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ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ്
ജനാധിപത്യത്തിൽ ത്ിരഞ്ഞെടുക്കഞ്ഞെട്ട പ്പത്ിനിധികൾ ഉൾഞ്ഞെടുന്ന രാഷ്്പ്ടീയ
എക്ിസ കയൂട്ടീവ് നിർമ്മിച്ച നയങ്ങൾ നടെിലാക്കുന്നത്ിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള
സംസ്ഥാന ഭരണ സംവിധാനഞ്ഞത്തയാണ് സിവിൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്്.

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി നിയമത്തിന് മുമ്പുള്ള സിവിൽ സർവീസസിന്ഞ്ഞറ
ചരിപ്ത്ം
ഇന്ത്യയിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസുകൾക്ക് ഒരു നീണ്ട ചരിപ്ത്മുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ
ഭരിച്ചിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സാപ്മാജയങ്ങളിലും ഒരു കകപ്രീകൃത് ബ്യൂകറാപ്കസി
ഉണ്ടായിരുന്നു.








മൗരയ സാപ്മാജയത്തിൽ കൗടിലയന്ഞ്ഞറ അർത്ഥശാസ്പ്ത്ത്തിൽ സൂചിെിച്ചത്ുകപാഞ്ഞല,
നികുത്ി പിരിക്കുന്നത്ിന് ഉത്തരവാദിയായ ഒരു കകപ്രീകൃത്
ഉകദയാഗസ്ഥസംഘമുണ്ടായിരുന്നു.
സമാനമായ ത്രത്തിലുള്ള ഭരണ യപ്ന്ത്ങ്ങളും ഗുപ് ത കാലഘട്ടത്തിൽ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
മുഗളന്മാർ കപാലും മൻസബ്ദാരി സപ്മ്പദായം എന്നറിയഞ്ഞെട്ടിരുന്ന ഈ പ്പകദശം
മുഴുവൻ നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നത്ിനായി വിപുലമായ ഒരു ബ്യൂകറാപ്കസിയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
അവർ ആജ്ഞാപിച്ച സസനയത്തിന്ഞ്ഞറ ശക്തിഞ്ഞയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്
ഉകദയാഗസ്ഥഞ്ഞര റാങ്ക് ഞ്ഞചയ്തത്.്
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി വരുന്നത്ുവഞ്ഞര സിവിലിയൻ ഉകദയാഗസ്ഥരും സസനിക
ഉകദയാഗസ്ഥരും ത്മ്മിൽ വയക്തമായ കവർത്ിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
സസനിക കസവനങ്ങളിൽ നിന്ന് സിവിൽ കസവനങ്ങഞ്ഞള കവർത്ിരിച്ചുഞ്ഞകാണ്ട്
പ്ബ്ിട്ടീഷ്ുകാർ ഇന്ത്യയിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസുകഞ്ഞള വയവസ്ഥാപിത്മാക്കി, ഞ്ഞപാത്ു
വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥരുഞ്ഞട ഒരു കപ്ശണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പ്ബ്ിട്ടീഷ്് കാലഘട്ടത്തിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസ്സിന്ഞ്ഞറ ചരിപ്ത്ം






ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിത്മായകൊൾ, രാജയത്തിന്ഞ്ഞറ മികച്ച
മാകനജ്ഞ്ഞമന്റിനും നിയപ്ന്ത്ണത്തിനുമായി അത്് ഉടമ്പടി സിവിൽ സർവീസസ് (CCS)
ആരംഭിച്ചു.
ത്ുടക്കത്തിൽ, സിസിഎസിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസുകാഞ്ഞര ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുഞ്ഞട
ട മാർ നാമനിർകേശം ഞ്ഞചയ്തു. അത്ിനുകശഷ്ം, അവഞ്ഞര ലണ്ടനിൽ
ഡയറക്ർ
പരിശീലിെിക്കുകയും ത്ുടർന്ന് അവരുഞ്ഞട കസവനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയികലക്ക്
അയക്കുകയും ഞ്ഞചയ്യുന്നു.
1854-ൽ പ്ബ്ിട്ടീഷ്് പാർലഞ്ഞമന്റിന്ഞ്ഞറ ഞ്ഞസലക്് ട കമ്മിറ്റിയുഞ്ഞട കലാർഡ് മകക്കാകളയുഞ്ഞട
റികൊർട്ടിന് കശഷ്മാണ് ഞ്ഞമറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിവിൽ സർവീസ് എന്ന
ആശയം ഇന്ത്യയിൽ അവത്രിെിച്ചത്്.
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1855 -ന് കശഷ്ം, ICS- കലക്കുള്ള റിപ്കൂട്ട്ഞ്ഞമന്റ് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുഞ്ഞട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തിയത്്, കൂടാഞ്ഞത് ഞ്ഞമറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവഞ്ഞര
ത്ിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
ഈ ഞ്ഞമറിറ്റ് അധിഷ്ഠിത് പരീക്ഷയുഞ്ഞട നടത്തിെിനായി, 1854-ൽ ലണ്ടനിൽ ഒരു
സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷ്ൻ രൂപീകരിക്കുകയും 1855-ന് കശഷ്ം പരീക്ഷകൾ
ആരംഭിക്കുകയും ഞ്ഞചയ്തു.
പ്പാരംഭ വർഷ്ങ്ങളിൽ, ലണ്ടനിൽ മാപ്ത്മാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിരുന്നത്്,
പരമാവധി, കുറെ പ്പായപരിധി യഥാപ്കമം 23 ഉം 18 ഉം വയസ്സായിരുന്നു.

