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പചോര്ടറ്റ് - I

ആമുഖരം
സരംസചോന ഖജനചോവരില്നരിനറ്റ് ശമ്പളരം സകേപ്പറ്റുന ജജീവനക്കചോരുവട
ശമ്പളഘടന, ചസവന വദവസകേള, സരംസചോന വപന്ഷന്കേചോര്ക്കറ്റ് നല്കുന
ആനുകൂലദങ്ങള എനരിവ വമെച്ചവപ്പടുത്തുനതു സരംബനരിച്ച ശരിപചോര്ശകേള
സര്ക്കചോരരിനറ്റ് സമെര്പ്പരിക്കുനതരിനുചവണരി സരംസചോനസര്ക്കചോര്

അതതുകേചോലരം

ശമ്പളക്കമരിഷനുകേള രൂപവല്ക്കരരിക്കുന. ഒനചോരം സരംസചോന ശമ്പളക്കമരിഷന്
രൂപവല്ക്കരരിച്ചതറ്റ്

1957-ലചോണറ്റ്.

അതറ്റ്

തരിരു-വകേചോച്ചരി,

മെദചോസറ്റ്

സരംസചോനതരിലുളവപ്പട മെലബചോര് ജരില്ല എനരിവരിടങ്ങളരിവല ചസവനങ്ങള
ഏകേജീകേരരിക്കുനതരിനചോണറ്റ് ഊനല് നല്കേരിയരിരുനതറ്റ്. പ്രസ്തുത ചസവന-ചവതന
വദവസകേള

വരിശകേലനരം

വചയ്യുനതരിനചോയരി

ശമ്പളപരരിഷ്കരണക്കമരിഷനുകേള രൂപജീകൃതമെചോയരിട്ടുണറ്റ്.

നചോളരിതുവവര

പതറ്റ്

1974-ല് സരംസചോന

സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോരുവട ശമ്പളവരം അലവന്സുകേളരം പരരിഷ്കരരിച്ചുവവങരിലുരം,
അതരിവന്റെ കൃതദനരിര്വ്വഹണച്ചുമെതല
അല്ലചോവത കേമരിഷനല്ല.

ഒരു വസ്പെഷദല് ഓഫജീസര്ക്കചോയരിരുന;

1992-ല് ചകേന്ദ്രനരിരക്കുകേളക്കനുസൃതമെചോയരി ശമ്പള

തുലദത നടപ്പചോക്കുനതരിനുള്ള പഠനതരിനചോയരി ഒരു ശമ്പള ഏകേജീകേരണസമെരിതരി
(Pay

Equalization

Committee)

രൂപവല്ക്കരരിക്കുകേയരം

ഇതരിവന്റെ

അടരിസചോനതരില് ഉതരവകേള പുറവപ്പടുവരിക്കുകേയരം വചയ.
2.

ശജീ.വകേ.ചമെചോഹന്ദചോസറ്റ്, ഐ എ എസറ്റ് (റരിടചയര്ഡറ്റ്) വചയര്മെചോനചോയരം,

വപ്രചോഫ.എരം.വകേ.സുകുമെചോരന് നചോയര്, ഓണററരി ഡയറക്ടര്, വസന്റെര് ചഫചോര്
ബജററരി സ്റ്റഡജീസറ്റ്, വകേചോച്ചരി ശചോസ-സചോചങതരികേ സര്വകേലചോശചോല,
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ചകേരള

സഹചക്കചോടതരി

അഭരിഭചോഷകേന്

അഡഡ.അചശചോകേറ്റ്

മെചോമന്

വചറരിയചോന്

തുടങ്ങരിയവര് അരംഗങ്ങളചോയരം 06.11.2019 വല ജരി.ഒ(എരം.എസറ്റ്)നരം.414/2019/ഫരിന്
ഉതരവ

പ്രകേചോരരം

സരംസചോന

സര്ക്കചോര്

ശമ്പളപരരിഷ്കരണക്കമരിഷന് രൂപവല്ക്കരരിച്ചരിട്ടുണറ്റ്.

പതരിവനചോനചോരം

പ്രസ്തുത കേമരിഷനരില്

നരികരിപ്തമെചോയ പരരിചശചോധനചോ വരിഷയങ്ങള ചുവവടപ്പറയരം പ്രകേചോരമെചോണറ്റ്.
i. ചുവവട പ്രതരിപചോദരിച്ചരിരരിക്കുന തസരികേകേളവട ശമ്പളവരം അലവന്സുകേളരം,
ആവശദമെചോകുന പകരം, ചഭദഗതരി വചയ്യുകേ.
എ) പചോര്ടറ്റ് സടരം കേണരിജന്റെറ്റ് സര്വജീസറ്റ്, കേചോഷഡല് സഡജീപ്പര്മെചോര്
ഉളവപ്പവടയള്ള സര്ക്കചോര് സര്വജീസരിവല തസരികേകേള.
ബരി) സര്ക്കചോരരിനു കേജീഴരിലുള്ള വരിവരിധ വരിദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങള,
എയ്ഡഡറ്റ് സ്കൂളകേള, ചകേചോചളജുകേള തുടങ്ങരിയവയരിവല തസരികേകേള,
ഡയറക്ടറ്റ് ചപവമെന്റെറ്റ് സജീമെരില് (Direct Payment Scheme) ഉളവപ്പടുന
സചോപനങ്ങളരിവല
ജജീവനക്കചോര്,

തസരികേകേള,
കേചോഷഡല്

പചോര്ടറ്റ്-സടരം
സഡജീപ്പര്മെചോര്

തസരികേയരിവല
ഉളവപ്പവടയരം

യ.ജരി.സരി/എ.ഐ.സരി.ടരി.ഇ (UGC/ AICTE) സജീരം പ്രകേചോരമുള്ള ശമ്പള
വസയരിലുകേളരിവല തസരികേകേളരം ചകേന്ദ്ര ശമ്പളവസയരില് പരിന്തുടരുന
വമെഡരിക്കല് ചകേചോചളജരിവല ജജീവനക്കചോര്, ജുഡജീഷദല് ഓഫജീസര്മെചോര്
തുടങ്ങരിയവവര ഒഴരിവചോക്കരിയരം.
സരി) എ.ഐ.സരി.ടരി.ഇ/യ.ജരി.സരി/വസന്ട്രല് സജീരം പ്രകേചോരമുള്ള ശമ്പള
വസയരിലരിവല തസരികേകേള ഒഴരിവകേയള്ള തചദ്ദേശ സചോപനങ്ങള,
യൂണരിചവഴരിറരികേളരിവല തസരികേകേള.
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ii. ചമെല് വരിഭചോഗരം ജജീവനക്കചോരുവട നരിലവരിവല ശമ്പളവരം അലവന്സുകേളരം,
വപ്രചോചമെചോഷന്, ശമ്പചളതര ആനുകൂലദങ്ങള തുടങ്ങരിയവ പരരിചശചോധരിക്കുകേ,
ആവശദവമെങരില് ചവണ മെചോറങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
iii.

പ്രചവശന തസരികേയരില് ദജീര്ഘകേചോലരം ചസവനതരില്ത്തുടരുന

ഗസറഡറ്റ്, ചനചോണ് ഗസറഡറ്റ് തസരികേയരിവല ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് ചനചോണ്ചകേഡര് വപ്രചോചമെചോഷന് നടപ്പരിലചോക്കുനതറ്റ് പരരിചശചോധരിക്കുകേ.
iv.സര്വജീസറ്റ് വപന്ഷന്കേചോര്ക്കറ്റ് അനുവദരിച്ചരിരരിക്കുന

ആനുകൂലദങ്ങള

പരരിചശചോധരിച്ചറ്റ് ആവശദവമെങരില് മെചോറങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
v. നരിലവരില് ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് ലഭരിക്കുനതുരം എനചോല്
സരംസചോന സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് ലഭരിക്കചോതതുമെചോയ ആനുകൂലദങ്ങള
നടപ്പരിലചോക്കുനതറ്റ് പരരിഗണരിക്കുകേ.
vi.

കേഴരിഞ്ഞ

കേമരിഷവന്റെ

ശമ്പളപരരിഷ്കരണതരില്
പരരിഗണനയചോയരി

ഉടവലടുതതുരം

സര്ക്കചോര്

അടുത

നരിര്ചദ്ദേശരിച്ചതുമെചോയ

അപചോകേതകേള പരരിചശചോധരിച്ചറ്റ് പരരിഹചോരങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
vii.

