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പ

ൊതു ഭരണം

ബ്ലിക് അഡ്ിമ നിസ്്്രേഷന്പെ ആമുഖവും അർത്ഥവും:
മ
അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്ന വാക്കട രണ്ടട ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണട ഉരുത്തിരിഞ്ഞതട,
'്സ്വനം' എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'ആഡട', 'മിനിസ്റ്റിയർ' എന്നീ രണ്ടട ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണട.
മ
ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്നാൽ ആളുകളള ്നാക്കുക അളെങ്കിൽ
കാരയങ്ങൾ കകകാരയം ളെയ്യുക എന്നാണട.
ളപാതുഭരണം എന്നതട സ്ർക്കാർ ഉൾളെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രപവർത്തനളത്ത സ്ൂെിെിക്കുന്നു.
അതുളകാണ്ടട സ്ർക്കാർ രപവർത്തനങ്ങളുളേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ളപാതുഭരണം എന്ന
വാക്കിനട കൂേുതൽ രപാധാനയം ലഭിച്ചുളവന്നു പറയാം.

മ
According to Luther Gullick, "പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്നതട ഭരണ ശാസ്ടരതത്തിനടളറ
ഭാഗമാണട, അതട ഗവൺളമനടറുമായി ബന്ധളെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഗവൺളമനടറിനടളറ
രപവർത്തനം നേക്കുന്ന എക്ിസ കയൂട്ടീവട രബാഞ്ചുമായി രപാഥമികമായി ബന്ധളെട്ടിരിക്കുന്നു."

വിശൊലമൊയ കൊഴ്ച
ളപാതുഭരണം എന്നതട ഗവൺളമനടറിനടളറ മൂന്നട ശാഖകളുളേയും (എകടസ്ികയൂട്ടീവട,
ളലജി്േറ്റീവട, ജുഡീഷയൽ) രപവർത്തനങ്ങളള സ്ൂെിെിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം,
ളപാതുഭരണം സ്ർക്കാരിനടളറ മൂന്നട ശാഖകളുളേ എൊ രപവർത്തന രപരകിയകളും
കകകാരയം ളെയ്യുന്നു.
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ന , മാർഷൽ ഡി്മാക്കട, എൽ.ഡി കവറ്റട തുേങ്ങിയവർ
വു്രഡാ വിൽസ്ൺ, ഫിഫ്ർ
വിശാലമായ വീക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു.

ഇേുങ്ങിയ കൊഴ്ച
ഇേുങ്ങിയ വീക്ഷണത്തിൽ, ളപാതുഭരണം എന്നതട ഗവൺളമനടറിനടളറ എക്ിസ കയൂട്ടീവട
രബാഞ്ചുകളുളേ രപവർത്തനങ്ങളള മാരതമാണട സ്ൂെിെിക്കുന്നതട. ഗള്ളിക്കട, കസ്മൺ,
വി്ൊബി, ഫ്യാൾ, ഓർഡട്വ േീഡട എന്നിവർ ളപാതുഭരണളത്ത ഗവൺളമനടറിനടളറ
എക്ിസ കയൂട്ടീവട രബാഞ്ചിനടളറ രപവർത്തനം മാരതമായി െർച്ച ളെയ്യുന്നു.

പ

ൊതുഭരണത്തിന്പെ സ്വഭൊവം

ച ാേുകളുണ്ടട. ആദയ്ത്തതട ഇനടറരഗൽ
രപതയക്ഷമായി, ളപാതുഭരണത്തിൽ രണ്ടട വയതയസ് ത കാഴ്െ
വയൂ ആണട, രണ്ടാമ്ത്തതട മാ്നജീരിയൽ വയൂ ആണട.

സ്മരരമൊയ കൊഴ്ച
മ
ഈ വീക്ഷണ്കാണിൽ, പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്നതട ക്ലറിക്കൽ മുതൽ
മ
അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷനടളറ മാ്നജർ രപവർത്തനം വളരയുള്ള എൊ രപവർത്തനങ്ങളളയും
സ്ൂെിെിക്കുന്നു. അതായതട മാനുവൽ, ക്ലറിക്കൽ അളെങ്കിൽ മാ്നജീരിയൽ എന്നിവയുളേ
മ
എൊ രപവർത്തനങ്ങളുളേയും ആളകത്തുകയാണട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്നട സ്മരഗമായ
വീക്ഷണം നിർ്േശിക്കുന്നു. L.D കവറ്റട, വു്രഡാ വിൽസ്ൺ, മാർഷൽ E. ഡി്മാക്കട
എന്നിവരാണട ഈ വീക്ഷണത്തിനടളറ രപധാന വക്താക്കൾ.

