നെത്തുകയും, പട്ടപികജാതപി – 
പട്ടപികവർഗ വാസദ്കന്ദങ്ങളപിൽ അെപിസ്ഥാന സൗകരഷ്ങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുകയും, 
പട്ടപികജാതപി – പട്ടപികവർഗ വപിേഷ്ാർത്ഥപികൾക്് സഹായം നൽകുകയും, സഹായം 
അർഹപിക്കു് പട്ടപികജാതപികൾക്കും പട്ടപികവർഗങ്ങൾക്കും വപിദ്വെനാപൂർവേം സഹായം 
ടെയ്യുകയും, മുനപിസപിപ്ൽ പ്രദ്േശത്് പ്രീടമരേപിക് ദ്ഹാസ്റലുകൾ നെത്തുകയും, പട്ടപികജാതപി 
പട്ടപികവർഗ സഹകരണസംഘങ്ങൾ അഭപിവഷ്ദ്ധപിടപ്ടുത്തുകയും,  മുനപിസപിപ്ൽ പ്രദ്േശത്് 
ദ്പാസ്റ് ടമരേപിക് ദ്ഹാസ്റലുകൾ നെത്തുകയും, മുനപിസപിപ്ൽ പ്രദ്േശത്് പട്ടപികജാതപി 
പട്ടപികവർഗക്ാർക്കുള്ള ടതാഴപിലധപിഷ്പിത പരപിശീലനദ്കന്ദങ്ങൾ നെത്തുകയും, 
കായപിക വപിദ്നാേവം സാംസ് കാരപിക കാരഷ്ങ്ങളും സംബന്ധപിച്ച് കളപിസ്ഥലങ്ങളും 
ദ്സ്റഡ്പിയങ്ങളും നപിർമ്പിക്കുകയും ടപാതുവപിതരണ സമ്പ്രോയത്പിൽ ടപാതുവപിതരണ 
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സമ്പ്രോയത്പിടനതപിടരയുള്ള പരാതപികൾ പരപിദ്ശാധപിക്കുകയും നപിവാരണ മാർഗങ്ങൾ 
കടണ്ത്പി നെപ്ാക്കുകയും ടെയ്യുക, അളവതൂക്ങ്ങൾ സംബന്ധപിച്ച കുറ്റങ്ങൾടക്തപിടര 
പ്രെരണം സംഘെപിപ്പിക്കുക, ദ്റഷൻ കെകളുടെയും മാദ്വലപിദ്സ്റാറുകളുടെയും നീതപി 
ദ്സ്റാറുകളുടെയും മറ്റ് ടപാതു വപിതരണ സമ്പ്രോയങ്ങളുടെയും ടപാതുവായ ദ്മൽദ്നാട്ടം 
വഹപിക്കുകയും മാർഗനപിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആവശഷ്ടമങ്പിൽ പുതപിയ ടപാതുവപിതരണ 
ദ്കന്ദങ്ങൾ ആരംഭപിക്കുകയും ടെയ്യുക എ്ീ കാരഷ്ങ്ങൾ ടെദ്യ്യണ്താണ്.

പ്രകൃതപിദ്ക്ാഭ ദുരപിതാശ്വാസത്പിടറെ കാരഷ്ത്പിൽ ദുരപിതാശ്വാസ ദ്കന്ദങ്ങൾ 
പരപിപാലപിക്കുക, ദുരപിതാശ്വാസ പ്രവർത്നങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുക, ടെയർദ്പഴ് സടറെ 
അഥവാ ദ്മയറുടെ ദുരപിതാശ്വാസ നപിധപി രൂപീകരണം എ്പിവ നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.
സഹകരണ ദ്മഖലയപിൽ മുനപിസപിപ്ൽ അതപിർത്പിക്കുള്ളപിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
സംഘെപിപ്പിക്കുക, സർക്ാർ രോന്റുകളും സബ് സപിഡ്പികളും വപിതരണം ടെയ്യുക എ്ീ 
കാരഷ്ങ്ങളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ്താണ്.

7.2.3. നപിയമയാധപിഷ്പിത ചുമതല�ളം സ്റയാറെപിംഗത്  �മ്മപിറ്പി സംവപിധയാനവം

വഷ്തഷ്സ്ത പട്ടപികകളപിൽ ലപിസ്റ് ടെയ് വപിഷയങ്ങളും ചുമതലകളുടമലൊം 
പ്രാദ്യാഗപികമായപി നെത്പിക്കു്തപിനുള്ള ഭരണ നപിർവഹണ സംവപിധാനമാണ് 
സ്റാറെപിംഗ് കമ്പിറ്റപികൾ ഒരു മന്തപിസഭയപിടല വകുപ്പിനും മന്തപിക്കും സമാനമായ ദ്റാൾ 
ആണ് ഓദ്രാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്പിടലയും സ്റാറെപിംഗ് കമ്പിറ്റപികൾ 
വഹപിക്ണടമ്് പ്രതീക്പിക്കു്ത്. ഓദ്രാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്പിലും 
സ്റാറെപിംഗ് കമ്പിറ്റപികൾ പ്രതപിനപിധാനം ടെയ്യു് വപിഷയദ്മഖലയുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട ഭരണ 
നപിർവഹണത്പിടറെ ടപാതു ദ്മൽദ്നാട്ടം തപിരടഞെടുക്ടപ്ട്ട പ്രതപിനപിധപികളപിൽ ഒരാൾ 
അദ്ധഷ്ക്നായും സ്ഥാപനത്പിടല ഒരു ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥൻ കൺവീനറായും നപിർവഹപിക്കുന്നു. 
മറ്റു വകുപ്പുകളപിൽനപിന്നും വഷ്തഷ്സ്തമായപി പ്രാദ്േശപിക ഭരണ നപിർവഹണത്പിൽ 
തപിരടഞെടുക്ടപ്ട്ട രാഷ്ടീയ പ്രതപിനപിധപികളും ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥരും ഒ്പിച്ച്  പ്രവർത്പിക്കുന്നു 
എ്താണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടറെ പ്രദ്തഷ്കത.

ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകളപിലും മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികളപിലും ഉള്ള സ്റാറെപിംഗ് കമ്പിറ്റപികളുടെ 
സ്റാറെപിംഗ് കമ്പിറ്റപികൾക്പിെയപിൽ വപിഷയാധപിഷ്പിതായ ടപാരുത്വം ഇനപി 
ടകാടുത്പിട്ടുള്ള പട്ടപികകളപിൽ നപിന്നും വഷ്ക്തമാവന്നു. 

ത്പിതല പഞ്യായത്തു�ൾ

സ്റാറെപിംഗ് കമ്പിറ്റപികൾ രോമ  
പഞ്ായത്്

ദ്്ാക്് 
പഞ്ായത്്

ജപിലൊ  
പഞ്ായത്്

ധനകാരഷ്ം
വപികസനം
ആദ്രാഗഷ്വം വപിേഷ്ാഭഷ്ാസവം
ദ്ക്മം
മരാമത്് --- ---
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മുനപിസപിപ്യാലപിറ്പി�ൾ

സ്റാറെപിംഗ് 
കമ്പിറ്റപികൾ

ൌൺ പഞ്ായത്്
മുനപിസപിപ്ൽ 
കൗൺസപിൽ

മുനപിസപിപ്ൽ 
ദ്കാർപ്ദ്റഷൻ

ധനകാരഷ്ം

വപികസനം

ദ്ക്മം

ആദ്രാഗഷ് കാരഷ്ം

മരാമത്് ---

നഗരാസൂത്രണം --- ---
നപികുതപി 
അപ്ീൽകാരഷ്ം

--- ---

വപിേഷ്ാഭഷ്ാസ 
കായപിക കാരഷ്ം

---

വപിഷയ 
ങ്ങൾ

രോമ 
പഞ്ായത്്

ദ്്ാക്് 
പഞ്ായത്്

ജപിലൊ 
പഞ്ായത്്

മുനപിസപി 
പ്ാലപിറ്റപി

ദ്കാർപ് 
ദ്റഷൻ

ധന 
കാരഷ്ം

ധനകാരഷ്ം, 
നപികുതപി, 
അക്ൗണ്ടുകൾ, 
ഓഡ്പിറ്റ് , ബജറ്റ്, 
ടപാതുഭരണം, 
നപികുതപി സംബ 
ന്ധമായ  
അ പ്ീൽ, 
മറ്റ്   സ്റാറെപിംഗ് 
കമ്പിറ്റപികൾക്് 
നൽകപിയപിട്ടപിലൊ 
ത് കാരഷ്ങ്ങൾ

ധന കാരഷ്ം, 
അക്ൗ 
ണ്ടുകൾ, 
ഓഡ്പിറ്റ് , 
ബജറ്റ്, 
ടപാതുഭരണം, 
മറ്റ്  സ്റാറെപിംഗ് 
കമ്പിറ്റപികൾക്് 
നൽകപിയപി 
ട്ടപിലൊത് 
കാരഷ്ങ്ങൾ

ധനകാരഷ്ം, 
അക്ൗണ്ടു 
കൾ, ഓഡ്പിറ്റ് , 
ബജറ്റ്, 
ടപാതുഭരണം, 
മറ്റ്  സ്റാറെപിംഗ് 
കമ്പിറ്റപി 
കൾക്് 
നൽകപിയപിട്ടപി 
ലൊത് 
കാരഷ്ങ്ങൾ

ബജറ്റ്, രോറെ് 
നപികുതപി, 
ഫീസ്, 
വാെക, 
ഓഡ്പിറ്റ് , 
നപികുതപി 
അപ്ീൽ 
അച്ചെക് 
നെപെപികൾ

ബജറ്റ്, രോറെ് 
നപികുതപി, 
ഫീസ്, 
വാെക, 
ഓഡ്പിറ്റ് , 
നപികുതപി 
അപ്ീൽ 
അച്ചെക് 
നെപെപികൾ

ടപയാതു സ്റയാറെപിംഗത് �മ്മപിറ്പി�ളം വപിഷയങ്ങളം
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വപിക 
സനം

വപികസന 
ആസൂത്രണം, 
സാമൂഹപികവം 
സാപേത്പിക 
വമായ 
ആസൂത്രണം, 
സ്ഥലപരമായ 
ആസൂത്രണം, 
കൃഷപി, മണ്ണു 
സംരക്ണം, 
സാമൂഹപിക 
വനവൽ 
ക്രണം, മൃഗ 
സംരക്ണം, 
ക്ീരവപികസനം, 
ടെറുകപിെ ജല 
ദ്സെനം, മത്ഷ് 
ബന്ധനം, 
ടെറുകപിെ 
വഷ്വസായം, 
ടപാതു മരാമത്് 
പാർപ്പിെ 
സൗകരഷ്ം 
ടകട്ടപിെ 
നപിർമ്ാണ 
ങ്ങളുടെ 
നപിയന്തണം, 
കവേയുതപി

വപികസന 
ആസൂത്രണം, 
സാമൂഹപികവം 
സാപേത്പിക 
വമായ 
ആസൂത്രണം, 
കൃഷപി, മൃഗ 
സംരക്ണം, 
ടെറുകപിെ 
ജലദ്സെനം, 
മത്ഷ് ബന്ധനം, 
ടെറുകപിെ 
വഷ്വസായം, 
ടപാതു 
മരാമത്്, 
പാർപ്പിെ 
സൗകരഷ്ം, 
കവേയുതപി, 
നീർമറപി 
പരപിപാലനം.

വപികസന 
ആസൂത്രണം, 
സാമൂഹപികവം 
സാപേത്പിക 
വമായ 
ആസൂത്രണം, 
കൃഷപി, മണ്ണു 
സംരക്ണം, 
മൃഗ 
സംരക്ണം, 
ക്ീര 
വപികസനം, 
ടെറുകപിെ ജല 
ദ്സെനം, 
മത്ഷ് 
ബന്ധനം 
ടെറുകപിെ 
വഷ്വസായം 
കവേയുതപി.

ബജറ്റ്, രോറെ് 
നപികുതപി, 
ഫീസ്, 
വാെക, 
ഓഡ്പിറ്റ് , 
നപികുതപി 
അപ്ീൽ 
അച്ചെക് 
നെപെപികൾ

കൃഷപി, മണ്ണു 
സംരക്ണം,  
സാമൂഹഷ് വന 
വൽക്രണം, 
മൃഗസംര 
ക്ണം, 
ക്ീര 
വപികസനം, 
ടെറുകപിെ ജല 
ദ്സെനം, 
മത്ഷ് 
ബന്ധനം 
ടെറുകപിെ 
വഷ്വസായം 
സഹകരണം 
ഇൻസ്റപി 
െ്യൂഷണൽ 
ഫപിനാൻസ്, 
വപികസന 
ആസൂത്രണം

തനതയായ സ്റയാറെപിംഗത് �മ്മപിറ്പി�ൾ
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ദ്ക്മ 
കാരഷ്ം

പട്ടപിക ജാതപി 
– പട്ടപികവർഗ 
വപികസനം 
സ്തീകളുടെ യും 
കുട്ടപികളു ടെയും 
വപികസനം, 
സാമൂഹപിക 
ദ്ക്മം, 
സാമൂഹഷ് 
സുരക്ാ 
പ്രവർത്നം, 
ദ്െരപി 
പരപിഷ് കരണം, 
ോരപിദ്രഷ് 
നപിർമ്ാർജനം, 
ടപാതു വപിതരണ 
സമ്പ്രോയം

പട്ടപിക ജാതപി 
–പട്ടപികവർഗ 
വപികസനം 
സ്തീകളുടെയും 
കുട്ടപിക ളുടെയും 
വപികസനം, 
സാമൂഹഷ്ദ്ക്മം,  
ോരപിദ്രഷ് 
നപിർമ്ാർജനം, 
ടപാതു വപിതരണ 
സമ്പ്രോയം

പട്ടപിക ജാതപി 
– പട്ടപികവർഗ 
വപികസനം  
സ്തീ കളുടെയും 
കുട്ടപികളു 
ടെയും 
വപികസനം, 
സാമൂഹഷ് 
ദ്ക്മം,  
ോരപിദ്രഷ് 
നപിർമ്ാ 
ർജനം,

സ്തീകളു 
ടെയും കുട്ടപിക 
ളുടെയും 
വപികസനം, 
പട്ടപിക ജാതപി 
പട്ടപിക വർഗ 
വപികസനം, 
സാമൂഹഷ് 
ദ്ക്മം, 
സാമൂഹഷ് 
സുരക് 
ടപൻഷനും 
ധന 
സഹായവം 
ോരപിദ്രഷ് 
നപിർമ്ാ 
ർജനം, 
ദ്െരപി പരപിഷ്  
കരണം, 
ടപാതു 
വപിതരണ 
സമ്പ്രോയം

സ്തീകളുടെയും 
കുട്ടപികളു 
ടെയും 
വപികസനം, 
പട്ടപിക ജാതപി 
പട്ടപിക വർഗ 
വപികസനം, 
സാമൂഹപിക 
ദ്ക്മം, 
സാമൂഹപിക 
സുരക് 
ടപൻഷനും 
ധന 
സഹായവം 
ോരപിദ്രഷ് 
നപിർമ്ാർ 
ജനം, ദ്െരപി 
പരപിഷ്  
കരണം, 
ടപാതു 
വപിതരണ 
സമ്പ്രോയം

ആദ്രാ 
ഗഷ്ം 
വപിേഷ്ാ 
ഭഷ്ാസം 
ആദ്രാ 
ഗഷ്ം

ആദ്രാ 
ഗഷ്ം 
മുനപിസപി 
പ്ാലപിറ്റപി 
/ 
ദ്കാർപ് 
ദ്റഷൻ

ടപാതു 
ജനാദ്രാഗഷ്ം, 
ശൂെീകരണം 
ശുദ്ധജല 
വപിതരണം 
(കുെപിടവള്ളം), 
അഴുക്കുൊൽ, 
പരപിസ്ഥപിതപി, 
വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം, 
കലയും 
സംസ് കാരവം 
വപിദ്നാേവം.

ടപാതു 
ജനാദ്രാഗഷ്ം, 
പരപിസ്ഥപിതപി, 
വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം, 
കലയും 
സംസ് കാരവം 
വപിദ്നാേവം.

ടപാതു  
ജനാദ്രാഗഷ്ം, 
വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം

ടപാതു ജനാ 
ദ്രാഗഷ്വം 
ആദ്രാഗഷ് 
ദ്സവനവം, 
ശുെീകരണം 
അപകെ 
കരവം 
അസഹഷ്ത 
യുണ്ാക്കു 
്തുമായ 
വഷ്ാപാര 
ങ്ങളുടെ നപിയ 
ന്തണം

ടപാതു ജനാ 
ദ്രാഗഷ്വം 
ആദ്രാഗഷ് 
ദ്സവനവം, 
ശുെീ 
കരണം 
അപകെ 
കരവം 
അസഹഷ്ത 
യുണ്ാക്കു 
്തുമായ 
വഷ്ാപാര 
ങ്ങളുടെ 
നപിയന്തണം
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ടപയാതുവയായപില്യാത്ത സ്റയാറെപിംഗത് �മ്മപിറ്പി�ളം  
അവയ്ക്കു �ീഴപിൽ വരുന് വപിഷയങ്ങളം

ജപില്യാപഞ്യായത്തത്

ടപയാതുമരയാമത്തത്: ടപാതുമരാമത്്, പാർപ്പിെ സൗകരഷ്ം, ദ്സ്പഷഷ്ൽ പ്ാനപിംഗ്, 
പരപിസ്ഥപിതപി എ്ീ വപിഷയങ്ങൾ കകകാരഷ്ം ടെദ്യ്യണ്തും

മുനപിസപിപ്ൽ �ൗൺസപിലു�ൾ

മരയാമത്തത് : ടപാതുമരാമത്്, പാർപ്പിെ സൗകരഷ്ം, ടകട്ടപിെനപിർമ്ാണങ്ങളുടെ 
നപിയന്തണം ഉൾടപ്ടെയുള്ള നഗരാസൂത്രണം, പരപിസ്ഥപിതപി, കവേയുതപി, ശുദ്ധജല 
വപിതരണം, ടരെയപിദ്നജ്, അഴുക്കുൊൽ നപിർമാണം, എ്ീ വപിഷയങ്ങൾ കകകാരഷ്ം 
ടെദ്യ്യണ്താണ്.

വപിദധ്യാഭധ്യാസ �ലയാ �യായപി�ം :  വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം, കല, സംസ് കാരം കായപികവപിദ്നാേം

മുനപിസപിപ്ൽ ദ്�യാർപ്ദ്േഷൻ

മരയാമത്തത് : ടപാതുമരാമത്്, പാർപ്പിെ സൗകരഷ്ം, കവേയുതപി, ശുദ്ധജല 
വപിതരണം, ടരെയപിദ്നജ്, അഴുക്കുൊൽ നപിർമ്ാണം, എ്ീ വപിഷയങ്ങൾ കകകാരഷ്ം 
ടെദ്യ്യണ്താണ്.

നഗരയാസൂത്ണം : ടകട്ടപിെനപിർമ്ാണങ്ങളുടെ നപിയന്തണം ഉൾടപ്ടെയുള്ള 
നഗരാസൂത്രണം, പരപിസ്ഥപിതപി, നഗരം ദ്മാെപിപപിെപിപ്പിക്ൽ, കലയും സംസ് കാരവം 
ഉദ്ധരപിക്ൽ, സ്ാരകങ്ങളുടെയും പൗരാണപിക പ്രാധാനഷ്വം പാരപേരഷ്മൂലഷ്മുള്ളതും 
പ്രകൃതപി രമണപിയവമായ പ്രദ്േശങ്ങളുടെയും ടകട്ടപിെങ്ങളുടെയും സംരക്ണം.

നപികുതപി അപ്ീൽ �യാരധ്ം : അപ്ീൽ, ദ്കസുകൾ ചുമത്ൽ

വപിദധ്യാഭധ്യാസ �യായപി� �യാരധ്ം : വപിേഷ്ാഭഷ്ാസം, കായപിക വപിദ്നാേം

ദ്മൽ വപിവരപിച്ചപിരപിക്കു് വപിഷയങ്ങളുടെ വപിശകലനത്പിൽ നപിന്നും ഏകീകൃതമായ 
ഒരു ടപാതുസർവീസ് രൂപടപ്ടുത്തു്തപിന്  ആവശഷ്മായ പ്രവർത്നധർമ്ങ്ങളുടെ 
ഒരു ടപാതുഘെന ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകടളയും നഗരസഭകടളയും ബന്ധടപ്ടുത്പി 
നപിലനപിൽക്കു്തായപി മനസ്പിലാക്ാവ്താണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
നപിർവഹപിക്കു്തപിനായപി ഭരണഘെനയപിലും സംസ്ഥാന നപിയമങ്ങളപിലും 
പട്ടപികടപ്ടുത്പിയപിരപിക്കു് വപിഷയങ്ങളുടെ ദ്ക്രാഡ്ീകരണം തട്യാണ് 
പഞ്ായത്തുകളപിലും മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികളപിലും ഭരണനപിർവഹണ സംവപിധാനത്പിടറെ 
ഭാഗമായപി വഷ്വസ്ഥടപ്ടുത്പിയപിട്ടുള്ള സ്റാറെപിംഗ്  കമ്പിറ്റപികൾ. നപിർവഹപിദ്ക്ണ്ടു് 
പ്രവർത്ന ധർമ്ങ്ങൾ ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകൾക്പിെയപിൽ പട്ടപികകളപിലൂടെ ലപിസ്റ് 
ടെയ്പിരപിക്കു് വപിഷയങ്ങളുടെ താരതമഷ്പട്ടപിക പ്രവർത്ന ധർമ്ങ്ങളപിലുള്ള ടപാതു 
സ്ഥപിതപി വഷ്ക്തമാക്കുന്നു.
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ഈ വപിഷയങ്ങൾ ഫലപ്രേമായപി കകകാരഷ്ം ടെയ്യു്തപിനാണ് സ്റാറെപിംഗ്   
കമ്പിറ്റകൾ  രൂപീരപിച്ചപിട്ടുള്ളത്. ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകൾക്കും മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികൾക്കും 
ദ്കാർപ്ദ്റഷനുകൾക്കും അകത്് ഭരണ നപിർവഹണത്പിനായപി രൂപീകരപിച്ച 
സ്റാറെപിംഗ്   കമ്പിറ്റപികൾക്പിെയപിലും കൃതഷ്മായ പാരസ്പരഷ്ം ഉണ്്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ടപാതുവായപി കകകാരഷ്ം ടെയ്യു്തപിന് നപിയമപരമായപി 
വഷ്വസ്ഥടപ്ടുത്പിയപിട്ടുള്ള വപിഷയങ്ങൾ സമാനമാടണന്നും ഈ വപിഷയങ്ങളാണ് 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്നധർമ്ങ്ങളായപി അനുദ്യാജഷ്മായ സ്റാറെപിംഗ്   കമ്പിറ്റപി 
കളുടെ ചുമതലയപിൽ ദ്ക്രാഡ്ീകരപിച്ചപിരപിക്കു്ടതന്നും ഇതു സംബന്ധപിച്ച വപിശ 
കലനം വഷ്ക്തമാക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്നധർമ് 
ങ്ങടള അെപിസ്ഥാനടപ്ടുത്പിയായപിരപിക്ണം ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥ സംവപിധാനവം തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സർവീസ് ദ്കഡ്റും രൂപടപ്ദ്െണ്ടത് ഒ്ാം ഭരണ പരപിഷ് ക്ാര 
കമ്ീഷനും ടസൻ കമ്പിറ്റപിയുമെക്ം പങ്കുടവക്കുന്നു െപിന്യുടെ തുെർച്ചയായാണ് 
ഇത്രടമാരു ടപാതുഘെന നപിയമപരമായപി രൂപടപ്ട്ടുവ്ടത്് കമ്ീഷൻ 
മനസ്പിലാക്കുന്നു.

7.3.  ഭരണ ഘെനയാ ദ്ഭദഗതപിയപിടല പട്പി��ളടെ തയാരതമധ് വപിശ�ലനവം 
ഏ�ീകൃത വകുപ്പിനുള്ള നധ്യായവയാദവം  

എകീകൃത വകുപ്പിടറെ വപിദ്ശഷാൽ െട്ടങ്ങൾ രൂപകൽപ്ന ടെയ്യുദ്പോൾ 
വപിമർശനാത്മകമായപി ഉയർന്നു വ് െപില ദ്ൊേഷ്ങ്ങൾ ഉണ്ായപിരപിന്നു. എങ്ങടനയാണ് 
വഷ്തഷ്സ്തമായ ഭരണഘെനാ നപിയമങ്ങളപിലൂടെ നപിലവപിൽ വ് മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികടളയും 
പഞ്ായത്തുകടളയും ഏകീകരപിക്കു്ത്? സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള എങ്ങടനയാണ് 
ഒടരാറ്റ വകുപ്പിടറെ നപിയന്തണത്പിദ്ലക്് ടകാണ്ടുവരു്ത് ? നപിലവപിലുള്ള വപിവപിധ 
വകുപ്പുകൾ വഷ്തഷ്സ്തമായപി നപിലനപിൽക്കു്തദ്ലെ യഥാർത്ഥത്പിൽ വപിദ്കന്ദീകൃതമായ 
സംവപിധാനം? 

ഭരണഘെനാപരമായപി നപിലവപിൽ വ് ഏടതങ്പിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനത്പിന് സംസ്ഥാന സർക്ാർ നപിയമങ്ങളപിലൂടെ വഷ്വദ്ഛേേപിച്ചു നൽകപിയപിട്ടുള്ള  
അധപികാരം ഇലൊതാക്ാദ്നാ അതപിൽ ദ്താ്പിയത് ദ്പാടല ആർടക്ങ്പിലും മാറ്റം 
വരുത്ാദ്നാ നപിലവപിൽ സാധഷ്മലെ. 73, 74 ദ്ഭേഗതപികളപിലൂടെ നപിലവപിൽ വ് 
പഞ്ായത്തുകടളയും മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികടളയും തമ്പിൽ കൂട്ടപിദ്െർക്കുക എ്ത് 
അെപിന്ഷ്വമാണ്. ഒറ്റ വകുപ്പു വരു്തപിലൂടെ പ്രതീക്പിക്കു്ത് ദ്നടരടത് 
പറഞെതുദ്പാടല ഭരണഘെനയപിടല 11, 12 പട്ടപികകളപിടല വപിഷയങ്ങളും സംസ്ഥാന 
നപിയമങ്ങളപിടല വഷ്തഷ്സ്ത പട്ടപികകളപിൽ ലപിസ്റ് ടെയ്പിട്ടുള്ള ചുമതലകളും ഏദ്കാപപിതമായപി 
നപിർവഹപിക്കു്തപിനു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള സഹായപിക്കു്തപിടറെ 
സംഘാെന ചുമതലയുള്ള ഒറ്റ ജപിലൊ ഓഫീസും ജപിലൊ സംവപിധാനങ്ങടള കാരഷ്ക്മമായപി 
പപിന്തുണയ്ക്കുകയും അവയ്ക്കുള്ള ദ്മൽദ്നാട്ടം നപിർവഹപിക്കുകയും ടെയ്യു് ഒരു സംസ്ഥാനതല 
ഓഫീസറും ഒരു ഏകീകൃത സർവീസപിടനയുമാണ്. ദ്ജായപിറെ് ഡ്യറക്ടർ പേവപിയുള്ള 
ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥൻ ജപിലൊ ദ്മധാവപിയായും ഐ എ എസ് ദ്കഡ്റപിൽ നപിന്നുള്ള മുതപിർ് 
ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥൻ സംസ്ഥാനതല ദ്മധാവപിയായും ഈ സംഘാെന ചുമതലയ്ക്ക് ദ്നതൃത്വം 
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ടകാടുക്കുന്നു. നപിലവപിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഘെനയ് ടക്ാന്നും  
തട് ഒരു മാറ്റവം വരു്തലെ. എ്ാൽ എലൊ ജീവനക്ാരും ഈ ഏദ്കാ 
പന സർവീസ് സംവപിധാനത്പിടറെ  ഭാഗമാവകയും  പരസ്പരം മാറപി ഇരപിക്ാൻ കഴപി 
യു് വപിധത്പിൽ ഒറ്റ സർവീസപിദ്ലക്് കണ്പിദ്െർക്ടപ്ടുകയും ടെയ്യുന്നു. 
പ്രാദ്േശപികഭരണ നപിർവഹണവമായപി ബന്ധടപ്ട്ട ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥരുടെ ഏദ്കാപന 
അവദ്ലാകന ചുമതലയുള്ള ജപിലൊ സംവപിധാനത്പിടറെയും സംസ്ഥാന സംവപി 
ധാനത്പിദ്റെയും ഓഫീസുകൾ ഒരു കുെയ്ക്കു കീഴപിദ്ലക്് സാദ്ങ്തപിക ചുമതലയുള്ള 
ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥരെക്ം വരുന്നു.  

ചുമതലാപരമായ ഏദ്കാപനം എ്ത് ടകാണ്് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നപിയമപരമായ ചുമതലകൾ ഏടതങ്പിലും വപിധത്പിൽ 
ഏകീകരപിച്ചു നപിർവഹപിക്ാനുള്ള സംവപിധാനം ഉണ്ാക്കുക എന്നുള്ളതലെ വപിവക്. 
ഭരണഘെനാപരമായപി ത്രപിതല പഞ്ായത്തുകൾക്കും മുനപിസപിപാലപിറ്റപികൾക്കും 
അനുവേപിക്ടപ്ട്ട നപിയമപരമായ അസ്തപിത്വം അതുദ്പാടല നപിലനപിർത്പി എ്ാൽ 
അവരവരുടെ ചുമതലകൾ നപിർവഹപിക്കു്തപിനുള്ള സാദ്ങ്തപികവം ഭരണപരവമായ 
സഹായങ്ങൾ   എത്പിച്ചുടകാടുക്കു്തപിനുള്ള ഒരു ഏകീകൃത സംവപിധാനം ജപിലൊ 
അെപിസ്ഥാനത്പിലും സംസ്ഥാന അെപിസ്ഥാനത്പിലും ഉണ്ാവക എ്താണ് 
ഏകീകരണം ടകാണ്് ഉദ്ദേശപിക്കു്ത്. 

11 ഉം 12 ഉം പട്ടപികകളനുസരപിച്ചു സംസ്ഥാന നപിയമങ്ങളപിൽ ദ്െർത്പിരപിക്കു് 
വപിഷയങ്ങളുടെ കാരഷ്ത്പിൽ പഞ്ായത്് – മുനപിസപിപ്ൽ വഷ്തഷ്ാസങ്ങൾ അെപിസ്ഥാന 
പരമായപി ഒന്നുമപിലെ എ്ത് ഒരു ടപാതു സംവപിധാനം രൂപടപ്ടുത്തു്തപിനുള്ള സാമാനഷ് 
യുക്തപി കൂടെയാണ്.

ജപിലെ എ് യൂണപിറ്റപിനു കീഴപിലും ജപിലെ ആസൂത്രണ സമപിതപി എ് സമരേമായ 
ഭരണഘെനാ സ്ഥാപനത്പിനും കീഴപിലാണ് സാമൂഹപിക നീതപിയും സാപേത്പിക 
വപികസനവടമ് ലക്ഷ്പ്രാപ്തപിക്ായുള്ള ചുമതലകൾ വഷ്തഷ്സ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ായപി 
നപിശ്ചയപിച്ചു നൽകടപ്ട്ടപിട്ടുള്ളത്. രോമ പഞ്ായത്തുകൾ, ദ്്ാക്് പഞ്ായത്തുകൾ, ജപിലൊ 
പഞ്ായത്തുകൾ, മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികൾ എ്പിവ നപിർവഹപിദ്ക്ണ്ടു് ചുമതലകളുടെ 
കാരഷ്ത്പിൽ വലപിയ വഷ്തഷ്ാസങ്ങൾ കാരഷ്മായപി ഒന്നുമപിടലെന്നു ഇനപി പറയു് 
ചുമതലകൾ സംബന്ധപിച്ച താരതമഷ് വപിശകലനത്പിൽ നപിന്നും വഷ്ക്തമാണ്. ചുമതല 
നപിർവഹണത്പിടറെ വഷ്തഷ്സ്തമായ പശ്ചാത്ലം മാത്രമാണ് നഗര – രോമ തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാരഷ്ത്പിൽ ഉള്ളൂ. 

നപിർവഹപിക്ടപ്ദ്െണ്ടു് കെമകൾ ഏടറക്കുടറ ഒദ്ര ദ്പാടലയായപിരപിക്കുദ്പോഴും 
വപിസ്തൃതപിയുടെ കാരഷ്ത്പിലും ജനസംഖഷ്യുടെ അനുപാതത്പിലുമാണ് വഷ്തഷ്സ്തത. 
ഇതുടകാണ്ടുതട് ചുമതലാപരമായ ഏദ്കാപനവം സംഘാെനവം നപിർവഹണവം 
നെത്തു്തപിനുള്ള ഏകീകൃത ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥ സംവപിധാനം ടപാതുവപിലുള്ള കാരഷ്ക്മത 
വർദ്ധപിപ്പിക്കും. രോമ പഞ്ായത്പിലും ദ്്ാക്്പഞ്ായത്പിലും ഉള്ള ഭരണ 
നപിർവഹണപരപിെയം കൂടുതൽ വലുതും സങ്ീർണവമായ മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികളും 
ദ്കാർപ്ദ്റഷനുകളും ടമച്ചടപ്ട്ട രീതപിയപിൽ കകകാരഷ്ം ടെയ്യു്തപിൽ  ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥടര 
സഹായപിക്കും.
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7.4.  വകുപ്പു�ളടെ നപിലവപിലുള്ള ടപയാതുഘെനയം ചുമതല�ളം   

നപിയമപരമായപി വഷ്തഷ്സ്ത പട്ടപികകൾ അനുസരപിച്ച് പഞ്ായത്തുകളും മുനപിസപിപ്ാ 
ലപിറ്റപികളും നപിർവഹപിദ്ക്ണ് ചുമതലകൾ കൗൺസപിലുകൾക്് ദ്നരപിട്ട് കീഴപിലുള്ള 
ജീവനക്ാർ വഴപിയും മറ്റ് വകുപ്പുകളപിൽ നപിന്നും  ഗവൺടമറെ് വപിട്ടുടകാടുത് ജീവനക്ാർ 
വഴപിയും ടെയ്തുവരുന്നു. വപിട്ടുകപിട്ടപിയ ജീവനക്ാരുടെ ഭരണപരമായ നപിയന്തണം 
മാതൃവകുപ്പുകളപിൽ നപിലനപിർത്തുകയും ചുമതലാപരമായ കാരഷ്ങ്ങൾ കൗൺസപിലുകൾക്് 
വപിദ്ധയമായപി നപിർവഹപിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. പഞ്ായത്് വകുപ്പിടല ജീവനക്ാരാണ് 
നപിലവപിൽ രോമ പഞ്ായത്തുകളപിൽ ദ്നരപിട്ട് ദ്ജാലപിടെയ്യു് ജീവനക്ാർ. ഇതുദ്പാടല 
രോമ വപികസന വകുപ്പിടല ജീവനക്ാർ ദ്്ാക്് പഞ്ായത്് ജീവനക്ാരായും 
നഗരകാരഷ് വകുപ്പിടലയും നഗരകാരഷ് ടപാതുസർവീസപിടലയും ജീവനക്ാർ 
മുനപിസപിപ്ാലപിറ്റപികളപിലും ദ്ജാലപി ടെയ്യുന്നു. എലൊ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 
സാദ്ങ്തപിക സഹായം എത്പിദ്ക്ണ്ടു് സാദ്ങ്തപിക വകുപ്പുകളായ എഞ്പിനീയറപിംഗ് 
വപിഭാഗവം നഗര രോമാസൂത്രണ വകുപ്പും കൃതഷ്മായ എദ്കാപനമപിലൊടത തനപിടയ 
നപിലനപിൽക്കുന്നു. അധപികാര വപിദ്കന്ദീകരണടമ് വപിശാല കാഴ്ചപ്ാെനുസരപിച്ചു 
സാമൂഹപിക നീതപിയും സാപേത്പിക വപികസനവം ഉറപ്പു വരുത്തു്തപിനായപി  അധപികാര 
കകമാറ്റം സാധഷ്മാക്കു്തപിദ്ലക്ാവശഷ്മായ വകുപ്് തല ഏദ്കാപനം നപിലവപിലുള്ള 
ഘെനയനുസരപിച്ചു  പ്രദ്യാഗപികമലെ. പരസ്പരം ടവള്ളം കെക്ാത് അറകളായപി 
നപിലനപിൽക്കു് ഈ ഘെനയുടെ പരപിമപിതപി മുൻദ്പജപിൽ ടകാടുത് ഘെനാെപിത്രം 
വഷ്ക്തമാക്കുന്നു. 

നപിലവപിൽ പഞ്ായത്്, മുനപിസപിപ്ൽ, രോമവപികസന വകുപ്പുകളപിലും മറ്റു രണ്ടു 
സാദ്ങ്തപിക വപിഭാഗങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന –ജപിലൊ ഓഫീസുകൾ മപിക്വാറും 
പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ദ്മൽദ്നാട്ട ചുമതലകൾ ഓഫീസ് ചുമതലകളപിൽ ടപടുത്പി 
തങ്ങളുടെ പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഭാഗടമ് നപിലയപിൽ കകകാരഷ്ം ടെയ്തു വരുന്നുണ്്. ഒദ്ര 
സ് കീമുകളുടെ ഭാഗമായ പല പ്രവർത്നങ്ങളും ഒ്പിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ നപിലവപിൽ 
ടെയ്തു വരുന്നുണ്്. ഓഫീസ് ഓർഡ്ർ അനുസരപിച്ച് പഞ്ായത്്, രോമ വപികസന,  
നഗര കാരഷ് വകുപ്പുകളുടെ സംസ്ഥാന–ജപിലൊ ഓഫീസുകൾ നപിർവഹപിച്ചുവരു് 
പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഒരു താരതമഷ് വപിശകലനം അനുബന്ധമായപി കാണുക. 

7.5. ഏ�ീകൃത വകുപ്പിടറെ ഘെനയദ്െയം ചുമതല�ളദ്െയം ആശയരൂപം 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നപിർവഹപിദ്ക്ണ് എലൊവപിധ ചുമതലകളും 
കാരഷ്ക്മമായപി നപിർവഹപിക്കു്തപിനുള്ള അന്രീക്മുണ്ാക്ാൻ പറ്റു് വപിധം 
ചുമതലാപരമായ ഏദ്കാപനം സംസ്ഥാന – ജപിലൊ ഘെകങ്ങൾക്കത്തു സാധഷ്മാക്കു്  
ഘെനാ ദ്രഖയാണ് ഏകീകൃത ടപാതുസർവീസപിടറെ വപിദ്ശഷാൽ െട്ടങ്ങളപിലൂടെ 
സങ്ൽപ്പിച്ചപിട്ടുള്ളത്. നപിലവപിൽ തനപിടയ നപിലനപിൽക്കു് വകുപ്പുകളും ഏകീകൃത 
ഘെനയനുസരപിച്ച് രൂപടപ്ടു് വകുപ്പിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള 
ബന്ധം സംബന്ധപിച്ച പ്രവർത്ന ആശയരൂപത്പിടറെ ഘെനാെപിത്രം അടുത് ദ്പജപിൽ 
ടകാടുത്പിരപിക്കുന്നു.
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സാധാരണക്ാർക്് ദ്സവനങ്ങളും പ്രാദ്േശപിക വപികസന പ്രവർത്നങ്ങളുടെ 
ഫലങ്ങളും എളുപ്ത്പിൽ ലഭഷ്മാവ് വപിധം വഷ്തഷ്സ്ത ഏജൻസപികടളയും അനുബന്ധ 
വകുപ്പുകടളയും നപിർവഹപിക്ടപ്ദ്െണ്ടു് ചുമതലകടളയും ഏദ്കാപപിപ്പിച്ചുടകാണ്് 
പ്രവർത്നങ്ങടള കൃതഷ്മായപി ചുമതലടപ്ടുത്പി സമയക്രമമനുസരപിച്ച് നെപ്പിലാക്കു് 
പ്രക്രപിയയാണ് ചുമതലകളുടെ ഏദ്കാപനം എ്തുടകാണ്് വപിവക്പിക്കു്ത്. 
ഏകീകൃത വകുപ്പിടറെ സംസ്ഥാന - ജപിലൊ ഘെകങ്ങൾ ഇത്രത്പിലുള്ള സമരേ 
ഏദ്കാപനത്പിനാവപിശഷ്മായ തന്തങ്ങളും ഉപായങ്ങളും അതതു സമയങ്ങളപിൽ 
അവപിശഷ്മായ വപിധം വപികസപിപ്പിദ്ക്ണ്തുണ്്. ഇതപിനാകടട്ട സംസ്ഥാന-ജപിലൊ 
കാരഷ്ാലയങ്ങളപിൽ ഏദ്കാപനം ഉറപ്പുവരുദ്ത്ണ്തുണ്്. ഒരു ഏദ്കാപന ഫങ് ഷണൽ 
മാന്വലപിടറെ അെപിസ്ഥാനത്പിലാണ് ഇതു ടെയ്യാൻ കഴപിയു്ത്. ഏകീകൃത തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടറെ ചുമതലാപരമായ പ്രവർത്ന ധർമ്ങ്ങളുടെ മാന്വൽ 
തയ്യാറാക്കു്തപിനുള്ള ഒരു രൂപദ്രഖ കമ്ീഷൻ തയ്യാറാക്പി സർക്ാരപിൽ 
സമർപ്പിച്ചപിട്ടുണ്്. ഏകീകൃത വകുപ്് കകകാരഷ്ം ടെദ്യ്യണ് ചുമതലകൾ സംബന്ധപിച്ച 
ഒരു വപിശേമായ പട്ടപിക അനുബന്ധമായപി ദ്െർത്പിരപിക്കുന്നു. ഇത്രത്പിൽ ചുമതലകളുടെ 
ഏദ്കാപനം സാധഷ്മാവ്ദ്താടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായക 
സംവപിധാനമായ ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് ഒറ്റ സംവപിധാനമായപി 
ജനങ്ങൾക്കും ജനപ്രതപിനപിധപികൾക്കും അനുഭദ്വേഷ്മായപിത്തുെങ്ങുന്നു.
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7.6. ഏ�ീകൃത ടപയാതുസർവീസത് ഫങത് ഷണൽ മയാന്വലപിടറെ ആവശധ്വം 
മയാന്വൽ തയ്യാേയാക്കുന്തപിനുള്ള രൂപദ്രഖയം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടല ദ്സ്ററ്റപിദ്റെയും സദ്ബാഡ്പിദ്നറ്റപിദ്റെയും സ് ടപഷഷ്ൽ 
റൂളുകൾ സർക്ാർ ഔദ്േഷ്ാഗപിക വപിജ്ാപനം  വഴപി പ്രസപിദ്ധീകരപിക്കു ദ്പോഴാണ് 
നപിയമ പരമായപി നപിലവപിലുണ്ായപിരു് അഞ്്  വകുപ്പുകളപിടല വപിവപിധ സർവീസുകൾ 
ഏകീകരപിച്ച്  ഒരു വകുപ്ായും  ടപാതുസർവീസായും മാറു്തു്. ഈ അഞ്്  വകുപ്പുകളും 
വഷ്തഷ്സ്തങ്ങളായ പ്രവർത്ന നപിർവഹണ ധർമ്ങ്ങളും സംസ്ഥാന തലത്പിലും 
ജപിലൊതലത്പിലും കാരഷ്ാലയങ്ങളുള്ളവയും പ്രദ്തഷ്കം വകുപ്പുദ്മധാവപികളുമുള്ളവയുമാണ് . 
നഗരകാരഷ്വകുപ്പിനും എഞ്പിനപിയറപിംഗ് വപിഭാഗത്പിടറെ സർവീസപിനും മാത്രദ്മ 
ജപിലൊതലത്പിൽ കാരഷ്ാലയങ്ങൾ ഇദ്പ്ാൾ ഇലൊതുള്ളത് . പകരം ഈ വകുപ്പുകൾക്കു് 
ദ്മഖലാ തലത്പിലാണു് അവരുടെ ഭരണ നപിർവഹണ കാരഷ്ാലയങ്ങളുള്ളത് . വപിവപിധ 
തലത്പിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളപിൽ ദ്ജാലപി ടെയ്യു് ജീവനക്ാരുടെ 
ഭരണപരമായ ദ്നതൃത്വങ്ങൾ ഇദ്പ്ാൾ വപിവപിധ വകുപ്പുകളപിലാണു് നപിലനപിൽക്കു്തു്. 
ഇവരുടെടയലൊം സർവീസുകളും വഷ്തഷ്സ്തങ്ങളാണു്. ഈ വഷ്തഷ്സ്തങ്ങളായ 
സർവീസുകടള ഏദ്കാപപിക്കു്തപിനുള്ള ഭരണപരമായ നെപെപികൾ, ഇദ്പ്ാൾ 
അന്പിമഘട്ടത്പിലാണു്. 

