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അധധധ്യായയം - 1
ആമുഖയം
1.1

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്ഷനുകള്

തമറിലയം

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ
വറിവറിധ

വറിവറിധ

വകുപ്പുകള്

തമറിലയം

പസെക്ഷനുകളറിപലെ

സെസീറ്റുകള്

തമറിലയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിപന്റെ ക്രമസീകരണയം തുലെധവയം ശധ്യാസസീയവമല്ല എനയം ഇകധ്യാരണതധ്യാല് ചറിലെ
വകുപ്പുകളറിപലെയയം, പസെക്ഷനുകളറിപലെയയം, പസെക്ഷനുകള്ക്കുളറിപലെ സെസീറ്റുകളറിപലെയയം
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര കൂടുതലയം ചറിലെരുടടേതത് തുടലെധ്യായം കുറവമധ്യാപണനയം അടതധ്യാപടേധ്യാപയം
തപന്നെ പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഇ-ഫയല് നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷന് ഉള്പപപടേയള വറിവറിധ സെയംവറിധധ്യാനങ്ങള് സെധ്യാഹചരധങ്ങള്കനുസെരറിച്ചുള
മധ്യാറങ്ങളയം ജസീവനകധ്യാരുപടേ പുനര്വറിനധധ്യാസെയം അടേകമുള കധ്യാരധങ്ങളറിലയം ശധ്യാസസീയ പഠനയം
ആവശധമധ്യാപണനയം സെമധ്യാന സെസ്വഭധ്യാവമുള ടജധ്യാലെറികള് ഒടര പസെക്ഷനറില് പകധ്യാണ
വടരണ്ടതത് ആവശധമധ്യാപണനയം സെര്കധ്യാരറിനത് ടബധ്യാധധപപട്ടേതറിപനത്തുടേര്ന്നെത് 12.03.2019പലെ സെ.ഉ.(കക) നമ്പര്. 4/2019/ഉഭപവ നമ്പര് ഉതരവത് പ്രകധ്യാരയം ഇകധ്യാരധങ്ങള്
പഠറിചത് നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിക്കുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന
ചുമതലെപപടുതറി. തധ്യാപഴെപറയന്നെ വറിഷയങ്ങളറില് പരറിടശധ്യാധന നടേതറി ആവശധമധ്യായ
ശറിപധ്യാര്ശകളടേകയം സെമഗ്രമധ്യായ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് സെമര്പറിക്കുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ വര്കത് സ്റ്റഡറി, എ.വറി.സെറി. എന്നെസീ പസെക്ഷനുകപളയധ്യാണത്
ചുമതലെപപടുതറിയതത്. ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിട്ടുള ടമഖലെകളറിലെധ്യാണത് പഠനയം നടേത്തുവധ്യാന്
നറിര്ടദ്ദേശറിചതത് :
(i)

ഇ-ഓഫസീസെത്, പഞറിയംഗത് എന്നെസീ സെയംവറിധധ്യാനങ്ങള് നടേപറിലെധ്യാകറിയതറിപന്റെ
പശധ്യാതലെതറില് പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഓടരധ്യാ ഭരണ
വകുപറിപലെയയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ശധ്യാസസീയമധ്യായറി ക്രമസീകരറിക്കുവധ്യാന് ആവശധമധ്യായ
പരറിടശധ്യാധന നടേതറി ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമര്പറിക്കുക.

(ii) ഇ-ഓഫസീസെത് നടേപറിലെധ്യാകറിയതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകള്
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ഉള്പപപടേ വരുടതണ്ട മധ്യാറങ്ങള്, പുനര് വറിനധധ്യാസെയം സെയംബനറിച ശറിപധ്യാര്ശ
സെമര്പറിക്കുക.
(iii) ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുടമ്പധ്യാള് സെമധ്യാന സെസ്വഭധ്യാവമുളതത് ഒടര പസെക്ഷനറില്
പകധ്യാണവരുന്നെതറിനുള ശറിപധ്യാര്ശ സെമര്പറിക്കുക.
1.2

പഠനയം നടേത്തുന്നെതറിനത് തധ്യാപഴെപറയന്നെ രസീതറി അവലെയംബറികധ്യാപമനയം

ഉതരവധ്യായറിരുന.
(i)

പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഓടരധ്യാ വകുപറിപലെയയം പസെക്ഷനറിപലെയയം

സെസീററിപലെയയം ജസീവനകധ്യാര് ഫയല് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ രസീതറിയയം ഫയലകളപടേ
എണ്ണവയം

സെയംബനറിച

പപ്രധ്യാടഫധ്യാര്മയറില്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

സെസ്വസീകരറിചറിട്ടുള

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വറിവരങ്ങളപടേയയം

വകുപത്

കൂടുതല്

നറിശറിത
വറിവരങ്ങള്

ആവശധമുപണ്ടങറില് അവ ആരധ്യാഞയം ഇ-ഫയല് സെയംവറിധധ്യാനതറില് ലെഭധമധ്യായ
വറിവരങ്ങളപടേയയം അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ശധ്യാസസീയമധ്യായറി ക്രമസീകരറിക്കുന്നെ
വറിഷയതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് തയധ്യാറധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
(ii)

പ്രസ്തുത കരടേത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യാകറി ഓടരധ്യാ വകുപറിലയം ഏപതങറിലയം

തരതറിലള

മധ്യാറങ്ങള്

സെമര്പറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

വരുതണപമങറില്

ഓടരധ്യാ

വകുപറിലയം

ആയതത്
ടനധ്യാഡല്

പരറിടശധ്യാധറിചത്
ഓഫസീസെര്മധ്യാപര

നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി വകുപറില് വസീണയം പഠനയം നടേടതണ്ടതുപണ്ടങറില്
ആയതറിനത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ സെഹധ്യായയം
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര്മധ്യാര് ടതടടേണ്ടതധ്യാണത്.
(iii)

ഇതരതറില് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ നറിര്ടദ്ദേശയം കൂടേറി പരറിഗണറിചത്

ആവശധപമങറില് പരറിഷരറിച കരടേത് തയധ്യാറധ്യാക്കുവധ്യാന് പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെയയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെയയം തധ്യാപഴെപറയന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് അടേങ്ങുന്നെ
കമറിററിപയ ചുമതലെപപടുതറി.
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1.

ശസീ എയം.ജറി. രഞറിതത് കുമധ്യാര്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2.

ശസീ സെടനധ്യാഷത് കുമധ്യാര്. ആര്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി (കണ്വസീനര്)

3.

ശസീ കഷന്. എ. ഹകത്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

4.

ശസീ സെറി. അജയന്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

5.

ശസീ എ. നധ്യാസെറുദ്ദേസീന്, പഡപപ്യുട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

(iv)

പ്രസ്തുത സെമറിതറി പരറിടശധ്യാധറിചത് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെ പരറിഷരറിച ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് ചസീഫത്

പസെക്രട്ടേററി

വകുപത്

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുമധ്യായറി

പരറിഗണനയധ്യായറി വടയണ്ടതധ്യാണത്.

കൂടുന്നെ

പ്രതറിമധ്യാസെ

കമറിററിയറില്

പ്രസ്തുത കമറിററിയറില് വകുപത് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാര്

ഉയര്ത്തുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ഉപണ്ടങറില് ആയതത് കൂടേറി പരറിഗണറിചത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിനത് അനറിമ
രൂപയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
(v)

ഇതരതറില്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെ

അനറിമ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

ബഹ.

മുഖധമനറിയപടേ

പരറിഗണനയധ്യായറി സെമര്പറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
1.3

പഠന ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതറിപന്റെ ചുമതലെ പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

പ്രറിന്സെറിപല് പസെക്രട്ടേററിയയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് പ്രറിന്സെറിപല്
പസെക്രട്ടേററിയയം ടചര്ന്നെത് വഹറികധ്യാനധ്യായറിരുന ഉതരവധ്യായതത്.
1.4

ടമല് ഉതരവറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപത് തയധ്യാറധ്യാകറിയ പഠന ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് 10 വധ്യാലെധങ്ങളധ്യായറി (44 വകുപ്പുകപള സെയംബനറിച
ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് 9 വധ്യാലെധങ്ങളധ്യായയം പപധ്യാതു ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് ഒരു വധ്യാലെധമധ്യായയം) 06.10.2019-നത്
അഞയംഗ കമറിററിയപടേ പരറിഗണനയധ്യായറി സെമര്പറിചറിരുന.
1.5

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ഇതു സെയംബനറിചത് സൂക്ഷ്മവയം

കൃതധതടയധ്യാപടേയയം പഠറിചത് വളപര നല്ല ഒരു ററിടപധ്യാര്ട്ടേധ്യാണത് കമറിററികത് മുന്പധ്യാപക
സെമര്പറിചതത്.

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഉളടേകയം ബനപപട്ടേ ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര്മധ്യാരുമധ്യായറി
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ചര്ച പചയത് വകുപറിപന സെയംബനറിച കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് മനസറിലെധ്യാക്കുകയണ്ടധ്യായറി.
തടദ്ദേശ

സെസ്വയയംഭരണ

വകുപത്,

പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപത്,

ആടരധ്യാഗധ

വകുപത്,

സെധ്യാമൂഹധനസീതറി വകുപത്, റവനന്യൂ വകുപത്, ഉന്നെതവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്, ആഭധനര വകുപത്,
വറിജറിലെന്സെത് വകുപത്, സെഹകരണ വകുപത് തുടേങ്ങറിയ ചറിലെ വകുപ്പുകളറിപലെ ഭൂരറിഭധ്യാഗയം
സെസീറ്റുകളയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം മൂലെയം കഷ്ടപപടുടമ്പധ്യാള് പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്, പതധ്യാഴെറില് വകുപത്,
ടസ്റ്റധ്യാര്

പര്ടചസെത്

തധ്യാരതടമധന

വകുപത്,

കുറവധ്യാണത്

ഹഹൗസെറിയംഗത്

എന്നെധ്യാണത്

വകുപത്

എന്നെറിവറിടേങ്ങളറില്

മനസറിലെധ്യാക്കുന്നെതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ജലെവറിഭവ

വകുപത്,

മതധബനന-തുറമുഖ വകുപത്, ഭക്ഷധ പപധ്യാതുവറിതരണ ഉപടഭധ്യാക്തൃകധ്യാരധ വകുപത്,
വധവസെധ്യായ വകുപത്, പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്, പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ വറികസെന വകുപത്
തുടേങ്ങറിയ മറ്റു ചറിലെ വകുപ്പുകളറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഏകടദശയം സെന്തുലെറിതമധ്യായറി കധ്യാണപപട്ടു.
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി കൂടുതലള

പസെക്ഷനുകളയം തസറികകളയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

വകുപ്പുകളറില് അധറിക

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

കുറഞ്ഞ വകുപ്പുകളറില് തസറികകളയം പസെക്ഷനുകളയം ഒഴെറിവധ്യാക്കുവധ്യാനുയം ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന.

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം സെമധ്യാന സെസ്വഭധ്യാവമുള ടജധ്യാലെറികള് കഴെറിയന്നെതുയം ഒടര

പസെക്ഷനറില് പകധ്യാണവരുന്നെതറിനുയം ശമറിചറിട്ടുണ്ടത്.

ഇതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി നന്യൂനപക്ഷ

ടക്ഷമവമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വഖഫത്, ഹജത് തുടേങ്ങറിയ വറിഷയങ്ങള് റവനന്യൂ, ആഭധനര
വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത് നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതറിനുയം പ്രറിന്റെറിയംഗത് & ടസ്റ്റഷനററി
സെയംബനമധ്യായ വറിഷയയം ഉന്നെത

വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് നറിന്നെത് ടസ്റ്റധ്യാര് പര്ടചസെത്

വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതറിനുയം നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന. കൂടേധ്യാപത ആഭധനരയം, പറിന്നെധ്യാക വറിഭധ്യാഗ
വറികസെനയം, സെധ്യാമൂഹധനസീതറി തുടേങ്ങറിയ പലെ വകുപ്പുകളറിലയം വകുപറിനുളറില് വറിഷയ
പുനര്വറിഭജനയം വഴെറി ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനുയം നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന. ഇതു കൂടേധ്യാപത
സെധ്യാമൂഹധനസീതറി വകുപത് വറിഭജറിചത് വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത് രൂപസീകരറിക്കുന്നെതു
സെയംബനറിച വറിഷയവയം ഈ പഠനതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറിതപന്നെ നടേത്തുകയണ്ടധ്യായറി.
1.6

ചറിലെ വകുപ്പുകളറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം കൂടുവധ്യാനുയം ചറിലെയറിടേങ്ങളറില് കുറയവധ്യാനുയം
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തധ്യാപഴെപറയന്നെ കധ്യാരണങ്ങളധ്യാണത് കമറിററികത് ടബധ്യാധധപപട്ടേതത്.
(1)

സെര്കധ്യാര്

ഏപറടുക്കുന്നെ

ടക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങളപടേയയം

പുതറിയ

നയപരറിപധ്യാടേറികളപടേയയം ഭധ്യാഗമധ്യായറി പലെടപധ്യാഴയം വകുപ്പുകള്കത് അധറികടജധ്യാലെറി
വന

ടചരുനപവങറിലയം

അതറിനധ്യാവശധമധ്യായ

ജസീവനകധ്യാപര

നല്കധ്യാതറിരറിക്കുന്നെതത്.
(2) വറിവരസെധ്യാടങതറിക വറിദധ ഉപടയധ്യാഗറിചത് ഫയലകള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുവധ്യാനുയം
ടസെവനങ്ങള് ലെഭധമധ്യാക്കുവധ്യാനുയം തുടേങ്ങറിയതു മൂലെമുണ്ടധ്യായ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിപലെ
വധതധധ്യാസെയം.
(3) ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ശധ്യാസസീയമധ്യായറി വറിഭജറിക്കുന്നെതു സെയംബനറിചത് സെമഗ്രമധ്യായ പഠനയം
കധ്യാലെങ്ങളധ്യായറി പസെക്രടട്ടേററിയററില് നടേകധ്യാതതത്.
(4) പസെക്രടട്ടേററിയററില് പചടയണ്ടതറില്ലധ്യാത ടജധ്യാലെറികള് വറിവറിധ കധ്യാരണങ്ങള്
മൂലെയം ഇവറിപടേപതപന്നെ ഫയലകളധ്യാകറി പചടയണ്ടറി വരുന്നെതത്.
(5) ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് തങ്ങളപടേ അധറികധ്യാര പ്രതധധ്യാടയധ്യാജനയം (Delegation of
Powers) ടവണ്ട രസീതറിയറില് ഉപടയധ്യാഗറികധ്യാതതത്.
1.7
ബൃഹതധ്യായ

മുകളറില് പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ വറിഷയങ്ങളറില് (4), (5) എന്നെറിവ കുറച്ചു കൂടേറി
പഠനതറിനത് വറിടധയമധ്യാടകണ്ടതുയം

അതറിനനുസൃതമധ്യായ

തറിരുതല്

നടേപടേറികള് എടുടകണ്ടവയധ്യാണത്.
1.8

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ പലെ തസറികകളറിലയം നറിലെവറിലള ജസീവനകധ്യാരുപടേ

എണ്ണയം അനുവദറികപപട്ടേറിട്ടുള തസറികകളപടേ എണ്ണതറിടനകധ്യാള് കുറവധ്യായറിട്ടേധ്യാണത്
കപണ്ടതറിയറിട്ടുളതത്.

ഒരു തസറികയറിലയം നറിലെവറില് അനുവദറികപപട്ടേറിട്ടുള

തസറികകടളകധ്യാള് കൂടുതല് തസറികകള് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടേറില്ല.
1.9

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പ്രധധ്യാനമധ്യായയം മൂന്നെത് ഭധ്യാഗങ്ങളധ്യായറി തറിരറിചറിരറിക്കുന .

ഇതറില് ആദധഭധ്യാഗതറില് പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വറിവറിധ വകുപ്പുകള് തമറിലയം
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വകുപ്പുകള്ക്കുളറിപലെ
അനരയം

പസെക്ഷനുകള്

പരറിഹരറിചത്

ഉള്പകധ്യാളറിചറിരറിക്കുന്നെതത്.
ഓടരധ്യാ വകുപറിലയം

തമറിലയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില്

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യാവശധമധ്യായ

നറിലെനറില്ക്കുന്നെ
ശറിപധ്യാര്ശകളധ്യാണത്

25.10.2019-പലെ GO(Rt)No.6187/2019/GAD പ്രകധ്യാരയം

ഓടരധ്യാ ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെപറ വസീതയം ചുമതലെപപടുത്തുകയയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് സെമര്പറിച ശറിപധ്യാര്ശകളറിടന്മേല് ബനപപട്ടേ
വകുപറിപന സെയംബനറിചത് ചര്ച നടേത്തുകയയം പചയ. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളയം അതറിടന്മേലള ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ അഭറിപ്രധ്യായങ്ങളയം
പരറിഗണറിചധ്യാണത്

സെമറിതറി

ഓടരധ്യാ

വകുപറിപനയയം

സെയംബനറിച

ശറിപധ്യാര്ശകളറില്

എതറിടചര്ന്നെറിട്ടുളതത്. ഓടരധ്യാ വകുപറിപനയയം സെയംബനറിചത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് സെമര്പറിച ശറിപധ്യാര്ശകളറിടന്മേല് സെമറിതറി ടരഖപപടുത്തുന്നെ അഭറിപ്രധ്യായയം
ബനപപട്ടേ വകുപ്പുതലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

വകുപറിപന്റെ

ഫയല് റൂട്ടേറിയംഗത്, പസെക്ഷനുകളപടേ/ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ എണ്ണയം എന്നെറിവയറില് ടഭദഗതറി
നറിശയറിചറിട്ടുള വകുപ്പുകപള സെയംബനറിചത് പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടുയം
ഉള്പകധ്യാളറിചറിട്ടുണ്ടത്.
1.10

ഇ-ഓഫസീസെത്

നടേപറില്

വന്നെതറിപനത്തുടേര്ന്നെത്

ഓടരധ്യാ

തസറികയറിലയം

ആവശധമുള ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ എണ്ണതറിലയം ടജധ്യാലെറി പചയ്യുന്നെ രസീതറിയറിലയം വരുടതണ്ട
മധ്യാറങ്ങള് സെയംബനറിച ശറിപധ്യാര്ശ സെമര്പറിക്കുവധ്യാന് ബഹ. മുഖധമനറി ഉതരവറിട്ടേറിരുന.
ആയതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് സെമര്പറിച
നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേയയം സെമറിയപടേ വറിലെയറിരുതലകളപടേയയം അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് വറിവറിധ
തസറികകളറിപലെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ ആവശധകത സെയംബനറിച്ചുള നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ഭധ്യാഗയം -2
ല് പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
1.11

പ്രവൃതറിപഠന ടവളയറില് ശദ്ധയറില്പപട്ടേ പപധ്യാതുവധ്യായ പ്രശ്നങ്ങപളയയം

അവയറിടന്മേലള പരറിഹധ്യാരനറിര്ടദ്ദേശങ്ങപളയയം കുററിചത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത് സെമര്പറിച ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് പരധ്യാമര്ശറിചറിരുന.

അവയറിടന്മേലള സെമറിതറിയപടേ
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അഭറിപ്രധ്യായങ്ങള് ഭധ്യാഗയം-3 ആയറി പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
1.12

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതു

സെയംബനറിചത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് സെമര്പറിച ശറിപധ്യാര്ശകളറിടന്മേല് ഈ
ആവശധതറിനധ്യായറി രൂപസീകരറിച സെമറിതറിയപടേ ശറിപധ്യാര്ശകള് ടമല്പറഞ്ഞ രസീതറിയറില്
മൂന്നെത് ഭധ്യാഗങ്ങളറിലെധ്യായറി ഉന്നെതതലെ സെമറിതറിയപടേ പരറിഗണനയധ്യായറി സെമര്പറിക്കുന.
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ഭധ്യാഗയം - 1
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അധധധ്യായയം - 2
തസറിക നറിര്ണ്ണയയം - വകുപ്പു തറിരറിച വറിവരയം
2.1

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ പ്രവൃതറി പഠനതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി

ഓടരധ്യാ വകുപറിപനക്കുററിച്ചുയം പ്രടതധകയം

പ്രടതധകമധ്യായറി പഠനയം നടേതറി ററിടപധ്യാര്ട്ടുകള്

തയധ്യാറധ്യാക്കുകയയം ആയതത് സെമധ്യാഹരറിചത് അനറിമ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് തയധ്യാറധ്യാക്കുകയയം പചയ്യുന്നെ
രസീതറിയറിയധ്യാണത് അവലെയംബറിചറിട്ടുളതത്.

ഓടരധ്യാ വകുപറിപനയയം സെയംബനറിച പ്രസെക

ഭധ്യാഗങ്ങള് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

കൃഷറി വകുപത്
(Agriculture Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ സെബസീര് ഹകസെന്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.2

കൃഷറി വകുപറില് ആപക

12 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഉളതത്.

ഇതറില്

പറി.പറി.എയം.പസെല് പസെക്രടട്ടേററിയറത് കധ്യാമ്പസെറിനു പവളറിയറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതധ്യാണത്.
മധ്യാത്രമല്ല

അവറിപടേ

സെസ്വഭധ്യാവമുളതധ്യാണത്.

നറിര്വ്വഹറികപപടുന്നെ

ടജധ്യാലെറികള്

തസീര്ത്തുയം

സെധ്യാടങതറിക

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് പ്രസത പസെല്ലറിപലെ തസറികകപള

പഠനതറില് നറിനയം ഒഴെറിവധ്യാകറി. അവറിപടേ നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറി തുടേരധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.

WTO Cell

ഉള്പപപടേയള മറ്റു പസെക്ഷനുകളപടേ പ്രവര്തനമധ്യാണത് പ്രവൃതറി പഠനതറിനത്
വറിടധയമധ്യാകറിയതത്. WTO Cell അനധ്യാരധ്യാഷ്ട്ര പ്രധ്യാധധ്യാനധമുള വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ
വരുന്നെതറിനധ്യാല് എഅവറിപടേയയം നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറി തുടേടരണ്ടതധ്യാപണനയം ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് അസെറിസ്റ്റന്റെത്,

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തലെതറില് പസെക്ഷന് തലെതറിലള
യധ്യാപതധ്യാരു

മധ്യാറവയം

ആവശധമറിപല്ലന്നെത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

സ്റ്റധ്യാഫത് വറിഭജനതറില്

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്
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കപണ്ടതറിയറിരുന.

കൂടേധ്യാപത ഫലെപ്രദമധ്യായ സൂപര്വറിഷന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതറിനത്

അതധധ്യാവശധമുളതറിടനകധ്യാള് കൂടുതലള രണ്ടത് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറികകള് മറ്റു
വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം ടേറി വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
2.3

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

ഓഫസീസെരുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശയം

ടനധ്യാഡല്

WTO-യപടേ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിപയ മധ്യാററി പകരയം

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിപയ നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം WTO യപടേ ചധ്യാര്ജത് വഹറിക്കുന്നെ
പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററികത് EA-.യപടേയയം EB-യപടേയയം ചധ്യാര്ജത് നല്ടകണ്ടതധ്യാപണനയം
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ

ശറിപധ്യാര്ശകളയം അതറിടന്മേലള ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ അഭറിപ്രധ്യായവയം പരറിഗണറിച
സെമറിതറി ഇതു സെയംബനമധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിക്കുന.
2.4

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ പഠന കധ്യാലെതത് ടജധ്യായറിന്റെത്

പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യായറിരുന്നെ

തസറിക

അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററിയടടേതുയം

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററി തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി ഉയര്തറികഴെറിഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്. നറിലെവറില്
WTO പസെല്ലുമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററികത്

EA,

ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ

EB

എന്നെസീ

പസെക്ഷനുകളപടേ

ചുമതലെകള്

ചുവപടേ

ചുമതലെ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ

പ്രകധ്യാരയം

ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
തസറിക

നറിലെവറില്
ചുമതലെയള
പസെക്ഷനുകള്

P&ARD നറിര്ടദ്ദേശറിച
ചുമതലെകള്

EA, EB, PU

EB, NCA, IFA

EA, EB, NCA

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി & WTO Cell
പസ്പെഷധല് ഓഫസീസെര്

WTO Cell

WTO Cell

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-2 PU, IFA

Agri, PU, Farms, PS IFA, PU, Agri, PS

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

PA, PB

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-1

PA, PB

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

PA,PB, Farms, OS
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പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

EA, WTO Cell

WTO Cell ,EA

EA, EB

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-2

Agri, NCA

ഈ തസറിക
പുനര്വറിനധസെറിക്കുന

ഈ തസറിക
പുനര്വറിനധസെറിക്കുന

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-3

Farms, PS

ഈ തസറിക
പുനര്വറിനധസെറിക്കുന

ഈ തസറിക
പുനര്വറിനധസെറിക്കുന

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-1

EA, EB

EA, EB

NCA, Farms

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2

PU, IFA

NCA, IFA

IFA, PU

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-3

Farms, PS

Farms, PS

Agri, PS

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-4

Agri, NCA

Agri, PU

PA,PB

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-5

PA, PB

PA, PB

WTO Cell, OS

2.5

ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലള

തസറികകളപടേയയം ഈ വകുപറിനധ്യായറി

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ തസറികകളപടേയയം സെയംക്ഷറിപ്ത വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെതത്

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

2.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി &
പസ്പെഷധല് ഓഫസീസെര്

1

1

1

3.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി*

0

0

0

4.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

4

2

2

5.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

5

5

5

6.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

11

11

11

7.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

28

28

28

51

49

49

ആപക

* പഠനസെമയതത് ഉണ്ടധ്യായറിരുന്നെ ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി
ഉയര്തറിയറിട്ടുണ്ടത്.

2.6

കൃഷറി വകുപറിപന സെയംബനറിച പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത്
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ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്-1 പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

മൃഗ സെയംരക്ഷണ വകുപത്
(Animal Husbandry Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ സെടനധ്യാഷത് കുമധ്യാര്.എസെത്.ആര്., ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.7

മൃഗ സെയംരക്ഷണ വകുപറില് ആപക 4 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

വകുപറില്

പസെക്ഷനുകളപടേ

കധ്യാരധതറില് നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറിയറില് മധ്യാറയം ആവശധമറിപല്ലനയം ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ
കധ്യാരധതറില് ഈ വകുപറിപലെ ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയ
പുനര്

വറിനധസെറിടകണ്ടതപണനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിരുന.
2.8

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശയം സെമറിതറി ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ കപണ്ടതലകടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിച സെധ്യാഹചരധതറില് സെമറിതറിയയം ഈ വകുപറിപന
സെയംബനറിച മധ്യാറങ്ങപളധ്യാനയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.9

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം കപണ്ടതലയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
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ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെതത്

1

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

1

1

2

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

3

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

4

4

4

4

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

12

12

12

20

19

19

ആപക

ആയഷത് വകുപത്
(Ayush Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ വറിജയകുമധ്യാര്, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.10

ആയഷത് വകുപറില് ആപക രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്. ഈ

രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളറിലയം നറിലെവറില് മൂന വസീതയം അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകളധ്യാണത് ഉളതത്.
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് രണ പസെക്ഷനുകളറിലയം നധ്യാല വസീതയം
അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധകത ഉളതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെതറിനധ്യാല് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ആപക അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ രണ്ടത് തസറികകള് അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
2.11

സെമറിതറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള്

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

പസെക്ഷനുകളറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര

കൂടുതല് ആയതറിനധ്യാല് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശതറില്
നറിനയം വറിഭറിന്നെമധ്യായറി രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് ഉള്പപടുന്നെ ഒരു പ്രടതധക പസെക്ഷന്
രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.
ഓഫസീസെറുപടേ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുന.

സെമറിതറി ടനധ്യാഡല്

വകുപറിടലെയത് C എന്നെ ടപരറില് ഒരു
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പുതറിയ പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിടകണ്ടതുയം ആയതറിടലെയധ്യായറി ഒരു പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്
തസറിക അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്.

വറിഷയ വറിഭജനയം

വകുപറിനുളറില് തപന്നെ പചയ്യുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം.
2.12

ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം ഈ വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുളതുമധ്യായ

തസകകളപടേ സെമധ്യാഹൃത വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

2

3

4

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

6

8

8

10

12

13

ആപക

2.13

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

ആയഷത് വകുപറിപന സെയംബനറിച പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 3 പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

പറിന്നെധ്യാക വറിഭധ്യാഗ വറികസെന വകുപത്
(Backward Classes Development Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ പറി.എന്. സുടരഷത് കുമധ്യാര്. അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.14

ഈ വകുപറില് എ, ബറി എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ആപകയളതത്.

ഓടരധ്യാന്നെറിലയം മൂന വസീതയം അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് പ്രവര്തറിച്ചു വരുനപണ്ടങറിലയം ബറി
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പസെക്ഷനറിപലെ ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെത് സൂപര് നന്യൂമറററി അടേറിസ്ഥധ്യാനതറിലെധ്യാണത് പ്രവര്തറിച്ചു
വരുന്നെതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

പസെക്ഷനുകളറിലയം മൂന

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

ഈ

രണ്ടത്

വസീതയം അസെറിസ്റ്റന്റു തസറിക അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം

ആയതറിനധ്യാല് നറിലെവറിലള സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക സ്ഥറിരയം തസറികയധ്യാകറി
മധ്യാടറണ്ടതധ്യാപണനുയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.
2.15

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി

ചര്ച

പചയ.

അടദ്ദേഹവയം

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകടളധ്യാടേത്

ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി. ആയതറിനധ്യാല് സെമറിതറിയയം ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളറില്
യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.16

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശ പ്രകധ്യാരയം ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന
നതത്

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

2

2

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

5

6

6

5.

സൂപര് നന്യൂമറററി
അസെറിസ്റ്റന്റെത്

1

0

0

10

10

10

ആപക
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സെഹകരണ വകുപത്
(Co-operation Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ പറി.എസെത്.രധ്യാടജഷത്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.17

സെഹകരണ വകുപറില് പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷന് ഉള്പപപടേ നധ്യാലെത്

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്. ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്
ഈ പസെക്ഷനുകളപടേ എണ്ണയം 5 ആയറി വര്ദ്ധറിപറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

ഹറിയററിയംഗുകള് സെയംബനറിച ടജധ്യാലെറികള്

വളപര കൂടുതലെധ്യായറി നറിര്വ്വഹറിടകണ്ടറി വരുന്നെതറിനധ്യാല് ഈ വകുപറില് സൂപര്കവസെററി
ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ
പ്രടതധകത

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

കണകറിപലെടുതത്

കൂടുതലെധ്യാപണനയം
അഡസീഷണല്

ആയതറിനധ്യാലെത്

വറിഷയങ്ങളപടേ

പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം നറിലെവറിലള രണ്ടത് വസീതയം തസറികകള്ക്കു പുറപമ ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക കൂടേറി ഈ വകുപറില് ആവശധമധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
2.18

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശ സെമറിതറി ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ്യുകയണ്ടധ്യായറി.

വറിഷയ വറിഭജനതറില് ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില്

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെതറില് നറിനയം മധ്യാറങ്ങള് ആവശധമധ്യാപണന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര്
അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു. ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ നറിര്ടദ്ദേശവയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശവയം സെമറിതറി പരറിടശധ്യാധറിച്ചു. ടകരള ബധ്യാങറിപന്റെ പ്രവര്തനവമധ്യായറി
ബനപപട്ടേ

ടജധ്യാലെറികള്

കൂടേറി

വരുന്നെടതധ്യാപടേ

വകുപറിപലെ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വളപര

വര്ദ്ധറിക്കുവധ്യാനുള സെധ്യാധധത പരറിഗണറിചത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ
നറിര്ടദ്ദേശയം അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
2.19

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില്

നറിലെവറിലളതുയം ഈ വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെതുമധ്യായ തസറികകളപടേ വറിവരയം
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ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

2

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

0

1

1

3

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

4

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

4

5

5

5

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

11

15

15

19

25

25

ആപക

ടകധ്യാസ്റ്റല് ഷറിപറിയംഗത് & ഇന്ലെധ്യാന്ഡത് നധ്യാവറിടഗഷന് വകുപത്
(Coastal Shipping & Inland Navigation Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി അജറിത, അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി)
2.20

ടകധ്യാസ്റ്റല് ഷറിപയംഗത് ആന്ഡത് ഇന്ലെധ്യാന്ഡത് നധ്യാവറിടഗഷന് വകുപറില്

ആപക ഒരു പസെക്ഷന് മധ്യാത്രമധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ പസെക്ഷനറില് നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറി തുടേരധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

രണ്ടധ്യായം ഘട്ടേ

സൂപര്കവസെററി ഓഫസീസെപറ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന്നെറില്ല.
2.21

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി. സെമറിതറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
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പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ശറിപധ്യാര്ശയയം

വറിലെയറിരുത്തുകയണ്ടധ്യായറി.

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുപടേ

അഭറിപ്രധ്യായവയം

പചററിയ വകുപറികളറില് ഒടന്നെധ്യാ രടണ്ടധ്യാ പസെക്ഷനുകള്

മധ്യാത്രമുള ഇടേങ്ങളറില് സൂപര്കവസെററി ഓഫസീസെര്മധ്യാര്കത് അധറിക വകുപ്പുകളപടേ
ചുമതലെ നല്കുന്നെ കധ്യാരധയം പരറിഗണറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ജലെവകുപത് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററികത് ടകധ്യാസ്റ്റല്
ഷറിപറിയംഗത്

ആന്ഡത്

ഇന്ലെധ്യാന്ഡത്

നധ്യാവറിടഗഷന്

വകുപറിപന്റെ

കൂടേറി

ചുമതലെ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
ക്രമ

തസറിക

നമ്പര്

P&ARD

സെമറിതറി

എണ്ണയം

നറിര്ടദ്ദേശറിച

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു

എണ്ണയം

ന്നെ എണ്ണയം

1

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

1

1

1

3

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2

2

2

4

4

4

ആപക
2.22

നറിലെവറിപലെ

പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് സെഹറിതയം ഈ വകുപറിപന

സെയംബനറിച കൂടുതല് വറിവരയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.6-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

സെധ്യായംസധ്യാരറിക കധ്യാരധ വകുപത്
(Department of Cultural Affairs)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി ഗസീത. പക., അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.23

സെധ്യായംസധ്യാരറികകധ്യാരധ വകുപറില് ആപക മൂന്നെത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില് തസറികകളപടേ
കധ്യാരധതറില് മധ്യാറപമധ്യാനയം ആവശധമറിപല്ലന്നെത് കപണ്ടതറിയ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
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വകുപത് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി വകുപറിപലെ വറിഷയ വറിഭജനയം
പരറിഷരറിക്കുന്നെതറിനത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
2.24

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത്

നറിരവധറി ടബധ്യാര്ഡത് മസീററിയംഗുകളറില് പപങടുടകണ്ടറിയളതറിനധ്യാല് ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
തസറിക

അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അററിയറിച്ചു .

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുപടേ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുന.

പരറിടശധ്യാധറിച

സെമറിതറി

പ്രസ്തുത

വകുപറിനധ്യായറി ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക

അധറികമധ്യായറി അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

വറിഷയ

വറിഭജനയം വകുപറിനുളറില് തപന്നെ നടേതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.25

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുള പ്രകധ്യാരയം സെധ്യായംസധ്യാരറിക കധ്യാരധ

വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെതുമധ്യായ സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ്
ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

2

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

3

3

3

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

9

9

9

14

14

15

ആപക
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2.26

പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേ ഈ വകുപറിപന

സെയംബനറിച

കൂടുതല്

വറിവരങ്ങള്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

നമ്പര്.7-പന്റെ

അവസെധ്യാനമധ്യായറി

പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

പരറിസ്ഥറിതറി വകുപത്
(Environment Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി വത. വറി, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.27

പരറിസ്ഥറിതറി വകുപറില് ആപക രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടേറില്ല.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം ആവശധമറിപല്ലന്നെത് ടനധ്യാഡല്
ഓഫസീസെര് അററിയറിച്ചു.

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി ആപക രണ്ടത് പസെക്ഷന്

മധ്യാത്രമുള ഈ വകുപറിപന്റെ ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് ശധ്യാസ
സെധ്യാടങതറിക വകുപറിപന്റെ ചുമതലെ കൂടേറി അധറികമധ്യായറി നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയ്യുന.
2.28

പരറിസ്ഥറിതറി വകുപറില് നറിലെവറില് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള് സെയംബനറിച നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ വറിവരവയം
പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

2

2
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4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്
ആപക

6

6

6

10

10

10

മതധ ബനനവയം തുറമുഖവയം വകുപത്
(Fisheries & Ports Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ പറി.ററി.ടജധ്യായറി, പഡപപ്യുട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.29

മതധബനന തുറമുഖ വകുപത് നറിലെവറില് രണ്ടത് മനറിമധ്യാരുപടേയയം രണ്ടത്

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേയയം ഭരണ നറിയനണതറിലെധ്യാണത് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്.

ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷന് ഒഴെറിപക ആറത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഈ വകുപറില് ആപക പ്രവര്തറിച്ചു
വരുന്നെതത്.

ഇതറില്

മൂന്നെത്

പസെക്ഷനുകള്

മതധബനനവമധ്യായയം

രപണ്ടണ്ണയം

തുറമുഖവമധ്യായയം ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന.

ഈ രണ

വറിഭധ്യാഗതറിനുയം പപധ്യാതുവധ്യായ പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്. എന്നെധ്യാല് ഈ
പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷന്

മതധബനന

വകുപത്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

ഭരണ

നറിയനണതറിലെധ്യാണത് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്.
2.30

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് എ, സെറി എന്നെസീ രണ്ടത്

പസെക്ഷനുകളറില്

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ

ഓടരധ്യാ

തസറികകള്

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിക്കുന്നെതറിനുയം തുറമുഖവമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ
പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി ഉയര്ത്തുന്നെതറിനുയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

കൂടേധ്യാപത ബഹ.

മതധബനന വകുപത് മനറി ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ ഹധ്യാര്ബര് എന്ജറിനസീയററിയംഗുമധ്യായറി
ബനപപട്ടേ ടജധ്യാലെറികള് ഡറി പസെക്ഷനറില് നറിനയം എ പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതറിനുയം
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
2.31

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി
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ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ്യുകയണ്ടധ്യായറി.
ഓഫസീസെര് പൂര്ണ്ണമധ്യായയം ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി.
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടനധ്യാഡല്

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ശറിപധ്യാര്ശകളറില്

സെമറിതറി

യധ്യാപതധ്യാരു

മധ്യാറവയം

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.32

ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ

സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

2

2

2.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

0

0

3.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

3

3

3

4.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

6

6

6

5.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

12

14

14

23

25

25

ആപക

ഭക്ഷധ പപധ്യാതുവറിതരണ ഉപടഭധ്യാക്തൃ കധ്യാരധ വകുപത്
(Food & Civil Supplies Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ ബറി.എസെത്.മണറിലെധ്യാല്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.33

ഉപടഭധ്യാക്തൃ കധ്യാരധ വകുപത് ഒരു പ്രടതധക വകുപധ്യാകറി മധ്യാററി റൂള്സെത് ഓഫത്

ബറിസെറിനസറില് (അനുബനയം-2) ടഭഗഗതറി വരുതറിയറിട്ടുപണ്ടങറിലയം ഇടപധ്യാഴയം ഭക്ഷധ
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പപധ്യാതുവറിതരണ

വകുപറിടനധ്യാപടേധ്യാപമധ്യാണത്

ഈ

വകുപ്പുയം

പ്രവര്തറിച്ചു

വരുന്നെതത്.

ആയതറിനധ്യാല് ഭക്ഷധ പപധ്യാതുവറിതരണയം, ഉപടഭധ്യാക്തൃ കധ്യാരധയം എന്നെസീ വകുപ്പുകപള ഒപരധ്യാറ
യൂണറിറധ്യായറി കണകധ്യാകറിയധ്യാണത് ഈ പ്രവൃതറി പഠനയം നടേതറിയറിട്ടുളതത്. നറിലെവറില് ആറത്
പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഈ

വകുപറില്

പ്രവര്തറിച്ചു

വരുന്നെതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറിപലെ തസറികകളപടേ കധ്യാരധതറില്
തല്സ്ഥറിതറി

തുടേരധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുണ്ടത്. എന്നെധ്യാല് പസെക്ഷനുകള്കറിടേയറിപലെ
അസെന്തുലെറിതധ്യാവസ്ഥ

പരറിഹരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

വറിഷയ

പരറിഷധ്യാര

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വകുപത്

സെയംബനറിച

വറിഭജനതറില്

മധ്യാറയം

വരുത്തുന്നെതറിനുള ചറിലെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് പ്രസ്തുത വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.
2.34

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.
പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

അഭറിപ്രധ്യായപപടുന.

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്

സെമറിതറി

വറിഷയ വറിഭജനയം പരറിഷരറിക്കുന്നെതു സെയംബനറിച നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്

വകുപറിനുളറില് തപന്നെ പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.35

ഈ

വകുപറില്

നറിലെവറിലള

തസറികകളപടേയയം

വകുപറിപലെ

പ്രവര്തനങ്ങള്കധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുള തസറികകളപടേയയം സെയംക്ഷറിപ്ത വറിവരയം
ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

2

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1
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3

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

4

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

6

6

6

5

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

17

17

17

27

27

27

ആപക

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്
(Forest & Wild Life Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ സുള്ഫറികര് റഹധ്യാന്, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.36

വനയം വനധജസീവറി വകുപറില് ആപക 7 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറിപലെ പസെക്ഷനുകളപടേ
കധ്യാരധതറില് നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറി തുടേരധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിരുന.

എന്നെധ്യാല്

ഫലെപ്രദമധ്യായ

ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം

ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി
ഉയര്ത്തുന്നെതറിനുയം മപറധ്യാരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി
തധ്യാഴ്ത്തുന്നെതറിനുയം കൂടേറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
2.37

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. സെറി, ഡറി എന്നെസീ രണ പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യാണത്
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം തധ്യാരതടമധന കൂടുതലളതത്.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരറിക്കുന്നെ വറിശഷയ പുനര്നറിര്ണ്ണയതറിനു ടശഷവയം സെറി, ഡറി എന്നെസീ രണ
പസെക്ഷനുകളയം

ഒടര

ടജധ്യായറിന്റെത്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

കസീഴെറിലെധ്യാക്കുന്നെതത്

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നെതധ്യാണത്. അതറിനധ്യാല് ഇവയറില് ഒരു പസെക്ഷന് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1 നത്
നല്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം എന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.
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2.38

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് സെമറിതറിയയം ടയധ്യാജറിക്കുന.

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2 കകകധ്യാരധയം പചടയണ്ട ഡറി പസെക്ഷപന്റെ
ചുമതലെ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1 നത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഓഫസീസെത് പസെക്ഷപന്റെ ചുമതലെ
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-2 നത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2 ഡറി പസെക്ഷപന്റെ
ഫയലകള് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1 നുയം ബറി പസെക്ഷപന്റെ ഫയലകള് ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററി-2 നുയം സെമര്പറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
2.39

ഈ വകുപറിപലെ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ നറിലെവറിപലെ ടജധ്യാലെറി വറിഭജനവയം നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട

ടജധ്യാലെറി വറിഭജനവയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
തസറിക

നറിലെവറിപലെ
ചുമതലെകള്

P&ARD നറിര്ടദ്ദേശറിച
ചുമതലെകള്

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
ചുമതലെകള്

ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററി

എ, എഫത്
പറി.എസെത്. (ടനരറിട്ടേത് )

എ, എഫത്, പറി.എസെത്. എ, ബറി,, എഫത്,
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന് പറി.എസെത്.
(ടനരറിട്ടേത്)

ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററി-2

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-1
തസറിക
ഉയര്തറിയതത്

ബറി, ഡറി, സെറി, ഇ

സെറി, ഡറി, ഇ
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്
(ടനരറിട്ടേത്)

പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററി-1

ബറി (ടനരറിട്ടേത്), ഡറി,
ഓഫറിസെത് പസെക്ഷൻ
(ടനരറിട്ടേത് )

തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാ
കറി ഉയര്ത്തുന.

തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാ
കറി ഉയര്ത്തുന.

പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററി

സെറി ,
ഇ (ടനരറിട്ടേത്)

തസറിക അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാ
കറി തധ്യാഴ്ത്തുന

തസറിക അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാ
കറി തധ്യാഴ്ത്തുന

അണ്ടർ
പസെക്രട്ടേററി-1

എ, എഫത്

എ, എഫത്, പറി.എസെത്. എ, എഫത്, പറി.എസെത്.

അണ്ടർ
പസെക്രട്ടേററി-2

സെറി, ഡറി

ബറി, ഡറി

അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററി-3

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-2 സെറി, ഇ
തസറിക തധ്യാഴറിയതത്

ബറി, ഡറി
സെറി, ഇ
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2.40

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം തസറിക മധ്യാറയം

നടേത്തുടമ്പധ്യാള് ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതുമധ്യായ തസറികകളപടേ
വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന.
ക്രമ
തസറിക
നമ്പര്

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

2

2

2.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

2

0

0

3.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

3

3

4.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

7

7

7

5.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

17

17

17

29

29

29

ആപക

2.41

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

വനയം വനധജസീവറി വകുപറിപന സെയംബനറിച പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന്

ചധ്യാര്ട്ടേത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.11-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്
(General Administration Department)
2.42

പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഏറവയം പ്രധധ്യാനപപട്ടേ വകുപധ്യാണത്

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്. സെയംസ്ഥധ്യാനപത ഓടരധ്യാ

വകുപറിപന്റെയയം ഭരണ പരമധ്യായ

ഏടകധ്യാപനയം നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെ പസെക്രടട്ടേററിയററിപന്റെ പ്രവര്തനതറിപന്റെ ഏടകധ്യാപനയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതത് ഈ വകുപറിലെധ്യാണത്.

ഈ വകുപറിപന്റെ പ്രവൃതറിപഠനയം നടേതറിയ
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ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ ശറിപധ്യാര്ശകള്
സെമര്പറിച്ചു.
•

സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം, PABX തുടേങ്ങറിയവ പസെക്ഷനുകളറില് നറിന്നെത്
പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെര്,

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തലെതറിലള

തസറികകള്

ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
•

പുതറിയതധ്യായറി

രൂപസീകരറിക്കുന്നെ

ടകരള

അഡറിനറിടസ്ട്രേറസീവത്

സെര്വ്വസീസുമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ വറിഷയയം നറിലെവറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപധ്യാണത്
കകകധ്യാരധയം

പചയ

വരുന്നെതത്.

ആയതത്

പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറിടലെയത്

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
•

ഫസീഡയം കഫടറഴത് പസെക്ഷനറില് നറിലെവറില് രണ പസെക്ഷനുകളറില് കകകധ്യാരധയം
പചയ വരുന്നെ ഒരു പസെക്ഷനറില് കകകധ്യാരധയം പചയധ്യാല് മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.

•

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്ലറിലയം രണ പസെക്ഷനുകളറില് പചയ വരുന്നെ വറിഷയയം
കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനത് ഒരു പസെക്ഷന് മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.

• സെന്ദര്ശന

സെഹധ്യായ

ടകനതറിപലെ

അസെറിസ്റ്റന്റെത്-പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെര്

വറിഭധ്യാഗതറിപലെ തസറികകള് പറിന്വലെറിചത് പകരയം കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്-ഓഫസീസെത്
സൂപ്രണ്ടത് വറിഭധ്യാഗതറിപലെ തസറികകള് അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
•

അകഹൗണ്ടത്സെത് പസെക്ഷനുകളറില് ഒടര തരയം ടജധ്യാലെറികള് പലെ പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യായറി
പചയ വരുനണ്ടത്. ഉദധ്യാഹരണതറിലെനത് പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് വറിഭധ്യാഗതറിപലെ
ടവതനവമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

ടജധ്യാലെറികള്

ഡറി,

എചത്

എന്നെസീ

രണ

പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യായറിട്ടേധ്യാണത് പചയ വരുന്നെതത്. അപ്രകധ്യാരമുളവ ഏടകധ്യാപറിപറിചത്
ഒടര പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
• PABX -പന്റെ ചുമതലെയള അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക നപ്യുനപക്ഷ ടക്ഷമ
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വകുപറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.43

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകപള സെയംബനറിചത്

സെമറിതറി ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. ശറിപധ്യാര്ശകപളയയം അവയറിടന്മേലള
ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുപടേ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം

വറിലെയറിരുതറിയ

സെമറിതറി

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിക്കുന :
1. ചസീഫത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ പപറസീഷന് പസെല്ലറില് ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക കൂടേറി
അനുവദറികധ്യായം.
2. സെര്വസീസെസെത്-എചത്

പസെക്ഷനറില്

അധറികമധ്യായറി

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറിക

അനുവദറിടകണ്ട ആവശധമറില്ല.
3. KAS വറിഷയങ്ങളപടേ കകകധ്യാരധയം AIS വകുപറില് പുതറിയ പസെക്ഷനറില്
ഏല്പറിക്കുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യാകറില്ല.

AIS-ല് പുതുതധ്യായറി സൃഷ്ടറിക്കുന്നെ പസെക്ഷന്

അവറിടുപത വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുവധ്യാന് ആവശധമധ്യാണത്.

KAS

വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുവധ്യാന് തധ്യാരതടമധന ടജധ്യാലെറി കുറവധ്യായ Special-E
വകുപറില് നല്കറി അവറിടടേയത് രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകള് കൂടേറി അനുവദറികധ്യായം.
4. അകഹൗണ്ടത്സെത്-പക, അകഹൗണ്ടത്സെത്-പജ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകള് ലെയറിപറിചത് 5
അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുള ഒറ പസെക്ഷനധ്യാകധ്യായം.
5. Computer Cell നറിലെനറിര്തറി പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ e-Administration Cell
ആകറി രൂപധ്യാനരയം വരുതണയം. SCORE നടേപറിലെധ്യാകറിയ സെധ്യാഹചരധതറില് CR
Cell നറിര്തലെധ്യാകറി ആ ചുമതലെ കൂടേറി ഈ പസെക്ഷനറില് നറിക്ഷറിപ്തമധ്യാകണയം.
അധറികമധ്യായറി രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് കൂടേറി ഈ പസെക്ഷനറിടലെയത് അനുവദറികധ്യായം.
സെര്കധ്യാര് ടസ്പെധ്യാണ്സെര്ഷറിപറില് e-Administration Course പൂര്തറിയധ്യാകറിയ
ജസീവനകധ്യാപര മധ്യാത്രയം ഈ പസെക്ഷനറില് നറിയമറിചധ്യാല് മതറിയധ്യാകുയം. നല്ല കയംപന്യൂട്ടേര്
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പരറിജധ്യാനമുള ജസീവനകധ്യാപര മധ്യാത്രയം ഇവറിപടേ നറിയമറികധ്യായം.
6. Medisep നറിലെവറില് വന്നെത് ആറു മധ്യാസെങ്ങള്ക്കു ടശഷയം അകഹൗണ്ടത്സെത്-ആര്
വകുപറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഒനയം കൂടേറി പഠറിക്കുകയയം ആവശധമധ്യായ പുനര്വറിനധധ്യാസെയം
നടേത്തുകയയം ടവണയം.
7. പപധ്യാതുഭരണ (സെഹൗതത് പറടകധ്യാര്ഡത്സെത്) വകുപറില് കൂടുതല് ജസീവനകധ്യാപര
ആവശധമുണ്ടത്.

ഇവറിപടേയള

തസറികകള്

തധ്യാപഴെപറയയം

പ്രകധ്യാരയം

നറിലെനറിര്ടതണ്ടതധ്യാണത്.
തസറിക

P&ARD ശറിപധ്യാര്ശ
സെമറിതറി
പചയതത്
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

4

ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്

1

1

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2

4

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

1

1

ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

7

10

ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്

4

6

അറന്ഡര്

13

13

8. IBMC ഇരുപതറിനധ്യാലെത് മണറിക്കൂറുയം പ്രവര്തറിക്കുന്നെ ഒരു സെയംവറിധധ്യാനമധ്യായതറിനധ്യാല്
പപധ്യാളറിററികല് വകുപറിനത് കസീഴെറിലള പസെന്ട്രല് ഏജന്സെറി കൂടേറി ഇതറിടനധ്യാപടേധ്യാപയം
ലെയറിപറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. പസെന്ട്രല് ഏജന്സെറിയറിലള രണ്ടത് പമസഞര്മധ്യാപര
കൂടേറി

IBMC

യറില്

ടചര്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പസെന്ട്രല്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
തസറികയധ്യായറി

കണകധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

തധ്യാപഴെപറയന്നെ പ്രകധ്യാരയം ക്രമസീകരറികധ്യായം

ഏജന്സെറിയറില്
അവപര അധറിക

IBMC-യറിപലെ

തസറികകള്
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തസറിക

P&ARD ശറിപധ്യാര്ശ
സെമറിതറി
പചയതത്
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്

5

3

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

11

6

ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2

0

പമസഞര്*

2

1

അറന്ഡര്

13

13

* രപണ്ടണ്ണയം പസെന്ട്രല് ഏജന്സെറി വകുപറില് നറിനയം വരുനണ്ടത്.
IBMC യപടേ ചധ്യാര്ജത് ഹഹൗസെത് കസീപറിയംഗറില് നറിനയം മധ്യാററി പപധ്യാതുഭരണ (പപധ്യാളറിററികല്)
വകുപറിനത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
9. CMPGRC-യപടേ പ്രവര്തനയം ആധുനറിക വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധയപടേ
അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് കൂടുതല് കധ്യാരധക്ഷമമധ്യാകധ്യാന് മുഖധമനറിയപടേ കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല്
നടേപടേറി സെസ്വസീകരറിക്കുനണ്ടത്.

മുഖധമനറിയപടേ കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല്, കധ്യാള് പസെന്റെര്,

CMPGRC എന്നെറിവ ഏടകധ്യാപറിപറിക്കുന്നെ നടേപടേറിയയം ഇവറിപടേ സെസ്വസീകരറിച്ചു വരുനണ്ടത്.
CMPGRC-യറില് നറിലെവറിലള ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക പറിന്വലെറിചത് പകരയം
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിപയ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
മുഖധമനറിയപടേ

കയംപന്യൂട്ടേര്

നടേടതണ്ടതധ്യാണത്.

പസെല്ലറിപലെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ ക്രമസീകരണയം

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററി

ഉചറിതമധ്യായറി

4 കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ സെഹധ്യായയം ഇതറിനധ്യായറി

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല്ലറിപലെ നറിലെവറിപലെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ ഘടേന
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്-3
അസെറിസ്റ്റന്റെത് - 5 (+4 സൂപര് നന്യൂമറററി)
ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്-1
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കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്-2
ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്-1
ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്-3
10. സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനതറില് നറിലെവറിലള പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്മധ്യാപര
പറിന്വലെറിക്കുടമ്പധ്യാള് അവറിപടേ ചധ്യാര്ജത് ആയറി ഓടരധ്യാ ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത് തസറിക
വസീതയം അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
11. അറന്ഡന്സെത് മധ്യാടനപജ്മെന്റെത് പസെല്ലറിപന്റെ ചുമതലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയറില്
നറിനയം അകഹൗണ്ടത്സെറിപലെ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററികത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
12. കസെനറികടക്ഷമ വകുപറിപന്റെയയം Freedom Fighters Pension-പന്റെയയം ചുമതലെ
പപധ്യാതുഭരണ

(ഏടകധ്യാപനയം)

വകുപറിപന്റെ

അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററികത്

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
13. അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-2 നത് സെര്വസീസെസെത്-എ, ഇ, എചത്, എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത്
പസെല് എന്നെറിവയപടേ ചുമതലെ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
14. അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-3 അധറിക തസറികയധ്യായറി കണകധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
15. ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1 നത് സെര്വസീസെസെത്-സെറി, പസ്പെഷധല്-ബറി, പസ്പെഷധല്-ഇ,
സെര്വസീസെസെത്-ഡറി എന്നെറിവയപടേ ചുമതലെകള് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
16. ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-5 പന ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
17. ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-6 നത് CR Cell ഒഴെറിവധ്യാകറി അറന്ഡന്സെത് ടമധ്യാണറിറററിയംഗത്
പസെല്ലറിപന്റെ ചുമതലെ നല്കുന.
18. ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-7 നത് പപധ്യാളറിററികല് കൂടേധ്യാപത IBMC യപടേ ചുമതലെ കൂടേറി
നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
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19. അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-1 നത് പസ്പെഷധല്-ഇ, പസ്പെഷധല്-ബറി എന്നെറിവയപടേ ചുമതലെ
നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്
20.അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-4 നത് CMPGRC-യപടേ ചുമതലെ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ടേറിയധ്യാപള
മുഖധമനറിയപടേ കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല്ലുമധ്യായറി അറധ്യാചത് പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
21. അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-5 നത് സെര്വസീസെസെത്-എ, സെര്വസീസെസെത്-ഇ, എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത്
പസെല് എന്നെറിവയപടേ ചുമതലെ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
22.അറന്ഡന്സെത് ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് പസെല്, കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല് (e-administration)
എന്നെറിവ കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക
അധറികമധ്യായറി

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

കയംപന്യൂട്ടേര്

പസെല്ലറിപന്റെ

ചുമതലെ

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പക കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയറില് നറിനയം
മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഈ തസറികയറില് കയംപന്യൂട്ടേററില് പരറിജധ്യാനമുള പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിപയതപന്നെ നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
23. സെര്വസീസെസെത്-ഡറി യപടേ ചുമതലെ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-7 നത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.44

മുകളറില്

പകധ്യാടുതറിട്ടുള

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ചുമതലെ വറിഭജനയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ
പ്രകധ്യാരയം പരറിഷരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.45

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകള്

പ്രകധ്യാരയം

സൂപര്

കവസെററി

ഓഫസീസെര്മധ്യാരുടേ ചുമതലെകള് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം വറിഭജറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
തസറിക

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

നറിലെവറിപലെ
ചുമതലെകകള്

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
ചുമതലെകള്

Petition Cell, Secret Petition Cell, Secret
Section
Section

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
ചുമതലെകള്
Petition Cell, Secret
Section
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അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി-1

Attendance
Attendance
Co-Ordination
Monitoring Cell, Co- Monitoring Cell, Co- Sainik Welfare
ordination
ordination
Freedom Fighters’
Pension

അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി-2

Services-A,
Services-E

Services-A,
Services-E

Services-A,
Services-E
Services-H
Employment Cell

അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി-3

CE Cell, CR Cell,
Employment Cell-A,
B, Freedom
Fighters’ Pension-A,
B, Sainik Welfare

CR Cell,
Employment Cell,
Freedom Fighters’
Pension, Sainik
Welfare

Surplus post

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1

Services-C,
Special-B, SpecialE

Services-C,
Services-C,
Special-B, Special-E Services-D
Special-B,
Special-E

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-2

House Keeping
Cell.A, House
Keeping Cell.B,
IBMC

HKC-A, HKC-B,
IBMC

HKC-A, HKC-B,

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-3

AIS (A), AIS (C)

AIS (A), AIS(B),
AIS (C)

AIS (A), AIS(B),
AIS (C)

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-4

Chief Liaison
Office, AR,
Computer Cell, PS,
Records (South,
Annexe, North),
SS, Library, VFC
(South, Annexe,
North)

Chief Liaison
Officer, AR, PS,
Records (South,
Annexe, North), SS,
Library, VFC
(South, Annexe,
North), Accounts

Chief Liaison
Officer, Joint Chief
Protocol Officer, PS,
Records (South,
Annexe, North), SS,
Library, VFC
(South, North,
Annexe-1 & 2,),
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Minority Welfare, eAdministration
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-5

Political

Political

Political, IBMC

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-6

Accounts (A, B, C, Accounts (A, B, C, AMC, Accounts (A,
D, E, G, H, J, K, M, D, E, F, G, H, J, K, B, C, D, E, F, G, H,
N, P, R, BW, Cash) M, N, P, R, BW)
J, K, M, N, P, R,
BW)

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-7

CMPGRC

CMPGRC

Surplus post

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-1

Chief Minister’s
Computer Cell

Chief Minister’s
Computer Cell

Chief Minister’s
Computer Cell

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-2

GA (SC)

GA (SC)

GA (SC)

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-3

Services-A,
Services-D2
Services-E

Services-A,
Services-D2
Services-E

Services-A,
Services-E,
Employment Cell

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-4

--

--

Computer Cell
e-Administration

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-1

Special-E, Special- Special-E, SpecialB
B

Special-E, SpecialB

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2

Accounts-A, K,M &
Cash

Accounts-A, K, M

Accounts-A, K, M

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-3

AR, Records
(South, Annexe,
North)

AR, Records
(South, Annexe,
North)

Records (South,
Annexe, North)

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-4

CR Cell,
Employment Cell-A
& B, Freedom
Fighters Cell-A & B

CR Cell,
Employment Cell,
Freedom Fighters
Cell

CMPGRC
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അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-5

Special-A, SpecialC

Special-A, SpecialC

Special-A, SpecialC

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-6

AMC, CE Cell, Coordination, PS,
Services-D1

AMC, CE Cell, Coordination, PS,
Services-D1

Services-D
AMC, CE Cell,
Coordination, PS

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-7

Accounts-B, G, BW Accounts-B, G, BW

Accounts-B, G, BW

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-8

Chief Liaison Office Chief Liaison Office
VFC (South, North, VFC (South, North,
Annexe-1)
Annexe-1)

Chief Liaison Office
VFC (South, North,
Annexe-1)

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-9

Accounts C, E, N

Accounts C, E, N

Accounts C, E, N

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-10

Political

Political

Additional State
Protocol Officer,
Political, IBMC

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-11

Accounts J, P1, D,
Computer Cell

Accounts J, P, D

Accounts J, P, D

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-12

Services-H

Services-H

Services-H,
Services-C
Freedom Fighters’
Pension

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-13

House Keeping-A,
House Keeping-B,
IBMC

House Keeping-A,
House Keeping-B,
IBMC

House Keeping-A,
House Keeping-B

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-14

Accounts P2, H, R

Accounts H, R

Accounts H, R

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-15

CMPGRC

CMPGRC

Surplus Post

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-16

Telephone
Exchange (PABX)

തസറിക പുനര്
വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാ
ണത്

Surplus Post
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2.46

പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ ചറിലെ പസെക്ഷനുകളറില് അധറിക തസറികകള്

ആവശധമുപണ്ടന്നെത് കണ്ടടപധ്യാള് മറ്റു ചറിലെ പസെക്ഷനുകളറില് അധറിക തസറികകളയം
കധ്യാണധ്യാന് കഴെറിഞ.

ആയതത് ക്രമസീകരറിച ടശഷയം ബധ്യാകറി വരുന്നെ തസറികകള് മറ്റു

വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്. പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര്

തസറികകള്

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ

പ്രകധ്യാരയം

പുനര്

വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
നറിലെവറിപലെ പസെക്ഷന്

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ പസെക്ഷന്

പസെക്ഷന്

എണ്ണയം പസെക്ഷന്

എണ്ണയം

ഫസീഡയം കഫടറഴത് പപന്ഷന്-എ

1

ഫസീഡയം കഫടറഴത് പപന്ഷന്

1

ഫസീഡയം കഫടറഴത് പപന്ഷന്-ബറി 1

എ.ഐ.എസെത്.-ബറി

1

സെറി.ഇ. പസെല്

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-എഫത്

1

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്-എ

1

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്

1

കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല്

1

ഇ-അഡറിനറിടസ്ട്രേഷന്

1

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്-ബറി

1

10

കധധ്യാഷത്

2

തസറികകള് പുനര്
വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

സെറി.ആര്.പസെല്

1

എ.ആര്

1

പറടകധ്യാര്ഡത്സെത്-ടനധ്യാര്തത്

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പക

1
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VFC - ടനധ്യാര്തത്

1

VFC-സെഹൗതത്

1

VFC-അനകത്

1

2.47

അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകളറിടലെയത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുള ക്രമസീകരണ/ പുനര്

വറിനധധ്യാസെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
നറിലെവറിപലെ പസെക്ഷന്
പസെക്ഷന്
ഫസീഡയം കഫടറഴത് പപന്ഷന്-എ

ഫസീഡയം കഫടറഴത് പപന്ഷന്-ബറി

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ പസെക്ഷന്
എണ്ണയം പസെക്ഷന്
3

3

എണ്ണയം

ഫസീഡയം കഫടറഴത്

2

എ.ഐ.എസെത്.ബറി

1

ഫസീഡയം കഫടറഴത്

2

എ.ഐ.എസെത്.-ബറി

1

സെറി.ഇ.പസെല്

2

പസ്പെഷധല്-ഇ

2

കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല്

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-ജറി

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-ഡറി

1

അകകണണസണ-എചണ

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-ഇ

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പറി

2

അകഹൗണ്ടത്സെത്-എയം

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പക

3

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പജ

2

എ.ഐ.എസെത്.-എ

1

ടകധ്യാ-ഓര്ഡറിടനഷന്

1

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്-ബറി

2
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എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്

1

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്-എ

3

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത് പസെല്

3

അകഹൗണ്ടത്സെത്-സെറി

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-എഫത്

1

പറടകധ്യാര്ഡത്സെത് ടനധ്യാര്തത്

3

അകഹൗണ്ടത്സെത്-എഫത്

2

ഹഹൗസെത് കസീപറിയംഗത് പസെല്-ബറി

1

കധധ്യാഷത്

1

ബഡത്ജറത് വറിയംഗത്

1

എ.ആര്.