മൊ്നജീരിയൽ കൊഴ്ച
മ
മ
മാ്നജീരിയൽ വീക്ഷണത്തിൽ, പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്നതട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷനടളറ
ഒ്രളയാരു മാ്നജീരിയൽ രപവർത്തനളത്ത സ്ൂെിെിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം, ഈ
വീക്ഷണത്തിൽ, മാ്നജടളമൻറട രപവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളുളേ മാരതം
മ
്ജാലിയാണട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ.
ക്ലറിക്കൽ, മാനുവൽ, ളേക്ിന ക്കൽ വകുെുകളുളേ രപവർത്തനങ്ങൾ ളപാതുഭരണത്തിനടളറ
പരിധിയിൽ നിന്നട ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലൂഥർ ഗുലിക്കട, ളഹൻറി ഫ്യാൾ, ളഹർബർട്ടട
കസ്മൺ എന്നിവരാണട മാ്നജർ വീക്ഷണത്തിനടളറ രപധാന വക്താക്കൾ.

പ

ൊതുഭരണത്തിന്പെ വയൊപ്ിത

ളപാതുഭരണത്തിനടളറ വയാപ്ിത ളയക്കുറിച്ചട നമുക്കട ആശങ്കയുളണ്ടങ്കിൽ,
ളപാതുഭരണത്തിനടളറ രപധാന ആശങ്കകളും ്മഖലകളും നാം അറി്യണ്ടതാണട.
പരമ്പരാഗത എഴുത്തുകാർ ളപാതുഭരണത്തിനടളറ വയാപ്ിത ഗവൺളമനടറിനടളറ ഒരു
ശാഖയിൽ (എക്ിസ കയൂട്ടീവട) മാരതമായി പരിമിതളെേുത്തുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക
ഭരണപരമായ െിന്തകർ ളപാതുഭരണത്തിനടളറ വയാപ്ിത ഗവൺളമനടറിനടളറ എൊ
ശാഖകളി്ലക്കും (എകടസ്ികയൂട്ടീവട, ളലജി്േച്ചർ, മാ്നജീരിയൽ) വയാപിെിക്കുന്നു.
ളപാതുഭരണത്തിനടളറ പരിധിയിലും രണ്ടട വീക്ഷണങ്ങളുണ്ടട. ഇവയാണട
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I.

ച ൊേ്
POSDCORB കൊഴ്പ്പ
II.

ച ൊേ്
വിഷയൊധിഷ്ഠിതമൊയ കൊഴ്പ്പ

ച ൊേ്
POSDCORB കൊഴ്പ്പ



ളപാതുഭരണത്തിനടളറ പരിധിയിൽ POSDCORB വീക്ഷണം നൽകുന്നതട രപമുഖ ഭരണ
പണ്ഡിതരായ ലൂഥർ ഗുലിക്കും ലിൻഡാൽ ഉർവിക്കും ആണട.
അവരുളേ അഭിരപായത്തിൽ, ഓ്രാ ഭരണകൂേത്തിനും ഏഴട ഘേകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഏഴട മൂലകങ്ങൾ POSDCORB എന്ന െുരുക്ക്െരുകളാണട. ഈ
െുരുക്ക്െരിളല ഓ്രാ അക്ഷരവും ഭരണത്തിനടളറ ഒരു ഘേകളത്ത സ്ൂെിെിക്കുന്നു.

ഭരണത്തിന്പെ ഏഴ് ഘേകങ്ങൾ:
P- Planning– എനടറർകരപസ്സ്ിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉ്േശയം നിറ്വറ്റുന്നതിനായി
ളെ്യ്യണ്ട എൊ കാരയങ്ങളും അവ ളെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ആസ്ൂരതണം ളെയ്യുക
എന്നതാണട ഓ്രാ ഭരണകൂേത്തിനടളറയും മാ്നജർമാരുളേയും െുമതല.

O- Organizing- മാ്നജർമാർ അവരുളേ കീഴു്ദയാഗസ്ഥർക്കും ശരിയായ െുമതലകൾ
നൽകി, സ്ഥാപനത്തിനട ഉപകരിക്കും വിധം സ്ങ്കേിെി്ക്കണ്ടതുണ്ടട.