 വപിവപിധ വകുപ്പുതലവന്ാരുദ്െയും ജപിലൊതല ദ്മലധപികാരപികളുദ്െയും ചുമതലകളും 
ഉത്രവാേപിത്ങ്ങളും ഇദ്പ്ാൾ വഷ്തഷ്സ്തങ്ങളാണു്. പടക് പഞ്ായത്് വകുപ്പിദ്റെയും 
രോമവപികസന വകുപ്പിദ്റെയും അെപിസ്ഥാന പ്രവർത്ന ദ്മഖല ഒദ്രസ്ഥലമായ 
രോമ പ്രദ്േശമാണു്. പഞ്ായത്്  വകുപ്പിടറെ  ഭരണ നപിയന്തണത്പിലുള്ള രോമ 
പഞ്ായത്പിടല ജീവനക്ാരുദ്െയും നഗരകാരഷ് വകുപ്പിടറെ ഭരണ നപിയന്തണത്പിന് 
കീഴപിലുള്ള നഗരസഭകളപിടല ജീവനക്ാരുദ്െയും അനപിവാരഷ് ചുമതലകളുദ്െയും ടപാതു 
ചുമതലകളും സംബന്ധപിച്ച ദ്സവനങ്ങളപിൽ സമാനതകദ്ളടറയുണ്്. സാദ്ങ്തപിക 
വകുപ്പുകളായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എഞ്പിനപിയറപിംഗ് സർവീസും നഗരരോമാസൂത്രണ 
വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് ആവശഷ്മായ സാദ്ങ്തപിക പപിന്തുണ 
നൽകു് വഷ്തഷ്സ്തങ്ങളായ സർവീസുകളാണ്. അഞ്്  വകുപ്പുകൾ വഷ്തഷ്സ്തങ്ങളായപി 
പ്രവർത്പിക്കു്താടണങ്പിലും സംസ്ഥാന സർക്ാരപിടറെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സംബന്ധമായ നയങ്ങളും പദ്ധതപികളും നെപ്പിലാക്കു്തപിനും ആവപിഷ് ക്രപിക്കു്തപിലും 
ഒരുദ്പാടല പ്രവർത്പിക്കുകയും സർക്ാരപിടറെ അവദ്ലാകന പ്രവർത്നങ്ങളപിൽ പൂർണ് 
പപിന്തുണ നൽകുകയുമാണ്. എങ്പിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനു കീഴപിലുള്ള വപിവപിധ 
വകുപ്പുകളപിടല കഴപിഞെ കുടറ വർഷങ്ങളപിടല പ്രവർത്നങ്ങൾ വപിലയപിരുത്പിയദ്പ്ാൾ,  
നപിരവധപി ദ്പാരായ്മകളും ആശയകുഴപ്ങ്ങളും ഏദ്കാപനമപിലൊയ്മയും, മനസപിലാക്പി 
യപിരുന്നു. ഈ വപിഷയം സമരേമായപി വപിശകലനം ടെയ്തു സർക്ാർ അധപികാരപികമായപി 
അഞ്്  വകുപ്പുകടള സംദ്യാജപിപ്പിച്ച്  ഒരു വകുപ്പും ഒരു സർവീസും ആക്കു്തപിനു 
തീരുമാനപിച്ചപിരുന്നു. ഈ സർവീസ് ഏദ്കാപനം പ്രാദ്യാഗപികതലത്പിൽ 
നെപ്പിലാക്കു്തപിനു് കുടറദ്യടറ കവതരണപികടളക്കുറപിച്ച് െപിന്പിദ്ക്ണ്തായപിട്ടുണ്്. 
ഈ വപിഷയം വളടര പ്രാധാനഷ്ദ്ത്ാടെ ദ്നാക്കുകയാടണങ്പിൽ ആേഷ്മായപിട്ട്, 
അഞ്്  വകുപ്പുകളുടെ സർവീസുകടള ഏദ്കാപപിച്ചുടകാണ്് കാരഷ്ക്മവം ശക്തവം 
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സുതാരഷ്വമായ ഒരു വകുപ്പും ഒരു സർവീസും ആക്കുദ്പോൾ സ്വാഭാവപികമായും പ്രവർത്ന 
നപിർവഹണ ധർമ്ങ്ങളും ഏദ്കാപപിത സംസ്ഥാന ദ്നതൃത്വത്പിടറെ  ചുമതലകളും 
ഉത്രവാേപിത്ങ്ങളും പുനർനപിർവെപിദ്ക്ണ് ആവശഷ്ം അതഷ്ന്ാദ്പക്പിതമാണു്.

കൂൊടത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജപിലൊ ആസൂത്രണ സമപിതപിക്കും 
കാരഷ്ക്മമായ പപിന്തുണയും സംസ്ഥാന സർക്ാരപിനു് ശക്തമായ ദ്സവനവം ഒരുദ്പാടല 
വരു് രപിതപിയപിലുള്ള ഒരു പുതപിയ പ്രവർത്ന നപിർവഹണഘെന (ഫങ് ഷണൽ 
സ്ടക്ച്ചർ) പുതപിയ ഏദ്കാപപിത വകുപ്പിനും സർവീസപിനും അനപിവാരഷ്മാണു്. ഈ 
വപിഷയത്പിടറെ അെപിസ്ഥാനത്പിൽ ഏകീകൃത വകുപ്പിന് ഓദ്രാ തലത്പിലും പ്രവർത്ന 
നപിർവഹണ ധർമ്ങ്ങൾ വഷ്ക്തമാക്പിടക്ാണ്ടുള്ള ചുമതലകളും ഉത്രവാേപിത്ങ്ങളും 
വഷ്ക്തമാക്പിടക്ാണ്ടുള്ള ഒരു ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ തയ്യാറാക്കു്തപിനും 
അതപിനുദ്വണ്പിയുള്ള ഒരു രൂപദ്രഖയുണ്ാക്ാനും സർക്ാർ തീരുമാനടമടുത്പിരുന്നു. 
മാന്വൽ തയ്യാറാക്കു്തപിനുള്ള രൂപദ്രഖ ഉണ്ാക്കു്തപിന് ദ്ലാക്ൽ ഗവൺടമറെ് 
കമ്ീഷടന 17/07/2021 ടല സർക്ാർ ഉത്രവ് അനുസരപിച്ച് ചുമതലടപ്ടുത്പിയപിരുന്നു.

സംദ്യാജപിത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടറെ ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ 
തയ്യാറാക്കു്തപിനു് സർക്ാരപിദ്റെയും ഏകീകൃത വകുപ്പിടറെ പുതപിയദ്മധാവപിയും 
വപിവപിധ വപിഭാഗങ്ങളുദ്െയും ദ്നതൃത്വത്പിൽ കൂട്ടായ അവദ്ലാകനവം വപിശകലനങ്ങളും 
െർച്ചകളും ആവശഷ്മാണു്. കൂൊടത ബന്ധടപ്ട്ട വപിവപിധ തലത്പിലുള്ള തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണകർത്ാക്ളുടെ അദ്സാസപിദ്യഷനുകളുമായും 
വപിവപിധ മപിഷനുകളുമായും ഏജൻസപികളുമായും വകുപ്പുകളുമായും സമരേമായ െർച്ചകളും 
കൂെപിയാദ്ലാെനകളും നെദ്ത്ണ്തായപിട്ടുണ്്. വപിവപിധ വപിഷയങ്ങളുടെ ഫങ് ഷണൽ 
മാന്വൽ തയ്യാറാക്കു്തപിന് സമരേമായ പഠനങ്ങളും വപിേഗ്രുടെ ശക്തമായ ഉപദ്േശവം 
െർച്ചകളും അനപിവാരഷ്മാണ്.

സമരേമായ പഠനങ്ങൾക്കും അവദ്ലകനങ്ങൾക്കും വപിശകലനങ്ങൾക്കും 
െർച്ചകൾക്കും ദ്ശഷം കമ്ീഷൻ ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടറെ ഫങ് ഷണൽ 
മാന്വൽ തയ്യാറാക്കു്തപിനുള്ള രൂപദ്രഖയുടെ റപിദ്പ്ാർട്ട് തയ്യാറാക്പിയപിരുന്നു. 
പുതപിയ ഏദ്കാപപിത വകുപ്പിടറെ ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ തയ്യാറാക്കു്തപിനു് 
വളടര ഉപകാരപ്രേമാകു് രീതപിയപിൽ ആയപിട്ടാണു് ഈ രൂപദ്രഖയുടെ 
റപിദ്പ്ാർട്ട് തയ്യാറാക്പിയപിരപിക്കു്തു്. ഈ റപിദ്പ്ാർട്ടപിൽ ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ 
തയ്യാറാക്കു്തപിനുള്ള സമരേമായ രീതപിശാസ്തവം മാന്വലപിടറെ ഘെനയും ഏകീകൃത 
വകുപ്പിന് ഉെൻ സജ്ജമാക്കു്തപിന് സഹായപിക്കു് സംസ്ഥാന  ജപിലൊ ദ്മധാവപികൾ 
നപിർവഹപിദ്ക്ണ് ഉത്രവാേപിത്ങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും ഉൾടപ്ടുത്പിയപിരപിക്കു്തു്. 
ഏകീകരണവം ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ രൂപടപ്ടുത്തു്തപിടറെ പശ്ചാത്ല െരപിത്രവം 
തുെർപ്രവർത്നങ്ങളുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട ശൂപാർശകളും കൂടെ ദ്െർത്പിട്ടുണ്്.  കൂൊടത 
പുനഃസംഘെപിപ്പിക്ടപ്ടു് വകുപ്പിനാവശഷ്മായ പരപിശീലന പരപിപാെപിടയക്കുറപിച്ചുള്ള 
നപിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതപിൽ ഉൾടപ്ടുത്പിയപിട്ടുണ്്.

രൂപദ്രഖയപിടല രീതപിശാസ്തമനുസരപിച്ച് മൂന്നുഭാഗങ്ങളായാണ് ഏകീകൃത തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടറെ ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ വപിഭാവനം ടെയ്പിരപിക്കു്ത്. 
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ആേഷ്ഭാഗം വകുപ്പുമായപി ബന്ധടപ്ട്ട സംസ്ഥാന – ജപിലൊ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതല 
കാരഷ്ാലയങ്ങളും ഉദ്േഷ്ാഗസ്ഥരും എങ്ങടന പ്രവർത്പിക്ണടമ്് വപിശേീകരപിക്കു്ത്. 
രണ്ാം ഭാഗത്പിൽ വപിവപിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏദ്കാപപിക്കു്തപിടനക്കുറപിച്ചും മൂ്ാം 
ഭാഗത്പിൽ വകുപ്പിനുള്ളപിടല വപിവപിധ വഷ്തഷ്സ്ത വപിഷയങ്ങളുടെ പ്രവർത്ന മാന്വലപിടന 
സംബന്ധപിച്ചുമാണ്. ഈ രീതപിയപിൽ വപിഭാവനം ടെയ്തു സൂക്മവം സമരേവമായപി 
തയ്യാറാക്കു് ഒരു ഔദ്േഷ്ാഗപിക ഫങ് ഷണൽ മാന്വലപിടറെ സഹായദ്ത്ാടെയാണ്   
ദ്കരളത്പിടല ഏറ്റവം ശക്തമായപി മാറു് ഈ ഏകീകൃത ടപാതുസർവീസപിടന 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളടര ഫലപ്രേമായ സഹായസംവപിധാനമായപി 
മാറ്റാൻ കഴപിയു്തു്. ഏകീകൃത വകുപ്പിടറെ സമരേമായ പ്രവർത്നം അെപിയന്പിരമായപി 
സജ്ജമാക്കു്തപിനും േീർഘകാലദ്ത്ക്കുള്ള വകുപ്പിടറെ പ്രവർത്നത്പിനുള്ള 
ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ ശാസ്തീയമായപി തയ്യാറാക്കു്തപിനും ഈ രൂപദ്രഖ സഹായകര 
മാകുടമ്് കരുതുന്നു.

7.6.1. രൂപദ്രഖയമയായപി ബന്ധടപ്ട് സർക്യാർ തീരുമയാനം  

സർക്ാരപിടറെ നപിർദ്ദേശം അനുസരപിച്ച് വപിശേമായ പഠനങ്ങൾക്കും 
വപിശകലനങ്ങൾക്കും ദ്ശഷം തയ്യാറാക്പിയ, ഏകീകൃത വകുപ്പിടറെ ഫങ് ഷണൽ 
മാന്വൽ തയ്യാറാക്കു്തപിനുള്ള രൂപദ്രഖ, കമ്ീഷൻ 14/09/2021 തീയതപി സർക്ാരപിൽ 
സമർപ്പിച്ചപിരുന്നു (അനുബന്ധം 7.1 കാണുക). അത് ബഹുമാനടപ്ട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപ്് മന്തപി 18/09/2021 തീയതപി മന്തപിസഭയുടെ നൂറുേപിനകർമ്പദ്ധതപിയുടെ ഭാഗമായപി 
പ്രകാശനം ടെയ്പിരുന്നു.

സർക്ാർ റപിദ്പ്ാർട്ട് വപിശേമായപി പരപിദ്ശാധപിച്ച്, തുെർ്് ഏകീകൃത തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിടറെ ഫങ് ഷണൽ മാന്വൽ  തയ്യാറാക്കു്തപിനുള്ള രൂപദ്രഖ 
പരപിദ്ശാധപിച്ച് ആവശഷ്മായ നപിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കു്തപിനായപി പ്രപിൻസപിപ്ൽ 
ഡ്യറക്ടറുടെ അദ്ധഷ്ക്തയപിൽ പഞ്ായത്് ഡ്യറക്ടർ, നഗരകാരഷ് ഡ്യറക്ടർ,  
െീഫ് എഞ്പിനീയർ, െീഫ് ൌൺ പ്ാനർ എ്പിവരെങ്ങു് ഒരു സമപിതപി 
രൂപീകരപിച്ചുടകാണ്് 26/10/2021 ൽ സ.ഉ(സാധാ.)നം.2029/2001/തസ്വഭവ എ് 
ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവപിച്ചപിരുന്നു (അനുബന്ധം 7.2 കാണുക).  
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ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - 
പ്രധാനമാറ്റങ്ങളം പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങളം

8.0. ആമുഖം

ല�ോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് കമ്മീഷൻ സെർപ്പിച്ച ആദ്യ കരടറ് ചട്ടങ്ങളപിലമേലും 
തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളപിലും 2020 ജൂല� െോസും 27-ോും തപിയ്യതപിയപിമ� െന്തപിസഭ 
തമീരുെോനും അനുസരപിച്ചറ് ഇറക്കപിയ സർക്കോർ ഉത്തരവപിമ� തമീരുെോനങ്ങൾ പ്രകോരും 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് ചട്ടങ്ങൾ നപിയെോനുസൃതും അന്പിെമപ്ടുത്തുന്നതപിനുള്ള 
നടപടപികൾ സ്വമീകരപിച്ചു. ഇതനുസരപിച്ചറ് പുതുക്കപിയ ചട്ടങ്ങൾ മവബറ്ലസറ്പിൽ 
പ്രസപിദ്മീകരപിക്കുകയും സുംഘടനകളുെോയപി വമീണ്ും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും മചയ്തു. 
ലകോവപിഡപിമന് സോഹചര്യത്തപിൽ ഓൺല�നപി�ോയപിരുന്നു പ്രസ്തുത ചർച്ച. തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് അഡമീഷണൽ ചമീഫറ് മസക്രട്ടറപിയമട അദ്്യക്ഷതയപിൽ ബന്ധമപ്ട്ട 
മസക്രട്ടറപിത� കമ്പിറ്പി ചർച്ച  മചയ്ത ലശഷും പപി എസറ് സപി യമട അുംഗമീകോരത്തപിനോയപി 
അയയ്ക്കുകയും വപിശദെോയ പരപിലശോധനയ്ക്കുലശഷും അഭപിപ്രോയങ്ങൾ ലരഖമപ്ടുത്തപി 
തുടർനടപടപികൾക്കോയപി ചട്ടങ്ങൾ ഗവൺമെന്പില�ക്കറ് അയയറ് ക്കുകയും മചയ്തു.

ആറോും അദ്്യോയത്തപിൽ വപിവരപിച്ചപിട്ടുള്ള ആദ്യ കരടറ് ചട്ടങ്ങളപിമ� നപിർലദേശങ്ങളപിൽ 
ചപി� െോറ്ങ്ങൾ വരുത്തപിമക്കോണ്ോണറ് സുംഘടനകളുെോയള്ള ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കരടറ് 
പ്രസപിദ്മപ്ടുത്തപിയപിട്ടുള്ളതറ്. കമ്മീഷൻ  നപിർലദേശപിച്ച മപോതു കോഴ്ചപ്ോടുും നപിർലദേശങ്ങളുും 
ഏമറക്കുമറ സ്വമീകരപിച്ചു മകോണ്ോണറ് കരടറ് അന്പിെമപ്ടുത്തപിയപിട്ടുള്ളതറ്. കമ്മീഷൻ 
മുലന്നോട്ടുവച്ച മപോതുകോഴ്ചപ്ോടുും അന്പിെമപ്ടുത്തപിയ കരടറ്  ചട്ടങ്ങളപിമ� പ്രധോന 
നപിർലദേശങ്ങളുും ആദ്യ കരടപിൽ നപിന്നുും വരുത്തപിയ െോറ്ങ്ങളുും ഈ അദ്്യോയും ചർച്ച 
മചയ്യുന്നു. കൂടോമത ഏകമീകരണലത്തോമട സുംഭവപിക്കുന്ന പ്രധോന െോറ്ങ്ങളുും ഏകമീകൃത 
സർവമീസറ് മകോണ്റ് പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്ന ലനട്ടങ്ങളുും പ്രലത്യകെോയപി ചർച്ച മചയ്യുന്നു.

ഏകമീകൃത സർവമീസറ് യോഥോർത്്യെോകുന്നലതോമട തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനങ്ങളുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ടറ് കുറലച്ചമറ അനുബന്ധെോറ്ങ്ങൾ 
അനപിവോര്യെോമണന്നറ് കമ്മീഷൻ കരുതുന്നു. ഇതപില�ക്കോയപി ചട്ടനപിർമ്ോണ പ്രക്രപിയയപിൽ 
ഉയർന്നുവന്ന നപിർലദേശങ്ങളുും ആശയങ്ങളുും ലക്രോഡമീകരപിച്ചുമകോണ്റ് കമ്മീഷൻ 
തയ്യോറോക്കപിയ നപിർലദേശങ്ങൾ ഈ അദ്്യോയത്തപിൽ സെർപ്പിക്കുന്നു. ഇതപിൽതമന്ന 
സർക്കോർ മുൻഗണന മകോടുലക്കണ് പ്രധോന നപിർലദേശങ്ങൾ പ്രലത്യകെോയപി 
മകോടുത്തുമകോണ്റ് ഈ അദ്്യോയവും ഈ പ്രക്രപിയോവപിവരണലരഖയും സെോപപിക്കുന്നു.

8.1. പുതിയ കയാഴ്ചപ്യാട് 

അധപികോര വപിലകന്ദമീകരണും ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനെോണറ്. നമ്മുമട സുംസ്ോനത്തറ് 
അധപികോര വപിലകന്ദമീകരണും നടപ്പി�ോക്കപിയപിട്ടറ് രണ്ര ദശകും പൂർത്തപിയോകുന്നു. ഈ 
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അനുഭവപോഠങ്ങളുമട മവളപിച്ചത്തപിൽ അധപികോര വപിലകന്ദമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നവമീകരപിലക്കണ്തറ് ആവശ്യെോണറ്. ഭരണപരവും രോഷ്ടമീയവെോയ അധപികോരങ്ങൾമക്കോപ്ും 
ആസൂത്രണോധപികോരവും ധനോധപികോരവും കൂടപി നൽകപിയലതോമടയോണറ് ലകരളത്തപിമ� 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ ഇന്്യയപിൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ അധപികോരങ്ങളുള്ള 
പ്രോലദശപിക ഭരണ സ്ോപനങ്ങളോയപി െോറപിയതറ്. ഈ സോഹചര്യത്തപിൽ നപി�വപിലള്ള 
പഴയ ഭരണ സുംവപിധോനത്തപിലുംെോറ്ും വരുലത്തണ്തറ് ആവശ്യെോയപിരുന്നു. 
അഞ്റ്  വകുപ്പുകൾ വഴപിയോണറ് ഇലപ്ോൾ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് 
ലസവനും �ഭ്യെോക്കുന്നതറ്. ത്രപിത� പഞ്ോയത്തുകൾക്കുും നഗരസഭകൾക്കുും 73, 
74 ഭരണഘടന ലഭദഗതപിയനുസരപിച്ചറ് �ഭപിച്ചപിട്ടുള്ള അധപികോരങ്ങമള സുംബന്ധപിച്ചറ് 
വ്യക്തത വരുത്തപിയപിട്ടുണ്റ്. ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകളപില�ക്കുും നഗരസഭകളപില�ക്കുും 
അനപിവോര്യചുെത�കളപിൽ വ�പിയ വ്യത്യോസെപില്ല. അതപിനോൽ ഇനപി അഞ്റ്  വ്യത്യസ്ത 
വകുപ്പുകൾ അതുലപോമ� നപി�നപിൽലക്കണ് ആവശ്യും ഇല്ലോതോയപിരപിക്കുന്നു. തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനും കോര്യക്ഷെെോക്കുന്നതപിനറ് സോലകേതപികവും 
സോലകേതപിലകതരവെോയ െനുഷ്യ വപിഭവലശഷപി �ഭ്യെോക്കുന്നതപിനുും നപി�വപിലള്ള 
വകുപ്പുകളപിൽ െോറ്ും ആവശ്യെോണറ്. ഇതപിമന്  അടപിസ്ോനത്തപിൽ ആണറ് അഞ്റ്  
വകുപ്പുകമള സുംലയോജപിപ്പിച്ചറ് ഒറ് വകുപ്ോക്കപിത്തമീർക്കുന്നതറ്.

അഞ്റ്  വകുപ്പുകളപി�ോയപി ആമകയള്ള മുപ്ത്തപിഒന്നോയപിരലത്തോളും വരുന്ന 
സർക്കോർ ജമീവനക്കോരപിൽ സുംസ്ോന – ജപില്ലോ വകുപ്റ് ഓഫമീസുകളപി�ോയപി  
ലനരപിട്ടറ്  ലജോ�പിമചയ്യുന്നവരുമട എണ്ും 2057 ആണറ്. മെോത്തും ജമീവനക്കോരുമട 
ഏഴറ്  ശതെോനത്തപിൽ തോമഴയോണപിതറ് . ഇക്കോര്യും മകോണ്തമന്ന ജമീവനക്കോരുമട 
ചുെത�ോപരെോയ ഏകമീകരണും സുംഭവപിക്കുന്നതറ് പൂർണെോയും സുംസ്ോന – 
ജപില്ലോഓഫമീസുകളപിൽ െോത്രെോണറ്. തലദേശസ്ോപനങ്ങൾ മചലയ്യണ്ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അലതലപോമ� തുടരുകയും എന്നോൽ ചുെത�കൾ നപിർവഹപിലക്കണ് ജമീവനക്കോർ 
ത്രപിത� പഞ്ോയത്തുകമളലന്നോ മുൻസപിപ്ോ�പിറ്പികമളലന്നോ വ്യത്യോസെപില്ലോമത പരസ്പരും 
െോറപിയപിരപിക്കോൻ കഴപിയന്നവപിധും പുതപിയ പ്രവർത്തനസോഹചര്യും ഏകമീകരണലത്തോമട 
ഉണ്ോവന്നു.

ജമീവനക്കോമര ഒന്നപിച്ചു മകോണ്വരുന്നലതോമടോപ്ും നപി�വപിലള്ള ഘടനമയ പരെോവധപി 
നവമീകരപിക്കുന്നതപിനുള്ള ശ്രെങ്ങളുും നടത്തപിയപിട്ടുണ്റ്. ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് പ്രധോന 
സവപിലശഷത സോലകേതപിക വപിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന പ്രധോന വപിഭോഗങ്ങളുും ഉപവപിഭോഗങ്ങളുും 
ലചർന്ന ഒരു സഹോയക സുംവപിധോനെോണറ്. ഫമീൽഡറ് ത�ത്തപിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏലകോപപിപ്പിക്കോൻ കഴപിയന്ന വപിധും ജപില്ലകൾ ലകന്മീകൃത സുംവപിധോനവും ഒരു ലജോയപിന്റ് 
ഡയറക്ടറുമട ചുെത�യപിൽ വപിലകന്ദമീകരണ ഭരണ നപിർവഹണത്തപിമന് ഏലകോപപിത 
സുംവപിധോനവെോയപി െോറുന്നു. സുംസ്ോന കോര്യോ�യും ജപില്ലോ കോര്യോ�യങ്ങൾക്കറ് 
ലവണ് നയപരെോയ െോർഗ നപിർലദേശങ്ങളുും സഹോയങ്ങളുും നൽകുകയും ജപില്ലോ 
കോര്യോ�യും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കോവശ്യെോയ സഹോയങ്ങൾ 
നൽകുന്ന സുംവപിധോനവെോയപി െോറണമെന്നതോണറ് കോഴ്ചപ്ോടറ്. ഏലകോപനത്തപിമന്യും 
സജ്ജെോക്ക�പിമന്യും പ്രവർത്തന ലകന്ദങ്ങളോയപി സുംസ്ോന ജപില്ലോ കോര്യോ�യങ്ങൾ 
െോറപിത്തമീരണമെന്നോണറ് വകുപ്റ് ഏലകോപനും മകോണ്റ്  ഉലദേശപിക്കുന്നതറ്.
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തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുള്ള നപിയെപരെോയ സ്പിരും ചുെത�കൾ 
നപിർവഹപിക്കോൻ സഹോയപിക്കുന്നതപിലനോമടോപ്ും സുംസ്ോന – ജപില്ലോ ഘടകങ്ങളുമട 
ചുെത� പ്രധോനെോയും കോല�ോചപിതെോയപി ഉയർന്നുവരുന്ന ഭരണപരെോയ ആവശ്യങ്ങമള 
െനസ്പി�ോക്കുകയും കോര്യക്ഷെതലയോടുും വർദ്പിച്ച ഏലകോപനലത്തോടുുംകൂമട ഇവ 
നപിർവഹപിക്കുന്നതപിനുള്ള െോർഗങ്ങൾ കൂട്ടോയപി രൂപമപ്ടുത്തലെോണറ്. സുംസ്ോന 
ഓഫമീസപിമ� ഉയർന്ന ഉലദ്യോഗസ്ർ സുംവപിധോനെോമക ഏകപക്ഷമീയെോയപി 
നപിയന്തപിക്കുന്ന ഒരു ലകന്ദമീകൃത ഘടനോസകേൽപ്െല്ല, െറപിച്ചറ്   സുംസ്ോന സർക്കോരപിനുും, 
ജപില്ലോആസൂത്രണ സെപിതപിക്കുും തലദേശ സ്വയുംഭരണസ്ോപനങ്ങൾക്കുും ഒരുലപോമ� 
ശക്തവും കോര്യക്ഷെവെോയ പപിന്തുണോസുംവപിധോനും രൂപമപ്ടുത്തുകമയന്നതോണറ്  
ഏകമീകൃത തലദേശ സ്വയുംഭരണ സർവമീസറ് മുലന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന കോഴ്ചപ്ോടറ് .

8.2. ഏകീകൃത സർവീസ് വഴിയുണ്യാകുന്ന പ്രധയാന മയാറ്റങ്ങൾ

അഞ്റ്  വകുപ്പുകളപിമ� വപിവപിധ സർവമീസുകമള സുംലയോജപിപ്പിച്ചുമകോണ്റ് തലദേശ 
സ്വയുംഭരണവകുപ്പിമന് ഒരു മപോതു ഏകമീകൃത സർവമീസറ് രൂപമീകരണും വഴപിയണ്ോകുന്ന 
പ്രധോനെോറ്ങ്ങളോണറ് ഇനപി വപിവരപിച്ചപിരപിക്കുന്നതുറ്.

8.2.1  വകുപ്ിന് ഏകീകൃതമയായ സർവീസ് വിശേഷയാൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പ്ടുന്നു

തലദേശ സ്വയുംഭരണവകുപ്പിനു കമീഴപിലള്ള അഞ്റ്  വകുപ്പുകളപിമ� വപിവപിധ 
സർവമീസറ് വപിലശഷോൽചട്ടങ്ങമള സുംലയോജപിപ്പിച്ചുമകോണ്റ് മപോതു ഏകമീകൃത ല്റേറ്റ് 
വപിലശഷോൽചട്ടവും സലബോഡപിലനറ്റ് സർവമീസറ് വപിലശഷോൽചട്ടവും രൂപമപ്ടുത്തപി, അതറ് 
നടപ്പി�ോകുല്ോൾ ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് പ്രവർത്തനചരപിത്രത്തപിമ� ഏറ്വും വ�പിയ 
െോറ്െണറ് സുംഭവപിക്കുന്നതറ്. ഈ ഏകമീകൃത വപിലശഷോൽചട്ടങ്ങൾ ഔലദ്യോഗപികെോയപി 
പ്രസപിദ്മപ്ടുത്തുല്ോൾ നപിയെപരെോയ അടപിത്തറയോകുന്നു. ല�ോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് 
കമ്മീഷൻ തയ്യോറോക്കപിയ കരടറ് ചട്ടങ്ങൾ ഭരണപരെോയ നടപടപിക്രെങ്ങൾ അനുസരപിച്ചറ് 
സർക്കോർ വപിവപിധ അുംഗമീകൃത സുംഘടനകളുെോയപി ചർച്ച നടത്തുകയും തുടർന്നറ് 
ഔലദ്യോഗപികെോയ വപിവപിധ പഠനങ്ങൾക്കുും വപിശക�നങ്ങൾക്കുും ലശഷെോണറ് 
അന്പിെമപ്ടുത്തപിയതറ്. കമ്മീഷൻ രൂപമപ്ടുത്തപിയ കരടറ് ചട്ടങ്ങളപിൽനപിന്നുും കുറച്ചറ് 
െോറ്ങ്ങൾ വരുത്തപിയോണറ് അന്പിെമപ്ടുത്തപിയതറ്.

മുൻ അദ്്യോയങ്ങളപിൽ വപിവരപിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുമട അടപിസ്ോനത്തപി�ോണറ്. 
ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് ഘടനോസ്വരൂപും സുംബന്ധപിച്ചറ് കോഴ്ചപ്ോടറ് കമ്മീഷൻ 
ആവപിഷറ് ക്കരപിച്ചപിട്ടുള്ളതറ്. തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് പ്രലത്യകത, എന്നതറ് 
ഏതോണ്റ് 93 ശതെോനലത്തോളും ജമീവനക്കോർ ലജോ�പിമചയ്യുന്നതറ് തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളോയ ത്രപിത� പഞ്ോയത്തുകളപിലും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളപിലും  
ലകോർപ്ലറഷനുകളപിലെോണറ്. ഈ സ്ോപനങ്ങൾ ഭരണ ഘടനോപരെോയും നപിയെപരെോയും 
നപി�നപിൽക്കുന്നതുും ഏമതകേപിലും െോറ്ങ്ങൾ ഘടനോപരെോയപി സോധ്യെല്ലോത്തതുെോണറ്.

കമ്മീഷനറ് സർക്കോർ നൽകപിയ ഉത്തരവോദപിത്തും അനുസരപിച്ചറ് നപി�വപിലള്ള 
അഞ്റ്  വകുപ്പുകമള ഏകമീകരപിച്ചറ് പുതപിയ മപോതുവകുപ്പിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ രൂപമീകരപിക്കുക 
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എന്നതോണറ്. പഴയചട്ടങ്ങളപിൽ അടപിസ്ോനപരെോയപി നപി�നപിൽക്കുന്ന പ� 
വ്യവസ്കളുും അതുലപോമ�തമന്ന നപി�നപിർലത്തണ്തുണ്റ്. മുപ്തപി�ധപികും 
വരുന്ന സർക്കോർ സുംഘടനകളുെോയപി നടത്തപിയ ചർച്ചകളപിലൂമട ഉരുത്തപിരപിഞ്ഞ 
ഏകലദശ മപോതുധോരണയമട അടപിസ്ോനത്തപിൽ െോത്രെോണറ് പുനർക്രെമീകരണും 
പ്രോലയോഗപികെോയപി സോധ്യെോകുകയള്ളു. കൂടോമത ഭരണഘടനോപരെോയപി ആർട്ടപിക്കൽ 309 
പ്രകോരും സുംസ്ോന സർവമീസറ് നപിയെവും ചട്ടങ്ങളുും നൽകുന്ന സർവമീസറ് പരപിരക്ഷയമട 
അടപിസ്ോനത്തപിലെോണറ് പുതപിയ ചട്ടങ്ങളോയോലും നപിർെപിക്കുന്നതപിനറ് കഴപിയകയള്ളു. 
ഇക്കോരണങ്ങൾ മകോണ്റ് തമന്ന തപികച്ചുും പുതപിയ പ്രത�ത്തപിൽ പുതപിയതോയപി 
വരച്ചുണ്ോക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഏകമീകരപിക്കമപ്ടുന്ന വകുപ്പിമന് പുതപിയ നപിയെപരെോയ ഘടന. 
നപി�വപിലള്ള ഘടനമയ പരെോവധപി പരപിഷറ് ക്കരപിച്ചറ് മകോണ്റ് പുനഃക്രെമീകരപിക്കോനോണറ് 
ഈ ഒരു പരപിെപിതപിയപിൽ നപിന്നുമകോണ്റ് സോധ്യെോവൂ. അതുമകോണ്ോണറ് ജമീവനക്കോരുും 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപന അദ്്യക്ഷമേോരുമട അലസോസപിലയഷനുകളുെോയപി െോത്രും 
ചർച്ചകൾ ചുരുക്കപിയതറ്.

വപിശദെോയപി നടത്തപിയ ചർച്ചകളുമടയും പഠന വപിശക�ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമടയും 
അടപിസ്ോനത്തപിൽ പരെോവധപി െോറ്ങ്ങൾ കോല�ോചപിതെോയ വപിധും വരുത്തപിമക്കോണ്ോണറ് 
കമ്മീഷൻ പുതപിയ ചട്ടങ്ങളുമട ഘടന രൂപമപ്ടുത്തപിയതുറ്. വപിലശഷോൽ ചട്ടങ്ങൾ 
പുതപിയ തസ്തപികകൾ സൃഷ്പിക്കുന്നതപിലനോ ജമീവനക്കോരുമട ലവതന വ്യത്യോസും  
വരുത്തുന്നതപിലനോ  ഉപലയോഗപിക്കോൻ ഇവ സുംബന്ധപിച്ചുള്ള സർക്കോർ ഉത്തരവറ് പ്രകോരും 
സോധ്യെല്ല. ഇതുമകോണ് തമന്ന തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപന അലസോസപിലയഷനു 
കൾ കോല�ോചപിതെോയ ചപി� പുതപിയ ലപോസ്റ്റുകൾ സുംബന്ധപിച്ചറ് ഉന്നയപിച്ച ചപി� 
ആവശ്യങ്ങൾ കമ്മീഷൻ പരപിഗണപിമച്ചകേപിലും ചട്ടങ്ങളപിൽ പ്രോലയോഗപികെോയപി 
വരോമതലപോയതറ്. 

ഇത്തരും ചപി� പരപിെപിതപികൾ നപി�നപിൽമക്കതമന്ന തുടക്കത്തപിൽ ചർച്ച മചയ്ത മപോതു 
കോഴ്ചപ്ോടപിനനുസൃതെോയപി തമന്നയോണറ് ചട്ടങ്ങൾ അന്പിെെോക്കപിയപിട്ടുള്ളതുറ്. ഇതപിലൂമട 
ഒറ് ലെധോവപിയമട കമീഴപിൽ വപിവപിധ ലശഷപികളുള്ള വപിങ്ങുകലളോമട ഏകമീകൃതെോയ തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപ്പുും സർവമീസുും നപി�വപിൽ വരുന്നു.

8.2.1.1. വിശേഷയാൽ ചട്ടങ്ങളുപ്ട ആദധ് കരടിൽ നിന്നുമുള്ള മയാറ്റങ്ങൾ

ല�ോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് തയ്യോറോക്കപിയ ആദ്യ കരടറ് ചട്ടങ്ങൾ മവബറ് റ്ലസറ്പിൽ 
പ്രസപിദ്പികരപിക്കുകയും മപോതു ചർച്ചയ്കറ് വപിലധയെോക്കുകയും മചയ്തപിരുന്നു. തുടർന്നറ് �ഭപിച്ച 
നപിർലദേശങ്ങൾക്കുലെൽ പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ട്രറുെോയപി ലചർന്നറ് നടത്തപിയ ചർച്ചയപിലൂമട 
കരടറ് പരപിഷറ് ക്കരപിക്കുകയും അതറ്  അുംഗമീകൃത സുംഘടനകളുെോയള്ള ഔലദ്യോഗപിക 
ചർച്ചയ്കറ് സെർപ്പിക്കുകയും മചയ്തു. സുംഘടനകൾ ഉയർത്തപിയ അഭപിപ്രോയങ്ങൾ തുടർന്നറ് 
പരപിലശോധപിക്കുന്നതപിനറ് അഡമീഷൽ ചമീഫറ് മസക്രട്ടറപി അദ്്യക്ഷയോയും ല�ോക്കൽ 
ഗവൺമെന്റ് കമ്മീഷൻ മചയർെോനുും പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടറുും അുംഗങ്ങളുെോയള്ള 
ഒരു കമ്പിറ്പി സർക്കോർ രൂപമീകരപിച്ചു. തുടർന്നറ് അദ്്യോയും VI-ൽ വപിവരപിച്ചതുലപോമ� 
സർക്കോർ തമീരുെോനങ്ങളുമട അടപിസ്ോനത്തപി�ോണറ്  കരടറ് ചട്ടങ്ങൾ തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്റ് മസ്പഷ്യൽ മസക്രട്ടറപിയമട ചുെത�യപിൽ അന്പിെമപ്ടുത്തപിയപിട്ടുള്ളതറ് . ആദ്യ കരടറ്  
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വപിലശഷോൽ ചട്ടങ്ങളപിൽനപിന്നുും അന്പിെമപ്ടുത്തപിയലപ്ോഴുള്ള പ്രധോനെോറ്ങ്ങളോണറ്  
ഇനപി വപിവരപിക്കുന്നതറ് . 

i)  പ്രധയാന മയാറ്റങ്ങൾ

കമ്മീഷൻ തയ്യോറോക്കപിയ കരടറ് അനുസരപിച്ചറ് എല്ലോ ജമീവനക്കോരുും ഒരു സ്ോനക്കയറ്ും 
�ഭ്യെോയ ലശഷമുള്ള അടുത്ത പ്രലെോഷൻ സെോന സറ് മകയപി�പി ലള്ള എല്ലോ വകുപ്പുകളപിൽ 
നപിന്നുമുള്ളവരുമടയും ഊഴവും അനുപോതവും നപിശ്ച യപിച്ചുമകോണ്റ് ഏകമീകൃത 
മപോതുസർവമീസറ് രൂപമീകരപിക്കുന്ന സെമീപനെോണറ് സ്വമീകരപിച്ചപിരുന്നതറ്. ഓലരോ വകുപ്പിനുും 
ഓലരോ കോറ്ഗറപിയ്കകത്തുും �ഭ്യെോലകണ് ഊഴവും അനുപോതവും നപിശ്ചയപിച്ചുമകോണ്ോണറ് 
ആദ്യ കരടറ് അനുസരപിച്ചറ് ചട്ടങ്ങൾ അന്പിെമപ്ടുലത്തണ്പിയപിരുന്നതറ്.

എന്നോൽ എല്ലോ ജമീവനക്കോരുമടയും പ്രലെോഷൻ നപി�വപിലള്ള സർവമീസപിൽ 
പപിരപിയന്നതുവമര  എന്ോലണോ അതു മുഴുവൻ സുംരക്ഷപിക്കണമെന്നുള്ള സർക്കോർ 
തമീരുെോനലത്തോമട പുതപിയ ചട്ടങ്ങളപിൽ ഈ കോര്യത്തപിൽ കോത�ോയ വ്യത്യോസും 
വരുത്തപിയപിട്ടുണ്റ്. ഇതനുസരപിച്ചറ് നപി�വപിലള്ള എല്ലോ ജമീവനക്കോരുമടയും 
പപിരപിയന്നതുവമരയള്ള പ്രലെോഷനുകൾ പൂർണെോയും സുംരക്ഷപിക്കണമെന്നുള്ള 
വ്യവസ്കൾ മചയ്തപിരപിക്കുന്നു. ഏകമീകരണും നപിയെപരെോയപി നപി�വപിൽ വരുന്ന 
ദപിവസും മുതൽ പഴയ വകുപ്പിമ� ജമീവനക്കോരുമട മുൻഗണനോക്രെ (സമീനപിലയോറപിട്ടപി)  
�പി്റേറ് സുംരക്ഷപിക്കുകയും  ഈ ജമീവനക്കോരുമട പ്രലെോഷൻ അലത �പി്റേപിൽ നപിന്നുും  
ഏകമീകരണും നടന്നപില്ലോയപിരുന്നുമവകേപിൽ ഉള്ള അവസ് അനുസരപിച്ചറ് നടത്തണ 
മെന്നുും പുതപിയ ചട്ടങ്ങളപിൽ സുംരക്ഷണ വ്യവസ്യോയപി (Protective Clause) ലചർ 
ത്തപിരപിക്കുന്നു.

എന്നോൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ നപിയെപരെോയപി നപിർവഹപിലക്കണ്ന്ന 
ചുെത�കൾ നടത്തുന്നതപിനറ് സെോന സറ് മകയപി�പിൽ സെോന സ്വോഭോവത്തപിലള്ള 
ജമീവനക്കോമര പരസ്പരും െോറ്പിയപിരുത്തോമെന്ന വ്യവസ് പുതപിയ ചട്ടങ്ങളപിലും 
നപി�നപിർത്തപിയപിരപിക്കുന്നു.

ii) മറ്റു മയാറ്റങ്ങൾ

നപി�വപിലള്ള വപി ഇ ഒ െോർ  ആദ്യ കരടപിമ�ലപ്ോമ� വോനപിഷപിുംഗറ് ലപോസ്റ്റുകളോയപി 
െോറുമെകേപിലും ക്ലർക്കറ് തസ്തപികകളപില�ക്കറ് െോറ്റുന്ന അത്രയും ലപോസ്റ്റുകൾ പഞ്ോയത്തറ് 
എക്റ്റ്ൻഷൻ ഓഫമീസർെോരോരയും മുനപിസപിപ്ൽ എക്റ്റ്ൻഷൻ ഓഫമീസർെോരോരയും 
ഗ്ോെനഗര വ്യത്യോസെപില്ലോമത ഉപലയോഗമപ്ടുത്തോൻ കഴപിയും വപിധും പുനർനോെകരണും 
മചയ്തറ് നപി�നപിർത്തപിയപിട്ടുണ്റ്. ഇലപ്ോഴുള്ള ക്ലറപിക്കൽ തസ്തപികയമട ലപരറ് എൽ എസറ് 
ജപി ഡപി അസപി്റേന്റ്  എന്നോക്കപി ആദ്യ കരടപിൽ നപിശ്ചയപിച്ചപിരുന്നു. നപിയെനത്തപിനുള്ള 
െപിനപിെും വപിദ്യോഭ്യോസ ലയോഗ്യത പ്ലസ്ടു ആയും െോറ്പിയപിട്ടുണ്ോയപിരുന്നു. എന്നോൽ തത്സപിതപി 
തുടരണമെന്ന മപോതുനപി�പോടോണറ് ഒടുവപിൽ എടുത്തപിട്ടുള്ളതറ്.

നഗര ശുചമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോര്യക്ഷെെോയപി നടത്തുന്നതപിനുള്ള 
വ്യവസ്ോപപിതവും ശോസ്തപിയവെോയ സുസ്പിര സുംവപിധോനങ്ങൾ ഓലരോ നഗരത്തപിലും 
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ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനോണറ് അർബൻ എൻവലയോൺമെന്റ് െോലനജറ് മെന്റ് ലശ്രണപി 
ആദ്യ കരടപിൽ ശുപോർശ മചയ്തപിരുന്നതറ്. എന്നോൽ ചട്ടങ്ങൾ പുതപിയ തസ്തപികകൾ 
സൃഷ്പിക്കുന്നതപിനറ് ഉപലയോഗപിക്കോൻ കഴപിയോത്തതപിനോൽ അന്പിെമപ്ടുത്തപിയ ചട്ടത്തപിൽ 
ഈ നപിർലദേശും ഉൾമക്കോള്ളപിച്ചപിട്ടപില്ല. പപിമന്നമയോരു ഘട്ടത്തപിൽ അടപിയന്പിര 
പ്രധോന്യമുള്ള  ഈ തസ്തപികകൾ സർക്കോർ ഉത്തരവറ് വഴപി സൃഷ്പിക്കോവന്നതോണറ്. 
പരപിസ്പിതപി ശോസ്തത്തപിൽ എഞ്പിനമീയറപിങ്ങപില�ോ അമല്ലകേപിൽ ബപിരുദോനന്ര 
ബപിരുദമുള്ളവമരയോണറ് ഈ തസ്തപികകളപില�ക്കറ് കമ്മീഷൻ ശുപോർശ മചയ്തപിരുന്നതറ്. 