പ്ബ്ിട്ടീഷ്് രാജയഭരണത്തിനു കീഴിലുള്ള സിവിൽ സർവീസസ്: 1857ഞ്ഞല
കലാപത്തിന് കശഷ്ം
















1857 ഞ്ഞല കലാപത്തിനുകശഷ്ം, അധികാരം പ്ബ്ിട്ടീഷ്് കിരീടത്തികലക്ക്
സകമാറുകയും അത്ിനുകശഷ്ം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഞ്ഞചയ്തു.
1886 -ന് കശഷ്ം ഈ കസവനം ഇമ്പീരിയൽ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം
ഞ്ഞചയ്യഞ്ഞെടുകയും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്നറിയഞ്ഞെടുകയും ഞ്ഞചയ്തു.
1861 ഞ്ഞല ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്റ്റ,് 7 വർഷ്കമാ അത്ിൽ കൂടുത്കലാ
ഇന്ത്യയിൽ ത്ാമസിച്ചിരുന്ന പൗരന്മാർക്ക് സംവരണം ഞ്ഞചയ്യണഞ്ഞമന്ന് ഇന്ത്യൻ
സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ചില ത്സ്ിത കകൾ നിർബ്ന്ധമാക്കി. ഇത്് ഇന്ത്യക്കാർക്ക്
ഉയർന്ന സിവിൽ സർവീസികലക്ക് പ്പകവശിക്കാനുള്ള വഴി നൽകി.
1870 -ഞ്ഞല ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ് നിയമം സിവിൽ സർവീസ് പ്പപ്കിയയുഞ്ഞട
ഇന്ത്യൻവൽക്കരണഞ്ഞത്ത മുകന്നാട്ടു ഞ്ഞകാണ്ടുകപായി.
പരീക്ഷയുഞ്ഞട സിലബ്സ് രൂപകൽെന ഞ്ഞചയ്തിരിക്കുന്നത്് യൂകറാപയൻമാർക്ക് മാപ്ത്ം
വിജയിക്കാനാകുന്ന ത്രത്തിലാണ്, ഇത്് ഇന്ത്യൻ ഉകദയാഗാർത്ഥികൾക്ക്
ബ്ുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 1864 -ൽ പ്ശീ സകത്യപ്രനാഥ ടാകഗാർ ഈ
പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ആദയ ഇന്ത്യക്കാരനായി. അത്ിനുകശഷ്ം കൂടുത്ൽ ഇന്ത്യക്കാർ
പിന്നീടുള്ള വർഷ്ങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു.
സിവിൽ സർവീസുകളിഞ്ഞല മാറ്റങ്ങളുഞ്ഞട ശുപാർശയ്ക്കായി ഡഫിറിൻ
പ്പഭുവിഞ്ഞന നിയമിച്ചു
1912 -ൽ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസുകളിഞ്ഞല ഉയർന്ന ത്സ്ിത കകളിൽ 25 % ഇന്ത്യക്കാർ
ട
ഉൾഞ്ഞെടുത്താൻ ഇസ്ിംഗ്ൺ
കമ്മീഷ്ൻ നിർകേശിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലും ഭാഗികമായി
ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഉയർന്ന ത്സ്ിത കകളിൽ നിയമനം നടത്താൻ ശുപാർശ ഞ്ഞചയ്യുകയും
ഞ്ഞചയ്തകൊൾ 1912 -ൽ ഇന്ത്യക്കാഞ്ഞര സിവിൽ സർവീസിൽ ഉൾഞ്ഞെടുത്തുന്നത്ിനുള്ള
കൂടുത്ൽ ഊന്നൽ നൽകി. .
1922 ൽ കമാണ്ടാഗു ഞ്ഞചംസ്കഫാർഡ് പരിഷ്ാക രങ്ങൾക്ക് കശഷ്ം മാപ്ത്മാണ്, ഇന്ത്യൻ
സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ഇന്ത്യയിലും നടത്താൻ ത്ുടങ്ങിയത്്, ഞ്ഞഫഡറൽ പബ്ലിക്
സർവീസ് കമ്മീഷ്ൻ രൂപീകരിച്ചു.
1926 ൽ സ്ഥാപിത്മായ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷ്ൻ, അത്ിന്ഞ്ഞറ ആദയ ഞ്ഞചയർമാൻ
സർ കറാസ് ബ്ാർക്കറായിരുന്നു.
1939-ന് കശഷ്ം, യൂകറാപയന്മാർ ലഭയമല്ലാത്തത്ിനാൽ, കസവനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുഞ്ഞട
ശക്തി വർദ്ധിച്ചു.
മ
സവാത്പ്ന്ത്യാനന്ത്രം ഐസിഎസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്ിനിസ്
കപ്ടറ്റീവ് സർവീസ് (ഐഎഎസ്)
ആയി മാറി.
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പ്ബ്ിട്ടീഷ്് കാലഘട്ടത്തിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസുകളുഞ്ഞട
സവികശഷ്ത്കൾ







ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പ്ബ്ിട്ടീഷ്ുകാരുഞ്ഞട വംശീയ കമധാവിത്വം എന്ന്
വിളിക്കഞ്ഞെടുന്നത്ിഞ്ഞന അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഇത്്.
ഗണയമായ ശക്തിയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഉയർന്ന ത്ലത്തിലുള്ള ത്സ്ിത കകളും
യൂകറാപയന്മാർക്ക് സംവരണം ഞ്ഞചയ്തിട്ടുണ്ട്.
അധികാരം ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുറെ ശമ്പളമുള്ള കജാലികൾ മാപ്ത്കമ
ത്ുറന്നിരുന്നുള്ളൂ.
ലണ്ടനിൽ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയും പരീക്ഷയുഞ്ഞട സിലബ്സിൽ ഇന്ത്യൻ
സവകദശികൾക്ക് അനയമായിരുന്ന വിഷ്യങ്ങഞ്ഞളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (പ്ഗീക്ക്, ലാറ്റിൻ,
ഇംഗ്ലീഷ്് മുത്ലായവ) ഉൾഞ്ഞെട്ടിരുന്നത്ിനാൽ നിയമന പ്പപ്കിയ
വികവചനപരമായിരുന്നു.
ഈ കാരണങ്ങളാൽ, കസവനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാഞ്ഞര ത്ിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്് വളഞ്ഞര
കുറവായിരുന്നു.

സവത്പ്ന്ത് ഇന്ത്യയിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസ്സിന്ഞ്ഞറ പരിണാമം














