പതിെനാ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെ� ഏഴാം ഭാഗം�ധാനെ�� ചില �പാർശക�െട സം�ി�ം

പതിെനാ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെ� റിേ�ാർ�ിെ� കഴി� ആ� ഭാഗ�ളിേല�ം
�തിപാദ� വിഷയം ശ�ള�ം അലവൻ�ക�ം െപൻഷ�ം മ�് ആ��ല���ം പരി�രി�ക
എ�തായി��. ഈ ആ� ഭാഗ�ളിൽ േകരള സർ�ാർ, ൈഹേ�ാടതി, �ണിേവ�ി�ികൾ,
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി, �നിസി�ൽ �ചീകരണം, �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് �ാപന�ൾ
എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാ�െട വിഷയ�ളായി�� ഉൾെ���ിയി��ത്.
ഏഴാം

ഭാഗ�ിൽ

കാര��മത,

സാ�ഹ�

ഉ�രവാദിത�ം,

വിഷയ�ളിേ�ലാണ് �പാർശകൾ സമർ�ി��ത്.

ലിംഗ

നീതി,

�ട�ിയ

ജീവന�ാർ�് ന�ായമായ േവതനം

െകാ��ണെമ�ം സർവീസിൽ ഉയർ��� സാഹചര��ൾ ഉ�ാ�ണെമ�ം

െമ�െ��

േസവന വ�വ�കൾ ഉ�ാകണെമ�െമാെ��� സമീപനമാണ് ക�ീഷൻ സ�ീകരി�ി��ത്.
ഏഴാം ഭാഗ�ിൽ ജീവന�ാർ�് െപാ� ജന�േളാ�� ഉ�രവാദിത��ി�ം സാമാന�
ജന��െട അവകാശ�ൾ�ം സർ�ാരിെ� െപാ� താ�ര��ി�മാണ് �ാധാന�ം
നൽകിയി��ത്. റിേ�ാർ�ിെല ആദ� ഭാഗം സർ�ാർ സർവീസിേല�� നിയമനെ�
സംബ�ി�ാണ്. �ടർ�് േസവന�മായി ബ�െ�� കാര��ളി�ം ജനസ�ർ��ം െപാ�
താ�ര��മായി ബ�െ�� കാര��ളി�ം �പാർശകൾ സമർ�ി��. �ധാനെ�� ചില
�പാർശക�െട ���ിയ വിവരം താെഴ േചർ��.

1.

േകരള അ�ിനിസ്േ��ീവ് സർവീസ് േപാെല�� ഉ�ത സർവീ�കളിേല�
ഉേദ�ാഗ�െര തിരെ���ക�ം, സർ�ാരിെ� വിവിധ വ��കളിെല െസ��റിമാ�ം
വ��്
േമധാവിക�ം
അംഗ�ളായ
ഡി�ാർട്െമ�ൽ
െ�ാേമാഷൻ
ക�ി�ി
െചയർമാനായിരി�ക�ം ശി�ണ നടപടികൾ ഉൾെ�െട�� സർവീസ് കാര��ളിൽ
സർ�ാരിന് ഉപേദശം നൽേക��മായ പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷെ� നിലവാരം
ഉയർ�തായിരി�ണം. പി എസ് സി െമ�ർ ഉയർ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം പരിചയ
സ��ം ഉ�വരായിരി�ണെമ�തിനാൽ അവ�െട നിയമന�ി� ഒ� ആഭ��ര
ൈഗഡ് ൈലൻ ഉ�ായിരിേ��താണ്.

2. േകരള അ�ിനിസ്േ��ീവ് സർവീസിേല� ഇേ�ാ�� അ�പാതം ��ിെലാ� േനരി�്
നിയമന�ം ��ിൽ ര�് സർ�ാർ ജീവന�ാരിൽ നി�് മ�ര പരീ�വഴി��
നിയമന�മാണ്. ആദ� െസല�നിൽ മിക�വർ തിരെ���െ���; ബാ�ി വ��വരിൽ
നി�ാ�ം പി�ീ�� െസല�ൻ.
അ�െകാ�് ആദ� െസല�ൻ
കഴി�
ജീവന�ാർ�� േക�ാ� ��ിെലാ�ായി നി�യി�ക�ം, അ� വർഷം കഴി� അത്
�ർ�മായി ഒഴിവാ�ക�ം െച�ണം.
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3. മ� പിേ�ാ� വിഭാഗ�ൾ�� 40% സംവരണ�ിൽ സാ��ികമായി െമ�െ��വർ�്
െചല�� േകാ�ി�ി�െട തിരെ���െ�ടാൻ െമ�െ�� അവസരം കി��. സംവരണ
േക�ാ�യിൽ 20% ഈ വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ�് േവ�ി
സംവരണം െച�ണം. ഇത് പ�ിക ജാതി പ�ിക വർഗ�ൾ�ം േവ�താെണ�ി�ം ഭരണ
ഘടന�ം േകാടതി വിധിക�ം അ�സരി�് അതിെ� സാധ�ത പരിേശാധിേ��താണ്.