ചട്ടങ്ങളുമട ആദ്യ കരടപിൽ അർബൻ,  റൂറൽ വപിങ്ങുകൾക്കറ് പുറമെ ഐ എ 
എസറ് ലകഡറപിൽമപ്ട്ട പ്രലത്യക ഡയറക്ടറുമട ചുെത�യപിൽ ഒരു ഭരണവപിങ്ങു കൂമട 
നപിർലദേശപിച്ചപിരുന്നു. എന്നോൽ സർക്കോർ ഈ കോര്യത്തപിൽ തമീരുെോനമെടുക്കുകകയും 
ഭരണവപിങറ്   (അഡറ് െപിനപിസറ് ലരേഷൻ) പ്രലത്യക വപിങ്ങോയപി രൂപമീകരപിക്കോമത പ്രപിൻസപിപ്ൽ 
ഡയറക്ട്രറുമട മപോതു ചുെത�യപില�ക്കറ് ഏകമീകരപിച്ചറ് നൽകോനോണറ് തമീരുെോനപിച്ചതറ്. 
അന്പിെചട്ടങ്ങൾ ഇതനുസരപിച്ചറ് പരപിഷറ് കരപിച്ചപിട്ടുണ്റ്. ആദ്യ കരടുെോയപി തോരതെ്യും 
മചയ്യുല്ോൾ പ്രധോനെോയും ഇത്രയും െോറ്ങ്ങളോണറ് അന്പിെമപ്ടുത്തപിയ ചട്ടങ്ങളപിൽ 
ഉൾമക്കോള്ളുന്നതറ്. 

8.2.2 ഏകീകൃത വകുപ്ിപ്െ ഘടനയാപരമയായ മയാറ്റങ്ങൾ 

തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് (Local Self Government Department) എന്നലപരപി�ോണറ് 
പഞ്ോയത്തറ്, ഗ്ോെവപികസനും, നഗരകോര്യും, നഗര ഗ്ോെോസൂത്രണും, എഞ്പിനമീയറപിുംഗറ് 
എന്നമീ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾ സുംലയോജപിപ്പിച്ചുും പുനഃസുംഘടപിപ്പിച്ചുുംമകോണ്റ് പുതപിയ 
വകുപ്റ് നപി�വപിൽ വരുന്നതറ്. ഈ ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് അദ്്യക്ഷൻ പ്രപിൻസപിപ്ൽ 
ഡയറക്ടറോയപിരപിക്കുും. പുതപിയ ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് ഘടനോപരെോയ െോറ്ങ്ങൾ ഇനപി 
വപിവരപിക്കുന്നു.

8.2.2.1.  പുതിയ പ്രവർത്തന വിഭയാഗങ്ങൾ

ഏകമീകൃത തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് സുംസ്ോന കോര്യോ�യത്തപിൽ നോ�റ് 
മപോതുവപിഭോഗങ്ങളുും, കൂടോമത പ്രലത്യക ഉപവപിഭോഗങ്ങളുും ഉണ്ോയപിരപിക്കുന്നതോണറ് . 
പരസ്പരും ബന്ധമപ്ട്ടറ് പ്രവർത്തപിക്കുന്ന വപിധത്തപി�ോണറ് എല്ലോ വപിഭോഗങ്ങമളയും 
വപിഭോവനും മചയ്തപിരപിക്കുന്നതറ്.

1) പ്പയാതുവിഭയാഗങ്ങൾ

മപോതുവപിഭോഗത്തപിൽ നോ�റ്  ഭോഗങ്ങളുണ്റ്. റൂറൽ ഗലവണൻസറ് (ഗ്ോെഭരണ 
നപിർവഹണും), അർബൻ ഗലവണൻസറ് (നഗരഭരണ നപിർവഹണും) അഥവോ റൂറൽ, 
അർബൻ വപിങ്ങുകൾ, ഇൻഫ്ോസ്ട്രകറ്ചർ മഡവ�പറ്മെന്റ്  ആൻഡറ് എൻജപിനമീയറപിങറ് 
വപിുംഗറ്  (LIDE), എൽ എസറ് ജപി ഡപി, പ്ലോനപിങറ് വപിുംഗറ്  എന്നപിവയോണറ് നോ�റ് വപിുംഗുകൾ. 
അർബൻ, റൂറൽ വപിഭോഗങ്ങളുമട ലെധോവപികളോയപി ഐ എ എസറ് ലകഡറപിലള്ള 
ഉലദ്യോഗസ്രോണറ് ഉണ്ോവക. ചമീഫറ് എഞ്പിനമീയറുും  ചമീഫറ് ടൗൺ പ്ലോനറുും യഥോക്രെും 
െറ്റ് രണ്റ് വപിഭോഗങ്ങളുമട ലെധോവപികളോയപിരപിക്കുും.
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1) റൂറൽ വിഭയാഗം

റൂറൽ വപിുംഗറ്  അഥവോ ഗ്ോെവപിഭോഗും ലകകോര്യും മചയ്യുന്നതറ് ത്രപിത� 
പഞ്ോയത്തുകളുമട പ്രവർത്തന പരപിധപിയപിൽ മപടുന്ന ഗ്ോെമീണ ലെഖ�യോണറ്. 
നപി�വപിൽ പഞ്ോയത്തറ്, ഗ്ോെ വപികസനവകുപ്പുകളുും ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തറ് ഓഫമീസുെോണറ് 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുലവണ്പി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്ോെമീണലെഖ�യപിൽ 
ഏലകോപപിപ്പിക്കുന്ന ഉലദ്യോഗസ് സുംവപിധോനങ്ങൾ. ഇവ ഏകമീകരപിക്കമപ്ട്ടറ്  റൂറൽ 
ഗവണൻസറ്  വപിങറ്  എന്നറപിയമപ്ടുന്നു.

2) അർബൻവിഭയാഗം

അർബൻ വപിങറ്  നപി�വപിൽ നഗരകോര്യ വകുപ്പുറ് ലകകോര്യുംമചയ്യുന്ന വപിഷയ 
ലെഖ�കൾ തുടർന്നുും നടത്തപിവരുും. ഏകമീകരണലത്തോമട ഇക്കോര്യങ്ങൾ 
നപിർവഹപിക്കുന്നതപിനോവശ്യെോയ ഉലദ്യോഗസ്മര തപിരമഞ്ഞടുക്കുന്നതപിനുള്ള സോധ്യത 
വകുപ്പിമന സുംബന്ധപിച്ചപിടലത്തോളും വർദ്പിക്കുന്നു. നപി�വപിലള്ള പഞ്ോയത്തറ്, 
ഗ്ോെവപികസന വകുപ്പുകളപിമ� ജമീവനക്കോരുമട സുംഖ്യ കൂമട സെോന തസ്തപികകളപിൽ 
നഗരഭരണത്തപിനറ് �ഭ്യെോക്കുന്നു. സർവമീസപിമന് ഗുണനപി�വോരും ഉയർത്തുന്നതപിനറ് ഇതറ് 
സഹോയകരെോകുും. ഒലര രമീതപിയപിലള്ള ഉലദ്യോഗസ്മര �ഭ്യെോകുന്നലതോമട ത്രപിത� 
പഞ്ോയത്തുകളുും നഗരസഭകളുും ലയോജപിച്ചു പ്രവർത്തപിലക്കണ് ലെഖ�കളപിൽ കൂടുതൽ 
സഹകരപിച്ചറ് പ്രവർത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള ഒരു സോഹചര്യും രൂപമപ്ടുന്നു.

മപോതുവപിഭോഗത്തപിനകത്തറ് ഭരണത്തപിനോയപി പ്രലത്യക വപിങറ്  നപിർലദേശപിച്ചപിരുമന്നകേപിലും 
പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടർ ലനരപിട്ടറ് മപോതുഭരണും നപിർവഹപിക്കുന്നവപിധും പപിന്നമീടറ് 
െോറ്പിയപിട്ടുണ്റ്. സോലകേതപിക കോര്യങ്ങളപിമ�ോഴപിമക നപിയെനവും ലപോ്റേപിങ്ങുും അടക്കമുള്ള 
എല്ലോ കോര്യങ്ങളുമടയും ചുെത� പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടർ നപിർവഹപിലക്കണ്തോണറ്.

3.  ശെയാക്കൽ ഇൻഫ്യാസ്ട്രക്ചർ ഡവെപ്് പ്മന്് ആൻഡ്  എഞ്ിനീയറിംഗ് 
വിങ് 

ചമീഫറ് എഞ്പിനമീയറുമടചുെത�യപി�ോണറ് ല�ോക്കൽ ഇൻഫ്ോസ്ട്രകറ്ചർ മഡവ�പറ്മെന്റ്  
ആൻഡറ് എൻജപിനമീയറപിങറ് സജ്ജെോകുക

നപി�വപിലള്ള L S G D എഞ്പിനപിയറപിുംഗറ് വപിങ്ങപിമനയോണറ് പുനഃക്രെമീകരപിച്ചറ്  
ല�ോക്കൽ ഇൻഫ്ോസ്ട്രകറ്ചർ ആൻഡറ്  ഡവ�പ്റ് മെന്റ് അഥവോ ല�ഡറ് (LIDE) 
എന്നു വപിളപിക്കുന്നതറ്. മകോച്ചു മകോച്ചറ് ലപ്രോജക്ടുകളുമടയും വ�പിയ ലപ്രോജക്ടുകളുമടയും 
സോലകേതപിക അനുെതപി നൽകുക എന്ന വപിധും യോന്തപികെോയപി പ്രവർത്തപിക്കുന്നതപിനറ് 
പകരും ഏകമീകരണത്തപിമന് സോധ്യതകൾ ഉപലയോഗപിച്ചു മകോണ്റ് ഓലരോ 
പ്രലദശത്തപിമന്യും വപികസന സോധ്യതകമള ഉലത്തജപിപ്പിക്കുും വപിധും പ്രോലദശപിക 
അടപിസ്ോന സൗകര്യങ്ങൾ സുംബന്ധപിച്ച സെഗ്വമീക്ഷണും രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിനറ് 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങമള സഹോയപിക്കുന്നതപിനറ് ഇതുവഴപി സോധ്യെോവന്നു. 
സുംസ്ോന ത�ത്തപി�ോയോലും ജപില്ലയപി�ോയോലും പ്ലോനപിുംഗറ് വപിങ്ങുെോയപി ലചർന്നുമകോണ്റ് 
അടപിസ്ോന സൗകര്യ വപികസനമത്ത സുംബന്ധപിച്ച ലയോജപിച്ച കോഴ്ചപ്ോടറ് 
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ഉണ്ോക്കുന്നതപിനറ് കഴപിലയണ്തോണറ്. ഓലരോ പ്രലദശത്തപിമന്, വപികസനത്തപിമന് 
സോധ്യതകളുും പരപിെപിതപികളുും ഈ പ്രതപിനപിധപികൾക്കറ് വ്യക്തെോക്കപിമക്കോടുക്കുന്നതപിനറ് 
ഇതപിലൂമട സോധ്യെോകുും. ഇതപിനോവശ്യെോയ ഗലവഷണ യൂണപിറ്റുും  സുംയക്തെോയപി 
സജ്ജെോക്കുന്നതപിനുള്ള ലനതൃത്വും പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടർ എടുലക്കണ്തോണറ്. കൂടോമത 
ലപ്രോജക്റ്റുകൾ സൗന്ര്യോത്മകതയും കോര്യക്ഷെതയും ഉൾമക്കോണ്റ് രൂപകൽപ്ന 
മചയ്യുന്നതപിനുള്ള ഒരു ലകന്ദവും ആരുംഭപിലക്കണ്തോണറ്.

4. എൽ എസ് ജി ഡി, പ്യാനിംഗ് വിഭയാഗം

ഈ വപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത� ചമീഫറ് ടൗൺ പ്ലോനർെോർക്കോണറ്.

നപി�വപിലള്ള നഗര – ഗ്ോെോസൂത്രണ വകുപ്പിമന എൽ എസറ് ജപി ഡപി  പ്ലോനപിുംഗറ് എന്നറ് 
പുനർനോകരണും മചയ്തുമകോണ്റ് പ്രലത്യക വപിങ്ങോക്കപിയപിരപിക്കുന്നു. ഒരു ജപില്ലയമട പൂർണ 
ഭൗെോതപിർത്തപിക്കകത്തറ് ഗ്ോെ – നഗര തലദേശ സ്ോപനങ്ങളപിലൂമട നപിർവഹപിലക്കണ്ന്ന 
ദമീർഘ, ഹൃസ്വകോ� സെഗ്ോസൂത്രണും സോധ്യെോകുന്നതപിനുള്ള മപോതുസോലകേതപിക 
സുംവപിധോനെോയപി ഈ വപിഭോഗും െോറപിത്തമീരുും. പൂർണെോയ അർത്ത്തപിലള്ള സെഗ്െോയ 
ജപില്ലോ പദ്തപിയപില�ക്കറ് നയപിക്കുന്നതപിനുള്ള പരസ്പരബന്ധപിതെോയ പ്രോലദശപികോസൂത്രണും 
സോധ്യെോക്കുന്നതപിനറ് ജപില്ലോ  ആസൂത്രണ സെപിതപിമയ സഹോയപിക്കുന്നതപിനറ് എൽ 
എസറ് ജപി ഡപി  പ്ലോനപിുംഗറ്  വപിങ്ങപിനറ് കഴപിയന്നു. തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുറ് 
ആവശ്യെോയ പ്ലോനുകൾ രൂപമീകരപിക്കുന്നതപിനുും ഈ വപിഭോഗത്തപിമന് സെർപ്പിത ലസവനും 
�ഭ്യെോകുന്നു. സുംസ്ോന സർക്കോരപിനറ്  ആസൂത്രണ വപിഷയത്തപിൽ ആവശ്യെോയ 
സോലകേതപികസഹോയും കോര്യക്ഷെെോയപി യഥോസെയും നൽകുന്നതപിനുും കഴപിയന്നു. 
പ്ലോനപിങറ് വപിങ്ങപിമ� നപി�വപിലള്ള രണ്വപിഭോഗങ്ങളപിൽ ആസൂത്രണവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട 
മപോതുവപിഷയങ്ങൾ ലകകോര്യും മചയ്യുന്നതപിനുലവണ്പി ചമീഫറ് ടൗൺ പ്ലോനർ (ജനറൽ) 
ലന്യും വപിവപിധ ത�ത്തപിലള്ള ആസൂത്രണ രൂപലരഖകൾ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് ചമീഫറ് 
ടൗൺ പ്ലോനർ (പ്ലോനപിുംഗറ് ) ലന്യും ലനതൃത്വത്തപിൽ പ്രവർത്തപിക്കോവന്നതോണറ് .

ii)  പ്രശതധ്ക ഉപവിഭയാഗങ്ങൾ

പ്രശതധ്ക വിഭയാഗത്തിൽ പുതിയ നയാെ ് ഉപവിഭയാഗങ്ങളും നിെവിലുള്ളവ പുനഃസംഘടിപ്ിച്ച 
അഞ്്  ഉപവിഭയാഗങ്ങളും ഉണ്യായിരിക്കുന്നതയാണ്.

1. പബ് ളിക് പ്െൽത്ത് ആൻഡ്  എൻവശയയാൺപ്മന്്  മയാശനജ് പ്മന്്  വിങ് : ഈ 
ഉപവപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത� ലജോയപിന്റ്  ഡയറക്ട (മഹൽത്തറ് ) റപിനറ്  ആയപിരപിക്കുന്നതോണറ് .

മപോതുജനോലരോഗ്യ പരപിസ്പിതപി പരപിപോ�ന (Public Health and Environment 
Management) ഉപവപിഭോഗും പ്രവർത്തപിലക്കണ്ന്നതറ് െോ�പിന്യ സുംസറ് കരണത്തപിലും നഗര 
പരപിസ്പിതപിയും ശുചപിത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിലും നപി�വപിൽ അനുഭവപിക്കുന്ന ലപോരോയ്മ 
എത്രലത്തോളും പരപിഹരപിക്കോും എന്ന കോഴ്ചപ്ോടനുസരപിച്ചോണറ്. തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുമട മപോതുജനോലരോഗ്യ നയും കോല�ോചപിതെോയപി രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിലള്ള 
ലനതൃപരെോയ പങ്ും ശുചപിത്വ പൂർണെോയ നഗര പരപിസ്പിതപി പ്രോലയോഗപികെോയപി 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതപിനുള്ള സോലകേതപിക സഹോയവും നൽകോൻ സുംസ്ോന 
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ഓഫമീസപിനു കഴപിലയണ്തുണ്റ്. മപോതുജനോലരോഗ്യ കോഴ്ചപ്ോടപിനനുസൃതെോയപി  െോ�പിന്യ 
നപിർമ്ോർജനത്തപിനുള്ള സോലകേതപിക വ്യവസ്കൾ അതതു നഗരങ്ങളപിൽ രൂപമപ്ടുത്തോൻ 
കഴപിലയണ്തുണ്റ് .  അതുമകോണ്ോണറ് ഈ വപിഭോഗും മപോതുജനോലരോഗ്യത്തപിൽ 
പ്രലത്യക ലയോഗ്യതയള്ള ലഡോക്ടർ തമന്ന ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ട്രർ തസറ് തപികയപിൽ  
നയപിലക്കണ്തറ് എന്നറ് തമീരുെോനപിച്ചപിട്ടുള്ളതറ്. നഗരങ്ങളപി�ോകമട്ട അതതപിടങ്ങളുമട 
സവപിലശഷതകൾ അനുസരപിച്ചുള്ള സോലകേതപിക െപികവള്ള കൃത്യെോയ ഒരു ശുചമീകരണ 
വ്യവസ് രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിനു പരപിസ്പിതപി പരപിപോ�ന സോലകേതപിക വപിദഗറ്ധരുമട 
(Environmental Engineers) ലപോസ്റ്റുകൾ പുതുതോയപി സൃഷ്പിലക്കണ്തുണ്റ് . ഇവരുും 
നപി�വപിലള്ള ശുചമീകരണ ഉലദ്യോഗസ്രുും മതോഴപി�ോളപികളുും ലചർന്നോണറ് സുസ്പിരവും 
പ്രോലയോഗപികവെോയ െോ�പിന്യ നപിർെോർജന വ്യവസ് രൂപമപ്ടുലത്തണ്തറ്.

2. എംപവർപ്മന്്  വിങ് 

ഈ ഉപവപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത� മഡപയൂട്ടപി ഡയറക്ടർ (എുംപവർമെന്റ് ) ക്കോണറ് .

ശോക്തമീകരണ (Empowerment) വപിഭോഗും വനപിത, ആദപിവോസപി, ദളപിതറ് വപിഭോഗങ്ങളപിമ� 
ജനപ്രതപിനപിധപികൾക്കോവശ്യെോയപി വരുന്ന സോലകേതപികവും നപിയെപരവെോയ 
സഹോയങ്ങൾ കണ്റപിഞ്ഞു ഏർമപ്ടുത്തുന്നതപിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കപി�യെോയപി 
ലചർന്നറ് നടലത്തണ്തോണറ്. കൂടോമത ദുർബ� വപിഭോഗങ്ങളപിൽ മപട്ടവർക്കോയള്ള 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിലൂമടയള്ള ലക്ഷെപദ്തപി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
കോര്യക്ഷെെോയപി നടക്കുന്നു എന്നറ് ഉറപ്പു വരുത്തോനുള്ള ചുെത�യും ഈ വപിഭോഗത്തപിനു 
നപിർവഹപിക്കോവന്നതോണറ്. ഇത്തരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജപില്ലോടപിസ്ോനത്തപിൽ 
ഏലകോപപിപ്പിക്കുന്നതപിനുും സുംസ്ോനത�ത്തപിൽ നയപരവും പ്രോലയോഗപികവെോയ 
പപിന്തുണ നൽകുന്നതപിനുും കഴപിയന്നതോണറ്.

3. െയൂമൻ റിശസയാഴ് സസ് ആൻഡ്  പ്രെയിനിംഗ്

ചുെത� മഡപയൂട്ടപി ഡയറക്ടർ (ഹയൂെൺ റപിലസോഴറ് സസറ് ആൻഡറ്  മരേയപിനപിുംഗറ് ) 
ആണറ്  സുംസ്ോന കോര്യോ�യത്തപിൽ ഈ ഉപവപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത� വഹപിക്കുക.

െോനവലശഷപി വപികസന (Human Resource Development) വപിഭോഗും കപി�യെോയപി 
സഹകരപിച്ചറ്  ജമീവനക്കോരുമട ലനപുണ്യലശഷപിയും ലനതൃലശഷപിയും തപിരമഞ്ഞടുക്കമപ്ട്ട 
ജനപ്രധപിനപിധപികളുും െറ്റു വകുപ്റ് ഉലദ്യോഗസ്രുെോയും മപോതു ജനങ്ങളുെോയും ഒത്തുലചർന്നറ് 
ലജോ�പി മചയ്യുന്നതപിനുള്ള കോര്യലശഷപിയും കോല�ോചപിതെോയപി വളർത്തപിമയടുക്കുന്നതപിനുള്ള 
മുൻലക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏമറ്ടുക്കുന്നതോയപി വപിഭോവനും മചയ്യുന്നു.

4. കമ്മയൂണിശക്കഷൻ വിങ് 

ഈ ഉപവപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത� ല്റേറ്റ് കമ്യൂണപിലക്കഷൻ ഓഫമീസർക്കോണറ് . 
സുംസ്ോന ഓഫമീസപിമ� ആശയ വപിനപിെയ വപിഭോഗും (Communication) ഗ്ോെപഞ്ോയത്തറ് 
മുതൽ ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തുും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുും ലകോർപ്ലറഷനുകളുും അടങ്ങുന്ന അതപി 
ബൃഹത്തോയ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സമൂഹമത്ത മുകളപിൽ നപിന്നുും തോലഴോട്ടുും തോമഴ നപിന്നു 
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മുകളപില�ോട്ടുും ഒഴുകുന്ന അനുസയൂതെോയ ഒരു ആശയ വപിനപിെയ ശുംഖ�യമട ഭോഗെോയപി 
സോലകേതപികവപിദ്യയമട സഹോയലത്തോമട െോറ്പിമയടുക്കുന്നതപിനോണറ് . ആനുകോ�പികങ്ങൾ 
പ്രസപിദ്മീകരപിക്കുന്നതപിനു പുറലെ നവ സോമൂഹപിക െോധ്യെങ്ങൾ ഉപലയോഗപിച്ചുും നവമീന 
ആശയങ്ങൾ ഉൾമക്കോണ്ും വപിലകന്ദമീകൃതെോയ ഒരോശയവപിനപിെയ സുംവപിധോനും 
രൂപമപ്ടുത്തോൻ കഴപിലയണ്തുണ്റ്.

5. നിെവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പുനഃസംഘടിപ്ിശക്കണ്തുമയായ 
ഉപവിഭയാഗങ്ങൾ

നപി�വപിലള്ള വകുപ്പുകളപിമ� സുംസ്ോനത� കോര്യോ�യങ്ങളപിൽ പ്രവർത്തപിക്കുന്ന 
െറ്റ്  ഉപവപിഭോഗങ്ങളോയ അഡറ് െപിനപിസറ് ലരേഷൻ, ഫപിനോൻസറ്  ആൻഡറ്  അക്കൗണ്പിങറ് , 
നപിയെകോര്യും, ്റേോറ്പി്റേപികറ് സറ് , ഇലന്ണൽ ഓഡപിറ്പിങറ് , ഇലന്ണൽ വപിജപി�ൻസറ്  
തുടങ്ങപിയ െറ്റു ഉപവപിഭോഗങ്ങൾ പുനഃസുംഘടപിപ്പിലക്കണ്തോണറ് . ഇതറ്  സുംസ്ോനത� 
ലനതൃത്വത്തപിമന് കമീഴപി�ോയപിരപിലക്കണ്തോണറ് .

8.2.2.2. പുതിയ ജില്യാ ശജയായിന്് ഡയറക്ടർ തസ്ിക

ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് ജപില്ലോ ലെധോവപിയോയപി ലജോയപിന്റ്  ഡയറക്ടർക്കറ് സെോനെോയ 
തസ്തപികയപിൽ ഒരോമള (ജപില്ലോ ഓഫമീസറോയപി) നപിശ്ചയപിച്ചപിട്ടുണ്റ്. ജപില്ലോ ത�ത്തപിമ� 
സോലകേതപിക വപിഭോഗും ഓഫമീസുകളോയ പ്ലോനപിുംഗറ്, എഞ്പിനപിയറപിുംഗറ് വപിഭോഗങ്ങമളയും ഗ്ോെ 
– നഗര വപികസനവപിങ്ങുകളുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട മസക്ഷനുകമളയും െറ്റു ഉപവപിഭോഗങ്ങമളയും 
സുംലയോജപിപ്പിച്ചറ്  ഏലകോപപിതെോയ ഒരു  എൽ എസറ് ജപി ഡപി  ജപില്ലോ കോര്യോ�യും 
പ്രവർത്തനക്ഷെെോലക്കണ് ഉത്തരവോദപിത്തും ഇലദേഹത്തപിനുണ്റ്.

8.2.2.3. ജില്യാ പഞ്യായത്തു് പ്സക്രട്ടറി ഏകീകൃത സർവീസിപ്ന് ഭയാഗം

ത്രപിത� സുംവപിധോനത്തപിൽ ഏറ്വും ഉയർന്ന ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തുകളപിമ� 
ഭരണോധപികോരപിയോണറ് ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തറ് മസക്രട്ടറപി. ഈ തസ്തപിക തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പുകളപിമ� ജമീവനക്കോർക്കറ് �ഭപിച്ചപിരുന്നപില്ല. വപിവപിധ വകുപ്പുകളപിൽ നപിന്നുള്ള 
ജമീവനക്കോരുമട മസ�ക്ഷൻ തസ്തപികയോയപിട്ടോണറ് അതറ് നപിശ്ചയപിച്ചപിരുന്നതറ്. പുതപിയ 
ചട്ടങ്ങളപിൽ ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തറ് മസക്രട്ടറപി തസ്തപിക തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമ� 
ജമീവനക്കോർക്കറ് െോത്രെോയപി നപിജമപ്ടുത്തപിയപിരപിക്കുന്നു. ഇലതോമട ഗ്ോെപഞ്ോയത്തറ്, 
ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തറ്, ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തറ്, മുനപിസപിപ്ൽ കൗൺസപിൽ, മുനപിസപിപ്ൽ 
ലകോർപ്ലറഷൻ തുടങ്ങപിയ എല്ലോ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിലും ഏകമീകൃത 
വകുപ്പിൽ നപിന്നുള്ള ജമീവനക്കോർക്കറ് മസക്രട്ടറപിെോരോയപി പ്രവർത്തപിക്കോൻ അവസരും 
�ഭപിക്കുന്നതോണറ്.

8.2.2.4. പ്സക്രട്ടറി തസ്ികകളുപ്ട ഏകീകരണം

തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമ� ഏറ്വും പ്രധോനമപ്ട്ടതോണറ് മസക്രട്ടറപി തസ്തപിക. 
ഗ്ോെപഞ്ോയത്തറ്, ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തറ്, മുനപിസപിപ്ൽ ലഗ്ഡറ് III മസക്രട്ടറപി 
തസ്തപികകളപില�ക്കറ് പ്രലെോഷൻ വഴപിയള്ള നപിയെനവും പപി എസറ് സപി വഴപി ലനരപിട്ടുള്ള 
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നപിയെന രമീതപിയെോണറ് നപി�വപിലള്ളതറ്. ഈ മൂന്നു വപിഭോഗത്തപിമ�യും നപിയെനരമീതപിയും 
അനുപോതവും വ്യത്യസ്തെോണറ്.

നപി�വപിലള്ള ഗ്ോെപഞ്ോയത്തറ് മസക്രട്ടറപിെോരുമട ഒഴപിവകളപിൽ 60 ശതെോനും 
ലനരപിട്ടുള്ള പ്രലെോഷനുും ബോക്കപി 40 ശതെോനും പപി എസറ് സപി വഴപിയെോണറ് നപിയെപിക്കുന്നതറ്. 
ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തറ് മസക്രട്ടറപി, മുനപിസപിപ്ൽ ലഗ്ഡറ് III മസക്രട്ടറപി തസ്തപികകളപിലും 
ഇതുലപോമ� പ്രലെോഷൻ വഴപിയും പപി എസറ്  സപി വഴപിയമുള്ള നപിയെനങ്ങൾ ഉണ്റ്. 
എന്നോൽ പ്രലെോഷൻ വഴപി നപിയെനും �ഭപിക്കണമെകേപിലും ഈ തസറ് തപികകളപിൽ പപി എസറ് 
സപി പരമീക്ഷ പോസ്ോകണും. െോത്രവെല്ല അനുപോതത്തപിൽ വ്യത്യോസവമുണ്റ്. കൂടോമത 
ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തറ് മസക്രട്ടറപിെോരുമട വകുപ്പുത� പ്രലെോഷൻ തസ്തപികയപില�ക്കറ് 
മസക്രലട്ടറപിയറ്റ് അടക്കമുള്ള വപിവപിധ വകുപ്പുകളപിമ� ജമീവനക്കോർക്കുും അർഹത 
നൽകപിയപിരപിക്കുന്നു. പ്രലെോഷൻ �ഭപിക്കണമെകേപിൽ െപിനപിെും ബപിരുദ (ഗ്ോജുലവഷൻ) 
വും  ഉണ്ോയപിരപിക്കണും.  ഇത്തരും വ്യത്യസ്ത രമീതപികൾ അവസോനപിപ്പിച്ചറ് ഏകമീകൃത 
വകുപ്പിൽ ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകളപിലും, ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തുകളപിലും നഗരസഭകളപിലമുള്ള 
മസക്രട്ടറപി തസ്തപികകൾ എൽ എസറ് ജപി ഡപി മസക്രട്ടറപിയോയപി പരസ്പരും െോറോവന്ന 
തരത്തപിൽ ഏകമീകരപിച്ചപിട്ടുണ്റ് .

8.2.2.5 പഞ്യായത്തു്/മുനിസിപ്ൽ എക്്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

നപി�വപിലള്ള വപിലല്ലജറ് ഏക്റ്റ്ൻഷൻ ഓഫമീസർെോമര അവരുമട സർവമീസറ് 
കോ�ും വമര സുംരക്ഷപിക്കുകയും തുടർന്നറ് ഇവരുമട ക്ലർക്കറ് തസ്തപികകൾ തസ്തപികയ്കറ് 
സെോനെോക്കപിമകോണ്റ് പഞ്ോയത്തറ്/മുൻസപിപ്ൽ  എക്റ് റ്ൻഷൻ ഓഫമീസർെോരോയപി 
െോറ്റുന്നു. ഗ്ോെപ്രലദശങ്ങൾക്കറ് െോത്രും പ്രലത്യകെോയള്ള വപികസന നടത്തപിപ്റ് 
ഉലദ്യോഗസ്മര നഗരപ്രലദശങ്ങൾക്കറ്  കൂടപി �ഭ്യെോക്കുന്നതോണറ് ഈ െോറ്ും.

8.2.2.6 നഗരകയാരധ് ഭരണരംഗപ്ത്ത പ്രധയാന മയാറ്റങ്ങൾ

നഗരകോര്യ വകുപ്പിൽ ഇലപ്ോൾ മൂന്നറ് ലെഖ�ോ ഓഫമീസുകൾ ഉണ്റ്. ഏകമീകൃത 
ജപില്ലോ ഓഫമീസറ് വരുന്നതപിനോൽ ഈ ലെഖ�ോ ഓഫമീസുകൾ ആവശ്യെപിമല്ലന്നോണറ് 
കമ്മീഷൻ കരുതുന്നതറ്. ലെഖ�ോ ഓഫമീസുകളപിൽ മചയ്തുവന്നപിരുന്ന ലജോ�പികൾ അതതറ് 
ജപില്ലകളപിൽ തമന്ന മചയ്യോവന്നതോണറ്. മപോതുജനങ്ങൾക്കറ്  ജപില്ലോത�ത്തപിൽ ലസവനും 
�ഭപിക്കുന്നു എന്ന ഗുണവും ഇതപിനുണ്റ്.

നഗരസഭകൾ ഇലപ്ോൾ ലനരപിടുന്ന ഏറ്വും പ്രധോന പ്രശറ് നും വകുപ്റ് ത�ത്തപിൽ 
മെക്കോനപിക്കൽ എഞ്പിനമീയറപിുംഗറ് വപിഭോഗവും ഇ�ക്ട്രപിക്കൽ എഞ്പിനമീയറപിുംഗറ് വപിഭോഗവും 
ഇല്ല എന്നതോണറ്. ഇതുമൂ�ും നപിർമ്ോണപ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥോസെയും പൂർത്തമീകരപിക്കോൻ 
കഴപിയോത്ത അവസ് ഉണ്റ്. ഇതപിനറ് പരപിഹോരെോയപി ഈ രണ്റ് വപിഭോഗവും ആരുംഭപിക്കോൻ 
നപിർദേപിഷ് ചട്ടങ്ങളപിൽ വ്യവസ് മചയ്തപിട്ടുണ്റ്.

അതപിനോൽ െോ�പിന്യസുംസറ് കരണത്തപിനുും, പരപിസ്പിതപി സുംരക്ഷണത്തപിനുും 
ലരോഗ പ്രതപിലരോധത്തപിനുും ഊന്നൽ നൽകുന്ന വപിധത്തപിൽ ആലരോഗ്യ വപിഭോഗമത്ത 
പുനഃസുംഘടപിപ്പിക്കുകയും ശക്തപിമപ്ടുത്തുകയും മചയ്യോൻ നപിർലദേശപിച്ചപിട്ടുണ്റ്. മഹൽത്തറ് 
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ഓഫമീസറുമട വപിവപിധ ലഗ്ഡപിലള്ള തസ്തപികകൾ ക്രെമപ്ടുത്തപി പ്പികറ് മഹൽത്തറ് 
ഓഫമീസർ എന്നോക്കപിയപിട്ടുണ്റ്.

8.2.2.7 അർബൻ പ്യാനർ

നഗരങ്ങൾക്കറ് ആവശ്യെോയ െോ്റേർ പ്ലോനുകളുും ഡപി ടപി പപി സറ് കമീമുകളുും തയ്യോറോക്കുന്നതറ് 
നഗരഗ്ോെോസൂത്രണ വകുപ്ോണറ്. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുെോയപി സഹകരപിച്ചോണറ് 
ഇതറ് തയ്യോറോലക്കണ്തറ്. മകട്ടപിടനപിർമ്ോണ ചട്ടവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട കോര്യങ്ങളപിലും 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ്, പ്രലത്യകപിച്ചുും നഗരസഭകൾക്കറ് പ്ലോനർെോരുമട 
ലസവനും ആവശ്യെോണറ്. ഈ സോഹചര്യത്തപി�ോണറ് എൽ എസറ്  ജപി ഡപി ആസൂത്രണ 
വപിഭോഗത്തപിനുകമീഴപിൽ നപി�വപിലള്ള ടൗൺപ്ലോനർെോമര ലകോർപ്ലറഷനുകളപിൽ അർബൻ 
പ്ലോനർെോരോയപി പ്രവർത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള സൗകര്യും നപിർലദേശപിച്ചപിരപിക്കുന്നതറ്.

8.2.2.8 മറ്റു ചിെ മയാറ്റങ്ങൾ 

ഗ്ോെവപികസന കമ്മീഷണലററ്പിമ� ഒരു വനപിത ലകോഓർഡപി ലനറ്ർ തസ്തപിക 
പുനഃസുംഘടപിപ്പിച്ചറ് ല്റേറ്റ് എുംപവർമെന്റ്  ഓഫമീസർ ആക്കപിയപിരപിക്കുന്നു. 
ദുർബ�വപിഭോഗങ്ങളുമട പ്രശറ് ന പരപിഹോരത്തപിനറ് തലദേശ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ഈ 
സുംവപിധോനും പ്രലയോജനമപ്ടുും.

ഗ്ോെവപികസന വകുപ്പിമന് അധമീനതയപിൽ പ്രവർത്തപിക്കുന്ന റൂറൽ ഇൻഫർലെഷൻ 
ബയൂലറോയും പഞ്ോയത്തറ് വകുപ്പിമന്അധമീനതയപിൽ ഉള്ള പ്പിസപിറ്പി ഓഫമീസലറയും 
സുംലയോജപിപ്പിച്ചറ് കമ്യൂണപിലക്കഷൻ ആൻഡറ്  എക്റ്റ്ൻഷൻ വപിങറ്  രൂപമീകരപിച്ചപിരപിക്കുന്നു. 
ഈ വപിങ്ങപിമന് ചുെത� ല്റേറ്റ് കമ്യൂണപിലക്കഷൻ  ഓഫമീസർക്കറ് (നപി�വപിൽ 
ഇൻഫർലെഷൻ ഓഫമീസർ) നൽകപിയപിരപിക്കുന്നു. നപി�വപിലള്ള െറ്റ് തസ്തപികകൾ 
പുനഃസുംഘടപിപ്പിച്ചറ് മഡപയൂട്ടപി കമ്യൂണപിലക്കഷൻ, പ്പിസപിറ്പി ഓഫമീസർ, അസപി്റേന്റ്  
കമ്യൂണപിലക്കഷൻ ഓഫമീസർ എന്നറ് നപിർണയപിച്ചപിരപിക്കുന്നു. ഈ തസ്തപികകളപിൽ 
ലയോഗ്യതയള്ള ജമീവനക്കോർക്കറ് പ്രവർത്തപിക്കോൻ അവസരും �ഭപിക്കുന്നതോണറ്.

8.2.2.9. ലെ ശരേറിയൻ ആൻഡ്  കൾച്ചറൽ ഓഫീസർ

വപിവപിധ ലഗ്ഡുകളുള്ള ല�ലരേറപിയമേോരോണറ് നഗരസഭകൾക്കുും പഞ്ോയത്തുകൾക്കു 
മുള്ളതറ്. ഇവമരമയല്ലോും പൂൾ മചയ്തറ് ഒരു പുതപിയ പ്രവർത്തനലശ്രണപി രൂപമീകരപിക്കോൻ 
നപിർലദേശപിക്കുന്നു. പുനഃസുംഘടപിപ്പിക്കമപ്ടുന്ന ല�ലരേറപിയമേോർ ല�ലരേറപിയൻ ആൻഡറ്  
കൾച്ചറൽ അസപി്റേന്റ്  / ഓഫമീസർെോർ എന്നമീ ലപരുകളപിൽ അറപിയമപ്ടുന്നതോണറ്.

8.2.3.   സംസ്യാന തെത്തിലും ജില്യാതെത്തിലും വകുപ്ിന് ഏശകയാപിത 
പ്രവർത്തന സംവിധയാനം

വകുപ്പിനറ് ഏകമീകൃതെോയ സർവമീസറ് വപിലശഷോൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപമീകൃതെോവകയും 
തുടർന്നറ് ഘടനോപരെോയ െോറ്ങ്ങൾ ഉണ്ോവകയും മചയ്യുല്ോൾ സുംസ്ോനത�ത്തപിലും 
ജപില്ലോത�ത്തപിലും ശക്തെോയ ഏലകോപപിത പ്രവർത്തന സുംവപിധോനും രൂപമപ്ടുന്നതോണറ്. 
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വ്യത്യസ്തങ്ങളോയ വകുപ്പുകളപിമ� അവരവരുമട ഓലരോ വപിഭോഗത്തപിമന്യും 
വ്യക്തപിത്വങ്ങളപിൽ അധപിഷ്പിതെോയ പദ്തപികളപിലും പരപിപോടപികളപിലും ശ്രദ്പിക്കുന്നതപിനു 
പകരും ജലനോപകോരപ്രദെോയ കോര്യങ്ങളപിൽ തമ്പിൽ ഏകമീകരണവും ഒരുലപോമ�യള്ള 
ചുെത�പരെോയ ഉത്തരവോദപിത്തങ്ങൾ നപിറലവറ്റുന്നതപിനറ് പുതപിയ ഏലകോപപിത 
സുംവപിധോനുംവഴപി വ�പിയ െോറ്ും ഉണ്ോകുമെന്നറ് പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്നു. പരസ്പരബന്ധെപില്ലോത്ത 
വപിവപിധ വ്യത്യസ്ത അറകളോയപി പ്രവർത്തപിക്കുന്ന വകുപ്പുകളപിമ� ഉലദ്യോഗസ്രുമടയും 
ജമീവനക്കോരുമടയും പ്രവർത്തന െലനോഭോവത്തപിലും ഏലകോപപിത സുംവപിധോനും വഴപി 
െോറ്ും പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്നു.

ഈ െോറ്ങ്ങൾ സുംസ്ോനത്തറ് വപിവപിധ ജലനോപകോരപ്രദെോയ പദ്തപികളുമട 
ആസൂത്രണത്തപിലും ആവപിഷറ് കോരത്തപിലും നടത്തപിപ്പിലും ലെൽലനോട്ടത്തപിലും 
അവല�ോകനങ്ങളപിലും ശക്തെോയപി പ്രതപിഫ�പിക്കുന്നതോയപിരപിക്കുും. കൂടോമത 
സുംസ്ോനസർക്കോരപിനുും ജപില്ലോആസൂത്രണസെപിതപിക്കുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങൾക്കുള്ള പപിന്തുണോസുംവപിധോനത്തപിമന് കോര്യക്ഷെതയപിമ� വ�പിയ െോറ്വും 
ഉണ്ോകുന്നതോണറ്.

8.2.4.   ജില്യാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക് േക്തമയായ പ്രവർത്തന 
പിന്തുണയാസംവിധയാനം 

സുംസ്ോനമത്ത വപിവപിധ ജപില്ലകളപിമ� ആസൂത്രണ സെപിതപികളുമട 
പ്രവർത്തനങ്ങളോയ ജപില്ലോപദ്തപി രൂപമീകരണത്തപിലും തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുമട പദ്തപിരൂപമീകരണത്തപിലും ആസൂത്രണത്തപിലും ശരപിയോയ 
െോർഗദർശനും മകോടുക്കുന്നതപിലും കോര്യക്ഷെതക്കുറവും ഊർജ്ജസ്വ�തയപില്ലോയ്മയും 
പ്രകടെോണറ്. ഇതറ് ആസൂത്രണസെപിതപിയമട ശക്തെോയ പപിന്തുണോസുംവപിധോനത്തപിമന് 
അഭോവെോമണന്നറ് പരമക്ക അഭപിപ്രോയമുണ്റ്. ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് ജപില്ലോ 
ലജോയപിന്റ്  ഡയറക്ടറുമട ലനതൃത്വത്തപിലള്ള പുതപിയ ഏലകോപപിത ജപില്ലോസുംവപിധോനും 
രൂപമപ്ടുത്തുല്ോൾ ജപില്ലോ ആസൂത്രണസെപിതപിക്കറ് പപിന്തുണോസുംവപിധോനത്തപിൽ 
ശക്തെോയ െോറ്ും ഉണ്ോകുന്നതോണറ്. അഞ്റ് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളുമട നപി�വപിലള്ള 
ജപില്ലോ ഘടകങ്ങൾ ഏലകോപപിപ്പിച്ചറ് ഒരു കുടക്കമീഴപിൽ പ്രവർത്തനക്ഷെെോകുല്ോൾ 
പ്രവർത്തനധർമ്ങ്ങളുമട അടപിസ്ോനത്തപിൽ ചുെത�കളുലടയും ഉത്തരവോദപിത്തങ്ങളുും 
പുനർക്രെമീകരപിക്കുന്നതുവഴപി ധോരോളും ആവർത്തനപ്രവർത്തനങ്ങളുും പോഴറ്ശ്രെങ്ങളുും 
വപികസനപ്രവർത്തന വപിടവകളുും ഒഴപിവോകുന്നു. ഈ ലനട്ടും ജപില്ലോ ആസൂത്രണസെപിതപിയമട 
സെഗ്െോയ പപിന്തുണോപ്രവർത്തനത്തപിനറ് കോര്യക്ഷെെോയപി വപിനപിലയോഗപിക്കോവന്നതോണറ്. 
ഭരണഘടനോലഭദഗതപി വഴപിയള്ള അധപികോരവപിലകന്ദമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളപിൽ 
പ്രമുഖെോയ നപിർലദേശങ്ങളപിൽ ഒന്നോയ ജപില്ലോആസൂത്രണസെപിതപിയമട കോര്യക്ഷെെോയ 
പ്രവർത്തനും കോ�ഘട്ടത്തപിമന് കൂടപി ആവശ്യെോണറ്.