1

പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷന്

1

VFC ’ South

6

അകഹൗണ്ടത്സെത്-എന്

1

ചസീഫത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ പരധ്യാതറി
പരറിഹധ്യാര പസെല്

1

അകഹൗണ്ടത്സെത്-എചത്

2

E-Administration

2

മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര്
വറിനധസെറിക്കുന

12

VFC - North

4

VFC Annexe1

4

PABX

4

2.48

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശകള് പ്രകധ്യാരയം പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ ഒരു

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറികയയം 10 പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തസറികകളയം 12 അസെറിസ്റ്റന്റെത്
തസറികകളയം 5 ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറികകളയം

6 അറന്ര് തസറികകളയം
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പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില് നറിനയം പുനര് വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്. അടത സെമയയം ഓഫസീസെത്
സൂപ്രണ്ടറിപന്റെ

രണ്ടത്

തസറികകള്

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് .

വറിവറിധ

തസറികകളറിപലെ നറിലെവറിലളതുയം നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ് ചുവപടേ
പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
തസറിക

നറിലെവറിപലെ എണ്ണയം

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

3

2

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

7

6

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

3

4

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

16

14

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

55

45

ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്

8

10

153

141

അസെറിസ്റ്റന്റെത് ട്രയറിനറി

3

3

സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്

12

6

ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

28

23

അറന്ഡര്

20

14

കബന്ഡര്

5

10

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2.49

പപധ്യാതു ഭരണ വകുപറിപന്റെ കസീഴെറിലള മറ്റു തസറികകള്

ക്രമ നമ്പര്

തസറിക

എണ്ണയം

1

സെസീനറിയര് ടഗ്രഡത് കലെടബ്രേററിയന്

1

2

കലെടബ്രേററിയന് ടഗ്രഡത്-2

1

3

കലെടബ്രേററിയന് ടഗ്രഡത്-4

2

- 40 -

4

പഹല്തത് ഇന്പസ്പെക്ടര്

1

5

ജൂനറിയര് പഹല്തത് ഇന്പസ്പെക്ടര്

1

6

ടനധ്യാട്ടേയം

1

7

ടറധ്യാണറിടയധ്യാ ഓപടററര്

1

8

പഹഡത് ഗധ്യാര്ഡനര്

2

9

ഫുള് കടേയം ഗധ്യാര്ഡനര്

4

10

പധ്യാര്ട്ടേത് കടേയം ഗധ്യാര്ഡനര്

1

11

ഫുള് കടേയം സെസ്വസീപര്

30

12

പധ്യാര്ട്ടേത് കടേയം സെസ്വസീപര്

50

13

പഡയറിലെറി ടവജസെത് ഗധ്യാര്ഡനര്

22

ആപക

117

2.50

വകുപറിപന സെയംബനറിച വറിശദമധ്യായ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് അനുബനതറിപലെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.12 ആയറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്
(General Education Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ മുരളസീധരന്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.51
വകുപറില്

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വലെറിയ വകുപ്പുകളറിപലെധ്യാന്നെധ്യായ പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ
ആപക

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

20

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

നറിലെവറിലളതത്.

പസെക്ഷനുകളപടേ

എണ്ണയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം
22

ആയറി

വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
പജ പസെക്ഷന് വറിഭജറിചത് പജ.(അകഡസ്വസെത്), പജ (റൂള്സെത്) എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകള്
രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുളതു കൂടേധ്യാപത സെറി പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം
വളപര കൂടുതലെധ്യായതറിനധ്യാല് അവറിപടേ നറിനയം അചടേക നടേപടേറികളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ
ടജധ്യാലെറികള് ഒഴെറിവധ്യാകറി രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുള ഡറി.എ എന്നെ ടപരറിലള പുതറിയ
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പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാനുയം എ, ററി, പറി.എസെത്. എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് ഓടരധ്യാ
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ വസീതയം തസറിക അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുവധ്യാനുയം കൂടേറി ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന. ഇതൂ കൂടേധ്യാപത പസെക്ഷനുകളപടേ പ്രവര്തനതറിപന്റെ ഫലെപ്രദമധ്യായ
ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി വകുപറില് ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം ഒരു
പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം തസറികകള് അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
2.52

ടമല്പറഞ്ഞ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

തസറികകള് സെയംബനറിച നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് അയംഗസീകരറിക്കുന്നെതധ്യായറി അടദ്ദേഹയം അററിയറിച്ചു .
എന്നെധ്യാല് ററി പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര കൂടുതലെധ്യാണത് എന്നെ ഒരു അഭറിപ്രധ്യായയം
ഉയര്ന വപന്നെങറിലയം ഈ വറിഷയയം പരറിടശധ്യാധറിച്ചു തപന്നെയധ്യാണത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് തയധ്യാറധ്യാകറിയരറിക്കുന്നെപതന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
എന്നെധ്യാല്

പുതറിയ

വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

നയയം,

ഖധ്യാദര്

കമസീഷന്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

എന്നെറിവ

നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു പസെല് പുതറിയതധ്യായറി അനുവദറികണപമന്നെത് അടദ്ദേഹയം
ആവശധപപട്ടു. സെമറിതറി ഇകധ്യാരധയം പരറിടശധ്യാധറിച്ചു. പ്രടതധക പസെല് അനുവദറിക്കുന്നെതറിനത്
ഫയലെറില് ബഹ. മുഖധമനറി ഉതരവറിട്ടേറിട്ടുളതധ്യായറി അററിയധ്യാന് കഴെറിഞ.

ഈ

സെധ്യാഹചരധതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയതറില് നറിനയം
കൂടുതലെധ്യായറി ഒരു പസെക്ഷന് ഓഫസീറുപടേയയം ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെയയം തസറികകള്
അധറികമധ്യായറി അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ

വറിഷയങ്ങളപടേ പ്രധ്യാധധ്യാനധയം കണകറിപലെടുതത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന്നെ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറികയ്ക്കു പകരയം അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി
തസറിക അനുവദറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം എന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
2.53

ടമല്പറഞ്ഞ തസറികകള് ഉപടയധ്യാഗറിചത് ററി പസെക്ഷപന്റെ വറിഭജനവയം

പസെല് രൂപസീകരറിക്കുന്നെതടേകമുള വറിഷയ വറിഭജനവയം ശധ്യാസസീയമധ്യായറി വകുപറിനു തപന്നെ
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പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ആവശധപമങറില് ഇതറിനധ്യായറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ സെഹധ്യായയം ടതടേധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.54

ടമല്പറഞ്ഞ പ്രകധ്യാരയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വറിഭജറിക്കുടമ്പധ്യാള് പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതുമധ്യായ തസറികകളപടേ സെയംക്ഷറിപ്ത
വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

2

3.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

2

2

4.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

5

6

5

5.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

8

8

8

6.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

20

22

23

7.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

56

65

66

8.

സൂപര് നന്യൂമറററി
അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2

0

0

94

105

107

സെയംബനറിച

പരറിഷരറിച

ആപക

2.55

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപറിപന

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.13പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.
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ആടരധ്യാഗധ - കുടുയംബടക്ഷമ വകുപത്
(Health & Family Welfare Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ നന്ദകുമധ്യാര്. പക, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.56

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബടക്ഷമ വകുപറില് ആപക 13 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറിപലെ എയം പസെക്ഷന്
വറിഭജറിചത് എന് എന്നെ ടപരറിലയം ബറി, എസെത് എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളറിപലെ അധറിക
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ടചര്തത് യ എന്നെ ടപരറിലയം ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനുകള് രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാന്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. അതു കൂടേധ്യാപത ഇ, എചത്,
എഫത്.ഡബപ്യു എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് ഓടരധ്യാ അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിക്കുവധ്യാനുയം ജറി പസെക്ഷനറിപലെ സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക സ്ഥറിരയം
തസറികയധ്യാകറി

മധ്യാറ്റുവധ്യാനുയം

കൂടേറി

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.

ടമല്പറഞ്ഞ

ശറിപധ്യാര്ശകള് സെയംബനറിചത് സെമറിതറി ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ശറിപധ്യാര്ശകള്

അയംഗസീകരറിക്കുവധ്യാന്

തസീരുമധ്യാനറിച്ചു. ടനഴ്സുമധ്യാരുപടേ ജസീവനകധ്യാരധവയം വറിവറിധ സ്ഥധ്യാപനങ്ങളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ
വറിഷയവയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ സെറി പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര
കൂടുതലെധ്യാപണനയം

പ്രസ്തുത

പസെക്ഷന്

വറിഭജറിചത്

ഒരു

പസെക്ഷന്

കൂടേറി

രൂപസീകരറികണപമനയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ആവശധപപട്ടു.
2.57

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

അയംഗസീകരറിക്കുവധ്യാന് സെമറിതറി തസീരുമധ്യാനറിച്ചു.
നറിര്ടദ്ദേശയം

കൂടേറി

സെമറിതറി

അനുവദറിക്കുവധ്യാനുള
ടബധ്യാധധപപടുന്നെറില്ല.
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന

സെറി

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം
അധറികമധ്യായറി

ശറിപധ്യാര്ശകള്

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ

പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വകുപറിപന്റെ

എന്നെധ്യാല്
പസെക്ഷനറില്

പരറിഗണറിചത്

ഒരു

പസെക്ഷന്

ഉളതധ്യായറി

സെറി

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

കൂടേറി

സെമറിതറികത്

പസെക്ഷനറിടലെയത്

ഒരു

വറിഷയവറിഭജനയം
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ആഭധനരമധ്യായറി ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. പമഡറിപസെപത് നടേപറില് വരുന്നെ മുറയത് ജറി
പസെക്ഷപന്റെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഗണധമധ്യായറി കുറയന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം.

പമഡറിപസെപത് നറിലെവറില്

വന്നെത് മൂന മധ്യാസെതറിനു ടശഷയം ജറി പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം പുനനഃപരറിടശധ്യാധറിക്കുകയയം
പ്രസ്തുത

പസെക്ഷന് ഒഴെറിവധ്യാകറി കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ വറിഷയങ്ങള് മപറധ്യാരു

പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാറ്റുവധ്യാൻ കഴെറിയപമങറിൽ അപ്രകധ്യാരയം പചടയണ്ടതുമധ്യാണത്.
2.58

ഈ

വകുപറില്

നറിലെവറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികയപടേയയം ഈ വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ തസറികകളയയം സെമധ്യാഹൃത വറിവരയം
തധ്യാപഴെപകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ നമ്പര് തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2

3

3

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

3

4

4

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

3

3

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

13

15

15

6.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

32

40

41

7.

അസെറിസ്റ്റന്റെത് പട്രയറിനറി

2

2

2

8

സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്

1

0

0

56

68

69

ആപക

- 45 -

2.59

ആടരധ്യാഗധ

കുടുയംബ

ടക്ഷമ

വകുപറിപന്റെ

പ്രവര്തനയം

സെയംബനറിച

പരറിഷരറിച ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേ നമ്പര് 14-പന്റെ
അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്
(Higher Education Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ തരുണ്ലെധ്യാല്. എസെത്., ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.60

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് നറിലെവറില് 11 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഇതത് 13 ആയറി വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിരുന.

വകുപറിപലെ

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ എണ്ണയം 33 ല് നറിനയം 37 ആയറി വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാനുയം കൂടേധ്യാപത
വകുപറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി പസെക്ഷനുകള് തമറില് വറിഷയ
വറിഭജനയം പരറിഷരറിക്കുന്നെതറിനുയം സൂപര് കവസെററി ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ചുമതലെകള്
പരറിഷരറിക്കുന്നെതറിനുയം

കൂടേറി

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
2.61

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യാപയങറിലയം ചുമതലെകളപടേ
വറിഭജനതറിലയം

വറിഷയ

വറിഭജനതറിലയം

ചറിലെ

മധ്യാറങ്ങള്

ആവശധമധ്യാപണന്നെത്

അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.
2.62

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളയം ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുപടേ അഭറിപ്രധ്യായവയം പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി

ഉന്നെത

വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപറില്

നറിലെവറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ പ്രറിന്റെറിയംഗത് & ടസ്റ്റഷനററി സെയംബനമധ്യായ വറിഷയയം
കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ എചത് പസെക്ഷന് ടസ്റ്റധ്യാര് പര്ടചസെത് വകുപറിടലെയത്
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മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

എചത് പസെക്ഷന് ഒഴെറിവധ്യാകുന്നെ

സെധ്യാഹചരധതറില് പ്രസ്തുത വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി/
അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് മറ്റു പസെക്ഷനുകളപടേ ചുമതലെകള് ആഭധനരമധ്യായറി പുനര്
നറിര്ണ്ണയയം പചയ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.63
വകുപറിപലെ

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുള പ്രകധ്യാരയം ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ
തസറികകളപടേ

എണ്ണയം

സെയംബനറിച

സെമധ്യാഹൃത

വറിവരയം

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

3

3

3

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

5

5

5

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

11

13

12

6.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

33

37

34

54

60

56

ആപക

2.64

ഉന്നെത

വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപ്പുമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

പരറിഷരറിച

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.15പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.
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ആഭധനര വകുപത്
Home Department
2.65

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില് മൂന്നെത് പസെക്ഷനുകള് അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.

ടപധ്യാലെസീസെത് വകുപറിപലെ ജസീവനകധ്യാരധവയം

അചടേക നടേപടേറികളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ എ, പക,
എചത് , എന് എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറിപലെ അധറിക ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി പറി,
ആര് എന്നെസീ രണ്ടത് പുതറിയ പസെക്ഷനുകള് രൂപസീകരറിക്കുന്നെതറിനത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.
എ,

എചത്

എന്നെസീ

പസെക്ഷനുകളറില്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ

എണ്ണയം

വളപര

കൂടുതലെധ്യായറിതറിനധ്യാലെധ്യാണത് പസെക്ഷന് വറിഭജനയം അതധധ്യാവശധമധ്യായറി വന്നെതത്. സെമധ്യാന
സെസ്വഭധ്യാവമുള വറിഷയങ്ങള് ഏകസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഈ പസെക്ഷനുകള്
തമറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാര പുനനഃക്രമസീകരണവയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.
2.66

ഇതു കൂടേധ്യാപത ടകധ്യാടേതറികള്, ടകസുകള് പറിന്വലെറികല് തുടേങ്ങറിയ

വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ സെറി, എല് എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറിപലെ അധറിക
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം കണകറിപലെടുതത് എസെത് എന്നെ ടപരറില് ഒരു പുതറിയ പസെക്ഷന്
ആരയംഭറിക്കുന്നെതറിനുയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.

ഇതു കൂടേധ്യാപത ബറി, ഇ, എഫത്, പജ എന്നെസീ

പസെക്ഷനുകളറില് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ അധറിക തസറിക അനുവദറിക്കുന്നെതറിനുയം ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിട്ടുണ്ടത്.

വകുപറില് ഒട്ടേധ്യാപക പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ മൂനയം അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ

ഒന്പതുയം തസറികകള് അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.
2.67

ടനധ്യാഡൽ ഓഫസീസെറുമധ്യായറി വറിഷയയം ചർച പചയടപധ്യാൾ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിർടദശറിച മധ്യാറങ്ങൾ അയംഗസീകരറിക്കുകയയം എന്നെധ്യാൽ സൂപർ
കവസെററി ചുമതലെയറിൽ ക്രമസീകരണയം ടവണപമന്നെത് നറിർടദശറിക്കുകയയം പചയത്തു. സെമറിതറി
ഈ വറിഷയയം ചർച പചയ്യുകയയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശയം
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അയംഗസീകരറിക്കുവധ്യാന് തസീരുമധ്യാനറിക്കുകയയം പചയ.
പ്രകധ്യാരയം

സൂപർ

കവസെററി

ചുമതലെ

ടനധ്യാഡൽ ഓഫസീസെർ നറിർടദശറിച
പുനനഃക്രമസീകരറിചറിട്ടുണ്ടത്.

ആയതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറിൽ പരറിഷരറിച ഓർഗകനടസെഷൻ ചധ്യാർട്ടേത് ആഭധനര വകുപറിപന
സെയംബനറിച വറിശദമധ്യായ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് എന്നെറിവ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.16 പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി
ടചർതറിട്ടുണ്ടത്.
തസറിക

നറിലെവറിലള
എണ്ണയം

P&ARD നറിര്ടദ്ദേശറിച സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം
എണ്ണയം

പസ്പെഷധൽ പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

അഡറിഷണൽ
പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

3

3

3

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

4

4

4

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

5

5

5

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

18

21

21

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

62

71

71

ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപത്
(Housing Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ സുധ, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.68

ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപറില് നറിലെവറില് എ, ബറി, പറി.എസെത്. എന്നെറിങ്ങപന മൂന്നെത്

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്
കുറവധ്യായറിട്ടേധ്യാണത്

ഉളതത്.

ഇടപധ്യാള്

അനുഭവപപടുന്നെതത്.

ഈ

വകുപറിപലെ

ആയതറിപന്റെ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

വളപര
നധ്യാലെത്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത് എ പസെക്ഷന് മധ്യാത്രയം നറിലെനറിര്ത്തുവധ്യാനുയം മറ്റു
രണ

പസെക്ഷനുകളറില് പചയ വരുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് ഈ പസെക്ഷനറിടലെയത് കകമധ്യാറയം
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പചയ്യുവധ്യാനുമധ്യാണത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചതത്.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമറിതറി ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച
പചയ. നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി. ഒരു പസെക്ഷന്
മധ്യാത്രമുള വകുപത് ആയതറിനധ്യാല് രണ്ടധ്യായം ഘട്ടേ സൂപര്കവസെററി ഓഫസീസെറധ്യായറി റവനന്യൂ
വകുപറിപലെ ഒരു അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിപയ നറിടയധ്യാഗറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം
എന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപറില്
നറിലെവറിലള അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക പുനര്വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്
സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
2.69

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ തസറികകളപടേ
വറിവരവയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

0

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

3

1

1

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

6

4

4

11

7

6

ആപക

2.70
സെഹറിതയം

ഈ വകുപറിപന സെയംബനസീച പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെശഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത്
കൂടുതല്

പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

വറിവരങ്ങള്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

നമ്പര്.17-പന്റെ

അവസെധ്യാനമധ്യായറി
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വറിവര പപധ്യാതുജന സെമ്പര്ക വകുപത്
(Information and Public Relations Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി ടമരറി ലെധ്യാലെറി, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.71

മറ്റുള പസെക്രടട്ടേററിയറത് വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത് വധതധസമധ്യായറി ഈ

വകുപറില് ഭരണ വകുപറിപന്റെ ചുമതലെകളയം പസെക്രടട്ടേററിയറത് ചുമതലെകളയം പകട്ടുപറിണഞ
കറിടേക്കുന. ഈ പസെക്ഷനറില് ആപക 8 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

പ്രവര്തനയം

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

അവസെധ്യാനറിപറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം

എചത്

കൂടേധ്യാപത

പസെക്ഷപന്റെ
വകുപറിപലെ

ബറില്ലുകളയം

മറ്റുയം

പരറിടശധ്യാധറിക്കുന്നെതറിനത് അകഹൗണ്ടത്സെത് ഓഫസീസെറധ്യായറി ധനകധ്യാരധ വകുപറിപലെ ഒരു അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററിപയ നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. കൂടേധ്യാപത അകഹൗണ്ടത്സെത് ഓഫസീസെറധ്യായറി നറിലെവറില് പ്രവര്തറിച്ചു
വരുന്നെ

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിപയ

ഈ

വകുപറിപലെ

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിയധ്യാകറി

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാപണനയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
2.72
വറിഷയയം

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് എചത് പസെക്ഷപന്റെ തുടേര്ചധ്യാനുമതറി സെയംബനറിച
സെര്കധ്യാരറിപന്റെ

വറിശദമധ്യായറി

പരറിടശധ്യാധറിച

പരറിഗണനയറിലെധ്യാപണന്നെത്
സെമറിതറി

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

അററിയറിച്ചുയം.
ഭരണ

ഈ

പരറിഷധ്യാര

വറിഷയയം
വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുന.
2.73

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശകള് പ്രകധ്യാരയം വറിവര പപധ്യാതുജന സെമ്പര്ക

വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ്
ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

- 51 -

ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

8

7

7

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

27

25

25

5.

സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്

1

0

0

38

34

34

ആപക
2.74

വറിവര പപധ്യാതുജന സെമ്പര്ക വകുപ്പുമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിശദമധ്യായ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് അനുബനതറിപലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 18 ആയറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്

വധവസെധ്യായ വകുപത്
(Industries Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ സെറി.പക. വറിടനധ്യാദന്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.75

വധവസെധ്യായ

വകുപറില്

നറിലെവറില്

11

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഉളതത്.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് കശുവണ്ടറി സെയംബനമധ്യായ
വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി എല് എന്നെ ടപരറില് പുതറിയതധ്യായറി ഒരു
പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

അതു കൂടേധ്യാപത എല്, ഇ,

പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷന് എന്നെറിവയപടേ ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം വഹറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുവധ്യാനുയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.
2.76

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമറിതറി
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ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

ശറിപധ്യാര്ശയറില് പ്രധധ്യാനപപട്ടേ ടജധ്യായറിന്റെത്

പസെക്രട്ടേററിയധ്യായ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-2 -നത് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിപയ അനുവദറിചറിട്ടേറില്ല.
കമനറിയംഗത് & ജറിടയധ്യാളജറി അടേകമുള പലെ വകുപ്പുകളപടേയയം അപടലെറത് അടതധ്യാററിററിയധ്യായ
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററികത് ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി ഇല്ലധ്യാപത മുടന്നെധ്യാട്ടു ടപധ്യാകുവധ്യാന്
ബുദ്ധറിമുട്ടേധ്യാകുയം.

ആയതറിനധ്യാല് ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിപയ കൂടേറി വകുപറിടലെയത്

അനുവദറികണപമന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ആവശധപപട്ടു.
2.77

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുപടേ

നറിര്ടദ്ദേശയം

സെമറിതറി

പരറിഗണറിച്ചു.

എ

പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ടേറി വകുപറില് കകകധ്യാരധയം
പചയ വന്നെറിരുന്നെ വധവസെധ്യായ വധ്യാണറിജധ വകുപ്പുമധ്യായറി ബനപപട്ടേ എല്ലധ്യാ ടജധ്യാലെറികളയം
അവറിപടേ നറിനയം മധ്യാറ്റുന്നെതറിനത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്. അപ്രകധ്യാരയം പചയ്യുടമ്പധ്യാള് അവറിപടേ
കമനറിയംഗത്

&

ജറിടയധ്യാളജറി

വകുപ്പുമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

വറിഷയയം

മധ്യാത്രമധ്യായറിരറിക്കുയം

അവടശഷറിക്കുന്നെതത്. പ്രവൃതറിപഠന കധ്യാലെയളവറില് ഉണ്ടധ്യായറിരുന്നെ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി
തസറിക ഇടപധ്യാള് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി ഉയര്തറിയറിട്ടുണ്ടത്.

അതധ്യായതത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് എ പസെക്ഷനത് മധ്യാത്രമധ്യായറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന്നെ
പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറികയധ്യാണത് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യായറി ഉയര്തറിയതത്.
ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് എ പസെക്ഷപന്റെ ഒന്നെധ്യായം തലെ സൂപര്കവസെററി ചുമതലെ എഫത്, ജറി
എന്നെസീ

പസെക്ഷനുകളപടേ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ചുമതലെ

വഹറിക്കുന്നെ

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററികത്

ഹറിയററിയംഗത് സെയംബനമധ്യായ ടജധ്യാലെറികള് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

വഹറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
2.78

വറിവറിധ

ടബധ്യാര്ഡയംഗങ്ങളധ്യായറി

ടബധ്യാര്ഡുകള്,
ഓഫസീസെര്മധ്യാര്

ടകധ്യാര്പടറഷനുകള്
ടപധ്യാടകണ്ടതുണ്ടത്

എന്നെറിവയറില്

എന്നെതറിനധ്യാല്

കൂടുതല്

ഓഫസീസെര്മധ്യാപര നല്കുന്നെതത് നധധ്യായസീകരറികധ്യായം. എന്നെധ്യാല് പലെ സ്ഥധ്യാപനങ്ങളറിലയം
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിപയയടേകയം ടബധ്യാര്ഡയംഗങ്ങളധ്യായറി നറിടയധ്യാഗറിക്കുന്നെതത് ശരറിയധ്യായ
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നടേപടേറിയധ്യായറി ടതധ്യാനന്നെറില്ല.

ആയതറിനധ്യാല് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിക്കു മുകളറിലള

ഓഫസീസെര്മധ്യാപര

ടബധ്യാര്ഡയംഗങ്ങളധ്യായറി

മധ്യാത്രയം

ശദ്ധറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

നറിടയധ്യാഗറികധ്യാന്

വകുപത്

ടമല്പറഞ്ഞവടയധ്യാപടേധ്യാപയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളയം അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.79

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് വധവസെധ്യായ വകുപറിപലെ സൂപര്കവസെററി ചുമതലെ

ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
തസറിക

ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ പസെക്ഷനുകള്
നറിലെവറില്

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിചതത്
ബറി, പജ,

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-1

ബറി, പജ

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-2

ഡറി,
പറി.എസെത്.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1

സെറി, പക

സെറി, പക,

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-2

പുതറിയ തസറിക

ഇ, എല്, പറി.എസെത്. ഇ, എല്, പറി.എസെത്.

എചത്, ഡറി, എചത്,

ബറി, പജ,
ഡറി, എചത്,
സെറി, പക,

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-3
എ,
ഓഫസീസെത് എ,
ഓഫസീസെത് എ,
ഓഫസീസെത്
(പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററി-1 പസെക്ഷന്
പസെക്ഷന്
പസെക്ഷന്
അപത്ടഗ്രഡത് പചയതത്)
പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

എഫത്, ജറി

എഫത്, ജറി

എഫത്, ജറി,
എ (ടനരറിട്ടേത്)

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-1

എ, ജറി, എഫത്

ജറി, എഫത്

ജറി, എഫത്

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2

ബറി, പജ

ബറി, പജ

ബറി, പജ

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി--3

സെറി, പക

സെറി, പക

സെറി, പക

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി--4

ഡറി,
പറി.എസെത്

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി--5

ഇ

2.80

എചത്, ഡറി, എചത്, .

ഡറി, എചത്, .

ഇ, എല്. പറി.എസെത്. ഇ, എല്. പറി.എസെത്.

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശകള് പ്രകധ്യാരയം വധവസെധ്യായ വകുപറിപന്റെ
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പ്രവര്തനതറിനധ്യായറി നറിലെവറിലളതുയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതുമധ്യായ തസറികകളപടേ വറിവരയം
ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

3

3

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

5

5

5

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

11

12

12

6

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

29

31

31

50

54

55

ആപക
2.81

വധവസെധ്യായ

വകുപറിപന

സെയംബനറിച

പരറിഷരറിച

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര് 19പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

ഇലെടകധ്യാണറികത് & വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധ വകുപത്
(Electronics and Information Technology Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ വറിടനധ്യാദത്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.82

വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധ വകുപറില് നറിലെവറില് നധ്യാലെത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഉളതത്. ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ഈ പസെക്ഷനുകപള സെയംബനറിചറിടേടതധ്യാളയം യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം
നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടേറില്ല.

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് സെയംബനമധ്യായറി ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച
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നടേത്തുകയണ്ടധ്യായറി.

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെര്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകടളധ്യാടേത്

ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി.
2.83

ഈ

വകുപറില്

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ

ഇടപധ്യാള്

നറിലെവറിലളതുയം

തസറികകളപടേ

ഈ

സെയംക്ഷറിപ്ത

വകുപറിനധ്യായറി

വറിവരയം

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെതത്

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

4

4

4

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

8

8

8

15

15

15

ആപക

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപത്
(Labour and Skills Department)
( ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ ഡറി . ലെധ്യാല് , അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി )
2.84

പതധ്യാഴെറില് ടമഖലെയറില് ടകരളതറിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്കത് ചുകധ്യാന്

പറിടേറിക്കുന്നെതത് പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപധ്യാണത്. ഈ പസെക്ഷപന്റെ
കസീഴെറില് പതധ്യാഴെറില് വകുപത്, ഫധ്യാക്ടറസീസെത് & ടബധ്യായറിടലെഴത് വകുപത്, വധധ്യാവസെധ്യായറിക
പരറിശസീലെന വകുപത്, നധ്യാഷണല് എയംപടയധ്യാപയ്മെന്റെത് സെര്വസീസെസെത് (ടകരളയം) വകുപത്,
ഇന്ഷുറന്സെത് പമഡറികല് സെര്വസീസെസെത് വകുപത് തുടേങ്ങറിയ വകുപ്പുകള് പ്രവര്തറിച്ചു
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വരുന. ഇതു കൂടേധ്യാപത ഇന്ഡസ്ട്രേറിയല് ട്രറിബന്യൂണലകള്, ടലെബര് ടകധ്യാടേതറികള്, വറിവറിധ
ടക്ഷമനറിധറി ടബധ്യാര്ഡുകള് എന്നെറിവപയ സെയംബനറിക്കുന്നെ വറിവരവയം ഈ വകുപറില്
കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന.
2.85

ഈ വകുപറില് നറിലെവറില് 12 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്. പതധ്യാഴെറിലയം

കനപുണധവയം

വകുപറില്

ഇന്ഷുറന്സുമധ്യായറി

കകകധ്യാരധയം

ബനപപട്ടേ

പചയ

വറിഷയയം

വന്നെറിരുന്നെ

ഇടപധ്യാള്

സെമഗ്ര

ആടരധ്യാഗധ

ആടരധ്യാഗധ
കുടുയംബടക്ഷമ

വകുപറിടലെയത് മധ്യാററിയറിട്ടുണ്ടത്. ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ആര്,
എസെത്

എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളപടേ

പ്രവര്തനയം

അവസെധ്യാനറിപറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം

പ്രസ്തുത പസെക്ഷനുകളറില് നറിലെവറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് യഥധ്യാക്രമയം
പജ, എ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകള്കത് കകമധ്യാറുന്നെതറിനുയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. ഇതു കൂടേധ്യാപത ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം തധ്യാരതടമധന കൂടുതലെധ്യായ സെറി,
ഡറി എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് നറിനയം അധറിക ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം മറ്റു പസെക്ഷനുകളറിടലെയത്
മധ്യാറ്റുന്നെതറിനുയം ഈ വകുപറില് നറിനയം അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി, അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
എന്നെറിവരുപടേ ഓടരധ്യാ തസറികയയം പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ രണ്ടത് തസറികകളയം
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ നധ്യാലെത് തസറികകളയം മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറിക്കുവധ്യാന്
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുളതറിടനധ്യാപടേധ്യാപയം ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിക്കുന്നെതറിനുയം കൂടേറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
2.86

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ

ശറിപധ്യാര്ശകപള സെയംബനറിചത് ചര്ച പചയ്യുകയണ്ടധ്യായറി.

അധറികമധ്യായറി നല്കുവധ്യാന്

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുള പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി
മധ്യാറണപമന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ആവശധപപടുകയണ്ടധ്യായറി.

പ്രസ്തുത നറിര്ടദ്ദേശയം

സെമറിതറി പരറിഗണറിച്ചുപവങറിലയം പ്രസ്തുത തസറിക അനുവദറിടകണ്ടതറിപല്ലനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് അയംഗസീകരറികധ്യാപമനയം തസീരുമധ്യാനറിച്ചു.
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2.87

ഈ വകുപറിപലെ തസറികകളപടേ എണ്ണയം സെയംബനറിച നറിലെവറിലെപത

വറിവരവയം പഠന സെയംഘതറിപന്റെ കപണ്ടതലയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

3

2

2

2.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

2

2

3.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

5

4

4

4.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

12

10

10

5.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

34

30

30

55

48

48

ആപക

തടദ്ദേശ സെസ്വയയംഭരണ വകുപത്
(Local self Government Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ ബറിജുക്കുട്ടേന്. എയം.എസെത്., അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.88

തടദ്ദേശ

നറിലെവറിലളതത്.

സെസ്വയയംഭരണ

വകുപറില്

ആപക

22

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഈ വകുപറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര കൂടുതലെധ്യായറിട്ടേധ്യാണത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് കപണ്ടതറിയതത്.

ആയതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് അഞത്

പസെക്ഷനുകള് പുതറിയതധ്യായറി അനുവദറികണപമന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി നടേതറിയ ചര്ചയറില് തസറിക

നറിര്ണ്ണയയം സെയംബനറിച വറിഷയതറില് മധ്യാറങ്ങപളധ്യാനയം ആവശധമറിപല്ലന്നെത് തസീരുമധ്യാനറിച്ചു .
എന്നെധ്യാല് വറിഷയവറിതരണയം സെയംബനമധ്യായറി ചറിലെ മധ്യാറങ്ങള് ആവശധമധ്യാപണനയം
ആയതത്

വകുപറിനുളറില്തപന്നെ

പചയധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെര്
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അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു. സെമറിതറി ഈ നറിര്ടദ്ദേശടതധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുന.
2.89

ഈ

വകുപറില്

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ

നറിലെവറിലളതുയം

തസറികകളപടേ

ഈ

സെമധ്യാഹൃത

വകുപറിനധ്യായറി
വറിവരയം

ചുപവടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
തസറിക

നറിലെവറിലള
തസറികകള്

P&ARD നറിര്ടദ്ദേശറിച
തസറികകള്

സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
തസറികകള്

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി
IAS

0

1

0

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2

2

3

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

6

6

6

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

9

9

9

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

22

27

27

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

69

81

81

2.90

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് പ്രവൃതറി പഠനയം നടേതറിയ

അവസെരതറില് ഉണ്ടധ്യായറിരുന്നെ ഐ.എ.എസെത്. വറിഭധ്യാഗതറില്പപട്ടേ അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി

തസറിക

ഇടപധ്യാള്

നറിലെവറിലെറില്ല.

അതറിനധ്യാല്

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി തസറിക അധറികമധ്യായറി ഈ
വകുപറിനത് അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്. പ്രസ്തുത അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് ഐ.എ.എസെത്.
അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് നല്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന്നെ പസെക്ഷനുകളപടേ

- 59 -

ചുമതലെ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.91

ഈ വകുപറിപന സെയംബനറിചത് സെമറിതറിയപടേ ശറിപധ്യാര്ശകള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

നമ്പര്. 22-പന്റെ അവസെധ്യാനയം പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷ വകുപത്
(Minority Welfare Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ മുഹമദത് ഹനസീഫ, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.92

നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറില് ആപക ഒരു പസെക്ഷന് മധ്യാത്രമധ്യാണുളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് നറിലെവറില് കകകധ്യാരധയം
വരുന്നെ

ടജധ്യാലെറികള്

പരധധ്യാപ്തമധ്യാപണന്നെത്

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത്

വറിലെയറിരുതറിയ

നറിലെവറിലള

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

സ്റ്റധ്യാഫത്

പചയ
പധ്യാടറണ്

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ഒരു തസറിക കൂടേറി സൃഷ്ടറിച്ചു പകധ്യാണ്ടത് വഖഫത്, ഹജത് എന്നെസീ
വറിഷയങ്ങള് യഥധ്യാക്രമയം റവനന്യൂ (എഫത്) വകുപത്,
എന്നെറിവയറില്

നറിനയം,

പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ/

നന്യൂനപക്ഷ

ടക്ഷമയം

ആഭധനര (എഫത്) വകുപത്

സെയംബനറിച

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപ്പുകളറില് നറിനയം

വകുപറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാപണന്നെത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.

മറത്

വറിഷയങ്ങള്

നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ

ഇതു കൂടേധ്യാപത ഫലെപ്രദമധ്യായ

ഫയല് ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി പപധ്യാതുഭരണ (PABX) വകുപറില്
നറിലെവറിലള അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതറിനുയം
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.

കൂടേധ്യാപത നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപത് ഒരു സെസ്വതന

വകുപധ്യായതറിനധ്യാല് നറിലെവറിലള പസെക്ഷപന്റെ ടപരത് നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ (എ) വകുപത്
എന്നെധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാപണനയം പരധ്യാമര്ശറിചറിരുന.
2.93

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള് ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.
ടരഖപപടുതറി.

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ടയധ്യാജറിപത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളയം ടനധ്യാഡല്
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ഓഫസീസെറുപടേ അഭറിപ്രധ്യായവയം പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി വറിഷയ പുനര്വറിനധധ്യാസെവയം അധറിക
അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറിക

പസെക്രട്ടേററിയപടേ
സെമറിതറിയപടേ

അനുവദറിക്കുന്നെതറിടനധ്യാടുയം

അധറിക

തസറിക

അഭറിപ്രധ്യായതറില്

ടയധ്യാജറിക്കുനപവങറിലയം

അനുവദറിക്കുന്നെതറിടനധ്യാടേത്

നന്യൂനപക്ഷ

ടക്ഷമ

അണ്ടര്

വറിടയധ്യാജറിക്കുന.

വകുപറിടലെയത്

ഒരു

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിപയ നല്കുന്നെതറിനു പകരയം പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത്/
അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് ഈ വകുപറിപന്റെ കൂടേറി ചുമതലെ നല്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം
എന്നെ വറിലെയറിരുത്തുന. ഈ ചുമതലെ വകുപറിപന്റെ ലെറിങത് ഓഫസീസെര് ആയ പപധ്യാതുഭരണ
വകുപറിപലെ ടജധ്യായറിന്റെത്/ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.94

ഈ

വകുപറില്

നറിലെവറിലളതുയം

ഈ

വകുപറിനധ്യായറി

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ തസറികകളപടേ സെയംക്ഷറിപ്ത വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

0

1

0

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

1

1

1

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2

3

3

ആപക

4

6

5

2.95

നന്യൂനപക്ഷ

ടക്ഷമ

വകുപറിപന

സെയംബനറിച്ചുള

പരറിഷരറിച

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.
23-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

- 61 -

ടനധ്യാര്ക വകുപത്
(NORKA Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ ജനധ്യാര്ദ്ദേനന്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.96

ടനധ്യാര്ക

വകുപറില്

നറിലെവറില്

രണ്ടത്

പസെക്ഷനുകളധ്യാണുളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ കരടേത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടേറില്ല .
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിടന്മേല്

ടനധ്യാഡല്

ശറിപധ്യാര്ശകളറിടന്മേല്
സെധ്യാഹചരധതറില്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി

ടനധ്യാഡല്

ചര്ച

ഓഫസീസെറുയം

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

നടേതറി.

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി.

ശറിപധ്യാര്ശകള്

ഈ

അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്

സെമറിതറിയയം വറിലെയറിരുത്തുന.
2.97
ഇടപധ്യാള്

പഠനകധ്യാലെയളവറില്
അണ്ടര്

നറിലെവറിലളതുയം

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യായറി

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ

പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യായറിരുന്നെ
മധ്യാററിയറിട്ടുണ്ടത്.

ടനധ്യാര്ക

തസറികകളപടേ

വറിവരയം

തസറിക
വകുപറില്
ചുവപടേ

പകധ്യാടുക്കുന.
ക്രമ
തസറിക
നമ്പര്

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

2

2

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

6

6

6

10

10

10

ആപക
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ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
(Personnel & Administrative Reforms Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ വറി.എസെത്. ടഗധ്യാപധ്യാല്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.98

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന് കൂടേധ്യാപത

ആപക 28 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്.

ഈ വകുപറിപന സെയംബനറിചത്

പ്രവൃതറിപഠന സെയംഘയം സെമര്പറിച പ്രധധ്യാന നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
• ടകരള ടസ്റ്ററത് ആന്റെത് സെടബധ്യാര്ഡറിടനറത് സെര്വ്വസീസെത് റൂള്സെത്, ജസീവനകധ്യാരുപടേ
പപരുമധ്യാറചട്ടേയം ഉള്പപപടേയള

എല്ലധ്യാ

പുനനഃപ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടത്തുയം
അതധധ്യാവശധമധ്യാണത്.
ഭധ്യാഷധ്യാവറിദഗത്ധപന്റെ

മലെയധ്യാളയം

ആയതത്

ചട്ടേങ്ങളയം

ലെളറിതമധ്യായ ഭധ്യാഷയറില്

തർജറിമ

ഔടദധധ്യാഗറിക

ലെഭധമധ്യാടകണ്ടതുയം

ഭധ്യാഷ

സെഹധ്യായടതധ്യാപടേ

വറിഭധ്യാഗതറിപലെ

സെമയബനറിതമധ്യായറി

പൂര്തറിയധ്യാക്കുന്നെതറിനു ടവണ്ട നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• ഉപടദശ-സെറി

പസെക്ഷപന

റൂള്സെത്-ബറി

എന്നെത്

പുനര്

നധ്യാമകരണയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത്
• റൂള്സെത്

പസെക്ഷനറിപലെ

സൂപര്

നന്യൂമറററി

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറിക

പറഗുലെര്

തസറികയധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്. അടതധ്യാപടേധ്യാപയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര കൂടുതലള
ആര്.1 സെസീററില് നറിനയം അധറിക ടജധ്യാലെറികള് ആര്.4 സെസീററിടലെയത് മധ്യാററി നല്കറി
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• റൂള്സെത് പസെക്ഷപന്റെ ടപരത് റൂള്സെത്-എ എന്നെധ്യാകറി മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• പപധ്യാതുജനങ്ങളമധ്യായറി ടനരറിട്ടേത് സെമ്പര്കതറിലള വകുപ്പുകളപടേ നടേപടേറി ക്രമങ്ങള്
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പരറിഷരറിചത്

അവയപടേ

പ്രവര്തനയം

പമചപപടുത്തുന്നെതു

സെയംബനറിചത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ പ്രവൃതറി പഠന പസെക്ഷനുകള് Suo
Moto Study നടേടതണ്ടതധ്യാണത്.
• എ.ആര്.1

മുതല്

10

വപരയള

പസെക്ഷനുകളറില്

നറിയമറികപപടുന്നെ

ഓഫസീസെര്മധ്യാര് ഉള്പപപടേയളവര്കത് 32 പ്രവൃതറി ദറിവസെപത ടബസെറികത്
മധ്യാടനപജ്മെന്റെത് പരറിശസീലെനയം നറിര്ബനമധ്യായയം ലെഭധമധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്
• പ്രവൃതറി

പഠനയം

സെയംബനറിച

നറിശയറിടകണ്ടതധ്യായറിട്ടുണ്ടത്.

ഇതറിനധ്യായറി

ദസീര്ഘനധ്യാളപത

അനുഭവ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ/

വറിരമറിചവരുപടേ

മധ്യാനദണ്ഡങ്ങളയം
പ്രവൃതറി

സെമ്പത്തുള

മറ്റുയം

പഠന

ടമഖലെയറില്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ/

ടസെവനയം

പുതുകറി
മുന്

പ്രടയധ്യാജനപപടുകറിപകധ്യാണ്ടത്

അവരുയം നറിലെവറിപലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുയം ഉള്പപടുന്നെ ഒരു കമറിററി രൂപസീകരറിചത്
പ്രവൃതറി പഠന ടവളയറില് പഠന സെയംഘങ്ങള് അവലെയംബറിടകണ്ട മധ്യാതൃകധ്യാ
പ്രവര്തന

രസീതറി

ടക്രധ്യാഡസീകരറിചത്

പുതറിയ

മധ്യാര്ഗ്ഗടരഖയധ്യായറി

പ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടതുണ്ടത്.
• പ്രവൃതറി പഠനങ്ങള് നടേത്തുന്നെതറിനുള തസീര്പധ്യാക്കുവധ്യാനുള പ്രടപധ്യാസെലകളറില്
സെമയബനറിതമധ്യായറി നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിചത് ററിടപധ്യാര്ട്ടുകള് നല്കുവധ്യാനുയം ടവണ്ട
നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
•

ഒരു വര്ഷതറില് ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനുയം നറിര്വ്വഹറിടകണ്ട ചുമതലെകള് അടേങ്ങറിയ
കലെണ്ടര് ടനരപത തപന്നെ പ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

• ഒരു വകുപറിടലെയത് സ്ഥലെയം മധ്യാറയം ലെഭറിചത് വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാര്കത് പുതറിയതധ്യായറി
നറിയമറികപപട്ടേ

വകുപറിപലെ

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.

ടജധ്യാലെറികപളക്കുററിച്ചുള

വറിശദമധ്യായ

പരറിശസീലെനയം

ഒടര സെമയയം ഒന്നെറില് കൂടുതല് പരറിശസീലെന പരറിപധ്യാടേറികള്
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ആസൂത്രണയം പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• പരറിശസീലെന പരറിപധ്യാടേറികളറിപലെ പ്രധ്യാതറിനറിധധയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി ഇഓഫസീസുമധ്യാടയധ്യാ

സ്പെധ്യാര്ക്കുമധ്യാടയധ്യാ

ബനറിപറിച്ചു

പകധ്യാണ്ടത്

ഒരു

ട്രയറിനറിയംഗത്

ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് സെറിസ്റ്റയം രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• കദനയം ദറിന ടജധ്യാലെറികള്കത് പ്രടതധക പരറിഗണന പകധ്യാടുത്തു പകധ്യാണള
പരറിശസീലെന പരറിപധ്യാടേറികള്കത് രൂപയം പകധ്യാടുടകണ്ടതുണ്ടത്.
• അഞത് വര്ഷതറില് കൂടുതല് സെര്വസീസുള പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെര്വസീസെറിലള
സെന്നെദ്ധരധ്യായ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപര ToT പരറിശസീലെനതറിനത് അയയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• അഞ്ചു വര്ഷതറില് കൂടുതല് സെര്വസീസെത് ബധ്യാകറിയള അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
മുതലള സെന്നെദ്ധരധ്യായ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്കത് സെസ്വകധ്യാരധ മധ്യാടനപജ്മെന്റെത് സ്ഥധ്യാപനങ്ങള്
പരറിശസീലെനയം

നല്കുന്നെ

മധ്യാതൃകയറില്

പപ്രധ്യാഫഷണല്

ട്രയറിനറിയംഗത്

സ്ഥധ്യാപനങ്ങളറില് അയചത് വറിദഗത്ധ പരറിശസീലെനയം നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്
• പരറിശസീലെന

പരറിപധ്യാടേറികള്കത്

അനറിമ

രൂപയം

പകധ്യാടുക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെര്വ്വസീസെറിലള Master Trainers, ToT പരസീശസീലെനയം ലെഭറിചവര്
എന്നെറിവപര ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണള ഒരു സെമറിതറികത് രൂപയം പകധ്യാടുടകണ്ടതധ്യാണത്.
• പസെക്രടട്ടേററിയറത്

ഇന്പസ്പെക്ഷന്

സെയംബനറിച

ടജധ്യാലെറികളപടേ

ഏടകധ്യാപനയം

എ.വറി.സെറി.1 പസെക്ഷനത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• ട്രയറിനറിയംഗത് സെയംബനമധ്യായ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ എ.ആര്.11 പസെക്ഷനത്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര (ട്രയറിനറിയംഗത്-1) വകുപത് എന്നെത് നധ്യാമകരണയം
പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• പക.എ.എസെത്. വറിജധ്യാപനയം വന കഴെറിഞ്ഞ സെധ്യാഹചരധതറില് ആയതുമധ്യായറി
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ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള് പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില് ഈ ആവശധതറിനധ്യായറി
രൂപസീകരറിക്കുന്നെ പുതറിയ പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• അടപധ്യാള് എ.ആര്.13 പസെക്ഷനറില് നറിലെവറില് പചയ വരുന്നെ ട്രയറിനറിയംഗത്
ഒഴെറിപകയള വറിഷയങ്ങള് സെഹറിതയം എ.ആര്.13(2) പലെ അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന
എ.ആര്.12 ടലെയത് മധ്യാറ്റുകയയം എ.ആര്.12 പസെക്ഷനത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര (ജനറല്) വകുപത് എന്നെത് നധ്യാമകരണയം പചടയണ്ടതുമധ്യാണത്.
• സെമധ്യാന വറിഷയങ്ങള് ഏകസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി എ.ആര്.13 പസെക്ഷനറില്
കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ ഐ.എയം.ജറി.യമധ്യായറി ബനപപട്ടേ എല്ലധ്യാ വറിഷയങ്ങളയം
എ.ആര്.14(2) സെസീററിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
• എ.ആര്.13 പസെക്ഷനറിപലെ പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തസറിക പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില്
പുതറിയതധ്യായറി

രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാന്

സെയംബനറിയധ്യായ

വറിഷയങ്ങള്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിട്ടുള

കകകധ്യാരധയം

പചയ്യുന്നെ

പക.എ.എസെത്.
പസെക്ഷനറിടലെയത്

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
• എ.ആര്.14 പസെക്ഷനത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര (ട്രയറിനറിയംഗത്-2) വകുപത്
എന്നെത് ടപരത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• എ.ആര്.14(2) സെസീററില് നറിലെവറില് പചയ വരുന്നെ വറിഷയങ്ങള് സെഹറിതയം പ്രസ്തുത
സെസീറത്

പറി.എസെത്.-2

മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ടജധ്യാലെറികള്

എന്നെ

ടപരറില്

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷനറിടലെയത്

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം നറിലെവറില് പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനറിപലെ

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെ

സെസീററിനത്

പറി.എസെത്.-1

എന്നെ

ടപരത്

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
•

ഭരണ

പരമധ്യായ

കധ്യാരധങ്ങളറില്

ജസീവനകധ്യാര്

കധ്യാണറിക്കുന്നെ

കൃതധ

വറിടലെധ്യാപങ്ങളറിടന്മേല് ലെഭറിക്കുന്നെ പരധ്യാതറികള് അടനസ്വഷറിക്കുന്നെതറിനുയം സെര്കപ്രസെത്
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പരറിടശധ്യാധന ഉള്പപപടേയള കധ്യാരധങ്ങള് പചയ്യുന്നെതറിനുയം അധറികധ്യാരമുള ഒരു
സെയംവറിധധ്യാനയം ആവശധമധ്യാണത്.

ഈ അധറികധ്യാരയം അഡറിനറിടസ്ട്രേറസീവത് വറിജറിലെന്സെത്

വറിഭധ്യാഗതറിനത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യാവശധമധ്യായ ടഭദഗതറികള് റൂള്സെത്
ഓഫത് ബറിസെറിനസെറിലയം പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഇന്സ്ട്രേക്ഷന്സെറിലയം വരുടതണ്ടതധ്യാണത്.
• ഓഫസീസെത് പരറിടശധ്യാധന നടേത്തുന്നെതുയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നല്കുന്നെതുയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിടന്മേല്
തുടേര് നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിക്കുന്നെതു സെയംബനറിച്ചുയം ടവണ്ട നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്
പുറപപടുവറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ പസെക്ഷനറില് പപധ്യാതു ഭരണ വകുപറിപലെ രണ്ടത് പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര്മധ്യാരറില്

ഒരു

തസറിക

ഈ

വകുപറില്

നറിനയം

ആവശധമുള

മടറപതങറിലയം വകുപറിടലെകത് പുനർ വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ സെയംബനറിച ഉതരവകളപടേ ലെയംഘനയം ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ
സെയംബനറിച

സെയംസ്ഥധ്യാന

തലെ

സെമറിതറിയപടേ

പരറിഗണനയത്

സെമര്പറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• ഡറിപധ്യാര്ട്ടേത്പമന്റെത് പരസീക്ഷ നറിര്ബനമധ്യാകറിയറിട്ടുള ടകരള സെര്വസീസെത് റൂള്സെത്,
അകഹൗണ്ടത് ടകധ്യാഡത്, ഫറിനധ്യാന്ഷധല് ടകധ്യാഡത്, ട്രഷററി ടകധ്യാഡത്, പസെക്രടട്ടേററിയറത്
ഓഫസീസെത് മധ്യാനുവല്, മധ്യാനുവല് ഓഫത് ഓഫസീസെത് പപ്രധ്യാസെസീഡപ്യുവര് തുടേങ്ങറിയ എല്ലധ്യാ
പുസകങ്ങളയം

മലെയധ്യാളതറില്

ടചധ്യാദധകടേലെധ്യാസുകള്

ഔടദധധ്യാഗറികമധ്യായറി

മലെയധ്യാളതറില്

തപന്നെ

പ്രസെറിദ്ധസീകരറിക്കുകയയം

(കുറഞ്ഞ

രൂപതറിപലെങറിലയം) തയധ്യാറധ്യാക്കുകയയം പചയ്യുന്നെതറിനു

പക്ഷയം

ടവണ്ട

ദസ്വറിഭധ്യാഷധ്യാ

നടേപടേറികള്

സെമയബനറിതമധ്യായറി സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• ഒരു സൂപര് നന്യൂമറററി ഉള്പപപടേ ആറത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകളയം രണ്ടത് പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര് തസറികകളയം ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറികയയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
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ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് നറിന്നെത് പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.99

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ അഭറിപ്രധ്യായവയം പരറിഗണറിച സെമറിതറി ചുവപടേ
പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിക്കുന.
• കധ്യാലെധ്യാകധ്യാലെങ്ങളറില്

പുറപപടുവറിക്കുന്നെ

റൂളകളയം

നറിയമങ്ങളയം

സെര്കധ്യാര്

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം വറിഷയയം തറിരറിചത് പ്രസെറിദ്ധസീകരറിക്കുക, നറിലെവറിലള ചട്ടേങ്ങള്
ലെളറിതമധ്യായ

ഭധ്യാഷയറില്

തര്ജറിമ

പചയ്യുക,

വറിവരസെധ്യാടങതറികവറിദധയപടേ

സെഹധ്യായടതധ്യാടുകൂടേറി വറിവറിധ വറിഷയങ്ങളറില് അവര് തപന്നെ നല്കറിയറിട്ടുള
ഉപടദശങ്ങള് ഏവര്ക്കുയം പ്രധ്യാപധമധ്യായ രസീതറിയറില് പ്രസെറിദ്ധസീകരറിക്കുക തുടേങ്ങറിയ
സെര്വസീസെത്

പ്രധ്യാധധ്യാനധമുള

വറിഷയങ്ങള്

കൂടുതല്

ലെളറിതമധ്യായറി

ഇവറിപടേ

കകകധ്യാരധയം പചയധ്യാന് കഴെറിയന്നെതധ്യാണത്.
• വറിവറിധ വകുപ്പുകളറിലയം ഓഫസീസുകളറിലയം കൃതധമധ്യായറി പ്രവൃതറിപഠനയം നടേതറി
നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിക്കുക, അഡറിനറിടസ്ട്രേറസീവത് വറിജറിലെന്സെത് സെയംവറിധധ്യാനയം
ശകറിപപടുത്തുക,
ഉണ്ടധ്യാകുനടണ്ടധ്യാ

സെമര്പറിചറിട്ടുള
എനള

കധ്യാരധയം

ററിടപധ്യാര്ട്ടുകളറില്
നറിരസീക്ഷറിക്കുക

കൃതധമധ്യായ
എന്നെസീ

നടേപടേറി

വറിഷയങ്ങളറില്

ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം വഹറിക്കുന്നെതറിനുള സെയംവറിധധ്യാനയം ശകറിപപടുത്തുക.
• ചട്ടേങ്ങളയം

നറിയമങ്ങളയം

സെയംബനറിചത്

ഇടപധ്യാള്

നറിലെവറിലള

നധ്യാലെത്

പസെക്ഷനുകള്ക്കു (ഉപടദശ & റൂള്സെത്) പുറപമ എ.ആര് പസെക്ഷനറില് നറിനള
ഒരു പസെക്ഷന് (എ.ആര്.10) കൂടേറി ഇതറിനധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

ഈ

പസെക്ഷനത് റൂള്സെത്-സെറി എന്നെ ടപരത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. നറിലെവറിലള റൂള്സെത്
പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
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പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ അധറിക അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക ഈ പസെക്ഷനത്
അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

എ.ആര്.

വറിഭധ്യാഗതറില്

നറിനയം

കകമധ്യാറയം

പചയപപടുന്നെ രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകള് ഉള്പപപടേ ആപക മൂന്നെത്
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകള് ഈ പസെക്ഷനറില് ഉണ്ടധ്യായറിരറിക്കുയം.
• പുതുതധ്യായറി അനുവദറിക്കുന്നെ പസെക്ഷനറില് നറിലെവറിലള ചട്ടേങ്ങളയം നറിയമങ്ങളയം
സെധ്യാധധ്യാരണകധ്യാരനത് മനസറിലെധ്യാകുന്നെ രസീതറിയറില് ലെഘൂകരറിചത് പുറപപടുവറിക്കുവധ്യാന്
നടേപടേറി സെസ്വസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി ആവശധപമങറില് ഈ ടമഖലെയറില്
പ്രധ്യാവസീണധമുള വറിരമറിച സെര്കധ്യാര് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപരക്കൂടേറി ഉള്പപടുതറി ഒരു കമറിററി
രൂപറികരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ട്രയറിനറിയംഗത്, പ്രവൃതറിപഠനയം, വറിവറിധ
വറിഷയങ്ങളറില് നല്കുന്നെ ഉപടദശങ്ങള്, വറിവറിധ ചട്ടേങ്ങള്, അഡറിനറിടട്രറസീവത്
വറിജറിലെന്സെത് എന്നെറിവ ഒരു ടപധ്യാര്ട്ടേല് വഴെറി കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യാവശധമധ്യായ
e-solution

അടേറിയനറിരമധ്യായറി

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതറിനധ്യാവശധമധ്യായ

നടേപടേറികള്

സെസ്വസീകരറികണയം. വറിവറിധ വറിഷയങ്ങളറില് അവര് നല്കുന്നെ ഉപടദശങ്ങള് ഈ
സെയംവറിധധ്യാനതറിലൂപടേ ജസീവനകധ്യാര്പകല്ലധ്യായം ലെഭധമധ്യാകധ്യാന് കഴെറിയണയം.
• ജസീവനകധ്യാരുപടേ
എല്ലധ്യാകധ്യാലെത്തുയം

കധ്യാരധക്ഷമത
ചര്ച

വര്ദ്ധറിപറികധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ

പചയപപടേധ്യാറുപണ്ടങറിലയം

പരറിശസീലെനയം

ഇതുവപരയയം

അതത്

കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായറി നടേപറിലെധ്യാകധ്യാന് കഴെറിഞ്ഞറിട്ടേറില്ല എനളതത് വസ്തുതതധ്യാണത്. വറിവറിധ
തസറികയറിലള

ജസീവനകധ്യാര്

നറിര്ബനമധ്യായയം

പപങടുതത്

വറിജയറിടകണ്ട

രസീതറിയറില് പരറിശസീലെന പദ്ധതറി തയധ്യാറധ്യാകധ്യാന് വറിദഗത്ധരുപടേ സെഹധ്യായയം ടതടേണയം.
• മുകളറില് പറഞ്ഞ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ശരറിയധ്യായ
പരറിശസീലെനയം ലെഭറിചവപര മധ്യാത്രയം ഈ വകുപറില് നറിയമറിചധ്യാല് മതറിയധ്യാകുയം.
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നറിലെവറിലള ജസീവനകധ്യാര്കത് ഇതറിനധ്യാവശധമധ്യായ പരറിശസീലെനയം നല്കധ്യാനുള
നടേപടേറി ആദധപടേറിയധ്യായറി സെസ്വസീകരറികണയം.
• അഡറിനറിടട്രറസീവത്

വറിജറിലെന്സെത്

പസെല്

രൂപസീകരറിചതത്

പറി.എസെത്.സെറി.

നറിയമനങ്ങളപടേ ടപരറിലള തട്ടേറിപ്പുകള് തടേയധ്യാനധ്യായറിരുനപവങറിലയം ഈ വറിഷയയം
ഇടപധ്യാള്

പറി.എസെത്.സെറി.

സെധ്യാഹചരധതറില്

തപന്നെ

എ.വറി.സെറി.

കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായറി

ഏപതല്ലധ്യായം

നടേത്തുനണ്ടത്.

ടമഖലെകളറിലെധ്യാണത്

ഈ

അടനസ്വഷണയം

നടേടതണ്ടപതന്നെ കൃതധമധ്യായ നറിബനനകള് ഉണ്ടധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി
എ.വറി.സെറി.യറിപലെ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിപയ ചുമതലെപപടുതധ്യായം.
• പഠന ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ മറ്റു നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.100

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെതുമധ്യായ
സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ എണ്ണയം P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

3

3

3

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

4
+1 (നറിയമ
വകുപറിപന്റെ
തസറിക)

4
+1 (നറിയമ
വകുപറിപന്റെ
തസറിക)

4
+1 (നറിയമ
വകുപറിപന്റെ
തസറിക)

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

6

6

6

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

28

26

26
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6.

2.101

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

63
+1 (സൂപര്
നന്യൂമറററി)

58

58

ആപക

107+
1 (നറിയമ
വകുപറിപലെ
തസറിക)

98
+1
(നറിയമവകുപറി
പന്റെ തസറിക)

98
+1
(നറിയമവകുപറി
പന്റെ തസറിക)

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന സെയംബനറിച പരറിഷരറിച

ഓര്ഗകനടസെഷന്

ചധ്യാര്ട്ടേത്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

നമ്പര്

25-പന്റെ

അവസെധ്യാനമധ്യായറി

പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപത്
(Parliamentary Affairs Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി കഷലെശസീ.പക, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)

2.102

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപറില് ആപക രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളളതത്.

ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനറിലയം രണ വസീതയം അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരധ്യാണത് ഉളതത്. അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേയയം
പസെക്ഷനുകളപടേയയം എണ്ണതറിപന്റെ കധ്യാരധതറില് നറിലെവറിപലെ അവസ്ഥ തുടേരുവധ്യാനധ്യാണത്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന്നെതത്. കൂടേധ്യാപത ഒരു അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററി തസറിക അനുവദറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
2.103

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.
ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി.

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ശറിപധ്യാര്ശകടളധ്യാടേത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളയം

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ അഭറിപ്രധ്യായവയം പരറിഗണറിച സെമറിതറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
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പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിച പ്രകധ്യാരയം പധ്യാര്ലെപമന്റെററികധ്യാരധ വകുപറില് അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററിയപടേ

തസറിക

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയ്യുന.

നറിയമസെഭധ്യാ സെമറിതറികള്, ടചധ്യാദധങ്ങള്, C&AG ററിടപധ്യാര്ട്ടുകള് തുടേങ്ങറിയവ കൂടുതല്
കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായറി കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി ടസെധ്യാഫത്-പവയര് തയധ്യാറധ്യാക്കുടമ്പധ്യാള്
അതറിപന്റെ ടമല്ടനധ്യാട്ടേച്ചുമതലെ ഈ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയറില് നറിക്ഷറിപ്തമധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.104

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം ഈ വകുപറിനധ്യായറി

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുളതുമധ്യായ തസറികകളപടേ വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

0

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

2

2

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

4

4

4

7

8

8

ആപക

ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ വകുപത്
(Planning & Economic Affairs Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ സുനറില് കുമധ്യാര്. പക, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.105

ആസൂത്രണ

സെധ്യാമ്പതറിക

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറില് ഉളതത്.