നരിലവരിവല സരിവരില് സര്വജീസറ്റ് ഘടന പരരിചശചോധരിച്ചറ്റ് അതരിവന്റെ

കേചോരദകമെത, സചോമൂഹരികേപ്രതരിജചോബദ്ധത എനരിവ വര്ദ്ധരിപ്പരിക്കുനതരിനുരം
സരിവരില്

സര്വജീസറ്റ്

കൂടുതല്

ജനസസൗഹചോര്ദ്ദേമെചോക്കുനതരിനുമുള്ള

മെചോര്ഗ്ഗനരിര്ചദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ.
viii.

വനരിതചോ ജജീവനക്കചോര് ചനരരിടുന വരിവരിധ പ്രശ്നങ്ങള പരരിചശചോധരിച്ചറ്റ്

അവയറ്റ് പരരിഹചോര മെചോര്ഗ്ഗങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
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ix. ശമ്പളനരിര്ണ്ണയവമെചോയരി ബനവപ്പട പ്രവര്തനങ്ങളക്കുള്ള വചലവരം
സമെയവരം കുറയ്ക്കുകേ എന ഉചദ്ദേശദചതചോവട ശമ്പളനരിര്ണ്ണയ ചടങ്ങളരം
നടപടരിക്രമെങ്ങളരം

പുന:പരരിചശചോധരിച്ചറ്റ്

അതറ്റ്

ലളരിതമെചോക്കുനതരിനുള്ള

മെചോര്ഗ്ഗങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
x. ശമ്പളപരരിഷ്കരണ ശരിപചോര്ശകേള നടപ്പരിലചോക്കുനതുവഴരി ഉണചോകുന അധരികേ
സചോമ്പതരികേബചോധദത

കേണക്കചോക്കരി

അതരിനറ്റ്

അവലരംബരിച്ചരിരരിക്കുന

രജീതരിശചോസരം (methodology)/നരിഗമെനരം (assumption) ഉളവപ്പവടയള്ളവ
തരിടവപ്പടുത്തുകേ.
3.

കൂടചോവത, സഹചക്കചോടതരി ജജീവനക്കചോരുവട ശമ്പളവരം അലവന്സുകേളരം

പരരിഷ്കരരിക്കുനതരിനു ചവണ ശരിപചോര്ശകേള സമെര്പ്പരിക്കുനതരിനുള്ള ദസൗതദവരം
സരംസചോന സര്ക്കചോര്,

12.11.2019 വല ജരി.ഒ(എരം.എസറ്റ്)നരം.425/2019/ഫരിന്

പ്രകേചോരരം കേമരിഷവന ഏല്പ്പരിച്ചരിട്ടുണറ്റ്.
4.

പതരിവനചോനചോരം ശമ്പളപരരിഷ്കരണക്കമരിഷവന്റെ പരരിഗണനചോവരിഷയങ്ങളരില്

(Terms of Refernce) ഉളവപ്പടരിട്ടുള്ള വരിഷയങ്ങള സരംബനരിച്ചറ്റ് സര്വജീസറ്റ്
സരംഘടനകേളരം വദകരികേളരം ചരഖവപ്പടുത്തുന അഭരിപ്രചോയങ്ങള/ ആശയങ്ങള
കേമരിഷനറ്റ് വളവര പ്രചയചോജനകേരമെചോയരിരരിക്കുരം. ഇതറ്റ് കേണക്കരിവലടുതറ്റ് നരിലവരിവല
ശമ്പള ഘടനയവടയരം മെററ്റ് ബനവപ്പട വരിഷയങ്ങളവടയരം ഒരു പശചോതല
കുറരിപ്പറ്റ്, ചചചോദദചോവലരി സഹരിതരം, പചോര്ടറ്റ്-II ആയരി ഉളവപ്പടുതരിയരിട്ടുണറ്റ്.
5.

വപചോതുജനങ്ങളവടയരം

മെറ്റു

ബനവപ്പടവരുവടയരം

അഭരിപ്രചോയങ്ങള

ലഭദമെചോക്കുകേ എനതചോണറ്റ് ചചചോദദചോവലരിയവട ഉചദ്ദേശദരം. ചചചോദദങ്ങളവട ഉള്ളടക്കവരം
ഭചോഷയരം ശമ്പളപരരിഷ്കരണക്കമരിഷവന്റെ അഭരിപ്രചോയരം സൂചരിപ്പരിക്കുനവയചോയരി
കേണക്കചോചക്കണതരില്ല.
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പചോര്ടറ്റ് -II
പശചോതലക്കുറരി പ്പ റ്റ്
ചകേന്ദ്ര,

സരംസചോന

സര്ക്കചോരുകേള

രൂപവല്ക്കരരിക്കുന

ശമ്പളപരരിഷ്കരണക്കമരിഷനുകേളവട കേര്തവദരം ശമ്പളവരം മെററ്റ് അലവന്സുകേളരം
പരരിഷ്കരരിക്കുനതരിനറ്റ് ശരിപചോര്ശ നല്കുനതരില്
സരിവരില്

സര്വജീസരിവന്റെ

മെചോതരം ചുരുങ്ങരി നരില്ക്കുനതല്ല.

ഉതരവചോദരിതഡരം,

ഗുണചമെന്മ

എനരിവ

വമെച്ചവപ്പടുത്തുനതരിനചോയരി കേചോലചോനുസൃതമെചോയ മെചോറങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുനതരിനുള്ള
ഒരു

ഉപചദശകേ

സമെരിതരിയചോയചോണറ്റ്

ഓചരചോ

കേമരിഷവനയരം

സര്ക്കചോര്

ചനചോക്കരിക്കചോണുനതറ്റ്. സരിവരില് ജജീവനക്കചോര്, വപചോതുജനങ്ങള, സര്ക്കചോര്
എനരിങ്ങവന സരിവരില് സര്വജീസരിവന്റെ മൂനറ്റ് ഭചോഗഭചോക്കുകേളവടയരം തചോത്പരദങ്ങള
തുലനവപ്പടുതരിവക്കചോണചോകേണരം ഈ ഉതരവചോദരിതഡരം കേമരിഷന് നരിറചവചറണതറ്റ്.
2.

രചോജദവത സരിവരില് സര്വജീസറ്റ് ഒരു നരിര്ണ്ണചോയകേമെചോയ സനരിയരിലചോണറ്റ്.

ഭരണസരംവരിധചോനതരില്

വരിവരസചോചങതരികേവരിദദ,

ഐ.ടരി.ഇ.എസറ്റ്.

(ITES)

എനരിവ ഉളവപ്പടുത്തുനതരിനറ്റ് പുതരിയ സചോചങതരികേവരിദദ, പുനര്നരിര്മചോണ
പ്രക്രരിയകേള എനരിവയറ്റ് അനുസൃതമെചോയരി ബബ്യൂചറചോക്രസരിയരില് സമൂലമെചോയ
പുനര്രൂപവല്ക്കരണരം

ആവശദമെചോയണറ്റ്.

ചസവനവരിതരണതരില്

പുചരചോഗതരി

സര്ക്കചോരരിവന്റെ
ലകദരം

വച്ചുവകേചോണ്ടുള്ള

നരിയമെനരിര്മചോണങ്ങള ആവശദവപ്പടുനതറ്റ് ജജീവനക്കചോര് മുമ്പവതക്കചോചളവറ
സുതചോരദവരം ഉതരവചോദരിതഡചബചോധമുള്ളവരുരം ആകേണവമെനചോണറ്റ്.

സരിവരില്

ജജീവനക്കചോരുവട പ്രവര്തനസശലരിയരിലുരം, മെചനചോഭചോവതരിലുരം പ്രവൃതരിയരിലുരം, ഒരു
നരിചഷധചോത്മകേമെല്ലചോത മെചോറരം

വരുചതണതുണറ്റ്.