8.2.5.   തശദേേ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾക്ക് കയാരധ്ക്ഷമമയായ 
പ്പയാതുസർവീസ് 

ലകന്ദോവപിഷറ് കൃത പദ്തപികളുും സുംസ്ോന ആസൂത്രപിതപദ്തപികളുും അധപി 
കോര വപിലകന്ദമീകരണും വഴപിയള്ള തനതറ് വോർഷപിക പദ്തപികളുും തലദേശ സ്വയും 
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ഭരണസ്ോപനങ്ങളപിൽ യഥോസെയും ആസൂത്രണും മചയ്തു ആവപിഷറ് കരപിച്ചു നടപ്പി 
�ോക്കുന്നതപിനു വളമര കോര്യക്ഷെെോയ ഒരു മപോതുസർവമീസപിമന് ഏലകോപപിത 
പപിന്തുണോപ്രവർത്തനും അനപിവോര്യെോണറ്. ത്രപിത� പഞ്ോയത്തുകളുമട വപിവപിധ 
പദ്തപികൾ ആസൂത്രണും മചയ്തു നടപ്പി�ോക്കുല്ോഴുും മപോതുസർവമീസപിമന്  അലന്യോന്യും 
പരസ്പര സഹകരണത്തപിമന്യും ലയോജപിപ്പിമന്യും ആവശ്യും പ്രകടെോണറ്. ത്രപിത� 
പഞ്ോയത്തുകളുും നഗരസഭകളുും ലചർന്നുള്ള സുംയക്ത പദ്തപികൾ ആസൂത്രണും 
മചയ്തു നടപ്പി�ോക്കുന്നതപിനുും  ഏലകോപപിത മപോതുസർവമീസപിമന് പപിന്തുണ വളമര 
പ്രലയോജനും മചയ്യുന്നതോണറ്. അതുലപോമ� എും പപി.,  എും എൽ എ എന്നപിവരുമട 
അസറ്റ് മഡവ�പറ് മെന്റ്  പദ്തപികളപിമ� വപിവപിധ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിമ� 
സുംയക്ത പദ്തപികളുമട കോര്യത്തപിലും പ്രവർത്തനത്തപിമ� അനോവശ്യെോയ 
ചപിന്ോക്കുഴപ്ങ്ങളുും പോഴറ്മച്ച�വകളുും ഒഴപിവോക്കുന്നതപിനറ് വകുപ്പുകളുമട ഏലകോപനും 
വഴപിയള്ള മപോതുസർവമീസപിമന് പ്രശസ്തപി വളമരലയമറയോണറ്. ഗ്ോെപ്ഞ്ോയത്തുകൾക്കുും 
നഗരസഭകൾക്കുും അവരുമട തനതോയ അനപിവോര്യചുെത�കളുും മപോതു/ലെഖ�ോ 
ചുെത�കളുും  അതുലപോമ� ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തപിനുും ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തപിനുും 
അവരുമട മപോതു/ലെഖ�ോ ചുെത�കളുും  നപിർവഹപിക്കുന്നതപിനറ് കോര്യക്ഷെെോയ പുതപിയ 
ഏകമീകൃത വകുപ്പിമ� മപോതു സർവമീസപിമന് പ്രവർത്തനും വ�പിയ െോറ്ും ഉണ്ോക്കുമെന്നു 
പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്നു.

8.2.6.  പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളുപ്ട അടിസ്യാനത്തിലുള്ള 
പ്പയാതുസർവീസിപ്ന് ചുമതെകളും ഉത്തരവയാദിത്തങ്ങളും

ഏകമീകൃത മപോതുസർവമീസപിനറ് ഒരു ഫങറ് ഷണൽ െോന്വൽ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുള്ള 
രൂപലരഖ കമ്മീഷൻ തയ്യോറോക്കപി സർക്കോരപിൽ സെർപ്പിച്ചപിരുന്നു. തുടർന്നറ് രൂപലരഖ 
പരപിലശോധപിച്ചറ് ആവശ്യെോയ നപിർലദേശങ്ങൾ സെർപ്പിക്കുന്നതപിനറ് പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടർ 
അദ്്യക്ഷനോയ സെപിതപിലയോടറ് സർക്കോർ ആവശ്യമപ്ട്ടപിരുന്നു. അടപിയന്രെോയപി െോന്വൽ 
തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് സർക്കോർ നയപരെോയ തമീരുെോനവമെടുത്തപിരുന്നു.

തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് മപോതുസർവമീസമീനറ് െോന്വൽ തയ്യോറോക്കുതുന്ന വഴപി 
സുംസ്ോനത�ും മുതൽ തോമഴതട്ടുവമരയള്ള സ്ോനങ്ങളപിമ� പ്രവർത്തന ധർമ്ങ്ങളുമട 
അടപിസ്ോനത്തപിൽ പുതപിയ ചുെത�കളുും ഉത്തരവോദപിത്തങ്ങളുും നപിർവചപിക്കമപ്ടുും. 
കൂടോമത വപിവപിധ ത�ത്തപിലള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏലകോപപിക്കുന്നതപിനുും 
െോർഗലരഖയണ്ോകുന്നു. വകുപ്പിനുള്ളപിമ� വപിവപിധ വപിഷയങ്ങളപിമ� പ്രവർത്തനങ്ങളപിലും 
വ്യക്തെോയ െോർഗനപിർലദേശങ്ങൾ രൂപമപ്ടുന്നു.

ഈ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  പുതപിയ  സർവമീസപിമന് ശക്തെോയ കോര്യക്ഷെത 
വർദ്പിക്കുന്നതപിലും ആവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴപിയള്ള പോഴറ് മച�വറ് 
ഇല്ലോതോക്കുന്നതപിനുും ജനലസവനും കൃത്യെോയും ക്രപിയോത്മകെോയും സെയബന്ധപിത 
െോയും �ഭപിക്കുന്നതപിനുും വളമര ഉപകോരപ്രദെോണറ്. സർക്കോരപിമന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുും 
ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിക്കുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുും ശക്ത 
െോയ പപിന്തുണയണോകുന്നതുെോണറ്. ഇതറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് 
പ്രവർത്തനങ്ങളപിൽ സമൂ�െോയ െോറ്ത്തപിനറ് വഴപിമതളപിക്കുന്നതോയപിരപിക്കുമെന്നു 
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പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്നു. കൂടോമത സർക്കോരപിനുും ജനങ്ങൾക്കുും ഈ െോറ്ും വ�പിയ ഒരു 
ലനട്ടവെോയപിരപിക്കുന്നതോണറ്.

8.2.7 പ്പയാതുസർവീസിന് അനുശയയാജധ്മയായ പ്രെയിനിംഗ് സംവിധയാനം

പുതപിയ ഏകമീകൃത സർവമീസപിമന് മരേയപിനപിുംഗറ് െോന്വൽ, വകുപ്പിമന് ഫങറ്ഷണൽ 
െോന്വ�പിമന് ഒരു പ്രധോനമപ്ട്ട ഭോഗെോണറ്. ഫങറ് ഷണൽ െോന്വൽ വളമര പ്രധോന്യലത്തോമട 
അടപിയന്രെോയപി തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് സർക്കോർ നയപരെോയ തമീരുെോനമെടുത്ത 
സോഹചര്യത്തപിൽ, ആദ്യഘട്ടത്തപിൽ തമന്ന മരേയപിനപിുംഗറ് െോന്വൽ രൂപമപ്ടുത്തുമെന്നറ് 
പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്നു.

ഫങറ് ഷണൽ െോന്വൽ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുള്ള രൂപലരഖയപിൽ സെഗ്െോയപി 
വപിശദമീകരപിച്ചപിട്ടുള്ള, ഏകമീകൃത മപോതുസർവമീസപിമ� ജമീവനക്കോർക്കുലവണ്പിയള്ള 
പരപിശമീ�ന പരപിപോടപികൾ ആസൂത്രണും മചയ്തറ് നടപ്പി�ോലക്കണ്തോണറ്. ഈ പരപിശമീ�ന 
പരപിപോടപികളപിൽ ആദ്യഘട്ടമെന്ന രമീതപിയപിൽ വപിവപിധ ത�ത്തപിൽ പുതപിയ ഏകമീകൃത 
സർവമീസപിമന് സെഗ്പ്രവർത്തനമത്ത എല്ലോരമീതപിയപിലും ഉൾമക്കോള്ളുന്നതപിനുള്ള 
പരപിശമീ�നപരപിപോടപികൾക്കറ് പ്രോമുഖ്യും നൽലകണ്തോണറ്. പുതപിയ ഏകമീകൃത പ്രവർത്തന 
ഘടനയപിൽ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളപിൽ പ്രവർത്തപിച്ചവർ ഏലകോപപിച്ചുും ഒരുെപിച്ചുമുള്ള 
പ്രവർത്തനെോറ്മത്ത സ്വമീകരപിക്കുന്നതപിനുള്ള ശക്തെോയ ദപിശോലബോധും ഉൾമക്കോള്ളുന്ന 
പരപിശമീ�ന പരപിപോടപികളുും സ്വമീകരപിലക്കണ്തോണറ്.

മരേയപിനപിുംഗറ്  െോന്വ�പിൽ ഉൾമപ്ടുന്ന പരപിശമീ�ന പരപിപോടപികൾ എല്ലോും തമന്ന 
സെഗ്െോയപി നടപ്പി�ോക്കുല്ോൾ, പുതപിയ ഏകമീകൃത സർവമീസപിമ� ജമീവനക്കോരുമട 
കോര്യപ്രോപ്പി വ�പിയ ഒരളവപിൽ െോറ്മുണ്ോക്കുന്നതുും വകുപ്പിമന് കോര്യക്ഷെത 
വർധപിപ്പിക്കുന്നതുെോണറ്. െോത്രവെല്ല സുംസ്ോനമത്ത ഏറ്വും ശക്തവും കോര്യക്ഷെവെോയ 
ഒരു വകുപ്ോയപി െോറുന്നതോണറ്.

8.3  ഏകീകൃത തശദേേ സ്വയംഭരണ സർവീസ് പ്കയാണ്് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
ശനട്ടങ്ങൾ

പുതപിയ ഏകമീകൃത മപോതുസർവമീസറ് രൂപമീകരണും വഴപി തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പിനുണ്ോകുമെന്നു പ്രതമീക്ഷപിക്കുന്ന ലനട്ടങ്ങൾ ഇനപി വപിവരപിക്കുന്നു.

1. ജപില്ലോത�ത്തപിൽ സോലകേതപിക വപിഭോഗങ്ങളോയ എഞ്പിനമീയറപിുംഗുും പ്ലോനപിുംഗുും 
ലചർത്തറ് മകോണ്റ് ഒരു ഏകമീകൃത കോര്യോ�യും ഒരു ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ട്രറുമട 
ഏലകോപന ചുെത�യപിൽ നപി�വപിൽ വരുന്നലതോമട ജപില്ലയപിമ� തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ജപില്ലോ ത�ത്തപിൽ ഇടമപടുന്നതപിനറ് ശക്തെോയ ഒരു ഉലദ്യോഗസ് 
സുംവപിധോനും �ഭ്യെോകുകയോണറ്. 

2.  ഇത്തരമെോരു സുംവപിധോനും ജപില്ലയപിൽ പ്രവർത്തനക്ഷെെോകുന്നലതോമട വപിവപിധ 
തട്ടുകളപിൽ നടക്കുന്ന പ്രോലദശപിക ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമട ഏലകോപനും 
സോധ്യെോകുന്നു. നപിർവഹണ ത�ത്തപിൽ ആസൂത്രണും മചയ്ത കോര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണും 
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മചയ്തതുലപോമ� നടക്കുന്നു എന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്തോൻ ജപില്ലോകോര്യോ�യത്തപിമന് 
സഹോയലത്തോമട ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിക്കറ് കഴപിയന്നു. ജപില്ലോത�ത്തപിലള്ള 
ആസൂത്രണ പ്രക്രപിയ നപി�വപിലള്ളതുലപോമ� നടക്കുല്ോൾ തമന്ന ഇതു നപിർവഹണ 
ത�ങ്ങളപിൽ ആസൂത്രണും മചയ്തതുലപോമ� തമന്ന നടക്കുന്നു എന്ന പരപിലശോധന 
നടത്തോൻ ജപില്ലോ കോര്യോ�യത്തപിമന് സഹോയലത്തോമട ആസൂത്രണ സെപിതപിക്ക കഴപിയന്നു. 
ഇതു വഴപി ഇനപി പറയന്ന കോര്യങ്ങൾ നടപ്ോക്കുന്നതപിനുള്ള സോഹചര്യമുണ്ോവന്നു.

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പദ്തപി ആസൂത്രണവും ഏലകോ
പനവും കൂടുതൽ കോര്യക്ഷെെോകുന്നു. സുംസ്ോന – ലകന്ദഫണ്കൾ ഉപ
ലയോഗപിക്കമപ്ലടണ്തറ് ഒലര പഞ്ോയത്തപിലും പഞ്ോയത്തുകൾ ഉൾമപ്ടുന്ന 
ല്ോക്കറ് കളപിലെോമണകേപിലും ഉപലയോഗപിക്കമപ്ടുന്ന പണും കോര്യക്ഷെെോയപി 
വപിനപിലയോഗപിക്കുന്നതപിനുള്ള കൂട്ടോയ ആല�ോചനകളുും പ്ലോനപിുംഗുും ല്ോക്കറ് 
അടപിസ്ോനത്തപില�ോ ജപില്ലോ അടപിസ്ോനത്തപില�ോ നപി�വപിൽ നടക്കുന്നപില്ല. 
സുംലയോജപിതെോയും മുൻകൂട്ടപിയള്ള ആല�ോചനയമടയും അടപിസ്ോനത്തപിൽ 
പ്രവൃത്തപികൾ തമീരുെോനപിക്കമപ്ടുന്നതപിനുള്ള അന്രമീക്ഷമുണ്ോകുന്നു.

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് കമീഴപിൽ സുംലയോജപിത അടപിസ്ോന
ത്തപിലള്ള വ�പിയ പദ്തപികൾ നടപ്ോക്കുന്നതപിനുള്ള സോഹചര്യമുണ്ോകുന്നു. 
പുഴ വമീമണ്ടുക്കൽ, ഗ്രൂപ്റ് ഫോെപിുംഗറ്, െോ�പിന്യ സുംസറ് കരണും തുടങ്ങപിയ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ഉദോഹരണെോണറ്. 

 ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളപിൽ പ്ലോനപിുംഗറ്, എഞ്പിനമീയറപിുംഗറ് വപിഭോഗങ്ങളു
മട സുംയക്തെോയ പപിന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തോൻ കഴപിയന്നു. ജപില്ലോ ആസൂത്രണ 
സെപിതപിയപില�ക്കറ് ലപോകുന്നതപിനു മുലന്നോടപിയോയപി കൂട്ടോയ ചർച്ചകളപിലൂമട 
പദ്തപികളുമട സോലകേതപിക ലെമേയും സെയക്രെവെടക്കമുള്ള കോര്യങ്ങളപിൽ 
കൂടുതൽ വ്യക്തതയും വരുത്തുന്നതപിനറ് തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങമള സഹോ
യപിക്കോൻ കഴപിയന്നു.

 പദ്തപി നടത്തപിപ്പുും അവല�ോകനവും കൂടുതൽ കോര്യക്ഷെെോയപി നടത്തപി
ക്കുന്നതപിനുള്ള സോഹചര്യും �ഭ്യെോകുന്നു. ലെഖ�ോടപിസ്ോനത്തപിൽ തുറന്ന 
ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതപിനുലവണ് ക്രെമീകരണങ്ങൾ ആസൂത്രണ സെപിതപിക്കറ്  
ലവണ്പി മചയ്യോൻ കഴപിയന്നു. ഇതു സുതോര്യത ഉറപ്പു വരുത്തോൻ സഹോയക
െോവകയും മചയ്യുും.

3.  വപിവപിധ തട്ടുകളപിലള്ള തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിലള്ള ഏലകോപപിച്ചുള്ള 
പദ്തപി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇലതോടുകൂടപി സോദ്്യെോകുന്നു. ഇരട്ടപിപ്പുകളുും ആവർത്തനങ്ങളുും 
ഒഴപിവോക്കുന്നതപിനുള്ള സോഹചര്യവും ഉണ്ോകുന്നു. 

4. സുംസ്ോനത�ത്തപിൽ മപോതുവോയ ഒരു വകുപ്ദ്്യക്ഷനുും ജപില്ലോത�ത്തപിൽ 
മപോതുവോയ ജപില്ലോ ലെധോവപിയും നപി�വപിൽ വരുന്നലതോമട ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിയമട 
പ്രവർത്തനും കൂടുതൽ കോര്യക്ഷെെോകുന്നതപിനുും ജപില്ലോ സുംസ്ോന പദ്തപികൾ തമ്പിലള്ള 
പരസ്പരപൂരകത്വും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതപിനുും കഴപിയന്നു.
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5.  തലദേശ സ്വയുംഭരണ മപോതുസർവമീസറ് രൂപമീകരപിക്കുന്നലതോമട സോലകേതപിക 
വപിഭോഗും ജമീവനക്കോരോയ എൻജപിനമീയറപിുംഗറ്, നഗര ഗ്ോെോസൂത്രണും, മപോതുജനോലരോഗ്യ 
എന്നമീ ലെഖ�കളപിമ� ഉലദ്യോഗസ്രുമട ലസവനും ആവശ്യെോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളപിൽ തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് �ഭ്യെോക്കോൻ കഴപിയന്നതോണറ്.

6.  ദുരന്നപിവോരണും ലപോലള്ള അടപിയന്പിര സോഹചര്യങ്ങളപിൽ ആവശ്യെോയ 
ജമീവനക്കോമര നഗരും, ഗ്ോെും എന്നപിങ്ങമന വ്യത്യോസെപില്ലോമത ആവശ്യമുള്ള തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിൽ എത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള ഏലകോപനും ലകന്ദമീകൃതെോയപി 
ജപില്ലോത�ത്തപിൽ നടത്തുന്നതപിനറ് ഏകമീകരണും സഹോയപിക്കുും.

7. ത്രപിത� പഞ്ോയത്തുകളപിമ�യും നഗരപോ�പികോ സ്ോപനങ്ങളുമടയും 
ലദനുംദപിന ഭരണനപിർവഹണവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട പ്രശറ് നങ്ങളപിൽ ഉടൻ പരപിഹോരങ്ങൾ 
കമണ്ത്തുന്നതപിനു ആസൂത്രണ സെപിതപിയമട രോഷ്ടമീയ ലനതൃത്വമത്തയടക്കും 
സെമീപപിച്ചുമകോണ്റ് ആവശ്യെോയ നടപടപികൾ സ്വമീകരപിക്കോൻ കഴപിയന്നതപിനുള്ള 
സുശക്തെോയ സുംവപിധോനെോകുും. നപി�വപിൽ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളോയപി ലവർതപിരപിഞ്ഞു 
കഴപിയന്ന ഉലദ്യോഗസ്ർ കൂടപിലച്ചരുന്നതപിലൂമട നടക്കുന്നതറ്. ഇതു സോദ്്യെോക്കുന്നതപിനുള്ള 
വകുപ്റ് പരപിപോ�ന പ്രോപ്പിയപില�ക്കോണറ് ജപില്ലോ ലെധോവപി ഉയരുക. പ്രശറ് നപരപിഹോരങ്ങളപിൽ 
ഉലദ്യോഗസ്മര ഇടമപടുത്തുന്നതപിനുള്ള രോഷ്ടമീയ മുൻലക ആസൂത്രണ സെപിതപി 
അദ്്യക്ഷനപിലൂമട എടുക്കോൻ ജനപ്രതപിനപിധപികൾക്കുും കഴപിയും. അധപികോര ഘടനയപിൽ 
ഉണ്ോവന്ന ഇത്തരമെോരു സന്തു�പിതോവസ് പ്രോലദശപിക ഭരണ നപിർവഹണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കറ് പുതപിയ ഊർജ്ജും തമീർച്ചയോയും നൽകുമെന്നു പ്രതപിക്ഷപിക്കുന്നു.

8. നഗരഗ്ോെങ്ങൾക്കപിടയപിലള്ള െോ�പിന്യനപിർമ്ോർജ്ജന പ്രശറ് നങ്ങൾ ലയോജപിച്ചറ് 
പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനുും സോ്ത്തപിക സഹകരണത്തപിലൂന്നപിയള്ള വപികസന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണും മചയ്യുന്നതപിനുമുള്ള സോധ്യതകൾ വളരുന്നു.

9. പരപിസ്പിതപി സൗഹൃദപരെോയ വപികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപി
നുും ശോസ്തമീയെോയപി ഇത്തരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണും മചയ്യുന്നതപിനുും ടൗൺ 
ആൻഡറ്  കൺരേപി പ്ലോനപിുംഗറ് വപിദഗ്ദ്ധരുമട ലസവനും പഞ്ോയത്തുകൾ വമര �ഭ്യെോക്കോൻ 
കഴപിയന്ന സോഹചര്യവും ഉണ്ോകുന്നു. കൂടോമത ഓലരോ പഞ്ോയത്തപി�ടക്കും ദമീർഘകോ� 
പ്ലോനുകൾ ശോസ്തമീയെോയപി വപികസനപിപ്പിക്കുന്നതപിനു കഴപിയന്നു. ഇതു കൂടോമത പ്ലോനപിുംഗറ് 
വപിഭോഗത്തപിമന് ലവദഗ്ദ്ധ്യും ഉപലയോഗപിച്ചുതമന്ന വ്യത്യസ്ത ലെഖ�കളപിൽ പ്രശറ് നോധപി
ഷ്പിതെോയപി പ്രലത്യക പ്ലോനുകളുും തയ്യോറോക്കോൻ കഴപിയന്നു. ഉദോഹരണത്തപിനു കൃഷപിയും, 
മപോതുജനോലരോഗ്യ രുംഗത്തുും െോ�പിന്യ നപിർമ്ോർജ്ജനത്തപിനുമെല്ലോും ഇത്തരും പ്ലോനുകൾ 
അതതപിടങ്ങളുമട പ്രലത്യകതകൾ ഉൾമക്കോള്ളപിച്ചുമകോണ്റ് സോധ്യെോവന്നു.

8.4  പുതിയ പ്രവർത്തന ആേയങ്ങളും നിർശദേേങ്ങളും  

വകുപ്റ് ഏകമീകരണമെന്ന വ�പിയ പ്രക്രപിയയമട ഭോഗെോയപി ഔലദ്യോഗപികെോയും 
അല്ലോമതയും കമ്മീഷൻ ഒലട്ടമറ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയണ്ോയപി. വപിവപിധ ഓഫമീസുകൾ 
സന്ർശപിക്കുകയും അവസ്ോവപിശക�നവും അനുബന്ധ പഠനങ്ങളുും നടത്തുകയണ്ോയപി. 
മസക്രലട്ടറപിലയറ്പിനകമത്ത മസക്ഷൻ ഓഫമീസറ് മുതൽ പഞ്ോയത്തറ് ഓഫമീസുകൾ 
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വമര വപിവപിധ ത�ങ്ങളപിൽ ഇത്തരും പഠനങ്ങൾ  ഏകമീകരണ പ്രക്രമീയയമട ഭോഗെോയപി 
നടത്തുകയണ്ോയപി.

കമ്മീഷനുെോയപി ചർച്ചനടത്തപിയ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപന ജനപ്രതപിനപിധപികളുമട 
അലസോസപിലയഷനുകളുും,  ജമീവനക്കോരുമട സുംഘടനോ പ്രതപിനപിധപികളുും പുതപിയ 
സർവമീസുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ടു തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏങ്ങമന മെച്ചമപ്ടുത്തണും എന്നതു സുംബന്ധപിച്ചറ് ഒലട്ടമറ നപിർലദേശങ്ങൾ 
സെർപ്പിക്കുകയമുണ്ോയപി.

ഈ നപിർലദേശങ്ങമള ആധോരെോക്കപി ചട്ടങ്ങൾ രൂപമീകരപിക്കുന്നതുെോയ ബന്ധമപ്ട്ടറ്  
തുടർന്നു നടത്തപിയ ചർച്ചകളപിൽ ഏകമീകൃതവകുപ്റ് യോഥോർത്്യെോവന്നലതോമട 
അനുബന്ധെോയപി നടപ്ോക്കോവന്ന ഒലട്ടമറ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരപികയണ്ോയപി. 
ഇങ്ങമന ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളോണുറ് ഈ അധ്യോയത്തപിൽ ലക്രോഡമീകരപിച്ചപിരപിക്കുന്നതറ്. 
ഭരണപരവും വപികസനവെോയ കോര്യങ്ങൾ, ആസൂത്രണവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ടവ, 
നപിയെപരെോയ െോറ്ങ്ങൾ, െറ്റുള്ള നപിർലദേശങ്ങൾ എന്നപിങ്ങമന നോ�റ്  ഭോഗങ്ങളോയോണറ് 
പുതപിയ നപിർലദേശങ്ങളുും ആശയങ്ങളുും ലക്രോഡമീകരപിച്ചപിരപിക്കുന്നതറ്.

8.4.1 ഭരണപരവം വികസനവമയായി ബന്ധപ്പ്ട്ട നിർശദേേങ്ങൾ

ഭരണപരവും വപികസനപരെോയും ബന്ധമപ്ട്ട ആശയങ്ങളപിലും നപിർലദേശങ്ങളപിലും 
സുംസ്ോന ഓഫമീസുും ജപില്ലോഓഫമീസുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട കോര്യങ്ങമള സുംബന്ധപിച്ചറ്  
വപിവരങ്ങൾ രണ്ോയപി തോമഴ വപിവരപിക്കുന്നു:

8.4.1.1  സംസ്യാന ഓഫീസുമയായി ബന്ധപ്പ്ട്ട വിഷയങ്ങൾ

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ തമ്പിലും ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് വപിവപിധ 
വപിങ്ങുകളപിമ� ജമീവനക്കോർ തമ്പിലും, ഒലര വപിങ്ങപിനകമത്ത ജമീവനക്കോർ 
തമ്പിലും വകുപ്പിനകത്തറ്  ഭരണ നപിർവഹണവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ടറ് വരുന്ന 
തർക്കങ്ങൾ പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനുും  സുംസ്ോന ജപില്ലോത�ങ്ങളപിൽ ഒരു 
പരോതപി പരപിഹോര സുംവപിധോനും ഉണ്ോക്കോവന്നതറ്  വ ളമര നല്ലതോണറ്. സും
സ്ോനത�ത്തപിൽ വകുപ്റ് മസക്രട്ടറപിയമട അധ്യക്ഷതയപിൽ നപിയെ വകുപ്പിൽ 
നപിന്നുും വപിരെപിച്ച മസക്രട്ടറപി/ അഡമീഷണൽ മസക്രട്ടറപി റോകേപിൽ കുറയോത്ത 
ഉലദ്യോഗസ്നുും പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ട്രറുും അുംഗങ്ങളോയപി ഈ സുംവപിധോനും  
രൂപമപ്ടുത്തോവന്നതോണറ്. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപന അധ്യക്ഷമേോരുമട  
അലസോസപിലയഷനുകളുമട ഓലരോ അുംഗമത്ത വമീതവും ഉൾമപ്ടുത്തോവന്ന
തോണറ്. ജപില്ലോ ത�ത്തപിൽ ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടറുമട അധ്യക്ഷതയപിൽ 
അലസോസപിലയഷൻ പ്രതപിനപിധപികളുമടയും ഒരു നപിയെ ഉലദ്യോഗസ്മനയും 
ഉൾമപ്ടുത്തപിമകോണ്ള്ള കമ്പിറ്പി രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. ഇപ്രകോര 
മുള്ള സുംവപിധോനും സർക്കോരുെോയപി അഡ്പിനപിസറ് ലരേറ്മീവറ് ലരേബയുണ�പിലും, 
ലഹലക്കോടതപിയപിലും  ഉണ്ോലയക്കോവന്ന പ� ലകസുകളുും ഒഴപിവോക്കോവന്ന
തോണറ്.
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 ഏകമീകൃത വകുപ്പുറ് നപി�വപിൽ വരുന്നലതോമട പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറലക്ട്രറ്പിൽ 
പ്ലോനപിുംഗറ് വപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത�യപിൽ എൽ എസറ് ജപി ഡപി പഠന-വപിശക
�ന വപിഭോഗും രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

 നയപരെോയ വപിഷയങ്ങളപിലും പദ്തപി  ലപ്രോഗ്ോും രൂപമീകരണ നടത്തപിപ്പിലും 
മപോതു അഭപിപ്രോയും ലശഖരപിക്കുകയും ലക്രോഡമീകരപിക്കുകയും ഗവൺമെന്പില�
ക്കറ് സെർപ്പിക്കുകയും  മചയ്യുന്നവപിധും ഒരു ലപോർട്ട�പിമന് സഹോയലത്തോമട 
ഇതു സുംഘടപിപ്പിക്കോവന്നതോണറ്. തലദേശ സ്വയുംഭരണ മപോതുസർവമീസറ് രൂപമീ
കരപിക്കുന്നതപിലൂമട സോലകേതപിക സോലകേതപിലകതര ഉലദ്യോഗസ് സുംവപിധോനും 
നപി�വപിൽ വരുന്നലതോടുകൂടപി പഞ്ോയത്തുകളുമടയും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുമടയും 
പദ്തപി-പദ്തപിലയതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുറ് എമന്ല്ലോും ജലനോപകോര പ്രദ
െോയ പരപിഷറ് ക്കോരങ്ങൾ വരുത്തോൻ  കഴപിയമെന്നുും, അവ നടപ്പി�ോക്കുന്നതപി
നറ് ആവശ്യെോയ സോലകേതപികവും ഭരണപരെോയ സഹോയും നൽകുന്നതപിനുും 
പുതപിയ പദ്തപികമളക്കുറപിച്ചുും അതു നടപ്പി�ോലക്കണ് രമീതപിമയക്കുറപിച്ചുും സർ
ക്കോരപിനറ് ആവശ്യെോയ ഉപലദശും നൽകുന്നതപിനുും ഈ സുംവപിധോനത്തപിനു 
കഴപിയന്നതോണറ്. തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനും മെച്ചമപ്ടുത്തു
ന്നതപിനറ് ആനുകോ�പിക അഭപിപ്രോയ രൂപമീകരണ സുംവപിധോനെോയപി സർക്കോ
രപിമന സഹോയപിക്കുന്നതപിനറ് ഈമയോരു സുംവപിധോനത്തപിനറ് സോധ്യെോവും. 
പ്രലത്യക വപിഷയങ്ങളപിലും ചപി� പ്രധോന വപിഷയങ്ങളപിലും ആവശ്യും വരുന്ന 
അവസരങ്ങളപിൽ മപോതു സർവമീസപിമ� വപിദഗ്ദ്ധരുമട പ്രലത്യകും തയ്യോറോക്കപിയ 
പോന�പിൽ നപിന്നുും ഒരു സുംഘമത്ത അഭപിപ്രോയ ലക്രോഡമീകരണത്തപിനറ് സർ
ക്കോരപിനറ് ചുെത�മപ്ടുത്തോവന്നതോണറ്.

 ഏമതകേപിലും പഞ്ോയത്തപിലനോ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിലക്കോ െോത്രെോയപി ഏർമപ്ടു
ത്തുവോൻ കഴപിയോത്ത പ� സുംവപിധോനങ്ങളുും പഞ്ോയത്തുകൾക്കുും മുനപിസപി
പ്ോ�പിറ്പികൾക്കുും സുംയക്ത സുംരുംഭെോയപി ഏർമപ്ടുത്തുവോൻ കഴപിയന്നതോണറ്. 
അത്തരും സുംയക്ത സുംരുംഭങ്ങളുമട ലെൽലനോട്ടവും നടത്തപിപ്പുും പഞ്ോയത്തു 
ജപിവനക്കോമരലന്നോ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പി ജമീവനക്കോലരോ എന്നുള്ള ലവർതപിരപിവറ് 
ഇല്ലോതോകുന്നലതോമട തലദേശ സ്വയുംഭരണ മപോതു സർവമീസപിമ� ജമീവനക്കോർ
ക്കു കൂട്ടോയപി മചയ്യോവന്നതോണറ്. അതോയതുറ്, പഞ്ോയത്തുകൾക്കുും മുനപിസപിപ്ോ
�പിറ്പികൾക്കുും സുംയക്തെോയപി മചയ്യോവന്ന പ� കോര്യങ്ങളുും ലവഗത്തപി�ോക്കു
വോൻ പുതപിയ സുംവപിധോനത്തപിനറ് കഴപിയന്നതോണറ്.  ഉദോഹരണത്തപിനോയപി 
ഒരു മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിലക്കോ പഞ്ോയത്തപിലനോ െോത്രെോയപി ഏർമപ്ടുത്തുവോൻ 
കഴപിയോത്ത മപോതു ശ്മശോനങ്ങൾ  കശോപ്പുശോ�കൾ, മചറുകപിട വ്യവസോയ
ങ്ങൾ പോര്ലര്യതര ഊർജ്ജ ഉൽപ്ോദനും, ക്ഷമീര വപികസന പരപിപോടപികൾ, 
കോർഷപിക വപിളകളുമട വ�പിയ ലതോതപിലള്ള ഉൽപ്ോദന സുംവപിധോനങ്ങൾ 
എന്നപിവ ഏർമപ്ടുത്തുന്നതപിനറ് പുതപിയ സുംവപിധോനത്തപിൽ വളമര കോര്യക്ഷ
െതലയോടുകൂടപി മചയ്യോവന്നതോണറ്.

 ഇതുലപോമ�യള്ള വ�പിയ സുംവപിധോനങ്ങൾ ഏർമപ്ടുത്തുന്നതപിനറ് ജപില്ലോ ആസൂ
ത്രണ കമ്പിറ്പികളുമട അുംഗമീകോരലത്തോടുകൂടപിയോലകണ്തോണറ്. സോ്ത്തപിക 
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വപികസനത്തപിനുും മതോഴപിൽ സൃഷ്പിക്കുന്നതുെോയ ഇത്തരും സുംയക്ത സുംരുംഭ
ങ്ങൾ ഏർമപ്ടുകയും അവ പരപിപോ�പിക്കുകയും മചലയ്യണ്ന്നതുറ് പഞ്ോയത്തുക
ളുമടയും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുമടയും അനപിവോര്യ ചുെത�കളോലക്കണ്തുെോണറ്. 
ഇതപിനോവശ്യെോയ നപിയെ ലഭദഗതപികളുും മകോണ്വരോവന്നതോണുറ്. പുതപിയ 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സർവമീസറ് വരുന്നതു വഴപി പഞ്ോയത്തുകളുും മുനപിസപിപ്ോ
�പിറ്പികളുും പര്രോഗത രമീതപികൾക്കു പുറമെ സോമൂഹ്യ വപികസനത്തപിനുും ജന
ലക്ഷെത്തപിനുെോയപി പുതപിയ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭപിക്കുവോനുും അതപിനോവശ്യെോയ 
വപിദഗ്ദ്ധ െോർഗനപിർലദേശങ്ങളുും �ഭപിക്കുന്നതുറ് എളുപ്െോകുകയും മചയ്യുന്നതോണറ്. 
വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളോയപി പ്രവർത്തപിച്ചു മകോണ്പിരപിക്കുന്നവരുമട അനുഭവവും 
പരപിചയസ്ത്തുും ഉപലയോഗപിക്കോവന്നതുും ഇതപിനോയപി ഏകമീകൃത വകുപ്പിനറ്  
കമീഴപിൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ നടപ്പി�ോലക്കണ് പദ്തപികൾ 
തയ്യോറോക്കുന്നതപിനോയപി പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ട്രറുമട ലെൽലനോട്ടത്തപിൽ ഒരു 
വപിദഗ്ദ്ധ കമ്പിറ്പിലയോ വപിഭോഗലെോ ഇതപിനോയപി ഏർമപ്ടുത്തുകയും മചയ്യോവന്ന
തോണറ്.

 ചട്ടങ്ങളപിലൂമട പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറലക്ട്രറ്പിൽ നപിർലദേശപിക്കമപ്ട്ടപിട്ടുള്ള ഉപവപിഭോ
ഗങ്ങളോയ പ്പികറ് മഹൽത്തറ് ആൻഡറ്  എൻവലയോൺമെന്റ് െോലനജറ് മെന്റ്, 
(മഫും) കമ്യൂണപിലക്കഷൻ, ഹയൂെൻ റപിലസോഴറ് സറ് ഡവ�പ്റ് മെന്റ്, എുംപവർ
മെന്റ് എന്നപിവയ്ക്കു പുറമെ നപിയെും, ധനകോര്യും, ്റേോറ്പി്റേപികറ് സറ് , ഇലന്ണൽ 
ഓഡപിറ്റ് , വപിജപി�ൻസറ്   തുടങ്ങപിയ ഉപവപിഭോഗങ്ങൾ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. 
നപി�വപിലള്ള ഉപവപിഭോഗങ്ങളുമട  മസല്ലുകൾ ജപില്ലോത�ത്തപിൽ രൂപമീകരപിക്കോവ
ന്നതോണറ്. പ്പികറ് മഹൽത്തറ് ആൻഡറ്  എൻവലയോൺമെന്റ് െോലനജറ് മെന്പിമന് 
കമീഴപിൽ െോ�പിന്യ സുംസറ് കരണത്തപിനറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങമള 
സഹോയപിക്കുന്നതപിനുും കൂട്ടപിലയോജപിപ്പിക്കുന്നതപിനുും പ്രലത്യക മസല്ലുകൾ 
ജപില്ലോത�ത്തപിൽ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുും പഞ്ോയ
ത്തുകൾ തമ്പിലും ല്ോക്കറ്  ത�ത്തപിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടപിലയോജപിപ്പിക്കു
ന്നതപിനറ് സുംയക്ത സുംസറ് കരണ യൂണപിറ്റുകൾ ആരുംഭപിക്കുന്നതപിനോവശ്യെോയ 
ഏലകോപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മസല്ലുകൾക്കുറ് നപിർവഹപിക്കോവന്നതോണറ്.

 ജമീവനക്കോർക്കോവശ്യെോയ പരപിശമീ�നും സെയോസെയും �ഭപിക്കുന്നു എന്നറ് 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതപിനറ് കൃത്യെോയ ഒരു സുംവപിധോനും കപി�യെോയപി സഹകരപി
ച്ചുമകോണ്റ് ഹയൂെൻ റപിലസോഴറ് സറ് ഡവ�പ്റ് മെന്റ് ഉപവപിഭോഗത്തപിമന് മഡപയൂട്ടപി 
ഡയറക്ടർ തയ്യോറോലക്കണ്തോണറ്. ജമീവനക്കോർക്കറ് തുടർച്ചയോയപി പരപിശമീ�നും 
�ഭപിക്കുന്നതപിനോയപി, ഏകമീകരണലത്തോമട അധപികും വരോനപിടയള്ള ജമീവനക്കോ
രുമട ലപോസ്റ്റുകൾ പരപിശമീ�നത്തപിനുള്ള റപിസർവറ്  ലപോസ്റ്റുകളോയപി െോറ്പി ഈ 
ഉപവപിഭോഗത്തപിമന് ചുെത�യപിൽ സൂക്ഷപിലക്കണ്തോണറ്. സർവമീസപിൽ ഗുണവും 
കോര്യക്ഷെതയും വർദ്പിപ്പിക്കുന്നതപിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കപി�യെോയപി 
ലചർന്നറ് നടത്തുന്നതപിനറ് ഈ ഉപവപിഭോഗും പ്രലത്യകും ശ്രദ്പിലക്കണ്തോണറ്.

 തലദേശ സ്വയുംഭരണവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട എല്ലോ വപിഭോഗങ്ങൾക്കുും ഔലദ്യോഗപിക
െോയ വപിവരങ്ങൾ �ഭ്യെോക്കുന്നതപിനുും മുഴുവനോളുകമളയും ഒറ് ആശയവപിനപിെയ 
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ശ്യുംഖ�യമട ഭോഗെോക്കുന്നതപിനുെോവശ്യെോയ സോലകേതപിക സജ്ജമീകരണങ്ങൾ  
കമ്യൂണപിലക്കഷൻ ഉപവപിഭോഗും തയ്യോറോലക്കണ്തോണറ്.

 തപിരമഞ്ഞടുക്കമപ്ട്ട വനപിതോ ജനപ്രതപിനപിധപികളുമട പ്രലത്യക പ്രശറ് നങ്ങൾ 
ജപില്ലോ അടപിസ്ോനത്തപിൽ ലകകോര്യും മചയ്യുന്നതപിനുും ലവണ് സഹോയ
ങ്ങൾ നൽകുന്നതപിനുും ജപില്ലോ ത�ത്തപിൽ അസപി്റേന്റ് ഡയറക്ടറുമട ചുെത�
യപിൽ ശോക്തമീകരണവപിഭോഗും (Empowerment Wing) രൂപമീകരപിലക്കണ്തോ
ണറ്. ഇതപിനോയപി ഒരു മഹൽപറ് ല�ൻ ന്ർ വനപിതോ പ്രതപിനപിധപികൾക്കറ് 
നൽകണും. കൂടോമത ലക്ഷെപ്രവർത്തനങ്ങളുും മപൻഷനുകളുമട വപിതരണവും 
കൃത്യെോയപി നടക്കുന്നു എന്നറ് ഉറപ്ോലക്കണ്തുെോണറ്.

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിൽ പദ്തപി നപിർവഹണവെോയപി ബന്ധ
മപ്ട്ടുള്ള അഴപിെതപി തടയന്നതപിനുും പ്രവൃത്തപികളുമട ഗുണനപി�വോരും വർദ്പിപ്പി
ക്കുന്നതപിനുും നപി�വപിൽ പ്രധോന നഗരോസൂത്രകമന് ചുെത�യപിൽ പ്രവർത്തപി
ക്കുന്ന പരപിലശോധന (വപിജപി�ൻസറ് ) വപിഭോഗും പുനഃസുംഘടപിപ്പിലക്കണ്തോണറ്. 
വകുപ്പിമന് മപോതു ഭരണത്തപിൽ നപിന്നുും എഞ്പിനമീയറപിുംഗപിൽ നപിന്നുമുള്ള 
ഉലദ്യോഗസ്മര ഉൾമപ്ടുത്തപിമക്കോണ്റ് ഫമീൽഡറ് ത�ത്തപിൽ വരുത്തുന്ന 
വമീഴ്ചയും അഴപിെതപിയും അലന്വഷപിക്കുന്നതപിനുും അവ കമണ്ത്തുന്നതപിനുും 
െറ്റുെോയപി പ്രലത്യക അലന്വഷണ സുംഘങ്ങമള രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് െന്തപിലയോടറ് ലനരപിട്ടറ് റപിലപ്ോർട്ടറ് മചയ്യോവന്ന 
വപിധും ക്രെലക്കടുകൾ ചൂണ്പിക്കോട്ടപി തുടർ റപിലപ്ോർട്ടുകൾ നൽകുന്നവപിധും ഈ 
സുംവപിധോനും കോര്യക്ഷെെോയപി സുംഘടപിപ്പിലക്കണ്തോണറ്. പ്രവൃത്തപിലെഖ�
യപിമ� ജനങ്ങളുെോയും റസപിഡന്റ് അലസോസപിലയഷനുകളുും െറ്റു സോമൂഹപിക 
സുംഘടനകളുെോയപി സഹകരപിച്ചുമകോണ്റ് അലന്വഷണും നടത്തുന്നതപിനുമുള്ള 
സുംവപിധോനെോയപി ഇതു െോലറണ്തോണറ്.

 പ്രളയവും ലപെോരപിയും ഉരുൾമപ്ോട്ടലും പകർച്ചവ്യോധപിയും വർദ്പിക്കുന്ന 
സോഹചര്യത്തപിൽ അടപിയന്പിര സോഹചര്യങ്ങലളോടറ് ഉടൻ പ്രതപികരപിക്കുന്ന
തപിനറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങമള സജ്ജെോക്കുന്നതപിനുള്ള സ്പിരും 
സുംവപിധോനും (Rapid Response System) മസക്ര ലട്ടറപിലയറ്റുും  പ്രപിൻസപിപ്ൽ 
ഡയറലക്ട്രറ്റുും സുംയക്തെോയപി തയ്യോറോലക്കണ്തോണറ്. ജപില്ലോ ത�ത്തപിലും 
ഇതപിമന് കമീഴമീൽ യൂണപിറ്റുകൾ സജ്ജെോലക്കണ്തോണറ്. പ്ലോനപിുംഗറ് വപിങറ് , ജപി 
ഐ എസറ് സോലകേതപികവപിദ്യയപിലൂമട ആവശ്യെോയപി െോപ്പിങറ്  നടലത്തണ്
തോണറ്. പ്രലത്യക സഹോയും ആവശ്യെോയപി വരുന്ന ദുർബ� ലെഖ�കമളയും 
ജനവപിഭോഗങ്ങമളയും സുംസ്ോന ദുരന്നപിവോരണ അലതോറപിറ്പിയെോയപി സഹ
കരപിച്ചുമകോണ്റ് ഈ െോപ്പിങ്ങപിൽ ലരഖമപ്ടുലത്തണ്തോണറ്. ഏതു ദുരന്വും 
പരെോവധപി മുൻകൂട്ടപി പ്രവചപിക്കോൻ കഴപിയന്നവപിധും ഫമീൽഡപിൽ നപിന്നുള്ള 
വപിവരങ്ങളുും ലകന്ദമീകൃത സോലകേതപിക ഏജൻസപിക്കുും സോലകേതപിക വപിദ്യയമട
യും സഹോയലത്തോമട കപിട്ടുന്ന വപിവരങ്ങളുും  ലക്രോഡമീകരപിച്ചുമകോണ്റ് തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുറ് ആവശ്യെോയ മുന്നറപിയപിപ്പുകൾ ഫ�പ്രദെോയപി 
നൽകുന്നതപിനറ് കമ്യുണപിലക്കഷൻ ഉപവപിഭോഗവെോയപി ലചർന്നറ് ആവശ്യെോയ 
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അടപിയന്പിര ആശയവപിനപിെയ സുംവപിധോനും തയ്യോറോലക്കണ്തോണറ്.  ദുരന് 
നപിവോരണ പ്രവർത്തനങ്ങമള കൂട്ടപിലയോജപിപ്പിക്കുന്നതപിനറ് ഈ കമ്യൂണപിലക്ക
ഷൻ ചോനൽ ഉപലയോഗപിലക്കണ്തോണറ്. െത്്യമത്തോഴപി�ോളപികൾ അടങ്ങുന്ന 
സന്നദ് പ്രവർത്തകരുെോയപി ബന്ധമപ്ടുന്നതപിനുും ഏലകോപപിക്കുന്നതപിനുമുള്ള 
സുംവപിധോനവും ജപില്ലോ കോര്യോ�യങ്ങളുെോയപി ലചർന്നറ് സ്പിരെോയപി സജ്ജെോ
ലക്കണ്തോണറ്.

