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അദ്ധ്യായം 1
ആമുഖം
ചരിത്രപരവും
ഭരണപരവുമായ
േരഖകേള
1.1 േകേരളത്തിെന്റ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 25.08.1962-ല് സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പ്
രൂപീകൃതമായി.
1962-മുതല് വിദ്യാഭയാസ വകുപ്പിെന്റ ഭാഗമായി
പ്രവര്ത്തിച്ചെിരുന്ന പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ എക്സ് ഒഫിേഷത്തയാ ഡെയറക്ടററായി
ചുമതല വഹെിച്ചെിരുന്നത് വിദ്യാഭയാസ െസക്രട്ടറിയായിരുന. ഒരു സവതന
വകുപ്പായി ഈ വകേപ്പ് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചെത് 1964-ല് മാത്രമാണ്. 1956ല് േകേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമാകുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന പുരാേരഖകേളുടെട
സംരക്ഷണത്തിനായി "െസനട്രല് റിക്കാര്ഡ്സ്" എന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
രണ്ടു സംരക്ഷണ േകേന്ദ്രങ്ങള തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും
പ്രവര്ത്തിച്ചെിരുന. 1958-ല് ഇനഡെയന ചരിത്രേരഖാ കേമ്മിഷത്തെന്റ (Indian
Historical Records Commission- IHRC) 34-)ഠ സേമ്മളനം
തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു നടക്കുകേയുണ്ടായി.
പുരാേരഖകേളുടെട നവീന
രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുരാേരഖ
വകുപ്പുകേള രൂപീകേരിേക്കണ്ട ആവശയകേതെയപ്പറ്റി സേമ്മളനത്തില്
പെങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികേള എകേകേണ്ഠമായി അഭിപ്രായെപ്പട. ഇതിെന്റ
സവാധീനഫലമായി 1960-ല് സംസ്ഥാന ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നത
സംബന്ധിച്ചെ പഠനത്തിനായി ഒരു െസ്പെഷത്തയല് ഓഫീസെറ നിയമിക്കുകേയും,
1961-ല് മുഖയമനി െചയര്മാനായി ഒരു ഉദ്യന്നതതല കേമ്മിറ്റി
രൂപീകേരിക്കുകേയുമുണ്ടായി. പ്രസ്തുത കേമ്മിറ്റിയുെട ആദ്യേയാഗത്തില്ത്തെന്ന
നാഷത്തണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് ഓഫ് ഇനഡെയയുെട മാതൃകേയില് ഒരു േസ്റ്ററ്റ്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് സ്ഥാപിേക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനിക്കുകേയുണ്ടായി. ഈ
ശുപാര്ശ അംഗീകേരിച്ചെതിെന്റ ഫലമായാണ് േകേരളത്തില് േസ്റ്ററ്റ്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് രൂപീകേരിക്കെപ്പട്ടത്.
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1.2

1964-ല്
തിരുവനന്തപുരത്തും
എറണാകുളത്തും
പ്രവര്ത്തിച്ചെിരുന്ന
"െസനട്രല് റിക്കാര്ഡ്സ്" അവയിെല ജീവനക്കാേരാെടാപ്പം സംസ്ഥാന
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിേനാടു ലയിപ്പിച്ചു.
ഈ ഓഫിസുകേളാണ് യഥാക്രമം
തിരുവനന്തപുരെത്ത െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് ആയും എറണാകുളെത്ത
റീജിയണല് ഓഫീസ് ആയും പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത്.
േകോഴിേക്കാടുള്ള
റീജിയണല് ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചെത് 1966-ല് ആണ്.

1.3

പുരാേരഖ വകുപ്പിെല നിലവിെല േജാലിഭാരവും അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിടള്ള
തസ്തികേയും കേണക്കിെലടുത്ത് 3 െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേ
കൂടി
അനുവദ്ിക്കണെമന്ന് പുരാേരഖ വകുപ്പ് ഡെയറക്ടറര് 06.04.2013-ല്
സാംസ്കാരികേ കോരയ വകുപ്പ് പ്രിനസിപ്പല് െസക്രട്ടറിേയാട് ഇ 12550/2010/എസ്.എ നമര് കേത്തു പ്രകോരം ആവശയെപ്പട്ടിരുന. നാലാം
ശമള പരിഷ്കരണ ഉദ്യത്തരവു പ്രകോരം ഒരു ഓഫീസില് 3 മുതല് 5
വെരയുള്ള ക്ലര്ക്ക് തസ്തികേയ്ക്ക് ആനുപാതികേമായി ഒരു െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക്
തസ്തികേയും 6 ക്ലര്ക്ക് തസ്തികേയ്ക്ക് ഒരു ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേയും
അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിടണ്ടായിരുന്ന സാഹെചരയത്തിലാണ് വകുപ്പില്നിനം
ഇത്തരത്തില് ഒരു ആവശയം ഉദ്യണ്ടായത്. ഈ ആവശയത്തിനേമല്
ധനകോരയവകുപ്പ്, നിലവിെല സ്ഥിതി തടരാനും പുരാേരഖവകുപ്പില്
േജാലിഭാരം തിട്ടെപ്പടുത്തി അധികേ തസ്തികേ ആവശയമുേണ്ടാെയന
തീരുമാനിക്കാനും ഭരണവകുപ്പിന് നിര്േദ്ദേശം നല്കേിയിരുന. ഇതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില്
പുരാേരഖവകുപ്പില് േജാലിഭാരം
പരിേശാധിച്ചെ്
റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരികേ കോരയ വകുപ്പ്, ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ
ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിേനാട് അഭയര്ത്ഥിക്കുകേയുണ്ടായി.