ഇക്കചോരദങ്ങള പ്രചതദകേരം

വജീകരിച്ചറ്റ് ചകേരളതരിവല സരിവരില് സര്വജീസറ്റ് കൂടുതല് സുതചോരദവരം, കേചോരദകമെവരം,
ഉതരവചോദരിതഡ പൂര്ണ്ണവമെചോക്കരി മെചോറ്റുനതരിനുതകുന ശരിപചോര്ശകേള സമെര്പ്പരിക്കചോന്
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കേമരിഷന് ആഗ്രഹരിക്കുന. ശമ്പളവരം മെററ്റ് ആനുകൂലദങ്ങളരം ഏറവവമെചോടുവരി ല്
പരരി ഷ്ക രരി ച്ചു നടപ്പരി ല ചോക്കരി യ തറ്റ് 01.07.2014-ല് ആണറ്റ് .
3.

വരിഭരിനമെചോയ കേചോരണങ്ങളചോല് വരിവരിധ വകുപ്പുകേളരിവല വപ്രചോചമെചോഷന്

സചോധദത സമെചോനമെല്ല.
ചകേഡര്

ഈ സവജചോതദരം പരരിഹരരിക്കുനതരിനചോയരി ചനചോണ്-

വപ്രചോചമെചോഷന്,

നടപ്പരിലചോക്കരിയരിട്ടുണറ്റ്.

കേരരിയര്

അഡഡചോന്വസ്മെന്റെറ്റ്

സജീരം

എനരിവ

01.07.2014 പ്രചോബലദതരില് പതചോരം ശമ്പളക്കമരിഷന്

റരിചപ്പചോര്ടറ്റ് നടപ്പരിലചോക്കരിയതരിനു ചശഷരം, 01.01.2015 പ്രചോബലദതരില് 3%,
01.07.2015 പ്രചോബലദതരില് 3%, 01.01.2016 പ്രചോബലദതരില് 3% എനരിങ്ങവന
മൂന ഗഡു കചോമെബത അനുവദരിച്ചരിട്ടുണറ്റ്.

01.07.2018 പ്രചോബലദതരില്

നരിലവരിവല കചോമെബത നരിരക്കറ്റ് 20% ആണറ്റ്.

01.01.2019 പ്രചോബലദതരില് 3%,

01.07.2019 പ്രചോബലദതരില് 5% എനരിങ്ങവന രണ്ടു ഗഡു കചോമെബത കൂടരി ഇനരി
അനുവദരിചക്കണതചോയണറ്റ്.
അനുഭവചവദദമെചോകേചോത

സരംസചോന
വരിദദചോഭദചോസബത

സര്ക്കചോര്
(Education

ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ്
Allowance),

ഗതചോഗതബത (Transport Allowance) തുടങ്ങരിയ ചരില ആനുകൂലദങ്ങള
ആറചോരം ചകേന്ദ്ര ശമ്പളക്കമരിഷന് ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് ശരിപചോര്ശ
വചയരിട്ടുണറ്റ്.
4.

സര്ക്കചോര്

ജജീവനക്കചോര്

വമെച്ചവപ്പട

ശമ്പളചോനുകൂലദങ്ങള

സകേപ്പറ്റുനവണങരിലുരം, മെററ്റ് ചമെഖലകേളമെചോയരി തുലനരം വചയചോവന തരതരില്
സര്ക്കചോരരിവന്റെ ചസവനദചോന കേചോരദകമെത

ഉയരുനരില്ല

എവനചോരു

ധചോരണയണറ്റ്. വരിവരിധ നരിയമെങ്ങള നടപ്പരിലചോക്കരിയതു വഴരി വപചോതുചസവനങ്ങള
കൂടുതല് സുതചോരദമെചോവയങരിലുരം സര്ക്കചോര്

സരംവരിധചോനങ്ങളവട പ്രവര്തനവരം

സശലരിയരം പ്രതജീകരിച്ച പ്രകേചോരരം തൃപ്തരികേരമെചോയ നരിലയരിലല്ല. നരിലവരിവല ചസവന
വരിലയരിരുതല് സമ്പ്രദചോയതരില്

സമൂലമെചോയ മെചോറരം വരുത്തുകേയരം ചജചോലരി
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നരിര്വ്വഹണവമെചോയരി ബനവപ്പടുതരി ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് ചപ്രചോതചോഹനരം നല്കുകേയരം
വചയചോല് സര്ക്കചോരരിവന്റെ ചസവനഫലങ്ങള വമെച്ചവപ്പടുരം.
5.

ഐ.ടരി വദവസചോയതരില് ചകേരളരം മുന് നരിരയരിലചോവണങരിലുരം ഭരണ

നരിര്വ്വഹണ ചമെഖലകേളരില്, ഐ.ടരി അധരിഷരിത ചസവനങ്ങള നടപ്പചോക്കുനതരില്
സരംസചോനരം പരിനരിലചോണറ്റ്.

ഐ.ടരി അധരിഷരിത ഭരണനരിര്വ്വഹണതരില്

മുനചോക്കരംനരില്ക്കുന ചരില സരംസചോനങ്ങളവട അനുഭവരം സചോകദവപ്പടുത്തുനതറ്റ് ,
ചസവന നടപടരികേളവട ചമെന്മ വര്ദ്ധരിപ്പരിക്കചോനുരം, തഡരരിതവപ്പടുതചോനുരം ഉയര്ന
ചതചോതരില്

അഴരിമെതരി

ഇല്ലചോതചോക്കചോനുരം

വരിവര

സചോചങതരികേവരിദദ

സഹചോയകേമെചോവവമെനചോണറ്റ്. ഇതറ്റ് മുനരില്ക്കണചോണറ്റ് സര്ക്കചോര് ഗവണ്വമെന്റെറ്റ്
വസക്രചടറരിയറരില്
സരംവരിധചോനരം

ഇ-ഓഫജീസറ്റ്

സരംവരിധചോനരം

പ്രസ്തുത

മെററ്റ് സര്ക്കചോര് ഓഫജീസുകേളരിലുരം നടപ്പരില് വരുത്തുനതരിനുള്ള

ശമെങ്ങള പുചരചോഗമെരിച്ചുവകേചോണരിരരിക്കുകേയചോണറ്റ്.
ഫയല്

നടപ്പരിലചോക്കരിയതറ്റ്.

മെചോചനജ്വമെന്റെറ്റ്

ഓചടചോചമെററ്റ്

സര്ക്കചോര് ഓഫജീസുകേളരിവല

വചയ്യുനതരിനുള്ള

ഒരു

ഡരിജരിറല്

വര്ക്കറ്റ്ചപ്ലേയ്സറ്റ് വസചോലൂഷനചോണറ്റ് ഇ-ഓഫജീസറ്റ് ഫയല് മെചോചനജ്വമെന്റെറ്റ് സരിസ്റ്റരം
(e-file). സര്ക്കചോര് ഓഫജീസുകേള ആധുനരികേജീകേരരിക്കുനതരിനുരം സകേവകേചോണ്ടു
വചയ്യുന ചപപ്പര് ഫയല് നടപടരികേള അവസചോനരിപ്പരിച്ചറ്റ് പകേരമെചോയരി ഡരിജരിറല്
ചജചോലരി സമ്പ്രദചോയരം ഏര്വപ്പടുത്തുനതരിനുമെചോണറ്റ് ചകേരളതരിവല ഇ-ഓഫജീസറ്റ്
ചപ്രചോജക്ടറ്റ് ലകദരം വയ്ക്കുനതറ്റ്.
മെചോര്ഗ്ഗതചോലുള്ള

പ്രസ്തുത

സമ്പ്രദചോയതരില് ഇലചകചോണരികേറ്റ്

ആശയവരിനരിമെയതരിവന്റെ

സഹചോയചതചോവട

സതഡര

തജീരുമെചോനരം സകേവക്കചോള്ളുനതറ്റ് സചോധദമെചോകുനതു വഴരി സര്ക്കചോര് ഓഫജീസുകേള
'ചപപ്പര്രഹരിത ഓഫജീസറ്റ്' ആയരി മെചോറുനതുമെചോണറ്റ്. ഇതു ചപചോവല സര്ടരിഫരിക്കററ്റ്
വരിതരണരം, സര്ക്കചോരരിചലക്കറ്റ് പണമെടയല് തുടങ്ങരിയ വരിവരിധ ചസവനങ്ങള
ഡരിജരിറല് പ്ലേചോററ്റ്ചഫചോമുകേളരിചലയറ്റ് മെചോറരിയതരിവന്റെ ഗുണഫലങ്ങള ജനങ്ങളക്കറ്റ്
8

അനുഭവചവദദമെചോയരിത്തുടങ്ങരിയരിട്ടുണറ്റ്.