കധ്യാരധ

വകുപറില്

ആപക

ഏഴെത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ മറ്റു വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത്

വധതധസമധ്യായറി ഈ വകുപറില് പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപര കൂടേധ്യാപത ആസൂത്രണ
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സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ വകുപറിപലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുയം ഉള്പപടുനണ്ടത്. പ്രവൃതറി പഠനതറില്
പസെക്രട്ടേററിയററിപലെ തസറികകള് മധ്യാത്രമധ്യാണത് ഉള്പപടുതറിയറിട്ടുളതത്.
2.106

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിനത് ഈ വകുപറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

തധ്യാരതടമധന കുറവധ്യായറിട്ടേധ്യാണത് അനുഭവപപട്ടേതത്. ആയതറിനധ്യാല് എഫത് പസെക്ഷപന എ
പസെക്ഷനുമധ്യായറി സെയംടയധ്യാപറിക്കുവധ്യാനുയം ഒരു പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്, രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
എന്നെസീ തസറികകള് പുനര്

വറിനധസെറിക്കുവധ്യാനുയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

ഇതുകൂടേധ്യാപത

ഓഫസീസെര് തലെതറിലള ക്രമസീകരണതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി, ഒരു
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി എന്നെസീ തസറികകളയം ഈ വകുപറില് നറിനയം മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത്
പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന.
2.107
ചര്ചയറില്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളറിടന്മേല് നടേന്നെ
CPMU-വറിപന്റെ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം

DDO

ചുമതലെ

ബറി.പറി.ഇ.യപടേ

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

ചുമതലെ

അണ്ടര്

ഡയറക്ടര്കത്
പസെക്രട്ടേററി-2

നത്

കകമധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു. സെമറിതറി ടനധ്യാഡല്
ഓഫസീസെറുപടേ ശറിപധ്യാര്ശ അയംഗസീകരറിക്കുകയയം അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-3 പന പറിന്വലെറിക്കുവധ്യാന്
ശറിപധ്യാര്ശ പചയധ്യാന് തസീരുമധ്യാനറിക്കുകയയം പചയ.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ മറ്റു ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമറിതറി അയംഗസീകരറിക്കുവധ്യാന് തസീരുമധ്യാനറിച്ചു.
2.108

ഓടരധ്യാ

തസറികയറിലയം

നറിലെവറിലളതുയം

തസറികകളപടേ വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെതുമധ്യായ
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ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെതത്

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

1

1

3.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

4

3

2

4.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

8

7

7

5.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

20

18

18

ആപക

35

30

29

സെധ്യാമ്പതറിക

കധ്യാരധ

വകുപറിപന

സെയംബനറിച

2.109

ആസൂത്രണ

വറിശദമധ്യായ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് സെഹറിതയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്
നമ്പര് 27 ആയറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

ഊര്ജ വകുപത്
(Power Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : കസെജന്. പജ. ആലെപധ്യാട്ടേത്)
2.110

ഊര്ജ വകുപറില് ആപക 4 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്. ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചറിതറിന്റെ അടേറിസെഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ഈ
വകുപറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടേറില്ല. ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശ ചര്ച പചയ. ചര്ചയപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്
സെമറിതറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.111

ഊര്ജ വകുപറില് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ തസറികകള്

- 74 -

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം വകുപറിടലെയത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ തസറികകളപടേ
വറിവരവയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

4

4

4

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

11

11

11

18

18

18

ആപക

പപധ്യാതു മരധ്യാമതത് വകുപത്
(Public Works Department)
2.112

പപധ്യാതു

മരധ്യാമതത്

വകുപറില്

ഐ.എ.എസെത്

ടകഡററില്പപടുന്നെ

പ്രറിന്സെറിപല് പസെക്രട്ടേററി, പസെക്രട്ടേററി എന്നെറിവര്കത് കസീഴെറിലെധ്യായറി ഒരു പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി,
ഒരു അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി, രണ്ടത് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി, രണ്ടത് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി,
അഞത് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി എന്നെസീ തസറികകളയം, ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന് കൂടേധ്യാപത ആപക 9
പസെക്ഷനുകളയം നറിലെവറിലണ്ടത്.
2.113

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

ഈ

വകുപറിപലെ അസെറിസ്റ്റന്റെത്, പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് എന്നെസീ തസറികകളപടേ എണ്ണതറില്
നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറി തുടേടരണ്ടതധ്യാപണന്നെത് കധ്യാണുന. എന്നെധ്യാല് എ, പറി.എസെത്. എന്നെസീ
പസെക്ഷനുകളറില് നറിന്നെത് ഓടരധ്യാ അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക വസീതയം എഫത്,

ജറി എന്നെസീ

പസെക്ഷനുകളറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറിക്കുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
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ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.

അതു കൂടേധ്യാപത പസെക്ഷനുകള് തമല് വറിഷയ വറിഭജനയം

പുനനഃക്രമസീകരറിക്കുവധ്യാനുയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്. എന്നെധ്യാല് ഈ വകുപറില് ഫയലകള്
രണ്ടറില് കൂടുതല് തട്ടേറില് കൂടേറി കടേന ടപധ്യാകുന്നെതധ്യായറി കധ്യാണധ്യാന് കഴെറിഞ. ഫലെപ്രദമധ്യായ
ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം ഉറപ്പു വരുതറിപകധ്യാണള ഫയല് നസീകതറിനത് രണ തട്ടുകളധ്യാണത്
അഭറികധ്യാമധപമനള വറിലെയറിരുതലെറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ വറിഷയ
വറിഭജനയം ക്രമസീകരറിക്കുടമ്പധ്യാള് ഈ വകുപറില് നറിനയം ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി, ഒരു
പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററി,

ഒരു

വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററി

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

എന്നെസീ
പരറിഷധ്യാര

തസറികകള്
വകുപത്

പുനര്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിരുന.
2.114

പ്രസ്തുത നറിര്ടദ്ദേശയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ്യുകയണ്ടധ്യായറി.

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെര്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത്

വറിടയധ്യാജറിക്കുകയധ്യാണത്

ഉണ്ടധ്യായതത്. കമറിററി ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പരറിടശധ്യാധറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില്
തട്ടുകളപടേ എണ്ണയം കൂടുതലെധ്യാപണന്നെത് കപണ്ടതറി. ഇതു കധ്യാരണയം ഫയല് നസീകതറില്
അനധ്യാവശധ കധ്യാലെതധ്യാമസെയം ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. കൂടേധ്യാപത
ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററികത് രണ്ടത് പസെക്ഷനുകള് കകകധ്യാരധയം പചയധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെ
സെധ്യാമധ്യാനധ തതസ്വയം ഇവറിപടേ പധ്യാലെറികപപട്ടേറിട്ടേറില്ല .
കകകധ്യാരധയം

പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി

അതറിനധ്യാല് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-4

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിരുന്നെ

ഇ

പസെക്ഷന്

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററി-2 നുയം പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷന് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിക്കുയം നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ഇ പസെക്ഷപന്റെ ഫയലകള് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2 പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി മുടഖന
സെമര്പറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
2.115

ടമല്പറഞ്ഞ മധ്യാറങ്ങള് നടേത്തുടമ്പധ്യാള് ഈ വകുപറിപലെ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ

ചുമതലെകളപടേ വറിഭജനയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം വറിഭജറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
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തസറിക

നറിലെവറിപലെ
ചുമതലെകള്

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
ചുമതലെകള്

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
ചുമതലെകള്

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

ഡറി, ജറി, പറി.എസെത്,
ഒ.എസെത്.

ഡറി, ജറി, ഇ,
പറി.എസെത്.

ഡറി, ജറി, ഇ,
പറി.എസെത്.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

സെറി, ഇ, എചത്

എ, ബറി, എഫത്

എ, ബറി, എഫത്

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-1

ബറി, ഡറി. ഒ.എസെത്

സെറി, എചത്, ഒ.എസെത്.

സെറി, എചത്,
ഒ.എസെത്.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-2

സെറി, ഇ, എചത്

തസറിക ഒഴെറിവധ്യാക്കുന തസറിക
ഒഴെറിവധ്യാക്കുന

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-1

എ, ബറി, എഫത്

ഡറി, ജറി

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി-2

ഡറി, ജറി, പറി.എസെത്

തസറിക ഒഴെറിവധ്യാക്കുന തസറിക
ഒഴെറിവധ്യാക്കുന

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-1

എ, ബറി

എ, ബറി

എ, ബറി

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2

ഇ, എഫത്

എഫത്

എഫത്, ഇ

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-3

സെറി, എചത്

സെറി, എചത്

സെറി, എചത്,
ഒ.എസെത്.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-4

ഡറി

ഇ, പറി.എസെത്

തസറിക
ഒഴെറിവധ്യാക്കുന

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-5

ജറി, പറി.എസെത്

തസറിക ഒഴെറിവധ്യാക്കുന തസറിക
ഒഴെറിവധ്യാക്കുന

2.116

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത്

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ

വകുപറില്
തസറികകളപടേ

ഡറി, ജറി, പറി.എസെത്.

നറിലെവറിലളതുയം
സെയംക്ഷറിപ്ത

വകുപറിടലെയത്
വറിവരയം

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

1

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1
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2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

2

1

1

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

5

4

3

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

9

9

9

6.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

26

26

26

7

അസെറിസ്റ്റന്റെത് ട്രയറിനറി

1

1

1

47

44

43

ആപക

2.117

സെമറിതറിയപടേ

ഓര്ഗകനടസെഷന്

ശറിപധ്യാര്ശയപടേ

ചധ്യാര്ട്ടേത്

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

പുതുകറിയ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്

അടേങ്ങറിയ

ഉള്പപപടേയള

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപറിപന സെയംബനറിച വറിശദമധ്യായ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് അനുബനതറിപലെ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര് 29-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

റവനന്യൂ വകുപത്
(Revenue Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ രധ്യാധധ്യാകൃഷ്ണന്, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.118

റവനന്യൂ

പ്രവൃതറി

പഠനയം

വകുപറില്
നടേതറിയ

ആപക

23

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

നറിലെവറിലളതത്.
വകുപത്

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളധ്യാണത് നല്കറിയതത്.
• എഫത് പസെക്ഷനസീല് നറിലെവറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ ഹജ്ജുമധ്യായറി
ബനപപട്ടേ
അടതധ്യാപടേധ്യാപയം

വറിഷയയം
മറ്റു

നന്യൂനപക്ഷ
വറിഷയങ്ങള്

ടക്ഷമ
ജറി

വകുപറിടലെയത്

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.

പസെക്ഷനറിടലെയ്ക്കുയം

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
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അപ്രകധ്യാരയം

പചയ്യുടമ്പധ്യാള്

ഈ

പസെക്ഷപന്റെ

പ്രവര്തനയം

അവസെധ്യാനറിപറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
•

നറിലെവറില് ഡറി, ഇ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ അചടേക
നടേപടേറികളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി

ഡറി.എ

എന്നെ ടപരറില് ഒരു പുതറിയ പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
•

നറിലെവറിലള

ടദവസെസ്വയം

പസെക്ഷന്

വറിഭജറിചത്

ടദവസെസ്വയം-എ,

ടദവസെസ്വയം-ബറി

എന്നെറിങ്ങപന രണ്ടധ്യായറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
•

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം കണകറിപലെടുതത് എ, ജറി, എചത്, എന്, DMB, DRF-C തുടേങ്ങറിയ
പസെക്ഷനുകളറില് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ എണ്ണയം വര്ദ്ധറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

•

ഫലെപ്രദമധ്യായ സൂപര്വറിഷന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയപടേ
ഒരു തസറിക അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

2.119

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

സെമര്പറിച

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

ടമല്പറഞ്ഞ

എഫത് പസെക്ഷന് ഒരു

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന കൂടേറി നറിലെനറിര്തറി അവറിപടേ പസെക്ഷന് നറിലെനറിര്ടതണ്ടതധ്യാണത്.
അതുടപധ്യാപലെ പട്ടേയയം, കകവശധ്യാവകധ്യാശയം എന്നെറിവയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ ടജധ്യാലെറികള് എ,
എല്. യ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യാണത് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെതത്.

ഈ മൂന

പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യായറി ആപക 12 അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരധ്യാണത് നറിലെവറില് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെതത്.
ഇവറിപടേ

ഒരു

പസെക്ഷന്

കൂടേറി

അനുവദറിചത്

ആപക

നധ്യാലെത്

പസെക്ഷനുകള്

രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇപ്രകധ്യാരയം കൂടുതലെധ്യായറി അനുവദറിക്കുന്നെ പസെക്ഷനത് വറി എന്നെ
ടപരത്

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അടപധ്യാള്

ഓടരധ്യാ

പസെക്ഷനറിലയം

മൂന

വസീതയം

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് ഉണ്ടധ്യായറിരറിക്കുയം. ഈ വകുപറിടലെയത് ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക കൂടേറി
അധറികമധ്യായറി അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
പസെക്ഷനുകളപടേ ചുമതലെ നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഈ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററികത് യ,വറി
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2.120

വകുപറിപലെ തസറികകളപടേ എണ്ണയം സെയംബനറിച നറിലെവറിലെപത വറിവരവയം

കപണ്ടതലയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1

1

1

6
(5 + 1 IAS)

6
(5 + 1 IAS)

6
(5 + 1 IAS)

1.

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

2.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

3.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

4.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

5.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

8

9

10

6.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

23

24

25

7.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

67

76

76

8.

സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്

4

1

1

113

121

123

ആപക

2.121
സെസ്വഭധ്യാവയം

ടദവസെസ്വയം പസെക്ഷനുകളറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ വറിഷയങ്ങളപടേ
കണകറിപലെടുതത്

ടദവസെസ്വയം

പ്രടതധക

പരറിടശധ്യാധറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

വകുപധ്യാകറി

മധ്യാറ്റുന്നെ

കധ്യാരധയം

അപ്രകധ്യാരയം പചയ്യുന്നെപക്ഷയം ഇതു
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സെയംബനറിചത്

റൂള്സെത്

ഓഫത്

ബറിസെറിനസെറില്

ആവശധമധ്യായ

ടഭദഗതറികള്

വരുടതണ്ടതധ്യാണത്.
2.122

റവനപ്യു

വകുപറിപന്റെ

പ്രവര്തനയം

സെയംബനറിച

പരറിഷരറിച

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള വറിശദവറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 30പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

കസെനറിക ടക്ഷമ വകുപത്
(Sainik Welfare Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി ടഹമപ്രഭ, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.123

കസെനറിക ടക്ഷമ വകുപറില് നറിലെവറില് ഒരു പസെക്ഷന് മധ്യാത്രമധ്യാണുളതത്.

മധ്യാത്രമല്ല ഈ പസെക്ഷപന്റെ ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം വഹറിക്കുന്നെതറിനത് സെസ്വതന ചുമതലെയള ഒരു
സൂപര്

കവസെററി

ഓഫസീസെററില്ല.

പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറിപലെ

അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററികധ്യാണത് ഈ പസെക്ഷപന്റെ ടമല്ടനധ്യാട്ടേച്ചുമതലെ നല്കറിയറിട്ടുളതത്.
വകുപറിപന്റെ

സുഗമമധ്യായ

പ്രവര്തനതറിനത്

ഇതത്

ബുദ്ധറിമുട്ടുണ്ടധ്യാക്കുന്നെതധ്യായറി

ശദ്ധയറില്പപട്ടേറിട്ടുണ്ടത്. ഈ വസ്തുതതകള് പരറിഗണറിചത് ഒരു പസെക്ഷന് മധ്യാത്രമുള ഈ
വകുപറിപന്റെ

ടമല്ടനധ്യാട്ടേച്ചുമതലെ

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനു

മധ്യാത്രമധ്യായറി

ഒരു

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത്

ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.

തസറികകളപടേ കധ്യാരധതറില് മറ്റു മധ്യാറങ്ങപളധ്യാനയം

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെറില്ല. പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തലെതറില് തസീര്പധ്യാക്കുവധ്യാന് സെധ്യാധറികധ്യാത
വറിഷയങ്ങള് മധ്യാത്രയം നറിലെവറില് ഈ വകുപറിപന്റെ ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം വഹറിക്കുന്നെ പപധ്യാതുഭരണ
വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-3 യത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം കസെനറിക ടക്ഷമ
വകുപത് ഒരു സെസ്വതന വകുപധ്യായതറിനധ്യാല് പസെക്ഷപന്റെ ടപരത് കസെനറിക ടക്ഷമ (എ)
വകുപത് എന്നെധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാപണനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ
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നല്കറിയറിരുന.
2.124

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ്യുകയണ്ടധ്യായറി.
ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി.

വകുപറിപന്റെ

ശറിപധ്യാര്ശ

ടനധ്യാഡല്

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ശറിപധ്യാര്ശകടളധ്യാടേത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിടന്മേല്

യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.125

കസെനറികടക്ഷമ

വകുപറില്

നറിലെവറിലളതുയം

ഈ

വകുപറിനധ്യായറി

നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെതുമധ്യായ തസറികകളപടേ വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെതത്

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി
(പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ
തസറികയധ്യായതറിനധ്യാല് എണ്ണതറില്
നറിന്നെത് ഒഴെറിവധ്യാക്കുന)

0

0

0

2.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

0

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

1

1

1

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

3

3

3

ആപക

4

5

5
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ശധ്യാസ സെധ്യാടങതറിക വകുപത്
(Science & Technology Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ ആര്. മധു, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)

2.126

ശധ്യാസ സെധ്യാടങതറിക വകുപറില് ആപക ഒരു പസെക്ഷന് മധ്യാത്രമധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഈ വകുപറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെറില്ല.

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകളറിടന്മേല് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ടയധ്യാജറിപത് ടരഖപപടുതറി.
പസെക്ഷന് മധ്യാത്രമുള
ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ

ഈ വകുപറിനത് പ്രടതധകമധ്യായറി രണ്ടത്

ആവശധമറിപല്ലന്നെത്

സെമറിതറി

എന്നെധ്യാല് ഒരു

സൂപര് കവസെററി

വറിലെയറിരുത്തുന.

ആയതറിനധ്യാല്

പരറിസ്ഥറിതറി വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് ഈ വകുപറിപന്റെ കൂടേറി അധറിക
ചുമതലെ നല്കറിപകധ്യാണ്ടത് ഈ വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക പുനര്
വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന.
2.127

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയപപട്ടേറിരറിക്കുന്നെ വറിവരവയം പട്ടേറികയധ്യായറി
ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

P&ARD
നറിലെവറിപലെ
നറിര്ടദ്ദേശറിച എണ്ണയം
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

0

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

1

1

1

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

3

3

3

6

6

5

ആപക

- 83 -

2.128

ഈ വകുപറിപന സെയംബനറിച പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത്

ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്.32-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി
പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറിക വര്ഗ്ഗ വറികസെന വകുപത്
(Scheduled Caste Scheduled Tribe Development
Department)
2.129

പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറിക വര്ഗ്ഗകധ്യാര്ക്കു ടവണ്ടറിയള വറിവറിധ പദ്ധതറികള്

ഉള്പപപടേ വളപരയധറികയം സെധ്യാമൂഹധ പ്രധ്യാധധ്യാനധമുള വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ
പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വകുപധ്യാണത് പട്ടേറിക ജധ്യാതറി പട്ടേറിക വര്ഗ്ഗ വറികസെന വകുപത്.
വകുപറില് ആപക 9 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.
അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

പറി.എയം

പസെകഷനുയം

ഈ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷനുയം

തമസീല്

സെയംടയധ്യാജറിപറിക്കുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന .
അപ്രകധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുടമ്പധ്യാള് ഈ വകുപറില് ആപക ഒരു പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ
കുറവത്

ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.

സൂപര്

കവസെററി

ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേയയം

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേയയം എണ്ണതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെറിപല്ലങറിലയം
സൂപര് കവസെററി ഓഫസീസെര്മധ്യാര് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ പസെക്ഷനുകളപടേ കധ്യാരധതറില്
പുനനഃക്രമസീകരണയം നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.
2.130

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ വകുപത് ഏറവയം

കൂടുതല് ടകനവറിഹറിതയം ലെഭറിക്കുന്നെതുയം ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികള് നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെതുമധ്യായ
വകുപധ്യാപണനയം ആയതറിനധ്യാല് പധ്യാന് ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് വകുപറിപലെ ഏറവയം പ്രധധ്യാനപപട്ടേ
ടജധ്യാലെറിയധ്യാപണനയം അകധ്യാരണയം പകധ്യാണതപന്നെ പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷപനയയം പധ്യാന്
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ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് പസെക്ഷപനയയം സെയംടയധ്യാജറിപറിക്കുന്നെതത് ടദധ്യാഷകരമധ്യായറി മധ്യാറുപമനയം
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം കണകറിപലെടുതത് പറി.എയം.

പസെക്ഷനറിടലെയത് ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന അധറികമധ്യായറി അനുവദറികണപമനയം ടനധ്യാഡല്
ഓഫസീസെര് ആവശധപപട്ടു.
2.131

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ ടസെവനയം സെമറിതറി പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.

ടമധ്യാണറിറററിയംഗത്

പസെക്ഷനുടവണ്ടറി

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത്

ഈ
ഒരു

ഒരു

പസെക്ഷന്

ടജധ്യാലെറികള്

കൂടുതല്

ഓഫസീസെപറ
കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായറി

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപനക്കൂടേറി

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

പധ്യാന്

അധറികമധ്യായറി
പധ്യാന് ടമധ്യാണറിറററിയംഗത്

ടപധ്യാലള ടജധ്യാലെറികള് കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായറി നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനു ടവണ്ട ക്രമസീകരണയം
വകുപറില് ആഭധനരമധ്യായറി നടേടതണ്ടതധ്യാപണനയം ആവശധപമങറില് ഇകധ്യാരധതറില്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ടസെവനയം വറിനറിടയധ്യാഗറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം
സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
2.132

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയ വറിവരവയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ
പകധ്യാടുക്കുന :ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2
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5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

9

8

9

7.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

21

21

22

36

35

37

ആപക
2.133

പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ വറികസെന വകുപറിപലെ സെയംബനറിചത് സെമറിതറി

നല്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശയം പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത്സെഹറിതയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്
നമ്പര്.33-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്
(Social Justice Department)
&
വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്
(Woman and Child Development Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീമതറി പക.എയം.ലെസീലെധ്യാമണറി, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.134

സെധ്യാമൂഹധനസീതറി വകുപത് വറിഭജറിചത് വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്

രൂപസീകരറിക്കുന്നെ വറിഷയവയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് പരറിടശധ്യാധറിചറിരുന.
നറിലെവറില് സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപറില് അഞത് പസെക്ഷനുകള് മധ്യാത്രമധ്യാണത് ഉളതത്.
ആയതത് ഏഴെധ്യായറി വര്ദ്ധറിപറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം വകുപത് വറിഭജറിക്കുടമ്പധ്യാള് സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി
വകുപറിപലെയയം വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപറിപലെയയം ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത്
മൂന്നെത് പസെക്ഷനുകള് വസീതവയം ഒരു പപധ്യാതുവധ്യായ പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനുയം ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന. വകുപറില് അധറികമധ്യായറി കപണ്ടതറിയ ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക
പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതറിനുയം നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.
2.135

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശയം

ടനധ്യാഡല്
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ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക വനറിതധ്യാ

ശറിശുടക്ഷമ വകുപറില് നറിലെനറിര്ത്തുകയയം ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക സെധ്യാമൂഹധനസീതറി
വകുപറില് നല്കുകയയം പചയ്യുന്നെതറിടനധ്യാപടേധ്യാപയം പുനര് വറിനധസെറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന്നെ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക വകുപറില് നറിലെനറിര്ത്തുകയയം ടവണപമന്നെത്
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് ആവശധപപട്ടു. സെമറിതറി ഇകധ്യാരധയം പരറിടശധ്യാധറിക്കുകയയം ടനധ്യാഡല്
ഓഫസീസെറുപടേ ആവശധ പ്രകധ്യാരയം ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക സെധ്യാമൂഹധനസീതറി
വകുപറിനുയം അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി തസറിക വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപറിനുയം
അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

എന്നെധ്യാല് തസറിക നറിര്ണ്ണയയം

സെയംബനറിച ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ കപണ്ടതലകടളധ്യാടേത് സെമറിതറി
ടയധ്യാജറിക്കുന.

അതറിനധ്യാല്

നറിലെനറിര്ടതണ്ടതധ്യാപണന്നെ

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

ടനധ്യാഡല്

തസറിക

ഓഫസീസെറുപടേ

വകുപറില്
നറിര്ടദ്ദേശയം

പരറിഗണറിടകണ്ടതറിപല്ലന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
2.136

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം പുനനഃ സെയംഘടേറിപറികപപട്ടേ

സെധ്യാമൂഹധനസീതറി

വകുപത്,

വനറിതധ്യാ

ശറിശു

വറികസെന

വകുപത്

എന്നെറിവയറിടലെയത്

നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ തസറികകളപടേ വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ P&ARD ശറിപധ്യാര്ശ പചയതത് സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്
സെധ്യാമൂഹധ പുനനഃസെയംഘടേറി നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട പുനനഃസെയംഘടേറി നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട
നസീതറി
പറികപപട്ടേ
വനറിതധ്യാ
പറികപപട്ടേ
വനറിതധ്യാ
വകുപറിപലെ
സെധ്യാമൂഹധ
ശറിശു
സെധ്യാമൂഹധ
ശറിശു
തസറികകള്
നസീതറി
വറികസെന
നസീതറി
വറികസെന
വകുപറിപലെ
വകുപറിപലെ
വകുപറിപലെ
വകുപറിപലെ
തസറികകള് തസറികകള് തസറികകള് തസറികകള്

1

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

0

0

1

2

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

0

1

1

0

3

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

0

1

0

1

4

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

3

2

0

2

0
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5

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

5

4

3

4

3

6

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

14

11

9

11

9

7

സൂപര്
അസെറിസ്റ്റന്റെത്

2

0

0

0

0

27

18

14

18

14

നന്യൂമറററി

ആപക

2.137

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്, വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്

എന്നെറിവയമധ്യായറി

ബനപപട്ടേത്

സെമറിതറി

നല്കുന്നെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്

പരറിഷരറിച

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 34-പന്റെ അവസെധ്യാനയം പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

കധ്യായറിക യവജന കധ്യാരധ വകുപത്
(Sports & Youth Affairs Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ പ്രദസീപത് മധ്യാതപ്യു ടപധ്യാള്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.138

കധ്യായറിക

യവജന കധ്യാരധ വകുപറില് കധ്യായറികയം, യവജനകധ്യാരധയം

എന്നെസീ രണ്ടത് വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുനണ്ടത്.
പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലളതത്.
കധ്യായറികവമധ്യായറി ബനപപട്ടേ ടജധ്യാലെറികളയം

എ, ബറി എന്നെസീ രണ്ടത്

ഇതറില് എ പസെക്ഷനറില്

ബറി പസെക്ഷനറില് യവജന കധ്യാരധവയം

കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് എ പസെക്ഷനറിടലെയത്
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ഒരു തസറിക അധറികമധ്യായറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
2.139

സെമറിതറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകള്

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. നറിലെവറില് ഈ വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ
വരുന്നെ രധ്യാജസീവത് ഗധ്യാനറി സെറിവറില് ഏവറിടയഷന് അകധ്യാദമറിയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം
ഗതധ്യാഗത വകുപറിടലെയത് മധ്യാറണപമന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് എ പസെക്ഷനറിടലെയത് അനുവദറികധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന്നെ
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് സെഹറിതയം ബറി പസെക്ഷനറിടലെയത്
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അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
2.140

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ എണ്ണയം

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

2

2

2

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

5

6

6

9

10

10

ആപക

ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപത്
(Stores Purchase Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ ടജധധ്യാതറികുമധ്യാര്, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി)
2.141
നധ്യാലെത്

ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറില് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന് ഒഴെറിപക ആപക
പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഉളളതത്.

ഇതറില്

രണ

പസെക്ഷനുകള്

പറഗുലെര്

പസെക്ഷനുകളധ്യായറി പ്രവര്തറിക്കുടമ്പധ്യാള് മറ്റു രണ പസെക്ഷനുകള് ഇന്പസ്പെക്ഷന്
സെയംബനമധ്യായ ടജധ്യാലെറികലെധ്യാണത് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് പറഗുലെര് ടജധ്യാലെറികള് എല്ലധ്യായം
തപന്നെ ഒരു പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം ബറി പസെക്ഷപന്റെ പ്രവര്തനയം
അവസെധ്യാനറിപറിക്കുകയയം ടജധ്യാലെറികള് എ പസെക്ഷനറിടലെയത് നല്കധ്യാവന്നെതുമധ്യാപണനയം
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
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2.142

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ
നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം സെമതറി പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.

പ്രറിന്റെറിയംഗത് & ടസ്റ്റഷനററിയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ

വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ ഉന്നെതവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ (എചത്) പസെക്ഷന് ടസ്റ്റധ്യാര്സെത്
പര്ടചസെത് വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതറിനത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന. ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറില്
കധ്യാരധമധ്യായറി ഇന്പസ്പെക്ഷന് നടേക്കുന്നെറില്ല.
ഇന്പസ്പെക്ഷന്

വറിയംഗധ്യായറി

മധ്യാത്രമല്ല ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് പ്രടതധക

നറിലെനറില്കടണധ്യാ

അടതധ്യാ

ധനകധ്യാരധവകുപറിപന്റെ

ഇന്പസ്പെക്ഷപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി നറിലെനറില്കടണധ്യാ എനള കധ്യാരധതറിലയം നയപരമധ്യായ
തസീരുമധ്യാനയം ഉണ്ടധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്. GEM വഴെറിയള പര്ടചസെത് തുടേങ്ങറിയതറിനുടശഷയം ഈ
വകുപറിപന്റെ പ്രവര്തനതറിലയം കധ്യാരധമധ്യായ കുറവത് ഉണ്ടധ്യായറിട്ടുണ്ടത്.

ആയതറിനധ്യാല്

നറിലെവറില് പചയ വരുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത് മൂന്നെത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്
വസീതമുള രണ്ടത് പസെക്ഷനുകള് അവറിപടേ അനുവദറിചധ്യാല് മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്, ഓഫസീസെത്
പ്രവര്തനങ്ങളയം ഇന്പസ്പെക്ഷനുയം ഇവറിപടേ നടേതറിയധ്യാല് മതറിയധ്യാകുയം. അടതധ്യാപടേധ്യാപയം
ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറിപലെ എചത് പസെക്ഷന് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ വറിഷയങ്ങളയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുയം (1 പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്, 3 അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്) ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത്
വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.

പ്രസ്തുത പസെക്ഷന് കൂടേറി

ഉള്പപടുടമ്പധ്യാള് ഈ വകുപറില് മൂന്നെത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് വസീതമുള മൂന്നെത് പസെക്ഷനുകള്
ഉണ്ടധ്യാകുയം. ഇതറില് നറിലെവറിപലെ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ പസെക്ഷനുകള്കത് എ,
ബറി എനയം ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് നറിനയം കകമധ്യാറയം പചയപപടുന്നെ വറിഷയയം
കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ പസെക്ഷനത് സെറി എനയം ടപരത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പ്രറിന്റെറിയംഗത് &

ടസ്റ്റഷനററി വകുപറിപന്റെ ഭരണ നറിയനണയം ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് നറിനയം
ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതുമധ്യായറി ബനപപട്ടേത് റൂള്സെത് ഓഫത്
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ബറിസെറിനസെറില് ആവശധമധ്യായ ടഭദഗതറികള് വരുടതണ്ടതധ്യാണത്.
2.143

ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലള തസറികകളപടേയയം ഈ വകുപറില് ആവശധമുള

തസറികകളപടേയയം വറിവരയം തധ്യാപഴെപകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

4

3

3

4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

12

8

9

ആപക

18

13

14

സെയംബനറിച

പരറിഷരറിച

2.144

ടസ്റ്റധ്യാര്സെത്

പര്ടചസെത്

വകുപറിപന

ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത് ഉള്പപപടേയള വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 36-പന്റെ
അവസെധ്യാനമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.

നറികുതറി വകുപത്
(Taxes Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ രധ്യാജടഗധ്യാപധ്യാല്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.145

നറികുതറി

വകുപറില്

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷന്

ഉള്പപപടേ

പതത്

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറില് ഉളതത്. ഈ പതത് പസെക്ഷനുകള് മൂന്നെത് മനറിമധ്യാരുപടേയയം
മൂന്നെത്

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേയയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

നറിയമനണതറിലെധ്യാണത്
അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

പ്രവര്തറിച്ചു
എ

വരുന്നെതത്.

പസെക്ഷനറില്

ഒരു

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ അധറിക തസറിക ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ
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പചയറിരുന.

കൂടേധ്യാപത

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ നറിലെവറിലള ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര

കൂടുതലെധ്യായറി കധ്യാണുന്നെതറിനധ്യാല് ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറികയയം അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. .
2.146

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ശറിപധ്യാര്ശ

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശ
അയംഗസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത്

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെര്

അററിയറിച്ചു.

നറിര്ടദ്ദേശയം

പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ ഒരു
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക ആവശധമറിപല്ലനയം ടേറി വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയതറിടനകധ്യാള് ഒരു
അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററി

ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുള

തസറിക

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം

ഈ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററികത്

തസറികകള്

കൂടേധ്യാപത

എചത്

പസെക്ഷപന്റെ

കൂടേറി

ചുമതലെ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ആയതറിന് പ്രകധ്യാരയം വകുപറിപലെ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ചുമതലെ ചുവപടേ
പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം വറിഭജറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
തസറിക

നറിലെവറില്
ചുമതലെയള
പസെക്ഷനുകള്

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
ചുമതലെകള്

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
ചുമതലെകള്

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-1

ബറി, സെറി, ഡറി, എചത്

ബറി, സെറി, ഡറി,
എചത്

ബറി,സെറി, ഡറി

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി-2

പുതറിയ തസറിക

--

ഇ,പജ, ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷന്, എചത്

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

എ, ജറി, എഫത്, ഇ,
എ, ജറി, എഫത്,
പജ, പറി.എസെത്,
പറി.എസെത്.,
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്

എ, ജറി, എഫത്,
പറി.എസെത്.,

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

പുതറിയ തസറിക

ഇ,പജ, ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷന്

ഇ,പജ, ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷന്
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അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-1

ഇ, എഫത്, പജ

എഫത്, ജറി

എഫത്, ജറി

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-2

എ, ജറി, പറി.എസെത്.

എ, പറി.എസെത്.

എ, പറി.എസെത്.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-3

ബറി, സെറി

ബറി, സെറി

ബറി, സെറി

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി-4

ഡറി, എചത്

ഡറി, എചത്

ഡറി, എചത്

2.147

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശകള് പ്രകധ്യാരയം നറികുതറി വകുപറില്

നറിലെവറിലളതുയം

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതുമധ്യായ

തസറികകളപടേ

വറിവരയം

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിച എണ്ണയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെതത്

1.

അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി

1

1

2

2.

ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

0

1

1

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

4

4

4

5.

പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര്

10

10

10

6.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

27

28

27

43

45

45

ആപക
2.148

നറികുതറി വകുപറിപന സെയംബനറിച പരറിഷരറിച ഓര്ഗകനടസെഷന് ചധ്യാര്ട്ടേത്

ഉള്പപപടേയള കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 37-പന്റെ അവസെധ്യാനമധ്യായറി
ടചര്തറിരറിക്കുന.
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ടൂററിസെയം വകുപത്
(Tourism Department)
(ശസീ ബറി.എസെത്.പ്രകധ്യാശത്, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.149

ടൂററിസെയം വകുപറില് ആപക 3 പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

ഈ

വകുപറില്

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിലെവറിപലെ

സ്ഥറിതറി

തുടേരധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
ഈ ശറിപധ്യാര്ശകള് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ. മടറപതങറിലയം വകുപറിടലെയത്
ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന ആവശധമുള പക്ഷയം ആയതത് ടൂററിസെയം (എ) വകുപറില് നറിനയം
ലെഭധമധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു. സെമറിതറി ടനധ്യാഡല്
ഓഫസീസെറുപടേ നറിര്ടദ്ദേശടതധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുന.
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന

പുനര്

ടൂററിസെയം (എ) വകുപറില് നറിനയം ഒരു

വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അതറിനനുസൃതമധ്യായറി

എ

പസെക്ഷനറിപലെ വറിഷയ വറിഭജനയം ആഭധനരമധ്യായറി ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2.150

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ വറിവരവയം പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ

പകധ്യാടുക്കുന :
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

3

3

3
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4.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്
ആപക

10

10

9

15

15

14

ഗതധ്യാഗത വകുപത്
(Transport Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ അജയടമധ്യാഹന്. സെറി.എയം, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
2.151

ഗതധ്യാഗത വകുപറില് നറിലെവറില് നധ്യാലെത്

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഇ എന്നെ ടപരറില് ഒരു പസെക്ഷന്
കൂടുതലെധ്യായറി

രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാനുയം

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ

രണയം

ഇതറിനധ്യായറി

തസറികകള്

പസെക്ഷന്

അധറികമധ്യായറി

ഓഫസീസെറുപടേ

ഒനയം

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശയം ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി ചര്ച പചയ.

വറിഷയ

വറിതരണതറില് ചറിലെ മധ്യാറങ്ങള് ആവശധമധ്യാപണന്നെത് അടദ്ദേഹയം അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടു.
2.152

ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ നറിര്ടദ്ദേശയം സെമറിതറി പരറിടശധ്യാധറിച്ചു .

വറിഷയ

വറിതരണയം പസെക്രട്ടേററിയമധ്യായറി ചര്ച പചയത് വകുപറിനുളറില്തപന്നെ നടേതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ആയതറിനത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ആധധ്യാരമധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

തസറികകളപടേ കധ്യാരധതറില് ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര്

ടയധ്യാജറിപത് ടരഖപപടുതറിയ സെധ്യാഹചരധതറില് സെമറിതറി ഇതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.153

എന്നെധ്യാല് കധ്യായറിക യവജന ടക്ഷമ വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് ചര്ച പചയ

ഭധ്യാഗതത് പ്രസ്തുത വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ രധ്യാജസീവത് ഗധ്യാനറി സെറിവറില്
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ഏവറിടയഷന്

അകധ്യാദമറിയമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

മധ്യാറണപമന്നെത്

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.

ഈ

വറിഷയയം

വറിഷയയം

ഗതധ്യാഗത

വകുപറിടലെയത്

മധ്യാറ്റുന്നെതറിടനധ്യാപടേധ്യാപയം

ഇതു

സെയംബനമധ്യായറി ആവശധമധ്യായ മധ്യാറയം റൂള്സെത് ഓഫത് ബറിസെറിനസറിലയം വരുടതണ്ടതധ്യാണത്.
2.154

ഈ വകുപറില് നറിലെവറിലളതുയം വകുപറിനധ്യായറി നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെതുമധ്യായ

തസറികകളപടേ സെയംക്ഷറിപ്ത വറിവരയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

4.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

4

5

5

5.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

12

14

14

20

23

23

ആപക

വറിജറിലെന്സെത് വകുപത്
(Vigilance Department)
(ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് : ശസീ പ്രകധ്യാശത്. സെറി.വറി, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി)
2.155

വറിജറിലെന്സെത്

വകുപറില്

ആപക

5

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത്

ഉളതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഇ പസെക്ഷന് വറിഭജറിചത് എഫത് എന്നെ
ടപരറില് ഒരു പുതറിയ പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം ബറി, ഡറി എന്നെസീ
പസെക്ഷനുകളറില് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ഒരു തസറിക വസീതയം അധറികമധ്യായറി ആവശധമധ്യാപണനയം
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ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് കപണ്ടതറിയറിരുന. ഇതറില് അധറിക തസറിക
എഫത് പസെക്ഷനറിടലെയത് അനുവദറിചത് അധറിക ടജധ്യാലെറികള് പ്രസ്തുത പസെക്ഷനറിടലെയത്
മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം ടേറി വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. ഇപ്രകധ്യാരയം പചയ്യുടമ്പധ്യാള് ഡറി
പസെക്ഷനറില് നധ്യാലയം മറ്റുള അഞത് പസെക്ഷനുകളറിലയം മൂന വസീതയം അസെറിസ്റ്റന്റെത്
തസറികകളയം ഉണ്ടധ്യായറിരറിക്കുയം.
2.156
സെമറിതറി

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ടമല്പറഞ്ഞ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്
ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുമധ്യായറി

ചര്ച

പചയ.

ടനധ്യാഡല്

ഓഫസീസെറുയം

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുകയണ്ടധ്യായറി. നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി ഇതറില്
യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
2.157

ഈ

വകുപറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

തസറികകള്

സെയംബനറിചത് നറിലെവറിപലെ വറിവരവയം വകുപറിനധ്യായറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന്നെ വറിവരവയം ചുവപടേ
പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
തസറിക
നമ്പര്

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കു
ന്നെ എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

5

6

6

7.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

17

19

19

27

30

30

ആപക

- 97 -

ജലെ വറിഭവ വകുപത്
(Water Resources Department)
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെര് - ശസീ മുരളറി, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി
2.158

ടകരള സെയംസ്ഥധ്യാനപത ജലെവറിഭവയം, ഭൂഗര്ഭജലെയം, പചറുകറിടേ-

വന്കറിടേ ജലെടസെചന പദ്ധതറികള്, അണപകട്ടുകള്, അനര് സെയംസ്ഥധ്യാന നദസീജലെ
തര്കയം

തുടേങ്ങറിവ

വറിഷയങ്ങളടേപയയം

ഉള്പപപടേ
ഭരണ

ടകരളതറിപലെ

ജലെവറിഭവയം

തലെതറിപലെ

ഏടകധ്യാപനയം

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ജലെ വറിഭവ വകുപറിലെധ്യാണത്.

സെയംബനറിച

എല്ലധ്യാ

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതത്

ഈ വകുപറില് ആപക 10

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്. ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്
ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുമധ്യായറി നടേതറിയ ചര്ചയറില് GW പസെക്ഷനറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം
കൂടുതലപണ്ടന്നെത് സെമറിതറികത് ടബധ്യാധധപപട്ടു. ടനധ്യാഡല് ഓഫസീസെറുപടേ നറിര്ടദ്ദേശ പ്രകധ്യാരയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നല്കറിയ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് നറിനയം വധതറിചലെറിചത് ഒരു
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക GW
പചയ്യുന.

പസെക്ഷനത്അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുന്നെതറിനത് ശറിപധ്യാര്ശ

കൂടേധ്യാപത ടകധ്യാസ്റ്റല് ഷറിപറിയംഗത് ആന്റെത് ഇന്ലെധ്യാന്റെത് നധ്യാവറിടഗഷന് വകുപറിപന്റെ

ചുമതലെ കൂടേറി A പസെക്ഷപന്റെയയം GW പസെക്ഷപന്റെയയം ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററികത് നല്കുവധ്യാനുയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
2.159

ജലെവറിഭവ വകുപറിപലെ തസറിക നറിര്ണ്ണയയം സെയംബനറിച പുതുകറിയ പട്ടേറിക

ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

നറിലെവറിപലെ
എണ്ണയം

P&ARD
നറിര്ടദ്ദേശറിച
എണ്ണയം

സെമറിതറി
നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

1

1

1
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3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

2

2

2

4.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

4

4

4

5.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

10

10

10

6

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

27

27

28

45

45

46

ആപക
2.160
നല്കറിയ

സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ മധ്യാറങ്ങള് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
വറിശദമധ്യായ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപന്റെ

(ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

നമ്പര്.

41)

അവസെധ്യാനമധ്യായറി

ടചര്തറിട്ടുണ്ടത്.

ഇലെക്ഷന് വകുപത്
(Election Department)
2.161

ഇലെക്ഷന്

വകുപത്

പസെക്രടട്ടേററിയറത്

കധ്യാമ്പസെറില്

നറിയമസെഭധ്യാ പസെക്രടട്ടേററിയറത് വളപറിലെധ്യാണത് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്.

നറിനയം

മധ്യാററി

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ മറ്റു വകുപ്പുകളറില് നറിനയം വധതധസമധ്യായ രസീതറിയറിലെധ്യാണത് ഈ വകുപത്
പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്.

ഈ വകുപറിപലെ ടജധ്യാലെറികള് പതരപഞ്ഞടുപത് കധ്യാലെഘട്ടേതറില്

വളപരയധറികയം വര്ദ്ധറിക്കുന്നെതധ്യാണത്.
ടശഖരറിച

കധ്യാലെയളവറില്

സെമയതധ്യായറിരുന്നെതറിലെധ്യാല്
ഇലെക്ഷന്

ഒഴെറിവധ്യാകറിയറിരുന.
തുടേടരണ്ടതധ്യാണത്.

പ്രവൃതറി പഠനതറിപന്റെ സ്ഥറിതറി വറിവരയം

ടലെധ്യാകസെഭധ്യാ
പ്രസ്തുത

ടജധ്യാലെറിതറിരകറില് ആയറിരുന.
പരറിഗണറിചത്

ഈ

വകുപറിപലെ

പതരപഞ്ഞടുപത്

നടേക്കുന്നെ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്

അടങ്ങയറയം

പ്രസ്തുത വറിഷയവയം ഈ വകുപറിപന്റെ പ്രടതധകതകളയം

വകുപറിപന

പ്രവൃതറി

പഠനതറിപന്റെ

പരറിധറിയറില്

നറിന്നെത്

ഇലെക്ഷന് വകുപറിപന സെയംബനറിചറിടേടതധ്യാളയം നറിലെവറിപലെ സ്ഥറിതറി
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2.162

ഇലെക്ഷന് വകുപറില് നറിലെവറിലള തസറികകപളക്കുററിച്ചുള വറിവരയം

ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ നമ്പര്

2.163

തസറിക

എണ്ണയം

1.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

1

2.

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി

2

3.

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി

1

4.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

3

5.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

12

6.

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

3

7.

ടപഴണല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

1

8.

ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

1

9.

ഓഫസീസെത്
(പസെക്ഷനുകളറില്)

അറന്ഡന്റെത്

2

10.

ഓഫസീസെത്
(ഓഫസീസെര്മധ്യാടരധ്യാപടേധ്യാപയം)

അറന്ഡന്റെത്

4

ആപക

30

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

വറിവറിധ

വകപ്പുകളറില് പസ്പെഷധല്

പസെക്രട്ടേററി, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി, അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററി, പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്, അസെറിസ്റ്റന്റെത് തുടേങ്ങറിയ തസറികകളറില് നറിലെവറിലളതുയം
നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ
പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

തസറികകളപടേ

വറിവരയം

അനുബനയം -1

ആയറി
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ഭധ്യാഗയം - 2
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അധധധ്യായയം .3
തസറികകളപടേ വറിനധധ്യാസെയം
3.1

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയറത്

മധ്യാനുവല്

പസെക്രടട്ടേററിയററിലെ
ഉള്പപപടേ

നറിയമങ്ങളയം ടജധ്യാലെറി പചയ്യുന്നെ രസീതറികളയം

തസറികകളപടേ

കൃതധനറിര്വ്വഹണതറിനത്

നറിര്ണ്ണയവയം
ആധധ്യാരമധ്യാക്കുന്നെ

ഫയലകള് ഫറിസെറികലെധ്യായറി കകകധ്യാരധയം

പചയറിരുന്നെ രസീതറിപയ ആശയറിചത് രൂപയം നല്കറിയവയധ്യാണത്. നറിലെവറില് ഫയലകള് ഇഓഫസീസെത് മുടഖന നടേപറിലെധ്യാകറി വരുടമ്പധ്യാള് ഇതറില് കധ്യാതലെധ്യായ മധ്യാറയം സെയംഭവറിചറിട്ടുണ്ടത്.
ചറിലെ തസറികകളപടേ കധ്യാരധതറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം കുറഞ്ഞടപധ്യാള് മറ്റു ചറിലെ തസറികകളപടേ
കധ്യാരധതറില് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വര്ദ്ധറിക്കുകയധ്യാണത് ഉണ്ടധ്യായറിട്ടുളതത്.

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപന്റെ

രണ്ടധ്യായം ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഇ-ഓഫസീസെത് നടേപറില് വന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി വറിവറിധ തസറികകളറിപലെ
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില് ഉണ്ടധ്യായ മധ്യാറങ്ങളയം ആയതറിപന്റെ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് പ്രസ്തുത
തസറികകളപടേ ആവശധമധ്യായ എണ്ണതറിപലെ വധതധധ്യാസെവയം ചര്ച പചയറിരറിക്കുന.
3.2

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതുമധ്യായറി
പപധ്യാതുഭരണ

പപധ്യാതുഭരണ

ബനപപട്ടേധ്യാണത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

നടേതറിയതത്.

പസെക്രടട്ടേററിയററിനകത്തുള

പഠനവറിടധയമധ്യാകറിയതത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

അകധ്യാരണതറിനധ്യാല്

തസറികകള്

മധ്യാത്രമധ്യാണത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിനു പുറത്തുള ടകഡര് തസറികകപള

പഠനവറിടധയമധ്യാകറിയറിട്ടേറില്ല. നന്യൂഡല്ഹറി ടകരള ഹഹൗസെത്, പപര്ടമധ്യാര്ഫന്സെത് ഓഫസീസെത്
വറിഭധ്യാഗയം,

അസെധ്യാപത്

തുടേങ്ങറിയവ

ടപധ്യാലളവയറില്

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

ടകഡര്

തസറികകള് ഉള്പപടുനപണ്ടങറിലയം അവപയ സെയംബനറിച വറിവരയം ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില്
ഉള്പപടുതറിയറിട്ടേറില്ല.
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പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി
3.3

ഐ.എ.എസെത്. ഇതര വറിഭധ്യാഗതറില്പപടുന്നെ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഏറവയം

ഉയര്ന്നെ തസറികയധ്യാണത് പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററിയടടേതത്.

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഭരണ

നറിര്വ്വഹണതറിപന്റെ പ്രധ്യാധധ്യാനധവയം കധ്യാരധക്ഷമതയയം കണകറിപലെടുതത് കധ്യാരധക്ഷമത
ലെക്ഷധമധ്യാകറി രൂപസീകരറിച തസറികയധ്യാണത് പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി. പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില്
6 പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി തസറികകള് ഉണ്ടത്.

വലെറിയ വകുപ്പുകളറിലെധ്യാണത് നറിലെവറില്

പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി തസറിക നറിലെവറിലളതത്.

ഇ-ഓഫസീസെത് നടേപറില് വന്നെതറിപന്റെ

ഭധ്യാഗമധ്യായറി

പസ്പെഷധല്

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ

ഉണ്ടധ്യായതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില്

കധ്യാരധമധ്യായ

മധ്യാറയം

ഈ തസറിക സെയംബനമധ്യായറി യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെറില്ല.
3.4

നറിലെവറില്

ഐ.എ.എസെത്.

ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ

കുറവ

മൂലെയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്ക്കുയം ഒന്നെറില് കൂടുതല് വകുപ്പുകളപടേ ചുമതലെ നല്കറിയറിട്ടുണ്ടത്.

പലെ
ഈ

സെധ്യാഹചരധതറില് തധ്യാരതടമധന പചററിയ വകുപ്പുകളധ്യായ ആയഷത്, ടകധ്യാസ്റ്റല്
ഷറിപറിയംഗത്

ആന്റെത്

ഇന്ലെധ്യാന്റെത്

നധ്യാവറിടഗഷന്,

പരറിസ്ഥറിതറി,

ഹഹൗസെറിയംഗത്,

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധയം, ശധ്യാസ സെധ്യാടങതറിക വകുപത്, കധ്യായറിക യവജനടക്ഷമ വകുപത്
ടപധ്യാലളവയപടേ പൂര്ണ്ണ ചുമതലെ പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാര്കത് നല്കുന്നെ കധ്യാരധയം
പരറിഗണറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
പകരയം

നറിലെവറിലള

ഇതറിനധ്യായറി പുതറിയ തസറികകള് സൃഷ്ടറിക്കുന്നെതറിനു

അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററി

തസറികകള്

അപത്-ടഗ്രഡത്

പചയധ്യാല് മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.
അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി / ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി
3.5

അഡസീഷണല് അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി, ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി എന്നെറിവ

പസ്പെഷധല്

പസെക്രട്ടേററികത്

പ്രതധധ്യാടയധ്യാജന

പ്രകധ്യാരയം

പതധ്യാട്ടു
ഈ

തധ്യാപഴെയള
തസറികകള്

തസറികകളധ്യാണത്.
വകുപ്പു

അധറികധ്യാര

തലെവന്മേധ്യാര്

ആയറി
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കണകധ്യാകപപടുന. ടേറി തസറികയറിപലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് ഫയലകളറില് സെസ്വനയം നറിലെയറില്
തസീരുമധ്യാനയം

കകപകധ്യാണ്ടത്

പ്രടതധകമധ്യായറി

തസീര്പ്പു

കല്പറിക്കുവധ്യാന്

ചുമതലെപപടുതറിപപട്ടേറിട്ടുള

അധറികധ്യാരപപട്ടേവരധ്യാണത്.

വറിഷയങ്ങളറില്

പസെക്രട്ടേററിയടടേയതറിനത് സെമധ്യാനമധ്യായ പദവറി നല്കറിയറിട്ടുണ്ടത്.

അവര്കത്
പ്രസ്തുത പദവറി

ഉപടയധ്യാഗറിചത് ഫയലകള് ബനപപട്ടേ മനറികത് ചയംക്രമണയം പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
നയപരമധ്യായ

പ്രശ്നങ്ങളറില്

കകപകധ്യാടളണ്ടവരധ്യാണത്.

നസീതറിപൂര്വ്വകമധ്യായ

സെര്കധ്യാരറിപന

തസീരുമധ്യാനങ്ങള്

സെഹധ്യായറിക്കുവധ്യാനുള

ഫലെപ്രദമധ്യായ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ഉരുതറിരറിഞ വടരണ്ടതത് ഈ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരറില് നറിനമധ്യാണത്.
ഓഫസീസെത്

നടേപറില്

വന്നെതറിപന്റെ

ഭധ്യാഗമധ്യായറി

ഈ

വറിഭധ്യാഗയം

ഇ-

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില് കധ്യാരധമധ്യായ മധ്യാറങ്ങള് ഉണ്ടധ്യായതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
3.6
53

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി തസറികയപടേ നറിലെവറിപലെ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത്
ആണത്.

സ്ഥറിതറിവറിവര

ടശഖരണ

കധ്യാലെതത്

47

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത് ഈ തസറികയറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്. ഈ തസറികകളപടേ
എണ്ണതറില്

യധ്യാപതധ്യാരു

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെറില്ല.

മധ്യാറവയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

നറിലെവറില് തസറികയറില് 48 ജസീവനകധ്യാര് പ്രവര്തറിച്ചുവരുന.

തസറികകളപടേ ആപക എണ്ണതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം സെമറിതറിയയം
പചയ്യുന്നെറില്ല.

വകുപത്
ശറിപധ്യാര്ശ

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി തസറിക

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബടക്ഷമ വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

ഇതറിനു പുറപമ നധ്യാലെത് വകുപ്പുകളറില് കൂടേറി അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററി തസറിക മധ്യാറയം സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന.

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി

തസറികയറില് നറിര്ടദ്ദേശറികപപടുന്നെ പുനര് വറിനധധ്യാസെയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക നറിലെവറിലള വകുപത്

തസറിക അനുവദറിക്കുന്നെ വകുപത്

1.

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപത്

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബടക്ഷമ വകുപത്

2.

ശധ്യാസ സെധ്യാടങതറിക വകുപത്

നറികുതറി വകുപത്

3.

ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപത്

പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

4.

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

തടദ്ദേശ സെസ്വയയംഭരണ വകുപത്

5.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി
3.7

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറികയപടേ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 38 ആപണങറിലയം

സ്ഥറിതറിവറിവര

ടശഖരണടവളയറില്

45

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത്

ഈ

തസറികയറില്

പ്രവര്തറിച്ചു വന്നെറിരുന്നെതത്. നറിലെവറില് 45 ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത് പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത്
പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്.

തസറികകളപടേ ആപക എണ്ണതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുടപധ്യാ സെമറിതറിടയധ്യാ നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല.
3.8

അഞത് വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ ഓടരധ്യാ തസറിക

മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം മധ്യാറധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക നറിലെവറിലള വകുപത്

തസറിക അനുവദറിക്കുന്നെ വകുപത്

1.

മൃഗ സെയംരക്ഷണ വകുപത്

മതധബനന തുറമുഖ വകുപത്

2.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്

3.

ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ വകുപത് പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

4.

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്

വധവസെധ്യായ വകുപത്

5.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്
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3.9

മുകളറില് പകധ്യാടുതറിട്ടുള പട്ടേറികയറിപലെ ക്രമ നമ്പര് 1, 2, 4 എന്നെറിവപയ

സെയംബനറിചറിടേടതധ്യാളയം യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെറില്ല. ക്രമ നമ്പര് 5 ല്
പരധ്യാമര്ശറിചറിട്ടുള മധ്യാറയം വരുടതണ്ടതറില്ല.

പ്രസ്തുത ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപറില് തപന്നെ തുടേരധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ക്രമ നമ്പര് 3

ല്

പരധ്യാമര്ശറിചറിട്ടുള ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ വകുപറിപലെ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി
തസറിക ഇടപധ്യാള് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യായറി മധ്യാററിയറിട്ടുണ്ടത്. അതറിനു പകരമധ്യായറി
പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില് അധറികമധ്യായറി കപണ്ടതറിയ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക
പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ടമല്പറഞ്ഞ മധ്യാറങ്ങള്

പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക നറിലെവറിലള വകുപത്

തസറിക അനുവദറിക്കുന്നെ വകുപത്

1.

മൃഗ സെയംരക്ഷണ വകുപത്

മതധബനന തുറമുഖ വകുപത്

2.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്

3.

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

4.

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്

വധവസെധ്യായ വകുപത്

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി
3.10

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

സ്ഥധ്യാനവയം

ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയടടേതറിനത് സെമധ്യാനമധ്യാണത്.

ഏതധ്യാണ്ടത്

എന്നെധ്യാല്

അഡസീഷണല്/

നറിയമസെഭധ്യാ സെമറിതറികത്

നല്കുന്നെ ടസ്റ്ററത്പമന്റുകളറില് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററികത് ഒപറിടുവധ്യാന് സെധ്യാധറിക്കുകയറില്ല .
കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരണതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി പഡപപ്യുട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിലയം
കധ്യാരധമധ്യായ മധ്യാറയം ഉണ്ടധ്യായതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
3.11

ഈ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറികയറിപലെ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 49 ആണത്.

സ്ഥറിതറിവറിവര ടശഖരണടവളയറില് ഈ തസറികയറില് 50 ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് പ്രവര്തറിച്ചു
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വന്നെറിരുന. 50 ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത് നറിലെവറില് ഈ തസറികയറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെതത്.
തസറികകളപടേ ആപക എണ്ണതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് മധ്യാറപമധ്യാനയം
നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെറില്ല.

സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ മധ്യാറങ്ങളപടേ ഫലെമധ്യായറി പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിയപടേ ഒരു തസറിക അധറികമധ്യായറി വരുന്നെതധ്യാണത്.

പ്രസ്തുത തസറിക ബഹ.

മുഖധമനറിയപടേ ഓഫസീസുമധ്യായറി ബനപപട്ടേത് ആരയംഭറിക്കുന്നെ ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികളപടേ
നറിരസീക്ഷണതറിനധ്യായറി രൂപസീകരറിക്കുന്നെ പസെല്ലറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ജസീവനകധ്യാരുപടേ
ആപക എണ്ണതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം ആവശധമറില്ല.
3.12

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറികയപടേ കധ്യാരധതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപത് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ മധ്യാറങ്ങള് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.
ക്രമ
നമ്പര്
1.

3.13

നറിലെവറിലളതത്
വകുപത്

അനുവദറിക്കുന്നെതത്
എണ്ണയം
2

കൃഷറി വകുപത്

വകുപത്

എണ്ണയം

സെഹകരണ വകുപത്

1

പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

1

ടക്ഷമ

1

കനപുണധവയം

1

2.

മതധബനന തുറമുഖ വകുപത്

1

ആടരധ്യാഗധ
വകുപത്

3.

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്

2

പതധ്യാഴെറിലയം
വകുപത്

കുടുയംബ

കസെനറിക ടക്ഷമ വകുപത്

1
1

4.

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്

1

നറികുതറി വകുപത്

5.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

1

വനറിതധ്യാ
വകുപത്

ശറിശു

വറികസെന

ക്രമ നമ്പര് 1 ല് പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറിടലെയത് നല്കുവധ്യാന്

നറിശയറിചറിട്ടുള

പഡപന്യൂട്ടേറി

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പസെക്രട്ടേററി

തസറിക

പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറിടലെയത്

സ്ഥറിതറിവറിവര ടശഖരണസെമയതത് ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക

1
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കധ്യാരധ വകുപറില് ഉണ്ടധ്യായറിരുന്നെ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറിക ഇടപധ്യാള് പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യായറി മധ്യാററിയറിട്ടുണ്ടത്.

മുകളറില് നറിര്ടദ്ദേശറിചപ്രകധ്യാരയം പ്രസ്തുത തസറിക

പുനര് വറിനധസെറിചത് ബഹ. മുഖധമനറിയപടേ ഓഫസീസെറിടനധ്യാടേനുബനറിചത് ആരയംഭറിക്കുന്നെ
ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത

പദ്ധതറികളപടേ

ടമധ്യാണറിറററിയംഗറിനധ്യായറി

രൂപസീകരറിക്കുന്നെ

പസെല്ലറിടലെയത്

മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3.14

മുകളറില് പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുള മധ്യാറങ്ങള് കൂടേറി ഉള്പപടുതറി

സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ പുനര് വറിനധധ്യാസെയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്
1.

നറിലെവറിലളതത്
വകുപത്

അനുവദറിക്കുന്നെതത്
എണ്ണയം
2

കൃഷറി വകുപത്

വകുപത്

എണ്ണയം

സെഹകരണ വകുപത്

1

പപധ്യാതു ഭരണ വകുപത്

1

2.

മതധബനന തുറമുഖ വകുപത്

1

ആടരധ്യാഗധ
വകുപത്

3.

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്

2

പതധ്യാഴെറിലയം
വകുപത്

ടക്ഷമ

1

കനപുണധവയം

1

കുടുയംബ

കസെനറിക ടക്ഷമ വകുപത്

1
1

4.

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്

1

നറികുതറി വകുപത്

5.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

1

വനറിതധ്യാ
വകുപത്

വറികസെന

1

6.

ആസൂത്രണ
കധ്യാരധ വകുപത്

1

ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത
പദ്ധതറി
ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് പസെല്

1

സെധ്യാമ്പതറിക

ശറിശു
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അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
3.15

തപന്റെ നറിയനണതറിലള പസെക്ഷനുകളറിപലെ ടജധ്യാലെറി സെയംബനമധ്യായ

വറിഷയങ്ങളപടേയയം

അചടേക

സെയംബനമധ്യായ

വഹറിക്കുന്നെതത് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയധ്യാണത്.

വറിഷയങ്ങളപടേയയം

ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം

സെധ്യാധധ്യാരണ ഗതറിയറില് രടണ്ടധ്യാ മൂടന്നെധ്യാ

പസെക്ഷനുകളപടേ നറിയനണമധ്യാണത് ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയറില് നറിക്ഷറിപ്തമധ്യാക്കുന്നെതത്.
അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററി

തസറികയറില്

കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരണതറിപന്റെ

ഭധ്യാഗമധ്യായറി

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം ഉണ്ടധ്യായതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
3.16

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറികയപടേ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 136 ആണത്.

എന്നെധ്യാല് സ്ഥറിതറിവറിവര ടശഖരണടവളയറില് ഈ തസറികയറില് 125 ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത്
പസെക്രട്ടേററിയററിനകതത് പ്രവര്തറിചറിരുന്നെതത്. നറിലെവറില് ഈ തസറികയറില് പ്രവര്തറിച്ചു
വരുന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ എണ്ണയം 124 ആണത്.
3.17

ഈ വറിഭധ്യാഗതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ മധ്യാറങ്ങളധ്യാണത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെതത്.
ക്രമ നമ്പര്

തസറിക നറിലെവറിലള വകുപത്

തസറിക അനുവദറിക്കുന്നെ വകുപത്

1.

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപത്

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്

2.

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപത്

3.

ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ വകുപത്

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബ ടക്ഷമ വകുപത്

4.

