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സിവിൽ സർവീസ് ദിനം 2022 

ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനറ്റ സ്ഥിരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചാണ ്സിവിൽ 

സർവീസുക്ൾ.റ ാതുക്ാരയങ്ങറെ ക്ുറിച്ചുള്ള അവരുറെ അറിവ,് അനുഭവ രിചയം, 

ധാരണ എന്നിവയുറെ ഗുണമേന്മയാൽ, ഫലബ് ദോയ നയങ്ങൾ രൂ ീക്രിക്കുന്ന 

ബ് ബ്ക്ിയയിൽ തിരറെെുക്കറപ്പട്ട ബ് തിനിധിക്ൾക്ക ് ിന്ത്ുണ നൽക്ുക്യും 

സേൂഹത്തിനറ്റ േുഴുവൻ മേേത്തിനും രാഷ്്ബ്െത്തിനറ്റ വിക്സനം 

റേച്ചറപ്പെുത്തുന്നതിനുോയി ഈ നയങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇവർക്ക ്വലിയ 

ഉത്തരവാദിത്തേുണ്്ട. 

എന്തുക ൊണ്ടൊണ് സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ആഘ ൊഷിക്കുന്നത്? 

1947-ൽ റെൽഹിയിറല റേറ്റ്ക്ാൾഫ ്ഹൗസിൽ റവച്ച ്സവതബ്ന്ത് ഇന്ത്യയിറല ആദയറത്ത 

ആഭയന്ത്ര േബ്ന്ത്ി സർദാർ വല്ലഭായ്  മട്ടൽ അഡ്മിനിസ്മബ്െറ്റീവ് സർവീസ ് റബ് ാമരഷ്ണർ 

ഓഫീസർോറര അഭിസംമരാധന റചയ്ത ദിനത്തിനറ്റ സ്മരണയ്ക്കായാണ ്ഏബ് ിൽ 21 

സിവിൽ സർവീസ ്ദിനോയി ആചരിക്കുന്നത.് 'ഇന്ത്യയുറെ ഉരുക്ക ്ചട്ടക്കൂെ'് എന്നാണ ്

അമേഹം സിവിൽ സർവീസുക്ാറര വിമേഷ്ിപ്പിച്ചത.് ഈ ദിനം ആമ ാഷ്ിക്കുന്ന ആദയ 

ചെങ്്ങ 2006 ഏബ് ിൽ 21 ന് നയൂെൽഹിയിറല വിജ്ഞാന ്ഭവനിൽ നെന്നു. 

ഘദശീയ സിവിൽ സർവീസ് ദിനത്തിൽ മൊതൃ ൊപരമൊയ 

ഘസവനത്തിനുള്ള അവൊർഡു ൾ: 

ഈ സിവിൽ സർവീസ ്ദിനത്തിൽ,  ോതൃക്ാ രോയ മസവനത്തിന ്മക്ബ്ര-സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുക്െിറല വിവിധ ഉമദയാഗസ്ഥർക്ക ്റ ാതുഭരണത്തിറല േിക്വിനുള്ള 

ബ് ധാനേബ്ന്ത്ിയുറെ അവാർെുക്ൾ ഇന്ത്യാ ഗവൺറേനറ് ്സമ്മാനിക്കുന്നു. ഓമരാ വർഷ്വും 

സിവിൽ സർവീസ ്ദിനത്തിറല ഈ അവാർെുക്ൾ എല്ലാ സിവിൽ സർവീസുക്ാറരയും 

 രസ്പരം രന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റ ാതുജന  രാതിയുറെ മേഖലയിൽ രാജയത്തുെനീെം 

നെപ്പിലാക്കുന്ന നല്ല രീതിക്ൾ  ഠിക്കുന്നതിനും ഒരുേിച്ച ്റക്ാണ്ടുവരുന്നു. ൗരന്മാരുറെ 

മേേം ഉറപ്പാക്കി രാജയത്തിന്ററ  ുമരാഗതിക്കായി ബ് വർത്തിക്കാൻ എല്ലാ സിവിൽ 

സർവീസുക്ാർക്കും ഇത ്ബ് മചാദനോയി വർത്തിക്കുന്നു. 

' ബ്ലിക്് അഡ്മിനിസമ്ബ്െഷ്നിറല േിക്വിനുള്ള ബ് ധാനേബ്ന്ത്ി അവാർെ'് 3 

വിഭാഗങ്ങെിലായാണ് നൽക്ുന്നത:് 

Category 1: എട്ട ്വെക്കുക്ിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങെും ഉത്തരാഖണ്ഡ,് ഹിോചൽ ബ് മദേ,് ജമ്മു 

ക്ശ്മീർ എന്നീ േൂന്ന ്േലമയാര സംസ്ഥാനങ്ങെും ഇതിൽ ഉൾറപ്പെുന്നു. 