സരംസചോന സര്ക്കചോരരിവന്റെ വരിവരിധ ഇ-

ഗചവണന്സറ്റ് ഉദദമെങ്ങള ചുവവട പരചോമെര്ശരിക്കുന പ്രകേചോരമെചോണറ്റ്.
 ഇ-ഡരിസരിക്ടറ്റ് (e-District)
 ഇ-വപ്രചോകേക്യുര്വമെന്റെറ്റ് (e-Procurement)
 ഇ-ചപചോസറ്റ് (e-Pos)
 CCTNS - Police
 ഇ-പഞചോയതറ്റ് (e-Panchayath)
 ചസ്റ്റററ്റ് സര്വ്വജീസറ്റ് വഡലരിവറരി ചഗററ്റ് ചവ [(State Service Delivery Gateway
(SSDG)]
 Integrated Finance Management System Project (IFMS)
 ബരിരംസറ്റ് [BiMS -(Bill Information and Management System)]
 ബചോരംസറ്റ് [BAMS -(Budget Allocation & Monitoring System)]
 വചോരംസറ്റ് [WAMS -(Ways and Means System)]
 പ്രരിസരം [PRISM -(Pensioner Information System)]
 സ്പെചോര്ക്കറ്റ് [SPARK- (Service and Payroll Administrative Repository for
Kerala)]
 സപ്രസറ്റ് [PRICE- (Project Information and Cost Estimation)]
 ഇ-വടണര് [e-Tender]
 IT@School Project
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6.

എനചോല് പ്രസ്തുത ചമെഖലയരില് ഇതുവവര സകേവരരിച്ച ചനടങ്ങളരില്

ഒതുങ്ങരി നരില്ക്കുവചോന് സര്ക്കചോരരിനറ്റ് സചോധരിക്കുകേയരില്ല. വരിവരസചോചങതരികേവരിദദ
ഉപചയചോഗരിച്ചറ്റ്

വമെച്ചവപ്പട

ചസവനരം കേചോഴ്ചവയചോവന സര്ക്കചോര് ചമെഖലകേള

കേവണചതണതചോയണറ്റ്.
7.

മെചോസ്റ്റര് വസയരില് പ്രചചോരതരില് വരുതരിയതരിനുചശഷവരം, ശമ്പള

നരിര്ണ്ണയ പ്രക്രരിയകേളരിവല സങജീര്ണ്ണത നരിലനരില്ക്കുന.

ഏഴചോരം ചകേന്ദ്ര

ശമ്പളക്കമരിഷന് 'ചപ വമെട്രരികറ്റ്' സമ്പ്രദചോയരം നടപ്പരിലചോക്കരിയരിട്ടുണറ്റ്.

പ്രസ്തുത

സമ്പ്രദചോയരം സരംസചോനത്തുരം നടപ്പരിലചോക്കചോചമെചോ എനതു സരംബനരിച്ചറ്റ് തക്കതചോയ
പരരിചശചോധന നടചതണതചോയണറ്റ്.
സരംസചോനതരിവന്റെ സഞരിതനരിധരിയരില് നരിനറ്റ് ചനരരിടറ്റ് ശമ്പളരം നല്കേരി
വരുന ഓള ഇന്തദ സര്വജീസറ്റ് ഓഫജീസര്മെചോര്, യ.ജരി.സരി./എ.ഐ.സരി.ടരി.ഇ.
ഓഫജീസര്മെചോര്,

എയ്ഡഡറ്റ്

സ്കൂളകേള/

ചകേചോചളജുകേള

തുടങ്ങരിയവയരിവല

അദ്ധദചോപകേ/ അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോര്, പചോര്ടറ്റ്-സടരം കേണരിജന്റെറ്റ് ജജീവനക്കചോര്/
ശുചജീകേരണ ജജീവനക്കചോര്, കേണ്ചസചോളരിചഡറഡറ്റ് ചപ സകേപ്പറ്റുന ജജീവനക്കചോര്
ഉളവപ്പവട

5,15,639

(2019-20) ജജീവനക്കചോര് (സരിരരം/ തചോല്ക്കചോലരികേ)

നരിലവരിലുണറ്റ്

(ചുവവടയള്ള പടരികേ-1 പരരിചശചോധരിക്കചോവനതചോണറ്റ്). (വരിവരങ്ങള

2019-20 സരംസചോന ബജററ്റ് പ്രകേചോരരം)
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പടരി കേ - I
സര്ക്കചോര്ശമ്പളരം സകേപ്പറ്റുന ഉചദദചോഗസരുവട എണ്ണരം 2019-20
ഉചദദചോഗസര്
എ) വരിവരിധ വകുപ്പുകേളരില്വപ്പടുന ഗവണ്വമെന്റെറ്റ് ഉചദദചോഗസരുവട എണ്ണരം
ബരി ) സഡകേചോരദ സ്കൂള/ ചകേചോചളജറ്റ്/എഞരിനജീയറരിരംഗറ്റ് ചകേചോചളജറ്റ്/
ചപചോളരിവടകരികേറ്റ് എനരിവയരിവല

എണ്ണരം
377065

അദ്ധദചോപകേരുരം

അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോരുരം
(i) സഡകേചോരദ സ്കൂള ജജീവനക്കചോര്
(a) അദ്ധദചോപകേര്
(b) അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോര്

110446
9488

(ii)സഡകേചോരദ ചകേചോചളജറ്റ് ജജീവനക്കചോര്
(a) അദ്ധദചോപകേര്
(b) അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോര്

9411
7326

(iii) സഡകേചോരദ എഞരിനജീയറരിരംഗറ്റ് ചകേചോചളജുകേളരിവലയരം
സഡകേചോരദ ചപചോളരിവടകരിക്കുകേളരിവലയരം ജജീവനക്കചോര്
(a) അദ്ധദചോപകേര്
(b) അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോര്

1144
240

(iv) സഡകേചോരദ ആയര്ചവദ വമെഡരിക്കല് ചകേചോചളജറ്റ് ജജീവനക്കചോര്
(a) അദ്ധദചോപകേര്
(b) അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോര്

183

(v) സഡകേചോരദ ചഹചോമെരിചയചോ വമെഡരിക്കല് ചകേചോചളജറ്റ് ജജീവനക്കചോര്
(a) അദ്ധദചോപകേര്
(b) അദ്ധദചോപചകേതര ജജീവനക്കചോര്

120

87

129
138574

ആവകേ (ബരി )
ആവകേ ജജീ വ നക്കചോരുവട എണ്ണരം (എ+ബരി )
11

515639

8.

2018-19 വല ഫരിനചോന്സറ്റ് അക്കസൗണറ്റ്സറ്റ് പ്രകേചോരരം ശമ്പള

ഇനതരിവല വചലവറ്റ് സരംസചോനതരിവന്റെ വമെചോതരം റവനബ്യൂ വരുമെചോനതരിവന്റെ
33.94% വരം വപന്ഷചന്റെതറ്റ് 20.47% വരം ആയരിരുന. പ്രസ്തുത സചോമ്പതരികേ
വര്ഷരം പലരിശയരിനതരിവല വചലവറ്റ് സരംസചോനതരിവന്റെ വമെചോതരം റവനബ്യൂ
വരുമെചോനതരിവന്റെ 18.04 % ആയരിരുന.
പലരിശ

എനജീ

വചലവകേള

അങ്ങവന ശമ്പളരം, വപന്ഷന്,

സരംസചോനതരിവന്റെ

വമെചോതരം

റവനബ്യൂ

വരുമെചോനതരിവന്റെ 72.45% ആകുന.
ചചചോദദചോവലരി

കുറരി പ്പു കേള :1. വപചോതുജനങ്ങളവടയരം മെറ്റു ബനവപ്പടവരുവടയരം അഭരി പ്ര ചോയങ്ങള

ലഭദമെചോക്കുകേ എനതചോണറ്റ് ചചചോദദചോവലരി യ വട ഉചദ്ദേശദരം. ചചചോദദങ്ങളവട
ഉള്ളടക്കരം,

രചനചോസശലരി

ഇവ

ശമ്പളപരരി ഷ്ക രണക്കമരി ഷ വന്റെ

വജീ ക ണമെചോയരി കേണക്കചോചക്കണതരി ല്ല .
2. ഉതരങ്ങള/മെറുപടരി കേ ള

ബചോധകേചമെചോ

പ്രചതദകേ

എല്ലചോ

വകുപ്പുകേളക്കുരം

വകുപ്പുകേളക്കറ്റ്

വപചോതുവചോയരി

മെചോതരം

ബചോധകേചമെചോ

250

വചോക്കുകേളരി ല്

ആകേചോവനതചോണറ്റ് .
3. തചോങളക്കറ്റ്

തചോത്പ്പരദമുള്ള

വരി ഷ യങ്ങളരി ല്

അധരി കേ മെചോകേചോവത അനുബന ചരഖകേള സഹരി ത രം വരി വ രണചോത്മകേ
മെറുപടരി നല്കേചോവനതചോണറ്റ് .
4. ചചചോദദചോവലരി യ രി ല് ഉളവപ്പടരി ട രി വ ല്ലങരി ലു രം കേമരി ഷ വന്റെ പരരി ച ശചോധനചോ