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപത്

5.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

റവനപ്യു വകുപത്

3.18
മപറധ്യാരു

മുകളറില് പരധ്യാമര്ശറിച തസറികകള് കൂടേധ്യാപത പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപറിപലെ
അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററി

തസറിക

റവനന്യൂ

വകുപറിടലെയത്

പുനര്

വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറിനധ്യായറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന്നെ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക സെധ്യായംസധ്യാരറിക കധ്യാരധ വകുപറിടലെയത്
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അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതു കൂടേധ്യാപത ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ വകുപറിപലെ
മപറധ്യാരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക കൂടേറി പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ചസീഫത്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

ഓഫസീസെറിടനധ്യാടേനുബനറിചത്

ആരയംഭറിക്കുന്നെ

ടേറി തസറിക

ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത

പദ്ധതറികളപടേ ടമധ്യാണറിറററിയംഗറിനധ്യായറി രൂപസീകരറിക്കുന്നെ പസെല്ലറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3.19

ഈ

സെധ്യാഹചരധതറില്

തസറികകളപടേ

പുനര്വറിനധധ്യാസെയം

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം പരറിഷരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ക്രമ
നമ്പര്

നറിലെവറിലളതത്
വകുപത്

അനുവദറിക്കുന്നെതത്
എണ്ണയം

വകുപത്

എണ്ണയം

1.

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപത്

1

വനയം വനധജസീവറി വകുപത്

1

2.

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

1

റവനന്യൂ വകുപത്

1

3.

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപത്

2

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപത്

1

റവനന്യൂ വകുപത്

1

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബ ടക്ഷമ വകുപത്

1

ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത
ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് പസെല്

1

4.

5.

ആസൂത്രണ സെധ്യാമ്പതറിക കധ്യാരധ
വകുപത്

2

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

2

സെധ്യായംസധ്യാരറിക വകുപത്
ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത
ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് പസെല്

3.20

പദ്ധതറി

1

പദ്ധതറി

ടമല്പറഞ്ഞ പ്രകധ്യാരയം തസറികളപടേ പുനനഃക്രമസീകരണയം നടേത്തുടമ്പധ്യാള്

തസറികകളപടേ എണ്ണതറില് യധ്യാപതധ്യാരു മധ്യാറവയം ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതല്ല.
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്
3.21

പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഭരണ സെയംവറിധധ്യാനതറിപലെ ഏറവയം അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യായ

ഘടേകയം പസെക്ഷനധ്യാണത്.

ഒരു പസെക്ഷപന്റെ പൂര്ണ്ണ ചുമതലെ പസെക്ഷന് ഓഫസീസെററില്

നറിക്ഷറിപ്തമധ്യാണത്. പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറധ്യാണത് ആദധ തലെ സൂപര് കവസെററി ഓഫസീസെര്.

1
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അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ടജധ്യാലെറികത് ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം വഹറിക്കുന്നെതറിനു പുറപമ പുതറിയതധ്യായറി
സെര്വസീസെറില് പ്രടവശറിക്കുന്നെ അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്കത് പരറിശസീലെനയം നല്ടകണ്ടതുയം പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെറധ്യാണത്.
കറിടേക്കുനപവങറില്

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം ഏപതങറിലയം ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക ഒഴെറിഞ
പ്രസ്തുത

നറിര്വ്വഹറികപപടുനപവന്നെത്
ഓഫസീസെര്കധ്യാണത്.

സെസീററിപലെ
ഉറപ്പു

അടേറിയനറിര

വരുടതണ്ട

പ്രധ്യാധധ്യാനധമുള

ടജധ്യാലെറികള്

ഉതരവധ്യാദറിതസ്വയം

പസെക്ഷന്

ഇ-ഓഫസീസെത് നടേപറില് വന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെറുപടേ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിലയം കധ്യാരധമധ്യായ മധ്യാറയം ഉണ്ടധ്യായതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
3.22

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തസറികയപടേ നറിലെവറിപലെ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 381

ആപണങറിലയം നറിലെവറില് 359 ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത് പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത് ഈ
തസറികയറില് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെതത്. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര് തസറികപയ സെയംബനറിചത് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പുനര്വറിനധധ്യാസെ
നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിചറിരുന :
നറിലെവറിലളതത്

അനുവദറിക്കുന്നെതത്

വകുപത്

എണ്ണയം

11

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപത്

2

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപത്

2
കധ്യാരധ

1

പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ വറികസെന

1

ആസൂത്രണ
വകുപത്

സെധ്യാമ്പതറിക

വകുപത്

എണ്ണയം

സെഹകരണ വകുപത്

1

പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

2

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബടക്ഷമ വകുപത്

2

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

2

ആഭധനര വകുപത്

3

വധവസെധ്യായ വകുപത്

1

തടദ്ദേശ സെസ്വയയം ഭരണ വകുപത്

5

റവനന്യൂ വകുപത്

1
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വകുപത്
വറിവര പപധ്യാതുജന സെമ്പര്ക വകുപത്

1

ഗതധ്യാഗത വകുപത്

1

ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപത്

1

വറിജറിലെന്സെത് വകുപത്

1

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്

2

വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്

3

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

1

3.23

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശ പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ (എചത്) വകുപത് ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറിടലെയത് മധ്യാറ്റുന്നെതറിനത്
ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. അതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഒരു പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തസറിക ഉന്നെത
വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് നറിനയം ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
അതു കൂടേധ്യാപത ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറില് നറിലെവറിലള ഒരു പസെക്ഷന് കൂടേറി
ഒഴെറിവധ്യാക്കുന്നെതറിനുയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടത്.

ഇതു കൂടേധ്യാപത പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ

വറികസെന വകുപറില് നറിനയം ഒരു പസെക്ഷന് ഒഴെറിവധ്യാക്കുന്നെതറിനുള ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശ അയംഗസീകരറിടകണ്ടതറിപല്ലന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
അടതധ്യാപടേധ്യാപയം പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില് നറിനയം പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ട പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര് തസറിക ശറിപധ്യാര്ശ പചയ 11 ല് നറിനയം 10 ആയറി കുറടയണ്ടതധ്യാപണനയം
സെമറിതറി നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുണ്ടത്.

ഇതു കൂടേധ്യാപത ആയഷത്, റവനപ്യു, പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം

തുടേങ്ങറിയ വകുപ്പുകളറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചതറിടനകധ്യാള്
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ ഓടരധ്യാ തസറികകള് അധറികമധ്യായറി ആവശധമധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.
3.24

ടമല്

സെധ്യാഹചരധതറില്

പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെര്

തസറികയറിപലെ

പുനര്വറിനധധ്യാസെയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം പരറിഷരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
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നറിലെവറിലളതത്

അനുവദറിക്കുന്നെതത്

വകുപത്

എണ്ണയം

10

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

വകുപത്

എണ്ണയം

പപധ്യാതു വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

3

ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബടക്ഷമ വകുപത്

2

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത്

2

ആഭധനര വകുപത്

3

ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ (എചത്) വകുപത്

1

ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് (സെറി) വകുപത്

1

ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപത്

2

തടദ്ദേശ സെസ്വയയം ഭരണ വകുപത്

5

പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപത്

2

ആസൂത്രണ
വകുപത്

സെധ്യാമ്പതറിക

കധ്യാരധ

1

വറിവര പപധ്യാതുജന സെമ്പര്ക വകുപത്

1

ഗതധ്യാഗത വകുപത്

1

ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപത്

റവനപ്യു വകുപത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്

2
2

വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത്

2
3

സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത്

1

വധവസെധ്യായ വകുപത്

1

വറിജറിലെന്സെത് വകുപത്

1

സെഹകരണ വകുപത്

1

ആയഷത് വകുപത്

1

അധറികമധ്യായറി
തസറികകള്

3.25

ടമല്പറഞ്ഞ

ആവശധമുള

മധ്യാറങ്ങള്

4

വരുത്തുടമ്പധ്യാള്

പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത്

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തലെതറിപലെ ആപക തസറികകളപടേ എണ്ണയം 358 ല് നറിനയം 362
ആയറി വര്ദ്ധറിക്കുന്നെതധ്യാണത്. ഈ തസറികയപടേ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 381 ആണത്.
ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്
3.26

ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളപടേ ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം വഹറിക്കുന്നെ ഉതരവധ്യാദറിതസ്വയം

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതത് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണമധ്യാരധ്യാണത്.

ഇ-ഓഫസീസെത് നടേപറില് വന്നെതറിപന്റെ
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ഭധ്യാഗമധ്യായറി

തപധ്യാല്

ഉണ്ടധ്യായറിട്ടുളതധ്യായറി

സൃഷ്ടറിക്കുന്നെതുമധ്യായറി
കധ്യാണധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ബനപപട്ടേ

ടജധ്യാലെറികളറില്

എന്നെധ്യാല്

പലെടപധ്യാഴയം

വര്ദ്ധനവത്
ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളറില് എത്തുന്നെ കടേലെധ്യാസുകളപടേ എണ്ണയം കുറഞ്ഞതധ്യായറി കധ്യാണധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകപള ഒഴെറിവധ്യാകറിപകധ്യാണ്ടത് കത്തുകളയം മറ്റുയം ഇ-രൂപതറില് ടനരറിട്ടേത്
പസെക്ഷനുകളറില് ലെഭധമധ്യാക്കുന്നെ രസീതറിയയം കണ വരുനണ്ടത്.

ഭധ്യാവറിയറില് ഇതത്

വര്ദ്ധറിക്കുന്നെതധ്യായറി കധ്യാണധ്യാന് കഴെറിയയം. ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകപള കൂടേധ്യാപത ഓഫസീസെത്
സൂപ്രണമധ്യാര് IBMC-യറിലയം പ്രവൃതറിപയടുത്തു വരുനണ്ടത്.
3.27

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളപടേ ഘടേനയറില് ഗണധമധ്യായ

മധ്യാറയം നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുനണ്ടത്.

നറിലെവറില് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകള് കകകധ്യാരധയം പചയ

വരുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് കൂടേധ്യാപത കടേപറിയംഗത് ടജധ്യാലെറികള് പൂള് സെയംവറിധധ്യാനതറിലൂപടേ
നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനുയം അടതധ്യാപടേധ്യാപയം ടഫധ്യാടട്ടേധ്യാടകധ്യാപറി ഉള്പപപടേയള ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്
ടജധ്യാലെറികളയം കൂടേറി ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന് മുടഖന നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുണ്ടത്.
ഈ ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിടകണ്ടറി വരുടമ്പധ്യാള് ഒരു ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറില് ഒന്നെറില്
കൂടുതല് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണമധ്യാര് ആവശധമധ്യായറി വരുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം.

ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളപടേ പ്രവര്തനയം സെയംബനറിച കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് പ്രടതധകമധ്യായറി
പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.
3.28

ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളറില് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണമധ്യാരുപടേ തസറികകള്

കൂടേധ്യാപത പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായ IBMC, പറടകധ്യാര്ഡത്സെത്, ഹഹൗസെത് കസീപറിയംഗത്
തുടേങ്ങറിയവയറില് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടറിപന്റെ തസറികകള് നറിലെവറിലണ്ടത്.

സെന്ദര്ശന

സെഹധ്യായ ടകനങ്ങളപടേ ടമല്ടനധ്യാട്ടേച്ചുമതലെ ഓഫസീസെത് സൂപ്രണമധ്യാരറില് നറിക്ഷറിപ്തമധ്യാകധ്യാന്
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുണ്ടത്.
3.29
ഭധ്യാഗമധ്യായറി

ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടറിപന്റെ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 37 ആണത്. ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപന്റെ
ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളപടേ

പ്രവര്തനതറിനധ്യായറി

45

തസറികകളയം
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പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിടലെയധ്യായറി 10 തസറികകളയം നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുണ്ടത്.
ആപക 55 തസറികകള് ടവണ്ടറിവരുന്നെതധ്യാണത്.

അപ്രകധ്യാരയം

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണമധ്യാരുപടേ എണ്ണതറില് 18 തസറികകളപടേ
വര്ദ്ധനവത് ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ 18
തസറികകള്

ഓഫസീസെത്

സൂപ്രണ്ടറിടന്റെതധ്യായറി

ഉയര്ടതണ്ടതധ്യാണത്.

ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളപടേ പ്രവര്തനതറില് പകധ്യാണവരധ്യാന് ഉടദ്ദേശറിക്കുന്നെ മധ്യാറങ്ങള് പ്രടതധക
അധധധ്യായമധ്യായറി പകധ്യാടുതറിട്ടുണ്ടത്.
അസെറിസ്റ്റന്റെത്
3.30

പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെയംവറിധധ്യാനതറിപലെ ഏറവയം അടേറിസ്ഥധ്യാനപരമധ്യായ ടജധ്യാലെറി

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരധ്യാണത്. തങ്ങള്കത് നല്കപപട്ടേറിട്ടുള വറിഷയങ്ങളറിപലെ
ആദധ ഘട്ടേ നടേപടേറി സെസ്വസീകരറിക്കുന്നെതത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരധ്യാണത്. ഫയലകളപടേ സെയംരക്ഷകന്
(custodian) അസെറിസ്റ്റന്റെധ്യാണത്.
3.31

ഇ-ഓഫസീസെത് നറിലെവറില് വന്നെതറിനു ടശഷയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഗണധമധ്യായറി

വര്ദ്ധറിച ഒരു വറിഭധ്യാഗമധ്യാണത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്. ഫയലകള് ഫറിസെറികലെധ്യായറി കകകധ്യാരധയം
പചയ വന്നെറിരുന്നെ കധ്യാലെപത ടജധ്യാലെറിരസീതറികളറില് നറിനയം വധതധസമധ്യായറി ഇടപധ്യാള്
കുററിപ്പുകളയം കരടുകളയം തയധ്യാറധ്യാക്കുടമ്പധ്യാള് കടേപറിയംഗത് ടജധ്യാലെറികളയം അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്കത്
സെസ്വയയം പചടയണ്ടറി വരുന.

കരടുകളയം മറ്റുയം ഫറിസെറികലെധ്യായറി തയധ്യാറധ്യാക്കുടമ്പധ്യാള്

പ്രസെകമധ്യായ കധ്യാരധയം മധ്യാത്രയം എഴതുകയയം മറ്റുളവ സെയംബനറിച റഫറന്സുകള് മധ്യാത്രയം
ടരഖപപടുതറിയധ്യാല്

പഫയര്

ടകധ്യാപറി

എടുക്കുന്നെ

അവസെരതറില്

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് കൃതധമധ്യായറി കടേപത് പചയത് നല്കുമധ്യായറിരുന. ഇടപധ്യാഴയം ചറിലെ കയംപന്യൂട്ടേര്
അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ കയംപന്യൂട്ടേറുമധ്യായറി തങ്ങളപടേ കയംപന്യൂട്ടേറുകള്
പഷയര്

പചയത്

കരടേത്

തയധ്യാറധ്യാക്കുനപവങറിലയം

അവരുപടേ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വര്ദ്ധറിചറിട്ടുപണ്ടന്നെതത് നറിസര്കമധ്യായ വസ്തുതയധ്യാണത്. ഒരു ടജധ്യാലെറി നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത്
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ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെത് എടുക്കുന്നെ സെമയയം പ്രസ്തുത വധകറിയപടേ കടേപറിയംഗത് ടവഗതപയ
വളപരയധറികയം ആശയറിചറിരറിക്കുന.

ഈ വസ്തുത കൂടേറി പരറിഗണറിചത് ററിട്ടേയര്പമന്റെത്

അടുതറിരറിക്കുന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് ഒഴെറിപക എല്ലധ്യാ വറിഭധ്യാഗയം ജസീവനകധ്യാര്ക്കുയം നറിര്ബനറിത
കയംപന്യൂട്ടേര് പരറിശസീലെനതറിനത് നറിടയധ്യാഗറിക്കുവധ്യാന് (നറിശറിത ടവഗതയറിലള സ്പെസീഡത് പടേസ്റ്റത്
പധ്യാസെധ്യാകണപമന്നെ നറിബനനടയധ്യാപടേ) നറിടയധ്യാഗറിക്കുവധ്യാന് ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിട്ടുണ്ടത്.
3.32

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയതറില് നറിനയം

വധതധസമധ്യായറി പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ വറികസെനയം, ജലെവറിഭവയം, പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം
എന്നെസീ വകുപ്പുകളറിടലെയത് ഓടരധ്യാ അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകള് വസീതവയം പപധ്യാതുഭരണ
വകുപറിടലെയത് അഞത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകളയം അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുന്നെതറിനുയം
നറികുതറി, ടൂററിസെയം, എന്നെസീ വകുപ്പുകളറില് നറിനയം ഓടരധ്യാ തസറികകള് വസീതവയം ടസ്റ്റധ്യാര്സെത്
പര്ടചസെത് വകുപറില് നറിനയം രണ്ടത് തസറികകളയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
നറിര്ടദ്ദേശറിചതറില്

നറിനയം

കുറവത്

പചയ്യുന്നെതറിനുയം

സെമറിതറി

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയ്യുന.

ഇവപയല്ലധ്യായം കൂടേറി പരറിഗണറിക്കുടമ്പധ്യാള് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയതറില്

നറിനയം

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ

നധ്യാലെത്

തസറികകള്

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
3.33
1121 ആണത്.

അസെറിസ്റ്റന്റെത് വറിഭധ്യാഗതറിപലെ അയംഗസീകരറികപപട്ടേ തസറികകളപടേ എണ്ണയം
ഇതറില് നറിലെവറില് പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ എണ്ണയം അസെറിസ്റ്റന്റെത് ട്രയറിനറിമധ്യാര് ഉള്പപപടേ 1002 ആണത്.
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

ഈ

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് ട്രയറിനറിമധ്യാര് ഉള്പപപടേ 1046 തസറികകളപടേ
ആവശധയം ഉളതധ്യായറി കധ്യാണുന.
തസറികകള് നറിലെനറിര്ടതണ്ടതധ്യാണത്.

ഇതു കൂടേധ്യാപത 7 സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്
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കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
3.34

പസെക്ഷനറിപലെ കടേപറിയംഗത് ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിച്ചു വന്നെറിരുന്നെതത് കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരധ്യാണത്.

ഇ-ഓഫസീസെത്

നടേപറിലെധ്യാകുന്നെതറിനു

മുന്പത്

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ പ്രധധ്യാന ചുമതലെ ദസീര്ഘടമററിയ കുററിപ്പുകളയം അയംഗസീകരറിച്ചു വന്നെ കരടേത്
കത്തുകളപടേയയം മറ്റുയം പഫയര് ടകധ്യാപറി എടുക്കുന്നെതധ്യായറിരുന. എന്നെധ്യാല് ഇ-ഓഫസീസെത്
സെയംവറിധധ്യാനയം നറിലെവറില് വന്നെതറിനു ടശഷയം ഇവരുപടേ ടജധ്യാലെറി സെസ്വഭധ്യാവതറില് മധ്യാറയം
വന്നെറിട്ടുണ്ടത്.

പലെടപധ്യാഴയം

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ

സെഹധ്യായടതധ്യാപടേ കരടേത് കതറിടേപധ്യാടുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കുന. പലെടപധ്യാഴയം ഇവരുപടേ ടജധ്യാലെറി
ടരഖപപടുതപപടേധ്യാപത ടപധ്യാകുന്നെ അവസ്ഥയയം ഉണ്ടധ്യാകുന.
3.35

ഇ-ഫയല്,

സ്പെധ്യാര്കത്,

മുഖധമനറിയപടേ

ടപധ്യാര്ട്ടേല്

തുടേങ്ങറി

വറിവര

സെധ്യാടങതറിക വറിദധയറില് അധറിഷറിതമധ്യായ നറിരവധറി ടസെവനങ്ങള് നടേപറിലെധ്യാകറിയടതധ്യാടു
കൂടേറി ഈ ടശണറിയറിപലെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഗണധമധ്യായറി കുറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്. ഇഫയല് വഴെറി അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് തപന്നെ കരടേത് കത്തുകളയം ഉതരവകളയം തയധ്യാറധ്യാക്കുവധ്യാന്
ആരയംഭറിചടതധ്യാപടേ ഈ വറിഭധ്യാഗയം ജസീവനകധ്യാരുപടേ ആവശധകത തപന്നെ സെമസീപഭധ്യാവറിയറില്
ഇല്ലധ്യാതധ്യാകുന്നെ അവസ്ഥയധ്യാണുളതത്.

പഠന ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപന അധറികരറിചത് സെമറിതറി

തധ്യാപഴെപറയന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് പരറിഗണനയധ്യായറി സെമര്പറിക്കുന:
1. നറിലെവറില് ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനുയം കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര നല്കുന്നെ രസീതറി
ഒഴെറിവധ്യാകധ്യായം. അതറിനു പകരമധ്യായറി ഓടരധ്യാ ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറിപലെയയം
ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

പസെന്റെറുമധ്യായറി

അറധ്യാചത്

പചയത്

കടേപറിയംഗത്

ടജധ്യാലെറികള്കധ്യായറി പൂളറിയംഗത് സെയംവറിധധ്യാനതറില് ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
(വറിശദമധ്യായ ററിടപധ്യാർട്ടേത് ഈ അധധധ്യായതറിൽ അവസെധ്യാനമധ്യായറി ടചർതറിട്ടുണ്ടത്.)
2. ഫയലകള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് അല്ലധ്യാപത മറ്റു ടഡറധ്യാ എന്ട്രറി
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ആവശധമധ്യായ

പസെക്ഷനുകളറില്

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര

തുടേരധ്യാന്

ഇപ്രകധ്യാരമുള ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില് 36 കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധമുളതധ്യായറി
കപണ്ടതറിയറിട്ടുണ്ടത്.
3.

സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനങ്ങളറിപലെ കധ്യാരധങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി
മറ്റു

ജസീവനകധ്യാപര

പറിന്വലെറിചത്

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര

മധ്യാത്രമധ്യായറി

ചുമതലെപപടുതധ്യായം. (വറിശദമധ്യായ ററിടപധ്യാർട്ടേത് ഈ അധധധ്യായതറിൽ അവസെധ്യാനമധ്യായറി
ടചർതറിട്ടുണ്ടത്.)
4. ബറിരുദടയധ്യാഗധതയയം അസെറിസ്റ്റന്റെധ്യായറി മധ്യാറുവധ്യാന് തധ്യാതത്പരധവമുള ജസീവനകധ്യാപര
അവരുപടേ

ഓപത്ഷന്

സെസ്വസീകരറിചത്

സൂപര്

നന്യൂമറററി

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരധ്യായറി

നറിയമറിക്കുകയയം ഈ ജസീവനകധ്യാപര വറിവറിധ പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനുകളറില്
നറിയമറികധ്യാവന്നെതുമധ്യാണത്.
5. പസെക്രടട്ടേററിയററിനു പുറടതയത് വര്കറിയംഗത് അടറഞത്പമന്റെത് വധവസ്ഥയറില് ടജധ്യാലെറി
പചയധ്യാന് തധ്യാതത്പരധമുളവര്കത് അതറിനുള അവസെരയം നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
പ്രസ്തുത

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

സെസീനറിടയധ്യാരറിററി,

ശമ്പളയം,

പ്രടമധ്യാഷന്

തുടേങ്ങറിയ

കധ്യാരധങ്ങളറില് സെയംരക്ഷണയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
3.36

അധറികമധ്യായറി വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാര്കത് മറ്റു ജറില്ലകളറില്/ മറ്റു വകുപ്പുകളറില്

ജസീവനകധ്യാപര

ആവശധമുപണ്ടങറില്

ഒരുകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അവറിടുങ്ങളറിടലെയത്

ഇതറിടലെയധ്യായറി

വകുപ്പുയം

ടപധ്യാകുവധ്യാനുള

ജസീവനകധ്യാപരയയം

സെഹൗകരധയം

കപണ്ടതധ്യാന്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് പ്രടതധക സെയംവറിധധ്യാനയം ഒരുകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
വസീണയം അധറികമധ്യായറി വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര ഒരു വര്കത് ടഫധ്യാഴത് ആയറി നറിലെനറിര്തറി
സെര്കധ്യാരറിപന്റെ

വറിവറിധ

മറിഷനുകളപടേ

ഉപടയധ്യാഗപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

നടേതറിപറിനധ്യായറി

ഇവരുപടേ

ടസെവനയം
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3.37

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികയപടേ ടകഡര് പസ്ടെങത്തത് 448 ആണത്.

നറിലെവറില് പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഈ തസറികയറില് 415 ടപര് ടസെവനമനുഷറിക്കുനണ്ടത്.
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് നറിര്ടദ്ദേശറിച പ്രകധ്യാരയം തസറികകള് ക്രമസീകരറിക്കുടമ്പധ്യാള് ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷനുകളപടേയയം ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളപടേയയം പ്രവര്തനതറിനധ്യായറി 146
തസറികകളയം പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ മറ്റു പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യായറി 36 തസറികകളയം ടവണ്ടറി
വരുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം.

ഇതു

കൂടേധ്യാപത

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷനുകള്

ശകറിപപടുത്തുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഓടരധ്യാ പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനറിലയം ഓടരധ്യാ കയംപന്യൂട്ടേര്
അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര വസീതയം നറിടയധ്യാഗറിക്കുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരുന. അതറിനധ്യായറി
22

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര

വറിനധസെറിക്കുടമ്പധ്യാള്

ആപക

മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.

204

നറിയമറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
കയംപന്യൂട്ടേര്

ഇപ്രകധ്യാരയം

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ

പുനര്

ടസെവനയം

പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത് ദറിവസെ ടവതന അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

നറിയമറികപപട്ടേറിട്ടുള ഡധ്യാറധ്യാ എന്ട്രറി ഓപടററര്മധ്യാപര പറിന്വലെറിചത് പ്രസ്തുത ഒഴെറിവകളറില്
കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര

നറിയമറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

മറ്റു

ഓഫസീസുകളറിടലെയത്

പഡപന്യൂടട്ടേഷന്/ വര്കറിയംഗത് അടറഞത്പമന്റെത് വധവസ്ഥയറില് ടപധ്യായ ടശഷയം ബധ്യാകറി
വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര പ്രടതധക വര്കത് ടഫധ്യാഴധ്യായറി നറിലെനറിര്തധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇവപര
വറിവറിധ ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റുറുകളറിടലെയധ്യായറി തധ്യാതത്കധ്യാലെറിക അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്
നറിയമറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3.38

വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധയപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് കൂടുതല് കൂടുതല്

ടസെവനങ്ങള് ആകുന്നെ മുറയത് ഭധ്യാവറിയറില് പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെയംവറിധധ്യാനതറില് കയംപന്യൂട്ടേര്
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികയപടേ പ്രസെകറി കുറഞ വരുന എനളതറിനധ്യാല് ഈ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരറിക്കുന്നെ നടേപടേറിക്രമയം പൂര്തറിയധ്യാകറി അധറിക തസറികകള്
ക്രമപപടുതറികഴെറിയന്നെതു വപര പസെക്രടട്ടേററിയററിടലെയത് കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ
തസറികയറിടലെയ്ക്കുള ഒഴെറിവകള് പറി.എസെത്.സെറി.കത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുന്നെതത് നറിര്തറിവയ്ക്കുന്നെ
കധ്യാരധയം പരറിഗണറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
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ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
3.39

നറിലെവറില് ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികയറിപലെ ജസീവനകധ്യാര് പ്രവര്തറിച്ചു

വരുന്നെതത് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളറിലയം പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിലമധ്യാണത്.
പസെക്ഷനുകളറില്

തപധ്യാല്

പ്രവര്തറിച്ചുവരുന.

സൃഷ്ടറിക്കുന്നെ

ടജധ്യാലെറിയറില്

ക്ലററികല്

ഓഫസീസെത്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര്

ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളപടേ പ്രവര്തനതറിനധ്യായറി ആപക 30

ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറിട്ടേധ്യാണത് കധ്യാണുന്നെതത്.

ഇതു കൂടേധ്യാപത

പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ കസീഴെറിലള വറിവറിധ പസെക്ഷനുകളപടേ പ്രവര്തനങ്ങള്കധ്യായറി 21
ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറി കധ്യാണുന.
3.40

ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ആപക ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 72 ആണത്.

നറിലെവറില് ഈ തസറികയറില് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെവരുപടേ എണ്ണയം 81 ആണത്.

ഈ

പ്രവൃതറിപഠനതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ആവശധമുളതധ്യായറി കപണ്ടതറിയറിട്ടുള തസറികകളപടേ
എണ്ണയം 51 ആണത്.
അറന്ഡര്
3.41

ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് തസറികയറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാരറില്

നറിന്നെത് കബ-ട്രധ്യാന്സ്ഫര് അടേറിസ്ഥധ്യാനതറിലെധ്യാണത് അറന്ഡര് തസറികയറിടലെയത് നറിയമറിച്ചു
വരുന്നെതത്.
നറിലെവറിലളതത്.

അറന്ഡര് തസറിക പ്രധധ്യാനമധ്യായയം ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യാണത്
ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളറില്

കത്തുകളയം

മറ്റുയം

പഡസ്പെധ്യാചത്

പചയ്യുന്നെതറിനധ്യാണത് ഇവരുപടേ ടസെവനയം പ്രധധ്യാനമധ്യായയം വറിനറിടയധ്യാഗറിച്ചു വരുന്നെതത്.
പഡസ്പെധ്യാചത്

പചയ്യുന്നെതറിനുള

കത്തുകളറില്

ടമല്വറിലെധ്യാസെയം

ടരഖപപടുതറി

കവറുകളറിലെധ്യാകറി അയയ്ക്കുക, കത്തുകള് തൂകറിടനധ്യാകറി കൃതധമധ്യായ സ്റ്റധ്യാമ്പത് പതറിക്കുക
തുടേങ്ങറിയവ ഇവരുപടേ ടജധ്യാലെറികളറില്പപടുന. ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകള്ക്കു
പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറിപന്റെ

കസീഴെറില്

വരുന്നെ

പറടകധ്യാര്ഡത്സെത്,

ഹഹൗസെത്

പുറപമ
കസീപറിയംഗത്

തുടേങ്ങറിയവയറില് അറന്ഡര് തസറിക നറിലെവറിലണ്ടത്. ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളപടേ
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പ്രവര്തനതറിനധ്യായറി 28 അറന്ഡര് തസറികകളപടേയയം പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിടലെയത് 14
അറന്ഡര് തസറികകളപടേയയം ആവശധയം ഉളതധ്യായറി കധ്യാണുന.
3.42

ഇ-ഓഫസീസെത്

നറിലെവറില്

വന്നെതറിപനത്തുടേര്ന്നെത്

ഭധ്യാവറിയറില്

ഇവരുപടേ

ടജധ്യാലെറികളറില് കുറവത് സെയംഭവറിക്കുവധ്യാന് സെധ്യാധധതയപണ്ടങറിലയം ഇടപധ്യാള് ഇവരുപടേ
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില് ഇ-ഓഫസീസെത് നറിലെവറില് വന്നെതറിപനത്തുടേര്ന്നെത് യധ്യാപതധ്യാരു കുറവയം
വന്നെറിട്ടേറില്ല.
3.43

നറിലെവറില് പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററില് അറന്ഡര് തസറികയറിപലെ

ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 45 ആണത്.
തസറികകളറില്

നറിലെവറില് 49 ടപര് പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വറിവറിധ

പ്രവൃതറിപയടുക്കുനണ്ടത്.

നറിര്ണ്ണയറിക്കുടമ്പധ്യാള്

ഈ

മുകളറില്

തസറികയറില്

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ

ആപക

പ്രകധ്യാരയം

42

ജസീവനകധ്യാപരയധ്യാണത്

ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളറിലെധ്യാണത്

ആവശധമുളതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെതത്.
കബന്റെര്
3.44

കബന്റെര്

തസറിക

പ്രധധ്യാനമധ്യായയം

നറിലെവറിലളതത്. അതറിനു പുറപമ പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ കസീഴെറില് വരുന്നെ കലെബ്രേററി,
അകഹൗണ്ടസെത്-ബറി,

പറടകധ്യാര്ഡത്സെത്

എന്നെറിവറിടേങ്ങളറിലയം

കബന്റെര്

തസറിക

നറിലെവറിലണ്ടത്. ഇ-ഓഫസീസെത് നറിലെവറില് നറിലെവറില് വന്നെതറിനു ടശഷയം കബന്റെര്മധ്യാരുപടേ
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര കുറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്.
കുറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്.

ഇ-ഓഫസീസെത്

സൃഷ്ടറികപപടുന്നെറിപല്ലങറിലയം
കകകധ്യാരധയം

അതധധ്യാവശധമധ്യാണത്.
നറിലെനറിര്ത്തുവധ്യാന്

വന്നെതറിപന്റെ

കുറച്ചു

പചയപപടുനണ്ടത്.

അതു നറിമറിതയം ഇവരുപടേ ആവശധകത വളപര
ഭധ്യാഗമധ്യായറി

ഫയലകപളങറിലയം
അതറിനധ്യായറി

ഫറിസെറികല്
ഇടപധ്യാഴയം

ഫയലകള്

ഫറിസെറികലെധ്യായറി

കബന്റെര്മധ്യാരുപടേ

ടസെവനയം

പടക്ഷ ഓടരധ്യാ ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറിലയം ഈ തസറിക
പരധധ്യാപ്തമധ്യായ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ഉളതധ്യായറി

കധ്യാണുന്നെറില്ല.

ഈ

സെധ്യാഹചരധതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളമധ്യായറി
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ബനപപട്ടേത് നടേതറിയ പ്രവൃതറിപഠന ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന്നെ പ്രകധ്യാരയം
ടനധ്യാര്തത് പറടകധ്യാര്ഡത്സെത് ടകനസീകരറിചത് ഒരു കബന്റെര് പൂള് രൂപസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
പ്രസ്തുത പൂളറിടലെയത് ഏഴെത് കബന്റെര്മധ്യാരുപടേയയം ഒരു കബന്റെറിയംഗത് സൂപര്കവസെറുപടേയയം
തസറികകള് അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഇതു കൂടേധ്യാപത പപധ്യാതുഭരണ (കലെബ്രേററി)

വകുപറിടലെയത് മൂന്നെത് കബന്റെര്മധ്യാരുപടേ കൂടേറി ആവശധമുണ്ടത്. ഇതു കൂടേധ്യാപത പുതറിയതധ്യായറി
രൂപസീകരറിക്കുവധ്യാന് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുള ടകനസീകൃത ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളറിടലെയധ്യായറി
മൂന്നെത് കബന്റെര് തസറികകള് ആവശധമധ്യായറി വരുന്നെതധ്യാണത്.
3.45

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററില്

കബന്റെര്

തസറികയപടേ

ടകഡര്

പസ്ട്രേങത്തത് 31 ആണത്.

നറിലെവറില് 33

ജസീവനകധ്യാര് കബന്റെര് തസറികയറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുനണ്ടത്.

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ നറിര്ടദ്ദേശ പ്രകധ്യാരയം ആപക

കബന്റെര്മധ്യാര് ആവശധമുളതധ്യായറി കധ്യാണുന.

16

ബധ്യാകറി വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര സൂപര്

നന്യൂമറററി തസറികകളധ്യായറി കണകധ്യാകറി അവര് നറിലെവറില് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷനുകളറില് നറിടയധ്യാഗറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അവര് ടേറി തസറിക ഒഴെറിയന്നെ മുറയത്

പ്രസ്തുത തസറികകള് ഇല്ലധ്യാതധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്. അധറിക തസറികകള് ഒഴെറിവധ്യാകുന്നെതുവപര
ഈ തസറികകളറിടലെയ്ക്കുള നറിയമനയം ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
ടറധ്യാണറിടയധ്യാ ഓപടററര്
3.46

ഡന്യൂപറിടകററിയംഗത്

പമഷസീന്

ഓപടററര്/

ഡന്യൂപറിടകററിയംഗത്

പമഷസീന്

സൂപര്കവസെര് തസറികയറില് ഇടപധ്യാള് 5 ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരധ്യാണത് ഉളതത്. ഇതറില് മൂന
ടപര്

പപധ്യാതുഭരണ

(ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷന്-2)

വകുപറിലയം

ഒരധ്യാള്

പപധ്യാതുഭരണ

(പപധ്യാളറിററികല്) വകുപറിലയം ഒരധ്യാള് പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറികവര്ഗ്ഗ വറികസെന (ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷന്) വകുപറിലയം പ്രവൃതറിപയടുക്കുന. തസറികയറില് ഡന്യൂപറിടകററിയംഗത് ടമഷസീന്
ഉപടയധ്യാഗറിചത് ടകധ്യാപറികള് എടുക്കുന്നെതധ്യാണത് ഈ തസറികയറിപലെ ജസീവനകധ്യാരറില്
നറിക്ഷറിപ്തമധ്യായറിരറിക്കുന്നെ

ചുമതലെ.

കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരണയം

വധധ്യാപകമധ്യായറി
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നടേപറിലെധ്യാകറിയതറിപന്റെ
കുറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്.

ഫലെമധ്യായറി

ഈ

ആരയംഭറിക്കുവധ്യാന്

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില്

ടകനസീകൃത

പചയറിട്ടുണ്ടത്.

പ്രധ്യാധധ്യാനധയം

വളപരയധറികയം

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

ടകനസീകൃത

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളധ്യാണത് തുടേങ്ങുവധ്യാന് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിട്ടുളതത്.

ഈ മൂന്നെത്

ഓടരധ്യാന്നെറിലയം

ഓടരധ്യാ

ഇപ്രകധ്യാരമുള

പസെന്റെറുകള്

മൂന്നെത്

പസെന്റെറുകള്

ശറിപധ്യാര്ശ

തസറികയപടേ

ടറധ്യാണറിടയധ്യാ

ഓപടററര്

തസറിക

വസീതയം

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. പപധ്യാതുഭരണ (ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്-2) വകുപറില് നറിലെവറിലള
മൂന്നെത്

തസറികകപള

ഇതറിനധ്യായറി

വറിനറിടയധ്യാഗറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പപധ്യാതുഭരണ

(പപധ്യാളറിററികല്) വകുപറിപലെ ടജധ്യാലെറിയപടേ പ്രടതധകതകള് കധ്യാരണയം അവറിപടേ അവധറി
ദറിവസെങ്ങളറിലയം

ഓഫസീസെത്

സെമയതറിനു

ടശഷവയം

പസെക്ഷന്

പ്രവര്തറിടകണ്ട

സെധ്യാഹചരധയം ഉണ്ടധ്യാകധ്യാറുണ്ടത്. ഗസ്റ്റത് ഹഹൗസെത് ബുകറിയംഗുമധ്യായറി ബനപപട്ടേ ഉതരവകളയം
മറ്റുയം സെമയബനറിതമധ്യായറി ടകധ്യാപറി എടുടകണ്ടറി വരുന്നെതറിനധ്യാല് ഈ പസെക്ഷനറിപലെ
ടറധ്യാണറിടയധ്യാ ഓപടററര് തസറിക നറിലെനറിര്ടതണ്ടതധ്യാണത്.
ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്
3.47

ഓഫസീസെത്

അറന്ഡന്റുമധ്യാരുപടേ

ഉതരവധ്യാദറിതസ്വയം

ടമലടദധധ്യാഗസ്ഥര്

ഏല്പറിക്കുന്നെ ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുകയധ്യാണത്. ഇ-ഫയല്,സ്പെധ്യാര്കത്, മുഖധമനറിയപടേ
പരധ്യാതറി പരറിഹധ്യാര ടപധ്യാര്ട്ടേറില് എന്നെറിവ നടേപറിലെധ്യായ ടശഷയം ഈ തസറികയറിപലെ
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഗണധമധ്യായറി കുറഞ്ഞറിട്ടുപണ്ടന്നെത് പഠനററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് കപണ്ടതറിയറിട്ടുണ്ടത്.
വറിവരസെധ്യാടങതറിക

വറിദധയറില്

അധറിഷറിതമധ്യായ

കൂടുതല്

ടസെവനങ്ങള്

ഇനറിയയം

നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെടതധ്യാടുകൂടേറി ഈ ടശണറിയറിപലെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഇനറിയയം
കുറയവധ്യാനധ്യാണത് സെധ്യാധധത. 744 ടപര് ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തറില് ഉള ഈ തസറികയറില്
ഇടപധ്യാള് 664 ടപര് മധ്യാത്രമധ്യാണത് ടജധ്യാലെറി പചയ്യുന്നെതത്. ഇതറില് 91 ഒഴെറിവകള് ഇതറിനകയം
പറി.എസെത്.സെറി.കത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുകയയം അവര് വറിജധ്യാപനയം പുറപപടുവറിക്കുകയയം
പചയറിട്ടുണ്ടത്.

100-ഓളയം ഒഴെറിവകള് ഇനറിയയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുവധ്യാനുള നടേപടേറികള്
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തുടേങ്ങറിയറിട്ടുണ്ടത്.

ഈ തസറികപയ പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെടബധ്യാര്ഡറിടനറത് സെര്വ്വസീസെറില്

ഉള്പപടുതറി വറിജധ്യാപനയം പുറപപടുവറിചറിട്ടുണ്ടത് എന്നെതറിനധ്യാല് ഒരു തവണ ററിക്രൂട്ടേത്പമന്റെത്
നടേന

കഴെറിഞ്ഞധ്യാല്

ഇവപര

മറ്റു

വകുപ്പുകളറിടലെയത്

പുനര്

വറിനധസെറിക്കുവധ്യാന്

പ്രയധ്യാസെമധ്യാകുയം.
3.48

നറിലെവറിലള

ജസീവനകധ്യാര്കത്

സെര്വ്വസീസെത്

കധ്യാരധങ്ങളറില്

ആനുകൂലെധയം

നഷ്ടപപടേധ്യാപത അവര്കത് കൂടുതല് പ്രടമധ്യാഷന് സെഹൗകരധങ്ങള് ലെഭറിക്കുന്നെ രസീതറിയറില്
ക്രമസീകരറിചത് ആവശധമുള ജസീവനകധ്യാപര മധ്യാത്രയം പസെക്രടട്ടേററിയററില് നറിലെനറിര്തറി
അധറികമധ്യായറി

കപണ്ടത്തുന്നെ

ജസീവനകധ്യാപര

മറ്റു

വകുപ്പുകളറിടലെയത്

വര്കറിയംഗത്

അടറഞത്പമന്റെത് അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് നറിടയധ്യാഗറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം. അപ്രകധ്യാരയം
നറിടയധ്യാഗറികപപടുന്നെ
പസെക്രടട്ടേററിയററില്

ജസീവനകധ്യാരുപടേ
തപന്നെ

സെസീനറിടയധ്യാരറിററി,

സെയംരക്ഷറിച്ചുപകധ്യാണ്ടത്

ടവതനയം,

അവരുപടേ

ലെസീന്

എന്നെറിവ

ടസെവനയം

മധ്യാത്രയം

വറിട്ടുപകധ്യാടുക്കുന്നെ രസീതറിയധ്യായറിരറിക്കുയം പമചയം. അപ്രകധ്യാരയം അവസെരയം ലെഭറിക്കുന്നെപക്ഷയം മറ്റു
ജറില്ലകളറില് നറിനയം പസെക്രടട്ടേററിയററില് വന്നെത് ടസെവനമനുഷറിക്കുന്നെ ജസീവനകധ്യാര് ഈ
അവസെരയം പ്രടയധ്യാജനപടുതധ്യാന് ഇടേയണ്ടത്.
3.49

മുകളറില് വറിവരറിച വസ്തുതകളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് തധ്യാപഴെപറയന്നെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി സെമര്പറിക്കുന.
1. ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റുമധ്യാപര ചസീഫത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ ഓഫസീസെത് - 7 എണ്ണയം,
പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ ഓഫസീസെത് (3 എണ്ണയം), പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ ഓഫസീസെത്
- 2 എണ്ണയം, ഐ.എ.എസുകധ്യാരധ്യായ അഡസീഷണല്/ ടജധ്യായറിന്റെത്/ പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ ഓഫസീസെത് - 2 ടപര്, അഡസീഷണല്/ ടജധ്യായറിന്റെത്/ പഡപപ്യുട്ടേറി/
അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ

ഓഫസീസെത്

-

1

എണ്ണയം

എന്നെ

രസീതറിയറില്

ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
2. ഇ-ഓഫസീസെത് നടേപറിലെധ്യാകറിയതറിപന്റെ ഫലെമധ്യായറി ഫയലകള് പകധ്യാണടപധ്യാകുന്നെ
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ടജധ്യാലെറികള് കുറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്.

അതറിനധ്യാല് പസെക്ഷനുകളറില് നറിന്നെത് ഓഫസീസെത്

അറന്ഡന്റുമധ്യാപര പറിന്വലെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയപടേ

ഓഫസീസെറില് നറിയമറിക്കുന്നെ ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് തപന്നെ ടേറി ഓഫസീസെറുപടേ
കസീഴെറില്

വരുന്നെ

പചടയണ്ടതധ്യാണത്.

പസെക്ഷനുകളറിപലെയയം

ടജധ്യാലെറികള്

കകകധ്യാരധയം

പസെക്ഷനുകളറില് നറിനയം ഫയലകള് ടനരറിട്ടേത് പഡപപ്യുട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാര്കത് നല്കുകയധ്യാപണങറില് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേ ഓഫസീസെത്
അറന്ഡന്റെത് തപന്നെ പസെക്ഷനുകളറിപലെ ടജധ്യാലെറി കൂടേറി പചടയണ്ടതധ്യാണത്.
3.

വറിവറിധ ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളറില് അവറിടുപത ആവശധതറില് കൂടുതലെധ്യായറി
ഒടന്നെധ്യാ

രടണ്ടധ്യാ

നറിയമറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഓഫസീസെത്

അറന്ഡന്റുമധ്യാപര

പസെക്ഷനുകളറില്

അധറികമധ്യായറി

അതധധ്യാവശധമുപണ്ടങറില്

ഈ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ ടസെവനയം പസെക്ഷനുകള്കത് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത് മുടഖന
ആവശധപപടേധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനുകള്കത് ഒരു ഓഫസീസെത്

അറന്ഡന്റെറിപന പ്രടതധകമധ്യായറി അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

നറിയമസെഭയമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ ടജധ്യാലെറികള്കധ്യായറി വകുപറിപലെ ഏതത് പസെക്ഷനുയം ഈ ഓഫസീസെത്
അറന്ഡന്റെറിപന്റെ ടസെവനയം ആവശധപപടേധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
4.

ഫയല് ടജധ്യാലെറികള് അല്ലധ്യാപതയള ടജധ്യാലെറികള് പചയ്യുന്നെ പസെക്ഷനുകളറില്
ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റുമധ്യാരുപടേ ടസെവനയം അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

5. ബധ്യാകറി വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര Reserve Force ആയറി നറിലെനറിര്തധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ഇവപര വറിവറിധ ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളറില് നറിയമറികധ്യാവന്നെതുയം ആവശധമുള
ഇടേങ്ങളറിടലെയത് ടവണ്ടടപധ്യാള് നറിടയധ്യാഗറികധ്യാവന്നെതുമധ്യാണത്.
3.50

മുകളറില് സൂചറിപറിച വറിവറിധ കപണ്ടതലകലപടേയയം നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേയയം

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് തധ്യാപഴെപറയന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് കൂടേറി സെമറിതറി സെമര്പറിക്കുന.
1.

ഭധ്യാവറിയറില് പസെക്രടട്ടേററിയററിടലെയത് ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് എന്നെ തസറികയത്
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പകരയംമധ്യായറി Multi Tasking Staff (MTS) തസറികകള് സൃഷ്ടറിചത് ആയതറിടലെയത്
ജസീവനകധ്യാപര നറിയമറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം ഉചറിതയം. ഇതറിനധ്യായറി പ്രടതധക നറിര്ടദ്ദേശയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് മുടഖന തയധ്യാറധ്യാകധ്യായം.
2.

നറിലെവറിപലെ

ഒഴെറിവകള്

ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പറി.എസെത്.സെറി.കത്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

പചയ്യുന്നെതത്

അധറികമധ്യായറി വരുന്നെ ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റുമധ്യാരുപടേ

തസറികകള് ക്രമസീകരറികപപടുന്നെതുവപര ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റുമധ്യാരുപടേ ഒഴെറിവകള്
ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുന്നെതത് ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3.

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ

ഓഫസീസുകളറില്

നറിയമറികപപടുന്നെ

ജസീവനകധ്യാര്കത്

അധറികസെമയയം ടജധ്യാലെറി പചടയണ്ടറി വരുന എന്നെതറിനധ്യാല് തപന്നെ അവറിപടേ
ടജധ്യാലെറി പചയധ്യാന് ജസീവനകധ്യാര് വറിമുഖത കധ്യാട്ടുനണ്ടത്.

ഈ സെധ്യാഹചരധയം

ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാന് ഇടപധ്യാള് 3 ജസീവനകധ്യാപര വസീതയം നല്കറിയറിട്ടുള സെധ്യാഹചരധതറില്
ഇവപര ടടേണ് വചത് ടജധ്യാലെറികത് നറിടയധ്യാഗറിക്കുവധ്യാന് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാര്കത് അധറികധ്യാരയം
നല്കധ്യായം. പഞറിയംഗത് സെയംവറിധധ്യാനതറിലയം ഇതറിനധ്യാവശധമധ്യായ മധ്യാറങ്ങള് വരുതധ്യായം.
4.

പുതറിയ ഇ-ഫയല് സെയംവറിധധ്യാനയം നറിലെവറില് വരറികയയം ടകരള കമന്യൂണറിടകഷന്
സെറിസ്റ്റയം

ടപധ്യാപലെ

വറിവര

കമന്യൂണറിടകഷനുകള്
പചയ്യുന്നെടതധ്യാപടേ

ഈ

സെധ്യാടങതറിക

ഓഫസീസുകള്
ടശണറിയറിപലെ

തമറില്

വറിദധയറില്

അധറിഷറിതമധ്യായറി

കകകധ്യാരധയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

പചയ്യുകയയം

ഇനറിയയം

കുറയധ്യാന്

സെധ്യാധധതയളതറിനധ്യാല് ഒരു വര്ഷതറിനു ടശഷയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഒരറികല് കൂടേറി
കണകധ്യാകറി ആവശധമധ്യായ ക്രമസീകരണങ്ങള് നടേത്തുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യാകുയം.
3.51

ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് തസറികയറിപലെ ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് 744 ആണത്.

നറിലെവറില് പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെവരുപടേ എണ്ണയം 664 ആണത്.
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ശറിപധ്യാര്ശ പ്രകധ്യാരയം ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധയം ചുവപടേ
പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ പ്രകധ്യാരയം നറിര്ണ്ണയറിചറിരറിക്കുന.
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ഇനയം

പസെക്ഷനുകള നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന്നെ
പടേ എണ്ണയം
തസറികകളപടേ
എണ്ണയം
40

131

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകള്

125

125

AS/ JS/ DS മധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകള്

141

141

പസ്പെഷധല്
പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ
ഓഫസീസുകള്/
പസെക്രട്ടേററി തലെതറിനു തധ്യാപഴെയള ഐ.എ.എസെത്.
ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകള്

9

18

പസെക്രട്ടേററി/ പ്രറിന്സെറിപല് പസെക്രട്ടേററി/ അഡസീ. ചസീഫത്
പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകള്

35

105

മറ്റു ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകള്

10

10

ചസീഫത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ ഓഫസീസെത്

1

7

ഓഫസീസെത്
പസെക്ഷനുകള്
പസെന്റെറുകള്

/

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

17

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്

554

ആപക

110

നറിലെവറില് ബധ്യാകറിയധ്യാകുന്നെവര്
3.52

ഇവരറില്

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില്

നറിര്ടദ്ദേശറിച

പ്രകധ്യാരയം

വര്കറിയംഗത്

അടറഞത്പമന്റെറിലയം മറ്റുയം ടപധ്യാകുന്നെ പക്ഷയം ബധ്യാകറി വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര ററിസെര്വത് വര്കത്
ടഫധ്യാഴത് ആയറി വറിവറിധ വകുപ്പുകളറില് നറിയമറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. അധറിക ജസീവനകധ്യാരുപടേ
ക്രമസീകരണയം പൂര്തറിയധ്യാകുന്നെ മുറയ്ക്കു മധ്യാത്രയം ഈ തസറികയറിടലെയത് ഭധ്യാവറിയറില് നറിയമനയം
നടേതറിയധ്യാല് മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.
കഡ്രൈവര്
3.53

നറിലെവറില് 14 തസറികകളധ്യാണത് പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഉളതത്.

നറിലെവറില് മൂന ടപര്കത് വധ്യാഹനങ്ങളപടേ കുറവണ്ടത്. എന്നെധ്യാല് ഇടത സെമയത്തു തപന്നെ
ദറിവസെ

ടവതന

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

ജസീവനകധ്യാപര

നറിയമറിക്കുകയയം

പചയറിട്ടുണ്ടത്.
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വധ്യാഹനങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിലയം അറകുറപണറികള് നടേത്തുന്നെതറിലയം യധ്യാപതധ്യാരു
വറിധ ടകനസീകൃത സെയംവറിധധ്യാനവയം നറിലെവറിലെറില്ല .

പപധ്യാതുഭരണ വകുപറില് ആപക എത്ര

വധ്യാഹനങ്ങള് ഉപണ്ടടന്നെധ്യാ എത്ര ജസീവനകധ്യാര്
നറിയമറികപപട്ടേറിട്ടുപണ്ടടന്നെധ്യാ
ഏകസീകൃതമധ്യായറി

ഉളതറിപന

ലെഭധമല്ല.

നറിലെവറില്

ദറിവസെ ടവതനധ്യാടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

സെയംബനറിച

വധകമധ്യായ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

സ്ഥറിതറിവറിവരയം

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

പുറതറിറകറിയ കഡ്രൈവര്-കയം-ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് എനള വധവസ്ഥയയം ഇവര്
പധ്യാലെറിക്കുന്നെതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
3.54

പലെടപധ്യാഴയം സ്ഥറിരയം തസറികകളറില് നറിയമറികപപട്ടേറിട്ടുള കഡ്രൈവര്മധ്യാര്കത്

വധ്യാഹനയം

നറിലെവറിലെറില്ലധ്യാതറിരറിക്കുടമ്പധ്യാള്തപന്നെ

ദറിവസെ

കഡ്രൈവര്മധ്യാര് പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെതധ്യായറി കധ്യാണുനണ്ടത്.

ടവതനധ്യാടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

പസെപക്രട്ടേററിടയററിപലെ വറിവറിധ

സെർകധ്യാർ വകുപ്പുകൾ ഉപടയധ്യാഗറിക്കുന്നെ വധ്യാഹനങ്ങളപടേ പരറിപധ്യാലെനയം, അറകുറപണറികൾ,
സ്ഥറിര/തധ്യാതത്കധ്യാലെറിക കഡ്രൈവർമധ്യാരുപടേ നറിയമനയം, അവരുപടേ ജസീവനകധ്യാരധയം തുടേങ്ങറിയ
വറിഷയങ്ങൾ

കകകധ്യാരധയം

ഇല്ലധ്യാതതുപകധ്യാണ്ടധ്യാണത്
ഒഴെറിവധ്യാകപപടടേണ്ടതധ്യാണത്.
വറിവരയം

പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി

ഇപ്രകധ്യാരയം

ഒരു

സെയംഭവറിക്കുന്നെതത്.

ടകനസീകൃത
ഇതത്

സെയംവറിധധ്യാനയം

നറിര്ബനമധ്യായയം

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് വധ്യാഹനങ്ങപള സെയംബനറിച

ഏടകധ്യാപറിപറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

എടസ്റ്ററത്

ഓഫസീസെര്

ആയറി

കഡ്രൈവര്

തസറികയപടേ ജസീവനകധ്യാരധയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ സെര്വസീസെസെത്-സെറി പസെക്ഷപന്റെ
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെപറ ചുമതലെപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഇതറിപന്റെ ടമൽടനധ്യാട്ടേയം

ബനപപട്ടേ അഡറിഷണൽ പസെക്രട്ടേററിക്കു നൽകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3.55

കഡ്രൈവര്

തസറികപയ

സെയംബനറിചത്

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമറിതറി സെമര്പറിക്കുന.
1.

വധ്യാഹനങ്ങളപടേ അറകുറപണറികളയം വധ്യാഹനങ്ങളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ ടരഖകള്
കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതുയം ഇനനപചലെവത് സെയംബനറിച വറിഷയവയം പപധ്യാതുഭരണ

- 128 -

(സെര്വസീസെസെത്-സെറി) വകുപറിനു കസീഴെറില് പകധ്യാണവടരണ്ടതധ്യാണത്.

തധ്യാതത്കധ്യാലെറിക

നറിയമനയം ഉള്പപപടേ എല്ലധ്യാ വറിഭധ്യാഗയം കഡ്രൈവര്മധ്യാരുപടേ നറിയമനവയം പപധ്യാതുഭരണ
(സെര്വസീസെസെത്-സെറി) വകുപറില് തപന്നെ കകകധ്യാരധയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്.
2.

വധ്യാഹനയം ഏപതങറിലയം ഒരു ഉടദധധ്യാഗസ്ഥനുമധ്യായറി അറധ്യാചത് പചയത് ഓടരധ്യാ
വകുപറിനധ്യാണത് അനുവദറിടകണ്ടതത്.

3.

ടലെധ്യാഗത്

ബുകത്

അടേകമുള

വറിവരങ്ങള്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപനപകധ്യാണ്ടത് ഒപറിട്ടു വധ്യാങ്ങറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

യധ്യാത്ര

പചയ്യുന്നെ

ആയതു എടസ്റ്ററത്

ഓഫസീസെർ വഴെറി അഡറിഷണൽ പസെക്രട്ടേററിക്കു പരറിടശധ്യാധനകധ്യായറി ഓടരധ്യാ മധ്യാസെവയം
സെമർപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
4.

വധ്യാഹനതറിപന്റെ

അറകുറപണറികള്

നടേത്തുന്നെതത്

ഒരു

പമകധ്യാനറികല്

എന്ജസീനസീയറുപടേ ചുമതലെയറില് ആകണയം. ഇതറിനധ്യായറി വധ്യാഹനങ്ങളപടേ ചുമതലെ
ടൂററിസെയം

വകുപത്

ഗധധ്യാടരജറിപലെ

എന്ജറിനസീയപറ

ചുമതലെപപടുത്തുകടയധ്യാ

പപധ്യാതുമരധ്യാമതത് വകുപറില് നറിനമുള എന്ജറിനസീയറുപടേ സെഹധ്യായയം ടതടുകടയധ്യാ
പചയധ്യായം.
5.

നറിലെവറിലള വധ്യാഹനങ്ങള് വളപര പഴെയതുയം അറകുറപണറികള്കധ്യായറി തുക
അധറികയം ടവണ്ടറി വരുന്നെവയയം കമടലെജത്കുറഞ്ഞവയമധ്യാകയധ്യാല് ഇവയ്ക്കു പകരയം
നന്യൂഡല്ഹറി ടകരള ഹഹൗസെറില് ഇടപധ്യാള് ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാനധ്യായറി വചറിരറിക്കുന്നെ ഏഴെത്
വധ്യാഹനങ്ങള് പകധ്യാണവരധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

6.

വധ്യാഹനങ്ങളപടേ ഇന്ഷുറന്സെത്, ആര്.സെറി.ബുകത് എന്നെറിവ സെയംബനറിച
കധ്യാരധങ്ങളയം

പപധ്യാതുഭരണ

(സെര്വസീസെസെത്)

വകുപറില്

തപന്നെ

കകകധ്യാരധയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത്.
7.

ഇതു സെയംബനറിചത് വറിശദമധ്യായ നറിബനനകള് പുറപപടുവറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
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അധധധ്യായയം .4
സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം
4.1

പസെക്രടട്ടേററിയററില് 2009 നവയംബര് 19-ാം തറിയതറി മുതലെധ്യാണത് സെന്ദര്ശന

സെഹധ്യായ

ടകനങ്ങള്

നറിലെവറില്

വന്നെതത്.

18.11.2009-പലെ

സെ.ഉ.

(കക)257/09/പപധ്യാഭവ നമ്പര് സെര്കധ്യാര് ഉതരവത് പ്രകധ്യാരയം സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ
ടകനങ്ങളപടേ

പ്രവര്തനയം

സെയംബനറിച

കര്തവധങ്ങളയം നറിശയറിചറിട്ടുണ്ടത്.
രധ്യാവറിപലെ

10.00

മുതല്

പ്രവര്തറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

മധ്യാര്ഗ്ഗനറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

ആയതത് പ്രകധ്യാരയം സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം
കവകറിട്ടേത്

5.00

വപര

ഇടേടവളകളറില്ലധ്യാപത

സെന്ദര്ശകര് പകധ്യാണ വരുന്നെ മൂന ടപജത് വപരയള

പരധ്യാതറികള് അടപധ്യാള് തപന്നെ സധ്യാന് പചയത് ടകനതറില് സ്ഥധ്യാപറിചറിട്ടുള സെയംവറിധധ്യാനയം
ഉപടയധ്യാഗറിചത് രജറിസ്റ്റര് പചയതറിനു ടശഷയം പരധ്യാതറികധ്യാരനത് നമ്പര് നല്കുകയയം
പരധ്യാതറികള് ബനപപട്ടേ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്കത് തതമയയം അയച്ചു പകധ്യാടുടകണ്ടതുമധ്യാണത്.
അടതധ്യാപടേധ്യാപയം

അവറിപടേ

ഇന്ഫര്ടമഷന്

ഏല്പറിച്ചു

സെറിസ്റ്റയം

വഴെറി

ടപധ്യാകുന്നെ
തതമയയം

പരധ്യാതറികള്

പസെക്രടട്ടേററിയറത്

ബനപപട്ടേവര്കത്

അയച്ചു

പകധ്യാടുക്കുന്നെടതധ്യാപടേധ്യാപയം അവറിപടേ ഏല്പറിച്ചു ടപധ്യാകുന്നെ പരധ്യാതറികളപടേ ഒററിജറിനല് പതറിപത്
അതധ്യാതു

ദറിവസെയം

പകധ്യാടുടകണ്ടതധ്യാണത്.

ബനപപട്ടേവര്കത്
ഇകധ്യാരധയം

അഞ്ചു

ബനപപട്ടേ

മണറിടയധ്യാടു
പസെക്ഷന്

കൂടേറി

എതറിച്ചു

ഓഫസീസെര്

ഉറപ്പു

വരുടതണ്ടതധ്യാണത്. ഇതു കൂടേധ്യാപത സെന്ദര്ശകരുപടേ ലെടഗജത് സൂക്ഷറിക്കുവധ്യാനുയം അവര്കത്
ആവശധമധ്യായ മധ്യാര്ഗ്ഗ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് നല്ടകണ്ടതുമധ്യാണത്. ഇതു കൂടേധ്യാപത ആവശധമധ്യായ
സെധ്യാഹചരധങ്ങളറില് ബനപപട്ടേ വകുപ്പുകളറിലയം പസെക്ഷനുകളറില് നറിനയം പരധ്യാതറികധ്യാര്കത്
ആവശധമധ്യായ വറിവരങ്ങള് ടഫധ്യാണ് മുടഖന ടശഖരറിചത് നല്കുകയയം ബനപപട്ടേ
ഉതരവകള് സെയംബനറിച വറിവരങ്ങളയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
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4.2

ഏന്നെധ്യാല് സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം രൂപസീകരറിച ഉതരവറില് ഈ

സെയംവറിധധ്യാനയം പകധ്യാണ്ടത് എനധ്യാടണധ്യാ ഉടദ്ദേശറിചതത് അതത് പൂര്ണ്ണമധ്യായയം നടേപറിലെധ്യാക്കുവധ്യാന്
കഴെറിഞ എന്നെത് പറയവധ്യാന് കഴെറിയകയറില്ല.

ഇടപധ്യാള് ഫലെതറില് പധ്യാസത് വറിതരണയം

മധ്യാത്രമധ്യാണത് ഇവറിപടേ നടേന വരുന്നെതത് എന്നെത് പറടയണ്ടറി വരുയം.
4.3

വറി. എഫത്. സെറി. യറില് വരുടതണ്ട പരറിഷധ്യാരങ്ങപളക്കുററിചത് പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറില് നറിനയം സെമര്പറിച ഫയലെറില് സെന്ദര്ശകര്കത് പസെക്രടട്ടേററിയററിനുളറില്
വരധ്യാപത തപന്നെ അവരുപടേ കധ്യാരധങ്ങള് നടേത്തുന്നെ രസീതറി അവലെയംബറിക്കുന്നെ കധ്യാരധയം കൂടേറി
ഈ പഠനതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഉള്പപടുതറി നറിര്ടദ്ദേശറികണയം എന്നെത് ബഹ. മുഖധമനറി
ഉതരവറിട്ടേറിരുന.
4.4

2011-ല് വറി. എഫത്. സെറി നറിലെവറില് വന്നെതറിനു ടശഷയം ഇലെടകധ്യാണറികത്

സെധ്യാടങതറിക വറിദധ ഉപടയധ്യാഗറിചത് ഫയല് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറില് കുതറിച്ചു ചധ്യാട്ടേയം
നടേന്നെറിട്ടുണ്ടത്. ഇടപധ്യാള് കയംപന്യൂട്ടേര് വഴെറി ഏപതധ്യാരധ്യാള്ക്കുയം തങ്ങളപടേ ഫയലെറിപന്റെ സ്റ്റധ്യാറസെത്
ടലെധ്യാകപതവറിപടേ നറിനയം മനസറിലെധ്യാക്കുവധ്യാന് കഴെറിയയം.