Category 2: ഇതിൽ മക്ബ്രഭരണ ബ് മദേങ്ങൾ ഉൾറപ്പെുന്നു 

Category 3: ഇത ്ഇന്ത്യയിറല േറ്റ ്സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾറക്കാള്ളുന്നു. 
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ഈ വർഷകത്ത തീം 

"വിഷ്ൻ 2047" എന്നതാണ ്ഈ വർഷ്റത്ത ബ് മേയം. 

ഇന്തയയികെ സിവിൽ സർവീസു കെക്കുറിച്ച്: 

ജനാധി തയത്തിൽ തിരറെെുക്കറപ്പട്ട ജനബ് തിനിധിക്ൾ അെങ്ങുന്ന രാഷ്്ബ്െീയ എക്്

സിക്യൂട്ടീവിനറ്റ നയങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തേുള്ള സംസ്ഥാന ഭരണ 

സംവിധാനറത്തയാണ് സിവിൽ സർവീസസ ്എന്ന ് റയുന്നത.് 

ഇന്ത്യയിറല സിവിൽ സർവീസസിന ്ഒരു നീണ്ട ചരിബ്തേുണ്്ട. ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന 

േിക്കവാറും എല്ലാ സാബ്ോജയങ്ങൾക്കും മക്ബ്രീക്ൃത രയൂമറാബ്ക്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ക്ൗെിലയനറ്റ അർത്ഥോസ്ബ്തത്തിൽ  രാേർേിച്ചിരിക്കുന്നതുമ ാറല, േൗരയ 

സാബ്ോജയത്തിൽ, നിക്ുതി  ിരിവിന ്ഉത്തരവാദിയായ ഒരു മക്ബ്രീക്ൃത 

രയൂമറാബ്ക്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 സോനോയ ഒരു ഭരണയബ്ന്ത്ം ഗുപ്ത ക്ാല ട്ടത്തിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. 

 േുഗെന്മാർ മ ാലും േുഴുവൻ ബ് മദേറത്തയും നിയബ്ന്ത്ിക്കുന്നതിന ്വി ുലോയ ഒരു 

ഉമദയാഗസ്ഥവൃരം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു, അത ്േൻസബ്ദാരി സബ്രദായം എന്നറിയറപ്പെുന്നു. 

 ഈസ്റ്റ ്ഇന്ത്യാ ക്രനിയുറെ വരവ ്വറര, സിവിലിയൻ ഉമദയാഗസ്ഥരും സസനിക് 

ഉമദയാഗസ്ഥരും തമ്മിൽ വയക്തോയ മവർതിരിവ ്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ബ്രിട്ടീഷ്ുക്ാർ സിവിൽ സർവീസുക്റെ സസനിക് മസവനങ്ങെിൽ നിന്ന ്

മവർതിരിക്കുക്യും റ ാതു വരുോനത്തിൽ നിന്ന ്േരെം വാങ്ങുന്ന ഉമദയാഗസ്ഥരുറെ 

ഒരു മബ്േണി സൃഷ്ടിക്കുക്യും റചയ്തുറക്ാണ്്ട ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസുക്ൾ 

ചിട്ടറപ്പെുത്തി. 

ഇന്തയയികെ സിവിൽ സർവീസു െുകെ പങ്്ക: 

 ക്ാരയേേവുോയ ഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ബ്േേിക്കുന്ന നിയേങ്ങെും നയങ്ങെും 

നെപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉ ക്രണം. 

 രയൂമറാബ്ക്സി ഇല്ലാറത അഡ്മിനിസ്മബ്െറ്റീവ് ബ് വർത്തനവും ഗവൺറേനറ്ിനറ്റ 

ബ് വർത്തനവും താെം റതറ്റും. 

 സ്ഥാ നവും ഭരണവും തമ്മിലുള്ള ഫലബ് ദോയ ഏമക്ാ നം. 

 ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനറ്റ സ്ഥിരം എക്സ്ിക്യൂട്ടീവായതിനാൽ ഭരണത്തിൽ 

തുെർച്ചയും ോറ്റവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

 രാഷ്്ബ്െീയ അസ്ഥിരതയ്ക്കും അനിശ്ചിതതവത്തിനും ഇെയിൽ രാഷ്്ബ്െീയ 

മനതൃതവത്തിന ്ക്േിരഹിത ഉ മദേം നൽക്ുന്നു. 

  ൗരന്മാരുറെ ഉന്നേനത്തിനായുള്ള മേേ  ദ്ധതിക്ൾ ഫലബ് ദോയി 

നെപ്പിലാക്കുന്നതിലൂറെ സാേൂഹിക് ോറ്റത്തിനറ്റയും സാരത്തിക് 

വിക്സനത്തിനറ്റയും ഉ ക്രണോയി ബ് വർത്തിക്കുക്. 