വരി ഷ യങ്ങളരി ല്

ഉളവപ്പടവയമെചോയരി

ബനമുള്ള

നരി ര് ചദ്ദേശങ്ങളരം

നരി ച വദനങ്ങളരം കേമരി ഷ ന് സഡജീ കേ രരി ക്കു നതചോണറ്റ് .
5. ഉതരങ്ങള/മെറുപടരി കേ ള ഇരംഗജീ ഷ രി ച ലചോ മെലയചോളതരി ച ലചോ ആകേചോരം.
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1. ശമ്പളതരി വ ന്റെയരം ബതകേളവടയരം ഘടന
1.1)

ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്/വപചോതുചമെഖല/സഡകേചോരദചമെഖല

എനരിവയമെചോയള്ള

തുലദതയവട അടരിസചോനതരിചലചോ വരിവരിധ വകുപ്പുകേളരില് നരിര്വ്വഹരിക്കവപ്പടുന
ചജചോലരിസഡഭചോവതരിവന്റെ അടരിസചോനതരിചലചോ നരിലവരിവല ശമ്പളഘടനയരില്
പരരിഷ്കരണതരിവന്റെ ആവശദമുചണചോ?
1.2)ചകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോര്

സര്ക്കചോര്

ജജീവനക്കചോരുവടയരം

ജജീവനക്കചോരുവടയരം

നരിരവധരി

ശമ്പളവരം

സരംസചോനങ്ങളരിവല

അലവന്സുകേളരം

എല്ലചോ

പത്തുവര്ഷവരം പരരിഷ്കരരിക്കുന. എനചോല് ചകേരള സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോരുവട
ശമ്പളരം

എല്ലചോ

5

വര്ഷവമെചോണറ്റ്

പരരിഷ്കരരിക്കുനതറ്റ്.

തചോങളവട

വജീകണതരില് ഏതചോണറ്റ് ശരരിയചോയ സമെജീപനരം?
1.3) ശമ്പളതരിനുരം വപന്ഷനുരം ചവണരി വചലവചോകുന തുകേ സരംസചോന
വരുമെചോനതരിവന്റെ ഒരു പ്രചതദകേ ശതമെചോനതരില് അധരികേമെചോകേരുവതനറ്റ്
തചോങള

കേരുതുനചണചോ?

അങ്ങവനവയങരില്

എത

ശതമെചോനരം

വവരയചോകേചോരം?
1.4) അനുചയചോജദരചോയ പ്രതരിഭകേവള ആകേര്ഷരിക്കചോത തരതരില് നരിലവരില്
സചോലറരി പചോചക്കജുള്ള ഏവതങരിലുരം ചസവനചമെഖലയചണചോ?
1.5)

പതചോരം

ശമ്പളപരരിഷ്കരണക്കമരിഷന്

നരിര്ചദ്ദേശരിച്ചരിരുന.

പ്രസ്തുത

27

ശമ്പളവസയരിലുകേള

ശമ്പളവസയരിലുകേള
തൃപ്തരികേരമെചോവണനറ്റ്

കേരുതുനചണചോ?
1.6) ഏഴചോരം ചകേന്ദ്ര ശമ്പളക്കമരിഷന് 'ചപ വമെട്രരികറ്റ്' എന സരംവരിധചോനരം
നടപ്പരിലചോക്കരിയരിട്ടുണറ്റ്. പ്രസ്തുത സരംവരിധചോനരം സരംസചോന സര്ക്കചോരരിനറ്റ്
അനുചയചോജദമെചോവണനറ്റ് കേരുതുനചണചോ?
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1.7) നരിലവരിവല സരംവരിധചോനമെചോയ മെചോസ്റ്റര് ശമ്പളവസയരില്

ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ്

പ്രചയചോജനപ്രദമെചോചണചോ?
1.8) ഒരു സരംസചോന സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോരവന്റെ 01.07.2018 വല ഏറവരം
കുറഞ്ഞ മെചോസചവതനരം 19,800/- രൂപയചോണറ്റ് {അടരിസചോന ശമ്പളരം+
കചോമെബത(16500+16500 വന്റെ 20%)}.

ഇതറ്റ് 01.01.2019, 01.07.2019

തജീയതരികേളരില് യഥചോക്രമെരം 3%, 5% നരിരക്കുകേളരില് രണറ്റ് ഗഡു കചോമെബത
അനുവദരിച്ചചോല്, 01.07.2019-ല് 21,120/- രൂപയചോകുരം. ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരരിവല
അതരിനറ്റ് ആനുപചോതരികേ ചവതനരം 21,060/- രൂപയചോണറ്റ് (18000+17%
കചോമെബത). സരംസചോന സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോരുവട 01.07.2018 വല
ഏറവരം കൂടരിയ ചവതനരം 1,44,000/- രൂപയചോണറ്റ്.

{അടരിസചോന

ശമ്പളരം+കചോമെബത (1,20,000+ 1,20,000 വന്റെ 20%)}.

ആയതറ്റ്

01.01.2019, 01.07.2019 തജീയതരികേളരില് യഥചോക്രമെരം 3%, 5% നരിരക്കുകേളരില്
രണറ്റ് ഗഡു കചോമെബത

അനുവദരിച്ചചോല്, 01.07.2019-ല് 1,53,600/-

രൂപയചോകുരം. സരംസചോന സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോരുവട ഏറവരം കുറഞ്ഞതുരം
ഏറവരം കൂടരിയതുമെചോയ ചവതനരം സരംബനരിച്ചറ്റ് തചോങളവട കേചോഴ്ചപ്പചോടറ്റ്
എന്തചോണറ്റ്?
1.9) സരംസചോനതരിവന്റെ പ്രതരിശജീര്ഷ വരുമെചോനരം, മെററ്റ് ചമെഖലകേളരിവല (വദവസചോയരം,
കൃഷരി

തുടങ്ങരിയ)

ഏറവരം

കുറഞ്ഞ

ചവതനരം,

ആവശദകേത

അടരിസചോനമെചോക്കരിയ ഏറവരം കുറഞ്ഞ ചവതനരം, ജജീവരിതവച്ചലവറ്റ്, മെററ്റ്
ഘടകേങ്ങള

എനരിവയമെചോയരി

ബനവപ്പടതചോകേണരം

സരംസചോന

സര്ക്കചോരരിവല ഏറവരം കുറഞ്ഞ ശമ്പളരം എനറ്റ് കേരുതുനചണചോ?
1.10) നരിലവരില് ഒരു ശമ്പളവസയരിലരില് പല നരിരക്കരിലുള്ള ഇന്ക്രരിവമെന്റുകേളണറ്റ് .
എനചോല്

ശമ്പളവസയരിലരില്

ഉടനജീളരം
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ഏകേജീകൃത

നരിരക്കരിലുള്ള

ഇന്ക്രരിവമെന്റെരിചലക്കറ്റ് മെചോറുനതറ്റ് അഭരികേചോമെദമെചോചണചോ?
1.11) നരിലവരില് ഏറവരം കുറഞ്ഞ