 ഏകമീകരണമത്ത തുടർന്നറ് ജമീവനക്കോമര ഫ�പ്രദെോയപി പുനർവപിന്യസപിക്കുന്ന
തപിനറ് ശോസ്തമീയെോയ ഒരു പഠനും നടലത്തണ്തോണറ്. സ്ോപനങ്ങളുമടയും വപി
ങ്ങുകളുമടയും ജപില്ലകളപില�യും ലജോ�പിഭോരും കൃത്യെോയപി െനസ്പി�ോക്കുന്നതപിനറ് 
ഇത്തരും പഠനും ആവശ്യെോണറ്. ഇതപിമന് അടപിസ്ോനത്തപിൽ ഫ�പ്രദെോയ 
പുനർവപിന്യോസും നടത്തോവന്നതോണറ്.

 പ്പികറ് മഹൽത്തറ് ആൻഡറ്  എൻവലയോൺമെന്റ് െോലനജറ് മെന്റ് വപിങ്ങപിനറ് 
കമീഴപിൽ മുൻസപിപ്ോ�പിറ്പികളപിലും ലകോർപ്ലറഷനുകളപിലും എൻവലയോൺമെ
ന്റ് സയൻസപില�ോ എൻവലയോൺമെന്റ്  എഞ്പിനമീയറപിങ്ങപില�ോ ബപിരുദോനന്ര 
ബപിരുദമുള്ളവമര എൻവലയോൺമെന്റ്  െോലനജർെോരോയപി നപിയെപിലക്കണ്
തോണറ്. ഇവരുമട ലസവനും സെമീപ പഞ്ോയത്തുകളപിലും ഉപലയോഗപിക്കുന്ന 
വപിധത്തപിൽ ഇവരുമട ചുെത�കൾ നപിശ്ചയപിക്കോവന്നതോണറ്. ഗ്ോെനഗരങ്ങ
ളപിൽ തനപിലയയും ഗ്ോെ – നഗരങ്ങമള ബന്ധമപ്ടുത്തപിയും കോര്യക്ഷെെോയ 
െോ�പിന്യ സുംസറ് കരണ സുംവപിധോനങ്ങൾ രൂപമീകരപിക്കുകയും നപി�നപിർത്തുന്ന
തപിനുമുള്ള ചുെത� ഇവമര ഏൽപ്പിലക്കണ്തോണറ്. ലദനുംദപിന ശുചമീകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫ�പ്രദെോയപി നപിറലവറ്റുന്നതപിനുള്ള ഫങറ് ഷണൽ സപി്റേും 
രൂപമപ്ടുത്തുകയോയപിരപിക്കണും ഇവരുമട പ്രധോന ചുെത�.

 എല്ലോ ലകോർപ്ലറഷനുകളപിലും നപി�വപിലള്ള മഹൽത്തറ് സൂപ്ർലവസർ  
ലഗ്ഡറ് I ലള്ള സമീനപിയർലെോ്റേറ്  ആയ ഒരോമള സ്ോനക്കയറ്ും നൽകപി 
ക്ലമീൻസപിറ്പി െോലനജർെോരോയപി നപിയെപിക്കോവന്നതോണറ്. ഇവർക്കുറ് നപി�വപിൽ 
ഗസറ്ഡറ് തസ്തപിക ഇല്ല ഇവരപിൽ ഓലരോ ലകോർപ്ലറഷനപിലും ഓലരോരുത്തമര 
വമീതും സ്ോനക്കയറ്ും നൽകപി നപിയെപിക്കുന്നതറ് നഗരും വൃത്തപിയോയപി സൂക്ഷപി
ക്കുന്നതപിൽ ഏറ്വും പ്രധോനെോയ പങ്വഹപിക്കുന്ന ശുചമീകരണ മതോഴപി�ോ
ളപികൾക്കറ് ലപ്രോത്ഹനെോയപിരപിക്കുും. നപി�വപിൽ മഹൽത്തറ് സൂപ്ർലവസർ
െോർക്കുറ് ലഗ്ഡറ് പ്രലെോഷൻ �ഭപിക്കുന്നതപിനോൽ ഇതപിൽ വ�പിയ സോ്ത്തപിക 
ബോധ്യത വരപില്ല. നഗര ശുചമീകരണ സുംവപിധോനും പരപിപോ�പിക്കുന്നതപിനുള്ള 
മപ്രോഫഷണൽ പരപിശമീ�നും ഇവർക്കറ് �ഭ്യെോക്കോവന്നതോണറ്. 

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിൽ നപിന്നു �ഭ്യെോക്കുന്ന എല്ലോ ലെഖ� 
കളപിൽ നപിന്നുമുള്ള ഡോറ് ഇൻഫർലെഷൻ ലകരള െപിഷനുെോയപി ലചർന്നു
മകോണ്റ്  വ്യവസ്ോപപിത രൂപത്തപി�ോലക്കണ്തോണറ്. പ്ലോനപിുംഗറ് വപിങ്ങപിമന് 
സഹോയലത്തോമട ഡോറ്ോ വപിശക�നും നടത്തപി പദ്തപി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുും 
പ്രോലദശപിക ഭരണ നപിർവഹണത്തപിനുും സഹോയകരെോവന്ന വപിധും ഓലരോ 
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ജപില്ലയപില�ക്കുും പപിന്നമീടറ് സ്ോപനങ്ങളപില�ക്കുും അനുലയോജ്യെോയ മടുംലപ്ല
റ്റുകളപിൽ ഡോറ് നൽലകണ്തോണറ്.  

 ഓലരോ ജപില്ലോ കോര്യോ�യത്തപിമന്യും പ്രവർത്തന പരപിധപിയപിൽ വരുന്ന 
നഗര – ഗ്ോെ പ്രലദശങ്ങമള ഉൾമപ്ടുത്തപി നപിശ്ചപിത വപികസന ഉപലെഖ� 
(Development Zone) കൾ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. ജനസുംഖ്യയും, ഭൂപ്രകൃ
തപിയും അടപിസ്ോനെോക്കപി തരും തപിരപിക്കുന്ന ഉപലെഖ�കളപിമ� തലദേശ സ്വയും
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രലത്യകവും സെോനവെോയ വപികസന പ്രശറ് നങ്ങൾ 
െനസ്പി�ോക്കപി പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനുള്ള സഹോയും സർക്കോർ സുംവപിധോനങ്ങ
ളപിലൂമട എത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള ചുെത� ജപില്ലോത� ഉലദ്യോഗസ്മേോരപിൽ നപിക്ഷപി
പ്െോക്കോവന്നതോണറ്. നപി�വപിൽ നപിയെത്തപിൽ വ്യവസ്മചയ്തപിട്ടുള്ള വപിവപിധ 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട സുംയക്ത വപികസന കമ്പിറ്പി എന്ന 
സകേൽപ്ും  യോഥോർത്്യെോക്കുന്നതപിനുള്ള ചുെത� ഉലദ്യോഗസ്ർക്കുറ് നൽ
കോവന്നതോണറ്. പരസ്പരും സഹോയകെോവന്ന വപിവപിധ സുംയക്ത പദ്തപികൾ 
ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങമള കൂട്ടപിയപിണക്കു
ന്ന ലജോ�പി ഈ ഉലദ്യോഗസ്നറ് നപിർവഹപിക്കോൻ കഴപിയന്നതോണറ്. െോ�പിന്യ 
സുംസറ് കരണും, ദുരന്നപിവോരണും തുടങ്ങപി ജനങ്ങമള ലനരപിട്ടറ് ബോധപിക്കുന്ന  
ഒലട്ടമറ പ്രശറ് നങ്ങൾ പരപിഹരപിക്കുന്നതപില�ക്കറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോ 
പനങ്ങളുമട സുംയക്തപ്രവർത്തനങ്ങൾ ജപില്ലോ ത�ത്തപിൽ ആവപിഷറ് ക്കരപി 
ക്കുന്നതപിനറ് ഈ ഉലദ്യോഗസ്നറ് സോധ്യെോലവണ്തോണറ്. ഇതപിനറ് പര്യോപ്
െോക്കോൻ കഴപിയന്ന വപിധത്തപിൽ ഉലദ്യോഗസ്ർക്കറ് പരപിശമീ�നും നൽലകണ്
തോണറ്.

 ഏകമീകൃത വകുപ്റ് യോഥോർത്്യെോവന്ന സോഹചര്യത്തപിൽ ല്ോക്കറ് പഞ്ോ
യത്തറ് ഓഫമീസപിമന പ്രോലദശപിക ത�ത്തപിലള്ള ഏലകോപനും സുംവപിധോനും 
കൂമടയോയപി ഉപലയോഗപിക്കോവന്നതോണറ്.  പഞ്ോയത്തുകൾക്കോവശ്യെോയ 
സോലകേതപിക സഹോയും നൽകലും ഏലകോപപിതെോയ പദ്തപി രൂപമീകരണവും 
ല്ോക്കറ്  പഞ്ോയത്തുകളുമട അനപിവോര്യ ചുെത�കളപിൽമപ്ട്ടതോണറ്. ഇത്തര
മെോരു ഏലകോപനും സെഗ്െോയ വപിവരലശഖര വ്യവസ് ല്ോക്കുകളപിൽ ഉണ്ോ
ക്കുന്നതപിനറ് സഹോയകരെോണറ്. നപി�വപിൽ ല്ോക്കറ്  പഞ്ോയത്തുകളപിലള്ള 
എക്റ്റ്ൻഷൻ ഓഫമീസർെോരുമട ലസവനും സെമീപ പഞ്ോയത്തുകളുമട കൂമട 
സഹകരണലത്തോമട കൂടുതൽ ഫ�പ്രദെോക്കോവന്നതോണറ്. ഉദോഹരണത്തപിനറ് 
നപി�വപിൽ ഒരു ല്ോക്കറ്  പഞ്ോയത്തപിൽ ഹൗസപിുംഗറ് കോര്യങ്ങൾ ലനോക്കു
ന്നതപിനോയപി ഒരു എക്റ്റ്ൻഷൻ ഓഫമീസർ ഉണ്റ്. ല്ോക്കറ്  പഞ്ോയത്തപിനറ് 
കമീഴപിൽ ഭവനനപിർെോണും ഒരു അനപിവോര്യ ചുെത�യല്ല. അവയമട വപിവര
ങ്ങൾ പഞ്ോയത്തുകളുമട സഹോയലത്തോമട തമീർച്ചയോയും ലശഖരപിക്കുകയും 
ഇടലവളകളപിൽ പുതുക്കുകയും മചയ്യോവന്നതോണറ്. ഏകമീകരണും നടക്കുന്ന
ലതോമട ല്ോക്കടപിസ്ോനത്തപിൽ പഞ്ോയത്തുകളുമട സഹകരണലത്തോമട 
സെഗ്െോയ വപിവര ലശഖരും ഉണ്ോക്കുന്നതപിനുള്ള സോധ്യതയോണറ് നപി�വപിൽ 
വരുന്നതറ്.  എല്ലോതരും വപിവരങ്ങളുമടയും സെഗ്െോയ ലശഖരും ല്ോക്കടപിസ്ോ
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നത്തപിൽ നപിർമ്പിക്കുന്നതപിനറ് ജപില്ലോ സുംസ്ോന കോര്യോ�യങ്ങളുമട സഹോയ 
ലത്തോമട സോധ്യെോണറ്. പ്ലോനപിുംഗറ് വപിങ്ങപിമന് പ്രലത്യക ലസവനും ജപി ഐ 
എസറ് സലകേതും ല്ോക്കടപിസ്ോനത്തപിൽ ഉപലയോഗപിക്കുന്നതപിനറ് സോധ്യെോവും. 
ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തുകമള കോര്യക്ഷെെോയ ഏലകോപന സുംവപിധോനങ്ങളോയപി 
െോറ്റുന്നതപിനുള്ള സോധ്യതകൾ പരെോവധപി ഉപലയോഗമപ്ടുലത്തണ്തോമണന്ന 
കോ�ോകോ�െോയപി പറഞ്ഞു വരുന്ന നപിർലദേശങ്ങൾക്കുറ് പ്രോലയോഗപിക സോധ്യത 
യോണറ് നപി�വപിൽ ഉരുത്തപിരപിയന്നതറ്.

8.4.1.2 ജില്യാ ഓഫീസുമയായി ബന്ധപ്പ്ട്ടവ

 ചുെത�പരെോയ ഏലകോപനും കോര്യക്ഷെെോക്കുന്നതപിനറ് ്റേോന്പിുംഗറ്  കമ്പിറ്പി
കളുമട ജപില്ലോത� ഏലകോപനും ഉണ്ോലവണ്തോണറ് . ത്രപിത� പഞ്ോയത്തുക
ളപിലും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളപിലും തനപിമയ നപി�നപിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളോയ 
്റേോന്പിുംഗറ് കമ്പിറ്പികളുമട ശക്തെോയ പ്രവർത്തനത്തപിനറ്  ജപില്ലോ ആസൂത്രണ 
കമ്പിറ്പിയമട  കമീഴപിൽ നപിയെോനുസൃതെോയപി രൂപമീകരപിക്കോവന്ന സബറ്കമ്പി
റ്പികളോയപി നപിശ്ചപിത വപിഷയങ്ങളപിൽ ഏലകോപപിപ്പിച്ചുമകോണ്റ് സബറ്  കമ്പി
റ്പികൾ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. ലകരള  മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പി നപിയെും 1994 
മ� മസക്ഷൻ അനുസരപിച്ചറ് ഇതു മചയ്യോവന്നതോണറ്. ആസൂത്രണ സെപിതപി 
അുംഗങ്ങൾ അദ്്യക്ഷമേോരോയും ബന്ധമപ്ട്ട വകുപ്പുകളുമട ജപില്ലോത� ലെധോ
വപികൾ കൺവമീനർെോരോയപി നപിശ്ചയപിക്കമപ്ട്ടറ് രൂപമീകരപിക്കുന്ന ഇത്തരമെോരു 
്റേോന്പിുംഗറ് കമ്പിറ്പി സുംവപിധോനത്തപിമന് ജനറൽ കൺവമീനറോയപി ഏകമീകൃത 
വകുപ്പിമന് ജപില്ലോ ലെധോവപിമയ നപിശ്ചയപിക്കോവന്നതോണറ്.

 ഒരു പ്രലത്യക വപിഷയത്തപിൽ നപി�വപിൽ ഒറ്മപ്ട്ടറ് പ്രവർത്തപിലക്കണ്പി വരുന്ന 
ഒരു പഞ്ോയത്തപിമ� ആ വപിഷയവെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട ്റേോന്പിുംഗറ് കമ്പിറ്പിക്കറ് 
അലത വപിഷയത്തപിലള്ള ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിയമട ്റേോന്പിുംഗറ് കമ്പിറ്പി
യെോയപി ലചർന്നറ് പ്രവർത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള അവസരും ഉണ്ോവന്നു. കൂടോമത 
ആ വപിഷയത്തപിൽ പഞ്ോയത്തപിമ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കോര്യക്ഷെ
െോക്കുന്നതപിനറ് സെമീപ പഞ്ോയത്തുകളപിമ�ലയോ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിയപിമ�ലയോ 
ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തപില�ലയോ സെോന ്റേോന്പിുംഗറ് കമ്പിറ്പിയമട ലസവനവും 
അതുവഴപി അതതറ് തലദേശ സ്ോപനങ്ങളുമട സഹകരണവും ഉറപ്പുും വരുത്തോൻ 
കഴപിയന്നതോണറ് .  ജനങ്ങൾ ലനരപിടുന്ന ജമീവൽപ്രശറ് നങ്ങളുമട പരപിഹോര 
നപിർവഹണത്തപിനുും ദുരന്െടക്കമുള്ള സന്നപിഗ്ദ്ധ ഘട്ടങ്ങളപിൽ അടപിയന്പിര 
സഹോയങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതപിനുും ഇത്തരത്തപിലള്ള ലയോജപിച്ച ്റേോന്പിുംഗറ് 
കമ്പിറ്പി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹോയകെോവന്നതോണറ് .

 ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് ജപില്ലോത� ഓഫമീസപിമ� ഉലദ്യോഗസ്ൻെോർക്കറ് 
പഞ്ോയത്തുകൾ സെമീപ ല്ോക്കുകളുും മുൻസപിപ്ോ�പിറ്പിയും ലചരുന്ന 
നപിശ്ചപിത ലെഖ�കളോക്കപിത്തപിരപിച്ചറ് മകോണ്റ് പ്രലത്യക ഉത്തരവോദപിത്തും 
മകോടുലക്കണ്തോണറ്. അതതറ് ലെഖ�കളപിൽ വരുന്ന പഞ്ോയത്തുകളുും 
മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുും ലനരപിടുന്ന സവപിലശഷെോയ ഭരണ നപിർവഹണ 
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പ്രശറ് നങ്ങൾ അതതറ് സെയും പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനോവശ്യെോയ നടപടപികൾ ആ 
ലെഖ�യപിമ� �ഭ്യെോയ ഉലദ്യോഗസ്രുമടയും ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടറുലടയും 
സോലകേതപിക വപിഭോഗും ഉലദ്യോഗസ്രുമടയും ശ്രദ്യപിൽമപ്ടുത്തപിമകോണ്റ് 
സ്വമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. ദുരന് നപിവോരണവും െോ�പിന്യ നപിർമ്ോർജ്ജനവ 
െടക്കമുള്ള പ്രധോന വപിഷയങ്ങളപിൽ ഉപലെഖ�കൾ ലകന്ദമീകരപിച്ചുള്ള 
ഇടമപടലകൾക്കറ് ലനതൃത്വും മകോടുക്കോൻ ഈ ഉലദ്യോഗസ്ർക്കറ് 
കഴപിലയണ്തോണറ്.

 ഓലരോ ജപില്ലയപിമ�യും ശുചപിത്വ പരപിപോ�നരുംഗത്തറ് പ്രവർത്തപിക്കുന്ന ജമീവ
നക്കോമര കൂട്ടപിലയോജപിപ്പിക്കുന്നതപിനുള്ള ജപില്ലോ സുംവപിധോനും രൂപമപ്ടുത്തോ
വന്നതോണറ്. അടപിയന്പിര ഘട്ടങ്ങളപിലും ആവശ്യെോവന്ന െറ്റു സെയങ്ങളപിലും 
ഇവരുമട ലസവനും ആവശ്യമുള്ള തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് 
എത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള സുംവപിധോനെോയപി ഇതപിമന ഉപലയോഗപിക്കോവന്നതോണറ്. 
െോ�പിന്യ നപിർമ്ോർജന പ്രവർത്തനങ്ങളുെോയപി ബന്ധമപ്ടുത്തപി ഇലക്കോവോച്ചറ് 
(ECOWatch) സുംഘങ്ങളോയപി ഈ മതോഴപി�ോളപികമള സഹകരണ സുംരുംഭ
ങ്ങളോയപി സുംഘടപിപ്പിക്കോവന്നതോണറ്. െോ�പിന്യമത്ത സ്ത്തോക്കപി െോറുന്ന 
സോ്ത്തപിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണും മചയ്യുന്നതപിനറ് പ്രസ്തുത സുംരും
ഭങ്ങമള ഉപലയോഗപിക്കോവന്നതോണറ്.

 പ്രോലദശപിക സോ്ത്തപിക വപികസനും ലനടുന്നതപിനറ് ജപില്ലോത� െോർഗനപിർർ-
ലദശക സെപിതപികൾ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ് തലദേശ സ്ോപനങ്ങളുമട 
തനതു വരുെോനും വർദ്പിപ്പിക്കുന്നതപിനുും മതോഴപി�വസരും സൃഷ്പിക്കുന്ന 
തപിനുും ഉൽപ്ോദനും നടത്തുന്നതപിനുും സഹോയകെോയ പ്രോലദശപിക 
സോ്ത്തപിക സുംരഭങ്ങൾ മപോതു ലെഖ�യപിലും, സഹകരണ ലെഖ�യപിലും,  
സ്വകോര്യ ലെഖ�യപിലും തുടങ്ങുന്നതറ് സുംബന്ധപിച്ച നടപടപികൾ  
ത്വരപിതമപ്ടുത്തുന്നതപിനറ് ജപില്ലോ െോർഗ നപിർലദശക സെപിതപികൾ ജപില്ലോ 
പഞ്ോയത്തറ് അദ്്യക്ഷൻ മചയർെോനോയും ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ്  ഡയറക്ടർ 
കൺവമീനറോയും രൂപമീകരപിക്കുന്ന കോര്യും ആല�ോചപിക്കോവന്നതോണറ്.  ഈ 
െോർഗ നപിർലദേശക സെപിതപിയപിൽ സോ്ത്തപിക, വോണപിജ്യ, സഹകരണ, 
ലനപുണ്യ വപികസന ലെഖ�യപിൽ നപിന്നുള്ള വപിദഗ്ദ്ധമര ഉൾമപ്ടുലത്തണ് 
തോണറ്. തലദേശ സ്ോപനങ്ങളപിൽ ഈ സെപിതപിയമട പ്രലത്യക സപിറ്പിങ്ങുകൾ 
ജപില്ലോ കോര്യോ�യത്തപിമന് ചുെത�യപിൽ സജ്ജെോലക്കണ്തോണറ്. ശപിൽപ് 
ശോ�കളുും, മസെപിനോറുകളുും, ലബോധവൽക്കരണ പരപിപോടപികളുും തലദേശ 
സ്ോപനത�ത്തപിൽ സുംഘടപിപ്പിക്കുന്നതപിനോവപിശ്യെോയ സഹോയങ്ങൾ 
മചയ്യോവന്നതോണറ്. മതോഴപിൽ സുംരഭങ്ങൾ ആരുംഭപിക്കുന്നതപിനറ് സുംരുംഭകർക്കുും 
മതോഴപിൽ സോധ്യതകമളപ്റ്പി അറപിയന്നതപിനറ് മതോഴപി�ലന്വഷകർക്കുും 
സഹോയകെോയ ഒറ് ജോ�ക സുംവപിധോനങ്ങളുും വപിവര വപിനപിെയ ലകന്ദങ്ങളുും 
തുടങ്ങുന്നതപിനറ് തലദേശസ്ോപനങ്ങമള സഹോയപിക്കോവന്നതോണറ്. സുംരഭക 
പ്രവർത്തനങ്ങളുെോയപി മുലന്നോട്ടറ് വരുന്ന തലദേശ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് സഹോയും 
നൽകുന്നതപിനറ് വ്യവസോയ വപികസന  ലകന്ദങ്ങളുെോയും, ്റേോർട്ടറ് അപ്റ് 
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െപിഷനുെോയും െറ്റ് സർക്കോർ വകുപ്പുകളുും ഏജൻസപികളുും സ്വകോര്യ സുംരഭക 
കൂട്ടോയ്മകളുെോയും ഈ  സെപിതപി ബന്ധും പു�ർലത്തണ്തോണറ്.

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ തയ്യോറോക്കുന്ന ലപ്രോജക്ടുകളുളു-
മട ഗുണനപി�വോരും ഉയർത്തുന്നതപിനോവശ്യെോയ സോലകേതപികസഹോ-
യും �ഭ്യെോക്കുന്നതപിനോയപി ജപില്ലോ ലപ്രോജക്ടറ് സഹോയലകന്ദങ്ങൾ 
ആരുംഭപിക്കോവന്നതോണറ്. ജപില്ലോത�ത്തപിൽ വപിദഗറ്ധരുമട ലസവനും 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് �ഭ്യെോക്കുന്നതപിനുള്ള സഹോയും 
ഇതുവഴപി �ഭ്യെോലക്കണ്തോണറ്. ഏകമീകൃത ജപില്ലോ കോര്യോ�യത്തപിനകത്തറ് 
ജപില്ലോ ടൗൺപ്ലോനറുമട ഓഫമീസറ് കൂടപി വരുന്നലതോമട ഈ ഓഫമീസപിമന് 
സഹോയും ഇക്കോര്യത്തപിൽ ഉപലയോഗമപ്ടുത്തോവന്നതോണറ് . 

8.4.1.3  സ്യാപനതെം

•  എക് സ് – ഒഫിശഷധ്യാ പ്സക്രട്ടറിമയാർ 

1994 മ� ലകരള പഞ്ോയത്തറ് ആക്ടറ്  179-ോും വകുപ്റ് 11-ോും ഉപവകുപ്പിൽ സർക്കോരപിനറ് 
മപോതുവോയലതോ പ്രലത്യകെോയലതോ ആയ ഒരു ഉത്തരവറ് മൂ�ും പഞ്ോയത്തപിമന് 
അധമീനതയപിൽ വപിട്ടുമകോടുത്ത സർക്കോർ ഉലദ്യോഗസ്മര പഞ്ോയത്തപിമന് എകറ് സറ് 
– ഒഫമീലഷ്യോ മസക്രട്ടറപിെോരോയപി നപിയെപിക്കോവന്നതുും അവർ ലകകോര്യും മചയ്യുന്ന 
വപിഷയങ്ങളപിൽ അപ്രകോരും നപിയെപിക്കമപ്ടുന്നവർക്കറ് മസക്രട്ടറപിയമട എല്ലോ 
അധപികോരങ്ങളുും ചുെത�കളുും ഉണ്ോയപിരപിക്കുന്നതോമണന്നുും വ്യവസ് മചയ്തപിരപിക്കുന്നു. 
സെോനെോയ വ്യവസ്കൾ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിമയ സുംബന്ധപിച്ചുും ലകരള മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പി 
ആക്ടപിമന് 48ോും വകുപ്റ് (13)ോും ഉപവകുപ്പിൽ ലചർത്തപിട്ടുണ്റ്. പഞ്ോയത്തപിമന് ഏമതകേപിലും  
ലജോ�പി അതപിമന ഏമതകേപിലും ഉലദ്യോഗസ്ലനോ, ലകന്ദസർക്കോരപിമന്ലയോ, സുംസ്ോന 
സർക്കോരപിമന്ലയോ ഏമതകേപിലും ഉലദ്യോഗസ്മന ഏൽപ്പിച്ചറ് മകോടുക്കുന്നതപിമന 
സുംബന്ധപിച്ചറ് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ോക്കുവോൻ ലകരള പഞ്ോയത്തറ്  രോജറ് ആക്ടപിമന് 254ോും 
വകുപ്റ് (XIII) ഖണ്ഡത്തപിൽ വ്യവസ് മചയ്യുന്നണ്റ്. ഇപ്രകോരും പഞ്ോയത്തപിമന് 
അധമീനതയപിൽ വപിട്ടുമകോടുത്ത സ്ോപനങ്ങളപിമ� ഉലദ്യോഗസ്രുമട ചുെത�കലളോ 
അധപികോരങ്ങലളോ സുംബന്ധപിച്ചറ് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ോക്കപിയപിട്ടപില്ല. കൂടോമത, പഞ്ോയത്തപിമന് 
അധമീനതയപിൽ വപിട്ടുമകോടുത്ത ഏമതകേപിലും ഉലദ്യോഗസ്മര പഞ്ോയത്തപിമന്ലയോ 
മുൻസപിപ്ോ�പിറ്പിയമടലയോ എകറ് സറ് ഒഫമീലഷ്യോ മസക്രട്ടറപിെോരോയപി നപിയെപിച്ചതോയും 
കോണുന്നപില്ല. 

ഏകമീകൃത സർവമീസറ് വരുന്നലതോമട ഇപ്രകോരും ലകെോറ്ും മചയ്യമപ്ട്ട 
സ്ോപനങ്ങളുമട ലെധോവപികമള പഞ്ോയത്തപിമന്ലയോ മുൻസപിപ്ോ�പിറ്പിയമടലയോ എകറ് സറ് 
ഒഫമീലഷ്യോ മസക്രട്ടറപിെോരോയപി നപിയെപിക്കുന്നതുറ് പ്രസ്തുത സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനും 
കൂടുതൽ ഫ�പ്രദെോക്കുന്നതപിനുും പ്രോലയോഗപിക ത�ത്തപിൽ ഏലകോപനത്തപിനുും 
സോധ്യെോക്കുന്നതോണറ്. 

സർക്കോർ ഉത്തരവകളപിലൂമടലയോ ചട്ടങ്ങളപിലൂമടലയോ ഇപ്രകോരും ലകെോറ്ും 
മചയ്യമപ്ട്ട  സ്ോപനങ്ങളുമട കോര്യങ്ങൾ ഒരു അജണ് വപിഷയെോയപി പഞ്ോയത്തപിമന്ലയോ  
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അമല്ലകേപിൽ, മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിയമടലയോ ലയോഗത്തപിൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുമട അദ്്യക്ഷമേോരുെോയപി ആല�ോചപിച്ചറ് അവതരപിപ്പിക്കുവോനുും പ്രസ്തുത 
തമീരുെോനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു മകോടുത്ത ആ സ്ോപനങ്ങളപിൽ നടപ്പി�ോക്കുവോനുും 
അതപിനോവശ്യെോയ ഫണ്ും െറ്റു സഹോയങ്ങളുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനത്തപിൽ 
നപിന്നുും �ഭപിക്കുന്നതപിനുും ഇപ്രകോരും ഉള്ള ഒരു സുംവപിധോനും വളമര ഫ�പ്രദെോണറ്. 
ഇങ്ങമന നപിയെപിക്കമപ്ടുന്ന എകറ് സറ് ഒഫപിലഷ്യോ മസക്രട്ടറപിക്കറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനവെോയപി പൂർണെോയ മ�യറ് സണപിങറ്  സോദ്്യെോക്കുന്നതോണറ്. കൂടോമത പ്രസ്തുത 
സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തനത്തപിലണ്ോകുന്ന ഏമതകേപിലും തടസ്ങ്ങലളോ, 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട ലെൽലനോട്ടത്തപിലും ഏലകോപനത്തപിലും 
സ്ോപനത്തപിലണ്ോയ പ്രവർത്തന പുലരോഗതപിമയ സുംബന്ധപിച്ചുള്ള റപിലപ്ോർട്ടുകളുും 
പഞ്ോയത്തപിമന്ലയോ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിയമടലയോ ലയോഗത്തപിൽ അവതരപിപ്പിക്കുന്നതപിനുള്ള 
ചുെത�യും ഉത്തരവോദപിത്തവും എകറ് സറ് ഒഫമീലഷ്യോ മസക്രട്ടറപിക്കറ് നൽലകണ്തോണറ്.

െോത്രെല്ല, ലകെോറ്ും മചയ്യമപ്ട്ട സ്ോപനങ്ങളപിലമേൽ പഞ്ോയത്തപിലനോ,  
മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിലക്കോ ഉള്ള ചുെത�കളുും അധപികോരങ്ങളുും സുംബന്ധപിച്ചറ് വ്യക്തെോയ 
ഉത്തരവകൾ സർക്കോരപിനറ് പുറമപ്ടുവപിക്കോവന്നതോണറ്. ഉദോഹരണത്തപിനോയപി 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ (ഇ എും) വകുപ്പിമന് 19/10/2010മ� 44667/ഇ.എും2/08/
തസ്വഭവ ന്ർ സർക്കു�റപിൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ലകെോറ്ും 
മചയ്യമപ്ട്ട വപിദ്യോഭ്യോസ സ്ോപനങ്ങളുമട കോര്യത്തപിൽ വപിദ്യോർത്പികളുമട അഡ്പിഷൻ, 
പഠനവപിഷയങ്ങൾ, സപി�ബസറ്, പോഠപുസ്തകങ്ങൾ, പരമീക്ഷ നടത്തമീപ്റ്, ലഗ്ഡപിുംഗറ് 
തുടങ്ങപിയവ അക്കോദെപിക്കറ്  കോര്യങ്ങളപിൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് 
യോമതോരു അധപികോരെപിമല്ലന്നുും എന്നോൽ വപിദ്യോഭ്യോസ സ്ോപനങ്ങളപിമ� ഭൗതപിക 
സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചമപ്ടുത്തൽ, വപിദ്യോർത്പികളുമട പഠന നപി�വോരും ഉയർത്തൽ, 
വപിദ്യോർത്പികൾക്കറ് പഠലനോപകരണങ്ങൾ, പഠന സഹോയപികൾ, യൂണപിലഫോും മുത�ോയവ 
വപിതരണും മചയ്യൽ, വപിദ്യോർത്പികളുമട മകോഴപിഞ്ഞുലപോക്കറ്  തടയൽ, അർഹരോയ 
വപിദ്യോർത്പികൾക്കറ് സോ്ത്തപിക സഹോയും എന്നമീ കോര്യങ്ങളപിൽ അധപികോരവും 
ചുെത�കളുും ഉണ്ോയപിരപിക്കുമെന്നുും വ്യക്തെോയപി പറഞ്ഞപിട്ടുണ്റ്. ഇപ്രകോരമുള്ള വ്യക്തെോയ 
വ്യവസ്കൾ ലകെോറ്ും മചയ്തപിട്ടുള്ള എല്ലോ സ്ോപനങ്ങമള സുംബന്ധപിച്ചുും ഏകമീകൃത 
സർവമീസറ് രൂപമീകൃതെോകുന്നലതോടനുബന്ധപിച്ചറ് ഉണ്ോലകണ്തുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനവെോയപി അവയമട ഏലകോപനത്തപിനുും കോര്യക്ഷെെോയ പ്രവർത്തനത്തപിനുും 
ആവശ്യവെോണറ്.

8.4.2. ആസൂത്രണവമയായി ബന്ധപ്പ്ട്ട നിർശദേേങ്ങൾ

ലകരളത്തപിമ� വപികസനകോര്യത്തപിൽ നഗരങ്ങമളലപ്ോമ� തമന്ന 
തു�്യപ്രോധോന്യമുള്ളതോണറ് ഗ്ോെങ്ങൾ. നഗരങ്ങളുമട മെോത്തും ജനസുംഖ്യ ഗ്ോെങ്ങളുമട 
ജനസുംഖ്യയമട ഒപ്ും എത്തപിമയകേപിലും മചറുപട്ടണങ്ങളുും മസൻസസറ് ടൗണുകളുും 
വപികസപിതരൂപത്തപിമ� ഗ്ോെങ്ങമള ലപോമ�യോണറ്. ഇവപിടങ്ങളപിൽ വപികസന 
പ്രവർത്തനത്തപിനറ് ഒരു തുണ്റ് ഭൂെപിലപോലും ഏമറ വപി�മപ്ട്ടതോണറ്. ഈ സ്�ത്തറ് 
പ്രകൃതപിയ്ക്കു ലകോട്ടും തട്ടോമതയും സുസ്പിരവെോയ സെഗ്വപികസനത്തപിനറ് ശക്തെോയ 



212

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

കോഴ്ചപ്ോടറ് ലവണ്തോണറ്. അതപിനറ് എല്ലോവശവും ഉൾമക്കോണ്മകോണ്ള്ള സെഗ്വും 
ശോസ്തമീയവെോയ സ്പിതപി വപിവരലശഖരണവും ആസൂത്രണവും എല്ലോ തട്ടപിലും ലവണ്തോണറ്. 
പ്രലത്യകപിച്ചുും ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിയപിലും ജനകമീയ അടപിത്തറയോയ തലദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളപിലമുണ്ോയപിരപിലക്കണ്തോണറ്. ഈ വപിഷയങ്ങളുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട 
ഏകമീകൃത വകുപ്പിമന് പ്രവർത്തനമത്ത സുംബന്ധപിച്ച കുമറ പ്രോലയോഗപിക ആവശ്യങ്ങളുും 
നപിർലദശങ്ങളുും ഇനപി വപിവരപിക്കുന്നു.

 സ്ിതി വിവരകണക്കുകളുപ്ട സങ്കെനം: തലദേശഭരണ സ്ോപനത�ത്തപിലും 
ജപില്ലോത�ത്തപിലും ശോസ്തമീയെോയപി ആസൂത്രണും മചയ്യുന്നതപിനുും രൂപലരഖകൾ 
തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുും വപികസന പദ്തപികൾ തയ്യോറോക്കുന്ന തപിനുും 
അനുലയോജ്യെോയ ശോസ്തമീയ സ്പിതപിവപിവരകണക്കുകളുമട അപര്യോപ്ത വളമര 
പ്രകടെോണറ്. ലകരളത്തപിൽ എല്ലോയപിടത്തുും ഈ അടുത്തറ് രണ്റ്  തവണയണ്ോയ 
പ്രളയത്തപിനുലശഷമുള്ള വപികസന പദ്തപി രൂപമീകരണത്തപിലും, റമീബപിൽഡറ് 
ലകരളയമട പദ്തപി ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിലും ആവശ്യെോയതുും 
ശരപിയോയതുെോയ ഡോറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനത�ത്തപിൽ 
�ഭ്യെല്ലോയപിരുന്നു. ഇതു ലകരളത്തപിമന് വപികസനത്തപിനറ് ശക്തെോയ 
വപി�ങ്ങുതടപിയോയപിരുന്നു. ജനകമീയോസൂത്രണത്തപിമന് ഇരുപത്തഞ്ചു 
വർഷും പപിന്നപിട്ട ഈ കോ�ഘട്ടത്തപിൽ സുംസ്ോനത്തപിമന് എല്ലോ 
തട്ടപിലും അതുലപോമ� എല്ലോ തലദേശഭരണസ്ോപനങ്ങളപിലും സെഗ്വും 
ശക്തവെോയ ആസൂത്രണത്തപിനുും വപിവപിധ ത�ത്തപിലള്ള പദ്തപികളുമട 
ആവപിഷറ് ക്കോരത്തപിനുും ഉപയക്തെോയ ശോസ്തമീയ രമീതപിയപിലള്ള സ്പിതപി 
വപിവരകണക്കുകളുമട ലശഖരണവും ഭൗതപിക, സോമൂഹപിക, സോ്ത്തപിക 
സർമവയും സർക്കോരപിമന് ഒരു മുൻഗണന പദ്തപി എന്ന രമീതപിയപിൽ വ്യക്തെോയ 
സെയക്രെും സപിശ്ചയപിച്ചുമകോണ്റ് സുംഘടപിതെോയ പ്രചോരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വഴപി തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് മുൻലക എടുത്തു, ബന്ധമപ്ട്ട എല്ലോലപമരയും 
കൂട്ടപി ലയോജപിപ്പിച്ചുമകോണ്റ് നടപ്പി�ോലക്കണ്തോണറ്. ലശഖരപിക്കുന്ന 
ലഡറ്യമട ഗുണലെമേയ്ക്കുും സുരക്ഷപിതത്ത്വത്തപിനുമുള്ള കൃത്യെോയ വ്യവസ്യും 
നപിർവചപിലക്കണ്തോണറ്. 

 അടിത്തട്ടിപ്െ േയാസ്തീയ ആസൂത്രണം: ലകരളത്തപിമന് സുസ്പിര 
സെഗ്വപികസനത്തപിനറ് അടപിസ്ോന ആവശ്യെോയ ശോസ്തമീയെോയ 
ആസൂത്രണവും സെഗ് വപികസനരൂപലരഖ തയ്യോറോക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും 
ഗ്ോെപഞ്ോയത്തറ് ത�ത്തപിലും പ്രോലയോഗപികെോയപി നപി�വപി�പില്ല. ഇതറ് 
ലകരളത്തപിമന് ഭോവപിമയ ഗുരുതരെോയപി ബോധപിക്കുന്നതോണറ്. ശോസ്തമീയ 
ആസൂത്രണത്തപിൽ സർക്കോർ ത�ത്തപിൽ ഉത്തരവോദമപ്ട്ട തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പിമ� ആസൂത്രണ വപിഭോഗ (മുൻ നഗര - ഗ്ോെോസൂത്രണ വകുപ്റ് ) ത്തപിമന്, 
ഈ തലദേശ സ്ോപനങ്ങളപിമ� ശോസ്തമീയ ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനും വളമര 
കുറവോയപിട്ടോണറ് കോണുന്നതറ്.

 സുംസ്ോനത്തപിമന് സുസ്പിര സെഗ്വപികസനത്തപിനോയപി എല്ലോ 
ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകൾക്കുും പുതപിയ െോ്റേർ പ്ലോനുകളപില്ലോത്ത നഗരസഭകൾക്കുും 
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ഏറ്വും ശോസ്തമീയെോയ രമീതപിയപിലള്ള െോ്റേർ പ്ലോൻ കൃത്യെോയ 
സെയക്രെ നപിബന്ധനലയോമട തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന്യും 
ആസൂത്രണവപിഭോഗത്തപിലന്യും ലനതൃത്വത്തപിൽ തലദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
വഴപി നടപ്പി�ോക്കുന്നതപിനുള്ള ഒരു തമീവ്രയതറ് ന പരപിപോടപി ആസൂത്രണും മചയ്തറ് 
നടപ്പി�ോലക്കണ്തോണറ്. ഇതപിനോയപി സുംസ്ോനമത്ത വപിവപിധ സറ് കൂൾ ഓഫറ് 
പ്ലോനപിുംഗപിൽ നപിന്നുും ഉപരപിബപിരുദും ലനടപി പഠപിച്ചപിറങ്ങപിയ ആസൂത്രകലരയും 
സറ് കൂളുകളപിമ� അദ്്യോപകരുമടയും റപിട്ടലയർഡറ് ആസൂത്രകരുമടയും 
തോൽക്കോ�പിക ലസവനും  പ്രലയോജനമപ്ടുത്തോവന്നതോണറ്. െോ്റേർ പ്ലോനപിൽ 
അടപിയന്പിര പ്രോധോന്യമുള്ള പദ്തപികൾ ആദ്യമത്ത അഞ്റ് വർഷമത്ത 
മുൻഗണനോ പദ്തപിയോയപി രൂപമീകരപിലക്കണ്തോണറ്.

 വകുപ്ിപ്െ ആസൂത്രണ വിഷയത്തിൽ ശയയാഗധ്തയുള്ളവരുപ്ട ആവേധ്ം: 
നഗര - ഗ്ോെോസൂത്രണ വകുപ്പിമന് 2001-ൽ പുതുക്കപിയ സർവമീസറ് റൂളപിമ� 
അപോകതകോരണും കഴപിഞ്ഞ ഇരുപതു വർഷെോയപി ലയോഗ്യതയള്ള ശോസ്തമീയ 
ആസൂത്രകമര ലനരപിട്ടറ് സർക്കോർ പപി എസറ്  സപി വഴപി നപിയെപിക്കുന്നപില്ല. 
അതപിനോൽ വകുപ്പിൽ പകുതപിലയോളും ലപർക്കറ് ശോസ്തമീയ ആസൂത്രണ 
ലയോഗ്യതയപില്ല. എന്നോൽ ഈ വപിഷയത്തപിൽ സുംസ്ോനമത്ത നോ�റ് സറ് കൂൾ 
ഓഫറ് പ്ലോനപിുംഗറ് സ്ോപനങ്ങളപിൽ നപിന്നുും ഉപരപിബപിരുദും ലനടപി എല്ലോവർഷവും 
ആസൂത്രണ വപിഷയത്തപിൽ ലയോഗ്യരോവന്നവരുണ്റ്. വകുപ്പിമ� ആസൂത്രണ 
ലയോഗ്യതയള്ളവരുമട കുറവറ് തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട ശോസ്തമീയ 
ആസൂത്രണത്തപിലും വപികസനപദ്തപി ആവപിഷറ് കരപിക്കുന്നതപിലും ജപില്ലോ 
ആസൂത്രണ സെപിതപിയമട ശക്തെോയ പ്രവർത്തനത്തപിമന് പപിന്തുണയപിലും 
കോര്യെോയപി ബോധപിക്കുന്നു.

  തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് ആസൂത്രണവപിഭോഗത്തപിമ� സർവമീസറ് 
സറ് മപഷ്യൽ റൂളപിൽ ആവശ്യെോയ െോറ്ും വരുത്തപി ആസൂത്രണവപിഷയത്തപിൽ 
ഉപരപി ബപിരുദും ലനടപി ലയോഗ്യരോയവമര സർക്കോർ പപി എസറ്  സപി വഴപി, 
വകുപ്പിൽ ആവശ്യുംലവണ് എണ്ും ലനരപിട്ടറ് നപിയെനും നടത്തപി വകുപ്പിമന് 
ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനത്തപിൽ പൂർണ കോര്യലശഷപി ഉണ്ോകുന്ന നടപടപി 
എടുലക്കണ് തോണറ്. ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനത്തപിൽ വപിദ്യോർത്പികൾ 
പഠനകോ�ത്തറ് വകുപ്പിനകലത്തോ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപില�ോ 
ഇലന്ൺഷപിപ്റ് നൽകുന്നതപിനുും ആസൂത്രണ വപിഷയത്തപിൽ ഉപരപി 
ബപിരുദും കഴപിഞ്ഞപിറങ്ങപിവരുന്നവർക്കറ് വകുപ്പിൽ ഒരുവർഷമത്ത 
പരപിശമീ�നത്തപിനറ് ല്റേഫന്റ് ഉൾമപ്മടയള്ള പ്രവർത്തനത്തപിനുള്ള 
അവസരും ഉണ്ോക്കുന്നതപിനുള്ള നടപടപി എടുലക്കണ്തോണറ്. ഇലന്ൺഷപിപ്പിലും 
പരപിശമീ�ന കോ�ഘട്ടത്തപിലമുള്ള ഇവരുമട ആസൂത്രണത്തപിമ� ലസവനും 
പരെോവധപി പ്രലയോജനമപ്ടുലത്തണ്തോണറ്.  

 നഗരസഭകളിപ്െ മയാസ്റ്റർപ്യാനിലുള്ള പദ്തികളും വയാർഷിക പദ്തികളും   
തമ്മിലുള്ള സംശയയാജനം: ലകരളത്തപിമ� നപിരവധപി നഗരസഭകളപിൽ അവർ 
തയ്യോറോക്കപിയ െോ്റേർ പ്ലോനപിമ� പദ്തപികളുും വോർഷപിക പദ്തപികളുെോയപി 
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ലയോജപിപ്പിക്കോമതയും കോ�മപ്ോരുത്തെപില്ലോമതയും രൂപമപ്ടുത്തപിയതോയപി  
കോണുന്നു. ഇതറ് ആ പ്രലദശത്തപിമന് ശോസ്തമീയവും സെഗ്വെോയ വപികസനത്തപിനറ് 
ആഘോതവെോകോവന്നതോണറ്. വോർഷപികപദ്തപികൾ തയ്യോറോക്കുല്ോൾ െോ്റേർ 
പ്ലോനപിമ� തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനത� പദ്തപികൾക്കു മുൻഗണന 
മകോടുക്കുന്നതപിനറ്  നപിർലദേശും മകോടുക്കോവന്നതോണറ് .  

 തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട  പ്രലദശമത്ത ഏലകോപനെോയ 
വപികസനത്തപിനുും മെോത്തത്തപിൽ ജനങ്ങളുമട ലസവനത്തപിനറ് പ്രോമുഖ്യും 
നൽകുന്നതപിനു ലവണ്പി അവരുമട െോ്റേർ പ്ലോനപിമ� പദ്തപികളുും വോർഷപിക 
പദ്തപികളുും തമ്പിൽ ലയോജപിപ്പുണ്ോകുന്നതപിനുും ഏകകോ�പികെോയ 
രമീതപിയപിൽ രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിനുമുള്ള ഉത്തരവ നൽകുന്നതപിനുും ലവണ് 
നപിയെലഭദഗതപിക്കുള്ള നടപടപിമയടുലക്കണ്തോണറ്. കൂടോമത ബഹുമുഖവർഷ 
പദ്തപികൾ ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനറ് പ്രധോന്യും മകോടുലക്കണ്തുെോണറ്.

 മയാസ്റ്റർ പ്യാനുകളുശടയും നഗരയാസൂത്രണ പദ്തികളുശടയും കൃതധ്മയായ പുതു
ക്കൽ : സുംസ്ോനമത്ത നപിരവധപി നഗരസഭകളപിമ� െോ്റേർ പ്ലോനുകളുലടയും 
നഗരോസൂത്രണ പദ്തപികളുലടയും സർക്കോർ അുംഗമീകരപിച്ച പ്ലോനുകൾ കൃത്യെോയ 
കോ�യളവപിൽ പുതുക്കോത്തതു കോരണും പുതപിയ െോറ്ങ്ങൾക്കനുസൃതെോയ 
വപികസനങ്ങൾക്കറ് ഏമറ തടസ്െോകുന്നു. സുംസ്ോനത്തറ് പുതപിയ 
കോല�ോചപിതെോയ െോറ്ങ്ങൾ ഉൾമക്കോള്ളുന്നതപിനുും അതനുസരപിച്ചുള്ള 
സുസ്പിരവപികസനത്തപിനുും നപി�വപിലള്ള പഴയ അുംഗമീകൃത െോ്റേർ 
പ്ലോനുകളുും നഗരോസൂത്രണ പദ്തപികളുും അതപിമന് അടപിസ്ോന ആസൂത്രണ 
നയങ്ങൾക്കുും ആശയങ്ങൾക്കുും ലകോട്ടും തട്ടോമത പുതുക്കുന്നതപിനുള്ള നടപടപി 
സ്വമീകരപിലക്കണ്തോണറ്. 

 ഏകീകൃത തശദേേ സ്വയംഭരണ വകുപ്ം ശകന്ദ്ര - സംസ്യാനയാവിഷ് കൃത പദ്
തികളുപ്ട തശദേേ സ്വയംഭരണ സ്യാപനതെത്തിലുള്ള ആവിഷ് ക്കയാരത്തിപ്െ  
േയാസ്തീയ ആസൂത്രണവം: കഴപിഞ്ഞ കോൽ നൂറ്ോണ്ോയപി തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പിനു കമീഴപിലള്ള അഞ്റ്  വകുപ്പുകളുും തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളുും 
അധപികോരവപിലകന്ദമീകരണും വഴപി ലകെോറപി കപിട്ടപിയ സ്ോപനങ്ങളുും വപിവപിധ 
െപിഷനുകളുും തമ്പിൽ ലകന്ദ, സുംസ്ോന പദ്തപികളുമട ആവപിഷറ് ക്കോരത്തപിലും 
നപിർവഹണത്തപിലളള ഏലകോപനവും കൂട്ടോയ്മയും വളമര കുറവോയപിരുന്നു. 
ശോസ്തമീയെോയ ആസൂത്രണും തപികച്ചുും ഇല്ലോയപിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കറ് ഈ 
പദ്തപികൾ വഴപി കപിലട്ടണ് ശരപിയോയ ഫ�പ്രോപ്പിയും സെഗ്െോയ ലനട്ടവും 
പൂർണെോയപി �ഭപിക്കോത്ത സോഹചര്യെോണറ് നപി�നപിൽക്കുന്നതറ്. ലകന്ദ-
സുംസ്ോനോവപിഷറ് കൃത പദ്തപികൾ തലദേശഭരണ സ്ോപനത�ത്തപിൽ ശരപിയോയ 
ഫ�പ്രോപ്പിയും സെഗ്െോയ ലനട്ടവും കപിട്ടുന്നതപിനോയപി തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പിമ� ആസൂത്രണ വപിഭോഗത്തപിമ� ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനത്തപിലള്ള 
ലസവനവും െറ്റു വപിഭോഗങ്ങളുമട കൂട്ടോയ ഏലകോപനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുള്ള 
സർക്കോർ ഉത്തരവും തുടർ നടപടപികളുും എടുലക്കണ്തോണറ്. അതുലപോമ� 
വകുപ്പുകളുും തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളുും ലകെോറപി കപിട്ടപിയ സ്ോപനങ്ങളുും 
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തമ്പിലള്ള ഏലകോപനത്തപിനറ് നപി�വപിലള്ള അഞ്റ്  വകുപ്പുകളപിമ� 
സർവമീസുകളുമട സുംലയോജനവും ഏകമീകരണവും പ്രവർത്തന നപിർവഹണ 
ധർമ്ങ്ങളുമട അടപിസ്ോനത്തപിൽ വപിവപിധ പ്രവൃത്തപികൾ പുനഃക്രെമീകരപിച്ചു 
നടപ്പി�ോലക്കണ് നടപടപി അടപിയന്പിരെോയപിമയടുലക്കണ്തോണറ്.

 തശദേേഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ േയാസ്തീയവം സമഗ്രവമയായ ആസൂത്ര
ണത്തിനുള്ള പ്രയാപ്ി വർദ്ിപ്ിക്കൽ: ലകരളത്തപിമ� ഒട്ടുെപിക്ക തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിലും അടപിസ്ോന ഭൗതപിക സൗകര്യവപികസന 
പദ്തപികളുും പ്രോലദശപികസോ്ത്തപിക വപികസന പദ്തപികളുും 
സോമൂഹപികലക്ഷെ പരപിപോടപികളുും പരപിസ്പിതപി സുംരക്ഷണ പദ്തപികളുും 
സുംലയോജപിതെോയപി ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനുും സെഗ്വും ശോസ്തമീയവെോയപി 
ആസൂത്രണും മചയ്യുന്നതപിനുും കോര്യപ്രോപ്പിയപില്ല. അതുലപോമ� ഒരു 
പ്രലദശത്തപിനുമെോത്തത്തപിൽ ഗുണകരെോകുന്ന വപിവപിധ വർഷ നപിർവഹണ 
പദ്തപികൾ ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനുും പ�ലപ്ോഴുും കഴപിയോറപില്ല. ഇതറ്  
ഒരു പ്രലദശത്തപിമന് സെഗ്വപികസനത്തപിൽ ഗുരുതരെോയപി ബോധപിക്കുന്ന 
വപിഷയെോണറ് . 

 സുംസ്ോനമത്ത വപിവപിധ തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിൽ അടപിസ്ോന 
ഭൗതപിക സൗകര്യ വപികസന പദ്തപികളുും പ്രോലദശപിക സോ്ത്തപിക 
വപികസനപദ്തപികളുും സോമൂഹപികലക്ഷെ പരപിപോടപികളുും പരപിസ്പിതപി 
സുംരക്ഷണ പദ്തപികളുും സെഗ്വും ശോസ്തമീയവെോയപി ആസൂത്രണും 
മചയ്യുന്നതപിനുും സുംലയോജപിതെോയപി ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനുമുള്ള 
കോര്യലശഷപിയണ്ോക്കുന്നതപിനറ് ആദ്യഘട്ടമെന്ന രമീതപിയപിൽ (1) തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമ� ആസൂത്രണ വപിഭോഗത്തപിമ� ആററ് നഗരോസൂത്രകമര 
ആററ് നഗരസഭ ലകോർപ്ലറഷനുകളപില�ക്കു െോറ്റുന്നതപിനുും (2) ഓലരോ 
നഗരസഭോ ത�ത്തപിലും ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തറ് ത�ത്തപിലും  ആസൂത്രണ 
വപിഷയത്തപിൽ ശോസ്തമീയലയോഗ്യതയള്ള വമര മഡപയൂട്ടപി ടൗൺ പ്ലോനറുമട 
തസ്തപികയ്ക്കു തു�്യെോയപി നപിശ്ചപിത ലവതനത്തപിൽ കരോർ അടപിസ്ോനത്തപിൽ 
തോൽക്കോ�പികെോയപി മപ്രോഫഷണൽ എുംലപ്ലോയറ് മെന്റ് എകറ് സറ് ലചഞ്റ് 
മുലഖന തപിരഞ്ഞടുത്തു നപിയെപിക്കുന്നതപിനുള്ള നടപടപിമയടുക്കോവന്നതോണറ്. 
ഇവർക്കുറ് നഗരസഭയലടയും ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തപിമന്യും സെമീപത്തുള്ള 
ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകളുമട ആസൂത്രണ കോര്യങ്ങളപിൽ െോർഗനപിർലദേശങ്ങൾ 
നൽകോവന്നതോണറ്. കൂടോമത ഇവർക്കറ് ആസൂത്രണത്തപിൽ സോലകേതപികെോയ 
ഉപലദശങ്ങളുും െോർഗ നപിർലദേശങ്ങളുും ജപില്ലയപിമ� ആസൂത്രണ വപിഭോഗും 
നൽകോവന്നതോണറ്. രണ്ോുംഘട്ടെോയപി സുംസ്ോനത്തപിമന് സോ്ത്തപിക 
ലശഷപിയനുസരപിച്ചറ് ഈ സ്ോനലത്തക്കുറ് ഘട്ടുംഘട്ടും ആയപി സ്പിരതസ്തപികകൾ 
ആസൂത്രണവപിഭോഗത്തപിമന് ഭോഗെോയപി സൃഷ്പിച്ചറ് ആസൂത്രണത്തപിൽ 
ലയോഗ്യതയള്ളവമര പപി എസറ്  സപി വഴപി ലനരപിട്ടറ് നപിയെപിക്കോവന്നതോണറ്.

 സമഗ്ര സംശയയാജിത ജില്യാ വികസന രൂപശരഖയുപ്ടയും ആസൂത്രണ മയാർഗ 
നിർശദേേങ്ങൾ രൂപപ്പ്ടുത്തുന്നതിലുള്ള കയാരധ്ക്ഷമമയായ ജില്യാതെ ഇടപ്പ
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ടെിപ്ന്യും  ആവേധ്കത: ഒരു ജപില്ലയപിമ� നഗര - ഗ്ോെലഭദെലന്യ എല്ലോ 
തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് വപികസന കോഴ്ചപ്ോടറ് രൂപമീകരപിക്കുന്നതപിനുപ
കരപിക്കുന്നതപിനുും വപികസന പരപിലപ്രക്ഷ്യും തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുും ഉപയക്തെോയ 
രമീതപിയപിലള്ളതുെോയതുും, ജപില്ലയപിമ� എല്ലോ വപികസന ഏജൻസപികൾക്കുും 
വപികസന കോഴ്ചപ്ോടറ് രൂപമീകരപിക്കുന്നതപിനുള്ള െോർഗദമീപെോലകണ്തുും ആയ 
സെഗ് സുംലയോജപിത ജപില്ലോ വപികസന രൂപലരഖയമട അഭോവും നവലകരള 
സൃഷ്പിയമട കോ�ഘട്ടത്തപിൽ കോര്യെോയപി ചപിന്പിലക്കണ് വപിഷയെോണറ്. 
ഭരണഘടന വപിഭോവനും മചയ്ത ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെതപികൾക്കറ് 
ശക്തെോയ പപിന്തുണ നൽകുന്ന സുംവപിധോനങ്ങൾക്കറ് സെഗ്സുംലയോജപിത 
ജപില്ലോ വപികസനരൂപലരഖ തയ്യോറോക്കുന്നതപിലും ഓലരോ പ്രലദശങ്ങൾക്കറ് 
അനുലയോജ്യെോയ രമീതപിയപിലള്ള ആസൂത്രണ െോർഗ നപിർലദേശങ്ങൾ അതതറ്  
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നതപിനുമുള്ള ശക്തെോയ 
കോര്യലശഷപി ലകവരപിച്ചപിട്ടപില്ലമയന്നു കോണുന്നു.

 സുംസ്ോനത്തറ് എല്ലോ ജപില്ലയപിലും സെഗ് സുംലയോജപിത ജപില്ലോ വപികസനരൂപ 
തയ്യോറോക്കുന്ന പരപിപോടപി സർക്കോരപിമന് ഒരു മുൻഗണനോ പദ്തപിയോയപി 
ശോസ്തമീയവപിവരലശഖരണ പരപിപോടപിയമട അനുബന്ധെോയപി വ്യക്തെോയ 
സെയക്രെും പോ�പിച്ചു മകോണ് ഒരു കൂട്ടോയ ജനകമീയപരപിപോടപിയോയപി 
സർക്കോരപി മന്യും ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിയലടയും ലനതൃത്വത്തപിൽ 
സുംഘടപിപ്പിക്കോവന്നതോണറ്.  ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിയമട 
പപിന്തുണോസുംവപിധോനും ശക്തപിമപ്ടുത്തുന്നതപിനോയപി ഏകമീകൃത തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് ഏകമീകൃത ജപില്ലോ ഓഫസപിമന് പ്രവർത്തനും 
നപിർവഹണധർമ്ങ്ങളുമട അടപിസ്ോനത്തപിൽ അടപിയന്രെോയപി 
പുനഃസുംഘടപിപ്പിലക്കണ്തോണറ്.

 സംയുക്ത ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റികളുശടയും ഉപജില്യാ വികസന രൂപശര
ഖയുശടയും അനിവയാരധ്ത: ലകരളത്തപിമ� നപിരവധപി പ്രലദശങ്ങളപിൽ 
ല്ോക്കുത�ത്തപില�ോ അല്ലോമതലയോ ഗ്ോെ പഞ്ോയത്തുകൾ തമ്പിലും 
നഗരസഭകളുും ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകളുും തമ്പിലും സുംയക്ത ആസൂത്രണ 
സെപിതപി രൂപമീകരണത്തപിലന്യും ഉപലെഖ�ോ വപികസന രൂപലരഖ 
തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുമുള്ള ആസൂത്രണ സുംവപിധോനത്തപിമന്യും അപര്യോപ്ത 
പ്രകടെോണറ്. ഈ ആവശ്യത്തപിൽ ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപിയലടയും 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമ� ആസൂത്രണ വപിഭോഗത്തപിലന്യും കോര്യെോയ 
പ്രവർത്തനും കോണുന്നപില്ല.

 സെഗ് സുംലയോജപിത ജപില്ലോ വപികസനരൂപ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനനുബന്ധെോയപി 
സെഗ് പ്രോലദശപിക വപികസനത്തപിനോയപി ജപില്ലയപിമ� വപിവപിധ ഉപലെഖ�കമള 
കമണ്ത്തപി ആ പ്രലദശമത്ത തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങമള 
കൂട്ടപി ലചർത്തുമകോണ്റ് സുംയക്ത ആസൂത്രണ കമ്പിറ്പികൾ രൂപമീകരപിച്ചറ് 
ഉപലെഖ�ോ വപികസന രൂപലരഖകൾ തയ്യോറോക്കോവന്നതോണറ്. ഇതപിനറ് ജപില്ലോ 
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ആസൂത്രണ സെപിതപിയും ഏകമീകൃതവകുപ്പിമന് ജപില്ലോകോര്യോ�യവും മുൻലക 
എടുലക്കണ്തോണറ്.

 ശസ്റ്ററ്റ് സ് ശപഷധ്ൽ പ്യാൻ: സുംസ്ോനമത്ത വപിവപിധ ജപില്ലകളപിൽ 
സെഗ്സുംലയോജപിത വപികസന രൂപലരഖ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുള്ള കോഴ്ചപ്ോടുും 
പരപിലപ്രക്ഷ്യവും രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിനുും  സുംസ്ോനത്തറ് മെോത്തത്തപിൽ വപിവപിധ 
ഏജൻസപികൾക്കുും സർക്കോരപിനുും വപികസന െോർഗലരഖ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുും 
പ്രലയോജനപ്രദെോയ ല്റേറ്റ് സറ് ലപഷ്യൽ പ്ലോനപിമന് അഭോവും കഴപിഞ്ഞ 
ഏമറനോളോയപി സുംസ്ോനത്തുണ്റ്.

 സുംസ്ോന സർക്കോരപിനുും വപിവപിധ സർക്കോർ വപികസന വകുപ്പുകൾക്കുും ഏജൻസപി 
കൾക്കുും വപികസന കോഴ്ചപ്ോടുും ശരപിയോയ പ്രവർത്തന നയരൂപമീകരണത്തപിനുും 
സെഗ്െോയ മപോതു വപികസനധോരണയണ്ോക്കുന്നതപിനുും സെഗ് സുംലയോജപിത 
ജപില്ലോ വപികസന രൂപലരഖ തയ്യോറോക്കുന്ന പദ്തപിലയോടനുബന്ധെോയപി ല്റേറ്റ് 
സറ് ലപഷ്യൽ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കോവന്നതോണറ്. ഇതപിനറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ്, 
ല്റേറ്റ് ആസൂത്രണ ലബോർഡുെോയപി ലചർന്നറ് മുൻലകമയടുക്കോവന്നതോണറ്.

 നഗരഗ്രയാമയാസൂത്രണ ആക്ടിപ്ന് ചിെ വധ്വസ്കളിപ്െ ശഭദഗതി: 2016-മ� ലകരള 
നഗര - ഗ്ോെോസൂത്രണ ആക്ടപിമ� ചപി� വ്യവസ്കളപിൽ മുകളപിമ� നപിരവധപി 
പ്രശറ് നങ്ങമള തരണും മചയ്യുന്നതപിനറ് നപിയെപരെോയ പപിന്തുണയണ്ോവന്നതപിനറ് 
ലഭദഗതപിയോവശ്യെോണറ്. നഗരസഭകളപിമ�യും െറ്റ്  തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളപി ല�യും െോ്റേർ പ്ലോനപിമ� പദ്തപികളുും പഞ്വത്രപദ്തപികളുും 
വോർഷപിക പദ്തപികളു െോയപി ലയോജപിച്ചു ലപോകുന്നതപിനുും ഏകകോ�പികെോയ 
രമീതപിയപിൽ രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിനുമുള്ള വ്യവസ്യും െോ്റേർ പ്ലോൻ 
യഥോസെയമുള്ള സെയക്രെും അനുസരപിച്ചു പുതുക്കുന്നതപിനുമുള്ള വ്യവസ്യമട 
നയൂനത കോണുന്നുണ്റ്.

 സുംസ്ോനമത്ത നഗരസഭകളപില�യും െറ്റു തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപന 
ങ്ങളപില�യും അവർ തയ്യോറോക്കപിയപിട്ടുള്ള െോ്റേർ പ്ലോനപിമ� പദ്തപി നപിർലദേശങ്ങളുും 
വോർഷപികപദ്തപി നപിർലദേശങ്ങളുും ഒന്നുലപോമ� ലയോജപിച്ചുലപോകുന്നതപിനുും 
ഏകകോ�പികെോയ രമീതപിയപിൽ  രൂപമപ്ടുത്തുന്നതപിനുമുള്ള വ്യവസ്യും 
െോ്റേർ പ്ലോൻ യഥോസെയമുള്ള സെയക്രെും അനുസരപിച്ചു പുതുക്കുന്നതപിനുള്ള 
വ്യവസ്യും 2016 മ� നഗര ഗ്ോെോസൂത്രണ ആക്ടപിൽ ഉൾമപ്ടുത്തപി ലഭദഗതപി 
മചയ്യോവന്നതോണറ്. 

 നഗരസഭകളിപ്െ മയാസ്റ്റർപ്യാനുകളിലും ജില്യാ പ്യാനുകളിലും വളപ്ര പ്രയാധയാനധ്മുള്ള 
പ്രശതധ്കവിഷയങ്ങളുമയായി ബന്ധപ്പ്ട്ട കയാരധ്ങ്ങളിപ്െ സമഗ്ര ആസൂത്രണവം 
പദ്തികളുപ്ട ആവിഷ് ക്കയാരവം: സുംസ്ോനമത്ത നപി�വപിലള്ള വപിവപിധ 
െോ്റേർ പ്ലോനുകളപിലും ജപില്ലോ പദ്തപികളപിലും വളമര പ്രോധോന്യമുള്ള പ്രലത്യക 
വപിഷയങ്ങളോയ അന്രമീക്ഷ തോപവ്യതപിയോനവും തമീരലദശ പരപിപോ�ന 
ലെഖ�ോ നപിബന്ധനകളുും നദമീജ� സുംരക്ഷണും ലപോലള്ള പരപിസ്പിതപി 
സുംരക്ഷണ പദ്തപികളുും പ്രകൃതപി ദുരന് നപിവോരണ പരപിപോടപികളുെോയപി 
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ബന്ധമപ്ട്ട കോര്യങ്ങളുും ഉൾമക്കോണ്ള്ള സെഗ്െോയ ആസൂത്രണത്തപിമന് 
അഭോവും വളമര പ്രകടെോണറ്. കൂടോമത തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട 
വോർഷപിക പദ്തപികളപിമ� ആവപിഷറ് ക്കോരത്തപിലും ഈ അപര്യോപ്ത 
പ്രകടെോണറ്. സുംസ്ോനത്തു വളമര പ്രോധോന്യമുള്ള വപിഷയങ്ങളോയ അന്രമീക്ഷ 
തോപവ്യതപിയോനവും തമീരലദശ പരപിപോ�ന ലെഖ� നപിബന്ധനകളുും നദമീജ� 
സുംരക്ഷണും ലപോലള്ള പരപിസ്പിതപി സുംരക്ഷണ പദ്തപികളുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട 
കോര്യങ്ങളുും െോ്റേർപ്ലോനുകളുും സെഗ് സുംലയോജപിത ജപില്ലോ വപികസന 
രൂപലരഖകളുും തയ്യോറോക്കുല്ോൾ വളമര പ്രോമുഖ്യലത്തോമട പരപിഗണപിക്കണ 
മെന്നുും സർക്കോർ ഉത്തരവ വഴപി നപിർലദേശപിക്കോവന്നതോണറ്.

8.4.3 നിയമവിഷയങ്ങളുമയായി ബന്ധപ്പ്ട്ട നിർശദേേങ്ങൾ

നപിയെപരെോയ െോറ്ങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള നപിർലദേശങ്ങളോണറ്  ഇനപി വപിവരപിക്കുന്നതറ് .

8.4.3.1 ജില്യാതെ നിയമസെയായ സംവിധയാനം 

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുറ് നപിയെപരെോയ നപിരവധപി ചുെത�കൾ  
നപിർവഹപിക്കോനുണ്റ്. ഭരണഘടനോ ലഭദഗതപിയപിലൂമട തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങൾക്കുറ് അനപിവോര്യ ചുെത�കളുും മപോതുചുെത�കളുും നപിശ്ചയപിച്ചറ് 
നൽകപിയപിട്ടുണ്റ്. ഭരണപരവും വപികസനപരവും പരപിസ്പിതപിക്കറ്  പ്രോധോന്യമുള്ളതുെോയ 
തമീരുെോനങ്ങൾ എടുക്കുല്ോൾ അതപിമനതപിമര നപിരവധപി ലകസുകൾ വപിവപിധ 
ലകോടതപികളപിൽ വരോറുണ്റ്. സുപ്രമീുംലകോടതപിവമര ലകസറ്  നടലത്തണ് സോഹചര്യും 
ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകൾക്കുവമര ഉണ്ോയപിട്ടുണ്റ്. ഇതുകൂടോമത ഗ്മീൻ ലരേബയൂണ�പിലും 
ഓുംബുഡറ് സ്ോനപിലും തലദേശ സ്വയുംഭരണ ലരേബയുണ�പിലും ധോരോളും ലകസുകൾ 
രജപി്റേർ മചയ്യോറുണ്റ്. ഈ ലകസ്സുകൾ ഫ�പ്രദെോയപി ലകകോര്യും മചയ്യോനുള്ള 
സുംവപിധോനങ്ങൾ ലകോർപ്ലറഷനുകളപിൽലപ്ോലും �ഭ്യെല്ല എന്നതോണറ് യോഥോർഥ്യും. ഈ 
പ്രശറ് നും പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനു ഒരു സുംവപിധോനും ആവശ്യെോണറ്. സുംസ്ോനത�ത്തപിൽ 
ലകന്ദമീകൃതെോയ ഒരു വപിപു� നപിയെസഹോയും പരപിലശോധനോസുംവപിധോനും പ്രപിൻസപിപ്ൽ 
ഡയറലക്ട്രറ്റ് ത�ത്തപിൽ രൂപമീകരപിലക്കണ്തോണറ്. നപിയെസഹോയ സുംവപിധോനും 
അലതോമടോപ്ും ജപില്ലോ ലകന്ദങ്ങളപിലും ആവശ്യെോണറ് ഇക്കോര്യും ഗവൺമെന്റ് 
പരപിലശോധപിലക്കണ്തോണറ്.

 തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുറ് ലബല�ോ തയ്യോറോക്കോൻ സഹോയും 
നൽകണും.  തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ തയ്യോറോക്കുന്ന ലബ�ോ ലവഗത്തപിൽ 
പരപിലശോധപിച്ചറ് അുംഗമീകോരും നൽകോൻ കഴപിയന്നതരത്തപിൽ ഒരു സുംവപിധോനവും 
ആവശ്യെോണറ്. 

8.4.3.2. പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് ഔശദധ്യാഗിക നയാമങ്ങൾ

 ജനജമീവപിതവെോയപി  ലനരപിട്ടു ബന്ധമപ്ടുന്ന വപികസന, ലസവന, സന്നദ് ലെ
ഖ�കളപിൽ നപിയെപരെോയും ഭരണപരെോയും നപിർവഹപിക്കോൻ ബോധ്യതമപ്ട്ട 
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ചുെത�കളോണറ് ഓലരോ തലദേശസ്വയും   ഭരണസ്ോനവും നപിർവഹപിലക്കണ്
തറ്. ജനജമീവപിതമത്ത മെച്ചമപ്ടുത്തോൻ കഴപിയും വപിധും തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർന്നത�ത്തപില�ക്കറ് മകോണ്ലപോകു
ന്നതപിനുള്ള ഉത്തരവോദപിത്തും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിമ� ജമീവന
ക്കോരോണറ്. ക്ലറപിക്കൽ െലനോഭോവത്തപിൽ നപിന്നുും ജനലകന്ദമീകൃതെോയപിമകോണ്റ് 
സർവമീസറ് - െോലനജറ് മെന്റ് വമീക്ഷണത്തപില�ക്കറ് തലദേശഭരണ നപിർവഹണ 
കോഴ്ചപ്ോടറ് മപോതുവോയപി രൂപമപ്ട്ടുവലരണ്തുണ്റ്.

ചുെത�കമള അടപിസ്ോനമപ്ടുത്തപിയള്ള നവമീന നോെസഞ്യും  രൂപമപ്ടുത്തപി 
മക്കോണ്റ്  പുതപിയ ഒരു സ്വത്വലബോധത്തപില�ക്കറ് ജമീവനക്കോമര നയപിക്കോവന്നതോണറ്. 
ഇതപിനോയപി നപി�വപിൽ സർവമീസറ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരപിച്ചുള്ള കോറ്ഗറപി/ലപോ്റേറ് നോെും 
നപി�നപിൽമക്കത്തമന്ന പുതപിയ കോ�ത്തപിനനുസരപിച്ചുും അതതറ് തലദേശഭരണ സ്ോനങ്ങളുമട 
ആവശ്യെനുസരപിച്ചുും ഉത്തരവോദപിത്ത ധർമ്ങ്ങമള അടപിസ്ോനമപ്ടുത്തപി സവപിലശഷ 
നോെങ്ങൾ സൃഷ്പിക്കോവന്നതോണറ്. ഈ വപിഷയത്തപിലള്ള പ്രോലയോഗപികനപിർലദശങ്ങൾ 
ഇനപി വപിവരപിക്കുന്നു.

പഞ്ോയത്തറ്/മുനപിസപിപ്ൽ നപിയെും അനുസരപിച്ചറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ലബല�ോ നപിർെപിക്കോവന്നതോണറ്.

a. സിറ്റിസൺ പ്മയാബിലെശസഷൻ അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ 

 ഗ്ോെസഭ/വോർഡറ് സഭ പകേോളപിത്തും    ഉയർത്തുന്നതപിനുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുും 
സന്നദ് - വപികസന പ്രവർത്തനങ്ങളപിൽ ജനപകേോളപിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുും 
ഇതപിനോവശ്യെോയ തന്തങ്ങൾ ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കുന്നതപിനുും പ്രലയോജനമപ്ടുത്തുന്ന 
രമീതപിയപിലള്ള നോെവും ലജോ�പിയും.

b. റിശസയാഴ് സ് പ്മയാബിലെസർ അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ

 തലദേശസ്ോപനങ്ങളുമട വരുെോനും വർദ്പിപ്പിക്കുന്നതപിനുും പുതപിയ വരുെോന 
സോധ്യതകൾ കമണ്ത്തുന്ന തപിനുും തനതു വപിഭവ സെോഹരണും മപോതുവോയപി 
ഊർജ്ജപിതമപ്ടുത്തുന്നതപിനുമുള്ള പദവപിയോണറ് .

c. ഫിനയാൻഷധ്ൽ അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ

 ഒരു തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോനത്തപിനകത്തറ്  പ്രോഥെപിക ധനകോര്യ െോലനജറ് മെന്റ് 
നടത്തുന്നതപിനുള്ള ജമീവനക്കോരൻ.

d. പഞ്യായത്ത്/മുനിസിപ്ൽ പ്യാൻ അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ പദ്തി

 ആസൂത്രണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏലകോപപിപ്പിക്കുന്നതപിനുും െോലനജറ് മചയ്യുന്നതപി 
നുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുംഘടപിപ്പിക്കുന്ന ലജോ�പി.

e. ഐ ടി അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ 

 ഇ-ഗലവണൻസുും െറ്റു സോലകേതപിക ആവശ്യങ്ങളുും നപിറലവറ്റുന്നതപിനുള്ള 
ചുെത�കൾ വഹപിക്കുന്നതപിനുള്ള ഉത്തരവോദപിത്തും
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f. പഞ്യായത്ത്/മുനിസിപ്ൽ എൻവശയയാൺപ്മന്്  അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ

 െോ�പിന്യ പ്രശറ് നങ്ങളപിൽ ഇടമപടുന്നതപിനുും പ്രോലദശപികെോയപി പരപിസ്പിതപി 
പരപിപോ�നും നടത്തുന്നതപിനുും ചുെത�മപ്ട്ട ജമീവനക്കോരൻ.

g. പഞ്യായത്ത്/മുനിസിപ്ൽ ഇനുശവഷൻ അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ

 സോലകേതപിക വപിദ്യയമട  സഹോയലത്തോമട നവമീന ആശയങ്ങൾ അടങ്ങപിയ 
പദ്തപികളുും പരപിപോടപികളുും ആവപിഷറ് ക്കരപിച്ചു നടപ്ോക്കുന്നതപിനുും 
തലദേശസ്ോപനമത്ത സഹോയപിക്കുന്ന തപിനുും എന്ന കർത്തവ്യും നടലത്തണ്തോണറ്.

h. പ്വൽഫയർ അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ

 ദരപിദ്രരുും അതപിദരപിദ്രരുരെോയ ജനവപിഭോഗങ്ങമള കമണ്ത്തപി ആവശ്യെോയ 
ഇടമപടലകൾ നടത്തുന്നതപിനറ് കൗൺസപിലക മള സഹോയപിക്കുന്നതപിനുള്ള 
ചുെത�. കൂടോമത പ്രലദശമത്ത മപൻഷനുകൾ കൃത്യെോയപി വപിതരണും 
മചയ്യുന്നുമണ്ന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുും പ്രലത്യകപിച്ചറ് , ദുർബ� വപിഭോഗങ്ങൾക്കറ് 
�ഭപിലക്കണ് ആനുകൂ�്യങ്ങൾ �ഭപിക്കുന്നുമണ്ന്നുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനോവശ്യെോയ 
നടപടപികൾ സ്വമീകരപിക്കുന്നതപിനുള്ള ഉത്തരവോദപിത്തും.

i. െയാൻഡ്  ഡവെപ്് പ്മന്് അസിസ്റ്റന്്/മയാശനജർ

 സ്�പരപിവർത്തനങ്ങളുും പുതപിയ മകട്ടപിടനപിർമ്ോണങ്ങളുും സുംബന്ധപിച്ചറ് 
കോര്യങ്ങളപിൽ ജനങ്ങമള നപിയെപരെോയപി കോര്യങ്ങൾ മചയ്യുന്നതപിനറ് 
സഹോയപിക്കുന്നതപിനുും ഏമതകേപിലും തരത്തപിലള്ള മപോതുയപിടത്തപിമ� 
ലകകോര്യങ്ങൾ അപ്ലപ്ോൾ കൗൺസപി�പിൽ റപിലപ്ോർട്ടറ് മചയ്യുന്നതപിനുമുള്ള 
ഉത്തരവോദപിത്തും.

  െോലനജറ് മെന്പിലും എഞ്പിനമീയറപിങ്ങപിലും ബപിരുദധോരപികളോയ യവജന  ങ്ങമള 
ആവശ്യമുള്ളലപ്ോൾ തോൽക്കോ�പികെോയപി കൗൺസപിലകൾക്കറ് നപിയെനും 
നടത്തുന്നതപിനുള്ള നടപടപിമയടുക്കോവന്നതോണുറ്. തലദേശസ്ോപനങ്ങളപിമ� 
ക്ലറപിക്കൽ വപിഭോഗും ഉലദ്യോഗസ്മര പ്രലത്യക പരപിശമീ�നത്തപിലൂമട 
െോലനജർെോരോയപി ചുെത�കൾ നൽകോവന്നതോണറ്.

8.4.4. മറ്റുള്ള നിർശദേേങ്ങളും ആേയങ്ങളും

8.4.4.1.   ഉപജില്യാ വികസന ശഫയാറം  
(SubDistrict Development Forum - SDF)

 സോമൂഹപിക - സോ്ത്തപിക വപികസനത്തപിനറ് കൂടപിയോല�ോചനകൾ നടത്തു
ന്നതപിനുും പ്രോലദശപിക വപികസനത്തപിനോയള്ള മപോതു കോര്യപരപിപോടപി രൂപ
മപ്ടുത്തുന്നതപിനുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പ്രോലദശപിക കൂട്ടോ
യ്മകൾ ഉപജപില്ലോ വപികസന ലഫോറെോയപി രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണുറ്. പദ്തപി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കറ് മുലന്നോടപിയോയപി എല്ലോവർഷങ്ങളപിലും ലചലരണ്തോണുറ്. 
ലയോജപിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലരഖമപ്ടുത്തുന്ന സുംയക്ത പ്രസ്തോവന ഔലദ്യോ
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ഗപികെോയപി പുറമപ്ടുവപിക്കോവന്നതോണറ്. ജപില്ലയപിൽ നപിന്നുള്ള െന്തപിെോർ, എും 
എൽ എ െോർ, എും പപി െോർ എന്നപിവമര ഈ പ്രഖ്യോപനപരപിപോടപിയപില�ക്കറ്  
ക്ഷണപിക്കോവന്നതോണറ്.

 ല്ോക്കറ് പഞ്ോയത്തുും സെമീപ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുും  ലചർന്നുമകോണ്റ് തോലൂ
ക്കടപിസ്ോനത്തപില�ോ അമല്ലകേപിൽ ഉപതോലൂക്കോടപിസ്ോനത്തപില�ോ ഉപജപില്ലോ 
വപികസനലഫോറും രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്. ജപില്ലോ ആസൂത്രണ സെപിതപി 
അദ്്യക്ഷനുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടറുും 
ഈ കൂട്ടോയ്മയമട ഭോഗെോവകയും ലയോഗും ലചരുന്നതപിനുള്ള സജ്ജമീകരണും 
മചലയ്യണ്തുെോണുറ്.

 ഹ്രസ്വകോ� - ദമീർഘകോ� വപികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതപിനോവ
ശ്യെോയ പ്രോലദശപിക ആസൂത്രണും നടത്തുന്നതപിനുള്ള മുൻലക ഈ ലഫോറും 
എടുലക്കണ്തോണറ്. സുംസ്ോന പദ്തപിയെോയപി ബന്ധമപ്ട്ടറ് കൂട്ടോയപി മചയ്യോൻ 
പറ്റുന്ന കോര്യങ്ങളപിൽ വപിവപിധ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ തമ്പിൽ 
തമ്പില�ോ സുംയക്തെോലയോ കരോറുകളപിൽ ഏർമപ്ടോവന്നതുും തുടർപ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ജപില്ലോ കോര്യോ�യത്തപിമന് ഏലകോപന ചുെത�യപിൽ നടത്തോവ
ന്നതുെോണറ്. സുംയക്ത ലപ്രോജക്ടുകൾ ഏമറ്ടുത്തു നടത്തോവന്നതുും ഇതപിമന് 
ഏലകോപനകത്തപിനോയപി ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടറുമട ലെൽ ലനോട്ടത്തപിൽ സുംയക്ത 
കമ്പിറ്പി രൂപമീകരപിക്കോവന്നതുെോണറ്. 2.1.9 ൽ സൂചപിപ്പിച്ച വപിധും സുംയക്ത 
ആസൂത്രണകമ്പിറ്പിയോയപി ഇതു പ്രവർത്തപിക്കുന്നതോണറ്.

 അടപിയന്ര ദുരപിതോശ്വോസ ഘട്ടങ്ങളപിൽ പരസ്പരും ലസവന സന്നദ്െോയപി 
മകോണ്റ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കപിടയപിൽ ഉലദ്യോഗസ്മര
യും സന്നദ്പ്രവർത്തകമരയും ലകെോറോവന്നതോണറ്. ലസവനും ആവശ്യ
മുള്ളലപ്ോൾ സോമൂഹപിക അടുക്കളകൾ, റപി�മീഫറ് ക്യോമ്പുകൾ, ശുചമീകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മപോതുജനോലരോഗ്യ ക്യോമ്പുകൾ തുടങ്ങപിയവ ഏമറ്ടുത്തു 
നടത്തുന്നതപിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുംയക്തെോയപി നടത്തോവന്നതോണറ്.

 സുംയക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമട കോര്യക്ഷെതയും പുലരോഗതപിയും ഉറപ്പുവരു
ത്തുന്നതപിനറ് അതതറ് ലെഖ�കളപിമ� ജപില്ലോത� ്റേോന്പിുംഗറ്  കമ്പിറ്പികമള 
ഉപലയോഗപിക്കോവന്നതോണറ്. ഇതു സുംബന്ധപിച്ച നപിർലദേശും 8.4.1.1 ആയപി 
മകോടുത്തപിട്ടുണ്റ്. 

8.4.4.2. സയാമ്പത്തിക വികസനം

 ഓലരോ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനവും ജനജമീവപിതും പ്രലദശപികെോയപി 
മെച്ചമപ്ടുത്തുന്ന തപിനുള്ള തുറന്നതുും സജമീവവെോയപി പ്രവർത്തപിക്കുന്ന സ്ോ
പനങ്ങളോണറ് . തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമ� ഉലദ്യോഗസ്രുും പൂർണ
െോയ ഈ ലബോധ്യത്തപില�ക്കറ് എത്തപിലച്ചലരണ്തോണറ് . തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സർവമീസറ് തമന്ന പ്രവർത്തനലെഖ�യോയപി തപിരമഞ്ഞടുക്കുന്നതറ് പൂർണെോയ 
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ഈ ലബോധ്യത്തപി�ോവണും. പരപിശമീ�ന പരപിപോടപിയപിലൂമട ഇതു ഉറപ്പുവരുത്തു
കയും ലവണും. അടഞ്ഞ മുറപിക്കകത്തറ് ഇരുന്നു മചലയ്യണ്ന്ന ലജോ�പി എന്ന 
സകേൽപ്ത്തപിനപ്പുറത്തറ് ജനജമീവപിതും മെച്ചമപ്ടുത്തുന്നതപിനുള്ള സർഗോത്മക 
ഇടമപടലകൾ നടത്തുന്നതപില�ക്കറ്, കൂട്ടോയ പ്രവർത്തനവും ലനതൃലശഷപിയും 
ഉള്ളവരോയപി ഉലദ്യോഗസ്മര െോറ്പിമയടുക്കുന്നതപിനുള്ള സർവമീസോയപി ഏകമീകൃത 
വകുപ്റ് െോലറണ്തുണ്റ്.

പ്രയാശദേിക സയാമ്പത്തിക വികസനം 

വപികസപിത രോജ്യങ്ങളപിൽ മപോതുമവ പ്രോലദശപിക ഗവൺമെന്റുകളപിലൂമടയും 
പ്രോലദശപികെോയ സുംരുംഭകത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളപിലൂമടയെോണറ് കൃഷപി, ടൂറപിസും, െറ്റുലസവന 
ലെഖ�കൾ എന്നപിവയപിൽ പ്രോലദശപിക സുംരുംഭകങ്ങമള ലപ്രോത്ോഹപിപ്പിക്കുന്നതറ് . ഇതറ്  
കൂടുതൽ മതോഴപി�വസരങ്ങൾ സൃഷ്പിക്കുന്നതോണറ് . അതുലപോമ� ഓലരോ പഞ്ോയത്തുും 
മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികളുും പ്രോലദശപിക സുംരുംഭങ്ങമള ലപ്രോത്ോഹപിപ്പിച്ചറ്  സ്ദറ് വളർച്ചോ 
ലകന്ദങ്ങൾ ആലകണ്തുണ്റ്. സഹകരണ ലെഖ�യപിലും സ്വകോര്യലെഖ�യപിലും  
സുംയക്തലെഖ�യപിലും പുതപിയ സുംരുംഭങ്ങമള ലപ്രോത്ോഹപിപ്പിലക്കണ്തുണ്റ്.

 സുംരുംഭക സൗഹൃദ െലനോഭോവലത്തോമട പ്രവർത്തപിക്കുന്ന ഉലദ്യോഗസ്രോയപി 
ഏകമീകൃത വകുപ്പിമ� ഉലദ്യോഗസ്മര െോറ്റുന്നതപിനുള്ള തമീവ്രപരപിശമീ�നവും 
കപി�യടക്കമുള്ള പരപിശമീ�ന സ്ോപനങ്ങളപിലൂമട ആവപിഷറ് ക്കരപിച്ചറ് നടപ്ോ
ലക്കണ്തോണറ്. ക്ലറപിക്കൽ െലനോഭോവത്തപിൽ നപിന്നുും സുംരുംഭകത്വ ലപ്രോത്ോ
ഹകരോയപി ജമീവനക്കോർ െോറുന്നതപിനുള്ള നടപടപികൾ സ്വമീകരപിലക്കണ്തോണറ്. 
സുംസ്ോനത്തപിമന് സോ്ത്തപിക വളർച്ച പ്രോലദശപിക ഇടമപടലകളപിലൂമട 
ഉണ്ോക്കുന്നതപിനറ് ഇതറ് സഹോയപിക്കുും.