മുഖധമനറികത് ലെഭറിക്കുന്നെ

പരധ്യാതറികള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുവധ്യാന് സെറി. എയം.ടപധ്യാര്ട്ടേല്, മുഖധമനറിയപടേ ദുരറിതധ്യാശസ്വധ്യാസെ
നറിധറിയറില് നറിനയം ധനസെഹധ്യായയം അനുവദറിക്കുന്നെതറിനുള സെയംവറിധധ്യാനയം ഇവയറിലൂപടേ
ഇടപധ്യാള് പസെക്രടട്ടേററിയററിടലെയ്ക്കുള സെന്ദര്ശകരരുപടേ വരവത് നടന്നെ കുറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടത്.
ഇടപധ്യാള് പസെക്രടട്ടേററിയററില് വരുന്നെവരറില് ഭുരറിഭധ്യാഗവയം മനറി ഓഫസീസെറിടലെധ്യാ ഉന്നെത
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപരടയധ്യാ
വരുന്നെവരധ്യാണത്.

ടനരറില്

കണ്ടത്

തങ്ങളപടേ

സെങടേയം

ടബധ്യാധറിപറിക്കുവധ്യാന്

ഇങ്ങപനയള സെന്ദര്ശകപര ഒഴെറിവധ്യാക്കുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യാകറില്ല.

ഇകധ്യാരണങ്ങള് കണകറിപലെടുതത് സെമറിതറി തധ്യാപഴെപറയന്നെ ക്രമസീകരണങ്ങള് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയ്യുന.
1. സെന്ദര്ശനസെഹധ്യായ ടകനതറില് സെന്ദര്ശകര്കത് ആവശധമധ്യായ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുവധ്യാനുയം അവര്കത് എന്ട്രറി പധ്യാസെത് നല്കുന്നെതറിനുമുള ജസീവനകധ്യാപര
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പരറിമറിതപപടുതധ്യായം.
2. നറിലെവറിലള ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് ഈ ടജധ്യാലെറി പചയ്യുന്നെതറിനത് അധറികമധ്യായതറിനധ്യാല്
ഇവപര വറിവറിധ പസെക്ഷനുകളറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറിചത് പകരയം ആവശധമുള
ജസീവനകധ്യാപര മധ്യാത്രയം ഉള്പപടുതറി സെയംവറിധധ്യാനയം ഏര്പപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് സെമര്പറിച ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന്നെ പ്രകധ്യാരയം ഓടരധ്യാ സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനതറിടലെയ്ക്കുയം ഒരു
ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്, മൂന്നെത് കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്, രണ്ടത് ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
എന്നെസീ തസറികകള് അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
4. വടേകന് ജറില്ലകളറില് നറിനയം വരുന്നെ സെന്ദര്ശകര് പലെടപധ്യാഴയം രധ്യാവറിപലെ
എതറിയധ്യാല് മൂന മണറി വപര വറി.എഫത്. സെറി. യറില് ഇരറിടകണ്ടറി വരുനണ്ടത്.
12.30 മുതല് അര മണറിക്കൂര് അവര്കത് പ്രടവശനയം അനുവദറിചധ്യാല് അന
തപന്നെ കവകറിട്ടേത് അവര്കത് മടേങ്ങറിടപധ്യാകധ്യാന് ഉപകധ്യാരപ്രദമധ്യാകുയം. ആയതറിനധ്യാല്
12.30 മുതല് 1.00 മണറി വപരയയം 3.00 മുതല് 4.00 മണറി വപരയമധ്യായറി
സെന്ദര്ശന സെമയയം ക്രമപപടുത്തുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യായറിരറിക്കുയം.
5. ഓടരധ്യാ പകട്ടേറിടേതറിലയം പ്രവർതറിക്കുന്നെ മനറി ഓഫസീസുകളപടേയയം,

വകുപത്

പസെക്രട്ടേററി മധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകളപടേയയം, വകുപ്പുകളപടേയയം ടപരത് വറിവരയം, സ്ഥറിതറി
പചയ്യുന്നെ

സ്ഥധ്യാനയം

എന്നെറിവ

സെന്ദര്ശനസെഹധ്യായ

ടകനതറില്

പ്രദർശറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
6. ഓടരധ്യാ ടബധ്യാകറിനുയം റൂമറിനുയം പ്രടതധകയം നമ്പറുകള് ഇല്ലധ്യാതതത് വളപരടയപറ
ബുദ്ധറിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടറിക്കുനണ്ടത്. ആയതത് പരറിഹരറികണയം. ആവശധമധ്യായ സൂചറിക
ടബധ്യാര്ഡുകളയം Lay-out Map ഉള്പപപടേ പ്രദര്ശറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

ഓടരധ്യാ

പകട്ടേറിടേതറിലയം പ്രവർതറിക്കുന്നെ മനറി ഓഫസീസുകളപടേയയം വകുപ്പുകളപടേയയം ടപരത്
വറിവരയം, സ്ഥറിതറി പചയ്യുന്നെ സ്ഥധ്യാനയം എന്നെറിവ അതധ്യാതു പകട്ടേറിടേതറിപന്റെ പ്രടവശന
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കവധ്യാടേതറിനു സെമസീപതധ്യായറി പ്രദർശറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
7. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയതു ടപധ്യാപലെ അനകത്-2 ല്
സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം തുടേടങ്ങണ്ടതധ്യാണത്.
8. ഒരു ചരറിത്ര സധ്യാരകയം എന്നെ നറിലെയറില് പസെക്രടട്ടേററിയറത് കധ്യാണധ്യാന് വരുന്നെവര്കത്
രധ്യാവറിപലെ ഒരു മണറിക്കൂര് 11 മുതല് 12 വപര കൃതധമധ്യായ നറിരസീക്ഷണടതധ്യാപടേ ഒരു
കഗഡറിപന്റെ സെഹധ്യായടതധ്യാടു കൂടേറി അനുവദറിക്കുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യാകുയം.
4.5

സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനതറിടലെയത് ആവശധമധ്യായ ജസീവനകധ്യാരുപടേ

വറിശദധ്യായംശയം ഉളടേകയം പചയ്യുന.
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അധധധ്യായയം .5
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്
5.1

നറിലെവറില് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറില് തപധ്യാലകളപടേ സധ്യാനറിയംഗത് അടേകമുള

ടജധ്യാലെറികള് പചയവരുന. ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്, അറന്ഡര്, ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്
എന്നെസീ

തസറികകളറില്

ടജധ്യാലെറി

പചയ്യുന്നെവപരയധ്യാണത്

പ്രധധ്യാനമധ്യായയം

സധ്യാനറിയംഗത്

ടജധ്യാലെറികള്കധ്യായറി നറിടയധ്യാഗറിചറിരറിക്കുന്നെതത്. ദറിവടസെപനയള ഫറിസെറികല് തപധ്യാലകള്
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറില് സധ്യാന് പചയ്യുകയയം അതറിപന്റെ ഫറിസെറികല് ടകധ്യാപറിയറില്
തപധ്യാലെറിപന്റെ കയംപന്യൂട്ടേര് നമ്പര് എഴതറി ബനപപട്ടേ പസെക്ഷനുകളറില് നല്കുകയമധ്യാണത്
നറിലെവറില് പചയ വരുന്നെതത്.

ഈ സെയംവറിധധ്യാനയം മൂലെയം സെധ്യാധധ്യാരണ ഉണ്ടധ്യാകധ്യാറുള

പ്രശ്നങ്ങള് ചുവപടേ പകധ്യാടുക്കുന.
1. ഒരു

തപധ്യാലെറിപന്റെ

തപന്നെ

നറിരവധറി

പകര്പ്പുകള്

ലെഭറിക്കുകയധ്യാപണങറില്

അവപയല്ലധ്യായം സധ്യാന് പചയ്യുനണ്ടത്. ഇതു കൂടുതല് ടപജുകള് ഉള തപധ്യാലകള്
ആപണങറില് അനധ്യാവശധമധ്യായ ടജധ്യാലെറിയധ്യാണത് ഇപ്രകധ്യാരയം പചയ്യുന്നെതത്. .
2. സധ്യാന് പചയ കഴെറിഞ്ഞ തപധ്യാലകള് ടനരറിട്ടേത് പസെക്ഷനറില് നല്കുന്നെതറിനധ്യാല്
ബനപപട്ടേ ഓഫസീസെര്മധ്യാര് ഇതു കധ്യാണുന്നെറില്ല. അവരുപടേ നറിര്ടദ്ദേശയം അതറില്
ടരഖപപടുതധ്യാനുയം കഴെറിയന്നെറില്ല.
3. സധ്യാന് പചയ കഴെറിഞ്ഞധ്യാല് ഫറിസെറികല് തപധ്യാല് ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേയടുകല്
എത്തുന്നെതത് കവകറിയധ്യാണത്.
4. ചസീഫത് പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം ചറിലെ പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേയയം ഓഫസീസുകളറില് സധ്യാന്
പചയ കഴെറിഞ്ഞ തപധ്യാലകള് വസീണയം ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറില് സധ്യാന് പചയ്യുന്നെ
അവസ്ഥയണ്ടത്.
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5. ഇ-പമയറിലകള് വഴെറിയള തപധ്യാലകള് കൃതധമധ്യായറി നറിരസീക്ഷറികപപടുന്നെറില്ല. ഓടരധ്യാ
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുയം ഔടദധധ്യാഗറിക ഇ-പമയറില് വറിലെധ്യാസെയം ഉപണ്ടങറിലയം ആയവ
ഫലെപ്രദമധ്യായറി ഉപടയധ്യാഗറികപപടുന്നെറില്ല.
6. ഇ-പമയറില് വഴെറിയള അറധ്യാചത്പമന്റുകള് പ്രറിന്റെത് പചയ അവ വസീണയം സധ്യാന്
പചയ്യുന്നെ അവസ്ഥയയം സെയംഭവറികധ്യാറുണ്ടത്.
5.2

മുകളറില് സൂചറിപറിച പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴെറിവധ്യാക്കുവധ്യാന് തധ്യാപഴെപറയന്നെ രസീതറിയറില്

ക്രമസീകരണയം നടേത്തുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യാകുയം.
1. ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകപള രണ വറിഭധ്യാഗങ്ങളധ്യായറി വറിഭജറികധ്യായം. - തപധ്യാല്
ഡറിവറിഷനുയം ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് ഡറിവറിഷനുയം.

ഇവയപടേ സ്റ്റധ്യാഫത് പധ്യാടറണ്

അനുബനമധ്യായറി (അനുബനയം-3) പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന. ഒരു വറിഭധ്യാഗയം മുന്പു
പചയധ്യാറുളതു ടപധ്യാപലെ ഫറിസെറികല് തപധ്യാല് ഏറ്റു വധ്യാങ്ങുവധ്യാനുയം ആയതത് രജറിസ്റ്റര്
പചയ ബനപപട്ടേ ഓഫസീസെര്മധ്യാര്കത് കകമധ്യാറധ്യാനുയം മധ്യാത്രമധ്യായറി നറിലെനറിര്തധ്യായം.
ഇതറിപന തപധ്യാല് ഡറിവറിഷന് എന്നെ ടപരത്നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. പസെക്ഷനുകളറില്
നറിനയം വരുന്നെ കത്തുകള്, മറ്റു കമന്യൂണറിടകഷനുകള് എന്നെറിവ പഡസ്പെധ്യാചത്
പചയ്യുന്നെ ടജധ്യാലെറിയയം കബന്റെറിയംഗത്, ടസ്റ്റഷനററി വറിഭധ്യാഗയം എന്നെറിവയയം ഈ
വറിഭധ്യാഗപത ഏല്പറികധ്യായം.
2. ഫറിസെറികല് തപധ്യാല് ലെഭറിക്കുന്നെ ഓഫസീസെര്മധ്യാര് അടേറിയനറിരമധ്യായറി തങ്ങളപടേ
അഭറിപ്രധ്യായയം അതറില് ടരഖപപടുതറി ആയതത് സധ്യാന് പചയ്യുവധ്യാന് പസെക്ഷന് വഴെറി
നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
3. തപധ്യാല്

ഡറിവറിഷനുകള്കത്

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.

ആവശധമധ്യായ

സ്റ്റധ്യാഫത്

വറിവരയം

ചുവപടേ
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തസറിക

എണ്ണയം

ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്

21

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

30

അറന്ഡര്

28

ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്

58

ആപക

137

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകള്
5.3

ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളപടേ ചുമതലെകള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെ രണ്ടധ്യാമപത

വറിഭധ്യാഗമധ്യാണത്

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

പസെന്റെറുകള്.

തധ്യാപഴെപറയന്നെ

ടജധ്യാലെറികള്

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളറില് നറിര്വ്വഹറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
(i) പസെക്ഷനുകളറില് നറിനയം തരുന്നെ തപധ്യാലകള് സധ്യാന് പചയ്യുക, ആയതത് ഇആയയം ഫറിസെറികലെധ്യായയം പസെക്ഷനത് തറിരറിപക നല്കുക.
(ii) സധ്യാനറിയംഗത് ടജധ്യാലെറികള്, കടേപത്കറററിയംഗത്, ടഫധ്യാടട്ടേധ്യാടകധ്യാപറി ടജധ്യാലെറികള്, ഇപമയറില് വഴെറിയള തപധ്യാലകള് കകകധ്യാരധയം പചയല് എന്നെറിവ ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്
പസെന്റെററിപന്റെ ചുമതലെയധ്യായറിരറിക്കുയം.
(iii)

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറിക പസെന്റെറുകള്കത് ആവശധമധ്യായ സ്റ്റധ്യാഫത് വറിവരയം

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന.
തസറിക

എണ്ണയം

ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്

24

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

116

ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

30

ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്

73

ആപക

243

ചുവപടേ

- 136 -

ടകനസീകൃത ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകള്
5.4

ബള്കത് ടകധ്യാപറികള് എടുക്കുക, കസ്പെറല് കബന്റെറിയംഗത് പചയ്യുക എന്നെസീ

ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനുള സെഹൗകരധയം മൂന്നെത് വകുപ്പുകളറിപലെ ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്
പസെന്റെറുകളറില് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്, ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപത്, പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത് എന്നെസീ വകുപ്പുകളറിപലെ ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്
പസെന്റെറുകപള

ടകനസീകൃത

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

പസെന്റെറുകളധ്യാകറി

മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഇവറിടേങ്ങളറില് യഥധ്യാക്രമയം പമയറിന് ടബധ്യാകത്, അനകത്-1, അനകത്-2 എന്നെറിവറിടേങ്ങളറില്
പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെ വകുപ്പുകളറിപലെ ബള്കത് ടകധ്യാപറികള് എടുക്കുക, കസ്പെറല്
കബന്റെറിയംഗത്

ടജധ്യാലെറികള്

പചയ്യുക

തുടേങ്ങറിയ

ടജധ്യാലെറികള്

പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം കളര് ടഫധ്യാടട്ടേധ്യാടകധ്യാപറി, കളര് പ്രറിന്റെറിയംഗത് എന്നെറിവയ്ക്കുള സെഹൗകരധവയം
പ്രസ്തുത ടകനങ്ങളറില് ഒരുകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി ഈ മൂന്നെത് ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്
പസെന്റെറുകളറില്

രണ്ടത്

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

കബന്റെര്

തസറികകള്

വസീതയം

അധറികമധ്യായറി

കൂടേധ്യാപത പപധ്യാതുഭരണ (ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്-2) വകുപറില്

നറിലെവറിലള മൂന്നെത് ടറധ്യാണറിടയധ്യാ ഓപടററര് തസറികയറില് നറിനയം ഓടരധ്യാന്നെത് വസീതയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്, പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപത് എന്നെറിവറിടേങ്ങളറിപലെ
ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.

ഈ മൂന്നെത് ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

പസെന്റെറുകളറിലയം ടകനസീകൃത ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് ടജധ്യാലെറികള്ക്കു പുറപമ മറ്റു വകുപ്പുകളറിപലെ
ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളറില് പചയ വരുന്നെതു ടപധ്യാപലെ വകുപ്പുതലെ ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്
ടജധ്യാലെറികളയം നറിര്വ്വഹറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
5.5

ഇ-ഫയല് ആകറിയതറിനു ടശഷയം ഓഫസീസെത് പസെക്ഷപന്റെ പ്രസെകറി

കുറഞ വരറികയധ്യാണത്.

കുറച്ചു ഫറിസെറികല് തപധ്യാലകള് ഇടപധ്യാഴയം ലെഭറിക്കുന്നെതു

മധ്യാത്രമധ്യാണത് ഈ സെയംവറിധധ്യാനതറിപന്റെ പ്രസെകറി കുറപചങറിലയം നറിലെനറിര്ത്തുന്നെതത്.
എന്നെധ്യാല് ടകരള കമന്യൂണറിടകഷന് സെയംവറിധധ്യാനയം, പുതറിയ ഇ-ഓഫസീസെത് പസെധ്യാലെന്യൂഷന്

- 137 -

എന്നെറിവ നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെടതധ്യാടു കൂടേറി ഇടപധ്യാഴെപത നറിലെയറിലള ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്
എന്നെ

സെയംവറിധധ്യാനയം

ആവശധമറില്ലധ്യാപതയധ്യാകുയം.

എന്നെധ്യാല്

ഇതറിനു

പകരമധ്യായറി

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകള് സ്ഥധ്യാപറിചധ്യാല് ഇവയറില് വധതധസങ്ങളധ്യായ ടജധ്യാലെറികള്
പചയ്യുവധ്യാന് സെധ്യാധറിക്കുയം.

ഒരു വര്ഷതറിനു ടശഷയം ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനറിപലെ തപധ്യാല്

വറിഭധ്യാഗവയം സധ്യാനറിയംഗത് വറിഭധ്യാഗവയം ആവശധമുടണ്ടധ്യാ എനള കധ്യാരധയം ഒരറികല്കൂടേറി
പഠനവറിടധയമധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
5.6

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററില്

നറിലെവറില്

29

ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനുകളധ്യാണത് ഉളതത്. ഇതറിപന 21 എണ്ണമധ്യായറി കുറയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഏപതധ്യാപക
വകുപ്പുകളറില് ഓഫസീസെത് പസെക്ഷന്/ ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകള് ആവശധമുണ്ടത്
എനള കധ്യാരധതറിപന്റെ വറിശദവറിവരയം ഉളടേകയം പചയ്യുന. ഓഫസീസെത് സൂപ്രണമധ്യാരുപടേ
തസറിക സെയംബനറിച്ചുള വറിശകലെനയം ഒരു വര്ഷതറിനു ടശഷമുള പഠനതറിപന്റെ
ഭധ്യാഗമധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
5.7

കൂടേധ്യാപത

ഓഫസീസെത്

പ്രവര്തനങ്ങള്കധ്യായറി

ടപർസെണൽ അസെറിസ്റ്റന്റെത്, ടകധ്യാൺഫറിഡൻഷധൽ

ടപഴണല്

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

പസെക്രട്ടേററി,
അനുബന

പ്രവര്തനങ്ങള്കധ്യായറി ലെറിഫത് ഓപടററര്, കബന്റെര് ഗധ്യാര്ഡനര് എന്നെറിങ്ങപനയള
തസറികകളയം പ്രവര്തറിച്ചു വരുന.

ഓടരധ്യാ തസറികയറിലമുള നറിലെവറിപലെ ടകഡര്

പസ്ട്രേങത്തത് പട്ടേറികയധ്യായറി ചുവപടേ ടചര്ക്കുന.
ക്രമ നമ്പര്
1
2
3
4
5
6
7
8

തസറിക
പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി
അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി
പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്
അസെറിസ്റ്റന്റെത്
ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്

എണ്ണയം
6
53
38
49
136
381
1121
37
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
ടപഴണല് പസെക്രട്ടേററി
ടപഴണല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
മനറിമധ്യാരുപടേ ടപഴണല് സ്റ്റധ്യാഫത് അയംഗങ്ങള്
പസെകപ്യുരറിററി ഓഫസീസെര്
അസെറിസ്റ്റന്റെത് പസെകപ്യുരറിററി ഓഫസീസെര്
സെധ്യാര്ജന്റെത്
പഹഡത് ഗധ്യാര്ഡത്
പസെകന്യൂരറിററി ഗധ്യാര്ഡത്
കബന്റെറിയംഗത് സൂപര്കവസെര്
കബന്റെര്
ലെറിഫത് സൂപര്കവസെര്
ലെറിഫത് ഓപടററര്
ഡന്യൂപറിടകററിയംഗത് ടമഷസീന് സൂപര്കവസെര്
ഡന്യൂപറിടകററിയംഗത് പമഷസീന് ഓപടററര്
ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
അറന്ഡര്
ഒ.പറി.അറന്ഡര്
ട്രധ്യാഫറികത് വധ്യാര്ഡന്
ടസ്റ്റധ്യാര് അറന്ഡന്റെത്
ടമധ്യാടട്ടേധ്യാര് കസെകറിള് ഓര്ഡര്ലെറി
ടകധ്യാണ്ഫറന്സെത് ഹധ്യാള് വധ്യാചത് മധ്യാന്
ടനധ്യാട്ടേയം
പമസഞര്
ടലെഡറി പസെകന്യൂരറിററി ഗധ്യാര്ഡത്
ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത്
കഡ്രൈവര്
ഫുള് കടേയം സെസ്വസീപര് കയം സെധ്യാനറിടറഷന് വര്കര്
പധ്യാര്ട്ടേത് കടേയം സെസ്വസീപര് കയം സെധ്യാനറിടറഷന് വര്കര്
ഫുള് കടേയം ഗധ്യാര്ഡനര്
പധ്യാര്ട്ടേത് കടേയം ഗധ്യാര്ഡനര്
ഫുള് കടേയം ടഫധ്യാടട്ടേധ്യാ ടകധ്യാപറിയര് കയം കയംപന്യൂട്ടേര്
പടേലെറിടഫധ്യാണ് ക്ലസീനര്

448
4
51
202
4
1
4
4
4
98
2
31
3
27
1
4
72
45
1
4
4
2
2
1
1
3
744
14
33
53
2
1
4
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42
43

ടഡധ്യാബറി
പധ്യാര്ട്ടേത് കടേയം പനയറിയം ടബധ്യാര്ഡത് കററര്

3
1
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ഭധ്യാഗയം - 3
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അധധധ്യായയം - 6
പപധ്യാതുവധ്യായ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്

6.1

ഈ പ്രവൃതറി പഠനതറിപന്റെ പ്രധധ്യാന ഉടദ്ദേശധയം വറിവറിധ വകുപ്പുകള് തമറിലയം

വകുപ്പുകളറിപലെ

പസെക്ഷനുകള്

തമറിലയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറില്

നറിലെനറിന

വരുന്നെ

അസെന്തുലെറിതധ്യാവസ്ഥ പരറിഹരറിചത് പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപന്റെ പ്രവര്തനയം
കൂടുതല് പമചപപടുത്തുവധ്യാന് ഉതകുന്നെ ശറിപധ്യാര്ശകള് സെമര്പറിക്കുക എനളതധ്യാണത്.
സെധ്യാധധ്യാരണഗതറിയറില്

ഒരു

പ്രവൃതറിപഠനയം

നടേത്തുടമ്പധ്യാള്

സ്ഥറിതറിവറിവര

ടശഖരണടവളയറില് പ്രസ്തുത വകുപറിപന സെയംബനറിചത് ശദ്ധയറില്പപടുന്നെ പപധ്യാതുവധ്യായ
പ്രശ്നങ്ങപളക്കുററിചത് അവയ്ക്കുള പരറിഹധ്യാരനറിര്ടദ്ദേശങ്ങപളക്കുററിച്ചുയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ററിടപധ്യാര്ട്ടുകളറില് പരധ്യാമര്ശറികധ്യാറുണ്ടത്. സെമറിതറികത് സെമര്പറിച കരടേത്
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിലയം പ്രസ്തുത രസീതറിയറിലള പപധ്യാതുവധ്യായ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ഉണ്ടധ്യായറിരുന. ആയതത്
സെമറിതറി വറിശദമധ്യായറി പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേ കൂടേറി അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് സെമറിതറി പസെക്രടട്ടേററിയററിപന്റെ പ്രവര്തനയം
കൂടുതല് പമചപപടുത്തുന്നെതറിനത് ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിട്ടുള പപധ്യാതുവധ്യായ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്
സെമര്പറിക്കുന.
സ്ഥലെ മധ്യാറ മധ്യാനദണ്ഡയം .
6.2

പസെക്രടട്ടേററിടയററിപലെ ടജധ്യാലെറിയപടേ സെസ്വഭധ്യാവമനുസെരറിച്ചു ഓടരധ്യാ വകുപ്പുയം

ഓടരധ്യാ സെസീറ്റുയം ആക്ടുകളയം നറിയമങ്ങളയം, ബജറത് തുടേങ്ങറി വധതധസമധ്യായ വറിഷയങ്ങളധ്യാണത്
കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതത്. ഒരു സെസീററിടലെകത് നറിടയധ്യാഗറികപപട്ടേ ആൾ ആ സെസീറ്റുമധ്യായറി
ബനപപട്ടേ ടജധ്യാലെറികൾ പഠറിച്ചു വരുന്നെ സെമയത്തു തപന്നെ അടദ്ദേഹപത ടവപറ
സെസീററിടലെകത് നറിടയധ്യാഗറിക്കുന്നെ രസീതറി പലെടപധ്യാഴയം കണവരുന. കൃതധമധ്യായ സ്ഥലെയം മധ്യാറ
മധ്യാനദണ്ഡയം നറിലെവറിലെറില്ലധ്യാതതറിനധ്യാല് ചറിലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥർകത് ഏതു സെമയത്തുയം സ്ഥധ്യാന
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ചലെനയം

ഉണ്ടധ്യാകുപമന്നെ

അവസ്ഥ

നറിലെനറിൽക്കുന.

അതുപകധ്യാണ

തപന്നെ

നറിടയധ്യാഗറികപപടുന്നെ പലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുയം ആ സെസീററിപലെ ടജധ്യാലെറി പഠറിക്കുന്നെതറിടനധ്യാ
പചയ്യുന്നെതറിടനധ്യാ ആതധ്യാർത്ഥത കധ്യാണറികധ്യാത അവസെരങ്ങളയം ഉണ്ടധ്യാകുന. ഈ
വസ്തുതകളപടേ പവളറിചതറില് പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ സ്ഥലെയം മധ്യാറയം
സെയംബനറിചത് വധകമധ്യായ മധ്യാനദണ്ഡയം രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.
6.3

ടമല് വറിഷയയം പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി ജസീവനകധ്യാരുപടേ സ്ഥലെയം മധ്യാറതറിനത്

ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ സെമയപരറിധറി നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന.
ക്രമ
നമ്പര്

തസറിക

അടപക്ഷകപന്റെ
അടപക്ഷ പ്രകധ്യാരയം

നറിര്ബനറിത
സ്ഥലെയം മധ്യാറയം

1.

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

3 വര്ഷയം

5 വര്ഷയം

2.

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്

3 വര്ഷയം

5 വര്ഷയം

3.

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി

2 വര്ഷയം

3 വര്ഷയം

4.

പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററി/ 2 വര്ഷയം
ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററി/
അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി/
പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി

3 വര്ഷയം

5.

മറ്റു തസറികകള്

5 വര്ഷയം

6.4

3 വര്ഷയം

ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ സെന്ദര്ഭങ്ങളറില് മുകളറില് പകധ്യാടുതറിട്ടുള

സെമയപരറിധറി പധ്യാലെറികധ്യാപത സ്ഥലെയം മധ്യാറയം നടേതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• ബനപപട്ടേ പസെക്രട്ടേററിയപടേടയധ്യാ മറ്റു ടമലടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേടയധ്യാ കുററിപറിപന്റെ
അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് മധ്യാത്രടമ മുകളറില് പകധ്യാടുതറിട്ടുള സെമയ പരറിധറിയറില് നറിനയം
വധതറിചലെറിചത് ഒരു ജസീവനകധ്യാരപന സ്ഥലെയം മധ്യാറ്റുന്നെതറിനുള ഫയല് ആരയംഭറികധ്യാവ.
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• മടറപതങറിലയം

കധ്യാരണതധ്യാല്

മധ്യാടറണ്ടതുപണ്ടങറില്

സ്ഥലെയം

ഏപതങറിലയം
മധ്യാറയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപന

നറിര്ടദ്ദേശറിച്ചു

പകധ്യാണള

സ്ഥലെയം
ഫയലെറില്

വധകമധ്യായ കധ്യാരണയം ടരഖപപടുടതണ്ടതധ്യാണത്.
• ടമല്പറഞ്ഞ

രസീതറിയറിലള

സ്ഥലെയം

മധ്യാറയം

ബഹ.

മുഖധമനറിയപടേ

അയംഗസീകധ്യാരടതധ്യാടു കൂടേറി മധ്യാത്രടമ നടേത്തുവധ്യാന് പധ്യാടുള.
6.5

അനധത്ര ടസെവന വധവസ്ഥയറിലയം എകത്-ടകഡര് തസറികകളറിലയം ടജധ്യാലെറി

പചയ വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര സെയംബനറിചറിടേടതധ്യാളയം ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ മധ്യാര്ഗ്ഗ
നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് അവലെയംബറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• പ്രസ്തുത ജസീവനകധ്യാപര അടേറികടേറി തറിരറിപക വറിളറിക്കുന്നെതു മൂലെയം പ്രസ്തുത വകുപറിപലെ
ടജധ്യാലെറി ടദധ്യാഷകരമധ്യായറി ബധ്യാധറികപപടേധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• പലെടപധ്യാഴയം അനധത്ര ടസെവന വധവസ്ഥയറിലയം മറ്റുയം നറിയമറികപപടുന്നെ ജസീവനകധ്യാര്
ഒരു വര്ഷ കധ്യാലെധ്യാവധറി പൂര്തറിയധ്യാക്കുന്നെതറിനു മുന്പു തപന്നെ പ്രടമധ്യാഷന്
ആകുകയയം അവപര അനധത്ര ടസെവനതറില് നറിനയം പപപട്ടേന്നെത് തറിരറിപക
വറിളറിക്കുകയയം പചയ വരുന.

ഇതത് പ്രസ്തുത വകുപറിപന ടദധ്യാഷകരമധ്യായറി

ബധ്യാധറിക്കുന. ആയതറിനധ്യാല് ഇപ്രകധ്യാരയം സ്ഥധ്യാനകയറയം ലെഭറിക്കുന്നെ ജസീവനകധ്യാപര
പ്രടമധ്യാഷനു ടശഷവയം പഡപന്യൂടട്ടേഷനറില് തുടേര്ന പകധ്യാണ്ടത് ഒരു വര്ഷ കധ്യാലെധ്യാവധറി
പൂര്തറിയധ്യാക്കുവധ്യാന് അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
• ടകരളതറിനു

പുറത്തുള

തസറികകളറിപലെ

നറിയമനതറിനത്

ടമല്പറഞ്ഞ

സെമയപരറിധറി ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഇ - ഓഫസീസെത് നടേപറിലെധ്യാകറിയതറിപലെ ടപധ്യാരധ്യായ്മെകള്
6.6

നറിലെവറില് പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഫയലകള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനത്

ഉപടയധ്യാഗറിച്ചു വരുന്നെ ഇ-ഓഫസീസെത് ടസെധ്യാഫത്-പവയററില് വളപരയധറികയം ടപധ്യാരധ്യായ്മെകള്
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ഉപണ്ടനയം ആയതത് ജസീവനകധ്യാരുപടേ കധ്യാരധക്ഷമതപയ ബധ്യാധറിക്കുകയയം പചയ്യുന്നെതധ്യായറി
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ചൂണ്ടറികധ്യാട്ടേറിയറിരുന.

24.08.2013-പലെ സെ.ഉ.

(കക) നമ്പര്. 10/2013/വറിസെവ പ്രകധ്യാരയം പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ എല്ലധ്യാ വകുപ്പുകളറിലയം
നധ്യാഷണല് ഇന്ടഫധ്യാര്മധ്യാററികത് പസെന്റെററിപന്റെ (NIC) ഇ-ഓഫസീസെത് ടസെധ്യാഫത് പവയററിപന്റെ
സെഹധ്യായടതധ്യാപടേ ഇലെടകധ്യാണറികത് ഫയല് സെയംവറിധധ്യാനയം നടേപറിലെധ്യാകറിയറിരറിക്കുകയധ്യാണത്.
വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധയറില് ടലെധ്യാകയം കകവരറിച പുടരധ്യാഗതറി പ്രടയധ്യാജനപപടുതറി
ഫയല്

നസീകയം

തസ്വരറിതപപടുത്തുക

എന്നെ

ഉടദ്ദേശധടതധ്യാപടേയധ്യാണത്

ഇ-ഓഫസീസെത്

നടേപറിലെധ്യാകറിയപതങറിലയം ഈ ടസെധ്യാഫത് പവയര് പകധ്യാണ ഉടദ്ദേശറിച ലെക്ഷധയം ടനടേറിയറിട്ടേറില്ല
എന്നെ ആടക്ഷപതറില് കഴെമ്പുപണ്ടന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
6.7

ഇ-ഓഫസീസെത് നധ്യാളറിതുവപര തുടേര്ന വന്നെറിരുന്നെ ഫയല് ടപ്രധ്യാസെസെറിയംഗത്

രസീതറിയമധ്യായറി വളപരയധറികയം വധതധധ്യാസെമുള ഒരു സെയംവറിധധ്യാനമധ്യാണത്.

ഈ ടസെധ്യാഫത്-

പവയററിപന്റെ ടവഗത വളപര കുറവധ്യാപണനയം പലെടപധ്യാഴയം സെറിസ്റ്റയം പ്രവര്തനരഹറിതയം
ആകുന്നെ

അവസ്ഥ

വളപരയധറികയം

ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതത്

പ്രതറികൂലെമധ്യായറി

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ
ബധ്യാധറിക്കുന്നെതത്

പ്രശ്നമധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

ഫയല്

വളപര

നസീകതറിപന

ബുദ്ധറിമുട്ടുണ്ടധ്യാക്കുന്നെ

കൂടേധ്യാപത ഇതറിപലെ template ഉപടയധ്യാഗറിചത്

കരടുകളയം മറ്റുയം തയധ്യാറധ്യാക്കുടമ്പധ്യാള് ടപജത് ടലെഔട്ടേറില് പചററിയ മധ്യാറയം വരുതറി കരടേറിപലെ
ടപജുകളപടേ എണ്ണയം ക്രമസീകരറിക്കുവധ്യാനുയം
തയധ്യാറധ്യാകല്

പ്രക്രറിയയറില്

സെധ്യാധറികധ്യാപത വരുന.

വപളരയധറികയം

കധ്യാലെതധ്യാമസെതറിനത്

ഇതത് കരടേത്
ഇടേയധ്യാക്കുന.

പലെടപധ്യാഴയം അയംഗസീകരറിചത് കരടേത് വസീണയം കടേപത് പചയത് പഫയര് ടകധ്യാപറി എടുടകണ്ടറി
വരുന്നെ അവസ്ഥയ്ക്കുയം കധ്യാരണമധ്യാകുന.
6.8

ടമല് വറിവരറിച സെധ്യാഹചരധങ്ങളപടേ പശധ്യാതലെതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിച പ്രകധ്യാരയം ടവഗതയയം

കധ്യാരധക്ഷമതയമുള

ഒരു

ഇലെടകധ്യാണറികത് ഫയല് ടപ്രധ്യാസെസെറിയംഗത് സെയംവറിധധ്യാനതറിടലെയത് പസെക്രടട്ടേററിയറത്
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മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
വകുപ്പുകളറിലയം

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം അടത ടസെധ്യാഫത് പവയര് തപന്നെ ഫസീല്ഡത്

നടേപറില്

വരുത്തുകയധ്യാപണങറില്

കതറിടേപധ്യാടുകളറിപലെ

ടവഗതയയം

വളപരയധറികയം വര്ദ്ധറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം.
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്കത് നറിര്ബനറിത കയംപന്യൂട്ടേര് പരറിശസീലെനയം നല്കുക
6.9

പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഇ-ഫയല് സെയംവറിധധ്യാനയം നടേപറില് വന്നെതറിനു ടശഷയം

അവരുപടേ കടേപറിയംഗറിപലെ ടവഗത അവരുപടേ പ്രവര്തന ടശഷറിപയ സെസ്വധ്യാധസീനറിക്കുന്നെ
ഏറവയം

പ്രധധ്യാനപപട്ടേ

ഘടേകങ്ങളറിപലെധ്യാന്നെധ്യായറി

മധ്യാററിയറിരറിക്കുകയധ്യാണത്.

ഈ

സെധ്യാഹചരധതറില് ജസീവനകധ്യാര്കത് കടേപറിയംഗത് പരറിശസീലെനയം നല്കുന്നെതു സെയംബനമധ്യായറി
ചുവപടേ പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
സെമര്പറിചറിരുന.
•

വറിരമറിക്കുവധ്യാന്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്ക്കുയം

രണ

വര്ഷതറില്

കൂടുതല്

മലെയധ്യാളയം, ഇയംഗസീഷത്

ബധ്യാകറിയള

ഭധ്യാഷകളറില്

എല്ലധ്യാ

word processing

പചയ്യുന്നെതറിനുള നറിര്ബനറിത പരറിശസീലെനയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്
•

word processing പരസീശസീലെനതറിപനധ്യാടുവറില് പരസീക്ഷയയം നടേടതണ്ടതധ്യാണത്.
ഈ പരസീക്ഷ പധ്യാസെധ്യാകധ്യാതവപര വസീണയം പരസീശസീലെനതറിനത് അയടയണ്ടതധ്യാണത്.
അവര് ആതധനറികമധ്യായറി പരസീക്ഷ പധ്യാസധ്യാകുന്നെതു വപര ഈ പരറിപധ്യാടേറി
തുടേടരണ്ടതധ്യാണത്. ടമല്പറഞ്ഞ പരസീക്ഷയധ്യായറി നറിലെവറില് പക.ജറി.ടേറി. ടലെധ്യാവററിനത്
നറിശയറിചറിട്ടുള

ടവഗത

അടേറിസ്ഥധ്യാന

മധ്യാനദണ്ഡമധ്യായറി

സെസ്വസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
• ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല്

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ

ടസെവനയം

ലെഭധമധ്യായറിട്ടുള

ഓഫസീസെര്മധ്യാപര ടമല്പറഞ്ഞ നറിര്ബനറിത പരറിശസീലെനതറിപന്റെ പരറിധറിയറില്
നറിനയം ടവണപമങറില് ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
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• നറിലെവറില് കടേപറിയംഗത് അററിയധ്യാവന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപര പരറിശസീലെനയം കൂടേധ്യാപത
തപന്നെ പരസീക്ഷയറില് പപങടുക്കുവധ്യാന് അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
6.10

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് പരറിടശധ്യാധറിച

സെമറിതറി പ്രസ്തുത നറിര്ടദ്ദേശങ്ങടളധ്യാടേത് ടയധ്യാജറിക്കുന.
ടപധ്യാസ്റ്റത് ഷറിഫറിയംഗത്
6.11

പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഓഫസീസെര് തലെതറിലള തസറികകള്

ഒരു വകുപറില് നറിനയം മപറധ്യാരു വകുപറിടലെയത് ഷറിഫത് പചയ്യുന്നെ പ്രവണത പപധ്യാതുഭരണ
പസെക്രടട്ടേററിയററില് നറിലെനറില്ക്കുനപണ്ടനയം ഇതത് നറിരുതധ്യാഹപപടുടതണ്ടതധ്യാപണനയം
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന. ഈ വറിഷയയം സെമറിതറി
ഗഹനമധ്യായറി പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.
നറിര്ണ്ണയറിചറിട്ടുളതത്
കണകറിപലെടുതധ്യാണത്.

ഓടരധ്യാ തലെതറിലമുള ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ആവശധകത

പ്രസ്തുത
പലെ

വകുപറിപലെ
വകുപ്പുകളറിലയം

ആ

തസറികയപടേ

ഓഫസീസെര്മധ്യാര്

സ്റ്റധ്യാറന്യൂട്ടേററി

ആവശധകത
ഹറിയററിങത്

ഓഫസീസെര്മധ്യാരധ്യായറി പ്രവര്തറിച്ചു വരുനണ്ടത്. ബനപപട്ടേ നറിയമതറില് ഒരു പ്രടതധക
റധ്യാങറില് കുറയധ്യാത ഓഫസീസെര് ഹറിയററിയംഗത് ഓഫസീസെറധ്യായറി പ്രവര്തറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത്
വധവസ്ഥ

പചയറിട്ടുണ്ടധ്യായറിരറിക്കുയം.

അതു

കൂടേധ്യാപത

നറിയമസെഭയമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

ടസ്റ്ററത്പമന്റുകളറില് ഒപറിടുന്നെതത് ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി റധ്യാങറില് കുറയധ്യാത ഓഫസീസെര്
ആയറിരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഈ വസ്തുതകപളല്ലധ്യായം പരറിഗണറിചധ്യാണത് ഓടരധ്യാ വകുപറിലയം ഏതത്
വറിഭധ്യാഗതറില്പപട്ടേ ഓഫസീസെറുപടേ ആവശധമധ്യാണുളപതന്നെത് കണകധ്യാകറിയറിട്ടുളളതത്.
6.12

ടമല് സെധ്യാഹചരധതറില് തസറിക ഷറിഫത് പചയ്യുന്നെ പ്രവണത കഴെറിവതുയം

ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

ഏപതങറിലയം വകുപറില്

ഏപതങറിലയം ഒരു വധകറിയപടേ ടസെവനയം നറിലെനറിര്ടതണ്ടതത് അതധധ്യാവശധമധ്യാപണങറില്
സ്ഥലെയം മധ്യാറയം മുടഖന ആയതത് ക്രമസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഒഴെറിച്ചൂ കൂടേധ്യാന് കഴെറിയധ്യാത

സെധ്യാഹചരധതറില് തസറികകള് ഷറിഫത് പചടയണ്ടറി വരറികയധ്യാപണങറില് ടമല്പറഞ്ഞ
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വറിഷയങ്ങള് എല്ലധ്യായം തപന്നെ കണകറിപലെടുടകണ്ടതുയം സ്റ്റധ്യാറന്യൂട്ടേററി ഓഫസീസെര്മധ്യാപരന്നെ
നറിലെയറിലയം ടബധ്യാര്ഡയംഗങ്ങള് എന്നെ രസീതറിയറിലമുള ഉതരവധ്യാദറിതസ്വങ്ങള് ഇവപയല്ലധ്യായം
പ്രസ്തുത വകുപറിടലെയത് പകധ്യാണ വരുന്നെ തസറികയറിപലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥനത് സെധ്യാധറിക്കുപമന്നെത്
ഉറപ്പു വരുതറിപകധ്യാണ മധ്യാത്രടമ തസറികകള് ഷറിഫത് പചയധ്യാന് പധ്യാടുളപവനയം ശറിപധ്യാര്ശ
പചയ്യുന.
ജസീവനകധ്യാര്ക്കുള പരറിശസീലെനയം
6.13

കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായ സെറിവറില് സെര്വസീസെത് പടുത്തുയര്ത്തുക എന്നെ ലെക്ഷധതറില്

ഏറവയം പ്രധധ്യാനപപട്ടേ ഒന്നെധ്യാണത് ജസീവനകധ്യാര്ക്കുള പരറിശസീലെനയം. ടസെവന ടമഖലെയറില്
ജസീവനകധ്യാരുപടേ പ്രധ്യാപ്തറി (Aptitude) പമചപപടുത്തുന്നെതറിടനധ്യാപടേധ്യാപയം ടജധ്യാലെറിടയധ്യാടുള
അവരുപടേ സെമസീപനതറിലയം (Attitude) ആശധ്യാസെധകരമധ്യായ മധ്യാറങ്ങള് പകധ്യാണ വരുവധ്യാന്
പരറിശസീലെനതറിലൂപടേ സെധ്യാധറിക്കുന. ഈ വസ്തുതതകള് പരറിടശധ്യാധറിച ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

പരറിശസീലെന

പമചപപടുടതണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.

പരറിപധ്യാടേറികള്

കൂടുതല്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ ശറിപധ്യാര്ശകളപടേയയം സെമറിതറിയപടേ വറിലെയറിരുതലെറിപന്റെയയം അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്
സെമറിതറി

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

പരറിശസീലെനയം

സെയംബനറിചത്

ചുവപടേ

പകധ്യാടുതറിരറിക്കുന്നെ

സെമര്പറിക്കുന.
•

ജസീവനകധ്യാരുപടേ സ്ഥലെയം മധ്യാറങ്ങളയം മറ്റുയം നടേക്കുടമ്പധ്യാള് അവപര നറിടയധ്യാഗറിക്കുന്നെ
വകുപ്പുകളറിപലെ

വറിഷയങ്ങപള

അധറികരറിച്ചുള

പരറിശസീലെനങ്ങള്കത്

നറിര്ബനമധ്യായയം അയടയണ്ടതധ്യാണത്. ഓടരധ്യാ വര്ഷവയം ഓടരധ്യാ ജസീവനകധ്യാരനുയം
നറിര്ബനമധ്യായയം

പപങടുതറിരറിടകണ്ട

പരറിശസീലെനങ്ങളപടേ

എണ്ണയം

നറിശയറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി വറിദഗത്ധരധ്യായ ToT യറില് പ്രഗത്ത്ഭരധ്യായ
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ ടസെവനയം പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. പപധ്യാതുഭരണ
പസെക്രടട്ടേററിയററില്

ToT

യറില്

പരറിശസീലെനയം

സെറിദ്ധറിചവരുപടേ

ടസെവനയം
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ഉപടയധ്യാഗറിചത് virtual IT cadre-പന്റെ മധ്യാതൃകയറില് ഒരു Virtual Training Cadre
രൂപസീകരറിടകണ്ടതുയം നറിലെവറില് നടേന വരുന്നെതുമധ്യായ ട്രയറിനറിയംഗത് ടമധ്യാഡന്യൂളകള്
കധ്യാലെഘട്ടേതറിനനുസെരറിചത് അടേറിയനറിരമധ്യായറി പരറിഷരറിക്കുന്നെതറിനുള നടേപടേറികള്
സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
•

ഒരു തസറികയറിടലെയത് സ്ഥധ്യാനകയറയം നല്കുന്നെതറിനു മുന്പു തപന്നെ പ്രസ്തുത
തസറികയറിപലെ ടജധ്യാലെറികപളക്കുററിചത് പപധ്യാതുവധ്യായ പരറിചയയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഉദധ്യാഹരണതറിനത് പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറധ്യായറി സ്ഥധ്യാനകയറതറിനുള പസെലെകത്
ലെറിസ്റ്ററില് ഉള്പപട്ടേ ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെറിനത് പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ ടജധ്യാലെറിയപടേ
സെസ്വഭധ്യാവയം, ഉതരവധ്യാദറിതസ്വയം എന്നെറിവ സെയംബനറിചത് നറിര്ബന പരറിശസീലെനയം
നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.

ഈ

പരറിശസീലെനയം

കഴെറിയടമ്പധ്യാള്

നറിശറിത

മധ്യാനദണ്ഡമനുസെരറിച്ചുള പരസീക്ഷ നടേടതണ്ടതധ്യാണത്. പപ്രധ്യാടബഷന് ഡറിക്ലയര്
പചയ്യുന്നെതറിനത്
പരസീക്ഷയറില്

ഈ

പരസീക്ഷ

പധ്യാസെധ്യാടകണ്ടതത്

വറിജയറികധ്യാതവര്കത്

വസീണയം

നറിര്ബനമധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.

പരറിശസീലെനതറിനത്

അവസെരയം

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
•

അസെറിസ്റ്റന്റെത് മുതല് പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി വപരയള എല്ലധ്യാ ജസീവനകധ്യാര്ക്കുയം
വര്ഷതറില് 15 ദറിവസെയം നറിര്ബനറിത പരറിശസീലെനയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.

•

പസെക്രടട്ടേററിയററില് എന്ട്രറി ടകഡററില് നറിയമറികപപടുന്നെ ഉടദധധ്യാഗധ്യാര്ത്ഥറികള്കത്
പരധധ്യാപ്തമധ്യായ കധ്യാലെയളവത് ഇന്ഡക്ഷന് ട്രയറിനറിയംഗത് നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.

ഇതത്

പസെക്രടട്ടേററിയറത് പരസീശസീലെന ടകനതറില് വചത് അര ദറിവസെയം (അര ദറിവസെയം
പസെക്ഷനുകളറിൽ പ്രവർതറിപയടുടകണ്ടതധ്യാണത്) വസീതയം തുടേര്ചയധ്യായ 45 പ്രവൃതറി
ദറിവസെയം

നല്ടകണ്ടതുയം

അതറിനു

ടശഷയം

പരസീക്ഷ

പരറിശസീലെനയം

നല്കുകയയം

നറിശറിത

നടേത്തുകയയം

പരസീക്ഷയറില്

വറിജയറികധ്യാതവപര

നടേടതണ്ടതുമധ്യാണത്.

മധ്യാനദണ്ഡതറിനനുസെരറിചത്
വസീണയം

പരസീക്ഷ

പരറിശസീലെനതറിനത്
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അയടയണ്ടതുമധ്യാണത്.
ഡറിപധ്യാര്ട്ടേത്പമന്റെത്

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം

പരസീക്ഷകള്

നറിര്ബനമധ്യായയം

ഉള്പപപടേയള

പധ്യാസെധ്യാടകണ്ട

വറിഷയങ്ങളറില്

പരറിശസീലെനയം

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.
മധ്യാനുവലകളപടേ പരറിഷരണയം
6.14

നറിലെവറില്

പസെക്രടട്ടേററിയററിപന്റെ

പ്രവര്തനയം

അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യാകറിയറിരറിക്കുന്നെതത് പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഓഫസീസെത്

മധ്യാനുവല്, റൂള്സെത് ഓഫത്

ബറിസെറിനസെത്, പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഇന്സ്ട്രേക്ഷന് എന്നെറിവപയ അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യാകറിയധ്യാണത്.
ഇവ യഥധ്യാകധ്യാലെയം പരറിഷരറിക്കുന്നെതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല. ഉദധ്യാഹരണതറിനത് പസെക്രടട്ടേററിയറത്
മധ്യാനുവല് പ്രകധ്യാരയം ഫയല് ഫറിസെറികലെധ്യായറിട്ടേത് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ രസീതറിയധ്യാണത് ഉളതത്.
ഇവ കധ്യാലെധ്യാനുസൃതമധ്യായറി പരറിഷരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപത്

അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടേറിരുന.

ഇലെടകധ്യാണറികത്

ഫയല്

ടപ്രധ്യാസെസെറിയംഗത്

സെയംവറിധധ്യാനതറിലൂപടേ ഫയലകള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ കധ്യാരധയം ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത്
പസെക്രടട്ടേററിയറത്

മധ്യാനുവല്

പരറിഷരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത്

സെമറിതറി

നറിര്ടദ്ദേശറിക്കുന.

ഏപതങറിലയം തരതറിലള ഫയലകള് നറിര്ബനമധ്യായയം ഫറിസെറികലെധ്യായറി കകകധ്യാരധയം
പചടയണ്ട ആവശധമുപണ്ടങറില് അകധ്യാരധവയം മധ്യാനുവലെറില് ഉള്പപടുടതണ്ടതധ്യാണത്.
6.15

പസെക്രടട്ടേററിയറത് മധ്യാനുവല് കൂടേധ്യാപത ടകരള സെര്വസീസെത് റൂള്സെത് , അകഹൗണ്ടത്

ടകധ്യാഡത്, ഫറിനധ്യാന്ഷധല് ടകധ്യാഡത്, ട്രഷററി ടകധ്യാഡത് എന്നെറിവയറിലയം വറിവര സെധ്യാടങതറിക
വറിദധയപടേ

ഉപടയധ്യാഗയം

നടേടതണ്ടതധ്യാണത്.

കൂടേറി

മധ്യാററിയ

ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത്

സെധ്യാഹചരധതറില്

ടവണ്ട

ഏപതധ്യാപക

പരറിഷരണയം

രജറിസ്റ്ററുകളധ്യാണത്

നറിര്ബനമധ്യായയം സൂക്ഷറിടകണ്ടതത് എന്നെതു സെയംബനറിച വധകമധ്യായ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം
ഉണ്ടധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഉപടയധ്യാഗറിചറിരറിക്കുന്നെ

നറിലെവറില് ടമല്പറഞ്ഞ ടകധ്യാഡുകളറിപലെയയം റൂളകളറിപലെയയം
ഭധ്യാഷ

വളപര

കഠറിനമധ്യാണത്.

അതത്

ലെളറിതമധ്യായ

മലെയധ്യാളതറിലയം ഇയംഗസീഷറിലയം ആധറികധ്യാരറികമധ്യായറി പുനനഃപ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
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ഭരണഭധ്യാഷധ്യാ നയയം
6.16

ടകരള

സെയംസ്ഥധ്യാനപത

നറിര്ബനമധ്യാകറിപകധ്യാണ്ടത്

ഉതരവകളയം

ഔടദധധ്യാഗറിക
മറ്റുയം

ഭധ്യാഷയധ്യായറി

പുറപപടുവറിചറിട്ടുപണ്ടങറിലയം

ആയതത് പൂര്ണ്ണമധ്യായയം നടേപറിലെധ്യാകറിയതധ്യായറി കധ്യാണുന്നെറില്ല.
മധ്യാത്രമധ്യായറി

പുറപപ്പുടേവറിക്കുന്നെതധ്യായറി

ഇടപധ്യാഴയം

പലെ സെര്കധ്യാര് വകുപ്പുകളയം

ഇടപധ്യാഴയം പലെ ഉതരവകളയം പസ്പെഷധല് റൂളകളയം വറിജധ്യാപനങ്ങളയം
ഇയംഗസീഷറില്

മലെയധ്യാളയം

ഇടപധ്യാഴയം

ശദ്ധയറില്പപട്ടേറിട്ടുപണ്ടനയം

ആയതറിനധ്യാല് ഭരണഭധ്യാഷ സെയംബനറിചത് നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് കൃതധമധ്യായറി പധ്യാലെറിക്കുനപവന്നെത്
ഉറപ്പുവരുടതണ്ടതധ്യാപണന്നെത്
അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടേറിരുന.
പുറപപടുവറിടകണ്ട
നറിര്വ്വചറിടകണ്ടതുയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

ഈ സെധ്യാഹചരധതറില് നറിര്ബനമധ്യായയം ഇയംഗസീഷത് ഭധ്യാഷയറില്
ഉതരവകൾ

അവപയധ്യാഴെറിപകയള

ഏപതധ്യാപകയധ്യാപണന്നെത്
എല്ലധ്യാ

വറിഷയങ്ങളയം

വധകമധ്യായറി
നറിര്ബനമധ്യായയം

മലെയധ്യാളതറില് തപന്നെ കകകധ്യാരധയം പചയ്യുനപവന്നെത് ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതുമധ്യാണത്.
ഇപ്രകധ്യാരയം ഏപതങറിലയം ഉതരടവധ്യാ വറിജധ്യാപനടമധ്യാ ഇയംഗസീഷറില് മധ്യാത്രമധ്യായറിട്ടേധ്യാണത്
പ്രസെറിദ്ധസീകരറിക്കുവധ്യാന്

ഉടദ്ദേശറിക്കുന്നെപതങറില്

ആയതറിനുള

സെധ്യാഹചരധയം

വധകമധ്യാകറിപകധ്യാണ്ടത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര (ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ) വകുപറിപന്റെ
മുന്കൂര് അനുമതറി കരസ്ഥമധ്യാകറിയതറിനു ടശഷയം മധ്യാത്രടമ അതരയം ഉതരവത്
പുറപപടുവറിക്കുവധ്യാന് പധ്യാടുള എന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

ഇതു കൂടേധ്യാപത

ഓഫസീസുകളപടേ പ്രവര്തനതറിനത് അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യാടകണ്ട ടകധ്യാഡുകളയം ചട്ടേങ്ങളയം
മധ്യാനുവലകളയം

ലെളറിതമധ്യായ

പ്രസെറിദ്ധസീകരറിക്കുന്നെതറിനുള

ഭധ്യാഷയറില്
നടേപടേറികള്

പരറിഭധ്യാഷപപടുതറി

സെമയബനറിതമധ്യായറി

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം

ജസീവനകധ്യാര്ക്കുള ഡറിപധ്യാര്ട്ടേത്പമന്റെത് പരസീക്ഷകള്ക്കുള ടചധ്യാദധങ്ങള് 2020 ജൂകലെ
മുതലള പരസീക്ഷകള്കത് ദസ്വറിഭധ്യാഷധ്യാ രൂപതറില് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതറിനുള നടേപടേറികള്
അടേറിയനറിരമധ്യായറി സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
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പപന്റെന്സെറി ററിവന്യൂ
6.17

പകട്ടേറികറിടേക്കുന്നെ ഫയലകള് തസീര്പധ്യാക്കുന്നെതറിനത് പ്രടതധക നടേപടേറികള്

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടേറിരുന.
പലെടപധ്യാഴെധ്യായറി നടേനവരുന്നെ ഫയല് തസീര്പധ്യാകല് യജങ്ങളപടേ യഥധ്യാര്ത്ഥ ഫലെയം
തുടേര്നയം ജനങ്ങള്കത് ലെഭറികണപമങറില് ഇപതധ്യാരു തുടേര് പ്രക്രറിയയധ്യായറി മധ്യാടറണ്ടതത്
അതധധ്യാവശധമധ്യാണത്. അതറിനധ്യായറി രണ്ടധ്യായം ഘട്ടേ സൂപര് കവസെററി ഓഫസീസെര് തലെതറില്
ഓടരധ്യാ മധ്യാസെവയം പസെക്ഷനുകളറിപലെ ഫയലെറിപന്റെ പപന്റെറിയംഗത് സ്ഥറിതറി പരറിടശധ്യാധറിടകണ്ടതുയം
ആയതത് സെമയബനറിതമധ്യായറി തസീര്പധ്യാക്കുന്നെതറിനുള നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിക്കുന്നെതത്
ഉചറിതമധ്യായറിരറിക്കുയം. പ്രസ്തുത ററിവന്യൂ കൃതധമധ്യായറി നടേക്കുനണ്ടത് എന്നെ കധ്യാരധയം വകുപത്
പസെക്രട്ടേററിമധ്യാർ ഉറപധ്യാക്കുന്നെതുയം, ഓടരധ്യാ മധ്യാസെവയം ഒരു നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട ദറിവസെയം ഇപ്രകധ്യാരമുള
ററിവന്യൂവറിനധ്യായറി മധ്യാററി വടയണ്ടതധ്യാപണനയം സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
ഓര്മക്കുററിപ്പുകള് അനഹൗപചധ്യാരറിക രസീതറിയറില് നടേതധ്യാന് അനുവദറിക്കുക .
6.18

നറിലെവറില് വകുപ്പുകള് തമറിലയം വകുപറിനുളറിപലെ പസെക്ഷനുകള് തമറിലയം

ഓര്മക്കുററിപ്പുകളയം അനഹൗടദധധ്യാഗറിക കുററിപറിപന്റെ രൂപതറിലെധ്യാണത് നടേതറിവരുന്നെതത്. ഇതത്
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപരയധറികയം വര്ദ്ധറിപറിക്കുനപവനയം ആയതത് മറ്റുയം അനഹൗപചധ്യാരറികമധ്യായ
രസീതറിയറില് നടേത്തുന്നെതറിനത് അനുവദറികണപമനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്
നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന.
6.19
പമയറില്/

ടമല് നറിര്ടദ്ദേശയം പരറിടശധ്യാധറിച സെമറിതറി അസെറിസ്റ്റന്റെത് തലെതറില് തപന്നെ ഇഎസെത്.എയം.എസെത്.

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാപണനയം

ടപധ്യാലളവയറിലൂപടേ
ടനരറിട്ടേത്

ഓര്മറിപറിച

കുററിടകണ്ടതധ്യാപണനയം ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.

ഓര്മറിപറികല്
ടശഷയം

വറിവരയം

നടേത്തുവധ്യാന്
ഫയലെറില്

- 152 -

തസറികളപടേ എണ്ണയം കൃതധമധ്യായറി നറിര്വ്വചറിക്കുക
6.20

നറിലെവറിപലെ

പ്രവൃതറിപഠനതറില്

പ്രവര്തറിച്ചുവരുന്നെ

വകുപ്പുകപളയധ്യാണത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

നറിലെവറിപലെ

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

ടതധ്യാനനപവന്നെത്
പപധ്യാതുഭരണ

പഠനവറിടധയമധ്യാകറിയതത്.

ടകഡര്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

പസെക്രടട്ടേററിയററിപന്റെ

തസറികകളപടേ

എണ്ണവയം

ഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിനുളറില്

തമറില്

പരറിഷധ്യാര

സുഗമമധ്യായ

പപധ്യാതുഭരണ

എണ്ണവയം

നറിലെവറില്

പപധ്യാരുതടകടുളതധ്യായറി

വകുപത്

ചൂണ്ടറികധ്യാട്ടേറിയറിരുന.

പ്രവര്തനതറിനത്

തസറികകളപടേ എണ്ണയം ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് നറിര്ണ്ണയറിചറിട്ടുണ്ടത്.

ആവശധമധ്യായ

അവടയധ്യാപടേധ്യാപയം

പസെക്രടട്ടേററിയററിനു പുറത്തുള ഓഫസീസുകളറില് നറിലെനറില്ക്കുന്നെ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ
ടകഡര് തസറികകപളയയം കൂടേറി ഉള്പപടുതറി പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വറിവറിധ തസറികകളറിപലെ
ടകഡര് പസ്ട്രേങത്തത് പുനര് നറിര്ണ്ണയയം നടേടതണ്ടതധ്യാണത്. പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വറിവറിധ
വറിഭധ്യാഗതറിപലെ തസറികകളപടേ
വറിവരയം

document പചയത്

ആപക എണ്ണയം സെയംബനറിച കൃതധമധ്യായ സ്ഥറിതറി
സൂക്ഷറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം തസറികകപള

സെയംബനറിച വറിവറിധ രജറിസ്റ്ററുകള് ഉള്പപപടേയള ടരഖകള് കൃതധമധ്യായറി സൂക്ഷറിക്കുകയയം
പചടയണ്ടതധ്യാണത്.
ഓഫസീസുകളറിപലെ ഭഹൗതറിക സെഹൗകരധയം പമചപപടുത്തുക
6.21

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ പലെ വകുപ്പുകളറിപലെയയം ഭഹൗതറിക സെധ്യാഹചരധയം വളപര

പരറിതധ്യാപകരമധ്യാണത്.
തസീര്ത്തുയം

നറികുതറി, ഭക്ഷധ-പപധ്യാതുവറിതരണയം ടപധ്യാലള പലെ വകുപ്പുകളയം

അനധ്യാടരധ്യാഗധകരമധ്യായ

വരുന്നെപതനയം

ഭഹൗതറിക

അനരസീക്ഷതറിലെധ്യാണത്

പ്രവര്തറിച്ചു

ഈ വകുപ്പുകളറിപലെ ജസീവനകധ്യാര്കത് ആടരധ്യാഗധ പ്രശ്നങ്ങള് നറിരനരയം

ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതധ്യായറി പരധ്യാതറി ഉയര്ന്നെറിട്ടുള സെധ്യാഹചരധതറില് ആടരധ്യാഗധകരമധ്യായ ഭഹൗതറിക
അനരസീക്ഷയം പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതധ്യാപണനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ചൂണ്ടറികധ്യാട്ടേറിയറിരുന.