4. സർവിസിലിരിെ� മരണമട��വ�െട ആ�ിതർ�് േജാലി നൽ�� പ�തി അതിെ�
ഉേ�ശ ല���ൾ ൈകവരി�ാൻ �ാ�മ�. മരണമട��വ�െട ആ�ിതർ�് െമ�െ��
സാ��ിക

ആ��ല��ൾ

നൽകണം.

എ�ാൽ

മൗലികാവകാശ�ളിൽെ�� ആർ�ി�ിൾ 16-െ�
സർവീസിെല

കാര��മതയിൽ

കാര�മായ

അ���

ഇടിവ്

ഭരണഘടന

�കാരം

ലംഘി���െകാ�ം

വ����െകാ�ം

െപാ�

ഉേദ�ാഗാർഥിക�െട അവസര�ൾ �റ���െകാ�ം സർ�ാർ േജാലി പാര�ര�മായി
നൽ��തിെല

അനൗചിത�ം

കണ�ിെല��ം

ആ�ിതനിയമനം

�ർണമാ�ം

ഒഴിവാേ��താണ്.

5. സർ�ാർ ഖജനാവിൽ നി�ം ശ�ളം പ�� എയ്ഡഡ് �ൾ അധ�ാപക�ം േകാേളജ്
അധ�ാപക�ം
മ�്
ജീവന�ാ�ം
െമറി�്
അ�സരി�്
�താര�തേയാെട
െതെരെ���െ�ടണം. ഇതിന് മാേനജ്െമ�്ക�െട �െട പ�ാളി�േ�ാെട േകരള
റി��്െമ�് േബാർഡ് േഫാർ ൈ�വ�് �ൾസ് ആൻഡ് േകാേളജസ് �പീകരി�ണം.
അ�വെര
�താര�ത
ഉറ�വ��ാൻ
ഇ�ർവ�കൾ വീഡിേയാ
െറേ�ാർഡ്
െച���ൾെ�െട�� സംവിധാനം ഒ��ണം. പരാതികൾ പരിേശാധി�ാൻ റി�േയർഡ്
ൈഹേ�ാടതി ജഡ്ജി ഓം�ഡ്�ാനാ�� ഒ� സംവിധാന�ം ആവശ�മാണ്.

6. ജീവന�ാർ�് സർവീസിൽ �േവശി�േ�ാൾ ഇൻഡ�ൻ െ�യിനി�ം, പി�ീട് ഇൻ
സർവീസ് െ�യിനി�ം മാ��ൾ��സരി�് റീസ്കി�ിങ് പരിപാടിക�ം ആവശ�മാണ്.

7. െ�ാേമാഷൻ േയാഗ�തകളിൽ ഇള�നൽ�� എ�ാ വ�വ�ക�ം ഒഴിവാ�ണം. േ��്
സർവീസിേല�് െ�ാേമാഷന് െട�കൾ പാ�ായിരി�ണം.
വ��് േമധാവിക�െട
നിയമന�ിന് ചീഫ് െസ��റി അധ��നായ ഒ� േബാർഡ് �പീകരി�ണം.

8. ���ി ദിവസ�ൾ ആ�യിൽ അ�ായി �റ�ാം. ദിവസ�ം ഒ� മണി�ർ അധികമായി
രാവിെല 9.30 �തൽ ൈവകി�് 5.30 വെരയായി ���ി സമയം നി�യി�ണം. േക�
സർ�ാരിെല േപാെല ലീവ് നിജെ���ക�ം അവധി ദിവ��െട എ�ം �റ�ക�ം േവണം.
വീ�ിലി�� േജാലി െച�� സ�ദായ�ിേല� മാ�ം �പാർശ െച��ിെ��ി�ം
ആവശ�മായ സ�ർഭ�ളിൽ അത് അ�വദിേ��താണ്.
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9. റി�യർെമൻറ് ആ��ല��ൾ നൽ��തി�� സർ�ാരിൻെറ സാ��ിക ബാധ�ത ഒ�
വർഷേ��് നീ�ിവ�ാൻ റി�യർെമ�് �ായം 57 ആ�ി വർധി�ി�ാ��താണ്.