 ജമീവനക്കോരുമടയും ജനപ്രതപിനപിധപികളുമടയും ലയോജപിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളപിലൂമട 
ഓലരോ പഞ്ോയത്തപിമന്യും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിയമടയും പ്രോലദശപിക സോ്
ത്തപിക വപികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജപിതെോലക്കണ്തുണ്റ്. സർക്കോർ 
വകുപ്പുകളുെോയും വപിവപിധ ഏജൻസപികളുെോയും മപോതുലെഖ�ോ സ്ോപനങ്ങ
ളുെോയും സഹകരണ, സ്വകോര്യ ലെഖ�ോ സുംരുംഭങ്ങളുെോയും സഹകരപിച്ചറ് 
പ്രവർത്തപിക്കുന്നതപിനുള്ള ലനതൃലശഷപി ഓലരോ തലദേശസ്ോപനവും വപികസപി
പ്പിലക്കണ്തോണറ്. ഇതപിനോയപി തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്റ് പരപിശമീ�നപരവും 
പ്രോലയോഗപികവെോയ സൂഷ്മപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവപിഷറ് ക്കരപിലക്കണ് തുണ്റ്.

 ഓലരോ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമടയും കമീഴപിലള്ള സോ്ത്തപിക 
വളർച്ച ജപില്ലോ കോര്യോ�യും സോലകേതപിക സലകേതങ്ങൾ ഉപലയോഗമപ്ടുത്തപി 
തുടർച്ചയോയപി അടയോള മപ്ടുലത്തണ്തുും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങ
ളുമട ഇക്കോര്യത്തപിലള്ള പ്രകടനമത്ത തോരതെ്യും മചയ്യുന്നതപിനറ് ഒരു മപർ
ലഫോെൻസറ് ഇൻഡകറ് സറ് വപികസപിപ്പിക്കോവന്നതുെോണറ്.

 സുംസ്ോനത്തുും ജപില്ലകളപിലും പ്രോലദശപികസോ്ത്തപിക വപികസനസുംരുംഭ
ത്തപിൽ  ഒന്നറ്, രണ്റ്, മൂന്നറ് സ്ോനങ്ങൾ കരസ്െോക്കുന്ന ഗ്ോെപഞ്ോയത്തു
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കൾക്കുും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികൾക്കുും അവോർഡോയപി പ്രലത്യക സോ്ത്തപിക 
സഹോയും നൽകോവന്നതോണറ് . അതപിനുപുറമെ, തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോ
പനങ്ങളുമട സോ്ത്തപിക വളർച്ച �ക്ഷ്യെോക്കപിമക്കോണ്റ് ഓലരോ തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനവും സൃഷ്പിക്കുന്ന മതോഴപി�വസരങ്ങൾക്കുും പുതപിയ 
സുംരുംഭങ്ങൾക്കുും അവയമട നടത്തപിപ്പിമ� കോര്യക്ഷെതയ്കറ്  െറ്റ്  അവോർഡുകൾ 
കൂടപി ഏർമപ്ടുത്തോവന്നതോണറ്. ഓലരോ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനപ്രലദ
ശങ്ങളപിൽ സോ്ത്തപിക പുലരോഗതപി ഉണ്ോക്കുന്നതപിനോയപി  യതറ് നപിക്കുവോനുും 
അതറ് അവരുമട ഉത്തരവോദപിത്തെോയപി കണക്കോക്കുവോനുും അവോർഡുകൾ 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് പ്രലയോജനെോകുന്നതോണറ്

 ഗ്ോെപഞ്ോയത്തുകൾക്കുും സെമീപ മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പികൾക്കുും പ്രോലദശപിക സോ
്ത്തപിക വപികസനത്തപിനറ് ആവശ്യെോയ സഹോയങ്ങൾ സോലകേതപികെോയപി 
നൽകുന്നതപിനറ് ല്ോക്കടപിസ്ോനത്തപിൽ സോ്ത്തപിക വളർച്ചോലകന്ദങ്ങൾ 
(Growth Hubs) വപികസപിപ്പിക്കോവന്നതോണറ്. ല്ോക്കറ് -ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തുക
ളുമട സുംയക്ത പദ്തപിയോയപി ഇതറ് മചയ്യോവന്നതോണറ്.

8.4.4.3. തശദേേ സ്വയംഭരണ ജില്യാതെ പ്കയർഫണ്്

ഓലരോ പഞ്ോയത്തപിനുും മുനപിസപിപ്ോ�പിറ്പിക്കുും തങ്ങളുമട പ്രലദശമത്ത ദുരപിതോശ്വോസ 
പ്രവർത്തനങ്ങളുും അടപിയന്പിര ചപികപിത്ോ സഹോയങ്ങളുും അതപിദോരപിദ്ര്യ വപിഭോഗങ്ങളപിമ� 
കുടുുംബങ്ങളപിമ� അത്യോവശ്യ ഘട്ടങ്ങളപിൽ സഹോയപിക്കുന്നതപിനുെോയപി ഒരു മപോതുഫണ്റ് 
ജനങ്ങളുമട സുംഭോവനയപിലൂമട സ്വരൂപപിക്കുന്നതപിനുള്ള സൗകര്യും ഉണ്ോലക്കണ്തോണറ്. 
ഒരു ഡപിജപിറ്ൽ പ്ലോറ്റ് ലഫോെപിൽ മപോതുഫണ്ോയപി ഇതറ് സ്വരൂപപിക്കുകയും തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട ശുപോർശപ്രകോരും ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടർക്കറ്  
ലെോണപിട്ടർ മചയ്യോൻ അനുെതപി നൽകോൻ കഴപിയുംവപിധും ഇതറ് സജ്ജെോക്കോവന്നതുെോണറ്. 
എല്ലോ ഇടപോടുകളുും ഓൺല�നോയപി െോത്രും നടത്തുകയും ഇടലവളകളപിൽ ഓഡപിറ്പിുംഗപിനറ് 
വപിലധയെോലക്കണ്തുെോണറ്.

8.5. പ്രധയാന നിർശദേേങ്ങളും ശുപയാർകളും

1. ഏകമീകൃത തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് സുംസ്ോന ജപില്ലോകോര്യോ�യങ്ങൾ 
എല്ലോ വപിങ്ങുകമളയും ഒറ് ഓഫമീസപിനറ് കമീഴപിൽ മകോണ്വന്നു യഥോക്രെും 
പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടറുമടയും ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടറുമടയും കമീഴപിൽ 
സജ്ജെോക്കോവന്നതോണറ്.

2. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട സഹോയക സുംവപിധോനെോണറ് ഏകമീകൃത 
വകുപ്പുും സർവമീസുും എന്ന സലന്ശും നൽകപിമക്കോണ്റ് വകുപ്പിമന് ജനലകന്ദമീകൃത 
സ്വഭോവവും തനപിെയും വ്യക്തെോക്കുന്ന വപിധും സർവമീസപിമന് ലപരുും ല�ോലഗോയും 
നപിറവും പുതുക്കപി രൂപകൽപ്ന മചയ്യോവന്നതോണറ്

3. വകുപ്പിമന് സഹോയക സുംവപിധോനും എന്ന കടെ ഫ�പ്രദെോയപി 
നപിർവഹപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഉലദ്യോഗസ് ഏലകോപനവും പരസ്പര ബന്ധവും 
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ഉറപ്ോക്കുന്നതപിനോവശ്യെോയ ലബോധവൽക്കരണും സുംസ്ോന, ജപില്ലോ, ഉപജപില്ല, 
ത�ങ്ങളപിൽ സുംഘടപിപ്പിക്കോവന്നതോണറ്.

4. ഏലകോപപിത വകുപ്പിമന് സെഗ്ത ഉൾമക്കോള്ളോൻ പര്യോപ്െോക്കുന്നവപിധും എല്ലോ 
ജമീവനക്കോർക്കുമുള്ള സെഗ് പരപിശമീ�ന പരപിപോടപി ആവപിഷറ് ക്കരപിലക്കണ്തോണറ്. 
ഇതപിനുള്ള െോന്വലും ക�ണ്റുും സെയബന്ധപിതെോയപി തയ്യോറോക്കോവന്നതോണറ്.

5. പ്രപിൻസപിപ്ൽ ഡയറക്ടർ മുതൽ സുംസ്ോനും - ജപില്ലോ കോര്യോ�യങ്ങളപിമ� 
മുഴുവൻ ഉലദ്യോഗസ്രുും ചുെത�കളുും ഉത്തരവോദപിത്തങ്ങളുും കൃത്യെോയപി 
നപിശ്ചയപിച്ചുമകോണ്ള്ള ഫങറ് ഷണൽ െോന്വൽ ആദ്യും തയ്യോറോലക്കണ്തോണറ്.

6. ഫങറ് ഷണൽ െോന്വൽ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് ല�ോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് കമ്മീഷൻ 
തയ്യോറോക്കപിയ രൂപലരഖയപിൽ വ്യക്തെോക്കപിയപിട്ടുള്ളതുലപോമ� തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുും ജപില്ലോ കോര്യോ�യങ്ങളുും െറ്റു െപിഷനുകളുും ഏജൻസപികളുെോയള്ള 
പ്രവർത്തന ബന്ധും വ്യക്തെോക്കുന്ന െോന്വ�പിമന് അടുത്ത ഭോഗവും തുടർന്നറ് 
തയ്യോറോക്കോവന്നതോണറ്.

7. കൂടോമത ഫപിനോൻസറ്, നപിയെും, െോ�പിന്യസുംസറ് ക്കരണും, പ്ലോനപിുംഗറ് 
തുടങ്ങപിയ  വപിവപിധ വപിഷയങ്ങളപിൽ െോന്വ�പിമന് തുടർന്നുള്ള ഭോഗങ്ങളുും 
തയ്യോറോക്കോവന്നതോണറ്.

8. മപോതുെരോെത്തറ് വകുപ്പിനറ് െോന്വൽ ഉള്ളതുലപോമ� തലദേശ സ്വയുംഭരണ 
വകുപ്പിമന് പ്രലത്യകതകൾ കണക്കപിമ�ടുത്തു മകോണ്റ് ഒരു എൽ എസറ് ജപി 
ഡപി  എഞ്പിനമീയറപിുംഗറ് െോന്വൽ തയ്യോറോക്കോവന്നതോണറ്.

9. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട കോര്യക്ഷെെോയ ഏലകോപനവും തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കുള്ള പപിന്തുണയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനറ് അസപി്റേന്റ് 
ഡയറക്ടർ റോകേപിലള്ള ഉലദ്യോഗസ്ർക്കറ് പ്രലത്യക ചുെത� നൽകപിമക്കോണ്റ് 
വപികസന ഉപജപില്ലകൾ ഓലരോ ജപില്ലയ്കകത്തുും രൂപമീകരപിലക്കണ്തോണറ്.

10. വപികസന ഉപജപില്ലകളുമട ഔലദ്യോഗപിക കൂടപിയോല�ോചനോസുംവപിധോനെോയപി 
ഉപജപില്ലോ (Sub-district Development Forum - SDF) വപികസനലഫോറും 
രൂപമീകരപിക്കുകയും പ്രോലദശപിക സോ്ത്തപിക വപികസനത്തപിനോയപി തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കപിടയപിൽ ലയോജപിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സുംഘടപിപ്പിക്കുന്നതപിനുള്ള പരപിപോടപികളുും പ്രഖ്യോപനങ്ങളുും ആസൂത്രണും 
മചയ്യോവന്നതുെോണറ്. ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടർ ഇതപിനുള്ള മുൻലക 
ജപില്ലോ ആസൂത്രണ കമ്പിറ്പി അദ്്യക്ഷനുെോയപി കൂടപിയോല�ോചപിച്ചറ് മകോണ്റ് 
എടുലക്കണ്തോണറ്. ഉപജപില്ലോ വപികസന ലഫോറും അുംഗങ്ങളോയ തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപന അദ്്യക്ഷരുമട കൂടപിയോല�ോചന സലമ്ളനും വർഷത്തപിൽ 
രണ് തവണ വപിളപിച്ചറ് ലചർലക്കണ്തുും പരപിപോടപിക്കറ് ആതപിഥ്യും വഹപിക്കുന്ന തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപന പ്രസപിഡലന്ോ മചയർ ലപഴറ് സലണോ പരപിപോടപിയപിൽ 
അദ്്യക്ഷത വഹപിക്കോവന്നതുെോണറ്.

11. ഏകമീകൃത തലദേശ സ്വയുംഭരണ സർവമീസപിമന് സോധ്യത ഉപലയോഗപിച്ചുമകോണ്റ് 
ജപില്ലയപിമ� മുഴുവൻ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങമളയും വപിഷയോധപിഷ്പിതെോയപി 
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കൂട്ടപിലയോജപിപ്പിക്കുന്നതപിനറ് ജപില്ലോ ആസൂത്രണസെപിതപിയമട കമീഴപിൽ  
ജപില്ലോടപിസ്ോനത്തപിൽ ്റേോന്പിുംഗറ് കമ്പിറ്പികൾ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

12. ഇലതോടനുബന്ധപിച്ചറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട അധമീനതയപിൽ 
വപിട്ടുമകോടുത്ത സർക്കോർ ഉലദ്യോഗസ്മര എകറ് സറ് ഒഫപിലഷ്യോ മസക്രട്ടറപിെോരോയപി 
നപിയെപിക്കുന്നതപിനോവശ്യെോയ ചട്ടങ്ങൾ രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

13. കോ�ോവസ് വ്യതപിയോനും കോരണും ദുരന്ങ്ങൾ വർദ്പിച്ചുവരുന്ന സോഹചര്യത്തപിൽ 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ദുരന് സോധ്യതകമളക്കുറപിച്ചറ് മുന്നറപിയപിപ്റ് 
മകോടുക്കോൻ കഴപിയന്നവപിധും സഹോയകെോയ ദുരന് സോധ്യത െോപ്പിങ്ങുും പ്ലോനുും 
തയ്യോറോക്കപി നൽകുന്നതപിമന് ചുെത� ഏകമീകൃതവകുപ്പിമന് ഭോഗെോയപി പ്ലോനപിുംഗറ് 
വപിങ്ങപിനറ് നൽകോവന്നതോണറ്.

14. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ അഭപിമുഖമീകരപിക്കുന്ന പ്രധോന പ്രശറ് നങ്ങളോയ 
െോ�പിന്യ നപിർമ്ോർജ്ജനും, ദുരന്നപിവോരണും എന്നമീ വപിഷയങ്ങളപിൽ ജപില്ലോത� 
ഏലകോപനവും സഹോയവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുും ജപില്ലോ പഞ്ോയത്തറ് മസക്രട്ടറപി 
അടക്കമുള്ള ജപില്ലോത� ഉലദ്യോഗസ്ർക്കറ് പ്രലത്യക ചുെത� നൽകോവന്നതോണറ്.

15. ല്റേറ്റ് മപമസ്പക്ടമീവറ്  പ്ലോൻ ഏകമീകൃതവകുപ്പിമ� പ്ലോനപിുംഗറ് വപിഭോഗവും ല്റേറ്റ് 
പ്ലോനപിുംഗറ് ലബോർഡുും സുംയക്തെോയപി തയ്യോറോക്കുന്നതപിനുള്ള നടപടപികൾ 
സ്വമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

16. എല്ലോ ജപില്ലകളപിലും സെഗ്,  സുംലയോജപിത ജപില്ലോ വപികസന രൂപലരഖ ജപില്ലോ 
ആസൂത്രണ സെപിതപിയമട ലനതൃത്വത്തപിൽ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് നടപടപി 
സ്വമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

17. െോ്റേർ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് നപി�വപിലള്ള സുംവപിധോനത്തപിമ� ലപോരോയ്മകൾ 
പരപിഹരപിച്ചറ് കഴപിയന്നത്ര ലവഗത്തപിൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട 
െോ്റേർ പ്ലോൻ ഉണ്ോക്കോൻ നടപടപി എടുക്കോവന്നതോണറ്. ഇതപിനോയപി ഒരു 
തമീവ്രയതറ് ന പരപിപോടപി ആസൂത്രണും മചയ്യോവന്നതോണറ്.

18. സെയബന്ധപിതെോയപി ബഹുവർഷ സുംലയോജപിത പദ്തപികൾ ആവപിഷറ് ക്കരപിക്കു 
ന്നതപിനറ് രൂപലരഖ തയ്യോറോക്കുന്നതപിനറ് ല�ോക്കൽ ഇൻഫ്ോസ്ട്രകറ്ചർ ആൻഡറ് 
മഡവ�പറ് മെന്റ് വപിങ്ങപിൽ ഒരു ഡപിലസൻ ഉപവപിഭോഗും ഉണ്ോക്കോവന്നതോണറ്.

19. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിമ� പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കറ് 
സ്പിതപിവപിവരകണക്കുകൾ അത്യോന്ോലപക്ഷപിതെോണറ് അതപിനോയപി സോമൂഹപിക, 
സോ്ത്തപിക, ഭൗതപിക ലെഖ�കളുമട അടപിസ്ോനത്തപിൽ സർലവ നടത്തപി 
വപിവരങ്ങൾ ലശഖരപിക്കുന്നതപിനുും ഡോറ്യമട ഗുണലെമേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുും 
ഏകമീകൃത തലദേശ സ്വയുംഭരണ കോര്യോ�യത്തപിനറ് കമീഴപിലള്ള ലവദഗ്ദ്ധ്യും 
ഉപലയോഗപിച്ചറ് പ്രലത്യക സുംവപിധോനവും പരപിപോടപിയും രൂപമപ്ടുത്തോവന്നതോണറ്.

20. നഗരകോര്യ വകുപ്പിമ� ലെഖ�ോ ഓഫമീസുകൾ നപിർത്ത�ോക്കുന്നതപിനുും എല്ലോവപിധ 
ചുെത�കളുും പുതപിയ ജപില്ലോ കോര്യോ�യങ്ങൾക്കുറ് ലകെോറുന്നതപിനുനുള്ള 
നടപടപികൾ എടുക്കോവന്നതോണറ്.
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21. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപില�യും വകുപ്പുകളപില�യും നപി�വപിലള്ള 
ലജോ�പിഭോരമത്തക്കുറപിച്ചറ് പഠനും നടത്തപി ജമീവനക്കോമര പുനർവപിന്യ 
സപിക്കുന്നതപിനുള്ള നടപടപികൾ സ്വമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

22. നപി�വപിലള്ള ഓഡപിറ്റ് സുംവപിധോനും ശക്തപിമപ്ടുത്തപി ഏകമീകൃത വകുപ്പിനോമക 
ബോധകെോലക്കണ്തോണറ്.

23. സുംസ്ോനത�ത്തപിലും ജപില്ലോത�ങ്ങളപിലും ഏകമീകൃത കോര്യോ�യങ്ങൾ 
നപി�വപിൽ വരുന്ന സോഹചര്യത്തപിൽ വോർഷപിക പദ്തപിയമട പുലരോഗതപിയും 
നടത്തപിപ്പുും വപിശക�നും മചയ്യുന്നതപിനറ് തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പു െന്തപിയമട 
അദ്്യക്ഷതയപിൽ ഒരു ലെോണപിറ്റപിങറ്   കമ്പിറ്പി രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

24. നപി�വപിലള്ള ചമീഫറ് ടൗൺ പ്ലോനർ ലെധോവപിയോയള്ള വപിജപി�ൻസപിമന ഏലകോപപിത 
തലദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്പിമന് മപോതു വപിജപി�ൻസറ് ഓഫമീസറ് സുംവപിധോനെോയപി 
പുനഃസുംഘടപിപ്പിക്കോവന്നതോണറ്.

25. ഗ്ോെ പഞ്ോയത്തുകൾക്കുലപോലും സുപ്രമീുംലകോടതപിവമര ലകസറ് നടലത്തണ് 
സോഹചര്യും ഉള്ളതപിനോൽ തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ജപില്ലോത�ത്തപിൽ 
നപിയെസഹോയും നൽകുന്നതപിനറ് സുംവപിധോനും ഉണ്ോലക്കണ്തോണറ്.

26. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിൽ എടുക്കുന്ന തമീരുെോനങ്ങളപിൽ ഒരു പൗരനറ് 
എമന്കേപിലും തരത്തപിൽ പരോതപി ഉമണ്കേപിൽ രേപിബയൂണ�പിമന സെമീപപിക്കുന്നതപിനു 
മുലന്ന ജപില്ലോത�ത്തപിൽ പ്രശറ് ന പരപിഹോരത്തപിനറ് ജപില്ലോ ലജോയപിന്റ് ഡയറക്ടറുമട 
ചുെത�യപിൽ ഒരു പരോതപി പരപിഹോര സുംവപിധോനും രൂപമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

27. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കറ് ഗുണലെമേയള്ള ലപ്രോജക്ടുകൾ തയ്യോറോ 
ക്കോൻ സഹോയപിക്കുന്നതപിനറ് ജപില്ലോത� ലപ്രോജക്ററ് ലകന്ദങ്ങൾ ആരുംഭപിലക്ക 
ണ്തോണറ്.

28. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിൽ ലജോ�പിമചയ്യുന്ന ജമീവനക്കോർക്കറ് വപികസന, 
ലക്ഷെ, ഭരണനപിർവഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളുെോയപി ബന്ധമപ്ട്ട ഔലദ്യഗപിക 
നോെങ്ങൾ നൽകോവന്നതോണറ് (റപിലസോഴറ് സറ് മെോബല�സർ അസപി്റേന്റ്/
െോലനജർ, പ്ലോൻ അസപി്റേന്റ്/െോലനജർ, �ോന്റ് ഡവ�പ്റ് മെന്റ് അസപി്റേന്റ്/
െോലനജർ) തുടങ്ങപിയവ.

29. സെഗ്െോയ നഗരോസൂത്രണത്തപിനറ് പ്രോമുഖ്യും ഉണ്ോവന്നതപിനുലവണ്പി 
എല്ലോ മുൻസപിപ്ൽ ലകോർപ്ലറഷനുകളപിലും അർബൻ പ്ലോനറുമട ലസവനും 
�ഭ്യെോക്കവന്നതോണറ്. കൂടോമത ഒലരോ ഉപജപില്ലോ ലെഖ�കൾക്കുും സെഗ്െോയ 
ആസൂത്രണും �ഭ്യെോക്കുന്നതപിനറ് സബറ് റമീജണൽ പ്ലോനറുമട ലസവനും 
�ഭ്യെോക്കോവന്നതോണറ്.

30. പ്പികറ് മഹൽത്തറ് ആൻഡറ്  എൻവലയോൺമെന്റ് െോലനജറ് മെന്പിനു കമീഴപിൽ 
നഗരസഭകളപിൽ എൻവലയോൺമെന്റ് എഞ്പിനമീയറപിങ്ങപില�ോ  എൻവലയോൺമെന്റ് 
െോലനജറ് മെന്പില�ോ ബപിരുദോനന്രബപിരുദമുള്ളവമര എൻവലയോൺമെന്റ് 
െോലനജർെോരോയപി നപിയെപിക്കോവന്നതോണറ്.
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31. ലകോർപ്ലറഷനുകളപിമ� ലജോ�പിഭോരവും പദ്തപികളുമട ലവപു�്യവും 
കണക്കപിമ�ടുത്തറ് മെക്കോനപിക്കൽ എഞ്പിനമീയർ, ഇ�ക്ട്രപിക്കൽ എഞ്പിനമീയർ, 
ഫപിനോൻഷ്യൽ ഓഫമീസർ* എന്നപിവരുമട ലസവനും �ഭ്യെോക്കോവന്നതോണറ്.

32. നഗരസഭകളപിമ� ഏറ്വും പ്രധോനമപ്ട്ട വപിഭോഗെോയ ആലരോഗ്യലെഖ�യപിൽ 
ലകോർപ്ലറഷനുകളപിൽ ലജോ�പിമചയ്യുന്ന മഹൽത്തറ് സൂപ്ർലവസർെോരപിൽ 
ഒരോൾക്കറ്  സ്ോനക്കയറ്ും നൽകപി ക്ലമീൻസപിറ്പി െോലനജരോയപി നപിയെപിക്കോവന്നതോണറ്.

33. തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളപിലും വകുപ്പിലും പ്രവർത്തനങ്ങളുമട 
ലവവപിധ്യവും സകേമീർണ്തയും കണക്കപിമ�ടുത്തു ആസൂത്രണും, എഞ്പിനമീയറപിുംഗറ്, 
െോലനജറ് മെന്റ്, കൃഷപി, പരപിസ്പിതപി പരപിപോ�നും തുടങ്ങപിയ ലെഖ�കളപിൽ 
നപിന്നുള്ള വപിദ്യോർത്പികൾക്കറ് ല്റേപ്ലന്ോടുകൂടപി ഇലന്ൺഷപിപ്റ് നൽകപി 
ഉപലയോഗപിക്കുന്നതപിനുള്ള പരപിപോടപി ആസൂത്രണും മചയ്യോവന്നതോണറ്.

34. വപിലകന്ദമീകരണവും തലദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമട പരപിഷറ് ക്കരണങ്ങളു 
െോയപി ബന്ധമപ്ട്ടറ് മസൻ കമ്പിറ്പി മുതൽ നോൾ ഇതുവമരയള്ള കമ്പിറ്പികളുമടയും 
കമ്മീഷനുകളുമടയും നപിർലദേശങ്ങൾ പരപിലശോധപിച്ചറ് കോ�പിക പ്രോധോന്യമുള്ളവ 
നടപ്ോക്കുന്നതപിനുള്ള നടപടപികൾ സ്വമീകരപിക്കോവന്നതോണറ്.

* പ്പികറ്  റപില�ഷൻസറ്  ഓഫമീസർ
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1.1  2006 ലെ ഗവർണറുലെ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം
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1.2     ലപയാതു സർവീസ് രൂപീകരണത്തിനയായുള്ള കമ്തിറ്തി രൂപീകരതിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള  
ഉത്രവ്
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1.3    ലപയാതുസർവീസ് രൂപീകരണം: കരെ്, ലപെഷ്ൽ റൂൾ തയ്യാറയാക്കുന്നതതിന് 
ലെയാക്കൽ ഗവൺലെൻറ് കമ്ീഷലന ചുെതെലപെടുത്തുന്ന സർക്കയാർ ഉത്രവ്
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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2.1    ജീവനക്കയാലര പുനർവതിന്സതിക്കുന്നത്  സംബന്തിച്്   
ലസൻ കമ്തിറ്തി കയാഴ്ചപെയാെ്  
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3.1     ഭരണഘെന 73-യാം ലഭദഗതതി നതിയെം - പട്തിക 11
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3.2     ഭരണഘെന 74-യാം ലഭദഗതതി നതിയെം - പട്തിക 12
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3.3    തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപെ് - ലപയാതുസർവീസ് രൂപീകരതിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള  
ഉത്രവ് (2011)
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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3.4  2016 ലെ ഗവർണറുലെ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം
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4.1.1   പഞ്യായത്് വകുപെതിലറെ നതിെവതിലുള്ള ഘെന
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ത്ിതല േഞ്ചായത്ന് രചാജന് സ്ചാേനങ്ങളചായ ഗ്ചാമേഞ്ചായത്ന്, പ്ചാക്ന് േഞ്ചായത്ന്, 
ജില്ചാ േഞ്ചായത്ന് എന്ിവിടങ്ങളിലല ഭരണനിർവ്വഹണവും ചുമതലകളും തചാലെപ്പറയുന് 
നിയമങ്ങലള അടിസ്ചാനമചാക്ിയചാണന് നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്തന്.

1. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് നിയമും - 1994

2. പകരള പലചാക്ൽഫണ്ന് ആഡിറ്ന് നിയമും 1994, 1996.

3. വിവരചാവകചാശ നിയമും 2005

4. പകരള ലനൽവയൽ - തണ്ണീർത്ട സുംരക്ഷണ നിയമും - 2008.

5. മഹചാത്ചാഗചാന്ി പേശണീയ ഗ്ചാമണീണ ലതചാെിലുറപ്പന് നിയമും - 2005.

6. പകരള സുംസ്ചാന പസവനചാവകചാശ നിയമും - 2012

7. പകരള തപദേശസ്വയുംഭരണ സ്ചാേനങ്ങൾ (കൂറുമചാറ്ും നിപരചാധിക്ൽ) നിയമും - 
1999.

8. പകരള നേണീതണീര സുംരക്ഷണവും മണൽ വചാരൽ നിയന്ത്രണ നിയമും - 2001

9. പകരള നഗര - ഗ്ചാമചാസൂത്ണ നിയമും - 2016 

പ്രസ്തുത നിയമങ്ങളലട ഫലപ്രേമചായ നിർവ്വഹണത്ിനന് സഹചായകമചായി തചാലെ 
പ്പറയുന് ചട്ടങ്ങൾ ബചാധകമചായിട്ടുണ്ന് .

1. പകരള ലകട്ടിട നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങൾ - 2011

2. പകരള പലചാക്ൽ ഫൺന് ആഡിറ്ന് ചട്ടങ്ങൾ - 1996

3. പകരള ലനൽവയൽ-തണ്ണീർത്ട സുംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങൾ - 2008

4. പകരള നേണീതണീര സുംരക്ഷണവും മണൽവചാരൽ നിയന്ത്രണവും ചട്ടങ്ങൾ 2002.

5. പകരള സുംസ്ചാന പസവനചാവകചാശ ചട്ടങ്ങൾ 2012.

6. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ബബലകൾ) ഉണ്ചാക്ചാനുള്ള നടേടി ക്രമും) ചട്ടങ്ങൾ 
1995.

7. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ലതരലഞെടുപ്പന് നടത്ിപ്പന് ) ചട്ടങ്ങൾ 1995.

8. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (പ്രസിഡന്ിപന്യുും ബവസന് പ്രസിഡന്ിപന്യുും 
ലതരലഞെടുപ്പന് ) ചട്ടങ്ങൾ 1995.

4.1.2   പഞ്യായത്് വകുപ്പുെയായതി ബന്ലപെട് നതിയെങ്ങളുലെയും   
ചട്ങ്ങളുലെയും െതിസ്റ് 
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9. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ഗ്ചാമസഭയുലട പയചാഗും വിളിച്ചുകൂട്ടുന്തിനുും 
നടത്തുന്തിനുമുള്ള നടേടി) ചട്ടങ്ങൾ 1995.

10. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (േഞ്ചായത്ിലന് പയചാഗ നടേടി ക്രമും) ചട്ടങ്ങൾ 1995.

11. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ആേൽകരവും അസഹ്യവമചായ വ്യചാേചാരങ്ങൾക്ും 
ഫചാക്ടറികൾക്ും ബലസൻസന് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ 1996.

12. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ഉപേ്യചാഗസ്രുലട പമൽ നിയന്ത്രണും) ചട്ടങ്ങൾ 1997.

13. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ലേചാതുമരചാമത്ന് േണികളലട നടത്ിപ്പന് ) ചട്ടങ്ങൾ 
1997.

14. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (േരിപശചാധനചാ രണീതിയുും ആഡിറ്ന് സുംവിധചാനവും) 
ചട്ടങ്ങൾ 1997.

15. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് ലറപക്ചാർഡുകളലട സൂക്ഷിപ്ും, േകർപ്പന് നൽകലുും) 
ചട്ടങ്ങൾ 1998.

16. പകരള തപദേശസ്വയുംഭരണ സ്ചാേനങ്ങൾക്പവണ്ിയുള്ള ബരൈബൂണൽ ചട്ടങ്ങൾ 
1999.

17. തപദേശസ്വയുംഭരണ സ്ചാേനങ്ങൾക്പവണ്ിയുള്ള ഓുംബുഡന് സ്ചാൻ (േരചാതി 
അപന്വചാഷണ വിചചാരണയുും പസവന വ്യവസ്കളും) ചട്ടങ്ങൾ 1999.

18. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് സ്റചാന്ിുംഗന് കമ്ിറ്ി ചട്ടങ്ങൾ 2000.

19. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (േൗരചാവകചാശ പരഖ തയ്ചാറചാക്ൽ) ചട്ടങ്ങൾ 2004

20. പകരള േഞ്ചായത്ന് രചാജന് (ലതരലഞെടുക്ലപ്പട്ട അധികചാരികളും ഉപേ്യചാഗസ്രുും 
തമ്ിലുള്ള ലതചാെിൽ േരമചായ ബന്വും ലേരുമചാറ്വും) ചട്ടങ്ങൾ 2007. 
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4.2.1  ഗ്യാെവതികസനവകുപെതിലറെ നതിെവതിലുള്ള ഘെന
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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4.3.1  നഗരഗ്യാെയാസൂത്രണ വകുപെതിലറെ ഘെന
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4.4.1  നതിെവതിലുള്ള എൻജതിനീയറതിങ് വകുപെതിലറെ ഘെന
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4.5.1  നഗരകയാര്വകുപെതിലറെ ഘെന
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4.5.2  നഗരകയാര്വകുപെതിലെ ജീവനക്കയാരുലെ വതിശദയാംശങ്ങൾ

 
 

  

44..44..22..  നനഗഗരരകകാാരരയയ  വവകുകുപ്പപ്പിിലലെെ  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  വവിിശശദദാാാംാംശശങ്ങങ്ങൾൾ  

  

നനഗഗരരകകാാരരയയ  ഡഡയയററക്ടക്ടറററററ്ററ്റിിലലെെ  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  വവിിശശദദാാാംാംശശങ്ങങ്ങൾൾ  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്കികളുലെ റേര് ശമ്പള നിരക്ക്  തസ്തികകളുലെ 
എണ്ണാം 

1 ഡയറക്ടർ  ഐഎഎസ് 1 
2 റജായിന്റ് ഡയറക്ടർ  

(ഭരണാം) 
77400-115200 1 

3 റജായിന്റ് 
ഡയറക്ടർ(ലെൽത്ത് ) 

77400-115200 1 

4 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 45800-89000 1 
5 ൊ ഓഫീസർ 45800-89000 1 
6 അഡ്മിനിറേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് 40500-85000 1 
7 ലരാവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫീസർ 40500-85000 1 
8 ലേൻഷൻ ഓഫീസർ 40500-85000 1 
9 സീനിയർ സൂരണ്ട് 36600-79200 3 
10 ജൂനിയർ സൂരണ്ട് 30700-65400 8 
11 ലഫയർ റകാപ്പി സൂരണ്ട് 30700-65400 1 
12 സി.എ.ടു.ഡയറക്ടർ (സീനിയർ) 30700-65400 1 
13 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 25200-54000 23 
14 ക്ലർക്ക് 19000-43600 23 
15 ലസെക്ഷൻ റേഡ് ടെപ്പിസ്റ്റ് 27800-59400 2 
16 സീനിയർ റേഡ് ടെപ്പിസ്റ്റ് 26500-56700 3 
17 യു.ഡി.ടെപ്പിസ്റ്റ് 25200-54000 3 
18 എൽ.ഡി.ടെപ്പിസ്റ്റ് 19000-43600 2 
19 ടൈവർ 18000-41500 1 
20 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് റേഡ് -1 17000-37500 2 
21 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 16500-35700 8 
22 ോർട്ട് ടൊം സവീപ്പർ 9340-14800+ഡിഎ 1 
23 ോർട്ട് ടൊം സവീപ്പർ 4650-6700+ഡിഎ 1 

                              ആആലലകക  9900  
 

നനഗഗരരകകാാരരയയഡഡയയററക്ടക്ടറററററ്ററ്റിിലലെെ  നനിിെെവവിിലുലുള്ളള്ള  എഎക്കക്കററണണാാമമിിക്സക്സ്്  &&  സ്റ്റസ്റ്റാാറ്ററ്റിിസ്റ്റസ്റ്റിിക്സക്സ്്  വവിിഭഭാാഗഗത്തത്തിിലലെെ  
ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  വവിിശശദദാാാംാംശശങ്ങങ്ങൾൾ  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ശമ്പള നിരക്ക് തസ്തികകളുലെ 
എണ്ണാം 

1 റിസർച്ച ്അസിസ്റ്റന്റ് 30700-65400 1 
2 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് റേഡ് -1 26500-56700 1 
3 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് റേഡ് -2 22200-48000 1 

                                        ആആലലകക  33  



258

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

 
 

 

നനഗഗരരകകാാരരയയ    ററമമഖഖെൊാ  ററജജാായയിിന്റന്റ്്  ഡഡയയററക്ടക്ടററാാഫഫിിസസിിലലെെ  നനിിെെവവിിലുലുള്ളള്ള  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  
വവിിശശദദാാാംാംശശങ്ങങ്ങൾൾ  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ശമ്പള നിരക്ക് തസ്തികകളുലെ 
എണ്ണാം 

1 റജായിന്റ് ഡയറക്ടർ  
 

77400-115200 1 

2 സീനിയർ സൂരണ്ട് 36600-79200 1 
3 ജൂനിയർ സൂരണ്ട് 30700-65400 1 
4 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 25200-54000 3 
5 ക്ലർക്ക് 19000-436000 3 
6 റകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 30700-65400 1 
7 യു.ഡി.ടെപ്പിസ്റ്റ് 25200-54000 1 
8 ടൈവർ 18000-41500 1 
9 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 17000-35700 2 
10 ോർട്ട് ടൊം സവീപ്പർ 9340-

14800+ഡിഎ 
1 

                                                              ആആലലകക  1155  
 

ററകകാാർർപ്പപ്പററററഷഷനുനുകകൾൾക്കക്ക്്  അഅനുനുവവദദിിക്കക്കലലപ്പപ്പട്ടട്ട  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ആലക 

1 ലഡേൂട്ടി ലസക്രട്ടറി 7 
2 േി.എ/ആർ.ഒ/സി.എസ്/എ.ഒ 25 
3 റവനൂ ഓഫീസർ റേഡ് II 16 
4 സൂരണ്ട് 110 
5 ലെഡ് ക്ലർക്ക്/റവനൂ ഇൻലെക്ടർ 74 
6 റകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 15 
7 ലഫയർറകാപ്പി സൂരണ്ട് 7 
8 ടെപ്പിസ്റ്റ് 59 
9 ടെറേറിയൻ 13 
10 ടെറേറിയൻ അറ്റൻഡർ 1 
11 എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ 521 
12 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 497 
13 ലെൽത്ത് ഓഫീസർ 9 
14 ലെൽത്ത് സൂപ്പർടവസർ 9 
15 ഒന്ാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 23 
16 രണ്ടാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 78 
17 ഒന്ാാം റേഡ് ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 100 
18 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 212 
19 ജൂനിയർ േബ്ലിക് ലെൽത്ത് നഴ്സ് 95 
20 ലവറ്ററിനറി സർജൻ 6 

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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21 ഫാർമസിസ്റ്റ് 12 
22 റെഡി ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ 3 
23 അസിസ്റ്റന്റ് റൊമിറയാപ്പതി ഓഫീസർ 1 
24 ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറൊപ്പതി 6 
25 ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർറവദ 2 
26 റ്റി,ബി,ലെഷയെിസ്റ്റ 1 
27 ററഡിറയാ ോഫർ 1 
28 ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയുർറവദാം 2 
29 കലമ്പൌണ്ടർ 1 
30 ടൈവർ റേഡ് II (എൽ.ഡി.വി) 59 
31 ടൈവർ റേഡ് II (എച്ച.്ഡി.വി) 55 
32 ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറററ്റർ 2 
33 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗടനസർ 8 
34 റസാഷയൽ വർക്കർ 3 
35 െീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് 1 
36 അസിസ്റ്റന്റ് റരജക്ട് ഓഫീസർ 1 
37 ലമക്കാനിക് 2 
38 െിഫ്റ്റ് ഓപ്പറററ്റർ 5 
39 ഇെക്ട്രീഷയൻ 3 
40 സാർജന്റ് 5 
41 ൊന്റ് ലെനുർ റകാ ഓർഡിറനറ്റർ 1 
42 േി.ബി.എക്സ് ഓപ്പറററ്റർ 7 
43 വർക്ക് റഷാപ്പ് ക്ലീനർ 4 
44 കാർപ്പന്റർ 3 
45 ററാഡ് ററാളർ ടൈവർ 5 
46 ഫിറ്റർ 3 
47 അസിസ്റ്റന്റ് കൂറററ്റർ 2 
48 പ്ലമ്പിാംഗ് ഇൻലെക്ടർ 1 
49 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 287 
50 ഫീലമയിൻ അറ്റൻഡന്റ് 59 
51 ലെയിൻമാൻ 20 
52 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 14 
53 ലമയിൽ അറ്റൻഡന്റ് 4 
54 നഴ്സറി സ്കൂൾ െീച്ചർ 29 
55 ആയ 2 
56 റെഡി അറ്റൻഡർ 5 
57 റെഡി അസിസ്റ്റന്റ് 2 
58 ഡറഫദാർ 10 
59 ലവൽഡർ 1 
60 ക്ലീനർ 26 
61 ലെൽപ്പർ 1 
62 ഗാർഡർ 8 
63 കുക്ക് 3 
64 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 3309 

                                                                                                                  ആആലലകക  55885566  

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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നനഗഗരരസസഭഭകകളളിിലലെെ  കകണ്ടണ്ടിിജജന്റന്റ്്  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  എഎണ്ണണ്ണാംാം  

കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി II 
67 6163 

 

 

തൃതൃശൂശൂർർ  നനഗഗരരസസഭഭയയിിലലെെ  ഇഇെെക്ട്രക്ട്രിിസസിിറ്ററ്റിി  വവിിഭഭാാഗഗാംാം  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  നനിിെെവവിിലലെെ  ആആലലകക  എഎണ്ണണ്ണാംാം  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് എണ്ണാം 

1 ഇെക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ 1 
2 സീനിയർ സൂരണ്ട് 9 
3 സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് 23 
4 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷയർ 23 
5 എൽ.ഡി.ടെപ്പിസ്റ്റ്/ജൂനിയർ ലഫയർറകാപ്പി 

അസിസ്റ്റന്റ് 
2 

6 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 6 
7 വാച്ചമ്ാൻ 4 
8 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 9 
9 സബ് എഞ്ചിനീയർ 17 
10 ഓവർസീയർ 27 
11 മീറ്റർ ലമക്കാനിക് 1 
12 ടെമാൻ റേഡ് I 36 
13 ടെമാൻ റേഡ് II 15 
14 ഇെക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ 50 
15 ടൈവർ 5 
16 ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ 1 

                                                                                              ആആലലകക  222299  
 

ററസസാാണണൽൽ  ഓഓഫഫീീസുസുകകളുളുലലെെ  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  ((ററസസാാണണൽൽ  ഓഓഫഫീീസുസുകകൾൾ  4422))  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ആലക 

1 േി.എ/ആർ.ഒ/സി.എസ്/എ.ഒ 4 
2 സൂരണ്ട് 49 
3 സീനിയർ ക്ലാർക്ക് 167 
4 ക്ലാർക്ക് 206 
5 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 95 
6 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 5 
7 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 16 

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

 
 

 

  

നനഗഗരരസസഭഭകകളളിിലലെെ  കകണ്ടണ്ടിിജജന്റന്റ്്  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  എഎണ്ണണ്ണാംാം  

കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി II 
67 6163 

 

 

തൃതൃശൂശൂർർ  നനഗഗരരസസഭഭയയിിലലെെ  ഇഇെെക്ട്രക്ട്രിിസസിിറ്ററ്റിി  വവിിഭഭാാഗഗാംാം  ജജീീവവനനക്കക്കാാരുരുലലെെ  നനിിെെവവിിലലെെ  ആആലലകക  എഎണ്ണണ്ണാംാം  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് എണ്ണാം 

1 ഇെക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ 1 
2 സീനിയർ സൂരണ്ട് 9 
3 സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് 23 
4 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്/ കാഷയർ 23 
5 എൽ.ഡി.ടെപ്പിസ്റ്റ്/ജൂനിയർ ലഫയർറകാപ്പി 

അസിസ്റ്റന്റ് 
2 

6 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 6 
7 വാച്ചമ്ാൻ 4 
8 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 9 
9 സബ് എഞ്ചിനീയർ 17 
10 ഓവർസീയർ 27 
11 മീറ്റർ ലമക്കാനിക് 1 
12 ടെമാൻ റേഡ് I 36 
13 ടെമാൻ റേഡ് II 15 
14 ഇെക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ 50 
15 ടൈവർ 5 
16 ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ 1 

                                                                                              ആആലലകക  222299  
 

ററസസാാണണൽൽ  ഓഓഫഫീീസുസുകകളുളുലലെെ  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  ((ററസസാാണണൽൽ  ഓഓഫഫീീസുസുകകൾൾ  4422))  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ആലക 

1 േി.എ/ആർ.ഒ/സി.എസ്/എ.ഒ 4 
2 സൂരണ്ട് 49 
3 സീനിയർ ക്ലാർക്ക് 167 
4 ക്ലാർക്ക് 206 
5 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 95 
6 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 5 
7 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 16 

 
 