എല്ലധ്യാ ജസീവനകധ്യാര്ക്കുയം വധ്യായസെഞധ്യാരയം, വൃതറി,

- 153 -

പവളറിചയം എന്നെറിവയള ഓഫസീസെത് സെഹൗകരധയം ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതധ്യാപണനയം തുറസധ്യായ
വധ്യായ സെഞധ്യാരയം ഉറപ്പു വരുത്തുവധ്യാന് ബുദ്ധറിമുട്ടുള പസെക്ഷനുകളറില് കുറഞ്ഞപക്ഷയം
എയര്

കണ്ടസീഷനറിയംഗത്

സെയംവറിധധ്യാനപമങറിലയം

സ്ഥധ്യാപറികധ്യാന്

ടവണ്ട

നടേപടേറികള്

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണനയം സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
SPARK കൂടുതല് കധ്യാരധക്ഷമമധ്യാക്കുന്നെതറിനധ്യായറി സെര്വര് സ്പെസീഡത് വര്ദ്ധറിപറിക്കുക
6.22

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

ജസീവനകധ്യാരധയം

ഏപറക്കുപറ

SPARK

ടസെധ്യാഫത്

പവയററിപന അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യാകറിയധ്യാണത് പചയ വരുന്നെതത്. ആയതറിപന്റെ സെര്വര് സ്പെസീഡത്
കുറവധ്യായതത് വളപരയധറികയം ബുദ്ധറിമുട്ടേറിനത് കധ്യാരണമധ്യാകുനണ്ടത്. ഈ ടസെധ്യാഫത് പവയററിപന്റെ
ടവഗതക്കുറവത് അകഹൗണ്ടത്സെത് പസെക്ഷനുകളറിപലെ ടജധ്യാലെറികപള വളപര ടദധ്യാഷകരമധ്യായറി
ബധ്യാധറിക്കുനണ്ടത്.

ഇതു മൂലെയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വളപര കൂടുതലെധ്യായറി ജസീവനകധ്യാര്കത്

അനുഭവപപടുനണ്ടത്. ഇടത അവസ്ഥ പസെക്രടട്ടേററിയററിനു പുറത്തുള ഓഫസീസുകളറിലയം
നറിലെവറിലളതധ്യായറി നമുകത് കധ്യാണധ്യാന് കഴെറിയയം.
പവയററിപന്റെ

ടവഗത

വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന്

ആയതറിനധ്യാല് SPARK ടസെധ്യാഫത്

ടവണ്ട

നടേപടേറികള്

അടേറിയനറിരമധ്യായറി

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയറിരുന.
6.23

സെമറിതറി

ഇകധ്യാരധയം

ഗഹനമധ്യായറി

പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.

സെറിസ്റ്റതറിപന്റെ

ടവഗതക്കുറവത് SPARK ടസെധ്യാഫത് പവയററിപന്റെ കധ്യാരധക്ഷമതപയ ടദധ്യാഷകരമധ്യായറി
ബധ്യാധറിക്കുന്നെതധ്യായറി സെമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. ആയതറിനധ്യാല് ഇതറിപന്റെ സെര്വര് സ്പെസീഡത്
വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നെതറിനു ടവണ്ട നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
Establishment വറിഷയങ്ങള്കത് പചകത് ലെറിസ്റ്റത് ഉപടയധ്യാഗറിക്കുക
6.24

പലെടപധ്യാഴയം വകുപ്പു തലെവന്മേധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകളറില് നറിനയം മറ്റുയം ലെഭറിക്കുന്നെ

പ്രടപധ്യാസെലകളറിലയം മറ്റുയം ആവശധമുള വറിവരങ്ങള് എല്ലധ്യായം ഉള്പപടേധ്യാതതു മൂലെയം അധറിക
കതറിടേപധ്യാടുകള് നടേടതണ്ട ആവശധയം ഉണ്ടധ്യാകുന.

ഇതറിനധ്യായറി ഒരു പചകത് ലെറിസ്റ്റത്

തയധ്യാറധ്യാകറി ഉപടയധ്യാഗറിക്കുവധ്യാന് ടവണ്ട നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിക്കുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
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ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ആവശധപപട്ടേറിരുന.

സെമറിതറി ഇകധ്യാരധയം പരറിടശധ്യാധറിച്ചു.

Establishment സെയംബനമധ്യായ വറിഷയങ്ങളറില് ഉളടേകയം പചടയണ്ട ടരഖകള് /
വറിവരങ്ങള് സെയംബനറിച കൃതധമധ്യായ ഒരു പചകത് ലെറിസ്റ്റത് തയധ്യാറധ്യാകറി പരറിടശധ്യാധറിക്കുന്നെതത്
നന്നെധ്യായറിരറിക്കുപമന്നെത്

സെമറിതറി

വറിലെയറിരുത്തുന.

ഇതറിപന്റെ

ഒരു

പകര്പത്

വകുപ്പു

തലെവന്മേധ്യാര്ക്കുയം ലെഭധമധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. പചകത് ലെറിസ്റ്റത് പ്രകധ്യാരമുള പരറിടശധ്യാധന തപധ്യാല്
ലെഭറിക്കുന്നെ ഉടേന് തപന്നെ നടേടതണ്ടതുയം എപനങറിലയം ടരഖകള് വറിട്ടു ടപധ്യായറിട്ടുപണ്ടങറില്
അവപയല്ലധ്യായം കൂടേറി കധ്യാണറിച്ചു പകധ്യാണ്ടത് ഉടേന് കതയടയണ്ടതുമധ്യാണത്.
മറ്റു

വകുപ്പുകളറില്

നറിനയം

ഉപടദശയം ,

അഭറിപ്രധ്യായയം

തുടേങ്ങറിയവ

വധ്യാങ്ങുന്നെ

പ്രക്രറിയയപടേ ദുരുപടയധ്യാഗയം
6.25
പ്രക്രറിയ

മറ്റു വകുപ്പുകളറില് നറിനയം ഉപടദശയം, അഭറിപ്രധ്യായയം തുടേങ്ങറിയവ വധ്യാങ്ങുന്നെ
പലെടപധ്യാഴയം

ദുരുപടയധ്യാഗയം

പചയപപടേധ്യാന്

സെധ്യാധധതയളതറിനധ്യാല്

ഈ

വറിഷയതറില് കൃതധമധ്യായ ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് ആവശധമധ്യാപണനയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് ചൂണ്ടറികധ്യാണറിചറിരുന.

ഫയലെറിപലെ വറിഷയതറില് എപനങറിലയം

വധകത, ഉപടദശയം, സെമതയം എന്നെറിവ ആവശധമധ്യായറി വരുന്നെ സെന്ദര്ഭങ്ങളറില് നറിയമയം,
ധനകധ്യാരധയം,

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാരയം

ടപധ്യാലള

Departmental References നടേടതണ്ടറി വരധ്യാറുണ്ടത്.
പരറിഗണനയധ്യായറി
ആരധ്യായന്നെതറിനു

വരുന്നെ

വറിഷയങ്ങളറില്

പകരയം

മറ്റു

കഴെറിയന്നെത്ര

വകുപ്പുകളമധ്യായറി

Inter

ഓടരധ്യാ വകുപ്പുയം അവരവരുപടേ
വകുപ്പുകളപടേ

അഭറിപ്രധ്യായയം

വറിഷയങ്ങളറില്

സെസ്വയയം

തസീരുമധ്യാനപമടുടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് പസെക്രടട്ടേററിയറത് മധ്യാനുവലെറിപലെ ഖണ്ഡറിക 104 ല്
സ്പെഷ്ടമധ്യായറി പറയനണ്ടത്. എന്നെധ്യാല് പലെ സെധ്യാഹചരധതറിലയം വധകമധ്യായ Delegation of
Power

നറിശയറിചറിട്ടുള

സെന്ദര്ഭങ്ങളറിലയം

നടേപടേറിക്രമയം

സെയംബനറിച

പപധ്യാതു

ഉതരവകളയം സെര്ക്കുലെറുകളയം പുറപപടുവറിചറിട്ടുള വറിഷയങ്ങളറിലയം ആയതത് പരറിഗണറിചത്
വകുപ്പു

തലെതറില്

തപന്നെ

തസീരുമധ്യാനപമടുകധ്യാവന്നെ

ഫയലകള്

ടപധ്യാലയം

Inter
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Departmental Transfer നത് വറിടധയമധ്യാക്കുന്നെ പ്രവണത നറിലെനറില്ക്കുന. ഇതത്
ചുമതലെപപട്ടേ ഉതരവധ്യാദറിതസ്വതറില് നറിനള ഒളറിടചധ്യാട്ടേമധ്യായറി കണകധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
മധ്യാത്രമല്ല വറിഷയങ്ങളറില് സെമയ ബനറിതമധ്യായറി തസീര്പ്പു കല്പറിക്കുന്നെതറിനത് ഇതരയം
പ്രവണതകള് വറിഘധ്യാതയം സൃഷ്ടറിക്കുന. വകുപ്പുകളയം വറിഷയയം അവരുപടേ പകല് പപന്റെറിയംഗത്
അല്ല എന്നെത് വരുതറിതസീര്ക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാരയം, നറിയമയം,
ധനകധ്യാരധയം ടപധ്യാലള വകുപ്പുകളപടേ അഭറിപ്രധ്യായതറിനധ്യായറി അയയ്ക്കുന്നെ പ്രവണത ടപധ്യാലയം
പസെക്രടട്ടേററിയററില്

നറിലെനറില്ക്കുനപവന്നെത്

ആടരധ്യാപണമുണ്ടത്.

ഈ

പ്രവണത

കര്ശനമധ്യായയം ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതുയം പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഇന്സ്ട്രേക്ഷന്സെത്, റൂള്സെത് ഓഫത്
ബറിസെറിനസെത്
വകുപ്പുകളപടേ

തുടേങ്ങറിയവയറില്
ഉപടദശയം/

Departmental

അഭറിപ്രധ്യായയം

Reference

കധ്യാരധങ്ങളറിലെധ്യാണത്

നറിഷര്ഷറിചറിട്ടുള
-നത്

ഉപടദശയം/

സെന്ദര്ഭങ്ങളറില്

ടതടേറിയധ്യാല്
ഫയലകള്

അഭറിപ്രധ്യായയം

മധ്യാത്രയം

മതറിയധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.
അയയ്ക്കുടമ്പധ്യാള്

മറ്റുള
Inter

ഏപതധ്യാപക

പറടയണ്ടപതന്നെ

കധ്യാരധയം

വധകമധ്യാടകണ്ടതുമധ്യാണത്. കൂടേധ്യാപത ഉപടദശ വകുപ്പുകൾ നല്കുന്നെ അഭറിപ്രധ്യായങ്ങളറില്
കവരുധധയം നറിലെനറില്ക്കുന്നെതധ്യായയം ശദ്ധയറില്പപട്ടേറിട്ടുണ്ടത്.

സെമധ്യാന സെസ്വഭധ്യാവമുള

വറിഷയങ്ങളറില് വധതധസ ഉപടദശയം നല്കുന്നെ പ്രവണതയയം നറിലെനറില്ക്കുനണ്ടത്.
ഇകധ്യാരധങ്ങളറില്

ഒരു

വരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി

സ്ട്രേസീയം
ഒരു

കലെനറിയംഗത്
ടമധ്യാണറിറററിയംഗത്

അതധധ്യാവശധമധ്യാണത്.
സെറിസ്റ്റയം

ആയതത്

നറിലെവറില്

ഉറപ്പു

വടരണ്ടതത്

അതധധ്യാവശധമധ്യാപണന്നെത് വറിലെയറിരുത്തുന. ഓടരധ്യാ വര്ഷവയം inter departmental reference
നടേതറിയറിട്ടുള ഫയലകളറിപലെ പ്രടതധക വറിവരയം (ഇ-ഓഫസീസെത് മുടഖന) തയധ്യാറധ്യാക്കുകയയം
ആയതറിടന്മേല്

ഇതറിനധ്യായറി

Intra/ Inter Departmental References നത്

വറിടധയമധ്യാകറിയ ഫയലകള് ക്രമപ്രകധ്യാരമധ്യാടണധ്യാ എന്നെത് പരറിടശധ്യാധറിക്കുവധ്യാന് ആക്ഷന്
പധ്യാന് രൂപസീകരറിചത് ഓഡറിറത് നടേത്തുവധ്യാന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന
ചുമതലെപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
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പസെക്രടട്ടേററിയററില് സെറിയംഗറിള് ഫയല് സെറിസ്റ്റയം നടേപറിലെധ്യാക്കുക
6.26

പസെക്രടട്ടേററിയററില് സെറിയംഗറിള് ഫയല് സെറിസ്റ്റയം നടേപറില് വരുത്തുന്നെതറിനുള

സെധ്യാധധത പരറിടശധ്യാധറികണപമന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന. നറിലെവറില് അഭറിപ്രധ്യായതറിനുയം മറ്റുയം അയയ്ക്കുന്നെ ഫയലകളറില് ഉപടദശയം
നല്കുന്നെ വകുപ്പുകള് തനതു ഫയല് നമ്പര് സൃഷ്ടറിചത് പുതറിയ ഫയലകളധ്യായറി
നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിക്കുന്നെ രസീതറിയധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്.

അതധ്യായതത് കുററിപത് ടനരറിട്ടേത്

നല്കുന്നെതറിനു പകരയം ആ ഫയലകപള പധ്യാര്കത് പചയ ടശഷയം പുതറിയ റുട്ടേസീന് ടനധ്യാട്ടേത്
തയധ്യാറധ്യാകറിയധ്യാണത് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെതത്.

അപ്രകധ്യാരയം തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെ

അവസെരതറില് വസീണയം അഭറിപ്രധ്യായതറിനധ്യായറി ലെഭറിചറിട്ടുള ഫയലെറിപന്റെ സെമധ്യാഹൃത കുററിപത്
തയധ്യാറധ്യാടകണ്ടറി വരുന. ഇതത് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന് കധ്യാരണമധ്യാകുന. ലെഭറിച
ഫയലെറില്

തപന്നെ

അഭറിപ്രധ്യായയം

ടരഖപപടുത്തുകയധ്യാപണങറില്

കധ്യാലെതധ്യാമസെയം

ഒഴെറിവധ്യാക്കുവധ്യാന് സെധ്യാധറിക്കുന്നെതധ്യാണത്.
6.27

ഇതു കൂടേധ്യാപത ഒന്നെറില് കൂടുതല് ഫയലകള് ഉണ്ടധ്യാകുടമ്പധ്യാള്

പസെക്രടട്ടേററിയററില് തസീര്പധ്യാക്കുവധ്യാന് ബധ്യാകറിയള ഫയലകളപടേ എണ്ണയം എടുക്കുടമ്പധ്യാള്
ടമല്പറഞ്ഞ
ഉദധ്യാഹരണതറിനത്

രണ്ടത്

ഫയലകളയം

ആപക

കണകറില്

തസീര്പധ്യാക്കുവധ്യാനുള

ഉള്പപടുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം.

ഫയല്

ഒരു

ലെക്ഷയം

എന്നെത്

കണകധ്യാക്കുകയധ്യാപണങറില് ആയതറിപന്റെ 25% inter department reference - നത്
വറിടധയമധ്യാക്കുകയധ്യാപണങറില് തസീര്പധ്യാക്കുവധ്യാനുള ഫയലകളപടേ എണ്ണയം ഒടന്നെകധ്യാല്
ലെക്ഷടമധ്യാ

അതറിലെധറികടമധ്യാ

അവടശഷറിക്കുന്നെ

ആയറി

ഫയലകളപടേ

ഉളതറിടനകധ്യാള് വലെറിപയധ്യാരു

പ്രതറിഫലെറിക്കുയം.

അടപധ്യാള്

കണപകടുക്കുടമ്പധ്യാള്

തസീര്പധ്യാക്കൂവധ്യാന്
യഥധ്യാര്ത്ഥതറില്

സെയംഖധയധ്യായറിരറിക്കുയം ലെഭറിക്കുന്നെതത്. പസെക്രടട്ടേററിയററില്

ഫയലകള് അനറിയനറിതമധ്യായ ടതധ്യാതറില് തസീരുമധ്യാനപമടുകധ്യാപത പകട്ടേറികറിടേക്കുനപവന്നെ
രസീതറിയറില് പപധ്യാതു സെമൂഹതറിലയം അതറിപന്റെ പ്രധ്യാതറിനറിധധരൂടപണ നറിയമസെഭയറിലയം
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ഉയര്ന വരുന്നെ വറിമര്ശനങ്ങള്കത് പരറിഹധ്യാരപമന്നെ രസീതറിയറില് ഈ ശറിപധ്യാര്ശ
അടേറിയനറിര പ്രധ്യാധധ്യാനധടതധ്യാപടേ നടേപറിലെധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
മധ്യാനുവലെറിപലെ

നറിലെവറിലള

വധവസ്ഥകള്ക്കു

ഇതത് പസെക്രടട്ടേററിയറത്

വറിരുദ്ധമധ്യായതറിനധ്യാല്

ഇതറിനധ്യായറി

മധ്യാനുവലെറിപലെ വധവസ്ഥകള് പരറിഷരറിടകണ്ട ആവശധയം ഉണ്ടത്.
Knowledge Bank രൂപസീകരറിക്കുക
6.28

പസെക്രടട്ടേററിയററില്

ഒരു

Knowledge

Bank

രൂപസീകരറികണപമന്നെത്

പസെക്രടട്ടേററിയറത് ജസീവനകധ്യാരറില് അവരറിൽ അർപറിതമധ്യായ ടജധ്യാലെറികൾ പചയ്യുന്നെതറിനുള
കഴെറിവകൾകത് പുറപമ

മറ്റു പലെ കഴെറിവകളമുളവര് വളപരടയപറയണ്ടത്.

കയംപന്യൂട്ടേര്,

Human Resources Management, ടയധ്യാഗ, അടക്രധ്യാബധ്യാററികത് വധധ്യായധ്യാമങ്ങള്, നറിയമ
പരറിജധ്യാനയം

തുടേങ്ങറിയ

വറിവറിധ

ടമഖലെകളറില്

വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെവയം

അററിവയം

ഉള

ജസീവനകധ്യാരുപടേ ടസെവനയം ഒരു Knowledge Bank രൂപസീകരറിചത് പസെക്രടട്ടേററിയററിനത്
ഗുണകരമധ്യായ

രസീതറിയറില്

പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഉദധ്യാഹരണതറിനത്

ലെഘുവധ്യായ കയംപന്യൂട്ടേര് ടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാമുകള് പചയ്യുകയധ്യാപണങറില് ചറിലെ പസെക്ഷനുകളറില്
നറിലെവറില്

പചയ

വരുന്നെ

ടജധ്യാലെറികള്

കുടറക്കൂടേറി

കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായറി

പചയ്യുവധ്യാന്

സെധ്യാധറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം. ആയതറിനധ്യായറി കയംപന്യൂട്ടേര് പരറിജധ്യാനമുള ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ
ടസെവനയം പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഇപ്രകധ്യാരയം പചയ്യുന്നെതത് ബനപപട്ടേ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ ഭധ്യാഗത്തു നറിനള സെഹൗജനധ ടസെവനമധ്യായറിരറിക്കുയം.
തുടേങ്ങറിയവയറില്

പ്രധ്യാഗത്ഭധമുള

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

ടസെവനയം

ടയധ്യാഗ, ധധധ്യാനയം
ആയതത്

മറ്റുള

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്കത് ഓഫസീസെറിപന്റെ പ്രവര്തന സെമയപത ബധ്യാധറികധ്യാത രസീതറിയറില്
അഭധസെറിപറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
നറിര്ടദ്ദേശയം

വയ്ക്കുടമ്പധ്യാള്

ഉണ്ടധ്യാടയകധ്യാപമന്നെത്

അതറില്

നറിയമപരമധ്യായ

സെയംശയമുപണ്ടങറില്

നറിയമ

അനഹൗപചധ്യാരറികമധ്യായറി ചര്ച പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഫയലെറില് എപനങറിലയം
എപനങറിലയം

ബറിരുദമുള

പ്രശ്നങ്ങള്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥടരധ്യാടേത്

ജസീവനകധ്യാരുപടേ അധറിക കഴെറിവകള്
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പ്രടയധ്യാജനപപടുത്തുക വഴെറി യധ്യാപതധ്യാരു അധറിക സെധ്യാമ്പതറിക ബധ്യാധധതയയം കൂടേധ്യാപത
കധ്യാരധക്ഷമത
നടേത്തുടമ്പധ്യാള്

വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന്
ഇതരയം

സെധ്യാധറിക്കുന്നെതധ്യാണത്.

ജസീവനകധ്യാപര

അവരുപടേ

സ്ഥലെയം
അധറിക

മധ്യാറങ്ങളയം

മറ്റുയം

കഴെറിവകള്

കൂടേറി

കണകറിപലെടുതത് ആയതത് ഫലെപ്രദമധ്യായറി പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെ പസെക്ഷനുകളറില്/
വകുപ്പുകളറില് നറിടയധ്യാഗറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
Optimum Span of Control ഉറപ്പു വരുത്തുക
6.29

പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഫലെപ്രദമധ്യായ സൂപര്വറിഷന് ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നെതറിനത് Optimum Span of Control ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതധ്യാപണന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നറിര്ടദ്ദേശറിചറിരുന. ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം ഏപതധ്യാരു സ്ഥധ്യാപനതറിലയം
കസീഴടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ കൃതധ നറിര്വ്വഹണയം ഫലെപ്രദമധ്യാകണപമങറില് ടമലടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ
ഫലെപ്രദമധ്യായ ടമല്ടനധ്യാട്ടേവയം മധ്യാര്ഗ്ഗനറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം അതധനധ്യാടപക്ഷറിതമധ്യാണത്.
6.30

ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം

ഫലെപ്രദമധ്യാകണപമങറില് ടമലടദധധ്യാഗസ്ഥന്

കകകധ്യാരധയം

പചയ്യുന്നെ കസീഴടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ എണ്ണയം നറിയനണ വറിടധയമധ്യായറിരറികണയം. ഈ എണ്ണയം
വളപര കൂടുന്നെതുയം തസീപര കുറയന്നെതുയം ഫലെപ്രദമല്ല.

ടമലടദധധ്യാഗസ്ഥപന്റെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വളപര കൂടുതലെധ്യാപണങറില് വധകമധ്യായ ടമല്ടനധ്യാട്ടേവയം മധ്യാര്ഗ്ഗനറിര്ടദ്ദേശങ്ങളയം നല്കധ്യാന്
സെധ്യാധറികധ്യാപത വരുന്നെതധ്യാണത്. കസീഴടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ എണ്ണയം തസീപര കുറവധ്യാപണങറില്
അതത് അവരുപടേ ടജധ്യാലെറികളറില് അനധ്യാവശധമധ്യായ ഇടേപപടേലെറിനത് കധ്യാരണമധ്യാകുന്നെതധ്യാണത്.
പസെക്രടട്ടേററിയററിപന സെയംബനറിചറിടേടതധ്യാളയം

പസെക്ഷനുയം പസെക്രട്ടേററിക്കുയം ഇടേയത് രണ്ടത്

തട്ടുകള് ഉണ്ടധ്യായറിരറിക്കുന്നെതധ്യാണത് ഏറവയം ഫലെപ്രദപമന്നെത് വറിലെയറിരുത്തുന.
6.31

ടമല് സെധ്യാഹചരധതറില് പസെക്ഷനുയം വകുപത് പസെക്രട്ടേററിക്കുയം ഇടേയറില് രണ്ടത്

മധധതലെ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതുയം ( ആദധ തലെതറില്
അണ്ടര്/ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി, രണ്ടധ്യായം തലെതറില് പഡപന്യൂട്ടേറി/ ടജധ്യായറിന്റെത് / അഡസീഷണല്
പസെക്രട്ടേററി) ആയതത് അധറികരറിക്കുവധ്യാന് പധ്യാടേറില്ലധ്യാതതുമധ്യാണത്. ഈ പഠന ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില്
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പ്രസ്തുത കധ്യാരധയം ഉറപ്പു വരുതറിപകധ്യാണള ശറിപധ്യാര്ശകളധ്യാണത് നല്കറിയറിട്ടുളതത് . ഒരു
പപധ്യാതു ഉതരവ വഴെറി ഇകധ്യാരധയം ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതുയം ധനകധ്യാരധ, നറിയമ വകുപ്പുകളറില്
കൂടേറി ഈ നറിര്ടദ്ദേശയം പ്രധ്യാവര്തറികമധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനുകപള ശകറിപപടുതല്
6.32

നറിയമസെഭയമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

വറിഷയങ്ങളറില്

പസെക്രടട്ടേററിയററില്

അക്ഷനവധമധ്യായ കധ്യാലെതധ്യാമസെയം ഉണ്ടധ്യാകുന്നെതധ്യായറി ബഹ. സ്പെസീകറുപടേ റൂളറിയംഗുകള്
ഉള്പപപടേയള പരധ്യാമര്ശങ്ങള് നറിയമസെഭധ്യാ പസെക്രടട്ടേററിയററില് നറിനയം ലെഭറിച്ചു
വരുനണ്ടത്.

ഈ

സെധ്യാഹചരധതറില്

ശകറിപപടുടതണ്ടതധ്യാപണന്നെത്
അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടേറിരുന.

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

പസെക്ഷനുകള്

കൂടുതല്

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

ഭരണ

ഇതു കൂടേധ്യാപത വകുപറില് ടകധ്യാടേതറി വധവഹധ്യാരങ്ങള്, ഓഡറിറത്

സെയംബനമധ്യായ കധ്യാരധങ്ങള് എന്നെറിവയയം

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷന്

പരറിടശധ്യാധറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി ഓടരധ്യാ പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനറിലയം കയംപന്യൂട്ടേര്
അസെറിസ്റ്റന്റെധ്യായറി ടസെവനമനനുഷറിക്കുന്നെവപര കൂടുതലെധ്യായറി നറിടയധ്യാഗറിചത് ഈ ദഹൗതധയം കൂടേറി
ഏല്പറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത

പദ്ധതറികളപടേയയം

സുപ്രസീയം

ടകധ്യാടേതറി

ടകസുകളപടേയയം

ടകധ്യാടേതറിയലെക്ഷധ ടകസുകളപടേയയം ഫലെപ്രദമധ്യായ നറിരസീക്ഷണതറിനധ്യായറി പസെല്
രൂപസീകരറിക്കുക
6.33

പലെടപധ്യാഴയം ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികളപടേ നറിരസീക്ഷണയം, സുപ്രസീയം ടകധ്യാടേതറി

ടകസുകളപടേയയം ടകധ്യാടേതറിയലെക്ഷധ ടകസുകളപടേയയം നറിരസീക്ഷണയം എന്നെറിവ ഫലെപ്രദമധ്യായറി
നടേക്കുന്നെറിപല്ലന്നെത്

സെമറിതറി

വറിലെയറിരുത്തുന.

നറിലെവറില്

ഇതത്

ബനപപട്ടേ

വകുപ്പുതലെതറിലെധ്യാണത് പചയവരുന്നെതത്. ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികളറില് നറിനള ഫണ്ടത്
ലെഭധത, ആയതറിനുള പ്രടപധ്യാസെലകളയം വറിനറിടയധ്യാഗ സെര്ട്ടേറിഫറികറ്റുകളയം നല്കല്
എന്നെറിവ ശരറിയധ്യായ രസീതറിയറില് ഏടകധ്യാപറിപറികപപടുന്നെറില്ല. അതുടപധ്യാപലെ സുപ്രസീയം ടകധ്യാടേതറി
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ടകസുകളറിലയം

ടകധ്യാടേതറിയലെക്ഷധ

ടകസുകളറിലയം

ഫലെപ്രദമധ്യായ

നറിരസീക്ഷണയം

ഇല്ലധ്യാതതറിനധ്യാല് സെര്കധ്യാരറിനത് എതറിപര ടകധ്യാടേതറികളറില് നറിനയം പ്രതറികൂലെമധ്യായ
പരധ്യാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടധ്യാകുനണ്ടത്.
വറിരുദ്ധമധ്യാകധ്യാറുണ്ടത്.
നറിയനണതറില്

ഇതു പലെടപധ്യാഴയം സെയംസ്ഥധ്യാന തധ്യാതത്പരധതറിനത്

ആയതറിനധ്യാല്
ടമല്പറഞ്ഞവയപടേ

ചസീഫത്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

നറിരസീക്ഷണതറിനധ്യായറി

ടനരറിട്ടുള
ഒരു

പസെല്

പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ കസീഴെറില് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ടമല്പറഞ്ഞ ടജധ്യാലെറികള്
വകുപ്പുതലെതറില് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ കസീഴെറിലള എല്ലധ്യാ
പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനുകളറിലയം അധറിക തസറിക നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുണ്ടത്.

ഇവയപടേ

പ്രവര്തനയം ഏടകധ്യാപറിപറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി പസെല്ലറില് ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി, ഒരു
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി എന്നെസീ തസറികകള് സൃഷ്ടറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഈ തസറികകള് പുനര്
വറിനധധ്യാസെയം വഴെറി നറികത്തുന്നെതറിനുള ശറിപധ്യാര്ശ ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ഉള്പപടുതറിയറിട്ടുണ്ടത്.
പസെക്രടട്ടേററിയറത് കലെണ്ടര് രൂപസീകരറികല്
6.34

ആവര്തന

സെസ്വഭധ്യാവമുളതുയം

എന്നെധ്യാല്

സെമയബനറിതമധ്യായറി

പൂര്തറികരറിടകണ്ടതുമധ്യായ വറിഷയങ്ങള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു കലെണ്ടര് എല്ലധ്യാ
വകുപ്പുകളയം ടനരപത തപന്നെ തുടേങ്ങുന്നെതത് ഉചറിതമധ്യായറിരറിക്കുപമന്നെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപത് അഭറിപ്രധ്യായപപട്ടേറിരുന. പധ്യാന് പ്രടപധ്യാസെല്, ബജറത് പ്രടപധ്യാസെല്,
ഗവര്ണറുപടേ നയപ്രഖധധ്യാപനയം, ബജറത് പ്രസെയംഗയം, വറിഷയ നറിര്ണ്ണയ സെമറിതറിക്കുള കുററിപത്
തയധ്യാറധ്യാകല്, പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണതറിനുള ഭരണധ്യാനുമതറി നല്കല്, എയം.പറി.മധ്യാരുപടേ
സെടമളനയം, ജറില്ലധ്യാ കലെക്ടര്മധ്യാരുപടേ ടയധ്യാഗയം തുടേങ്ങറിയവയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ ടപപറുകള്,
വറിവരധ്യാവകധ്യാശ നറിയമ പ്രകധ്യാരമുള വധ്യാര്ഷറിക ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്, വധ്യാര്ഷറിക പ്രവര്തന
ററിടപധ്യാര്ട്ടുകള് തുടേങ്ങറിയ വര്ഷയം ടതധ്യാറുയം പചടയണ്ട ആവര്തന സെസ്വഭധ്യാവമുള
ടജധ്യാലെറികള് സെമയ ബനറിതമധ്യായറി നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത് ഒരു കലെണ്ടര് എല്ലധ്യാ
വര്ഷവയം തുടേകതറില് തയധ്യാറധ്യാകറി അതറിനനുസെരറിചത് പ്രവര്തറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
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6.35

അപ്രകധ്യാരയം ടജധ്യാലെറികള് മുന്കൂട്ടേറി തയധ്യാറധ്യാകറി വയ്ക്കുന്നെ പക്ഷയം സെമയപരറിധറി

അടുക്കുന്നെ സെമയതത് പസെക്ഷനുകളറില് ഉണ്ടധ്യാകുന്നെ തറിരക്കുയം അതുമൂലെമുണ്ടധ്യാകുന്നെ
ടജധ്യാലെറിസെമര്ദ്ദേവയം ഒരു പരറിധറി വപര ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
e-Establishment
6.36

പസെക്രട്ടേററിയററില്

പൂര്ണ്ണമധ്യായയം

ഫയലകള്

കകകധ്യാരധയം

കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരറികപപട്ടേറിട്ടുപണ്ടങറിലയം

പചയ്യുന്നെതുമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ

രജറിസ്റ്ററുകളടടേയയം

മറ്റുയം

വറിഷയങ്ങള്

തസറികയറിലയം പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെ
രജറിസ്റ്റററില്

രസീതറി

കകകധ്യാരധയം

ഫറിസെറികലെധ്യായറി

വറിവറിധ

വരുന്നെതത്.

ഓടരധ്യാ

പചയ

ജസീവനകധ്യാരുപടേ വറിവരവയം മറ്റുയം കൃതധമധ്യായറി

ടരഖപപടുതറിയറിപല്ലങറില്

സെധ്യാഹചരധമധ്യാണത് നറിലെവറിലളതത്.

വരുന്നെ

ജസീവനകധ്യാരധയം

ഇടപധ്യാഴയം

സെഹധ്യായടതധ്യാപടേയധ്യാണത്

പചയ

വളപരയധറികയം

ബുദ്ധറിമുട്ടുണ്ടധ്യാകുന്നെ

പലെ വകുപ്പു തലെവന്മേധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകളറിലയം

സെസീനറിടയധ്യാരറിററി പട്ടേറിക തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതുയം വകുപ്പുതലെ പ്രടമധ്യാഷന് കമറിററിയപടേ ടയധ്യാഗയം
വറിളറിച്ചു കൂട്ടുന്നെതുയം മറ്റുയം വളപരയധറികയം ബുദ്ധറിമുട്ടുണ്ടധ്യാക്കുന്നെതധ്യായയം ശദ്ധയറില്പപട്ടേറിട്ടുണ്ടത്.
ഈ

വറിഷയയം

പൂര്ണ്ണമധ്യായയം

കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരറിക്കുന്നെതത്

ഉചറിതമധ്യായറിരറിക്കുപമന്നെത്

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് വറിലെയറിരുത്തുന.
6.37

ജസീവനകധ്യാരധയം കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ജസീവനകധ്യാരധയം

സെയംബനമധ്യായറി സെര്വ്വവറിവരങ്ങളയം കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി ഒരു
സെമ്പൂര്ണ്ണ

ടസെധ്യാഫത്-പവയര്

വറികസെറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

തസറികയറിപലെ

ഒഴെറിവകള്

പറി.എസെത്.സെറി.കത് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുക, പറി,എസെത്.സെറി. ജസീവനകധ്യാപര അകഡസ്വസെത്
പചയ്യുക, അകഡസ്വസെത് പചയപപട്ടേ ഉടദധധ്യാഗധ്യാര്ത്ഥറികള്കത് നറിയമനയം നല്കുക, മറ്റു
നറിയമനങ്ങള്,

ഓടരധ്യാ

തസറികയറിലയം

പ്രവൃതറിപയടുക്കുന്നെ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ

ജസീവനകധ്യാരധയം, അവരുപടേ സ്ഥലെയം മധ്യാറങ്ങള്, സ്ഥധ്യാനകയറയം, ടസെവനയം ക്രമസീകരറികല്,
പപ്രധ്യാടബഷന്

ഡറിക്ലയര്

പചയല്

തുടേങ്ങറിയവയയം

ഈ

ടസെധ്യാഫത്-പവയററില്
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ഉള്പപടുടതണ്ടതധ്യാണത്.

സ്ഥലെയം മധ്യാറതറിനത് അടപക്ഷ സെസ്വസീകരറികല്, നറിലെവറിലള

മധ്യാനദണ്ഡങ്ങള്കത് അനുസൃതമധ്യായറി സ്ഥലെയം മധ്യാറയം അനുവദറിക്കുന്നെതറിനുള പട്ടേറിക
തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതുയം സ്ഥലെയം മധ്യാറ ഉതരവത് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതുയം ഇതറിപന്റെ സെഹധ്യായടതധ്യാപടേ
പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

പറി.എസെത്.സെറി.കത് ഒഴെറിവകള് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുന്നെ ടസെധ്യാഫത്-

പവയററിപന ഈ ടസെധ്യാഫത്-പവയറുമധ്യായറി ബനറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
സെസീനറിടയധ്യാരറിററി

ലെറിസ്റ്റത്

ടസെധ്യാഫത്-പവയര്

അവലെയംബറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

തപന്നെ

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെ

രസീതറി

ഇതു കൂടേധ്യാപത അചടേക നടേപടേറികളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ

വറിഷയങ്ങളയം പ്രസ്തുത ടസെധ്യാഫത്-പവയററില് ഉള്പപടുടതണ്ടതധ്യാണത്. ചധ്യാര്ജത് പമടമധ്യാ
നല്കുന്നെതു

മുതല്

പ്രവൃതറികളയം

പ്രസ്തുത

അചടേക
ടസെധ്യാഫത്

നടേപടേറികള്
പവയര്

തസീര്പധ്യാക്കുന്നെതു
മുടഖന

തപന്നെ

വപരയള

എല്ലധ്യാ

നടേടതണ്ടതധ്യാണത്.

വറിജറിലെന്സെത് ടകസുകളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള്കധ്യായറി വറിജറിലെന്സെത് ആന്റെത്
ആന്റെറി കറപത്ഷന് ബന്യൂടറധ്യായറില് ഒരു ടസെധ്യാഫത്-പവയര് രൂപസീകരറിടകണ്ടതുയം പ്രസ്തുത
ടസെധ്യാഫത്-പവയറുമധ്യായയം

e-Establishment

software-പന

ബനറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

അതധ്യായതത് ഒരു ജസീവനകധ്യാരപനതറിപര വറിജറിലെന്സെത് അടനസ്വഷണയം/ ടകസെത് രജറിസ്റ്റര്
പചയ്യുകയധ്യാപണങറില് അകധ്യാരധയം e-Establishment ടസെധ്യാഫത് പവയററില് അററിയധ്യാന്
കഴെറിടയണ്ടതധ്യാണത്.

നറിലെവറില്

Annual

Confidential

Report

കയംപന്യൂട്ടേര്വല്കരറികപപട്ടേറിട്ടുണ്ടത്. DPC ടയധ്യാഗങ്ങള്കത് ടവണ്ട വറിവരയം നല്കുന്നെതുയം ഈ
ടസെധ്യാഫത് പവയറുമധ്യായറി ബനറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
6.38

e-Establishment ടസെധ്യാഫത് പവയര് പസെക്രടട്ടേററിയററില് എന്നെ ടപധ്യാപലെ

സെയംസ്ഥധ്യാന സെര്കധ്യാരറിപന്റെ കസീഴെറിലള എല്ലധ്യാ വകുപ്പുകളറിലയം നടേപറിലെധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.
പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വറിവറിധ തസറികകളപടേ എണ്ണയം പുനര് നറിര്ണ്ണയറിക്കുക
6.39
എണ്ണയം

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഓടരധ്യാ വറിഭധ്യാഗതറിലയം നറിലെവറിലള തസറികകളപടേ
പുനര്

നറിര്ണ്ണയറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിനകതത്
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പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നെ തസറികകപളയധ്യാണത് ഈ പ്രവൃതറിപഠനതറില് ഉള്പപടുതറിയതത്.
ഇതു

കൂടേധ്യാപത

പസെക്രടട്ടേററിയറത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിനു

പുറത്തുയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ

നറിലെവറിലണ്ടത്.

ടകഡര്

പ്രസ്തുത

തസറികകള്

തസറികകള്

ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത് ടകഡര് ററിവറിഷന് നടേടതണ്ടതധ്യാണത്.

കൂടേറി

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

വറിവറിധ വറിഭധ്യാഗതറിപലെ തസറികകളപടേ ആപക എണ്ണയം സെയംബനറിച കൃതധമധ്യായ സ്ഥറിതറി
വറിവരയം document പചയത് സൂക്ഷറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂഷണല് പമമററി വറികസെറിപറിക്കുക
6.40

പപധ്യാതുഭരണ

വറികസെറിപറിക്കുക

എന്നെ

പസെക്രടട്ടേററിയററില്
ഒരു

ആശയയം

ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂഷണല്

പപധ്യാതുഭരണ

(റവനന്യൂ)

പമമററി
വകുപറിപലെ

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥനധ്യായ ശസീ ബറി. ഹരറികുമധ്യാര് തയധ്യാറധ്യാകറിയതത് പരറിടശധ്യാധറിക്കുവധ്യാന് ബഹ.
മുഖധമനറി ഉതരവറിട്ടേറിരുന. ഒരു കൂട്ടേയം (സ്ഥധ്യാപനതറിപലെ) ആളകളപടേ കകവശമുള
വറിവരങ്ങള്, ആശയങ്ങള്, അനുഭവങ്ങള്, അററിവത് എന്നെറിവയപടേ ആപകത്തുകയധ്യാണത്
ആ സ്ഥധ്യാപനതറിപന്റെ ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂഷണല് പമമററി.

ഓടരധ്യാ വകുപറിലയം ടസെവനയം

അനുഷറിക്കുന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ അററിവയം അനുഭവങ്ങളയം ആ വകുപറില് തുടേര്ന വരുന്നെ
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരറിടലെയത്

കകമധ്യാറുകപയന്നെതധ്യാണത്

ഇതു

പകധ്യാണ്ടത്

വറിവക്ഷറിക്കുന്നെതത്.

ഇപ്രകധ്യാരമുള മുന്നെററിവകള് ഒരു ടരഖയധ്യായറി സൂക്ഷറിക്കുകയധ്യാപണങറില് അതു പകധ്യാണള
പ്രടയധ്യാജനയം വളപരയധറികമധ്യായറിരറിക്കുയം.
ജസീവനകധ്യാര്ക്കുയം

സെസ്വതനമധ്യായറി

ഇതത് വറികറിപസീഡറിയ മധ്യാതൃകയറില് എല്ലധ്യാ

അഭറിപ്രധ്യായവയം

അനുഭവവയം

ടരഖപപടുതധ്യാവന്നെ

രസീതറിയറിലെധ്യായറിരറികണയം നടേപറിലെധ്യാടകണ്ടതത്. പ്രവൃതറിപഠനയം നടേത്തുന്നെതറിനധ്യായറി വറിവറിധ
വകുപ്പുകള് സെന്ദര്ശറിചത് പഠനയം നടേത്തുന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ
പ്രവൃതറിപഠന പസെക്ഷനുകള്കത് ഇതറില് വളപര ക്രറിയധ്യാതകമധ്യായ
നറിര്വ്വഹറിക്കുവധ്യാന് സെധ്യാധറിക്കുയം.

ഒരു പങത്

കധ്യാരണയം വറിവറിധ വകുപ്പുകളപടേ ഫസീല്ഡത് തലെ

പ്രവര്തനങ്ങപളക്കുററിചത് ടനരറിട്ടേത് പഠറിക്കുന്നെ പ്രസ്തുത ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ അനുഭവയം ഭരണ
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വകുപ്പുകളറില് പ്രവര്തറിക്കുന്നെ ജസീവനകധ്യാര്ക്കുയം പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
സെധ്യാഹചരധതറില്

പസെക്രടട്ടേററിയററില്

ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂഷണല്

ഈ

പമമററി

വറികസെറിപറിക്കുന്നെതറിനത് ടവണ്ട നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാപണന്നെത് സെമറിതറി
ശറിപധ്യാര്ശ പചയ്യുന.
കധ്യാരധക്ഷമത വര്ദ്ധറിപറികല്
6.41

പബറികത് സെര്വ്വസീസെത് കമസീഷന് നടേത്തുന്നെ അടങ്ങയറയം പ്രയധ്യാസെകരമധ്യായ

മതരപരസീക്ഷ ജയറിചത് പസെക്രടട്ടേററിയററില് എത്തുന്നെ അസെറിസ്റ്റന്റെത് കധ്യാറഗററിയറിപലെ
ജസീവനകധ്യാര് ടകരളതറില് ലെഭറികധ്യാവന്നെ ഏറവയം നല്ല കസ്വധ്യാളറിററിയള വര്കത് ടഫധ്യാഴത്
ആണത്.

എന്നെധ്യാല് സെര്വ്വസീസെറില് വന്നെ ടശഷയം ഇവരുപടേ കഴെറിവത് ടവണ്ട രസീതറിയറില്

ഉപടയധ്യാഗറികപപടേധ്യാപത

ടപധ്യാകുന്നെതത്

സെര്വ്വസീസെത്

പഡലെറിവററിപയ

സെധ്യാരമധ്യായറി

ബധ്യാധറിചറിട്ടുണ്ടത്.
6.42

നറിലെവറില് പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഫയല് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ വറിഭധ്യാഗമധ്യായ

അസെറിസ്റ്റന്റെത് ടശണറിയറില് പറി.എസെത്.സെറി. വഴെറിടനരറിട്ടുള നറിയമനയം കൂടേധ്യാപത കയംപന്യൂട്ടേര്
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികയറില് നറിനയം

ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് തസറികയറില് നറിനയം

ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികയറില് നറിനയം തസറിക മധ്യാറയം വഴെറിയയം
ആശറിത നറിയമനയം വഴെറിയയം ടസ്പെധ്യാര്ടേത്സെത് കസ്വധ്യാട്ടേ വഴെറിയയം നറിയമനയം നടേക്കുനണ്ടത്.
ഇങ്ങപന പറി.എസെത്.സെറി. വഴെറിയല്ലധ്യാപത പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ഫയല് കകകധ്യാരധയം
പചയ്യുന്നെ ടശണറിയറിടലെയത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് വരധ്യാറുണ്ടത്.

ഇവരറില് ആരുയം തപന്നെ

അസെറിസ്റ്റന്റെത് ടയധ്യാഗധതയധ്യായള പരസീക്ഷ പധ്യാസധ്യാകധ്യാപത വരുന്നെവരധ്യായതു പകധ്യാണ
തപന്നെ എന്ട്രറി പലെവലെറില് ടപധ്യാലയം ഇവരുപടേ കധ്യാരധപ്രധ്യാപ്തറി വറിലെയറിരുതപപടുന്നെറില്ല .
ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് ടപധ്യാലള സെയംവറിധധ്യാനങ്ങള് കധ്യാരധക്ഷമത അളക്കുവധ്യാന്
അപരധധ്യാപ്തമധ്യാപണന്നെത് ഇതറിനകയം തപന്നെ പതളറിയറിചറിട്ടുണ്ടത്.
കധ്യാരണങ്ങള്

പസെക്രടട്ടേററിയറത്

സെയംവറിധധ്യാനതറിപന്റെ

തധ്യാപഴെ സൂചറിപറിക്കുന്നെ

കധ്യാരധക്ഷമതപയ

കധ്യാരധമധ്യായറി
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ബധ്യാധറിക്കുനണ്ടത് എന്നെത് മനസറിലെധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
(1)

സെര്വ്വസീസെറില് കയററിയ ജസീവനകധ്യാരുപടേ കധ്യാരധക്ഷമത തുടേര്ന്നെത് യധ്യാപതധ്യാരു

ഘട്ടേതറിലയം കധ്യാരധമധ്യായറി പരറിടശധ്യാധറികധ്യാപത നടേത്തുന്നെ സ്ഥധ്യാനകയറങ്ങള്.
(2)

കൃതധവയം കധ്യാലെധ്യാനുസൃതമധ്യായ പരറിശസീലെനതറിപന്റെ അഭധ്യാവയം (ഇകധ്യാരധയം ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് വറിശദമധ്യായറി ചര്ച പചയറിട്ടുണ്ടത്).
(3)

വറിവര

സെധ്യാടങതറിക

വറിദധയറില്

അധറിഷറിതമധ്യായ

സെയംവറിധധ്യാനങ്ങള്

മനസറിലെധ്യാക്കുവധ്യാനുയം അതുപടയധ്യാഗറിക്കുവധ്യാനുയം കധ്യാട്ടുന്നെ വറിമുഖത.
(4)

അസെറിസ്റ്റന്റെറിതര മറ്റു ടശണറികളറില് നറിനയം മതര പരസീക്ഷയറിലൂപടേയല്ലധ്യാപത

വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ ടയധ്യാഗധത മധ്യാത്രയം അടേറിസ്ഥധ്യാനമധ്യാകറി കധ്യാറഗററി മധ്യാററി വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാരുപടേ
വറിഷയയം.
6.43

മുകളറില്

സൂചറിപറിച

വറിഷയങ്ങപള

അധറികരറിചത്

തധ്യാപഴെപറയന്നെ

നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള് സെമര്പറിക്കുന.
1. സെര്കധ്യാര് സെര്വസീസെറില് കധ്യാരധക്ഷമതയപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് പ്രടമധ്യാഷനുകള്
നല്കുന്നെ സെയംവറിധധ്യാനയം നറിലെവറില് വടരണ്ടതധ്യാണത്.
പസ്പെഷധല്

പസെക്രട്ടേററി

വപരയള

തസറികയറില്

അസെറിസ്റ്റന്റെത് മുതല്
കുറഞ്ഞതത്

രണ

തവണപയങറിലയം KPSC നടേത്തുന്നെ ടയധ്യാഗധതധ്യാ പരസീക്ഷ പധ്യാസധ്യാകണപമന്നെ
നറിബനന വയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

രണ്ടധ്യാമപത ഗസെറഡത് തസറിക മുതലയം

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി/ പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി തസറികറിടലെയ്ക്കുയം ഇതരയം
പരസീക്ഷ പധ്യാസധ്യാകണപമന്നെ നറിബനന വയ്ക്കുന്നെ കധ്യാരധയം പരറിഗണറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധ അടേകമുള വറിഷയങ്ങള് സെസ്വധ്യായതമധ്യാക്കുന്നെതറിപലെ
പ്രധ്യാവസീണധവയം ഇവറിപടേ പരസീക്ഷറികപപടേണയം.
2. കധ്യാറഗററി മധ്യാറയം വഴെറി അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികയറിടലെയത് വരുന്നെതത് KPSC നടേത്തുന്നെ
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പരസീക്ഷയപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് മധ്യാത്രമധ്യാക്കുക.
അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറികകളറിടലെയ്ക്കുള

ഇതറിനധ്യായറി LDC, ലെസീഗല്

തസറിക

മധ്യാറയം

മധ്യാതൃകയധ്യായറി

എടുകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
3.

കസീഴെത് ജസീവനകധ്യാരുപടേ ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല് ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് ടമല് ജസീവനകധ്യാര്
നല്കുന്നെതു ടപധ്യാപലെ തപന്നെ തങ്ങളപടേ ടമല് ജസീവനകധ്യാരപന്റെ കഴെറിവത് കസീഴെത്
ജസീവനകധ്യാര്കത് എത്രടതധ്യാളയം പ്രടയധ്യാജനകരമധ്യായറിരുന എന്നെത് കണകധ്യാക്കുന്നെ
ഒരു

രഹസെധ

സെയംവറിധധ്യാനയം

ഏര്പപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അതരതറില്

ഡറിജറിറലെധ്യായറി വകുപത് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാര്ക്കുയം മനറിമധ്യാര്ക്കുയം പരറിടശധ്യാധറിക്കുവധ്യാന്
കഴെറിയതക

വറിധമുള

സെയംവറിധധ്യാനയം

നറിലെവറില്

വരുത്തുന്നെ

കധ്യാരധയം

പരറിഗണറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
സെയംസ്ഥധ്യാന

സെര്കധ്യാര്

സെര്വ്വസീസെറിപന്റെ

പമധ്യാതതറിലള

പ്രവര്തനയം

പമചപപടുതല്
6.44

പപധ്യാതുഭരണ

പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരവയം

കധ്യാരധക്ഷമതയയം

കൃതധനറിഷയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ മറ്റു വറിഷയങ്ങളയം ഇവറിപടേ മധ്യാത്രയം ഒതുങ്ങുന്നെതല്ല. മുഴവന്
സെര്കധ്യാര് സെര്വസീസെറിപന്റെ ഒരു പരറിടച്ഛേദയം മധ്യാത്രമധ്യാണത് പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയറത്.
സെര്കധ്യാര്

സെര്വ്വസീസെറിപലെ

നറിലെനറില്ക്കുന്നെതത്.

വറിവറിധ

ഒട്ടേനവധറി

വകുപ്പുകളറിലയം

വകുപ്പുകള്

സെമധ്യാന

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

സ്ഥറിതറിയധ്യാണത്
ബധ്യാഹലെധയം

മൂലെയം

അലെസെരധ്യാകുടമ്പധ്യാള് മറ്റു വകുപ്പുകള് ജസീവനകധ്യാരുപടേ അഭധ്യാവയം മൂലെയം തങ്ങളപടേ കടേമകള്
നറിര്വ്വഹറികധ്യാന് കഴെറിയധ്യാപത വസീര്പ്പുമുട്ടുന്നെ അവസ്ഥയധ്യാണുളതത്.
വകുപ്പുകളറിപലെ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

നറിര്ണ്ണയറിചത്

ജസീവനകധ്യാപര

വറിവറിധ ഫസീല്ഡത്
ശധ്യാസസീയമധ്യായറി

പുനര്വറിനധസെറിചധ്യാല് അധറിക ബധ്യാധധതയറില്ലധ്യാപത തപന്നെ സെര്കധ്യാരറിപന്റെ ടസെവന
പ്രവര്തനങ്ങള്

ജനങ്ങളറിടലെയത്

എതറിക്കുന്നെതറിനത്

വളപരടയപറ

സെഹധ്യായകമധ്യാകുയം. ഇതു സെയംബനറിച പഠനയം വളപര ആഴെടമററിയതധ്യാണത്.

ഇതറിനധ്യായറി
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ഒരു പ്രടതധക സെമറിതറിപയയയം പ്രവൃതറി പഠനയം സെയംബനറിചത് പരറിശസീലെനയം ലെഭറിച
ജസീവനകധ്യാപരയയം

ഉപടയധ്യാഗറിചത്

പസെക്രടട്ടേററിയററില്

പഠനയം

അവലെയംബറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

വളപര

നടേതറിയ

അടത

ഭയംഗറിയധ്യായറി
മധ്യാര്ഗ്ഗയം

പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
പ്രസ്തുത

പഠനതറിനുയം
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അധധധ്യായയം - 7
ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ രത്നച്ചുരുകയം
1.

കൃഷറി വകുപറില് നറിനയം രണ്ടത് പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറികകള് പുനര്
വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.3, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.3)
2.

മൃഗസെയംരക്ഷണ

വകുപറിപലെ

ഒരു

ടജധ്യായറിന്റെത്

പസെക്രട്ടേററി

തസറിക

പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.9, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.8)
3.

ആയഷത്

വകുപറില്

ആരയംഭറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

സെറി

എന്നെ

ഇതറിനധ്യായറി

ടപരറില്
ഈ

ഒരു

പുതറിയ

വകുപറിടലെയത്

ഒരു

പസെക്ഷന്
പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെറുപടേയയം രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേയയം തസറികകള് അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.11)
4.

പറിന്നെധ്യാക വറിഭധ്യാഗ വറികസെന വകുപറിപലെ ഒരു സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക
പറഗുലെര് തസറികയധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.19,

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക

2.14).
5. സെഹകരണ വകുപറില് ഡറി എന്നെ ടപരറില് പുതറിയതധ്യായറി ഒരു പസെക്ഷന്
രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

ഈ വകുപറിടലെയധ്യായറി പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം

പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേയയം ഓടരധ്യാ തസറികകളയം അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ നധ്യാലെത്
തസറികകളയം

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.24,

ഭരണ

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 2.18).
6.

ടകധ്യാസ്റ്റല് ഷറിപറിയംഗത് ആന്റെത് ഇന്ലെധ്യാന്റെത് നധ്യാവറിടഗഷന് വകുപറിപന്റെ ചുമതലെ
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ജലെവറിഭവ

വകുപറിപലെ

ടജധ്യായറിന്റെത്

പസെക്രട്ടേററികത്

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.21).
7.

സെധ്യായംസധ്യാരറിക വകുപറില് ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.24).
8. പരറിസ്ഥറിതറി വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് ശധ്യാസ സെധ്യാടങതറിക
വകുപറിപന്റെ കൂടേറി ചുമതലെ അധറികമധ്യായറി നല്ടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.27).
9. മതധബനന തുറമുഖ വകുപറിപലെ എ, സെറി എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളറില്
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ

ഓടരധ്യാ

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
കകകധ്യാരധയം

പചയ

തസറികകള്

വസീതയം

അധറികമധ്യായറി

ഇതു കൂടേധ്യാപത തുറമുഖവമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം
വരുന്നെ

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി ഉയര്ടതണ്ടതധ്യാണത്.

പസെക്രട്ടേററി

തസറിക

ടജധ്യായറിന്റെത്

ഹധ്യാര്ബര് എന്ജറിനസീയററിയംഗുമധ്യായറി

ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള് എ പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

5.43,

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.30).
10. വനയം വനധജസീവറി വകുപറിപലെ ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി ഉയര്ത്തുകയയം മപറധ്യാരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേരറി തസറിക
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി തധ്യാഴ്ത്തുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

5.53,

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.38).
11.

പപധ്യാതുഭരണ

(ആശറിത

നറിയമന)

വകുപറിപന്റെ

പ്രവര്തനയം

അവസെധ്യാനറിപറികധ്യാവന്നെതുയം കകകധ്യാരധയം പചയറിരുന്നെ വറിഷയങ്ങള് പപധ്യാതുഭരണ
(സെര്വസീസെസെത്-ഡറി) വകുപറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതുമധ്യാണത്.

(ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ
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ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ
ഖണ്ഡറിക 2.11 & 2.63).
12.

എ.ഐ.എസെത്.-ബറി എന്നെ ടപരറില് രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുള ഒരു പസെക്ഷന്
രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
എ.ഐ.എസെത്.-സെറി

പ്രസ്തുത

എന്നെറിവയറിപലെ

പസെക്ഷനറിടലെയത്
ടജധ്യാലെറികള്

എ.ഐ.എസെത്.-എ,

ക്രമസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഖണ്ഡറിക 2.43).
13.

പപധ്യാളറിററികല് പസെക്ഷനറിപലെ സൂപര് നന്യൂമറററി

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറിക

ഒഴെറിവധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയംഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.39).
14.

ബറി പസെക്ഷനറിപലെ രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റു തസറികയയം കൂടേറി എ പസെക്ഷനറിടലെയത്
വറിനധസെറിച്ചു പകധ്യാണ്ടത് പപധ്യാതുഭരണ (ഫസീഡയം കഫടറഴത് പപന്ഷന്) വകുപത് എന്നെ
ടപരറില് നധ്യാലെത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുയം ഒരു പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുയം അടേങ്ങറിയ ഒറ
പസെക്ഷനധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.42, ഉ.ഭ.പ.വ.
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12
പലെ ഖണ്ഡറിക 2.52).

15.

ടകധ്യാ- ഓര്ഡറിടനഷന് പസെക്ഷനറില് നറിലെവറിലള സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്
തസറികയ്ക്കു പകരയം പറഗുലെര് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
(ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്
നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.58).

16.

എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത്

പസെല്ലറിപലെ

എ,

ബറി

എന്നെസീ

രണ്ടത്

പസെക്ഷനുകപളയയം

സെയംടയധ്യാജറിപറികധ്യാവന്നെതുയം സെയംയക പസെക്ഷനത് പപധ്യാതുഭരണ (എയംടപധ്യാപയ്മെന്റെത്
പസെല്) വകുപത് എന്നെത് നധ്യാമകരണയം പചയധ്യാവന്നെതുമധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.42, ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2
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പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.72).
17.

പപധ്യാതുഭരണ (അകഹൗണ്ടത്സെത് -സെറി) വകുപറിപന വറിഭജറിചത് രണ്ടത് പസെക്ഷനുകള്
രൂപസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. സെറി പസെക്ഷനറിപലെ രണ്ടത് സെസീറ്റുകളയം പറി1 സെസീറ്റുയം
ടചര്തത് പുതറിയതധ്യായറി രൂപസീകരറിക്കുന്നെ പസെക്ഷനത് പപധ്യാതുഭരണ (അകഹൗണ്ടത്സെത്
-എഫത്) വകുപത് എനയം, സെസീറ്റുകള്കത് എഫത്1 , എഫത്2 , എഫത്3 എനയം ടപരുകള്
നലധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

(ഉ.ഭ.പ.വ.

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

അനുബനയം-

ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.87).
18.

അകഹൗണ്ടത്സെത് (ഡറി) വകുപറിപലെ (ഡറി2 ) സെസീറത് ടജധ്യാലെറികടളധ്യാപടേധ്യാപയം പപധ്യാതുഭരണ
(അകഹൗണ്ടത്സെത്- എചത്) വകുപറിടലെകത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതുയം എചത്. 6 എന്നെത് നധ്യാമകരണയം
പചയധ്യാവന്നെതുമധ്യാണത്.

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

2.42,

ഉ.ഭ.പ.വ.

വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12
പലെ ഖണ്ഡറിക 2.92 & 2.105).
19.

പപധ്യാതുഭരണ (അകഹൗണ്ടത്സെത്- ജറി) വകുപറിടലെയത് ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക
അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.101).

20. അകഹൗണ്ടത്സെത്- എന്

പസെക്ഷനറിടലെയത്

ഒരു

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിടകണ്ടതുയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം തുലെധമധ്യായറി പുനര് വറിതരണയം പചടയണ്ടതുമധ്യാണത്.
(ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്
നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.123).
21.

കധധ്യാഷത് വകുപറിപലെ "ടനധ്യാട്ടേയം" തസറികയയം പ്രസ്തുത തസറികയറില് നറിക്ഷറിപ്തമധ്യായറിട്ടുള
ടജധ്യാലെറികളയം ബഡത്ജറത് വറിയംഗത് വകുപറിടലെയത് പുനര്വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
(ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്
നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.138).
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22. സ്പെധ്യാര്കത് ടസെധ്യാഫത് പവയററിപന്റെ ടപധ്യാരധ്യായ്മെകള് പരറിഹരറിക്കുന്നെതറിനത് അടേറിയനറിര
നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.148).
23. പപധ്യാതുഭരണ (എ.ആര്.) വകുപറിപന്റെ പ്രവര്തനയം അവസെധ്യാനറിപറികധ്യാവന്നെതുയം
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തസറിക പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതുമധ്യാണത്. (ഉ.ഭ.പ.വ.
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12
പലെ ഖണ്ഡറിക 2.170).
24. സെന്ദര്ശന

സെഹധ്യായ

ടകനങ്ങളറില്

തസറികകള്ക്കു

പകരയം

തസറികകളറിപലെ

ജസീവനകധ്യാപര

അസെറിസ്റ്റന്റെത്- പസെക്ഷന്

കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റെത്-ഓഫസീസെത്

നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ഓഫസീസെര്
സൂപ്രണ്ടത്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 2.43, ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2
പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.185).
25. PABX (പടേലെറിടഫധ്യാണ് എകത്ടചഞത്) -ല് നറിലെവറിലള അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
തസറിക പുനർവറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.42,
ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം- ഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്
നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.207).
26.

PABX പന്റെ പ്രവര്തനയം കൂടുതല് സുഗമമധ്യാക്കുന്നെതറിനത് ഒരു ടസെധ്യാഫത് പവയര്
വറികസെറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉ.ഭ.പ.വ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയംഭധ്യാഗയം.2 പലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 12 പലെ ഖണ്ഡറിക 2.208).

27.

സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം, PABX തുടേങ്ങറിയവ പസെക്ഷനുകളറില് നറിന്നെത്
പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെര്,

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തലെതറിലള

തസറികകള്

ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.42).
28. പുതറിയതധ്യായറി

രൂപസീകരറിക്കുന്നെ

ടകരള

അഡറിനറിടസ്ട്രേറസീവത്

സെര്വ്വസീസുമധ്യായറി
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ബനപപട്ടേ വറിഷയയം നറിലെവറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപധ്യാണത്
കകകധ്യാരധയം

പചയ

വരുന്നെതത്.

ആയതത്

പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറിടലെയത്

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.42).
29. ചസീഫത്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ പപറസീഷന് പസെല്ലറില് ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക കൂടേറി

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.43 (1)).
30. KAS

വറിഷയങ്ങള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുവധ്യാന് തധ്യാരതടമധന ടജധ്യാലെറി കുറവധ്യായ

Special-E വകുപറില് നല്കറി അവറിടടേയത് രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകള് കൂടേറി
അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.43 (3)).
31. അകഹൗണ്ടത്സെത്-പക,

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പജ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകള് ലെയറിപറിചത് 5

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുള ഒറ പസെക്ഷനധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.43 (4)).
32. Computer

Cell-പന പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ e-Administration Cell ആകറി

രൂപധ്യാനരയം വരുതടതണ്ടതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.43 (5)).
33. Medisep

നറിലെവറില് വന്നെത് ആറു മധ്യാസെങ്ങള്ക്കു ടശഷയം അകഹൗണ്ടത്സെത്-ആര്

വകുപറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ഒനയം കൂടേറി പഠറിക്കുകയയം ആവശധമധ്യായ പുനര്വറിനധധ്യാസെയം
നടേത്തുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.43 (6)).
34. പപധ്യാതുഭരണ

(സെഹൗതത്

പറടകധ്യാര്ഡത്സെത്)

വകുപറിപലെ

തസറികകള്

ക്രമസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.43 (7)).
35. പസെന്ട്രല്

ഏജന്സെറിപയ

IBMC-ടയധ്യാടേത്

ലെയറിപറിടകണ്ടതുയം

തസറികകള്

ക്രമസീകരറിടകണ്ടതുമധ്യാണത്. IBMC യപടേ ചധ്യാര്ജത് ഹഹൗസെത് കസീപറിയംഗറില് നറിനയം മധ്യാററി
പപധ്യാതുഭരണ (പപധ്യാളറിററികല്) വകുപറിനത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.43 (8)).
36. CMPGRC-യപടേ

പ്രവര്തനയം ക്രമസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

- 174 -

ഖണ്ഡറിക 2.43(9).
37. അറന്ഡന്സെത്

ടമധ്യാണറിറററിയംഗത് പസെല്, കയംപന്യൂട്ടേര് പസെല് (e-administration)

എന്നെറിവ കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു പഡപപ്യുട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക
അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

കയംപന്യൂട്ടേര്

പസെല്ലറിപന്റെ

ചുമതലെ

അകഹൗണ്ടത്സെത്-പക കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയറില് നറിനയം
മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ഈ തസറികയറില് കയംപന്യൂട്ടേററില് നല്ല പരറിജധ്യാനമുള

പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിപയതപന്നെ നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.43 (22)).
38.പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ സൂപര്കവസെററി ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ ചുമതലെകള് പുനര്
വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.45).
39.ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേയയം

പപധ്യാതുഭരണ

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേയയം

വകുപറിപലെ

പസെക്ഷന്

തസറികകള്

പുനര്

വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറികകള് 2.46, 247).
40.പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപറിപലെ

പസെക്ഷനുകളപടേ

എണ്ണയം

23

ആയറി

വര്ദ്ധറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഉ.ഭ.പ. വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 5.68, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.52)
41.

പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറിപലെ പജ പസെക്ഷന് വറിഭജറിചത് പജ (അകഡസ്വസെത്), പജ
(റൂള്സെത്) എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകള് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം ഭധ്യാഗയം-3, ഖണ്ഡറിക
2.44, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.52)

42. പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ

വകുപറിപലെ

സെറി

പസെക്ഷനറിപലെ

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

വളപര

കൂടുതലെധ്യായതറിനധ്യാല് അവറിപടേ നറിനയം അചടേക നടേപടേറികളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ
ടജധ്യാലെറികള് ഒഴെറിവധ്യാകറി രണ്ടത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുള ഡറി.എ എന്നെ ടപരറിലള
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പുതറിയ പസെക്ഷനറില് കകകധ്യാരധയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം ഭധ്യാഗയം-3, ഖണ്ഡറിക 2.15,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.52)
43.

പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറിപലെ എ, ററി, പറി.എസെത് എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് ഓടരധ്യാ
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ വസീതയം തസറികകള് അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം
ഭധ്യാഗയം-3, ഖണ്ഡറിക 2.6, 2.77, 2.89, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.52).

44.

പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറിപലെ യ പസെക്ഷനറിപലെ സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്
തസറിക

പറഗുലെര്

തസറികയധ്യാകറി

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം ഭധ്യാഗയം-3, ഖണ്ഡറിക 2.81,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.52).
45.പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് ഖധ്യാദര് കമറിററി ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നടേപറിലെധ്യാക്കുന്നെതറിനധ്യായറി
ഒരു

പസെല്

ഓഫസീസെറുപടേയയം

രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഒരു

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെയയം

ഇതറിനധ്യായറി

ഒരു

തസറികകള്

പസെക്ഷന്
അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.52).
46. പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം ടജധ്യായറിന്റെത്
പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം ഓടരധ്യാ തസറികകള് അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം
ഭധ്യാഗയം-3, ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 13, ഖണ്ഡറിക 2.91, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.52).
47. ആടരധ്യാഗധ കുടുയംബ ടക്ഷമ വകുപറിപലെ എയം പസെക്ഷന് വറിഭജറിചത് എന് ടപരറിലയം ബറി,
എസെത് എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളറിപലെ അധറിക ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ടചര്തത് യ എന്നെ
ടപരറിലയം ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനുകള് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതു കൂടേധ്യാപത ഇ, എചത്,
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എഫത്.ഡബന്യൂ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് ഓടരധ്യാ അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക വസീതയം
അധറികമധ്യായറി അനുവദറിക്കുകയയം ജറി പസെക്ഷനറിപലെ സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത്
തസറിക

സ്ഥറിരയം

തസറികയധ്യാകറി

മധ്യാറ്റുകയയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത്,

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി,

കൂടേധ്യാപത

അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി എന്നെസീ

ഓടരധ്യാ തസറികകള് വസീതയം അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

5.74,

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.57).
48.ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ (എചത്) വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ പ്രറിന്റെറിയംഗത് &
ടസ്റ്റഷനററിയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള് ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറിടലെയത്
മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്.
പസെക്ഷനുകളപടേ

ഈ പസെക്ഷപന്റെ ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ ഓഫസീസെര്മധ്യാര്കത് മറ്റു
ചുമതലെ

ആഭധനരമധ്യായറി

പുനര്

നറിര്ണ്ണയയം

പചയ

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.62).
49. ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ വകുപറില് ഇ, ആര് എന്നെസീ രണ്ടത്പസെക്ഷനുകള് അധറികമധ്യായറി
രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ അനുബനയം ഭധ്യാഗയം-3, ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നമ്പര്. 15, ഖണ്ഡറിക 2.11,
2.17).
50. ആഭധനര വകുപറിപലെ എ, പക, എചത്, എന് എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറിപലെ അധറിക
ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

പറി,

ആര്

എന്നെസീ

രണ്ടത്

പുതറിയ

പസെക്ഷനുകള് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേയയം
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെയയം

രണവസീതയം

തസറികകള്

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.86,
ഖണ്ഡറിക 2.67).
51.

ആഭധനര വകുപറിപലെ സെറി, എല് എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറിപലെ അധറിക ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം
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കണകറിപലെടുതത്

എസെത്

ആരയംഭറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

എന്നെ

ടപരറില്

ഇതറിനധ്യായറി

ഒരു

പസെക്ഷന്

പുതറിയ

പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെറുപടേ

ഒനയം

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ രണയം തസറികകള് അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഇതറിനു പുറപമ ബറി, ഇ, എഫത്, പജ, പറി.എസെത്. എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില്
അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ഓടരധ്യാ അധറിക തസറിക അനുവദറിക്കുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.87).
52. നധ്യാലെത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത് ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപറിപലെ എ
പസെക്ഷന് മധ്യാത്രയം നറിലെനറിര്ത്തുകയയം മറ്റു രണ്ടത് പസെക്ഷനുകളറില് പചയവരുന്നെ
ടജധ്യാലെറികള് ഈ പസെക്ഷനറിടലെയത് കകമധ്യാറയം പചയ്യുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.92,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.68).
53.

ഹഹൗസെറിയംഗത്

വകുപറിപലെ

അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററി

തസറിക

പുനര്

വറിനധസെറിടകണ്ടതുയം ഹഹൗസെറിയംഗത് വകുപറിപന്റെ രണ്ടധ്യായം ഘട്ടേ സൂപര്കവസെററി ചുമതലെ
റവനന്യൂ വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് നല്ടകണ്ടതുമധ്യാണത് (ഈ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.68).
54. വറിവര പപധ്യാതുജന സെമ്പര്ക വകുപറില് എചത് പസെക്ഷപന്റെ പ്രവര്തനയം
അവസെധ്യാനറിപറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

കൂടേധ്യാപത

വകുപറിപലെ

ബറില്ലുകളയം

മറ്റുയം

പരറിടശധ്യാധറിക്കുന്നെതറിനത് അകഹൗണ്ടത്സെത് ഓഫസീസെറധ്യായറി ധനകധ്യാരധ വകുപറിപലെ ഒരു
അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിപയ നറിയമറിക്കുകയയം അകഹൗണ്ടത്സെത് ഓഫസീസെറധ്യായറി നറിലെവറില്
പ്രവര്തറിച്ചു

വരുന്നെ

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിപയ

ഈ

വകുപറിപലെ

അണ്ടര്

പസെക്രട്ടേററിയധ്യാകറി മധ്യാറ്റുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.97, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.72).
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55. കശുവണ്ടറി ടമഖലെയറിപലെ പ്രവര്തനങ്ങളപടേ പമചപപട്ടേ ഏടകധ്യാപനതറിനധ്യായറി
കശുവണ്ടറി
വധവസെധ്യായ

സെയംബനമധ്യായ

വറിഷയങ്ങള്

കകകധ്യാരധയം

പചയ്യുന്നെതറിനധ്യായറി

വകുപറില് എല് എന്നെ ടപരറില് പുതറിയതധ്യായറി ഒരു പസെക്ഷന്

രൂപസീകരറിക്കുകയയം എല്, ഇ, പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷന് എന്നെറിവയപടേ ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം
വഹറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക
അനുവദറിക്കുകയയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

അധറികമധ്യായറി

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.103, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.78).
56.വധവസെധ്യായ വകുപറിപലെ എ പസെക്ഷപന്റെ ഒന്നെധ്യായം ഘട്ടേ സൂപര്കവസെററി ചുമതലെ
എഫത്, ജറി എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളപടേ ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററികത്
നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.77).
57.വറിവറിധ ടബധ്യാര്ഡയംഗങ്ങളധ്യായറി ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിടയധ്യാ അതറിനു മുകളറിടലെധ്യാ ഉള
ഓഫസീസെര്മധ്യാപര മധ്യാത്രയം നറിടയധ്യാഗറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.78).
58. പതധ്യാഴെറിലയം കനപുണധവയം വകുപറിപലെ ആര്, എസെത് എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളപടേ
പ്രവര്തനയം അവസെധ്യാനറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്. അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി, അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററി എന്നെറിവരുപടേ ഓടരധ്യാ തസറിക വസീതവയം പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ രണ്ടത്
തസറികകളയം അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ നധ്യാലെത് തസറികകളയം മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര്
വറിനധസെറിക്കുന്നെതറിടനധ്യാപടേധ്യാപയം ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി തസറിക അധറികമധ്യായറി
അനുവദറിക്കുകയയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.114, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.86).
59. തടദ്ദേശ

സെസ്വയയം

ഭരണ

വകുപറിപലെ

ഡറി.ബറി.,

ഇ.യ,,

ഇ.ഡബപ്യു,

എന്നെസീ
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പസെക്ഷനുകള് രണ്ടധ്യായറി വറിഭജറിക്കുകയയം ഡറി.എ, ഡറി.സെറി., ഡറി.ഡറി എന്നെസീ
പസെക്ഷനുകളറിപലെ

അധറിക

ടജധ്യാലെറികള്

ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത്

ഡറി.എഫത്

പസെക്ഷനുയം ഐ.എ പസെക്ഷനറിപലെ അധറിക ടജധ്യാലെറിയയം മറ്റു പസെക്ഷനുകളറില്
കുടുയംബശസീ മുടഖന നടേപറിലെധ്യാകറി വരുന്നെ പദ്ധതറികപള ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത്
ഐ.സെറി. എന്നെ പസെക്ഷനുയം അധറികമധ്യായറി സൃഷ്ടറിക്കുകയയം പചടയണ്ടതധ്യാണത്.
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.118,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.88).
60. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപത്

പ്രവൃതറി

പഠനയം

നടേതറിയ

അവസെരതറില് തടദ്ദേശ സെസ്വയയം ഭരണ വകുപറില് ഉണ്ടധ്യായറിരുന്നെ ഐ.എ.എസെത്.
വറിഭധ്യാഗതറില്പപട്ടേ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി തസറിക ഇടപധ്യാള് നറിലെവറിലെറില്ല .
അതറിനധ്യാല് ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി
തസറിക

അധറികമധ്യായറി

ഈ

വകുപറിനത്

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

പ്രസ്തുത

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത് ഐ.എ.എസെത്. അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററികത്
നല്കുവധ്യാന്

ശറിപധ്യാര്ശ

പചയറിരുന്നെ

പസെക്ഷനുകളപടേ

ചുമതലെ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.90).
61.

നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറിപലെ രണ്ടധ്യായം ഘട്ടേ ടമല്ടനധ്യാട്ടേച്ചുമതലെ പപധ്യാതുഭരണ
വകുപറിപലെ ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി-4 നത് നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.93)

62. നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറില് നറിലെവറിലള പസെക്ഷപന്റെ ടപര് നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ (എ)
വകുപത് എന്നെധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.124)
63. റവനന്യൂ (എഫത്) വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ വഖഫത് ടബധ്യാര്ഡുമധ്യായറി
ബനപപട്ടേ വറിഷയവയം ആഭധനര (എഫത്) വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ
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ഹജ്ജുമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള്, പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ/ ഉന്നെതവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ
വകുപ്പുകളറില് കകകധ്യാരധയം പചയവരുന്നെ നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമവമധ്യായറി ബനപപട്ടേ
വറിഷയങ്ങള് നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.124)
64. നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറില് ഒരു അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ തസറിക
അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

അധറികമധ്യായറി

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.124).
65. ടകരള ടസ്റ്ററത് ആന്റെത് സെടബധ്യാര്ഡറിടനറത് സെര്വ്വസീസെത് റൂള്സെത്, ജസീവനകധ്യാരുപടേ
പപരുമധ്യാറചട്ടേയം ഉള്പപപടേയള
പുനനഃപ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടത്തുയം
അതധധ്യാവശധമധ്യാണത്.

ആയതത്

ഭധ്യാഷധ്യാവറിദഗത്ധപന്റെ

എല്ലധ്യാ

ചട്ടേങ്ങളയം

മലെയധ്യാളയം

തർജറിമ

ഔടദധധ്യാഗറിക

സെഹധ്യായടതധ്യാപടേ

പൂര്തറിയധ്യാക്കുന്നെതറിനു

ടവണ്ട

നടേപടേറികള്

ലെളറിതമധ്യായ ഭധ്യാഷയറില്
ലെഭധമധ്യാടകണ്ടതുയം

ഭധ്യാഷ

വറിഭധ്യാഗതറിപലെ

സെമയബനറിതമധ്യായറി
സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
66. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ഉപടദശ-സെറി പസെക്ഷപന റൂള്സെത്-ബറി
എന്നെത്

പുനര്

നധ്യാമകരണയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 2.98).
67. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് ചട്ടേങ്ങളയം നറിയമങ്ങളയം കകകധ്യാരധയം
പചയ്യുന്നെതത് സെയംബനറിചത് ഇടപധ്യാള് നറിലെവറിലള നധ്യാലെത് പസെക്ഷനുകള്ക്കു
(ഉപടദശ & റൂള്സെത്) പുറപമ എ.ആര് പസെക്ഷനറില് നറിനള ഒരു പസെക്ഷന്
(എ.ആര്.10) കൂടേറി ഉൾപപടുതറി റൂള്സെത്-സെറി എന്നെ ടപരറിൽ പസെക്ഷൻ
രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. നറിലെവറിലള റൂള്സെത് പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിപന്റെ
അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയ
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അധറിക അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക ഈ പസെക്ഷനത് അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
ഇതറിനധ്യായറി റൂള്സെത് പസെക്ഷനറിപലെ സൂപര് നന്യൂമറററി അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക പറഗുലെര്
തസറികയധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
68. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ റൂള്സെത് പസെക്ഷപന്റെ ടപരത് റൂള്സെത്-എ
എന്നെധ്യാകറി മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
69. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

നറിയമറികപപടുന്നെ
ദറിവസെപത

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപലെ

ഓഫസീസെര്മധ്യാര്

ടബസെറികത്

എ.ആര്.

പസെക്ഷനുകളറില്

ഉള്പപപടേയളവര്കത്

മധ്യാടനപജ്മെന്റെത്

പരറിശസീലെനയം

32

പ്രവൃതറി

നറിര്ബനമധ്യായയം

ലെഭധമധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
70. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് നടേത്തുന്നെ പ്രവൃതറി പഠനയം സെയംബനറിച
മധ്യാനദണ്ഡങ്ങളയം മറ്റുയം പുതുകറി നറിശയറിടകണ്ടതധ്യായറിട്ടുണ്ടത്. ഇതറിനധ്യായറി പ്രവൃതറി
പഠന ടമഖലെയറില് ദസീര്ഘനധ്യാളപത അനുഭവ സെമ്പത്തുള ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ/
മുന് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുപടേ/ വറിരമറിചവരുപടേ ടസെവനയം പ്രടയധ്യാജനപപടുകറിപകധ്യാണ്ടത്
അവരുയം നറിലെവറിപലെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥരുയം ഉള്പപടുന്നെ ഒരു കമറിററി രൂപസീകരറിചത്
പ്രവൃതറി പഠന ടവളയറില് പഠന സെയംഘങ്ങള് അവലെയംബറിടകണ്ട മധ്യാതൃകധ്യാ
പ്രവര്തന

രസീതറി

ടക്രധ്യാഡസീകരറിചത്

പുതറിയ

മധ്യാര്ഗ്ഗടരഖയധ്യായറി

പ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
71.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് പ്രവൃതറി പഠനങ്ങള് നടേത്തുന്നെതറിനുള
തസീര്പധ്യാക്കുവധ്യാനുള
സെസ്വസീകരറിചത്

പ്രടപധ്യാസെലകളറില്

ററിടപധ്യാര്ട്ടുകള്

സെമയബനറിതമധ്യായറി

നല്കുവധ്യാനുയം

ടവണ്ട

നടേപടേറികള്
നടേപടേറികള്

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
72.

ഒരു വര്ഷതറില് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനുയം
നറിര്വ്വഹറിടകണ്ട

ചുമതലെകള്

അടേങ്ങറിയ

കലെണ്ടര്

ടനരപത

തപന്നെ
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പ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
73. ഒരു വകുപറിടലെയത് സ്ഥലെയം മധ്യാറയം ലെഭറിചത് വരുന്നെ ജസീവനകധ്യാര്കത് പുതറിയതധ്യായറി
നറിയമറികപപട്ടേ

വകുപറിപലെ

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്.

ടജധ്യാലെറികപളക്കുററിച്ചുള

വറിശദമധ്യായ

പരറിശസീലെനയം

ഒടര സെമയയം ഒന്നെറില് കൂടുതല് പരറിശസീലെന പരറിപധ്യാടേറികള്

ആസൂത്രണയം പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
74. പരറിശസീലെന പരറിപധ്യാടേറികളറിപലെ പ്രധ്യാതറിനറിധധയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതറിനധ്യായറി ഇഓഫസീസുമധ്യാടയധ്യാ

സ്പെധ്യാര്ക്കുമധ്യാടയധ്യാ

ടമധ്യാണറിറററിയംഗത്

സെറിസ്റ്റയം

ബനറിപറിച്ചു

പകധ്യാണ്ടത്

രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്

ഒരു

(ഈ

ട്രയറിനറിയംഗത്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 2.98).
75. കദനയം ദറിന ടജധ്യാലെറികള്കത് പ്രടതധക പരറിഗണന പകധ്യാടുത്തു പകധ്യാണള
പരറിശസീലെന പരറിപധ്യാടേറികള്കത് രൂപയം പകധ്യാടുടകണ്ടതുണ്ടത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.98).
76. അഞത് വര്ഷതറില് കൂടുതല് സെര്വസീസുള പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെര്വസീസെറിലള
സെന്നെദ്ധരധ്യായ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപര ToT പരറിശസീലെനതറിനത് അയയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്
(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
77. അഞ്ചു വര്ഷതറില് കൂടുതല് സെര്വസീസെത് ബധ്യാകറിയള അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി
മുതലള സെന്നെദ്ധരധ്യായ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്കത് സെസ്വകധ്യാരധ മധ്യാടനപജ്മെന്റെത് സ്ഥധ്യാപനങ്ങള്
പരറിശസീലെനയം

നല്കുന്നെ

മധ്യാതൃകയറില്

പപ്രധ്യാഫഷണല്

ട്രയറിനറിയംഗത്

സ്ഥധ്യാപനങ്ങളറില് അയചത് വറിദഗത്ധ പരറിശസീലെനയം നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
78. പരറിശസീലെന

പരറിപധ്യാടേറികള്കത്

അനറിമ

രൂപയം

പകധ്യാടുക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

പസെക്രടട്ടേററിയറത് സെര്വ്വസീസെറിലള Master Trainers, ToT പരസീശസീലെനയം ലെഭറിചവര്
എന്നെറിവപര ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണള ഒരു സെമറിതറികത് രൂപയം പകധ്യാടുടകണ്ടതധ്യാണത്
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(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
79. പസെക്രടട്ടേററിയറത്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഇന്പസ്പെക്ഷന്
ഭരണ

സെയംബനറിച

പരറിഷധ്യാര

ടജധ്യാലെറികളപടേ

ഏടകധ്യാപനയം

എ.വറി.സെറി.1

പസെക്ഷനത്

വകുപറിപലെ

നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
80. ട്രയറിനറിയംഗത് സെയംബനമധ്യായ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ എ.ആര്.11 പസെക്ഷനത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
(ട്രയറിനറിയംഗത്-1)

വകുപത്

എന്നെത്

നധ്യാമകരണയം

പചയധ്യാവന്നെതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
81.

പക.എ.എസെത്. വറിജധ്യാപനയം വന കഴെറിഞ്ഞ സെധ്യാഹചരധതറില് ആയതുമധ്യായറി
ബനപപട്ടേ വറിഷയങ്ങള് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് നറിനയം
പപധ്യാതുഭരണ

വകുപറിടലെയത്

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 2.98).
82.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ എ.ആര്.13 പസെക്ഷനറില് നറിലെവറില്
പചയ വരുന്നെ ട്രയറിനറിയംഗത് ഒഴെറിപകയള വറിഷയങ്ങള് സെഹറിതയം എ.ആര്.13(2)
പലെ അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന എ.ആര്.12 ടലെയത് മധ്യാറ്റുകയയം എ.ആര്.12 പസെക്ഷനത്
ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

(ജനറല്)

വകുപത്

എന്നെത്

നധ്യാമകരണയം

പചടയണ്ടതുമധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
83. സെമധ്യാന വറിഷയങ്ങള് ഏകസീകരറിക്കുന്നെതറിപന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായറി ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ എ.ആര്.13 പസെക്ഷനറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ
ഐ.എയം.ജറി.യമധ്യായറി ബനപപട്ടേ എല്ലധ്യാ വറിഷയങ്ങളയം എ.ആര്.14(2) സെസീററിടലെയത്
മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
84. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ എ.ആര്.14 പസെക്ഷനത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര (ട്രയറിനറിയംഗത്-2) വകുപത് എന്നെത് ടപരത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ
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ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
85. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ എ.ആര്.14(2) സെസീററില് നറിലെവറില്
പചയ വരുന്നെ വറിഷയങ്ങള് സെഹറിതയം പ്രസ്തുത സെസീറത് പറി.എസെത്.-2 എന്നെ ടപരറില്
പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനറിടലെയത് മധ്യാറധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

അടതധ്യാപടേധ്യാപയം നറിലെവറില്

പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനറിപലെ ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെ സെസീററിനത് പറി.എസെത്.-1
എന്നെ ടപരത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
86.

ഭരണ

പരമധ്യായ

കധ്യാരധങ്ങളറില്

ജസീവനകധ്യാര്

കധ്യാണറിക്കുന്നെ

കൃതധ

വറിടലെധ്യാപങ്ങളറിടന്മേല് ലെഭറിക്കുന്നെ പരധ്യാതറികള് അടനസ്വഷറിക്കുന്നെതറിനുയം സെര്കപ്രസെത്
പരറിടശധ്യാധന

ഉള്പപപടേയള

കധ്യാരധങ്ങള്

പചയ്യുന്നെതറിനുള

അധറികധ്യാരയം

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ അഡറിനറിടസ്ട്രേറസീവത് വറിജറിലെന്സെത്
വറിഭധ്യാഗതറിനത് നല്കധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യാവശധമധ്യായ ടഭദഗതറികള് റൂള്സെത്
ഓഫത് ബറിസെറിനസെറിലയം പസെക്രടട്ടേററിയറത് ഇന്സ്ട്രേക്ഷന്സെറിലയം വരുടതണ്ടതധ്യാണത്
(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
87. ഓഫസീസെത് പരറിടശധ്യാധന നടേത്തുന്നെതുയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് നല്കുന്നെതുയം ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിടന്മേല്
തുടേര് നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിക്കുന്നെതു സെയംബനറിച്ചുയം ടവണ്ട നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്
പുറപപടുവറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
88. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ പസെക്ഷനറില്
പപധ്യാതു ഭരണ വകുപറിപലെ രണ്ടത് പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര്മധ്യാരറില് ഒരു തസറിക ഈ
വകുപറില്

നറിനയം

ആവശധമുള

മടറപതങറിലയം

വകുപറിടലെകത്

പുനർ

വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).
89. ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ സെയംബനറിച ഉതരവകളപടേ ലെയംഘനയം ഔടദധധ്യാഗറിക ഭധ്യാഷ
സെയംബനറിച

സെയംസ്ഥധ്യാന

തലെ

സെമറിതറിയപടേ

സെമര്പറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).

പരറിഗണനയത്
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90. ഡറിപധ്യാര്ട്ടേത്പമന്റെത് പരസീക്ഷ നറിര്ബനമധ്യാകറിയറിട്ടുള ടകരള സെര്വസീസെത് റൂള്സെത്,
അകഹൗണ്ടത് ടകധ്യാഡത്, ഫറിനധ്യാന്ഷധല് ടകധ്യാഡത്, ട്രഷററി ടകധ്യാഡത്, പസെക്രടട്ടേററിയറത്
ഓഫസീസെത് മധ്യാനുവല്, മധ്യാനുവല് ഓഫത് ഓഫസീസെത് പപ്രധ്യാസെസീഡപ്യുവര് തുടേങ്ങറിയ എല്ലധ്യാ
പുസകങ്ങളയം

മലെയധ്യാളതറില്

ടചധ്യാദധകടേലെധ്യാസുകള്

ഔടദധധ്യാഗറികമധ്യായറി

മലെയധ്യാളതറില് തപന്നെ

(കുറഞ്ഞ

രൂപതറിപലെങറിലയം) തയധ്യാറധ്യാക്കുകയയം പചയ്യുന്നെതറിനു
സെമയബനറിതമധ്യായറി

പ്രസെറിദ്ധസീകരറിക്കുകയയം

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്

പക്ഷയം ദസ്വറിഭധ്യാഷധ്യാ

ടവണ്ട നടേപടേറികള്
(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 2.98).
91.

ആറത് അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകളയം രണ്ടത് പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് തസറികകളയം ഒരു
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തസറികയയം ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് നറിന്നെത്
പുനര് വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.98).

92. പുതുതധ്യായറി അനുവദറിക്കുന്നെ പസെക്ഷനറില് നറിലെവറിലള ചട്ടേങ്ങളയം നറിയമങ്ങളയം
സെധ്യാധധ്യാരണകധ്യാരനത് മനസറിലെധ്യാകുന്നെ രസീതറിയറില് ലെഘൂകരറിചത് പുറപപടുവറിക്കുവധ്യാന്
നടേപടേറി സെസ്വസീകരറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി ആവശധപമങറില് ഈ ടമഖലെയറില്
പ്രധ്യാവസീണധമുള വറിരമറിച സെര്കധ്യാര് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപരക്കൂടേറി ഉള്പപടുതറി ഒരു
കമറിററി രൂപറികരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.99).
93. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ട്രയറിനറിയംഗത്, പ്രവൃതറിപഠനയം, വറിവറിധ
വറിഷയങ്ങളറില് നല്കുന്നെ ഉപടദശങ്ങള്, വറിവറിധ ചട്ടേങ്ങള്, അഡറിനറിടട്രറസീവത്
വറിജറിലെന്സെത് എന്നെറിവ ഒരു ടപധ്യാര്ട്ടേല് വഴെറി കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനധ്യാവശധമധ്യായ
e-solution

അടേറിയനറിരമധ്യായറി

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നെതറിനധ്യാവശധമധ്യായ

നടേപടേറികള്

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.99).
94. വറിവറിധ തസറികയറിലള ജസീവനകധ്യാര് നറിര്ബനമധ്യായയം പപങടുതത് വറിജയറിടകണ്ട
രസീതറിയറില്

പരറിശസീലെന

പദ്ധതറി

തയധ്യാറധ്യാകധ്യാന്

വറിദഗത്ധരുപടേ

സെഹധ്യായയം
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ടതടടേണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.99).
95. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറില് ശരറിയധ്യായ പരറിശസീലെനയം ലെഭറിചവപര
മധ്യാത്രയം നറിയമറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.99).
96.

പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപറില് പധ്യാര്ലെപമന്റെററി കധ്യാരധ വകുപറില് ഒരു അണ്ടര്
പസെക്രട്ടേററി തസറിക അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.144, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.103).

97. ആസൂത്രണ

സെധ്യാമ്പതറിക

കധ്യാരധ

വകുപറിപലെ

എഫത്

പസെക്ഷപന

എ

പസെക്ഷനുമധ്യായറി സെയംടയധ്യാപറിടകണ്ടതധ്യാണത്. വകുപറിപലെ പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി,
പസെക്ഷന് ഓഫസീസെര് എന്നെറിവരുപടേ ഓടരധ്യാ തസറികകളയം അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി,
അസെറിസ്റ്റന്റെത്

എന്നെറിവരുപടേ

വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്

രണ്ടത്

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

തസറികള്
ഭരണ

വസീതവയം

പരറിഷധ്യാര

പുനര്

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.150, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.103).
98. പപധ്യാതു മരധ്യാമതത് വകുപറില് നറിനയം ഒരു ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി, ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററി,

രണ്ടത്

അണ്ടര്

വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്

പസെക്രട്ടേററി

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

എന്നെസീ
ഭരണ

തസറികകള്
പരറിഷധ്യാര

പുനര്

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.160, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.114).
99. റവനപ്യു (എഫത്) പസെക്ഷനറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ ഹജത് സെയംബനമധ്യായ
വറിഷയയം നന്യൂനപക്ഷ ടക്ഷമ വകുപറിടലെയ്ക്കുയം മറ്റു വറിഷയങ്ങള് ജറി പസെക്ഷനറിടലെയ്ക്കുയം
മധ്യാടറണയം

എഫത്

പസെക്ഷപന്റെ

പ്രവര്തനയം

അവസെധ്യാനറിപറിക്കുകയയം

പചടയണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 5.165, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.119).
100.

അചടേക നടേപടേറികളമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെതറിനത്
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റവനപ്യു വകുപറില് ഡറി.എ എന്നെ ടപരറില് ഒരു പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.165,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.119).
101. റവനപ്യു വകുപറിപലെ ടദവസെസ്വയം പസെക്ഷന് ടദവസെസ്വയം-എ, ടദവസെസ്വയം-ബറി എന്നെറിങ്ങപന
രണ്ടധ്യായറി വറിഭജറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.165, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.119).
102. റവനന്യൂ വകുപറിപലെ എ, എല്, യ എന്നെസീ പസെക്ഷനുകളറില് നറിനയം ഓടരധ്യാ
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറികകള് വസീതയം ടവര്പപടുതറി വറി എന്നെ ടപരറില് പുതറിയ ഒരു
പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.165, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.119).
103. ജറി, എചത്, എന്, DMB, DRF-C തുടേങ്ങറിയ പസെക്ഷനുകളറില് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ
എണ്ണയം വര്ദ്ധറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.165, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.119).
104. റവനപ്യു വകുപറില് അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയപടേ രണ്ടത്
അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

തസറികകള് അധറികമധ്യായറി
പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.165, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.119).
105. ടദവസെസ്വയം പസെക്ഷനുകളറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ വറിഷയങ്ങളപടേ സെസ്വഭധ്യാവയം
കണകറിപലെടുതത് ടദവസെസ്വയം പ്രടതധക വകുപധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

5.169,

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.121).
106. കസെനറിക ടക്ഷമ വകുപറിപന്റെ ടമല്ടനധ്യാട്ടേച്ചുമതലെ നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനു മധ്യാത്രമധ്യായറി
ഒരു പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേ തസറിക അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

5.172,

ഈ
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ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.124).
107. ശധ്യാസസെധ്യാടങതറിക വകുപറിപലെ അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി തസറിക പുനര്
വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
പസെക്രട്ടേററികത്

ഈ

പകരയം
വകുപറിപന്റെ

പരറിസ്ഥറിതറി
കൂടേറി

വകുപറിപലെ

ചുമതലെ

അഡസീഷണല്

നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.126)
108. പട്ടേറികജധ്യാതറി പട്ടേറിക വര്ഗ്ഗ വറികസെന വകുപറിപലെ പറി.എയം പസെകഷനറില് ഒരു
അസെറിസ്റ്റന്റെത് തസറിക അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.131).
109. നറിലെവറില് അഞത് പസെക്ഷനുകള് മധ്യാത്രമുള സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി വകുപത് വറിഭജറിചത്
വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപത് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരതറിപന്റെ

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് വനറിതധ്യാ ശറിശു വറികസെന വകുപറിനുയം സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി
വകുപറിനുയം മൂന്നെത് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാര് വസീതമുള
ആവശധമധ്യാപണന്നെത് കധ്യാണുന.
രണ്ടത്

മൂന്നെത് പസെക്ഷനുകള് വസീതയം

കൂടേധ്യാപത രണ്ടത് വകുപ്പുകള്ക്കുയം പപധ്യാതുവധ്യായറി

അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുള ഒരു പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷന് സെധ്യാമൂഹധ നസീതറി

വകുപറിപന്റെ

ഭധ്യാഗമധ്യായറി രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

വകുപറില് അധറികമധ്യായറി

കപണ്ടതറിയ ഒരു അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി തസറിക പുനര് വറിനധസെറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.188,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.135).
110. കധ്യായറിക യവജന കധ്യാരധ വകുപറിപലെ ബറി പസെക്ഷനറിടലെയത് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ഒരു
തസറിക അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.139).
111.

കധ്യായറിക യവജനടക്ഷമ വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ രധ്യാജസീവത് ഗധ്യാനറി
സെറിവറില് ഏവറിടയഷന് അകധ്യാദമറിയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം ഗതധ്യാഗത
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വകുപറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.153)
112. ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറിപലെ നറിലെവറിലള ടജധ്യാലെറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നെതറിനത്
എ, ബറി എന്നെസീ രണ്ടത് പസെക്ഷനുകള് നറിലെനറിര്ത്തുക. ഉന്നെത വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ
വകുപറിപലെ എചത് പസെക്ഷന് ടസ്റ്റധ്യാര്സെത് പര്ടചസെത് വകുപറിപലെ സെറി പസെക്ഷനധ്യാകറി
മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.142).
113. നറികുതറി

വകുപറില്

അഡസീഷണല്

പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം

പഡപന്യൂട്ടേറി

പസെക്രട്ടേററിയപടേയയം ഓടരധ്യാ തസറികകള് അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്
(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.146).
114. നറികതറി വകുപറിപലെ പസെക്ഷനുകള്

നറിലെവറിലള സ്ഥലെത്തു നറിനയം വൃതറിയയം

പവടേറിപ്പുയം വധ്യായ സെഞധ്യാരവമുള എടങ്ങധ്യാടട്ടേപകങറിലയം മധ്യാറ്റുകടയധ്യാ പസെക്ഷനുകള്
എയര് കണ്ടസീഷന് പചയ്യുകടയധ്യാ പചടയണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.204, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.146).
115. കധ്യായറിക യവജനടക്ഷമ വകുപറില് കകകധ്യാരധയം പചയ വരുന്നെ രധ്യാജസീവത് ഗധ്യാനറി
സെറിവറില് ഏവറിടയഷന് അകധ്യാദമറിയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ വറിഷയയം ഗതധ്യാഗത
വകുപറിടലെയത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 2.153).
116. ഗതധ്യാഗത വകുപറില് ഒരു പുതറിയ പസെക്ഷന് സൃഷ്ടറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
പസെക്ഷന്

ഓഫസീസെറുപടേ

അധറികമധ്യായറി

ഒനയം

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

രണയം
ഭരണ

ഇതറിനധ്യായറി
തസറികകള്
പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.211, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
2.153)
117.

വറിജറിലെന്സെത് വകുപറില് ഇ പസെക്ഷന് വറിഭജറിചത് എഫത് എന്നെ ടപരറില് ഒരു
പുതറിയ പസെക്ഷന് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

വറിജറിലെന്സെത് വകുപറിടലെയധ്യായറി
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ആപക അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ രണ്ടത് തസറികകളയം പസെക്ഷന് ഓഫസീസെറുപടേ ഒരു
തസറികയയം

അധറികമധ്യായറി

അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.215, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 2.156).
118. ജലെവറിഭവ വകുപറിപലെ GW പസെക്ഷനറിടലെയധ്യായറി അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ഒരു തസറിക
അധറികമധ്യായറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

ടകധ്യാസ്റ്റല് ഷറിപറിയംഗത് ആന്റെത് ഇന്ലെധ്യാന്റെത്

നധ്യാവറിടഗഷന് വകുപറിപന്റെ ചുമതലെ GW പസെക്ഷപന്റെ ചുമതലെ വഹറിക്കുന്നെ
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററികത് നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക

2.158).
119. തധ്യാരതടമധന പചററിയ വകുപ്പുകളപടേ പൂര്ണ്ണ ചുമതലെ പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററിമധ്യാര്കത്
നല്ടകണ്ടതധ്യാണത്. ഇതറിനധ്യായറി ആവശധപമങറില് അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയപടേ
തസറിക ഉയര്തറി പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററിയടടേതധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.4).
120. അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററിയപടേ അഞത് തസറികകള് നറിലെവറിലള വകുപ്പുകളറില്
നറിന്നെത്

മധ്യാററി

മറ്റു

വകുപ്പുകളറിടലെയത്

പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.6).
121. ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററിയപടേ നധ്യാലെത് തസറികകള് നറിലെവറിലള വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത്
മധ്യാററി മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 3.9).
122. പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററിയപടേ എട്ടേത് തസറികകള് നറിലെവറിലള വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത്
മധ്യാററി മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 3.14).
123. അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററിയപടേ ആറത് തസറികകള് നറിലെവറിലള വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത്
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മധ്യാററി മറ്റു വകുപ്പുകളറിടലെയത് പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 3.19).
124. പസെക്ഷന് ഓഫസീസെററിപന്റെ 26 തസറികകള് നറിലെവറിലള വകുപ്പുകളറില് നറിന്നെത് മധ്യാററി
മറ്റു

വകുപ്പുകളറിടലെയത്

പുനര്വറിനധസെറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 3.24).
125. കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ 18 തസറികകള് ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടറിടന്റെതധ്യാകറി
ഉയര്ടതണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.24).
126. അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ അയംഗസീകൃത പസ്ട്രേങത്തത് 1121 ആപണങറിലയം നറിലെവറില് അസെറിസ്റ്റന്റെത്
ട്രയറിനറിമധ്യാര് ഉള്പപപടേ 1009 ടപരധ്യാണത് ഉളതത്.

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് 1045 തസറികകളപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറി
കധ്യാണുന (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.33).
127. നറിലെവറില് ഓടരധ്യാ പസെക്ഷനുയം കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാപര നല്കുന്നെ രസീതറി
ഒഴെറിവധ്യാകറി

അതറിനു

പകരമധ്യായറി

ഓടരധ്യാ

ഓഫസീസെത്

പസെക്ഷനറിപലെയയം

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുമധ്യായറി അറധ്യാചത് പചയത് കടേപറിയംഗത് ടജധ്യാലെറികള്കധ്യായറി
പൂളറിയംഗത്

സെയംവറിധധ്യാനതറില്

ക്രമസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 3.35)
128. കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ അയംഗസീകൃത തസറികകളപടേ എണ്ണയം 448 ആണത്.
നറിലെവറില് പസെക്രടട്ടേററിയററില് 415 ടപര് ടസെവനമനുഷറിക്കുനണ്ടത്. ഇവരറില്
നറിനയം

18

തസറികകള്

ഓഫസീസെത്

സൂപ്രണ്ടറിടന്റെതധ്യായറി

ഉയര്ത്തുവധ്യാന്

നറിര്ടദ്ദേശറിചറിട്ടുണ്ടത്. ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് 193
കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റുമധ്യാരുപടേ ആവശധകത ഉളതധ്യായറി കപണ്ടതറിയറിട്ടുണ്ടത്. (ഈ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.37)
129. കയംപന്യൂട്ടേര്

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറികയറിപലെ

അധറിക

തസറികകള്
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ക്രമപപടുത്തുന്നെതുവപര

ഈ

വറിഭധ്യാഗതറിപലെ

ഒഴെറിവകള്

പറി.എസെത്.സെറി.കത്

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത് പചയ്യുന്നെതത് ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
3.38).
130. ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ അയംഗസീകൃത പസ്ട്രേങത്തത് 72 ആപണങറിലയം നറിലെവറില് 81
ടപര് ഈ തസറികയറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുനണ്ടത്.

ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് 51 തസറികകളപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറി
കധ്യാണുന. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.40).
131. അറന്ഡര് തസറികയറിപലെ അയംഗസീകൃത പസ്ട്രേങത്തത് 45 ആപണങറിലയം നറിലെവറില് 49
ടപര്

ഈ

തസറികയറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുനണ്ടത്.

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് 42 തസറികകളപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറി
കധ്യാണുന (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.43).
132. കബന്റെര് തസറികയറിപലെ അയംഗസീകൃത പസ്ട്രേങത്തത് 31 ആപണങറിലയം നറിലെവറില് 33
ടപര്

ഈ

തസറികയറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുനണ്ടത്.

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില് 16 തസറികകളപടേ ആവശധയം ഉളതധ്യായറി
കധ്യാണുന. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.45).
133. ടറധ്യാണറിടയധ്യാ ഓപടററര് തസറികയറിപലെ നധ്യാലെത് ഉടദധധ്യാഗസ്ഥപര ഒരധ്യാപള വസീതയം
മൂന്നെത്

നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട ടകനസീകൃത ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളറിടലെയ്ക്കുയം ഒരധ്യാപള

പപധ്യാതുഭരണ (പപധ്യാളറിററികല്) വകുപറിലയം നറിലെനറിര്തധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

(ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.43).
134. ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റെത് തസറികയറിപലെ അയംഗസീകൃത പസ്ട്രേങത്തത് 774 ആപണങറിലയം
നറിലെവറില്

664

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ടപര്

ഈ

ശറിപധ്യാര്ശകളപടേ

ആവശധയം ഉളതധ്യായറി കധ്യാണുന.

തസറികയറില്

പ്രവൃതറിപയടുക്കുനണ്ടത്.

അടേറിസ്ഥധ്യാനതറില്

554

ഈ

തസറികകളപടേ

ഈ വറിഭധ്യാഗതറിപലെ അധറിക ജസീവനകധ്യാപര
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ററിസെര്വത് ടഫധ്യാഴത് ആയറി വറിവറിധ വകുപ്പുകളറില് നറിയമറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. അധറിക
ജസീവനകധ്യാപര ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതു വപര ഈ തസറികയറിപലെ നറിയമനയം നറിര്തറി
വടയണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.45).
135. ഓഫസീസെത് അറന്ഡന്റുമധ്യാപര പസെക്ഷനുകളറില് നറിനയം പറിന്വലെറിടകണ്ടതധ്യാണത്.
ഒന്നെധ്യായം ഘട്ടേ സൂപര്കവസെററി ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ നറിയനണതറിലള ഓഫസീസെത്
അറന്ഡന്റുമധ്യാര്

ബനപപട്ടേ

പസെക്ഷനുകളറിപലെ

ടജധ്യാലെറികളയം

നറിര്വ്വഹറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.49).
136. വധ്യാഹനങ്ങപള

സെയംബനറിച

വറിവരയം

ഏടകധ്യാപറിപറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി

എടസ്റ്ററത്

ഓഫസീസെറധ്യായറി കഡ്രൈവര് തസറികയപടേ ജസീവനകധ്യാരധയം കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ
പപധ്യാതുഭരണ

(സെര്വസീസെസെത്-എചത്)

ചുമതലെപപടുടതണ്ടതധ്യാണത്.

വകുപറിപലെ

ആയതറിപന്റെ

പസെക്ഷന്
ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം

ഓഫസീസെപറ
ബനപപട്ടേ

അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി വഹറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
3.54).
137. സെന്ദര്ശനസെഹധ്യായ ടകനതറില് സെന്ദര്ശകര്കത് ആവശധമധ്യായ നറിര്ടദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുവധ്യാനുയം അവര്കത് എന്ട്രറി പധ്യാസെത് നല്കുന്നെതറിനുമുള ജസീവനകധ്യാപര
പരറിമറിതപപടുടതണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.4).
138. നറിലെവറിലള ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര് ഈ ടജധ്യാലെറി പചയ്യുന്നെതറിനത് അധറികമധ്യായതറിനധ്യാല്
ഇവപര വറിവറിധ പസെക്ഷനുകളറിടലെയത് പുനര് വറിനധസെറിചത് പകരയം ആവശധമുള
ജസീവനകധ്യാപര മധ്യാത്രയം ഉള്പപടുതറി സെയംവറിധധ്യാനയം ഏര്പപടുടതണ്ടതധ്യാണത് (ഈ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.4).
139. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് സെമര്പറിച ററിടപധ്യാര്ട്ടേറില് ശറിപധ്യാര്ശ
പചയറിരുന്നെ പ്രകധ്യാരയം ഓടരധ്യാ സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനതറിടലെയ്ക്കുയം ഒരു
ഓഫസീസെത് സൂപ്രണ്ടത്, മൂന്നെത് കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെത്, രണ്ടത് ക്ലററികല് അസെറിസ്റ്റന്റെത്

- 194 -

എന്നെസീ തസറികകള് അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
4.4).
140. വടേകന് ജറില്ലകളറില് നറിനയം വരുന്നെ സെന്ദര്ശകര് പലെടപധ്യാഴയം രധ്യാവറിപലെ
എതറിയധ്യാല് മൂന മണറി വപര വറി. എഫത്. സെറി. യറില് ഇരറിടകണ്ടറി വരുനണ്ടത്.
12.30 മുതല് അര മണറിക്കൂര് അവര്കത് പ്രടവശനയം അനുവദറിചധ്യാല് അന
തപന്നെ കവകറിട്ടേത് അവര്കത് മടേങ്ങറിടപധ്യാകധ്യാന് ഉപകധ്യാരപ്രദമധ്യാകുയം. ആയതറിനധ്യാല്
12.30 മുതല് 1.00 മണറി വപരയയം 3.00 മുതല് 4.00 മണറി വപരയമധ്യായറി
സെന്ദര്ശന സെമയയം ക്രമപപടുടതണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
4.4).
141. ഓടരധ്യാ പകട്ടേറിടേതറിലയം പ്രവർതറിക്കുന്നെ മനറി ഓഫസീസുകളപടേയയം,

വകുപത്

പസെക്രട്ടേററിമധ്യാരുപടേ ഓഫസീസുകളപടേയയം, വകുപ്പുകളപടേയയം ടപരത് വറിവരയം, സ്ഥറിതറി
പചയ്യുന്നെ

സ്ഥധ്യാനയം

എന്നെറിവ

സെന്ദര്ശന

സെഹധ്യായ

ടകനതറില്

പ്രദർശറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.4).
142. ഓടരധ്യാ ടബധ്യാകറിനുയം റൂമറിനുയം പ്രടതധകയം നമ്പറുകള് ഇല്ലധ്യാതതത് വളപരടയപറ
ബുദ്ധറിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടറിക്കുനണ്ടത്. ആയതത് പരറിഹരറികണയം. ആവശധമധ്യായ സൂചറിക
ടബധ്യാര്ഡുകളയം Lay-out Map ഉള്പപപടേ പ്രദര്ശറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്. ഓടരധ്യാ
പകട്ടേറിടേതറിലയം പ്രവർതറിക്കുന്നെ മനറി ഓഫസീസുകളപടേയയം വകുപ്പുകളപടേയയം ടപരത്
വറിവരയം, സ്ഥറിതറി പചയ്യുന്നെ സ്ഥധ്യാനയം എന്നെറിവ അതധ്യാതു പകട്ടേറിടേതറിപന്റെ പ്രടവശന
കവധ്യാടേതറിനു സെമസീപതധ്യായറി

പ്രദർശറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക 4.4).
143. ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത് ശറിപധ്യാര്ശ പചയതു ടപധ്യാപലെ അനകത്-2 ല്
സെന്ദര്ശന സെഹധ്യായ ടകനയം തുടേടങ്ങണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
4.4).
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144. ഒരു ചരറിത്ര സധ്യാരകയം എന്നെ നറിലെയറില് പസെക്രടട്ടേററിയറത് കധ്യാണധ്യാന് വരുന്നെവര്കത്
രധ്യാവറിപലെ ഒരു മണറിക്കൂര് 11 മുതല് 12 വപര കൃതധമധ്യായ നറിരസീക്ഷണടതധ്യാപടേ ഒരു
കഗഡറിപന്റെ സെഹധ്യായടതധ്യാടു കൂടേറി അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 4.4).
145. ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകപള ഫറിസെറികല് തപധ്യാലകള് കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ
ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകപളനയം ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകപളനയം രണ്ടധ്യായറി
വറിഭജറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 5.2, 5.3).
146. പപധ്യാതുഭരണ വകുപത്, ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപത്, പപധ്യാതുവറിദധധ്യാഭധധ്യാസെ
വകുപത്

എന്നെറിവറിടേങ്ങളറിപലെ

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത്

പസെന്റെറുകപള

ടകനസീകൃത

ററിടപ്രധ്യാഗ്രധ്യാഫറികത് പസെന്റെറുകളധ്യാകറി മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
5.4).
147. സ്ഥലെയം മധ്യാറതറിനത് മധ്യാനദണ്ഡയം നറിശയറിടകണ്ടതധ്യാണത് ((ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.30, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 6.2).
148.

വറിവര സെധ്യാടങതറിക വറിദധധ്യാ രയംഗതത് ജസീവനകധ്യാര്കത് നറിരനര പരറിശസീലെനയം
നല്കുന്നെതറിനുള നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 3.11, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 6.10)

149. ടവഗതയയം കധ്യാരധക്ഷമതയമുള ഒരു ഇലെടകധ്യാണറികത് ഫയല് ടപ്രധ്യാസെസെറിയംഗത്
സെയംവറിധധ്യാനതറിടലെയത് പസെക്രടട്ടേററിയറത് മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത്. അടതധ്യാപടേധ്യാപയം അടത
ടസെധ്യാഫത്

പവയര്

വരുത്തുകയധ്യാപണങറില്
വര്ദ്ധറിക്കുന്നെതധ്യായറിരറിക്കുയം.

തപന്നെ

ഫസീല്ഡത്

കതറിടേപധ്യാടുകളറിപലെ
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

വകുപ്പുകളറിലയം
ടവഗതയയം

ഭരണ

നടേപറില്

വളപരയധറികയം

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ
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ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.6, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.8)
150. തസറിക ഷറിഫത് പചയ്യുന്നെ പ്രവണത കഴെറിവതുയം ഒഴെറിവധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്.(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ

ഖണ്ഡറിക

4.14,

ഈ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.12).
151. ജസീവനകധ്യാര്കത് സെമഗ്രമധ്യായ പരറിശസീലെനയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.15 മുതല് 4.17
വപര, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.13).
152. ടകധ്യാണ്ഫറിഡന്ഷധല്

അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തസറികകള്

പപധ്യാസെറിഷണല്

തസറികകളധ്യാകറി കണകധ്യാകറി ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി തലെയം മുതല് മുകളറിടലെധ്യാട്ടുള
ഓഫസീസെര്മധ്യാര്കത് മധ്യാത്രമധ്യായറി നറിലെനറിർടതണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.10)
153. വറിരമറിക്കുവധ്യാന് രണ വര്ഷതറില് കൂടുതല് ബധ്യാകറിയള എല്ലധ്യാ ഉടദധധ്യാഗസ്ഥര്ക്കുയം
മലെയധ്യാളയം,

ഇയംഗസീഷത്

ഭധ്യാഷകളറില്

word

processing

പചയ്യുന്നെതറിനുള

നറിര്ബനറിത പരറിശസീലെനയം നല്ടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.11).
154. ഇലെടകധ്യാണറികത്

ഫയല്

ടപ്രധ്യാസെസെറിയംഗത്

സെയംവറിധധ്യാനതറിലൂപടേ

ഫയലകള്

കകകധ്യാരധയം പചയ്യുന്നെ കധ്യാരധയം ഉള്പപടുതറിപകധ്യാണ്ടത് പസെക്രടട്ടേററിയറത് മധ്യാനുവല്
പരറിഷരറിടകണ്ടതധ്യാണത്

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.18, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.14).
155. വറിവറിധ മധ്യാനുവലകളയം

റൂളകളയം ടകധ്യാഡുകളയം ലെളറിതമധ്യായ

മലെയധ്യാളതറില്

ആധറികധ്യാരറികമധ്യായറി പ്രസെറിദ്ധസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.20, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
6.15).
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156. ജസീവനകധ്യാര്ക്കുള

ഡറിപധ്യാര്ട്ടേത്പമന്റെത്

പരസീക്ഷ

ദസ്വഭധ്യാഷധ്യാ

രൂപതറിടലെയത്

മധ്യാടറണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.16).
157. രണ്ടധ്യായം ഘട്ടേ സൂപര് കവസെററി ഓഫസീസെര് തലെതറില് ഓടരധ്യാ മധ്യാസെവയം
പസെക്ഷനുകളറിപലെ ഫയലെറിപന്റെ പപന്റെറിയംഗത് സ്ഥറിതറി പരറിടശധ്യാധറിടകണ്ടതുയം ആയതത്
സെമയബനറിതമധ്യായറി തസീര്പധ്യാക്കുന്നെതറിനുള നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്
ന്നെതത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
4.21, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.17).
158. അസെറിസ്റ്റന്റെത്

തലെതറില്

ടപധ്യാലളവയറിലൂപടേ

തപന്നെ

ഓര്മറിപറികല്

ഇ-പമയറില്/

നടേത്തുവധ്യാന്

എസെത്.എയം.എസെത്.

അനുവദറികധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.22,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.19).
159. പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ വറിവറിധ വറിഭധ്യാഗതറിപലെ തസറികകളപടേ
സെയംബനറിച

കൃതധമധ്യായ

സ്ഥറിതറി

വറിവരയം

ആപക എണ്ണയം

document

പചയത്

സൂക്ഷറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.20).
160. എല്ലധ്യാ ജസീവനകധ്യാര്ക്കുയം വധ്യായസെഞധ്യാരയം, വൃതറി, പവളറിചയം എന്നെറിവയള ഓഫസീസെത്
സെഹൗകരധയം

ഉറപ്പു

വരുടതണ്ടതധ്യാണത്.

(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.23, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
6.21).
161. SPARK ടസെധ്യാഫത് പവയററിപന്റെ ടവഗത വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന് ടവണ്ട നടേപടേറികള്
അടേറിയനറിരമധ്യായറി സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.24, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
6.23).
162. എസ്റ്റധ്യാബറിപഷ്മെന്റെത്

വറിഷയങ്ങളറില് പചകത്

ലെറിസ്റ്റത്

തയധ്യാറധ്യാകറി

ടപ്രധ്യാസെസെത്
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പചടയണ്ട രസീതറി നടേപറിലെധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.24).
163. അടപക്ഷകളറില്

/

പ്രടപധ്യാസെലകളറില്

നറിര്ബനമധ്യായയം

ഉള്പപടുടതണ്ട

ടരഖകളപടേ ഒരു പചകത് ലെറിസ്റ്റത് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.26).
164. Intra/ Inter Departmental References നത് വറിടധയമധ്യാകറിയ ഫയലകള്
ക്രമപ്രകധ്യാരമധ്യാടണധ്യാ എന്നെത് പരറിടശധ്യാധറിക്കുവധ്യാന് ആക്ഷന് പധ്യാന് രൂപസീകരറിചത്
ഓഡറിറത്

നടേത്തുവധ്യാന്

ചുമതലെപപടുടതണ്ടതധ്യാണത്.

ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ

ഭരണ
ഭരണ

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന

പരറിഷധ്യാര

വകുപറിപന്റെ

ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.27, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.25).
165. പസെക്രടട്ടേററിയററില് സെറിയംഗറിള് ഫയല് സെറിസ്റ്റയം നടേപറിലെധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ
ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.26).
166. വറിവറിധ ടമഖലെകളറില് വറിദധധ്യാഭധധ്യാസെവയം അററിവയം ഉള ജസീവനകധ്യാരുപടേ ടസെവനയം
ഒരു

Knowledge

Bank

രൂപസീകരറിചത്

പസെക്രടട്ടേററിയററിനത്

ഗുണകരമധ്യായ

രസീതറിയറില് പ്രടയധ്യാജനപപടുതധ്യാവന്നെതധ്യാണത്. (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര
വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.31, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക
6.28).
167. പസെക്ഷനുയം വകുപത് പസെക്രട്ടേററിക്കുയം ഇടേയറില് രണ്ടത് മധധതലെ ഓഫസീസെര്മധ്യാരുപടേ
ടമല്ടനധ്യാട്ടേയം ഉറപ്പു വരുടതണ്ടതുയം (ആദധ തലെതറില് അണ്ടര്/ പഡപന്യൂട്ടേറി
പസെക്രട്ടേററി, രണ്ടധ്യായം തലെതറില് പഡപന്യൂട്ടേറി/ ടജധ്യായറിന്റെത് /അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി)
ആയതത് അധറികരറിക്കുവധ്യാന് പധ്യാടേറില്ലധ്യാതതുമധ്യാണത്.

ഇകധ്യാരധയം ഒരു പപധ്യാതു

ഉതരവത് വഴെറി നറിയമ-ധനകധ്യാരധ പസെക്രടട്ടേററിയററിനു കൂടേറി നടേപറിലെധ്യാടകണ്ടതധ്യാണത്
(ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ പരറിഷധ്യാര വകുപറിപന്റെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.33,
ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.31).
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168. വറിവറിധ വകുപ്പുകളറിപലെ നറിയമസെഭയമധ്യായറി ബനപപട്ടേ ടജധ്യാലെറികള്ക്കു പുറപമ
ടകധ്യാടേതറി വധവഹധ്യാരങ്ങള്, ഓഡറിറത് സെയംബനമധ്യായ വറിഷയങ്ങള്, പദ്ധതറി
വറിഹറിതയം വറിനറിടയധ്യാഗറികല്, ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികളപടേ തുടേര്നടേപടേറികള്
എന്നെറിവ

നറിരസീകറിഷറിക്കുന്നെ

നറിക്ഷറിപ്തമധ്യാകധ്യാവന്നെതധ്യാണത്.

ചുമതലെകളയം

പധ്യാര്ലെപമന്റെത്

പസെക്ഷനുകളറില്

ഇതറിനധ്യായറി പധ്യാര്ലെപമന്റെത് പസെക്ഷനുകളറില് ഒരു

കയംപന്യൂട്ടേര് അസെറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെ ടസെവനയം അനുവദറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 6.32).
169. ചസീഫത്

പസെക്രട്ടേററിയപടേ

പദ്ധതറികളപടേയയം

സുപ്രസീയം

ടനരറിട്ടുള

നറിയനണതറില്

ടകധ്യാടേതറി

ടകസുകളപടേയയം

ടകനധ്യാവറിഷ്കൃത
ടകധ്യാടേതറിയലെക്ഷധ

ടകസുകളപടേയയം നറിരസീക്ഷണതറിനധ്യായറി ഒരു പസെല് പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപന്റെ
കസീഴെറില് രൂപസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.33).
170. ആവര്തന

സെസ്വഭധ്യാവമുള

ടജധ്യാലെറികള്

സെമയബനറിതമധ്യായറി

പൂര്തറിയധ്യാക്കുന്നെതറിനധ്യായറി ഒരു കലെണ്ടര് അതധ്യാതത് വര്ഷയം ആദധയം തപന്നെ
തയധ്യാറധ്യാകറി അതനുസെരറിചത് പ്രവര്തറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഉടദധധ്യാഗസ്ഥ ഭരണ
പരറിഷധ്യാര വകുപറിപലെ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 4.36, ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ
ഖണ്ഡറിക 6.34).
171. ജസീവനകധ്യാരധയം

സെയംബനമധ്യായ

Establishment
പറി.എസെത്.സെറി.കത്

ടസെധ്യാഫത്
ഒഴെറിവകള്

വറിഷയയം

പവയര്

കകകധ്യാരധയം

പചയ്യുന്നെതറിനത്

വറികസെറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്.

ററിടപധ്യാര്ട്ടേത്

പചയ്യുന്നെ

ടസെധ്യാഫത്

e-

ഇതറിപന
പവയറുമധ്യായറി

ബനറിപറിടകണ്ടതധ്യാണത്. (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.36).
172. പസെക്രടട്ടേററിയററില് ഇന്സ്റ്ററിറന്യൂഷണല് പമമററി വറികസെറിപറിക്കുന്നെതറിനു ടവണ്ട
നടേപടേറികള് സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.39).
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173.

ജസീവനകധ്യാരുപടേ

കധ്യാരധക്ഷമത

വര്ദ്ധറിപറിക്കുവധ്യാന്

ടവണ്ട

നടേപടേറികള്

സെസ്വസീകരറിടകണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.43).
174. പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെന്നെ

ടപധ്യാപലെ

ഫസീല്ഡത്

വകുപ്പുകളറിലയം

ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം

ശധ്യാസസീയമധ്യായറി പുനര് നറിര്ണ്ണയറിചത് അതറിനനുസെരറിചത് തസറികകളപടേ പുനര്
വറിനധധ്യാസെയം നടേടതണ്ടതധ്യാണത് (ഈ ററിടപധ്യാര്ട്ടേറിപലെ ഖണ്ഡറിക 6.44).
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കൃതജത
പപധ്യാതുഭരണ പസെക്രടട്ടേററിയററിപലെ ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനുള
പ്രവൃതറിപഠനതറിനത് നല്കറിയ സെഹകരണതറിനത് പപധ്യാതുഭരണ വകുപറിപലെ എല്ലധ്യാ
ജസീവനകധ്യാടരധ്യാടുയം ടജധ്യാലെറിഭധ്യാരയം ക്രമസീകരറിക്കുന്നെതറിനധ്യായറി രൂപസീകരറിച അഞയംഗ
സെമറിതറി കൃതജത ടരഖപപടുത്തുന.