S- Staffing- സ്റ്റാഫിംഗട എന്നതട ജീവനക്കാളര ളകാണ്ടുവരുന്നതിനും
പരിശീലിെിക്കുന്നതിനും ്ജാലിക്കട അനുകൂലമായ സ്ാഹെരയങ്ങൾ
സ ൽ രപവർത്തനളത്തയും സ്ൂെിെിക്കുന്നു.
നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള മുഴുവൻ ്പഴ്ണ

D- Directing- തീരുമാനങ്ങൾ എേുക്കുന്നതും അതട സ്ഥാപനത്തിനട അനു്യാജയമായ
രീതിയിൽ അവലംബിക്കുന്നതും ഈ െുമതലയിൽ ളപേുന്നു.

CO- Coordinating- സ്ഹരപവർത്തകരും എക്ിസ കയൂട്ടീവുകളും തമ്മിൽ ഏ്കാപിെിക്കുക
എന്നതട മാ്നജരുളേ രപധാന കേമയാണട.

R-Reporting- ്ജാലിയുളേ ഓ്രാ റി്ൊർട്ടും എക്ിസ കയൂട്ടീവുകളള അറിയിക്കാൻ ഇതട
പരാമർശിക്കുന്നു.

B- Budgeting- സ്ാമ്പത്തിക ആസ്ൂരതണം, അളക്കൌണ്ടിംഗട, നിയരന്തണം എന്നിവളയൊം
ബജറ്റിംഗിൽ ഉൾളെേുന്നു.

ച ൊേ്
വിഷയൊധിഷ്ഠിതമൊയ കൊഴ്പ്പ
മ
പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷനടളറ പരിധിയിലുള്ള വിഷയ വീക്ഷണം ളപാതുഭരണത്തിനടളറ
ഠ
ച ാേിളന സ്ൂെിെിക്കുന്നു..
വിഷയാധിഷ്ിതമായ കാഴ്െ
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ഒരു അച്ചേക്കമുള്ള
ബ്ലിക് അഡ്ിമ നിസ്്്രേഷനിൽ നിരവധി ശൊഖകൾ അപെങ്കിൽ
വിഷയങ്ങൾ ഉൾപക്കൊള്ളുന്നു












പ

മ
ഓർഗകന്സ്ഷണൽ, അഡ്ിനിസ്ട
്രേറ്റീവട സ്ിദ്ധാന്തങ്ങളും ളപരുമാറ്റവും.
സ ൽ അഡ്ിനിസ്ട
മ
പബ്ലികട ്പഴ്ണ
്രേഷൻ.
പുതിയ ളപാതുഭരണം
മ
താരതമയ പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ.
വികസ്ന ഭരണം.
ളപാതു നയം.
ഭരണം.
നെ ഭരണം
ഇ-ഗ്വണൻസ്ട.
്കാർെ്ററ്റട ഭരണം.
മ
്സ്ാഷയൽ ളവൽളഫയർ അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ.
പുതിയ ളപാതു മാ്നജടളമനടറ.ട

ൊതുഭരണത്തിന്പെ

രിണൊമവും വളർച്ചയും

ളപാതുഭരണത്തിനടളറ വളർച്ചയടക്കട പല മുഖങ്ങളുണ്ടട. ഒരു അച്ചേക്കളമന്ന നിലയിൽ,
മ
പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്ന പദം 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിനടളറ അവസ്ാനത്തിലും 20-ആം
നൂറ്റാണ്ടിനടളറ തുേക്കത്തിലും ഉയർന്നുവന്നു.
മ
അ്മരികടകൻ രപസ്ിഡനടറട വു്രരൊ വിൽസ്ൺ പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷൻ എന്ന
മ
വിഷയത്തിൽ വളളരയധികം സ്ംഭാവന നൽകി, പബ്ലികട അഡ്ിനിസ്ട
്രേഷനടളറ പിതാവട
എന്നും അ്േഹം അറിയളെേുന്നു. ഒരു അച്ചേക്കം എന്ന നിലയിൽ, ളപാതുഭരണം വളളര
പഴയതെ. കഴിഞ്ഞ പളത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണട ഇതട രപതയക്ഷളെട്ടതട. ഈ വർഷങ്ങളിൽ,
ളപാതുഭരണം വികസ്നത്തിനടളറ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂളേ കേന്നു്പായി.
ളപാതുഭരണത്തിനടളറ വളർച്ചളയ നമുക്കട ഇനിെറയുന്ന അഞ്ചട ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാം.






കൊലഘട്ടം I 1887 - 1926
കൊലഘട്ടം II 1927 - 1937
കൊലഘട്ടം III 1938 - 1947
IV കൊലഘട്ടം 1948 - 1970
കൊലഘട്ടം V 1971 - തുേരുന്നു