ഇന്ക്രരിവമെന്റെറ്റ് നരിരക്കറ്റ് 500/- രൂപയരം ഏറവരം

കൂടരിയ നരിരക്കറ്റ് 2400/- രൂപയമെചോണറ്റ്. തചോങളവട വജീകണതരില് ഏതചോണറ്റ്
യകമെചോയ നരിരക്കറ്റ്?
1.12) നരിലവരിലുള്ള വജീട്ടുവചോടകേബതയവട നരിരക്കരില് മെചോറരം വരുചതണതുചണചോ?
1.13) ഇചപ്പചോള ലഭദമെചോകുന ചകേചോമ്പന്ചസററരി അലവന്സറ്റ് പരദചോപ്തമെചോവണനറ്റ്
കേരുതുനചണചോ?
1.14) യചോതചോബത/ ദരിനബത, സരിരരം യചോതചോബത/സരിരരം വചോഹനബത
തുടങ്ങരിയവ

അനുവദരിക്കുനതറ്റ്

സരംബനരിച്ചറ്റ്

തചോങളവട

അഭരിപ്രചോയരം

എന്തചോണറ്റ്?
1.15) വസ്പെഷദല് അലവന്സറ്റ്, ചകേചോമ്പന്ചസററരി അലവന്സറ്റ്, റരിസറ്റ് അലവന്സറ്റ്,
ചനചോണ് പ്രചോക്ടജീസരിരംഗറ്റ് അലവന്സറ്റ്, യൂണരിചഫചോരം അലവന്സറ്റ് തുടങ്ങരിയ
ആനുകൂലദങ്ങള ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് അനുവദരിക്കുനണറ്റ്. ഇവയരില് ഏവതങരിലുരം
അലവന്സുകേള അനുചരിതചമെചോ അപരദചോപ്തചമെചോ ആചണചോ?
1.16) ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് ജജീവനക്കചോര്ക്കു അനുവദരിച്ചരിരരിക്കുന ഏവതങരിലുരം
ആനുകൂലദങ്ങള

സരംസചോന

സര്ക്കചോര്

ജജീവനക്കചോര്ക്കു

കൂടരി

അനുവദരിക്കണവമെനറ്റ് തചോങള കേരുതുനചണചോ?
1.17) നരിലവരിവല ശമ്പളനരിര്ണ്ണയച്ചടങ്ങളരം നടപടരിക്രമെങ്ങളരം സങജീര്ണ്ണമെചോവണനറ്റ്
തചോങള കേരുതുനചണചോ? ആവണങരില് പ്രസ്തുത പ്രവൃതരികേളക്കചോയള്ള
വചലവരം സമെയവരം മെരിതമെചോക്കണവമെന ഉചദ്ദേശദചതചോവട പ്രസ്തുത ചടങ്ങള
ലഘൂകേരരിക്കുനതരിനുള്ള മെചോര്ഗ്ഗങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ
1.18) സ്പെചോര്ക്കരിവനക്കുറരിച്ചുള്ള തചോങളവട അഭരിപ്രചോയരം എന്തചോണറ്റ്?
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2. വപ്രചോചമെചോഷനുരം ബനവപ്പട വരി ഷ യങ്ങളരം
2.1)

സരംസചോന

സര്ക്കചോര്

സര്വജീസരിവല

വപ്രചോചമെചോഷന്

സചോധദത

പരദചോപ്തമെചോവണനറ്റ് തചോങള കേരുതുനചണചോ?
2.2) വപ്രചോചമെചോഷന് സചോധദത വമെച്ചവപ്പടുചതണതരിവന്റെ ആവശദകേത ഉവണങരില് ,
സമെയബനരിത ഹയര്ചഗ്രഡറ്റ് , ചനചോണ് ചകേഡര് ചഗ്രഡറ്റ് വപ്രചോചമെചോഷന് ,
ചറചഷദചോ അടരിസചോന ഹയര് ചഗ്രഡുകേള, വരിവരിധ വകുപ്പുകേളരിവല സമെചോന
കേചോറഗറരിയരില് ഉളവപ്പട തസരികേകേളരിചലയ്ക്കുള്ള വപചോതുവചോയ സജീനരിചയചോറരിറരി
അടരിസചോനവപ്പടുതരിയ

ചഗ്രഡുകേള

തുടങ്ങരിയവയവട

ചനടങ്ങളരം

ചകേചോടങ്ങളരം എവന്തചോവക്കയചോണറ്റ്?
2.3)

വപ്രചോഫഷണല്

കേചോറഗറരികേളക്കറ്റ്

അനുവദരിച്ചരിട്ടുള്ള

കേരരിയര്

അഡഡചോന്വസ്മെന്റെറ്റ് സജീരം ചനചോണ് വപ്രചോഫഷണല് കേചോറഗറരികേളക്കറ്റ് കൂടരി
അനുവദരിക്കചോവനതചോചണചോ?
2.4) ചസവനതരിവല ഗുണനരിലവചോരവരം കേചോരദകമെതയരം ഉറപ്പു വരുതണവമെന
കേചോഴ്ചപ്പചോചടചോവട, ചനചോണ് വസലകന് തസരികേകേളരിചലയറ്റ്യ വപ്രചോചമെചോഷന്
അനുവദരിക്കുനതരിനചോയരി

സജീനരിചയചോറരിറരിചയചോവടചോപ്പരം

ചയചോഗദതയരം

പരരിഗണരിചക്കണതുചണചോ?
2.5) നരിശരിത പ്രചോയപരരിധരിയരിലുള്ള ജജീവനക്കചോവര വകുപ്പുതല പരജീകകേള
പചോസചോകുനതരില്നരിനറ്റ് ഒഴരിവചോക്കുനതറ്റ് തുടചരണതുചണചോ?
2.6) ചകേരള പബരികേറ്റ് സര്വജീസറ്റ് കേമരിഷവന്റെ ലരിസ്റ്റരില് ഉയര്ന റചോങറ്റ്
കേരസമെചോക്കരി ഒരു വകുപ്പരില് നരിയമെരിതനചോയ വദകരി വപ്രചോചമെചോഷന്
സ്റ്റചോചഗ്നേഷന് അഭരിമുഖജീകേരരിക്കുചമ്പചോള അചത ലരിസ്റ്റരില് തചോഴ്ന്ന റചോങറ്റ് ലഭരിച്ചതുരം
വപ്രചോചമെചോഷന് സചോധദത കൂടുതലുള്ള മെവറചോരു വകുപ്പരില് നരിയമെരിതനചോയതുമെചോയ
വദകരിക്കറ്റ്

കൂടുതല്

വപ്രചോചമെചോഷനുകേള
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ലഭരിക്കുന.

ഇതറ്റ്

ഒരു

അപചോകേതയചോയരി കേണക്കചോക്കുനവവങരില്

അതറ്റ് പരരിഹരരിക്കുനതരിനുള്ള

നരിര്ചദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ.
3. വപന്ഷന്
3.1) പചോര്ടറ്റ് III വകേ.എസറ്റ്.ആര് പ്രകേചോരരം നരിലവരിലുള്ള സ്റ്റചോറബ്യൂടറരി വപന്ഷന്
പദ്ധതരി കൂടുതല് വമെച്ചവപ്പടുത്തുനതരിനുള്ള എവന്തങരിലുരം നരിര്ചദ്ദേശരം മുചനചോടറ്റ്
വയചോനുചണചോ?
3.2) നരിലവരില് 30 വര്ഷ ചയചോഗദതചോചസവനമുള്ളയചോളക്കറ്റ് പൂര്ണ്ണ വപന്ഷന്
അനുവദരിക്കുന.