8 ഓവർസീയർ റേഡ് I 26 
9 ഓവർസീയർ റേഡ് II 19 
10 ഓവർസീയർ റേഡ് III 24 
11 ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് I 19 
12 ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 8 
13 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 55 
14 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് I 11 
15 ജൂനിയർ േബ്ലിക് ലെൽത്ത് നഴ്സ് 8 
16 റവനു ഓഫീസർ 8 
17 റവനു ഇൻലെക്ടർ 41 
18 ടെപ്പിസ്റ്റ് 19 
19 ടൈവർ 22 
20 ടെറേറിയൻ 15 
21 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 4 
22 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 45 
23 ഫൂൾടൊം സവീപ്പർ 164 

                                                                                                                  ആആലലകക  11003300  
 

 സസാംാംസ്ഥസ്ഥാാനനലലത്തത്ത  നനഗഗരരസസഭഭകകളളിിലലെെ  ആആലലകക  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് എണ്ണാം 

1 ലഡേൂട്ടി ലസക്രട്ടറി 7 
2 േി.എ/ആർ 36 
3 റവനു ഓഫീസർ II 37 
4 സൂരണ്ട് 268 
5 ലെഡ് ക്ലാർക്ക്/റവനു ഇൻലെക്ടർ 224 
6 റകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 16 
7 ലഫയർ റകാപ്പിസൂരണ്ട് 7 
8 ടെപ്പിസ്റ്റ് 179 
9 ടെറേറിയൻ 65 
10 ടെറേറി അറ്റൻഡർ 1 
11 എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ 1335 
12 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 1283 
13 ലെൽത്ത് ഓഫീസർ 13 
14 ലെൽത്ത് സൂപ്പർടവസർ 46 
15 ഒന്ാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 112 
16 രണ്ടാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 147 
17 ഒന്ാാം റേഡ് ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 224 
18 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 507 
19 ജൂനിയർ േബ്ലിക് ലെൽത്ത് നഴ്സ് 202 
20 ലവറ്റിനറി സർജൻ 6 
21 ഫാർമസിസ്റ്റ് 12 
22 ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയുർറവദാം 2 
23 റെഡി ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ 3 

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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24 അസിസ്റ്റന്റ് റൊമിറയാപ്പതി ഓഫീസർ 1 
25 ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറൊപ്പതി 6 
26 ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർറവദാം 2 
27 റ്റി.ബി.ലെഷയെിസ്റ്റ് 1 
28 ററഡിറയാ ോഫർ 1 
29 കമ്പuണ്ടർ 1 
30 ടൈവർ റേഡ് II (എൽ.ഡി.വി) 180 
31 ടൈവർ റേഡ് II (എച്ച.്ഡി.വി) 102 
32 ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറററ്റർ 2 
33 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗടനസർ 8 
34 റസാഷയൽ വർക്കർ 3 
35 െീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് 1 
36 അസിസ്റ്റന്റ് റരാജക്ട് ഓഫീസർ 1 
37 ലമക്കാനിക് 2 
38 െിഫ്റ്റ് ഓപ്പറററ്റർ 5 
39 ഇെക്ട്രീഷയൻ 3 
40 സാർജന്റ് 5 
41 ൊന്റ് ലെനൂർ റകാ ഓർഡിറനറ്റർ 1 
42 േി.ബി.എക്സ് ഓപ്പറററ്റർ 7 
43 വർക്ക്റഷാപ്പ് ക്ലീനർ 4 
44 കാർപ്പന്റർ 3 
45 ററാഡ് ററാളർ ടൈവർ 7 
46 ഫിറ്റർ 3 
47 അസിസ്റ്റന്റ് കൂറററ്റർ 2 
48 പ്ലാംബിാംഗ് ഇൻലെക്ടർ 1 
49 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 850 
50 ഫീലമയിൽ അറ്റൻഡന്റ് 102 
51 ലെയിൻമാൻ 42 
52 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 21 
53 ലമയിൻ അറ്റൻഡന്റ് 4 
54 നഴ്സറി സ്കൂൾെീച്ചർ 37 
55 ആയ 2 
56  റെഡി അറ്റൻഡർ 5 
57 റെഡി അസിസ്റ്റന്റ് 2 
58 ഡറഫദാർ 10 
59 ലവൽഡർ 1 
60 ക്ലീനർ 26 
61 ലെൽപ്പൃർ 1 
62 ഗാർഡനർ 8 
63 കുക്ക് 3 
64 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 6230 

                                                                                                                                          ആആലലകക  1122442288  
 

 

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

 
 

24 അസിസ്റ്റന്റ് റൊമിറയാപ്പതി ഓഫീസർ 1 
25 ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറൊപ്പതി 6 
26 ലമഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർറവദാം 2 
27 റ്റി.ബി.ലെഷയെിസ്റ്റ് 1 
28 ററഡിറയാ ോഫർ 1 
29 കമ്പuണ്ടർ 1 
30 ടൈവർ റേഡ് II (എൽ.ഡി.വി) 180 
31 ടൈവർ റേഡ് II (എച്ച.്ഡി.വി) 102 
32 ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറററ്റർ 2 
33 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗടനസർ 8 
34 റസാഷയൽ വർക്കർ 3 
35 െീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് 1 
36 അസിസ്റ്റന്റ് റരാജക്ട് ഓഫീസർ 1 
37 ലമക്കാനിക് 2 
38 െിഫ്റ്റ് ഓപ്പറററ്റർ 5 
39 ഇെക്ട്രീഷയൻ 3 
40 സാർജന്റ് 5 
41 ൊന്റ് ലെനൂർ റകാ ഓർഡിറനറ്റർ 1 
42 േി.ബി.എക്സ് ഓപ്പറററ്റർ 7 
43 വർക്ക്റഷാപ്പ് ക്ലീനർ 4 
44 കാർപ്പന്റർ 3 
45 ററാഡ് ററാളർ ടൈവർ 7 
46 ഫിറ്റർ 3 
47 അസിസ്റ്റന്റ് കൂറററ്റർ 2 
48 പ്ലാംബിാംഗ് ഇൻലെക്ടർ 1 
49 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 850 
50 ഫീലമയിൽ അറ്റൻഡന്റ് 102 
51 ലെയിൻമാൻ 42 
52 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 21 
53 ലമയിൻ അറ്റൻഡന്റ് 4 
54 നഴ്സറി സ്കൂൾെീച്ചർ 37 
55 ആയ 2 
56  റെഡി അറ്റൻഡർ 5 
57 റെഡി അസിസ്റ്റന്റ് 2 
58 ഡറഫദാർ 10 
59 ലവൽഡർ 1 
60 ക്ലീനർ 26 
61 ലെൽപ്പൃർ 1 
62 ഗാർഡനർ 8 
63 കുക്ക് 3 
64 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 6230 

                                                                                                                                          ആആലലകക  1122442288  
 

 

 
 

ററേേഡഡ്്  II  നനഗഗരരസസഭഭകകൾൾക്കക്ക്്  അഅനുനുവവദദിിക്കക്കലലപ്പപ്പട്ടട്ട  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  ((ററേേഡഡ്്  IIനനഗഗരരസസഭഭകകൾൾ  --  2277))  

  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ആലക 

1 േി.എ/ആർ.ഒ/സി.എസ്/എ.ഒ 11 
2 റവനു ഓഫീസർ റേഡ് II 17 
3 സൂരണ്ട് 75 
4 ലെഡ് ക്ലാർക്ക് /റവനു ഇൻലെക്ടർ 66 
5 എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ 383 
6 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 369 
7 റകാൺഫിഡൻഷയൽ അസിസ്റ്റന്റ് 1 
8 ടെപ്പിസ്റ്റ് 56 
9 ടെറേറിയൻ 21 
10 ലെൽത്ത് ഓഫീസർ 4 
11 ലെൽത്ത് സൂപ്പർടവസർ 23 
12 ഒന്ാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 29 
13 രണ്ടാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 48 
14 ഒന്ാാം റേഡ് ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 59 
15 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 138 
16 ജൂനിയർ േബ്ലിക് ലെൽത്ത് നഴ്സ് 45 
17 ടൈവർ റേഡ് II (എൽ.ഡി.വി) 59 
18 ടൈവർ റേഡ് II (എച്ച.്ഡി.വി) 33 
19 ററാഡ് ററാളർ ടൈവർ 2 
20 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 265 
21 ഫീലമയിൽ അറ്റൻഡന്റ് 26 
22 ലെയിൻമാൻ 13 
23 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 4 
24 നഴ്സറി സ്കൂൾെീച്ചർ 5 
25 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 1598 

                                                                                                                                ആആലലകക  33335500  
  

ററേേഡഡ്്  IIII  നനഗഗരരസസഭഭകകൾൾക്കക്ക്്  അഅനുനുവവദദിിക്കക്കലലപ്പപ്പട്ടട്ട  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  ((ററേേഡഡ്്  IIII  നനഗഗരരസസഭഭകകൾൾ  --  3300))  

  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ആലക 

1 റവനു ഓഫീസർ റേഡ് II 4 
2 സൂരണ്ട് 51 
3 ലെഡ് ക്ലാർക്ക് /റവനു ഇൻലെക്ടർ 54 
4 ടെപ്പിസ്റ്റ് 34 
5 എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ 275 
6 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 261 

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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7 ലെൽത്ത് സൂപ്പർടവസർ 14 
8 ഒന്ാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 30 
9 രണ്ടാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 21 
10 ഒന്ാാം റേഡ് ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 35 
11 ജൂനിയർ േബ്ലിക് ലെൽത്ത് നഴ്സ് 32 
12 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 96 
13 ടൈവർ റേഡ് II (എ.ഡി.വി) 32 
14 ടൈവർ റേഡ് II (എച്ച.്ഡി.വി) 12 
15 ടെറേറിയൻ 29 
16 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 175 
17 ഫീലമയിൽ അറ്റൻഡന്റ് 16 
18 ലെയിൻമാൻ 9 
19 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 2 
20 നഴ്സറി സ്കൂൾ െീച്ചർ 3 
21 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 627 

                                                                                                                                ആആലലകക  11881122  
  

ററേേഡഡ്്  IIIIII  നനഗഗരരസസഭഭകകൾൾക്കക്ക്്  അഅനുനുവവദദിിക്കക്കലലപ്പപ്പട്ടട്ട  തതസ്തസ്തിികകയുയുാംാം  എഎണ്ണണ്ണവവാംാം  ((ററേേഡഡ്്  IIIIII  നനഗഗരരസസഭഭകകൾൾ  --  
3300))  

ക്രമ 
നമ്പർ 

തസ്തികയുലെ റേര് ആലക 

1 സൂരണ്ട് 32 
2 ലെഡ് ക്ലാർക്ക് /റവനു ഇൻലെക്ടർ 30 
3 ടെപ്പിസ്റ്റ് 30 
4 എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക്/ബിൽ കളക്ടർ 156 
5 സീനിയർ ക്ലർക്ക് 156 
6 ഒന്ാാം റേഡ് ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 30 
7 ഒന്ാാം റേഡ് ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ 30 
8 ജൂനിയർ േബ്ലിക് ലെൽത്ത് നഴ്സ് 30 
9 ജൂനിയർ ലെൽത്ത് ഇൻലെക്ടർ റേഡ് II 61 
10 ടൈവർ റേഡ് II (എ.ഡി.വി) 30 
11 ടൈവർ റേഡ് II (എച്ച.്ഡി.വി) 2 
12 ടെറേറിയൻ 2 
13 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് 123 
14 ഫീലമയിൽ അറ്റൻഡന്റ്  1 
15 ടനറ്റ് വാച്ചമ്ാൻ 1 
16 കണ്ടിജന്റ് വർക്കർ 696 

                                                                                                                                            ആആലലകക  11441100  
  

  

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

4.5.3  നഗരകയാര്വകുപ്പുെയായതി ബന്ലപെട് നതിയെങ്ങളും ചട്ങ്ങളും 
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

4.5.4  മുനതിസതിപെൽ ലകയാെൺ സർവീസ് - നതിയെലഭദഗതതി
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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5.1     ലകരള പഞ്യായത്് സർവീസ് ലപെഷ്ൽ റൂൾസ്, 2006
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അനുബന്ധം

5.2   ലകരള മുനതിസതിപെൽ ലകയാെൺ സർവീസ്  
(െതിനതിസ്റീരതിയൽ ആൻഡ് റവനയൂ ബ്യാഞ്് )
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5.3    ലകരള ലസ്ററ്് അർബൻ അഫലയഴ്് ലപെഷ്ൽ റൂൾ
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അനുബന്ധം

5.4   ലകരള ൌൺ ആൻഡ് കൺട്തി പ്യാനതിങ്  സർവീസ് റൂൾസ്
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5.5     ലകരള ൌൺ ആൻഡ് കൺട്തി പ്യാനതിങ് സലബയാർഡതിലനറ്് റൂൾസ്
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അനുബന്ധം

5.6   ലകരള ലസ്ററ്് റൂറൽ ലഡവെപ്ലെൻറ് സർവീസ് ലപെഷ്ൽ റൂൾസ്
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

5.7   ലകരള ജനറൽ സലബയാർഡതിലനറ്് സർവീസ് - റൂറൽ ലഡവെപ്ലെൻറ്  
ഡതിപെയാർട്്ലെൻറ് ലപെഷ്ൽ റൂൾസ്
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അനുബന്ധം

5.8    ലകരള ലസ്ററ്് റൂറൽ ലഡവെപ്ലെൻറ് എക്്റ്ൻഷൻ ലട്യതിനതിങ്  
ലസറെറുകൾ
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5.9   ലകരള ലെയാക്കൽ ലസൽഫ് ഗവൺലെൻറ് എൻജതിനീയറതിങ്  
സർവീസ് ലപെഷ്ൽ റൂൾസ്
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അനുബന്ധം

5.10     ലകരള ലെയാക്കൽ ലസൽഫ് ഗവൺലെൻറ് എൻജതിനീയറതിങ്  
സലബയാർഡതിലനറ്് സർവ്ീസ് ലപെഷ്ൽ റൂൾസ്
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5.11   ലസക്രലട്റതിലയറ്തിലെ തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപെതിൽ നെത്തിയ  
ഏകീകരണ ഉത്രവ്
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച



287

അനുബന്ധം

6.1.1  ചട്ങ്ങൾ തയ്യാറയാക്കുന്നതതിനുള്ള വതിവരങ്ങൾ ലശഖരതിച് ലപ്രലഫയാെ
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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6.1.2  ലശഖരതിച് വതിവരങ്ങൾ അനുസരതിച്് തയ്യാറയാക്കതിയ തയാരതെ്പട്തിക
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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അനുബന്ധം

....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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Sl. 
No.

Date/Time Name of Associa-
tion/ Organisation

Name of  
Participations

Position Secretary/
President office

1 13.02.2017  
11A.M

എൻ.ജി.ഒ. 
അപസചാസിപയഷൻ

ചവറ ജയകുമചാർ സുംസ്ചാന ബവസന് 
പ്രസിഡന്ന്

2 13.02.2017 എൻ.ജി.ഒ. 
അപസചാസിപയഷൻ

എ.എും. ജചാഫർഖചാൻ സുംസ്ചാന ലസക്രട്ടറി

3 13.02.2017 എൻ.ജി.ഒ. 
അപസചാസിപയഷൻ

അരുമചാനൂർ മപനചാജന് സുംസ്ചാന ലസക്രട്ടറി

4 13.02.2017  
2 PM

ലക.ജി.ഒ.എ പഡചാ. ഏ. 
സുഹൃതന്കുമചാർ

5 13.02.2017 ലക.ജി.ഒ.എ പഡചാ.എസന്.
ആർ.പമചാഹനചന്ദ്രൻ

6 13.02.2017 ലക.ജി.ഒ.എ പഡചാ.ലക.
എും.േിലണീേന്

7 13.02.2017 ലക.ജി.ഒ.എ ടി.എസന്.രഘുലചാൽ

8 14.02.2017 11 AM എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ എൻ.കൃഷ്ണപ്രസചാേന്

9 14.02.2017 എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ ലക.സുന്ദരരചാജൻ

10 14.02.2017 എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ റ്ി.സി.മചാത്തുക്ട്ടി

11 14.02.2017 2PM ലക.ജി.ഒ.യു. സി.രചാജൻ േിള്ള പ്രസിഡന്ന്

12 14.02.2017 ലക.ജി.ഒ.യു. എസന്.അജയൻ ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

13 14.02.2017 ലക.ജി.ഒ.യു. ലജ.രചാപജന്ദ്രൻ നചായർ

14 15.02.2017 11 AM പജചായിന്ന്  കൗൺസിൽ എസന്.വിജയകുമചാരൻ 
നചായർ

ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

15 15.02.2017 പജചായിന്ന്  കൗൺസിൽ ലക.എ.സമണീൻഷചാ സുംസ്ചാനക്മ്ിറ്ി 
അുംഗും

16 15.02.2017 പജചായിന്ന്  കൗൺസിൽ എ.നിസചാറുദേണീൻ സുംസ്ചാനക്മ്ിറ്ി 
അുംഗും

17 15.02.2017 പജചായിന്ന്  കൗൺസിൽ തപഖഷന് എസന്.ആർ സുംസ്ചാന 
കൗൺസിൽ അുംഗും

18 15.02.2017 പജചായിന്ന്  കൗൺസിൽ ലക.എും.
ഫിലിപപ്പചാസന്

സുംസ്ചാന 
കൗൺസിൽ അുംഗും

19 16.02.2021 11 AM എസന് .ഇ.യു. നസിും ഹരിപ്പചാടന് പ്രസിഡന്ന്

20 16.02.2021 എസന് .ഇ.യു. എ.എും.അബൂബക്ർ ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

21 16.02.2021 എസന് .ഇ.യു. സിബി മുഹമ്േന് രൈഷറർ

22 17.02.2021 2 PM ലക.എും.സി.എസന് .യു. വി.സുപരഷന് കുമചാർ

23 17.02.2021 ലക.എും.സി.എസന് .യു. എും.പ്രശചാന്ന്

24 17.02.2021 ലക.എും.സി.എസന് .യു. ലക.ലക.ശശികുമചാർ

25 17.02.2021 ലക.എും.സി.എസന് .യു. ആർ. രവണീന്ദ്രൻ

26 17.02.2021 11 AM എൻ.ജി.ഒ. സുംഘന് േി.സുനിൽ കുമചാർ സുംസ്ചാന പ്രസിഡന്ന്

27 17.02.2021 എൻ.ജി.ഒ. സുംഘന് എസന്.ലക.ജയകുമചാർ ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

28 17.02.2021 11 AM ലക.എും.സി.എസന് .എ ബി.ശശികുമചാർ

29 20.02.2017 ലക.എും.സി.എസന് .എ എും.വസന്ൻ

6.1.3.   ലെയാക്കൽ ഗവൺലെറെ് കമ്ീഷനും സംഘെനയാ പ്രതതിനതിധതികളുെയായുള്ള 
ചർച്
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30 20.02.2017 ലക.എും.സി.എസന് .എ േി.ഐ. 
പജക്ബന്സൺ

ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

31 20.02.2017 ലക.എും.സി.എസന് .എ വിൻസന്ന്.ഇ

32 21.02.2017 ലക.േി.ഇ.ഒ. സചായൂർപേവൻ

33 21.02.2017 ലക.േി.ഇ.ഒ. പടചാമി പജചാൺ

34 21.02.2017 ലക.േി.ഇ.ഒ. അബ്ദുള്ള വി.എും

35 21.02.2017 ലക.േി.ഇ.ഒ. സനിൽ കുമചാർ.ജി

36 21.02.2017 2 PM ലക ആർ ഡി ഇ ഒ ബിജു.േി.ലജ പ്രസിഡന്ന്

37 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ റ്ി.േിലണീേന് കുമചാർ ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

38 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ പജചാഷി പജചാസഫന് ലസക്രട്ടറി

39 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ മൻസൂറലി.എും

40 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ മപനചാജന് ബചാബു.
േി.വി

41 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ അബ്ദുൾ 
ഗഫൂർ.എ.ബി

42 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ പജചാർജ്ന് 
അപലചാെന് സിയസ്ന് 

43 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ പതചാമസന് പജചാൺ

44 21.02.2017 ലക ആർ ഡി ഇ ഒ കുഞെിക്ട്ടി ടി.

45 22.02.2017 11 AM ആർ ഡി ഒ എ ഉണ്ി ലക.ഇ.

46 22.02.2017 ആർ ഡി ഒ എ എസ്ന്. വിക്രമൻ 
ആശചാരി

47 22.02.2017 ആർ ഡി ഒ എ ശ്ണീകുമചാരൻ സി.വി.

48 22.02.2017 ആർ ഡി ഒ എ ജയരചാജന് എും.നചായർ

49 22.02.2017 2 PM ലക എും സി  
എസന് എഫന്

വിപനചാേന് കുമചാർ 
എസന്.എ

50 22.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എഫന്

ബഫസൽ എ.

51 22.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എഫന്

രചാപജഷന് കുമചാർ േി.

52 22.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എഫന്

എും.മുഹമ്േന് 
ആരിഫന് ഖചാൻ

53 23.02.2017 11 AM ലക േി ഇ എഫന് ഷചാജഹചാൻ എ.

54 23.02.2017 ലക േി ഇ എഫന് എസന്.എൻ. പ്രപമചാേന്

55 23.02.2017 ലക േി ഇ എഫന് ജയേചാൽ.എും

56 23.02.2017 2 PM ലക എും സി  
എസന് എസന്

സചാബു േി.ലക. പസ്ററ്ന് ജനറൽ 
ലസക്രട്ടറി

57 23.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എസന്

േി കുമചാർ സുംസ്ചാന ബവസന് 
പ്രസിഡന്ന്

58 23.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എസന്

ജയശ്ണീ എസന്. പസ്ററ്ന് ബവസന് 
പ്രസിഡന്ന്

59 23.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എസന്

പ്രപമചാേന് േി. േിള്ള പസ്ററ്ന് ലസക്രട്ടറി

60 23.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എസന്

അനിൽകുമചാർ േി. പസ്ററ്ന് രൈഷറർ
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61 23.02.2017 ലക എും സി  
എസന് എസന്

ലക.ലക. പമചാഹനൻ 
നചായർ

പ്രസിഡന്ന്

62 02.03.2017 11 AM എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

സിറിൽ വി.എും. എക്ികയൂട്ടണീവന് 
എഞ്ിനിയർ

63 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

ലക.റ്ി. സചാജൻ പസ്ററ്ന് ജനറൽ 
ലസക്രട്ടറി

64 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

പജചാജി പേചാൾ പസ്ററ്ന് രൈഷറർ

65 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

പശചാഭന കുമചാരി ബി. അസിസ്റന്ന് 
എക്ികയൂട്ടണീവന് 
എഞ്ിനണീയർ

66 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

ഷബചാന ലക. അസിസ്റന്ന് 
എക്ികയൂട്ടണീവന് 
എഞ്ിനണീയർ

67 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

അപശചാകൻ റ്ി.എും. അസിസ്റന്ന് 
എക്ികയൂട്ടണീവന് 
എഞ്ിനണീയർ

68 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

ഗുംഗ ആർ.എസന്. അസിസ്റന്ന് 
എക്ികയൂട്ടണീവന് 
എഞ്ിനണീയർ

69 02.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
എഞ്ിനിപയഴ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

പഗചാേകുമചാർ 
വി.എസന്. - do -

70 02.03.2017 2 PM അപസചാസിപയഷൻ 
ഓഫന് എഞ്ിനണീപയഴ്ന് 

പകരള

ലക.സുന്ദരൻ

71 02.03.2017 അപസചാസിപയഷൻ 
ഓഫന് എഞ്ിനണീപയഴ്ന് 

പകരള

പജചാഷി.ലക.എ

72 02.03.2017 അപസചാസിപയഷൻ 
ഓഫന് എഞ്ിനണീപയഴ്ന് 

പകരള

രഞ്ി

73 02.03.2017 അപസചാസിപയഷൻ 
ഓഫന് എഞ്ിനണീപയഴ്ന് 

പകരള

എ.മുഹമ്േന് 
അഷറഫന്

74 02.03.2017 പകരള എൽ എസന്  ജി ഡി 
മിനിസ്റണീരിയൽ സ്റചാഫന് 

അപസചാസിപയഷൻ

േി.ജി.സത്യരചാജന്

75 02.03.2017 പകരള എൽ 
എസന്  ജി ഡി 

മിനിസ്റണീരിയൽ സ്റചാഫന് 
അപസചാസിപയഷൻ

അഷറഫന്.ലക

76 02.03.2017 പകരള എൽ 
എസന്  ജി ഡി 

മിനിസ്റണീരിയൽ സ്റചാഫന് 
അപസചാസിപയഷൻ

ഷണീല കുമചാരി.എസന്

77 03.03.2017 11 AM ലക എും സി ഡ്്യു എഫന് േി.ലക.സ്കന്ദ കുമചാർ



308

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

78 03.03.2017 - do - സി.എച്ചന്.രചാജൻ

79 03.03.2017 - do - എ.അബ്ദുൽ ബഷണീർ

80 03.03.2017 - do - വി.ആർ.വിജയകുമചാർ ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

81 03.03.2017 2 PM എൻ ജി ഒ ലസന്ർ േനവൂർ നചാസർ പ്രസിഡന്ന്

82 03.03.2017 എൻ ജി ഒ ലസന്ർ ബിന്ദുലചാൽ ചിറപമൽ തിരുവനന്പുരും  
ജില്ചാ പ്രസിഡന്ന്

83 03.03.2017 എൻ ജി ഒ ലസന്ർ ജി.സജിപ്പിള്ള സുംസ്ചാന ലസക്രട്ടറി

84 03.03.2017 എൻ ജി ഒ ലസന്ർ ബന്ി സി.  
ചിരബിറ

സുംസ്ചാന ജനറൽ 
ലസക്രട്ടറി

85 03.03.2017 
4.30 PM

എൽ എസന് ജി ഡി 
എഞ്ിനണീയറിുംഗന് 

വിങ്ങന്

ഷചാനവചാസന്.എും

86 03.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി 
എഞ്ിനണീയറിുംഗന് 

വിങ്ങന്

ഷചാജഹചാൻ 
എും.എസന്

87 03.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി 
എഞ്ിനണീയറിുംഗന് 

വിങ്ങന്

വി.ലക.ഹരികുമചാർ

88 03.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി 
എഞ്ിനണീയറിുംഗന് 

വിങ്ങന്

അവിനചാഷന്  
പജ്യചാതി ലക.ലക.

89 03.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി 
എഞ്ിനണീയറിുംഗന് വിങ്ങന്

ബഷജു കുമചാർ.േി

90 04.03.2017 11 AM ലക ഇ േി എസന് എ എ.വി.അജികുമചാർ

91 04.03.2017 ലക ഇ േി എസന് എ എൻ.എും.പമചാഹനൻ

92 04.03.2017 ലക ഇ േി എസന് എ പസചാണി മചാത്യു

93 04.03.2017 ലക ഇ േി എസന് എ മപനചാജന് കുമചാർ 
ലക.റ്ി

94 04.03.2017 ലക ഇ േി എസന് എ ബി. നവണീൻ

95 04.03.2017 2 PM എൽ എസന് ജി ഡി  
ഗ്ചാജുപവറ്ന്  

എൻജിനണീപയെന് സന്  
അപസചാസിപയഷൻ

സി.എും.സുബലമചാൻ പ്രസിഡന്ന്

96 04.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
ഗ്ചാജുപവറ്ന്  

എൻജിനണീപയെന് സന്  
അപസചാസിപയഷൻ

ഫചാത്ിമ വി.എും ബവസന് പ്രസിഡന്ന്

97 04.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
ഗ്ചാജുപവറ്ന്  

എൻജിനണീപയെന് സന്  
അപസചാസിപയഷൻ

രചാജണീവന് ആർ പസചാണൽ ലസക്രട്ടറി

98 04.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
ഗ്ചാജുപവറ്ന്  

എൻജിനണീപയെന് സന്  
അപസചാസിപയഷൻ

രചാപജഷന്  ഡി എക്ികയൂട്ടണീവന് കമ്ിറ്ി 
ലമമ്പർ

99 04.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
ഗ്ചാജുപവറ്ന്  

എൻജിനണീപയെന് സന്  
അപസചാസിപയഷൻ

ഗണീതചാ കൃഷ്ണൻ 
ലക.ലജ

എക്ികയൂട്ടണീവന് കമ്ിറ്ി 
ലമമ്പർ
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100 04.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി  
ഗ്ചാജുപവറ്ന്  

എൻജിനണീപയെന് സന്  
അപസചാസിപയഷൻ

സുമിത ജി.ലക

101 06.03.2021 11 AM ലക ജി ഒ സുംഘന് ബി.മനു ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

102 06.03.2021 ലക ജി ഒ സുംഘന് മുരളി എും. നചായർ ജില്ചാ ലസക്രട്ടറി

103 06.03.2021 ലക ജി ഒ സുംഘന് ജി.രചാജന്കുമചാർ ലസക്രട്ടറി, മചാറനല്ലൂർ 
ഗ്ചാമേഞ്ചായത്ന്

104 06.03.2021 
2.30 PM

ലക േി എസന് എ ലജ.രചാപജന്ദ്രകുമചാർ ജനറൽ ലസക്രട്ടറി, 
പകരള േഞ്ചായത്ന് 

ലസക്രട്ടറണീസന് 
അപസചാസിപയഷൻ

105 06.03.2021 ലക േി എസന് എ അബ്ദുൾ ജമണീൽ ബവസന് പ്രസിഡന്ന്, 
പകരള േഞ്ചായത്ന് 

ലസക്രട്ടറണീസന് 
അപസചാസിപയഷൻ

106 06.03.2021 ലക േി എസന് എ എൻ.ആർ.ജയൻ പ്രസിഡന്ന്, പകരള 
േഞ്ചായത്ന് 
ലസക്രട്ടറണീസന് 

അപസചാസിപയഷൻ
107 06.03.2021  4.30 PM ലക എും സി േി എഫന് ലക.വിജയരചാഘവൻ

108 06.03.2021 ലക എും സി േി എഫന് വി.എൻ.
പുരുപഷചാത്മൻ

109 06.03.2021 ലക എും സി േി എഫന് റ്ി.ബചാലൻ

110 06.03.2021 ലക എും സി േി എഫന് വി.ബശപലന്ദ്ര 
പ്രസചാേന്

111 07.03.2017 11 AM ലക എും സി എസന് ഒ ആനക്െി മുഷചാേന്

112 07.03.2017 ലക എും സി എസന് ഒ ഷിബു ലവഞെചാറമൂടന്

113 07.03.2017 2 PM ലക  ഇ എസന് എ സിദ്ികന്.എച്ചന്

114 07.03.2017 ലക  ഇ എസന് എ ലക.എും. 
ഫിലിപപ്പചാസന്

115 07.03.2017 ലക  ഇ എസന് എ കുഞെിമമ്മു േട്ടുപ്പചാറ

116 07.03.2017 ലക  ഇ എസന് എ വിേ്യരചാജന് ലക.എസന്

117 07.03.2017 3.30 
PM

ലക എും സി എസന് എ ഹരികുമചാർ.ലക

118 07.03.2017 ലക എും സി എസന് എ ബി.ലക. ബചാലരചാജന് 

119 07.03.2017 ലക എും സി എസന് എ രചാധചാകൃഷ്ണൻ.േി

120 07.03.2017 ലക എും സി എസന് എ പടചാബി പതചാമസന്

121 07.03.2017 ലക എും സി എസന് എ സുപബചാധന്  എസന്.

122 07.03.2017 ലക എും സി എസന് എ പ്രപമചാേന്.ലക

123 07.03.2017 ലക എും സി എസന് എ ബിനു ഫ്ചാൻസിസന് 

124 08.03.2017 11 AM സി ഡി എ സ്റചാഫന്  
ഓർഗബനപസഷൻ

രപമഷന്.ലക.േി എക്ികയൂട്ടണീവന് 
എഞ്ിനണീയർ

125 08.03.2017 സി ഡി എ സ്റചാഫന്  
ഓർഗബനപസഷൻ

പസചാമപശഖരൻ.േി എസന് ഒ (എച്ചന് സി)

126 08.03.2017 സി ഡി എ സ്റചാഫന്  
ഓർഗബനപസഷൻ

എൻ.വി.സിജിത്ന് അഡ്ിനിപ്രേറ്ണീവന് 
ഓഫണീസർ
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127 08.03.2017 ലക എും ഇ (ലചാസ്റന്  
പഗ്ഡന് ജണീവനക്ചാർ)

ബിന്ദു.എസന്

128 08.03.2017 ലക എും ഇ (ലചാസ്റന്  
പഗ്ഡന് ജണീവനക്ചാർ)

പതചാഷിബ.ഐ.എ

129 08.03.2017 ലക എും ഇ (ലചാസ്റന്  
പഗ്ഡന് ജണീവനക്ചാർ)

േിലണീേന്.എസന്

130 08.03.2017 ലക എും ഇ (ലചാസ്റന്  
പഗ്ഡന് ജണീവനക്ചാർ)

സുചണീന്ദ്ര ബചാബു 
ലക.എസന്.

131 09.03.2017 11 AM എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

സചാജന് എും.

132 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

ജിപയചാ 
പുലിത്ണീടിൽ

133 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

കൃപഷ്ണന്ദന്.ജി.ലക

134 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

വിഷ്ണു.ആർ

135 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

അനിൽ.ഡി.ലജ

136 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

സജു.ബി.എസന്

137 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

ജയകുമചാർ.ജി

138 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

സൗമ്യ ആർ.എസന്.

139 09.03.2017 എൽ എസന് ജി ഡി ഇ 
ഡബ്യു എ ഇ എസന് 

ലഫഡപറഷൻ

 രശ്ി േി.എസന്.

140 20.03.2017 11AM പകരള ലസക്രപട്ടറിയറ്ന്   
എുംപലേചായണീസന് 

അപസചാസിപയചാഷൻ

േണീപു.എസന്.എസന്. ലസക്രട്ടറി 

141 20.03.2017 പകരള ലസക്രപട്ടറിയറ്ന്   
എുംപലേചായണീസന് 

അപസചാസിപയചാഷൻ

ലക.എൻ.അപശചാകന് 
കുമചാർ

ലക എസന് ഇ എ 
ലസക്രട്ടറി

142 20.03.2017 പകരള ലസക്രപട്ടറിയറ്ന്   
എുംപലേചായണീസന് 

അപസചാസിപയചാഷൻ

പുത്നമ്പലും 
ശ്ണീകുമചാർ

ലസക്രട്ടറി

143 23.03.2017 11 AM പകരള ലസക്രപട്ടറിപയറ്ന് 
എുംപലേചായണീസന് സുംഘന്

അജയന് ലക. നചായർ

144 23.03.2017 പകരള ലസക്രപട്ടറിപയറ്ന് 
എുംപലേചായണീസന് സുംഘന്

അജയകുമചാർ.റ്ി.ഐ

145 24.03.2017 11 AM പകരള പസ്ററ്ന് ആഡിറ്ന് 
അപസചാസിപയചാഷൻ

ലജപസ്റചാ പേചാൾ വർക്ിുംഗന് പ്രസിഡന്ന്



311

അനുബന്ധം

146 24.03.2017 പകരള പസ്ററ്ന് ആഡിറ്ന് 
അപസചാസിപയചാഷൻ

അനിൽകുമചാർ എസന് . ബവസന് പ്രസിഡന്ന്

147 24.03.2017 പകരള പസ്ററ്ന് ആഡിറ്ന് 
അപസചാസിപയചാഷൻ

സതണീഷന് പജചാൺ 
മചാണിക്പശേരി

ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

148 24.03.2017  
2.30 PM

പകരള ഫിനചാൻസന് 
ലസക്രട്ടറിപയറ്ന് 

അപസചാസിപയഷൻ

എസന്. പ്രേണീേന് കുമചാർ

149 24.03.2017 - do - എൻ.പഗചാേകുമചാരൻ

150 25.03.2017 10.30 
AM

ജി സി ഡി എ സ്റചാഫന് 
അപസചാസിപയഷൻ

പതചാമസന്.വി.ലക

151 25.03.2017 ജി സി ഡി എ സ്റചാഫന് 
അപസചാസിപയഷൻ

മുരളി.സി.ലക

152 25.03.2017 ജി സി ഡി എ സ്റചാഫന് 
അപസചാസിപയഷൻ

ധപനഷന്.വി.സി

153 25.03.2017 
10.30 AM

ജി സി ഡി എ 
എുംപലേചായണീസന് യൂണിയൻ

ടി.ആർ.
വിപനചായന് കുമചാർ

ജനറൽ ലസക്രട്ടറി

154 25.03.2017 ജി സി ഡി എ 
എുംപലേചായണീസന് യൂണിയൻ

മപനചാജന് കൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്ന്

155 25.03.2017 ജി സി ഡി എ 
എുംപലേചായണീസന് യൂണിയൻ

മചാതയൂ പജചാസന് ബവസന് പ്രസിഡന്ന്

156 25.03.2017 12 
Noon

ലഹൽത്തുന്  
ഇൻലപെപക്ടെന് സന്   
ലഫഡപറഷൻ

രചാപജഷന്  
ഇറചാനിയസന് 

157 25.03.2017 ലഹൽത്തുന്  
ഇൻലപെപക്ടെന് സന്   
ലഫഡപറഷൻ

ബലജു.ലക.ഐ

158 25.03.2017 ലഹൽത്തുന്  
ഇൻലപെപക്ടെന് സന്   
ലഫഡപറഷൻ

സമണീർ.എ

159 25.03.2017 ലഹൽത്തുന്  
ഇൻലപെപക്ടെന് സന്   
ലഫഡപറഷൻ

ലക. ലറുംജിത്ന് 

തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപന അലസയാസതിലയഷനുകൾ

1 18.4.2017, 10.30 am പ്ചാക്ന് േഞ്ചായത്ന് 
അപസചാസിപയഷൻ ആർ. സുഭചാഷന്

2 ’’ ’’ ബി. ബിജു

3 ’’ ’’ എസന്. സജണീഷന്

4 19.4.2017, 11 am മുനിസിപ്പൽ ലചയർമചാൻസന് 
പചുംബർ സചാബു ലക. പജക്ബന് 

5 10.5.2017, 2 pm മുനിസിപ്പൽ ലചയർമചാൻസന് 
പചുംബർ ജിൽസന് ലേരിയപ്ര

6 10.5.2017, 2 pm പമപയെന് സന് കൗൺസിൽ വി.ലക. പ്രശചാന്ന്, ലസക്രട്ടറി

7 ’’ പമപയെന് സന് കൗൺസിൽ പതചാട്ടത്ിൽ രവണീന്ദ്രൻ, ലചയർമചാൻ
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

6.1.4  ചർച്യ്ക്   ക്ഷണതിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള കമ്ീഷലറെ കത്തിലറെ പകർപ്പും കുറതിപ്പും 
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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6.2  കരെ് ചട്ങ്ങളുലെ എക്് ലപ്ലനറ്റതി ലനയാട്്
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

6.3  പ്രതിൻസതിപെൽ ഡയറക്ടലറ നതിയെതിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള ഉത്രവ് 
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

6.4.   ലപയാതുസർവീസതിലറെ കരെ്  വതിലശഷയാൽ ചട്ങ്ങൾ പരതിലശയാധതിക്കുന്നതതിനയായതി 
മൂന്നംഗകമ്തിറ്തി രൂപീകരതിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള ഉത്രവ്  (2019)
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6.5   ചട്ങ്ങൾ അന്തിെെയാക്കുന്നതതിന് സർക്കയാർ എടുത് തീരുെയാനങ്ങളുലെ ഉത്രവ് 
6.6   രൂപലരഖ തയ്യാറയാക്കുന്നതതിന് ലെയാക്കൽ ഗവൺലെൻറ് കമ്ീഷലന  

ചുെതെലപെടുത്തിലക്കയാണ്ടുള്ള ഉത്രവ്



320

ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ
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6.6.1  പുനർനയാെകരണം ലചയ്തുള്ള ഉത്രവ്
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ഏകീകൃത പ�ൊതുസർവീസ് രൂ�ീകരണം : പ്രക്രിയൊ വരിവരണരരഖ

6.6.2  ഉപവതിഭയാഗം രൂപീകരതിച്ചുള്ള ഉത്രവ്
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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6.6.3   ഐ െതി ലസൽ രൂപീകരതിച് ഉത്രവ് 
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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6.6.4   പരയാതതിപരതിഹയാരലസല്ം അപെലെറ്്  അലതയാറതിറ്തിയും  രൂപീകരതിച്ചുലകയാണ്ടുള്ള 
ഉത്രവ്  
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....... മുൻപേജിൽനിന്ന്  തുടർച്ച
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ഏകീ�ത െപാ�സർവീസ് �പീകരണം : ��ിയാ വിവരണേരഖ

7.1.   ഫങ് ഷണൽ െയാന്വെതിലറെ  രൂപലരഖയുലെ ആദ്ലപജ് 

ഏകീകൃത
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

പ�ൊതുസര്വീസിപറെ
ഫംഗപ്ഷണല് മൊന്വല്
തയ്ൊറൊക്കുന്നതിനുള്ള

രൂ�ദ്രഖ

ദ്�ൊക്കല് ഗവപമെറെപ് കമ്ീഷന്
ദ്കരള ഗവപമെറെപ്

2021

ഏകീകൃത 
തദ്ദേശ

സ്വയംഭരണ
വകുപ്പ്
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""ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ- - മാ�ഭാഷമാ�ഭാഷ""

േകരളേകരള  സസർർ�ാ�ാർർ

സം�ഹംസം�ഹം

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് - െപാ�സർവീസ് �പീകരണം - തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസിെ�

ഫ�ഷണൽ മാന�ൽ തയാറാ��തി�� �പേരഖ പരിേശാധി��തിനായി �ിൻസി�ൽ ഡയറ��െട

അധ��തയിൽ ഒ� സമിതി �പീകരി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി��.

തേ�ശസ�യംഭരണതേ�ശസ�യംഭരണ  ((ഇആഇആർർഎഎ) ) വ��്വ��്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.2099/2021/ത.സ�.ഭ.വ                                     തി�വന��രം,തീയതി, 26/10/2021

  പരാമർശം:-  1. സ.ഉ.(ൈക) നം.106/2020/ത.സ�.ഭ.വ, തീയതി, 17.07.2020.

 2. േലാ�ൽ ഗവെ��് ക�ീഷൻ സമർ�ി� തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സർവീസിെ�

ഫ�ഷണൽ മാന�ൽ തയാറാ��തി�� �പേരഖ

ഉ�രവ്ഉ�രവ്

               പരാമർശം (2) �കാരം േലാ�ൽ ഗവെ��് ക�ീഷൻ സമർ�ി� തേ�ശ സ�യംഭരണ

െപാ�സർവീസിെ� ഫ�ഷണൽ മാന�ൽ തയാറാ��തി�� �പേരഖ പരിേശാധി�് ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തിനായി �ിൻസി�ൽ ഡയറ��െട അധ��തയിൽ പ�ായ�് ഡയറ�ർ,

നഗരകാര� ഡയറ�ർ, ചീഫ് എ�ിനീയർ, ചീഫ് ടൗൺ �ാനർ  എ�ിവരട�� ഒ� സമിതി �പീകരി�െകാ�്

ഉ�രവ് �റെ��വി��.

(ഗവർണ�െട ഉ�രവിൻ �കാരം)

�ീത.െക.എസ്.�ീത.െക.എസ്.

േജായി�്േജായി�്  െസ��റിെസ��റി

�ിൻസി�ൽ ഡയറ�ർ, തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്, സ�രാജ് ഭവൻ, ന�ൻേകാട്, തി�വന��രം.

�ാമ വികസന ക�ീഷണർ, തി�വന��രം.

പ�ായ�് ഡയറ�ർ, തി�വന��രം.

നഗരകാര� ഡയറ�ർ, തി�വന��രം.

ചീഫ് ടൗൺ �ാനർ, തി�വന��രം.

ചീഫ് എ�ിനീയർ, തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്, തി�വന��രം.

െചയർമാൻ, േലാ�ൽ ഗവെ��് ക�ീഷൻ, ആറാം നില, സ�രാ�ഭവൻ, ന�ൻേകാട്, തി�വന��രം.

ഡയറ�ർ, ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ, തി�വന��രം.

വിവര െപാ�ജന സ�ർ� (െവബ് & ന� മീഡിയ) വ��്. (സർ�ാർ െവബ്ൈസ�ിൽ
�സി�െ����തിനായി)

ക�തൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് പകർ�്
ഉ�രവിൻ �കാരം 

െസ�ൻ ഓഫീസർ

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് മ�ി�െട ൈ�വ�് െസ��റി�് .

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട പി.എ.�്.

File No.LSGD-ERA2/382/2018-LSGD-Part(34)

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് െ�ഷ�ൽ െസ��റി�െട സി.എ.-�്

File No.LSGD-ERA2/382/2018-LSGD-Part(34)

7.2.   ഫങ് ഷണൽ െയാന്വൽ തയ്യാറയാക്കുന്നതതിനുള്ള രൂപലരഖയതിലെ നതിർലദേശങ്ങൾ 
പര തിലശയാധതിച്്  തുെർനെപെതികൾ തയ്യാറയാക്കുന്നതതിന്  ലവണ്തിയുള്ള  
സെതിതതിയുലെ രൂപീകരണ ഉത്രവ് 
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