10. െപാ�ജന േസവനം മിക�താ�ാൻ ഏ��ം ആവശ��� കാര�ം ഡിജി�ൈലേസഷനാണ്.
എ�ാ വ��കളി�ം സമയ ബ�ിതമായി നടപടി�മ��െട

ഉട�വാർ�േലാ��ടി

(re-engineering)

ബഡ്ജ�ിൽ

ഇത്

നട�ാ�ാൻ

�ൻഗണന

നൽകി

ഫ�്

അ�വദിേ��താണ്.

11. േസവനാവകാശ

നിയമം

ഫല�ദമായി

നട�ാ�ാൻ

ഒ�

ചീഫ്

ക�ീഷണെറ

നിയമിേ��താണ്.

12. ��തൽ ജന സ�ർ��� ഓഫീ�കളിൽ നിലവി��തിൽ ഒ� ഉേദ�ാഗ�െന പ�ിക്
േകാ�ാ�് ഓഫീസറായി നിയമി�ണം.
ഉേദ�ാഗ��ം േപര് വ� ബാഡ്ജ് ധരി�ണം.

െപാ�ജന��മായി

ഇടെപ��

എ�ാ

13. പാവെ�� �ീക�െട ��ാ�യായ ��ംബ�ീ�് നൽകാ�� �മതലകൾ അവർ�്
നൽ��ത് സാ�ഹ�നീതി�് സഹായകമാണ്.

14. ഓേരാ വ��ിെ��ം ഏജൻസി�േട�ം ല����ം ���ിക�ം �മതലക�ം സ�ത�മായി
പരിേശാധി�ാൻ ഒ� സിവിൽ സർവീസ് റിവ� മിഷൻ �പീകരി�ണം.

15. സൽഭരണ�ിന് (good governance) ഒ� തി�് ടാ�് (think tank) എ� നിലയിൽ
�വർ�ി�ക�ം ഇ-ഗേവണൻസ് ഉൾെ�െട�� കാര��ളിൽ േമൽേനാ�ം വഹി�ക�ം
െച��തിന് �ഖ�മ�ി അധ��നായി �ാനിംഗ് േബാർഡിന് സമാനമായി ഒ� �ഡ്
ഗേവണൻസ് േബാർഡ് �പീകരിേ��താണ്.

16. ��ികൾ തീെര �റ�� ��കളിൽ പഠിേ��ിവ�� ��ികൾ�് മ�ര�ി��
അവസര�ം

സാ�ഹ�

ബ���ം

ന�െ���,

അടി�ാന

സൗകര��ൾ

െമ�െ���ാ��െകാ�ം ആ�നിക പഠേനാപകരണ�ൾ നൽകാ��െകാ�ം ആ
��ികൾ പി��െ���. ��ികൾ �റ�� ��കൾ അധ�ാപക�െട താ�ര��ി�
മാ�മായി നിലനിർ��ത് ��ിക�െട അവകാശ��െട ലംഘനമാണ്. അ�െകാ�്
��ികൾ �റ�� ��കൾ മ�് ��ക�മായി സംേയാജി�ിേ���ം ആവശ�െമ�ിൽ തേ�ശ
�ാപന�ൾ ��ികൾ�് യാ�ാ സൗകര�ം ഒ�േ���മാണ്.
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17. സഹകരണ ആഡി�് ഘ�ം ഘ�മായി ചാർേ�ർഡ് അ�ൗ��മാെര ഏൽ�ി�ക�ം പ�
വർഷംെകാ�് ഈ മാ�ം �ർ�മാ�ക�ം െച�ണം.

18. ൈട�ി�് / ക���ർ അസി��് / പ�ൺ / ഓഫീസ് അ���് �ട�ിയ ത�ികകളിേല��
�തിയ നിയമനം ഓേരാ വ��ിെല�ം ആവശ�കത പരിേശാധി� േശഷം മാ�േമ നട�ാ�.

19. �ീ സൗ�ദ അടി�ാന സൗകര��ൾ െമ�െ���ാൻ ആവശ�മായ ഫ�് സർ�ാ�ം
തേ�ശ �ാപന��ം നൽേക�താണ്.

20. േകരള സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട അ�� ശ�ള പരി�രണം േക� ജീവന�ാ�െട ശ�ള
പരി�രണ�ിന് േശഷം മാ�േമ പരിഗണി�ാ�.

******
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