ഈ നരിബനനയരില് മെചോറരം വരുചതണതചോവണനറ്റ്

തചോങള കേരുതുനചണചോ?
3.3) വപന്ഷനറ്റ് പരരിധരി ഏര്വപ്പടുചതണതുചണചോ?
3.4) വപന്ഷന് കേണക്കചോക്കുന രജീതരിയരില് മെചോറരം വരുചതണതുചണചോ?
3.5) നരിലവരിലുള്ള വണ് റചോങറ്റ് വണ് വപന്ഷന് പദ്ധതരിയരില് എവന്തങരിലുരം
അപചോകേതകേളചണചോ?
3.6) നരിലവരിവല അനുതചോപബത തുടചരണതുചണചോ?
3.7)

അനുതചോപബത

ലഭരിക്കുന

ഉചദദചോഗസവന്റെ

കുടുരംബതരിനറ്റ്

കുടുരംബവപന്ഷന് അനുവദരിചക്കണ ആവശദമുചണചോ?
3.8) വരിരമെരിക്കല് സമെയവത ആര്ജരിതചോവധരി പണമെചോക്കുനതറ്റ് സരംബനരിച്ച
നരിലവരിവല ചടങ്ങളരില് തചോങള തൃപ്തനചോചണചോ?
3.9) ഡരി.സരി.ആര്.ജരി യവട നരിലവരിവല ചടങ്ങള സരംബനരിച്ച തചോങളവട
അഭരിപ്രചോയരം എന്തചോണറ്റ്?
3.10) ഡരി.സരി.ആര്.ജരി യവട പരമെചോവധരി തുകേ എത വവരയചോകേചോവമെനചോണറ്റ്
തചോങളവട അഭരിപ്രചോയരം?
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3.11)

എക്സ്ചഗ്രഷദ

വപന്ഷന്

ചടങ്ങളക്കറ്റ്

എവന്തങരിലുരം

മെചോറങ്ങള

ആവശദമുചണചോ?
3.12) നരിലവരിവല വപന്ഷന് ചടങ്ങള നടപ്പരിലചോക്കുനതുമെചോയരി ബനവപ്പടറ്റ്
എവന്തങരിലുരം അപചോകേതകേചളചോ അപരദചോപ്തതകേചളചോ ശദ്ധയരില്വപ്പടരിട്ടുചണചോ?
ഉവണങരില് ഉദചോഹരണസഹരിതരം അതറ്റ് പരരിഹരരിക്കുനതരിനുള്ള മെചോര്ഗ്ഗങ്ങള
വദകമെചോക്കുകേ.
3.13) പചോര്ടറ്റ് III വകേ.എസറ്റ്.ആര്. പ്രകേചോരമുള്ള സഡയരം വരിരമെരിക്കല് പദ്ധതരിയരില്
എവന്തങരിലുരം മെചോറങ്ങള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുനചണചോ?
3.14) 01.04.1964 മുതല് നരിലവരിലുള്ളതുരം അതതുകേചോലരം പരരിഷ്കരരിച്ചു വരുനതുമെചോയ
ലരിബറസലസ്ഡറ്റ് ഫചോമെരിലരി വപന്ഷന് പദ്ധതരി പരദചോപ്തമെചോചണചോ?
3.15) വപന്ഷന് കേമബ്യൂചടഷനുരം, 12 വര്ഷതരിനു ചശഷരം കേമബ്യൂടറ്റ് വചയറ്റ്
വപന്ഷന്

പുനനഃസചോപരിക്കുനതുരം

സരംബനരിച്ച

ചടങ്ങവളക്കുറരിച്ചുള്ള

അഭരിപ്രചോയങ്ങള നല്കുകേ.
3.16)

വപന്ഷന്

സകേപ്പറ്റുനതരിനറ്റ്

എവന്തങരിലുരം

വരിഷമെതകേള

അനുഭവരിക്കുനവണങരില് അതറ്റ് എവന്തചോവക്കയചോണറ്റ്, വപന്ഷന് വരിതരണരം
വമെച്ചവപ്പടുത്തുനതരിനുള്ള എവന്തങരിലുരം നരിര്ചദ്ദേശങ്ങള വയചോനുചണചോ?
3.17) വരിരമെരിക്കല്പ്രചോയരം മെചോചറണതുചണചോ?
3.18) വപന്ഷന്പ്രചോയരം ഉയര്ത്തുനതറ്റ് യവചോക്കളവട വതചോഴരിലവസരവത
ബചോധരിക്കുവമെങരില് കൂടുതല് വതചോഴരിലവസരങ്ങള സൃഷരിക്കുനതരിനു ചവണരി
എവന്തചോവക്ക പദ്ധതരികേള/ പരരിപചോടരികേള ആരരംഭരിക്കചോനചോകുരം.
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4. സരി വ രി ല് സര്വ്വജീ സ രി വ ന്റെ കേചോരദകമെത , സചോമൂഹരി കേ പ്രതരി ജ് ഞചോബദ്ധത ,
ജനസസൗഹൃദ സരി വ രി ല് സര്വ്വജീ സ റ്റ്
4.1) സരംസചോന സരിവരില് സര്വ്വജീസരിവന്റെ കേചോരദകമെത, പ്രതരിജചോബദ്ധത,
ജനസസൗഹൃദ സരിവരില് സര്വ്വജീസറ്റ് ഇവവയ സരംബനരിച്ചറ്റ് നരിങ്ങളവട
വരിലയരിരുതല് എന്തചോണറ്റ്?
4.2)

സര്ക്കചോര്

ജജീവനക്കചോരുവട

വപചോതുജനങ്ങചളചോടുള്ള

സമെജീപനരം

തൃപ്തരികേരമെചോചണചോ? അവല്ലങരില് അതു വമെച്ചവപ്പടുതചോനുള്ള നരിര്ചദ്ദേശങ്ങള
എന്തചോണറ്റ്?
4.3)

സചോചങതരികേവരിദദയവട
ചവഗതരിലുരം

ഗുണകേരവമെചോക്കുനതരിനറ്റ്

ഏവതചോവക്കയചോണറ്റ്?
ഇടങ്ങളരില്

സചോധദതയപചയചോഗരിച്ചറ്റ്
ഇതരരം

ശരരിയചോയ

ചസവനരം

സചോധദതയള്ള

സചോചങതരികേവരിദദ

പ്രക്രരിയചോ

കൂടുതല്
ഇടങ്ങള

ഉപചയചോഗരിച്ചരിട്ടുള്ള

നവജീകേരണരം

(process

reengineering)നടനരിട്ടുള്ളതചോയരി കേരുതുനചണചോ?
4.4) ചസചോഷദല് ഓഡരിറരിരംഗരിനറ്റ് ഉചരിതമെചോയ സമ്പ്രദചോയരം എന്തചോണറ്റ്?
4.5) ചസവനചോവകേചോശനരിയമെരം ചസവനരം പ്രദചോനരംവചയ്യുനതരില് പുചരചോഗതരി
വരുതരിയരിട്ടുചണചോ?

ഇതരിചന്മല്

എവന്തചോവക്ക

മെചോറങ്ങളചോണറ്റ്

നരിര്ചദ്ദേശരിക്കചോനുള്ളതറ്റ്.
4.6) വകുപ്പുതല ഉചദദചോഗസന്മെചോര്ക്കുരം തചദ്ദേശ സര്ക്കചോരുകേളക്കുരം കൂടുതല്
അധരികേചോരരം നല്കുനതരിനുരം കൂടുതല് പ്രവര്തനങ്ങള വരിചകേന്ദ്രജീകേരരിച്ചറ്റ്
നല്കുനതരിനുരം സചോധദതയചണചോ?
4.7)

വപചോതുജനങ്ങളക്കറ്റ്

ഗുണമെരില്ലചോതതുരം,

കേചോലഹരണവപ്പടതുരം,

ആവശദമെരില്ലചോതതുമെചോയ ഏവതങരിലുരം സര്ക്കചോര് പദ്ധതരികേള/ പ്രവൃതരികേള/
പരരിപചോടരികേള/ രജീതരികേള നരിലവരിലുചണചോ?
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4.8) ഉചദദചോഗക്കയറതരിനുരം ലചോററല് എന്ട്രരിക്കുരം ഒരു സരിരരം ഇടചവളകേളരില്
ചയചോഗദതചോപരജീക ഏര്വപ്പടുത്തുനതുരം, പ്രവര്തചനചോന്മുഖ ആനുകൂലദങ്ങള
ഏര്വപ്പടുത്തുനതുരം,

ഇന്ക്രരിവമെന്റെരിനറ്റ്

കേചോരദകമെതചോ

നരിബനന

ഏര്വപ്പടുത്തുനതുരം, നരിയമെനരജീതരി പരരിഷ്കരരിക്കുനതുരം സരിവരില് സര്വ്വജീസരിവന്റെ
ഗുണനരിലവചോരരം ഉയര്ത്തുവമെനറ്റ് തചോങള കേരുതുനചണചോ?
4.9) നരിലവരിലുള്ള പ്രവൃതരിദരിവസങ്ങള/ പ്രവൃതരിസമെയരം എനരിവയരില് മെചോറരം
വരുചതണതുവണനറ്റ് നരിങ്ങള കേരുതുനചണചോ?
4.10)

സര്ക്കചോര് ഉചദദചോഗസരുവട

പ്രവര്തനകമെതവയ ബചോധരിക്കുന

തരതരില് ഓഫജീസുകേളരില് അടരിസചോന സസൗകേരദങ്ങളവടയരം അനുബന
സസൗകേരദങ്ങളവടയരം അഭചോവരം ഉവണനറ്റ് തചോങള കേരുതുനചണചോ?
4.11) അഴരിമെതരി തടയനതരിനറ്റ് നരിലവരിലുള്ള നടപടരികേള സരംബനരിച്ച തചോങളവട
അഭരിപ്രചോയരം

എന്തചോണറ്റ്?