പുത്ുത്ായി സവത്പ്ന്ത് ഇന്ത്യയുഞ്ഞട ഐകയവും അഖണ്ഡത്യും ഉറെുവരുത്തുന്നത്ിന്
ഒരു സംഘടിത് ഉകദയാഗസ്ഥത്വം ആവശയമാഞ്ഞണന്ന വിശവാസം കാരണം ഇന്ത്യയിഞ്ഞല
സിവിൽ സർവീസുകൾ ത്ുടരുന്നത്ിന് ressedന്നൽ നൽകിയ ഉന്നത് കനത്ാക്കളിൽ
ഒരാളായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പകട്ടൽ.
രാജയത്തുടനീളമുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഏകീകൃത്ത് പുലർകത്തണ്ടത്ിന്ഞ്ഞറ
ആവശയകത്യും അകേഹം പിന്ത്ുണച്ചു, ഇത്ിനായി IAS, IPS, IFoS ത്ുടങ്ങിയ എല്ലാ
ഇന്ത്യൻ കസവനങ്ങളുഞ്ഞടയും ആവശയകത് ressedന്നിെറെു.
ഗവഞ്ഞെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്് ട നിയമം, 1935 കമ്മീഷ്ന്ഞ്ഞറ അധികാരങ്ങൾ
വർദ്ധിെിക്കുകയും അത്ിഞ്ഞന ഒരു ഞ്ഞഫഡറൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷ്ൻ
ആക്കുകയും ഞ്ഞചയ്തു.
1950 -ൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നകത്ാഞ്ഞട, ഞ്ഞഫഡറൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷ്ൻ
യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷ്ൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ഞ്ഞചയ്യഞ്ഞെട്ടു.
എല്ലാ വർഷ്വും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം UPSC ക്ക്
നൽകി.
ഇന്ത്യൻ കഫാറസ്റ്റ് സർവീസ് (ഐഎഫ്എസ്) അഖികലന്ത്യാ കസവന നിയമം, 1951
പ്പകാരം 1966 -ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺഞ്ഞമന്റ് രൂപീകരിച്ചു.
1976-ഞ്ഞല കകാത്താരി കമ്മിറ്റി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ത്ിരഞ്ഞെടുെ് പ്പപ്കിയ ശുപാർശ
ജ ീവ്
ട
ഞ്ഞചയ്തിരുന്നു. ഒരു ഓപ്ഷ്ണൽ, ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് കപെർ വീത്ം ഒബ്ക്
രീത്ിയിലുള്ള
ഠ
ഒരു പ്പാഥമിക പരീക്ഷ. ഒൻപത്് കപെറുകളുള്ള ആത്മനിഷ് ത്രം ഞ്ഞമയിൻ പരീക്ഷ.
അവസാന ഘട്ടം വയക്തിത്വ പരികശാധനയാണ്.
സ ാലിറ്റി
1989 ഞ്ഞല സത്ീഷ്് ചപ്ര കമ്മിറ്റി ഒരു ഉപനയാസ കപെറും അഭിമുഖത്തിന് (ഞ്ഞവഴ്ണ
ത
ഞ്ഞടസ്റ്റ്) കൂടുത്ൽ ഞ്ഞവയികറ്റജും അവത്രിെിക്കാൻ ശുപാർശ ഞ്ഞചയ്ു.
2004 -ഞ്ഞല കഹാത്ാ കമ്മീഷ്ൻ പ്പാഥമിക പരീക്ഷയിൽ അഭിരുചി കപെർ
അവത്രിെിക്കാൻ ശുപാർശ ഞ്ഞചയ്തു.
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മ
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ, ഇന്ത്യൻ അഡ്ിനിസ്
കപ്ടറ്റീവ് സർവീസ് (IAS), ഇന്ത്്യൻ കപാലീസ്
സർവീസ് (IPS), ഇന്ത്യൻ കഫാറസ്റ്റ് സർവീസ് (IFS) എന്നിങ്ങഞ്ഞന മൂന്ന് അഖികലന്ത്യാ
കസവനങ്ങളുണ്ട്.
2012 വഞ്ഞര, ഇന്ത്യൻ കഫാറസ്റ്റ് സർവീസസിഞ്ഞല ത്ിരഞ്ഞെടുെിനുള്ള പരീക്ഷ പ്പകത്യകം
നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2013 മുത്ൽ, ഇന്ത്യൻ കഫാറസ്റ്റ് സർവീസ്
പരീക്ഷയുഞ്ഞട പാകറ്റൺ മാറ്റി, സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുഞ്ഞട മാത്ൃകയിൽ
സമാനമാണ്.
2013 മുത്ൽ, സിവിൽ സർവീസസ് (പ്പിലിമിനറി) പരീക്ഷ രണ്ട് കസവനങ്ങൾക്കും,
അത്ായത്് ഇന്ത്യൻ കഫാറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കും സിവിൽ സർവീസ്
പരീക്ഷയ്ക്കും സ്പ്കീനിംഗ് ഞ്ഞടസ്റ്റായി നിർബ്ന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്ബ്ിട്ടീഷ്് ഇന്ത്യൻ കാലഘട്ടത്തിഞ്ഞല സിവിൽ സർവീസുകൾക്ക് നിർണായക
പ്പാധാനയമുണ്ടായിരുന്നു. പ്ബ്ിട്ടീഷ്് സാപ്മാജയം വിപ്ശമിച്ച സ്റ്റീൽ ഞ്ഞപ്ഫയിമായി ഇത്്
പ്പവർത്തിച്ചു. ഭാരത്ഞ്ഞത്തകൊലുള്ള ഒരു രാജയത്ത് അനയപ്ഗഹഭരണം കനത്ത
സകഞ്ഞകാണ്ട് മാപ്ത്കമ നിലനിൽക്കാനാകൂ എന്ന് പ്ബ്ിട്ടീഷ്ുകാർ മനസ്സിലാക്കി,
ഇക്കാരയത്തിൽ ഉകദയാഗസ്ഥവൃത്തി ഉപകയാഗപ്പദമായി.