 സംസ്ഥാനങ്ങെും  ൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ  രിഹരിക്കുന്നതിന ്ചില 

സേയങ്ങെിൽ അഡ്മിനിസ്മബ്െറ്റീവ് അഡ്ജുെിമക്കഷ്ൻ ആയി ബ് വർത്തിക്കുന്നു. 

 ജനങ്ങൾക്കും ഗവൺറേന്റിനും ഇെയിലുള്ള  ാലോയി ജനാധി തയ  െനറയ 

േക്തിറപ്പെുത്തുക്. 
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ഇന്തയയികെ സിവിൽ സർവീസു െുമൊയി ബന്ധകെട്ട ഭരണ െനൊ 

വയവസ്ഥ ൾ:  

 ആർട്ടിക്കിൾ 53, 154 ബ് ക്ാരം, യൂണിയന്ററയും സംസ്ഥാനങ്ങെുറെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

അധിക്ാരങ്ങൾ രാഷ്്ബ്െ തിമക്കാ ഗവർണർമക്കാ മനരിമട്ടാ അറല്ലങ്കിൽ 

അമേഹത്തിന ്ക്ീഴിലുള്ള ഉമദയാഗസ്ഥർ േുമഖനമയാ നിേിപ്തോണ്. ഈ 

ഉമദയാഗസ്ഥർ സ്ഥിരോയ സിവിൽ സർവീസുക്ൾ രൂ ീക്രിക്കുക്യും 

ഭരണ െനയുറെ  തിനാലാം ഭാഗം (യൂണിയൻ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്ക്ീഴിലുള്ള 

മസവനങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 308-323)) ബ് ക്ാരോണ ്ഇത ്നിയബ്ന്ത്ിക്കറപ്പെുന്നത.് 

 ഗവൺകമന്റ് ഓഫ ്ഇന്തയ (ബിസിനസ ്ഇെപൊെ)് നിയമങ്ങൾ: 

ബ് സിെനറ്ിറനമയാ ഗവർണററമയാ  എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ് വർത്തനങ്ങൾ 

നിർവഹിക്കുന്നതിന ്ഉമദയാഗസ്ഥർ സഹായിമക്കണ്ട രീതി ഈ നിയേങ്ങൊൽ 

നിയബ്ന്ത്ിക്കറപ്പെുന്നു. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 310 - യൂണിയൻ അറല്ലങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം മസവിക്കുന്ന 

വയക്തിക്െുറെ ഓഫീസ ്ക്ാലാവധി. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 311 - യൂണിയനറ്റമയാ സംസ്ഥാനത്തിനറ്റമയാ ക്ീഴിലുള്ള സിവിൽ 

ക്പ്പാസിറ്റിക്െിൽ മജാലി റചയ്യുന്ന വയക്തിക്െുറെ  ിരിച്ചുവിെൽ, നീക്കം അറല്ലങ്കിൽ 

റാങ്ക ്ക്ുറയ്ക്കൽ. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 312 - അഖിമലന്ത്യാ മസവനങ്ങൾ. 

ഇന്തയൻ സിവിൽ സർവീസു കെ ബൊധിക്കുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾ: 

 റബ് ാഫഷ്ണലിസത്തിനറ്റ അഭാവം, മേഷ്ി വർദ്ധിപ്പിക്കലിറല ക്ുറവ.് 

 രയൂമറാബ്ക്സിയും  ൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വിേവാസ രോയ വിെവിന ്

ക്ാരണോക്ുന്ന റ ാതുബ് ശ്നങ്ങൾ. 

 മയാഗയതയുള്ളവരും സതയസന്ധരുോയ ഉമദയാഗസ്ഥർക്ക ്ബ് തിഫലം നൽക്ുന്നതിന ്

ഫലബ് ദോയ മബ് ാത്സാഹന സംവിധാനത്തിനറ്റ അഭാവം. 

 ക്ർക്കേവും ക്ാലഹരണറപ്പട്ടതുോയ നിയേങ്ങെും നെ െിബ്ക്േങ്ങെും സിവിൽ 

മസവക്രുറെ ക്ാരയേേോയ ബ് വർത്തനറത്ത തെസ്സറപ്പെുത്തുന്നു. 

 ബ് മോഷ്നിലും അവയുറെ എം ാനൽറേനറ്ുക്െിലുേുള്ള അവയക്തതക്ൾ. 

 അനീതി  ുറത്തു റക്ാണ്ടുവരുന്നവർക്ക ്േതിയായ സംരേണേില്ലായ്മ. 

 രാഷ്്ബ്െീയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇെറ െലുക്ൾ . 

 ധാർമ്മിക്വും മോഷ്ണവും  േൂലയമോഷ്ണവും വയാ ക്ോയ അഴിേതിക്കും 

സവജന േ ാതത്തിനും ക്ാരണോയി. 
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