ഈ

നടപടരികേളരില്

എവന്തചോവക്ക

വമെച്ചവപ്പടുതലുകേള സചോധദമെചോണറ്റ്?
4.12)

സഡകേചോരദചമെഖലയരില്

ഉള്ളതുചപചോവല

ഉനതചനടങ്ങള

സകേവരരിക്കുനവര്ക്കറ്റ് സചോമ്പതരികേ ഉപഹചോരരം നല്കുന സമ്പ്രദചോയരം
സര്ക്കചോര്സര്വ്വജീസരില് ഏര്വപ്പടുതരിയചോല് കേചോരദകമെത വര്ദ്ധരിക്കുവമെനറ്റ്
കേരുതുനചണചോ?
4.13) ദജീര്ഘചനരരം ഇരുനറ്റ് ചജചോലരി വചയ്യുന ഉചദദചോഗസര്ക്കുണചോകുന
ജജീവരിതസശലജീചരചോഗങ്ങളരം
ലഘൂകേരരിക്കുനതരിനുള്ള

അവയവട
എവന്തല്ലചോരം

നരിര്ചദ്ദേശരിക്കചോനുള്ളതറ്റ്.
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അനന്തരഫലങ്ങളരം

നടപടരികേളചോണറ്റ്

തചോങളക്കറ്റ്

4.14) ഏവതങരിലുരം സര്ക്കചോര് വകുപ്പരിചലചോ, ഓഫജീസരിചലചോ അധരികേ ജജീവനക്കചോചരചോ
നരിഷരിയ ജജീവനക്കചോചരചോ ഉള്ളതചോയരി ശദ്ധയരില്വപ്പടരിട്ടുചണചോ? ഉവണങരില്
അവ ഏവതചോവക്കയചോണറ്റ്?
4.15) ഏവതങരിലുരം സര്ക്കചോര് വകുപ്പരിചലചോ ഓഫജീസരിചലചോ ജജീവനക്കചോരുവട കുറവറ്റ്
ശദ്ധയരില്വപ്പടരിട്ടുചണചോ? ഉവണങരില് അവ ഏവതചോവക്കയചോണറ്റ്?
4.16) സര്ക്കചോര് ചസവനരം വമെച്ചവപ്പടുത്തുനതരിനചോവശദമെചോയ പുനര്വരിനദചോസ/
പുനര് സനപുണജീകേരണ നടപടരികേള ദയവചോയരി നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
4.17) വരിചല്ലജചോഫജീസുകേള, തചോലൂക്കചോഫജീസുകേള, ഗ്രചോമെ/ചബചോക്കറ്റ് പഞചോയത്തുകേള,
മുനരിസരിപ്പല് ഓഫജീസുകേള, ചപചോലജീസറ്റ് ചസ്റ്റഷനുകേള, സബറ്റ് രജരിസചോര്
ഓഫജീസുകേള, സര്ക്കചോരചോശുപതരികേള തുടങ്ങരി മെററ്റ് ഫജീല്ഡറ്റ് ഓഫജീസുകേളരില്
വപചോതുജനങ്ങളമെചോയള്ള

ഇടപഴകേലരിനുള്ള

സസൗകേരദങ്ങളരിലുരം

സമ്പ്രദചോയങ്ങളരിലുരം നരിങ്ങളവട അനുഭവതരിവന്റെ വവളരിച്ചതരില് ഏതുതരരം
മെചോറങ്ങളചോണറ്റ് വരുചതണതചോയരി നരിര്ചദ്ദേശരിക്കചോനുള്ളതറ്റ്?
5. ലരി രംഗചോധരി ഷ രി ത വരി ഷ യങ്ങള
5.1)

സജീ

ജജീവനക്കചോര്

അഭരിമുഖജീകേരരിക്കുന

ബഹുമുഖമെചോയ

പ്രശ്നങ്ങള

എവന്തചോവക്കയചോണറ്റ്? അതു പരരിഹരരിക്കുനതരിനുള്ള എന്തറ്റ് നടപടരികേളചോണറ്റ്
നരിര്ചദ്ദേശരിക്കചോനുള്ളതറ്റ്?
5.2) സര്ക്കചോര് ഓഫജീസുകേള കൂടുതല്

ലരിരംഗസസൗഹൃദ (Gender Sensitive)

മെചോക്കുനതരിനചോയരി ഏവതചോവക്ക തരതരിലുള്ള നയങ്ങള, പരരിപചോടരികേള,
പദ്ധതരികേള, ചടങ്ങള, നരിയന്ത്രണങ്ങള, സചോപനഘടന തുടങ്ങരിയവ
ചവണവമെനചോണറ്റ് തചോങളക്കറ്റ് നരിര്ചദ്ദേശരിക്കചോനുള്ളതറ്റ്?
5.3) സജീ ജജീവനക്കചോര്ക്കറ്റ് നരിലവരിലുള്ള സസൗകേരദങ്ങള പരദചോപ്തമെചോചണചോ?
ഇവല്ലങരില് നരിര്ചദ്ദേശങ്ങള സമെര്പ്പരിക്കചോചമെചോ?
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5.4) സര്ക്കചോര് ഓഫജീസുകേളരില് കൂടുതല് ക്രഷുകേള, വരിശമെമുറരികേള, മുലയൂടല്
സസൗകേരദങ്ങള, ശസൗചചോലയങ്ങള ഇവ ലഭദമെചോക്കുനതറ്റ് സചോധദമെചോവണനറ്റ്
തചോങള കേരുതുനചണചോ?
5.5) ലരിരംഗചബചോധമുള്ളതുരം കുടുരംബസസൗഹൃദപരവമെചോയ വതചോഴരില് സരംസചോരരം
ചനടുനതരിനുള്ള

ഉപചോധരിയചോയരി

വജന്ഡര്

ബജറരിവന

ഉപചയചോഗവപ്പടുത്തുനതരിനുള്ള നടപടരികേള നരിര്ചദ്ദേശരിക്കചോചമെചോ?
5.6) ഏവതങരിലുരം ഒരു പ്രചതദകേ സര്വ്വജീസരില് സജീകേളവട പ്രചോതരിനരിധദരം ശരരിയചോയ
അനുപചോതതരിലവല്ലനറ്റ് നരിങ്ങള കേരുതുനചണചോ? പ്രചവശന തലതരിലുരം
വപ്രചോചമെചോഷന് തലതരിലുരം സജീ ജജീവനക്കചോരുവട എണ്ണരം വര്ദ്ധരിപ്പരിക്കുനതരിനറ്റ്
ലരിരംഗ സരംവരണരം ഏര്വപ്പടുചതണതുണറ്റ് എനറ്റ് നരിങ്ങള കേരുതുനചണചോ?
5.7) പ്രചതദകേ പരരിശജീലനപരരിപചോടരികേള, ശരില്പ്പശചോലകേള, പരരിചയരം/മെരികേവറ്റ്
ലഭരിക്കുനതരിനുള്ള സന്ദര്ശനപരരിപചോടരികേള എനരിവ വഴരി സജീകേളവട
വതചോഴരില്

ഉനതരി

സകേവരരിക്കുനതരിനുള്ള

മെചോര്ഗ്ഗങ്ങള

ഉവണങരില്

നരിര്ചദ്ദേശരിക്കുകേ.
5.8)

സര്ക്കചോര്

ഓഫജീസരിവല

സലരംഗരികേചോതരിക്രമെങ്ങള

സകേകേചോരദരം

വചയ്യുനതരിനുള്ള നരിലവരിവല സമ്പ്രദചോയരം ഉചരിതവരം പരദചോപ്തവരം ആചണചോ?
6. കേമരി ഷ വന്റെ പരരി ഗ ണനചോവരി ഷ യങ്ങള പ്രകേചോരമുള്ള മെറ്റു വരി ഷ യങ്ങള
എവന്തങരി ലു രം ഉവണങരി ല് അവ ചരഖവപ്പടുത്തുകേ.

************
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