തറിരുവനനപുരയം
തസീയതറി

സെമറിതറിക്കു ടവണ്ടറി

ശസീ സെടനധ്യാഷത് കുമധ്യാര്.. ആര്,.(കണ്വസീനര്)
ശസീ രഞറിതത് കുമധ്യാര് എയം. ജറി. (അയംഗയം)
ശസീ അജയന്. സെറി (അയംഗയം)
ശസീ കഷന്. എ. ഹഖത് (അയംഗയം)
ശസീ നധ്യാസെറുദ്ദേസീന്. എ, (അയംഗയം)
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അനുബന സൂചറിക
അനുബനയം-1

വറിവറിധ വകപ്പുകളറിപലെ പസ്പെഷധല് പസെക്രട്ടേററി, അഡസീഷണല് പസെക്രട്ടേററി,
ടജധ്യായറിന്റെത് പസെക്രട്ടേററി, പഡപന്യൂട്ടേറി പസെക്രട്ടേററി, അണ്ടര് പസെക്രട്ടേററി, പസെക്ഷന്
ഓഫസീസെര്, അസെറിസ്റ്റന്റെത് തുടേങ്ങറിയ തസറികകളറില് നറിലെവറിലളതുയം
നറിര്ടദ്ദേശറികപപട്ടേറിട്ടുളതുമധ്യായ തസറികകളപടേ വറിവരയം

അനുബനയം-2

റൂള്സെത് ഓഫത് ബറിസെറിനസെത് പധ്യാര്ട്ടേത്-II, First Schedule-പന്റെ പകര്പത്

അനുബനയം-3

ഓഫസീസെത് പസെക്ഷനുകളപടേ പുനനഃ സെയംഘടേന

അനുബനന-1
STATEMENT SHOWING THE EXISTING & PROPOSED NUMBER OF POSTS

Sl. No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Department

Agriculture*
Animal Husbandry
Ayush
BCDD
Co-operation
Coastal Shipping
Cultural Affairs
Environment
Fisheries & Ports
Food & Civil Supplies
Forest & Wild life
General Administration
General Education
Health & Family Welfare
Higher Education**
Home **
Housing
I & PRD
Industries
Information Technology
Labour & Skills
Local Self Government
Minority Welfare
NORKA
P&ARD
Parliamentary Affairs
Planning
Power
PWD
Revenue
Sainik Welfare
Science & Technology
SCSTDD*
Social Justice
Sports & Youth Affairs
Store Purchase
Taxes
Tourism
Transport
Vigilance
Water Resources
Women & Children
Election
Central Fund Monitoring Cell
TOTAL

Additional
Secretary

Joint
Secretary

Deputy
Secretary

Under
Secretary

Section
Officer

Exi

Pro

Exi

Pro

Exi

Pro

Exi

Pro

Exi

3
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
3
1
2
3
2
1
0
2
0
3
2
0
0
3
1
1
0
1
5
0
1
2
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
48

3
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
2
2
3
3
2
0
0
2
0
2
3
0
0
3
1
1
0
1
5
0
0
2
0
0
0
2
0
1
1
1
1
1
0
48

1
2
0
0
0
0
0
0
1
2
1
7
1
1
1
3
0
0
2
1
0
2
0
1
2
0
1
1
2
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
45

1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
6
2
1
1
3
0
0
3
1
0
2
0
1
1
0
1
1
1
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
45

3
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2
3
5
3
1
4
0
1
1
0
1
6
1
0
4
0
1
0
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
2
0
1
0
50

1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
4
5
4
1
4
0
1
1
0
2
6
1
0
4
0
0
0
1
2
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
2
1
1
1
50

5
2
0
1
2
1
1
1
3
1
2
16
8
2
5
5
1
1
5
2
5
9
0
1
6
0
4
2
5
8
0
1
2
3
1
1
4
1
2
1
4
0
0
0
124

5
2
0
1
2
1
2
1
3
1
3
14
8
3
5
5
1
1
5
2
4
9
0
1
6
1
2
2
3
10
0
1
2
2
1
1
4
1
2
1
4
0
0
2
124

11
4
2
2
4
1
3
2
6
6
7
55
20
13
11
18
3
8
11
4
12
22
1
2
28
2
8
4
9
23
1
1
9
5
2
4
10
3
4
5
10
0
3
0
359

Assistant

Assistant
Trainee

Pro

Exi

Exi

Pro

11
4
3
2
5
1
3
2
6
6
7
45
23
15
12
21
1
7
12
4
10
27
1
2
26
2
7
4
9
25
1
1
9
4
2
3
10
3
5
6
10
3
3
0
363

28
28
12
12
6
8
5
6
11
15
2
2
9
9
6
6
12
14
17
17
17
17
153 141
56
66
32
41
33
34
62
71
6
4
27
25
29
31
8
8
34
30
69
81
2
3
6
6
63
58
4
4
20
18
11
11
26
26
67
76
3
3
3
3
21
22
14
11
5
6
12
9
27
27
10
9
12
14
17
19
27
28
0
9
12
12
0
0
996 1040

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

Pro

Super
Numerary
Assistant
Exi Pro
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
2
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

Rules of Business of Government of Kerala
PART II
FIRST SCHEDULE
(See Rule 4)
List of Departments
1. Agriculture Department
2. Ayush Department1
3. Backward Classes2 Development Department3
4. Coastal Shipping and Inland Navigation Department
5. Consumer Affairs Department4
6. Co-operation Department
7. Cultural Affairs Department
8. Election Department
9. Electronics and Information Technology Department5
10. Environment Department
11. Finance Department
12. Fisheries and Ports Department
13. Food and Civil supplies Department6
14. Forest and Wildlife Department
15. General Administration Department
16. General Education Department
17. Health and Family Welfare Department
18. Higher Education Department
19. Home Department
20. Housing Department
21. Industries Department
22. Labour and Skills Department7
23. Law Department
24. Local Self Government Department
25. Minority Welfare Department8
26. Non-Resident Keralites Affairs Department
27. Parliamentary Affairs Department
28. Personnel and Administrative Reforms Department
29. Planning and Economic Affairs Department
30. Power Department
31. Public Works Department9
32. Revenue Department
33. Sainik Welfare Department10
34. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department
35. Science and Technology Department
36. Social Justice Department1
1

G. O. (Ms.) No. 259/2015/GAD Dated 12.10.2015 (S. R. O. No. 697/2015)
G. O. (Ms.) No. 161/2016/GAD Dated 18.11.2016 (S. R. O. No. 717/2016)
3
G. O. (Ms.) No. 151/2012/GAD Dated 14.06.2012 (S. R. O. No. 455/2012)
4
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37. Sports and Youth Affairs Department2
38. Stores Purchase Department
39. Taxes Department
40. Tourism Department
41. Transport Department
42. Vigilance Department
43. Water Resources Department
44. Woman and Child Development Department3

1

G. O. (Ms.) No. 226/2013/GAD Dated 30.07.2013 (S. R. O. No. 597/2013)
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3
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Distribution of Business among Departments of the Secretariat
I.

AGRICULTURE DEPARTMENT

A. Agriculture Education and Research
1. All matters relating to the Agricultural University, agricultural research and education
2. Indian Council of Agricultural Research papers and papers on agricultural
commodities
3. Agriculture farms including Seed Farms and Research Stations
B. Agriculture Directorate and Programmes
Administration of Agriculture Department1
Agriculture crop husbandry and all schemes and programmes
Agricultural extension including T&V Scheme
Agriculture land development schemes, Punja Cultivation, administration of Land
Development Act & Rules, Agriculture Loan Act and Rules etc.
5. Plantation crops–Schemes for their development – Commodity Boards
6. Implementation of Cardamom Act and Rules, registration of cardamom estates
7. Agricultural marketing including Regulated Markets
8. Farm Information Bureau
9. Administration–Kerala Land Utilisation Order
10. Development of biogas
11. Relief to cultivators affected by natural calamities
12. Project Planning and Monitoring Cell
13. Kerala Agricultural Development Project
14. Administration of Special Agricultural Development Units
15. Crop Insurance Scheme
16. Implementation of all measures for agricultural debt relief
17. Implementation of all measures for the conservation of the Kerala Paddy Land2
1.
2.
3.
4.

C. Public Enterprises and Commodities Boards
1. Plantation Corporation of Kerala Ltd.
2. Kerala State Warehousing Corporation
3. Oil palm India Ltd.
4. Agro Industries Corporation
5. Kerala Agro Machinery Corporation
6. Meat Products of India Ltd.
7. Coconut Development Corporation
8. Rubber Board
9. Cardamom Board
10. Coffee Board (except trade and export aspects)
11. Tea Board (except trade and export aspects)
12. Coconut Development Board
13. Kerala Land Development Corporation
14. State Farming Corporation
D. Animal Husbandry
1.
2.
3.
4.
1
2

Administration of Animal Husbandry Department
Veterinary College and Research Institute
Veterinary Research Council
Administration of Kerala Veterinary Practitioners Act

G. O. (Ms.) No. 348/2013/GAD dated 04.12.2013 (S. R. O. No. 953/2013)
G. O. (Ms.) No. 219/2010/GAD dated 18th June, 2010 (S. R. O. No. 592/2010)

5. Veterinary hospitals and dispensaries
6. Livestock, poultry, piggery development
7. Dry stock farms
8. Slaughter of cows
9. Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)
10. Indo Swiss Project
E. Dairy Development
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dairy Development Department
Fodder development
All programmes of milk production and distribution
Papers relating to Milk Supply Unions and Primary Co-operative Societies
Operation Flood Project
Kerala Livestock Development and Milk Marketing Board

F. Department of Soil Survey and Soil Conservation1
1. Administration of Soil Survey and Soil Conservation Department
2. Generation of Soil Resource Information
3. Detailed soil survey and reconnaissance of soil survey
4. Soil analysis
5. Soil museum
6. Integrated survey on soil and land resources of Western Ghat region
7. Consultancy service on soil resources of Western Ghat region
8. Implementation and administration of watershed development programmes
9. Land slide protection programmes
10. Centrally sponsored schemes on soil and water conservation
11. Protection of catchment of reservoirs (Aruvikkara in Thiruvananthapuram district and
Sasthamkotta in Kollam district) of drinking water supply schemes for reduction of
siltation to the reservoirs
12. Check dam projects of Soil Survey and Soil Conservation Department
13. Soil and water conservation programmes in special packages
14. Training in watershed development programmes
15. Extension service in soil survey and soil conservation activities
II.

AYUSH DEPARTMENT2

1. All matters relating to functioning of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Sidha and
Homeopathy hospitals and service matters of their staff and all related subjects
2. State Ayush Health Society
3. All matters relating to educational institutions in Ayush under Government, private
and aided including allotment of new institutions and all subjects including the service
matters of their staff
4. Ayush Medical Board
5. All matters relating to Indian Systems of Medicine, Ayurveda Medical Education
Department, Homeo Medical Education Department, Departments of Homeopathy,
Drugs Controller (ASU&H), State Medicinal Plant Board, Oushadhi, Kerala
Ayurvedic Studies and Research Society Kottakkal, HOMCO, Alappuzha, Ayurveda
Panchakarma Society, Alappuzha Traditional Knowledge Innovation Kerala
6. Ayurveda drugs control–Inspection of Ayurvedic medicines, licensing, quality
assurance and prosecution of offences in violation of Drugs and Cosmetics Act
7. All matters relating to traditional medicine

1
2

G. O. (Ms.) No. 348/2013/GAD dated 04.12.2013 (S. R. O. No. 953/2013)
G. O. (Ms.) No. 259/2015/GAD dated 12.10.2015 (S. R. O. No. 697/2015)

III.

BACKWARD CLASSES DEVELOPMENT DEPARTMENT1 2

A. Welfare of Backward Classes
1.
2.
3.
4.

The welfare of backward classes in general
Educational concessions under the Justice Kumara Pillai Commission Report
Reservation of seats for backward classes in educational institutions
Reservation of jobs for backward classes in public services and public sector
undertakings
5. Papers on Mandal Commission Report, subsequent commissions and related items
6. Classification of communities as Backward Classes, identification of backward
classes and identification of creamy layer among backward classes of the State
7. Papers relating to National Commission and State Commission on Backward Classes
8. All papers relating to:
(a) Legislative Committee on backward classes
(b) Kerala State Backward Classes Development Corporation
(c) Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SC and the
Recommended Communities Ltd.
(d) Kerala State Commission for Backward Classes
9. All papers relating to the issuance of Caste Certificate of Other Backward Classes and
its disputes
10. Pre-examination coaching centres for backward classes
11. All papers relating to Christians converts
12. Caste status of progenies of inter-caste marries couple involves Other Backward
Classes
13. All papers relating to the Other Eligible Communities (OEC)
14. Establishment and budget papers of Backward Communities Development
Departments
IV.
1.
2.
3.
4.

COASTAL SHIPPING AND INLAND NAVIGATION DEPARTMENT
Inland water transport
Inland navigation (construction of water ways)
Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Ltd.
Development of coastal shipping and all related activities except implementation of
Kerala Inland Vessels Rules 2010 and related matters3
V.

1.
2.
3.
4.
5.

CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT4

Consumer Protection Act and all matters related to consumer protection
State Consumer Disputes Redressal Commission
District Consumer Disputes Redressal Forums
Consumer Affairs Cell in the Commissionerate of Civil Supplies
Legal Metrology5
VI.

1.
2.
3.
4.

1

CO-OPERATION DEPARTMENT

Administration of Co-operative Department
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
Co-operative Consumer Movement
Co-operative banking system

G. O. (Ms.) No. 151/2012/GAD dated 14.06.2012 (S. R. O. No. 455/2012)
G. O. (Ms.) No. 161/2016/GAD Dated 18.11.2016 (S. R. O. No. 717/2016)
3
GO (MS) No. 400/2010/GAD
4
GO (Ms.) No. 456/2007/GAD dated 05.10.2007 (S. R. O. No. 831/2007)
5
G. O. (Ms.) No. 165/2016/GAD dated 02.12.2016 (S. R. O. No. 733/2016)
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5. Co-operative development schemes including schemes sponsored by NABARD,
National Co-operative Development Corporation and Ministry of Agriculture,
Government of India
6. Co-operative marketing societies and federations including Rubber Marketing
Federation
7. Co-operative Societies – other than Industrial Co-operatives, Fisherman Cooperatives, Dairy Co-operatives and Harijan Co-operatives
8. Multi-State Co-operatives
9. Co-operative Societies Act and Rules
10. Co-operative Training Centres
11. Co-operative Union
12. Harijan-Girijan Co-operative Federation
13. Housing Co-operatives
14. Housing loans to Urban Housing Societies and Rural Housing Societies
15. National Co-operative Development Corporation (Papers on agriculture and cooperation)
16. Co-operative Tribunal
17. Kerala State Co-operative Land Mortgage Bank, Primary Land Mortgage Banks and
Urban Co-operative Banks
18. Scaling down liquidation of rural debts
VII.

CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT

A. Archaeology and Zoo
1. Archaeology
2. Archives
3. Museums and zoos and art gallery
B. Art and Culture
1. Promotion of art and culture including papers relating to institutions like Kerala Kala
Mandalam, Kerala Lalitha Kala Academy, Kerala Sahitya Academy, Kerala
Sangeetha Nataka Academy, Vallathol Institute of Culture, Bharath Bhavan, Bal
Bhavan and also grants and assistance to cultural organisations such as dance
schools, drama clubs, music associations etc.
2. South Zone Cultural Centre
3. Cultural publications
4. Memorials of eminent men of letters
5. Assistance to cultural activities outside the State1
6. Grants and financial assistance to men of arts and letters in indigent circumstances
7. State Institute of Languages
8. State Institute of Encyclopaedia Publications
9. Institute of Children’s Literature
10. Kerala State Film Development Corporation
11. Organisation of cultural programmes
12. Film awards and drama awards
13. Subsidy to films
14. Malayalam Mission2
VIII.

ELECTION DEPARTMENT

1. All matters relating to the Representation of Peoples Act and the Rules made
thereunder
2. Arrangements for the conduct of general elections and bye-elections to the Parliament
1
2

G. O. (Ms.) No. 194/2011/GAD dated 03.06.2011 (S. R. O. No. 341/2011)
G. O. (Ms.) No. 288/2012/GAD dated 19.10.2012 (S. R. O. No. 752/2012)

3. Making arrangements for the general elections and bye-elections to the State
Legislative Assembly
4. Matters relating to the election of the President of India
5. Making all arrangements for the maintenance of security and law and order at
elections, ensuring the secrecy of elections and the observance of the prescribed code
of conduct by the candidates, political leaders and political parties
6. The nomination of member to the State Legislature from the Anglo-Indian
Community
7. All matters relating to the Election Establishment at the State, District and Taluk
levels
8. The presentation and revision of electoral rolls (except the electoral rolls for the local
bodies) including the appointment of Enumerators and Electoral Registration Officers,
enumeration of electors, addition and deletion of voters and the printing of electoral
rolls
9. The delimitation of constituencies for elections to the House of the People and the
State Legislature, and the reservation of constituencies for Scheduled Castes and
Scheduled Tribes
10. Arranging polling stations and counting stations for elections to the House of the
People and the Legislative Assembly
11. The appointment of Returning Officers and Assistant Returning Officers for elections.
12. The appointment of Presiding Officers, Polling Officers, Polling Assistants, etc for the
conduct of elections to the Parliament and the Legislative Assembly
13. The purchase, storage and distribution of ballot boxes and all other polling materials
required for the conduct of elections to the Parliament and Legislature
14. The printing of ballot papers for the elections to the House of the People and the State
Legislative Assembly
15. The hiring and construction of buildings for Ballot Box Depots and Election Offices
attached to Taluk Offices
16. The printing and distribution of forms and covers required for election
17. The matters relating to the return of election expenses by candidates
18. The papers relating to election petitions
19. All matters relating to the disqualification of candidates
20. The publication of election statistics
21. The maintenance of election accounts, the preparation of budget for the election
establishment and the conduct of elections, the statement of election expenditure etc.
22. Obtaining reimbursement of election expenditure from the Government of India
23. Attending to audit objections regarding elections
24. Handling all communications from the Election Commission of India including the
republication of notification issued by the Election Commission
25. All general papers relating to elections and the electoral law
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT1
Formulation of policies relating to information technology and their implementation
Co-ordination of Government initiatives in the information technology sector
Promotion and development of information technology in the State
Formulation of procurement policies of information technology related investments in
Government and subordinate organisations
School for information technology
Implementation of projects in information technology
Development of information technology infrastructure, including State Information
Infrastructure (SII)
Standardisation and accreditation of information technology training programmes.

G. O. (Ms.) No. 9/2016/GAD Dated 08.02.2016 (S. R. O. No. 126/2016)

9. Approval of information technology based schemes and projects taken up by
Government and subordinate organisations
10. Administrative Control of Technoparks, co-ordination, planning and monitoring of all
information technology parks in the State including information technology parks set
up by Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation/Kerala State
Industrial Development Corporation and any other infrastructure developmental
agency as well as District Software Technology Parks
11. Business process re-engineering with Government
12. The work relating to the issue of Unique National Identity Number/Card
13. The Centre for Development of Imaging Technology (C- DIT)1
X.

ENVIRONMENT DEPARTMENT2

A. Environment
1. All matters relating to environment and allied matters dealt with by the nodal
department
2. Administration of Biodiversity Act and Rules, Kerala State Biodiversity Board and
allied matters
3. Administration of all Acts and Rules relating to environmental protection
4. Environment awareness, creation of eco-clubs and allied matters
5. Kerala State Pollution Control Board
6. Climate change and allied matters
7. River conservation programmes
8. Environmental awards
9. Environmental research and development
10. Environment information system
11. Kerala Coastal Zone Management Authority and allied matters
B. Advice and Opinion
The Environment Department shall be specially responsible for and charged with the
following functions, namely:1. It shall be the nodal department in the State in all subjects related to or impigning on
environment or climate.
2. It shall be responsible for and charged with the implementation of environment policy
of the State, enforcement of the legislative, statutory and executive measures for
protection and conservation of environment and climate of the State, except in the
case of the subjects specifically allotted to any other departments as per Part II of
these rules.
3. It shall be responsible for co-ordination of the activities of different Government
departments, authorities, institutions and Local Governments in the State, relating to
environment and climate.
4. It shall ensure the science and technology inputs are an essential part of Government's
decision making process with regard to environmental issues concerning the State. It
shall also ensure that the scientific research and development activities in the related
areas and reports of scientific studies and technological innovations are put to
effective implementation or actionable environment management schemes.
5. It shall be responsible for creating environmental awareness and providing
environmental education among citizens especially students and members of the
public through various public as well as non-Governmental organizations.
6. It shall facilitate issues of conservation of environment and primary environment care
through the decentralized planning and development system of the Local Self

1
2

G. O. (Ms.) No. 239/2017/GAD dated 24.07.2017 (S. R. O. No. 467/2017)
G. O. (Ms.) No. 107/2017/GAD dated 18.03.2017 (S. R. O. No. 143/2017)

Government Institutions as an effective mechanism to ensure environmental
protection at grass root level with popular participation.
C. Other matters
1. While taking action at Government level as per any statutory provision or
Government orders in force or for issue of Government orders on any matter that is
related to or likely to affect the environment or environmental components, or seeking
clarification on laws relating to environment, the concerned Secretariat Department
shall seek the remarks of the Environment Department on all such proposals/project
reports and the Environment Department shall have representation in the committees
being constituted by Government for overseeing, monitoring, reviewing or any other
matter connected with such proposals / projects.
2. Copy of every report made or received by any Secretariat Department on matters
pertaining to environment and with which the environment is concerned, shall be
made available to the Environment Department if such reports are not directly
furnished to that Department.
XI.

FINANCE DEPARTMENT

A. Budget and General Financial matters
1. Preparation of State budget, Annual Financial Statements, Finance and Appropriation
Bills
2. Ways and Means and State Balances
3. Consolidated Fund of the Sate
4. Contingency Fund
5. Public Debt
6. Classification of expenditure under budget head including opening of new Heads of
Accounts
7. Re-appropriation and Supplementary Grants
8. Demands for Grants – Votes on Account and Excess Grants
9. New Service
10. Budget Manual
11. Central grants, loans and subsidies – General questions
12. Financial resources for Plan Schemes – Estimation of
13. Review of progress of revenue collection
14. Taxation and allied matters
15. Finance Commission Recommendations and federal financial integration
16. Execution of guarantees
17. Loans and Advances
18. Economy measures
B. Expenditure Control, Audit and Accounts
1. Control of expenditure, issue of financial sanctions not covered by delegated powers
of conferred by Rules
2. Delegation of financial powers
3. Audit and Appropriation Accounts
4. Control of Accounts organisation under the Heads of Departments – Financial
Assistants and Divisional Accountants
5. Commercial Accounts
6. Kerala Account Code, Financial Code and P. W. D. Account Code
7. Economy in expenditure
8. Plan Expenditure – Claiming Central Assistance
9. Inspection of stores and stock
10. Computerisation of Civil Accounts

11. Internal audit – Strengthening and monitoring of the existing system in the various
departments
C. Pay and Service Rules
1.
2.
3.
4.

Kerala Service Rules including Travelling Allowance Rules
Pay Revision and Fixation
Pension and Gratuity
Provident Fund

D. Other matters
1. Famine Relief Fund
2. Government Investment
3. Currency, coinage and legal tender
4. Foreign exchange rates
5. Finance Inspection and C. T. E. Office
6. Kerala State Audit Department1
7. National Savings
8. State Insurance Department
9. Kerala Financial Corporation
10. Treasuries Department and treasury transactions including correspondence with
RBI/SBI/SBT, Treasury Code and P. D. Accounts
11. Aduthoon Pension
XII.

FISHERIES AND PORTS DEPARTMENT

A. Fisheries
1.
2.
3.
4.

All matters relating to marine and inland fisheries including shell fish
Fish farms including fish seed farms
Distribution of fishing boats, nets, engines and other fishing implements
Fishermen Co-operative Societies including Kerala State Co-operative Federation for
Fisheries Development
5. Fishermen’s welfare including Kerala Fishermen’s Welfare Fund
6. Administration Fisheries Department and institutions thereunder
7. Fishing harbours and landing centres
8. Housing schemes for fishermen
9. CSIR and ICAR institutions and programmes relating to fisheries
10. Backwater fisheries including lease of fisheries and assignment of stake nets and
China nets
11. Administration of Kerala Marine Fisheries Regulation Act
12. Marine Products Export Development Authority
13. Coastal area development
B. Ports
1. Administration of Port Department including Hydrographic Survey Wing and
institutions thereunder
2. Development of minor and intermediate ports including dredging
3. Administration of Harbour Engineering Department and institutions thereunder
4. Administration of Indian Ports Act
5. Cochin Port Trust
6. Implementation of the Kerala Inland Vessels Rules, 2010 and related matters 2

1
2

G. O. (Ms.) No. 148/2015/GAD dated 30.05.2015 (S. R. O. No. 368/2015)
G. O. (Ms.) No. 400/2010/GAD dated 14.12.2010 (S. R. O. No. 1158/2010)

XIII.

FOOD AND CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT1

1. All matters relating to the Department of Civil Supplies
2. Matters relating to procurement f food grains, their storage and movement
3. Running of Fair Price Shops – Appointment of wholesale and retail dealers in grains –
PCC Societies
4. Essential Commodities Act and Rules and licensing and control orders relating to
food grains, sugar and kerosene
5. Licensing of rice mills
6. Price control, price stabilisation schemes and statutory rationing
7. Matters relating to restriction and movement of tapioca and food items
8. Textile control – Statutory control on production, distribution and price of popular
varieties of cloth
9. State Food Advisory committees
10. Kerala State Civil Supplies Corporation
11. All papers relating to Food Corporation of India
XIV.

FOREST AND WILD LIFE DEPARTMENT

A. Forest Protection and Administration
1. Administration of Forest Department
2. Forest protection – Matters relating to prevention of encroachment in forest area and
illicit tree cutting, forest survey and demarcation, administration of Forest Act and
Rules, management vested Forests, prosecution of Forest Offences, hillmen settlement
etc.
3. Forest Conservation Act
4. Forest produce and forest revenue - Matters relating to forest contract and extraction
of timber, management of forest plantation both commercial and timber species,
administration of Kanni Elam Rules
B. Social Forestry and Environmental Improvement
1. Social forestry, tree-planting in degraded areas and wastelands and raising forest
cover
2. Forestry schemes for environment improvement
3. Vanamahotsava
4. Environment issues relating to Forests and Wildlife 2
C. Wild Life and Biosphere Reserves
1. Biosphere Reserves
2. Preservation of wild life
3. National Parks and Game Sanctuaries
XV.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

A. Governor, Council of Ministers, High Court and Public Service Commission
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2

Swearing-in of Governor and Ministers
Rules of Business of the Government of Kerala and Secretariat Instructions
Allocation of business among Ministers
Cabinet matters
Issue of Notifications regarding resignation of Ministers
Code of Conduct of Ministers
Notifications relating to appointment of Hon’ble Chief Justice and Judges of the High
Court

G. O. (Ms.) No. 456/2007/GAD dated 05.10.2007 (S. R. O. No. 831/2007)
G. O. (Ms.) No. 491/2007/GAD dated 31.10.2007 (S. R. O. No. 913/2007).

8. Matters relating to the establishment of Raj Bhavan and Governor’s household
9. Kerala Public Service Commission – Appointment of Chairman and Members and
issue of amendments to regulations governing the conditions of service of the
Chairman and Members of the Commission and all related matters
10. Pension scheme to the personal staff of Ministers, the Leader of the Opposition and
the Government Chief Whip
B. All India Services
1. Personnel management, career development and administration of the Rules framed
under A.I.S. Act
2. All establishment matters relating to members of All India Services
C. Secretariat Administration
1. Secretariat personnel – Appointments, posting and transfer of all categories of officers
in the Administrative Secretariat and officers of and above the category of Under
Secretary in the Law and Finance Departments
2. General matters relating to Secretariat administration, Secretariat accommodation,
Secretariat accounts, Secretariat contingencies, Secretariat Central Library, Secretariat
Records, Secretariat directory etc.
3. Modernising Government Programme Mission
4. Matters relating to formation of a corporation for the economically backward sections
of forward communities and the matters connected with that corporation1
D. Political2
1. Matters relating to national integration, national emergency, privileges to ex-rules,
freedom fighters pension, Southern Zonal Council Meetings, memoranda and
resolution of a general nature
2. National Flag Code of India
3. Emblem and Names Act
E. Protocol and Hospitality
1.
2.
3.
4.
5.

Visits of VIPs and other important persons – Protocol and hospitality arrangements.
Warrant of Precedence
Ceremonials
Action on the death of high dignitaries
V. I. P. Security – General instructions

F. Minorities3
1. Linguistic minorities
G. Other matters
1. Arrangements for the conduct of the Union Public Service Commission and Staff
Selection Commission examinations in Kerala
2. Civil and Military Awards, Padma Awards, Ashoka Chakra, Keerthi Chakra, Shaurya
Chakra and Jeevan Raksha Padak
3. Cypher Bureau
4. Administration reports
5. Holidays for the State, special holidays and holidays under the Negotiable Instruments
Act
6. Annual conference of Collectors and Heads of Departments
7. Exhibitions – General questions
1

G. O. (Ms.) No. 98/2012/GAD dated 07.05.2012 (S. R. O No. 344/2012)
G. O. (Ms.) No. 22/2018/GAD dated 25.01.2018 (S. R. O. No. 53/2018)
3
G. O. (Ms.) No. 314/2012/GAD dated 12.11.2012 (S. R. O. No. 823/2012)
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8. Jawaharlal Nehru Memorial Fund
9. Travancore House and Kapurthala Plot in New Delhi
10. V. J. T. Hall
H. Information and Public Relations
1. Advertisement policy and issue of Government advertisements
2. Community Listening Scheme
3. Establishment papers relating to Public Relations Department and District
Information Officers
4. Issue of press releases
5. Organisation and control of Radio Rural Forums
6. Organisation of and participation in exhibitions
7. Participation in Republic Day celebrations at New Delhi
8. Press and Registration of Books Act
9. Production and distribution of pamphlets and other publicity materials
10. Publication of monthly journal ‘Janapatham’
11. Publication and photographic coverage
12. Running of Information Centre at State Capital and supply of general information to
public
13. Scrutiny of newspapers and periodicals
I. Chief Minister’s Public Grievance Redressal Cell
1. All matters relating to the speedy and effective settlement of grievances / petitions
received by Chief Minister from various sources, through proper monitoring
XVI.

GENERAL EDUCATION DEPARTMENT

A. School Education
1. All matters relating to establishment of schools (secondary and primary) appointment
of teaching and non-teaching staff and all other matters under Kerala Education Act
and Rules
2. Education policy, plans and programmes, preparation of curriculum and syllabus,
preparation and printing of text books and manufacture and supply of note books for
schools, promotion of basic education, audio-visual education, vocational education
etc.
3. Matters relating to pre-primary education, children’s education and literature
4. Establishment of Special Schools, Sainik School, Central Schools, Navodhaya
Schools and also education of the handicapped
5. Teachers’ education, teachers’ welfare, national and state awards for teachers.
6. Fee concession and scholarships in schools
7. Office of the Commissioner for Government Examination and public examinations
conducted by him
8. Commissionerate of Educational Development and Research and the State Institute of
Education
9. Adult education
10. Mid-day Meals Programme
11. General Education Department (DPI and his subordinate staff)
12. Department of Vocational Higher Secondary Education
13. Matters relating to work oriented education, Hindi education, Sanskrit education,
physical education in schools, non-formal education and women’s education
14. Scouts and Guides
15. School sports, games and youth festivals
16. Educational endowments relating to schools

XVII.

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

A. Medical Education
1. All matters relating to Medical Colleges including setting up new colleges,
sanctioning of new courses of studies, admission to the colleges, their staff,
equipment and all facilities under Allopathy Medicines1
2. All matters relating to Dental Colleges, Nursing Colleges and Schools including
Public Health Nursing Schools
3. Department of Medical Education
B. Health Care, Health Education, Public Health and Family Welfare
1. Matters relating to public health, health education and preventive medicine.
2. Administration of Family Welfare Programme and Maternity and Child Welfare
Programmes
3. Family Welfare Training Centre
4. Matters relating to the hospitals and dispensaries, Primary Health Centres, Sub
Centres and Community Health Centres in Allopathy Medicines2
5. Training of midwives and nurses
6. Health Supervisor’s Schools and Health Workers’ Schools
7. Matters relating to Medical Council, Dental Council, Nurses and Midwives Council,
Pharmacy Council, Medical Registration and Medical Practioners Act, Registration of
Pharmacists, Registration of Nurses and Midwives
8. Medical Boards
9. Kerala Government Servants’ Medical Benefit Rules and Government Medical
Institution Admission and Levy of Fee Rules
10. Programmes relating to control of blindness and control of infectious disease
including control of T. B. Leprosy, Malaria, Filaria etc. and control of epidemics
11. Leprosy Sanatorium, T. B. Hospitals, District T. B, Centres and Clinics
12. Public Health Act, Food Adulteration Act and matters relating to Public Health
Laboratory, Regional Laboratories and Government Analyst Laboratory
13. Department of Health Services, Health Transport Organisation and Department of
Drugs Control3
14. All matters relating to Drugs Control – Licensing, inspection, prevention of
adulteration and prosecution of offences
15. Drugs and Cosmetics Acts and Rules
16. Financial assistance from Health Minister’s Welfare Fund
17. Central Grant-in-aid to Private Medical and Public Health Institutions
18. State Grant-in-aid to Medical Institutions
C. Other Matters
1. India Population Project
2. Kerala Health Research and Welfare Society
3. Regional Cancer Centre Society and Cancer Detection Centres
4. Malabar Cancer Centre Society4
5. School Health Programme
6. Water Appellate Authority
7. World Health Organisation
8. Poisons Act
9. Burial Grounds
10. Anatomy Act and Rules
1

G. O. (Ms.) No. 259/2015/GAD dated 12.10.2015 (S. R. O. No. 697/2015)
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11. Herbariums
12. Mental Health Act
XVIII.

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

A. Colleges and Universities
1.
2.
3.
4.
5.

All matters relating to universities other than Agricultural University
Department of Collegiate Education
Department of Technical Education
Institute of Human Resources Development in Electronics
Matters relating to arts and science colleges, engineering colleges, law colleges,
Sanskrit colleges, music academies and colleges, physical education colleges, training
colleges and College of Fine Arts
6. Service matters of private college staff
7. Hostels attached to colleges and technical institutions
8. National Cadet Corps
9. Education Commission
10. Printing and Stationery Department
11. Government Presses
12. Kerala Books and Publication Society, Trikkakara
13. National Service Scheme
14. National Education Policy relating to higher education
15. Pre-degree education

B. Other Matters
1. Grants to educational institutions outside the State
2. Commercial institutes
3. Junior Technical Schools, polytechnics and institutes of technology like Institute of
Printing Technology
4. Public Library, Grandhasala Sanghom, Local Library Authority and Library
Development in general
5. Institute of Fine Arts, Trichur and Ravi Varma Institute of Fine Arts, Mavelikkara
6. Grant-in-aid to colleges and polytechnics
7. Grants to sports organisations of colleges and polytechnics
8. Pre-vocational Training Centres
9. Scholarships including Loan Scholarships and grant-in-aid for publications of
scientific literature
10. Educational endowments relating to colleges, fee concession and Government of
India assistance to Voluntary Educational Institutions
11. Science and Technology Museum
12. Lal Bahadur Shastri Engineering and Consultancy Centre
13. Planetarium
14. Administrative control of the Kerala Council for Historical Research1
XIX.

HOME DEPARTMENT

A. Law and Order
1. Police including welfare of police personnel
2. Matters connected with Central Police Organisation and Para Military Forces of the
Union except welfare measures2
3. Administration of law and order
4. Crime investigation and prosecution including appeals, revision and withdrawal of
prosecution
1
2
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5. Director of Prosecution, Assistant Public Prosecutors and Special Public Prosecutors
6. V. I. P. security
7. Atrocities against Harijans
8. Law and order and allied matters in place of public worship
9. Restriction in use of sound amplifiers
10. Arms, ammunition, etc.
11. Explosives
12. Traffic and traffic laws
13. Chemical Examiner’s Laboratory
14. Delhi Police Establishment Act
15. Terrorists and Disruptive Activities (Prevention) Act
16. Prevention of drug abuse
B. Public Safety
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Defence and internal security
Civil Defence and Home Guards
War Book – Maintenance and revision
Secretariat security measures
Verification of character and antecedents
Kerala Fire and Rescue Services
Regulation of betting, gambling, instalment schemes and lotteries other than
Government lottery
8. Prevention of smuggling and contravention of foreign exchange regulations
9. License for construction of cinema theatres
10. Censorship and prescription of books and periodicals
11. Maintenance of communal peace and harmony
C. Administration of Justice
1. All matters relating to administration of justice – civil and criminal constitution and
organisation of Courts (Except High Court) offices and servants of the High Court
2. Motor Accident Claims Tribunals
3. Official Receivers
D. Jails
1.
2.
3.
4.
5.

Administration of jails
Mercy petition, remission and commutation of sentence
Release of criminal lunatics
Parole for prisoners
Jail works

E. Foreigners, Passport and Visa etc.
1. Absconding evacuees and displaced persons from Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka
2. Ban on entry into India by certain foreigners
3. Attestation of certificate for use abroad
4. Extension of stay in India of foreigners
5. Indian and Pakistan passport and visa
6. Issue of NORI Certificate and PCC verification of National Status
7. Determination of citizenship status
8. Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976
9. Citizenship Act
10. Foreigners Act
F. Other Acts and Rules
1. Advocates Act
2. Arms Act

3. Central Industrial Security Act
4. Cinematograph Act
5. Cinema Regulation Act
6. Commissions of Inquiry Act, 1952, -Interpretation and consultation
7. COFEPOSA
8. Dramatic Performance Act
9. Essential Service Maintenance Act
10. Explosive Act
11. Gaming Act
12. Habitual Offenders Act
13. Internal Security Act
14. Indian Soldiers Litigation Act
15. Kerala State Civil Services (Safeguarding of National Security) Rules
16. Kerala Criminal Law Amendment Act
17. Kerala Prisons Act
18. National Security Act
19. Petroleum Act
20. Police Act
21. Prevention of Damage to Public Property
22. Probation of Offenders Act
23. Prize Competition Act
24. Passport Act
25. SIT Act
26. The Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential
Commodities Act, 1980
27. Young Persons Harmful Publication Act
28. The Prevention of illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,
1988
29. The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988
30. The Kerala Anti-Social Activities (Prevention) Act, 2007 1
XX.

HOUSING DEPARTMENT

1. Housing Board
2. All policy matters relating to housing development in general including house site
development – Nodal department for all housing schemes
3. Housing schemes – Low Income Group Housing Scheme, Middle Income Group
Housing Scheme, Poor Housing Scheme, Subsidised Housing Scheme for
Economically Weaker Sections, Industrial Housing Scheme, Village Housing
Scheme, One lakh Housing Scheme, Rural Site Scheme for Landless Workers
4. Colonisation schemes
5. Rent control
XXI.

INDUSTRIES DEPARTMENT

A. Industrial Policy and Programmes
1. Industrial policy trade and commerce including imports and exports etc.
2. All industries – major, medium, small scale, cottage and traditional industries
including coir, cashew, handloom and handicrafts – Their development, control
regulation and all matters relevant thereto
3. Geology, mines, minerals exploration and metals
4. Distribution of cement, iron, steel, coal, coke and other industrial raw materials
5. Control of motor cars, scooters and commercial vehicles and distribution of State
quota of motor cars and scooters
1
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6. Industrial estates, Development Plots and Development Areas and all forms of State
aid and incentives for industrial development
7. Textile control – Other than those allotted to Food Department
8. Coffee Board, Tea Board (Trade and export aspects only)
9. Coir Board
10. Khadi and Village Industries Commission and Board
11. Food processing industry and matters connected to it
12. Investment promotion
B. Public Sector Industrial Undertakings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerala State Industrial Development Corporation
Kerala State Small Industries Corporation
Co-operative Sugar Mills and Co-operative Spinning Mills
Kerala Handloom Finance Corporation
Kerala State Handicrafts Development Corporation
Kerala State Cashew Development Corporation
All public sector industrial units other than those specifically listed under other
Departments

C. Acts and Legislation
1.
2.
3.
4.

Companies Act
Forward Markets Act
Industries (Development and Regulation) Act
Kerala Dry Cells for Torches (Declaration of Stocks and Maintenance of Accounts)
order, 1966 under the Essential Commodities Act, 1955
5. Kerala Essential Articles Control (Temporary Powers) Act
6. Kerala Relief Undertakings (Special Provisions) Act
7. Mines and Minerals (Regulations and Development) Act
8. State Aid to Industries Act
9. Trade Marks Act
10. Kerala Cashew Factories (Acquisition) Act, 1974
11. Kerala Cashew Factories (Requisitioning) Act, 1979
12. Kerala Cashews (Marketing and Transport and Fixation of Minimum Price) Act
13. Household Electrical Appliances (Quality Control) Order
14. Bureau of Indian Standard Act, 1986
15. The Unregistered Cashew-nut Factories Prohibition Act, 1967

D. Other Matters
1. Administration of Department of Industries and Commerce, Coir Development,
Handloom, Mining and Geology
2. Kerala Mineral Exploration and Development Project
XXII.

LABOUR AND SKILLS DEPARTMENT 1

A. Labour
1. Matters relating to administration of the following Departments:
(a) Labour
(b) Employment and Training
(c) Factories and Boilers
(d) Insurance Medical Services
2. All matters relating to industrial relations, dispute settlement and protection to labour
both organised and unorganized

1
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3. Trade unions – Registration, verification and membership and settlement of all issues
in the field
4. Matters relating to employment and training including administration of Employment
Exchanges and running I. T. I.s
5. Labour welfare including various schemes constituting welfare funds and other labour
welfare measures
6. Wage regulation including enforcement of Minimum Wages Act, Equal
Remuneration Act, Payment of Wages Act, etc.
7. Bonus and Gratuity
8. E.S.I. and social security legislations
9. Worker’s education
10. All labour laws (both Central and State) including Factories Act, I. D. Act and their
enforcement
11. Safety in industrial units
B. Rehabilitation
1. Evacuee properties and matters relating to evacuee interest, recovery of advance paid
to evacuees and their write off
2. Gold control
3. Rehabilitation of displaced goldsmiths
4. Rehabilitation of Sri Lanka, Burma and other repatriates
5. Rehabilitation Plantation Corporation
6. Matters relating to bonded labourers 1
XXIII.

LAW DEPARTMENT

A. Legislation and Drafting
1. Drafting of Official Bills and Ordinances in accordance with the instructions of the
administrative departments
2. Drafting of deeds:
(a) Agreements by or in favour of Government
(b) Bonds regarding trainees etc.
(c) Leases by or in favour of Government
(d) Mortgages or charges in favour of Government
3. Examining the Bills and enactments of other States with a view to initiating new
legislative proposals
4. Initiation and drafting of Bills for the codification and consolidation of law and
further steps for legislation
5. Initiation of proposals for legislation in regard to personal laws or any other matter of
a general nature not pertaining to any of the subject allotted to other departments
6. Papers relating to preparation of reports of Select Committees, Subject Committees on
Bills
7. Preparation of programme for the Session of the State Legislature Assembly
8. Publication of Annual Volumes of Acts and Ordinances and Statutory Rules and
Notifications
9. Publication of Bills passed by the State Legislative Assembly and assented to by the
Governor or the President and of Ordinances promulgated by the Governor
10. Republication of Bills and Acts of the Parliament, or Reports of Select Committee on
Central Bills and Ordinances promulgated by the President
11. Preparation and revision of code and collection of Statutory Rules;(a) Preparation of annual list of enactments in force in the State
(b) Preparation of the Rules Code and Periodical revision thereof
(c) Preparation of the State Code and Periodical revision thereof
1
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(d) Printing and supply of copies of State Acts and Ordinances
(e) Preparation of Annual Index of Statutory Rules and Notifications
12. Scrutiny of Statutory Rules, Notification, Orders, Bye-laws and Memorandum of
Association etc.
13. Transmission to the Central Government copies of Bills passed and assented to by the
Governor
14. Indian Law Reports (Kerala series)
B. Legal Advice and Opinion
1. Advising in the case of Bills whether previous sanction of the President for their
introduction in the Legislative Assembly or recommendation of the Governor for their
introduction, or consideration by the Legislative Assembly is necessary and whether
Bills passed by the State Legislature are required to be reserved for the consideration
of the President
2. Advising in the case of Ordinances whether instructions from the President are
required for their promulgation
3. Guiding and co-ordinating the work in connection with the prosecution of
Government cases and defence of cases filed against Government and scrutiny of
statement of facts and advice regarding scope for appeal or revision by the
Government
4. Legal advice to the State Insurance Department
5. Offering comments called for from State Government in respect of legislative
measures proposed to be initiated by the Central Government
6. Offering comments on proposals for law reforms taken up by the Indian Law
Commission
7. Offering legal advice to Government
8. Opinion on Stamp Duty and Registration
C. Other Matters
1. Translation of the State Acts, Ordinances, Statutory Rules and Notifications and other
important Government Orders into Malayalam, Tamil and Kannada
2. Administration of:
The Kerala Court Fees and Suits Valuation Act
The Notaries Act
The Personal laws
3. Papers connected with the appointment etc of Advocate General, Government
Pleaders, Standing Counsels in the Supreme Court, Administrator General and
Official Trustees and Staff
4. Papers relating to legal assistance to Government Servants
5. Legal Aid to poor and Administration of Legal Aid and Advice Board
6. Papers relating to O.L.L.C.
7. Matters relating to Law Department administration, library, records and all papers
relating to Law Department personnel excluding appointment, postings and transfers
of all categories of officers of and above the category of Under Secretary
8. Intellectual Property Rights and allied matters 1
XXIV.

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

A. Urban Development and Panchayats
1. Matters relating to the administration of Corporations, Municipalities and Townships
2. Department of Municipal Administration and Town Planning
3. All matters relating to Development Authorities

1
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4. Town planning including approval of Master Plan for Town and Cities, detailed Town
Planning Schemes and approvals and sanctions under Town Planning Act and Rules
5. Urban Community Development Project and Social Inputs Programme in Urban area
6. Kerala Urban Development Finance Corporation
7. Entertainment Tax and Rules including Show Tax
8. Kerala Places of Public Resort Act and Rules
9. Burial charges
10. Cattle pounds
11. Administration of Panchayat Department
12. All matters relating to working of Panchayat and sanction and approval under
Panchayat Acts and Rules
13. Registration of vital statistics
14. Village Courts under Kerala Village Courts Act
15. Kerala State Rural Development Board
16. Cattle Trespass Act and Rules
17. District Administration Act
18. Administration of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central
Act 16 of 2016)1
B. Rural Development
1. Commissionerate of Rural Development / DRDAs/Block Machinery
2. Administration of rural development schemes and programmes including
implementation of ANP, CPWP, IRDP, L.D, Works, NREP, RLEGP, DRDA,
TRYCEM, Peoples Action for Development (India) (PADI), Rural Manpower
Programme, Village Volunteer Force Programme, public co-operation schemes like
Lok Karyakshetras, organisation and conduct of research and training in welfare and
development activities, Book Bank Schemes, Centrally Sponsored Scheme of
Assistance to Small and Marginal Farmers, Labour-cum-Development Bank,
Functional Literacy Programme etc.
3. Training programmes connected with community / rural development
4. Extension Training Centres / State Institute of Rural Development
5. Technology Mission for Drinking Water
6. Kerala Rural Development and Marketing Society
XXV.
1.
2.
3.
4.

MINORITY WELFARE DEPARTMENT2

Welfare of minority communities
Welfare of minorities (15 Point Programme)
Haj pilgrimage
Wakf Board
XXVI.

NON RESIDENT KERALITES’ AFFAIRS DEPARTMENT

1. Tracing of missed personnel abroad
2. Payment of gratuity/pension/compensation to dependent of deceased Indian nationals
abroad
3. Rendering assistance in bringing home the dead bodies of Keralites who die abroad
4. Welfare activities of Keralites living abroad (excluding their rehabilitation)
5. Matters relating to the participation of Government representatives in overseas
conventions of Keralites living abroad
6. Keralites in other States and the problems experienced by them
7. Papers/matters related to migrants, relief and rehabilitation of Gulf returnees due to
Iraq-Kuwait war including compensation cases
1
2
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8. Matters connected with air fare to overseas countries
9. Assistance to Malayali organisations outside the State
10. World Malayali Conventions
11. Assistance in case of accidents abroad
12. Assistance to persons trapped in foreign countries or tricked by visa agents and travel
operators
13. Assistance for repatriation in case of difficulties with sponsors
14. Difficulties caused in the hands of customs/police personnel on arrival at Mumbai
airport
15. Transportation and accommodation problems at Mumbai
16. Increased demand for air connections during holiday seasons
17. Difficulties in admission to educational institutions for children of Non-resident
Malayalies
18. Housing and related issues of Non-resident Malyalies
19. Medical care and health of dependents in the State
20. Security of women workers working outside the State
21. Rehabilitation of returnees
XXVII.

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

A. Parliamentary matters
1. Monitoring and follow up action on the assurances and promises made by Ministers
on the floor of the Legislative Assembly
2. Sittings and reports of Legislature Committee
3. Interpellation and related issues from Lok Sabha and Rajya Sabha
4. Papers relating to the establishment matters of the personnel of the Legislature
Secretariat, specifically referred to Government
5. Proposing dates for summoning and prorogation of the State Legislature, dissolution
of the Assembly and Governor’s Address
6. Planning and co-ordination of the official business in the House
7. Recommendation for allocation of Government time in the Legislature for discussion
on motions given notice of by Members of the State Legislature
8. Liaison with leaders of parties
9. Appointment of Members of the Legislature in communities and bodies set up by
Government
10. Government stand on Private Members’ Bills and Resolutions
11. Preparation of the Business of each session of the House except legislation (including
fixing dates for presentation of Budget, Supplementary Budget and for discussion
thereof)
B. Acts
1. Kerala Payment of Pension to Members of Legislature Act, 1976 and the Rules
thereunder
2. Payment of Salaries and Allowances Act, 1951 and the Rules thereunder
XXVIII.

PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

A. Personnel and Service matters
1. Kerala Public Services Act
2. General policy relating to public services in the State (other than the All India
Services) governing recruitment, reservation in appointments, conduct grant of
recognition to service associations, integration of service, recognition of
qualifications, departmental tests and other service maters of a general nature
3. Kerala State and Subordinate Service Rules, Special Rules for the Kerala General
Service, Special Rules for the Kerala General Subordinate Service, Special Rules for

the Kerala Last Grade Service, Special Rules for the Kerala Part-time Contingent
Service and Special Rules for other common categories or posts
4. Advice on service matters
5. Confidential Records on Government servants – General orders relating to preparation
and maintenance
6. Property statements – General instructions relating to receipt and maintenance
B. Administrative Reforms
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Administrative reforms and administrative research
O & M study and job evaluation
Simplification of administration procedures and practices, rules revision, etc.
Mechanisation in administration including introduction of modern gadgets
Career management including talent hunting, research in personnel administration,
manpower planning, career development
Delegation of powers
Inspection of Secretariat departments
Follow up action of:
(i) Chief Secretary’s Conference
(ii) Chief Secretary’s Conference with Secretaries to Government
Kerala Administrative Tribunal1

C. Training
1. Training programme and deputation of officers (including AIS officers for any
training inside or outside India)
2. Foreign Assignment
3. Foreign Volunteer Programme
4. Institute of Management in Government
D. Official Language
1. Introduction of Malayalam as official language
2. Script reform in Malayalam
XXIX.

PLANNING AND ECONOMIC AFFAIRS DEPARTMENT

A. Planning
1. Department of Economics and Statistics
2. Database for Planning
3. Computerisation for planning, plan monitoring and computer based data system
including State and District Informatic Centres
4. Economic and financial policy issues including Centre State financial relations
5. Economic Survey and studies for preparing the Survey including study of the State
and Central Budget and preparation of yearly review on the level of taxation and
related matters
6. N. D. C. and its committees
7. Formulation of Development Plans, Perspective Plans, Five Year Plans and Annual
Plans
8. Integration of physical, economic, social and environmental planning
9. Examination of schemes / projects to be included in the plans
10. Plan resources and mobilisation
11. Monitoring and evaluation of plan programmes
12. Multilevel Planning State, District, Block and local levels
13. Manpower and Employment Planning
14. District Development Council
1
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15. Projects, measures for improving projects formulation, project analysis and appraisal
16. State Planning Board
17. Western Ghats and Special Area Programme – Co-ordination of work and scrutinizing
of schemes and projects
18. State Land Use Board and Centre for Land Use and Environment Studies
19. Monitoring and evaluation of Special Component Plan and Tribal Sub Plan
B. Economic Affairs
1. Foreign Assistance and collaboration – Bilateral and U.N. Agencies including IBRD,
ADB etc.
2. Institutional Finance RBI, NABARD, IFC, ICICI,IDBI, LIC, REC, HUDCO, IDC and
similar institutions, Nationalised and other banks
3. Banking operations relating to Government and allied matters
4. Prices
5. Settlement of assets and liabilities under S. R. Act – Residual matters
6. Work relating to Finance Commission
7. Kerala Technical Consultancy Organisation Ltd.
8. Centre for Development Studies
9. Assistance to Research Centres in Planning and Economic Development
C. Public Enterprises (Bureau of Public Enterprises)
1. General consideration and review of Public Enterprises
2. Public Enterprises Board and allied matters
3. Public Enterprises Selection Board
XXX.
1.
2.
3.
4.
5.

POWER DEPARTMENT

Administration of Electricity Acts and Rules
Electrical Inspectorate
Electricity Board and Electricity Supply Act
Electricity Projects – Hydro, Thermal and Nuclear
ANERT
XXXI.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

A. Roads and Bridges
1. All policy matters relating to development of roads and bridges in general nodal
department for all road communication schemes
2. Roads and bridges other than roads under local bodies and Rural Development
Department
3. Establishment of P. W. D. including Architectural and Mechanical Wing
4. National Highways, C. R. F. works, roads of economic and inter-state importance and
other centrally assisted road and bridge works
5. Ferries under the control of P. W. D.
6. Kerala Tolls Act
7. Railway safety works including rail over bridges and rail under bridges
8. P. W. D. Stores, workshops and Government approved workshops
B. Buildings
1.
2.
3.
4.
5.

Government buildings including, residential buildings
P. W. D. Tourist Bungalows, Rest Houses, Inspection Bungalows and Camp Sheds
Rental Housing Scheme
Fixation of rent for building hired for Government purposes
Kerala State Construction Corporation

XXXII.

REVENUE DEPARTMENT

A. Land
1. Ownership of Government lands, land lease, land assignment, land relinquishment,
land conservancy and acquisition
2. Matters relating to land reforms and all legislations on the subject
3. Maintenance of land records, survey and settlement and land tax
4. Transfer of land to local bodies and other Government departments
5. Settlement of landless agricultural labourers
6. Consolidation of holdings
7. Inter-state boundaries
8. Estate, Court of wards, Escheat and Treasure Trove
9. All Statutes relating to land which are not specifically allotted to other departments
10. Administration of the Kerala conservation of Paddy Land and Wet Land Act, 2008 1
B. Distress Relief
1.
2.
3.
4.

Famine relief
Natural calamities – flood, fire, famine etc.
Distress Relief Fund
Discretionary Grants, Home Minister’s Discretionary Grants, Financial Assistance
from Government of India

C. Devaswom & Religious Endowments
1. Devasom and H. R. & C. E. Boards
D. Other Matters
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revenue recovery
Bhoodan
Legislation on agricultural debt relief
Public Accountants Act
Rain gauge
Kerala Requisition and Acquisition of Property Act, 1956
State Names Authority
Issues relating to Kerala Building Tax Act
XXXIII.

SAINIK WELFARE DEPARTMENT2

1. Department of Sainik Welfare
2. Matters relating to the welfare of serving soldiers and ex-service men and Military
Awards
3. Matters relating to the Chief Minister's Sainik Welfare Fund, Military Benevolent
Fund, Amalgamated Fund and Flag Day Fund
4. Matters related to Civil Military Liaison Conference, Kendriya Sainik Board, Rajya
Sainik Board
5. Grant of cash awards, cash in-lieu-of land and annuity to recipients of Gallantry and
Non-Gallantry Awards
6. Matters relating to employment assistance to the dependents of defence personnel
killed/disabled/missing/died in war and war similar operations and circumstances
attributable to military service
7. Welfare measures of the para military forces of the Union
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XXXIV.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT
DEPARTMENT

A. Welfare of Scheduled Castes
1. Administration of Scheduled Castes Development Department
2. Matters relating to policies, programmes and schemes for social and economic
development of Scheduled Castes and their welfare including preparation of Special
Component Plan for development of Scheduled Castes
3. Matters relating to advancement of Scheduled Castes including grant of educational
scholarships, stipend, running of Welfare Hostels, Cosmopolitan Hostels, Community
Halls, Balawadies etc.
4. Educational concessions to Socially and Economically Backward Communities under
Kumara Pillai Commission
5. Programmes of organising pre-examination training, oriented job training etc.
6. Eradication of untouchability
7. Kerala State Development Corporation for SC/ST
8. Sports Schools for SC/ST
9. Intensive Habitat Development Programmes for Scheduled Castes
10. Pre-primary education of Scheduled Castes
B. Welfare of Scheduled Tribes
1. Administration of Scheduled Tribe Development Department
2. Matters relating to policies, programmes and schemes on Tribal Welfare and
Development including schemes relating to hamlet development, provision of houses
for Scheduled Tribes
3. Preparation of Tribal Sub-plan
4. Matters relating to educational, social and economic development of tribals including
scholarships, hostels, stipend, Balawadies etc, their training for various vocations and
arranging pre-examination training as well as special coaching for various
employment
5. Model Residential Schools / Asrama Schools
6. Intensive Habitat Development Programmes for Scheduled Tribes
7. Pre-primary education of Scheduled Tribes
C. KIRTADS
1.
2.
3.
4.
5.

Administration of KIRTADS
Action oriented studies on particular problems relating to SCs and STs
Classification of SCs, STs and Other Backward Classes / Communities
Conducting of basic research on Scheduled Castes / Scheduled Tribes
Conducting of evaluation study on welfare developmental schemes implemented for
Scheduled Castes and Scheduled Tribes
6. Imparting of orientation training of officials and non-officials on culture, life and
problems relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes
7. Safeguarding of Tribal Intellectual Property Rights including protection and
preservation of traditional tribal healing techniques and setting up of Tribal Medicine
Centres
XXXV.

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

1. Kerala State Council for Science and Technology and related matters and the research
& development institutions coming under it, viz:
(i) Centre for Earth Science Studies (CESS)
(ii) Centre for Water Resources Development and Management (CWRDM)
(iii) Kerala Forest Research Institute (KFRI)
(iv) National Transportation Planning and Research Centre (NATPAC)
(v) Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB)

(vi) Tropical Botanic Garden and Research Institute (TBGRI)
2. Nodal department for science and technology matters
3. Biotechnology policy and allied matters
4. Assistance to science and technology research centres
XXXVI.
1.
2.
3.
4.

SOCIAL JUSTICE1 DEPARTMENT2

Administration of Acts and Rules relating to social justice
Implementation of policies relating to social justice
Implementation of Centrally Sponsored Schemes
Administration of the following institutions:
(a) Social Justice Department
(b) Kerala Social Security Mission
(c) State Initiative on Disabilities
(d) National Institute of Speech and Hearing (NISH)
(e) National Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (NIPMR)
(f) Kerala State Handicapped Persons Welfare Corporation
(g) State Commissionerate for Persons with Disability
(h) Orphanage Control Board
(i) Vocational Training Centres (VTC)
XXXVII.

SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT3

A. Sports
1. All programmes and plans for promotion of sports like starting coaching programmes,
setting of sports stadium, giving grants to sports associations etc.
2. Kerala State Sports Council
3. Sports Schools and Sports Hostels
4. Pension for indigent sportsmen and indigent circus artists
5. Development of Kalaripaittu
B. Youth Affairs
1. Programmes aimed at development of youth activities and youth welfare including
Youth Festival Programmes, Organisation of Youth Clubs, National Physical
Efficiency Drive etc.
2. Matters relating to School Athletic Association and National Physical Efficiency
Drive
3. Kerala Aviation Training Centre
XXXVIII.

STORES PURCHASE DEPARTMENT

1. General questions relating to stores purchase like correspondence with the
Government of India and the Director General of Supplies and Disposals, issue of
general instructions and orders on stores purchase (Stores Purchase Manual), advice
to administrative departments on stores purchase and on relaxation of provisions of
Stores Purchase Manual
2. Banning of business with firms / suppliers and imposition of other penalties
3. Registration of firms
4. Settling of rate contract
5. Inspection of purchase files of Government offices
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XXXIX.

TAXES DEPARTMENT

A. Agricultural Income Tax, Sales Tax etc.
1.
2.
3.
4.

Department of Commercial Taxes
Agricultural Income Tax
Sales Tax both Central and State
Central Excise Tariff Act, 1985

B. Excise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excise Department
Abkari Act
Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act
Medicinial and Toilet Preparations (Excise Duties) Act
Prohibition Act
Kerala State Beverages (Manufacturing and Marketing) Corporation

C. Kuries and Chitties and Money Lending
1.
2.
3.
4.
5.

Kerala State Financial Enterprises Ltd.
Money Lender’s Act
Non-banking finance companies
Indian Partnership Act
Non-trading Companies Act

D. Lotteries
1. State Lotteries Department
E. Registration
1. Registration Department
2. Indian Registration Act
F. Stamps
1. Indian Stamps Act
2. Kerala Stamp Act
3. Stamp Depot
G. Transfer of Property Act
H. Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act
XL.
1.
2.
3.
4.

TOURISM DEPARTMENT

All tourism promotion schemes
Department of Tourism
Kerala Tourism Development Corporation
Food Craft Institute
XLI.

TRANSPORT DEPARTMENT

1. Administration of Motor Vehicles Department
2. Motor Vehicles Act and Rules and Kerala Motor Vehicles Taxation Act and Rules
thereunder
3. Road Transport Corporation Act and Rules
4. Kerala State Road Transport Corporation
5. State Water Transport Department
6. Cochin Shipyard
7. Posts and Telecommunication Department (matters connected with)
8. Railways (matters connected with)
9. Civil aviation(matters connected with)

10. Nodal department for the implementation of National Urban Transport Policy (NUTP)
and for setting up of Unified Mass Transit Authority (UMTA)1
XLII.

VIGILANCE DEPARTMENT

1. All cases of corruption including cases of complaints or allegations against public
servants
2. Establishment of the Vigilance and Anti-corruption Bureau
3. Establishment of the Enquiry Commissioner and Special Judge and his staff
4. Kerala Public Men (Prevention of Corruption) Act, 1983
5. Vigilance organisation
6. Establishment of Tribunal of Disciplinary Proceedings and his staff
7. Kerala Public Servants (Inquiries) Act, 1963
8. Issuance of orders sanctioning prosecution of a public servant under the Code of
Criminal Procedure, 1973 (Central Act of 1974) or and the Prevention of Corruption
Act, 1988 (Central Act 49 of 1988) placing him under suspension and finalising the
disciplinary proceedings against him under the relevant rules and orders in pursuance
of a Vigilance Enquiry contemplated/initiated against the public servant
XLIII.

WATER RESOURCES DEPARTMENT

1.
2.
3.
4.

Administration of irrigation acts and rules
Administration of Canals and Ferries Act and Rules
Dredger workshop and Dry Docks and Management of Dredger Organisation
All irrigation schemes – major, medium and minor irrigation, lift irrigation and
salinity exclusion works
5. Ground water development and Ground Water Department
6. River conservancy and water utilisation
7. Flood control and anti-sea erosion schemes
8. Irrigation Research and Design Board
9. Command Area Development Authority
10. Inter-state waters
11. Administrative control of fresh water lakes in Kerala
12. Water Supply and Sanitation
(1) Kerala Water Authority
(2) All matters relating to water supply scheme including tube-well both urban and
rural as well as sewerage and sanitation programmes
(3) Maintenance of water supply in all Government hospitals and dispensary
buildings
(4) Kerala Premo Pipe Factory
(5) The Kerala Asbestos Cement Pipe Factory Limited
13. Implementation of all measures for the conservation of the Kerala Wet Land2
XLIV.

WOMAN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT3

1. Administration of acts and rules relating to the welfare of woman and child
2. Implementation of policies relating to the welfare of woman and child
3. Implementation of Centrally Sponsored Schemes relating to the welfare of woman
and child
4. Administration of the following institutions:

(a)
(b)
(c)
(d)
1

Woman and Child Development Department
Kerala Women's Commission
Kerala State Commission for Protection of Child Rights
Kerala State Women's Development Corporation

G. O. (Ms) No. 177/2009/GAD dated 29.07.2009 (S. R. O. No. 658/2009)
G. O. (Ms.) No. 219/2010/GAD dated 18.06.2010 (S. R. O. No. 592/2010)
3
G. O. (Ms.) No. 288/2017/GAD Dated 31.08.2017 (S. R. O. No. 558/2017)
2

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)

Juvenile Justice Board
Gender Park
Kerala State Social Welfare Board
ICDS Mission
State Child Protection Society
State Adoption Resource Agency (SARA)
NIRBHAYA
Kerala State Sisu Kshema Samithi
State Anganvadi Workers and Helpers Welfare Fund Board
Gender Advisory Board
Sree Chithra Poor Home
Vanchi Poor Home
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RE-ORGANISATION OF OFFICE SECTIONS – Details of staff pattern suggested
Tapal Division
Sl.No. Name of Office Section

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

No of
Sns

OS

Com.
Ast

Cl.Ast

Att

Reprographic Division
OA

Tot

OS

Com.
Ast

Cl.Ast

Att

OA

Total
Tot

OS

Com.
Ast

Cl.Ast

Att

OA

Total

Agriculture & Animal Husbandry
Health & Ayush
SCSTDD, BCDD
Fisherie & Ports, SJD & WCD
Forest &WL, Environment, S&TD
Food & CS, IT
Taxes & Power
Culture, SPD, Tourism, PAD
GAD & Sainik Welfare
General Education
Higher Education & Minority Wel
Home & Vigilance
Housing, Norka, P&ARD
I&PRD
Industries & Co-operation
Labour & Skills
LSGD
PWD
Revenue
Transport, Plg, Sports & YA
Water Resources, CSIN

15
18
11
13
10
10
14
11
41
23
13
27
29
8
17
10
27
9
24
14
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
3
2
2
3
2
3
3
4
3
2
5
4
2
3
2
3
2
3
3
2

5
6
5
6
6
5
7
7
8
8
6
11
8
6
7
5
8
5
7
6
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
0
1
1
2
1
2
1
1

5
7
4
5
4
4
5
4
7
9
4
8
6
4
7
3
8
4
8
5
5

1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
2
4
2
3
4
3
4
4
4
5
4
3
4
2
5
3
5
4
2

10
12
8
12
8
9
12
10
14
17
10
17
12
8
14
7
17
9
17
11
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
3
2
3
2
2

6
8
5
6
5
5
7
5
8
11
6
10
8
6
9
4
10
5
10
6
6

1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1

5
6
4
6
5
5
7
6
8
7
6
10
8
5
7
4
8
5
8
7
4

15
18
13
18
14
14
19
17
22
25
16
28
20
14
21
12
25
14
24
17
14

Total

355

21

30

0

28

58

137

24

116

30

0

73

243

45

146

30

28

131

380
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