1.4

പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്, എറണാകുളം,
േകോഴിേക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിെല േമഖലാ ഓഫീസുകേള എന്നിവിടങ്ങളില്
ഓഫീസ് േമധാവികേളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് സൂപ്രണ്ടുമാരാണ്. േമഖലാ
ഓഫീസുകേളില് അഞ്ചില് കൂടുതല് ക്ലറിക്കല്
തസ്തികേയുെണ്ടങ്കെിലും
ഈ ഓഫീസുകേളില് െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേ അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
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ഭരണപരമായ കൃതയനിര്വ്വഹെണത്തിന് ഇത് ബുദ്ധ്ിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും
വകുപ്പിെന്റ കേീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െഹെറിേറ്റജു െസന്ററുകേളില് മതിയായ
ജിവനക്കാരില്ലാത്തതിനാല് ശരിയായ രിതിയില് പ്രവര്ത്തനം കോഴ്ചവയ്ക്കാന
സാധിക്കുന്നില്ലാെയനം
07.01.2016-െല ഇ-1/2550/2010/എസ്.എ
നമര് കേത്തു മുേഖന പുരാേരഖ വകുപ്പ് ഡെയറക്ടറര് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ
ഭരണപരിഷ്കാര െസക്രട്ടറിെയ അറിയിക്കുകേയുണ്ടായി.

1.5

പുരാേരഖവകുപ്പില്
പ്രവൃത്തിപഠനം
നടത്തുന്നതിന്
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ
ഭരണപരിഷ്കാര
(എ.ആര്.9) വകുപ്പിെന ചുമതലെപ്പടുത്തിയതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില്,
േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറി
ശ്രീ.രാജേഗാപാലന
നായരുെടയും െഡെപയൂട്ടി െസക്രട്ടറി ശ്രീ.പി.അേശാകേ് കുമാറിെന്റയും
േനതൃതവത്തില് പഠനസംഘം 30.11.2015-ല് പുരാേരഖ വകേപ്പ്
ഡെയറക്ടററുമായി
ചര്ച്ചെ
നടത്തി.
പുരാേരഖവകുപ്പിെന്റ
േമഖലാ
ഓഫീസുകേളിലും െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളിലും ജീവനക്കാരുെട എണ്ണം
അപരയാപ്തമാെണന്ന് ഡെയറക്ടറര് അഭിപ്രായെപ്പട.
മതിയായ തസ്തികേ
സൃഷ്ടിച്ചെ്
െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേെള
ജില്ലാ
ഓഫീസുകേളായി
ഉദ്യയര്േത്തണ്ടതാെണനം ഡെയറക്ടറര് അഭിപ്രായെപ്പടുകേയുണ്ടായി.

1.6

1998-ല് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് പുരാേരഖ വകുപ്പില് ഒരു
പ്രവൃത്തിപഠനം നടത്തിയിടണ്ട്. പ്രസ്തുത പഠന ശുപാര്ശകേള പലതം ഈ
വകുപ്പില് നാളിതവെര നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
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അദ്ധ്യായം 2
പാഠയക്രമം
2.1

ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര
(എ.ആര്.9) വകുപ്പിെന്റ ചുമതല
നിര്വ്വഹെിക്കുന്ന
േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറിയുെട
േനതൃതവത്തിലുള്ള
പ്രവൃത്തിപഠനസംഘം 30.11.2015-ല് പുരാേരഖ വകേപ്പ് ഡെയറക്ടററുമായി
ചര്ച്ചെ നടത്തി. പുരാേരഖവകുപ്പില് പ്രവൃത്തിപഠനം നടത്തുന്നതിെന്റ
ആവശയകേത സംബന്ധിച്ചെ് ഡെയറക്ടറര് വിശദ്ീകേരിക്കുകേയുണ്ടായി.

2.2

പ്രവൃത്തിപഠനം നടത്തുന്നതിനു മുേന്നാടിയായി പഠന ടീം 02.02.2016-ല്
വകുപ്പ് ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥരുമായി ചര്ച്ചെ നടത്തുകേയുണ്ടായി. തടര്ന്ന് േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറി, െഡെപയൂട്ടി െസക്രട്ടറി, െസക്ഷന ഓഫീസര്, അസിസ്റ്റന്റുമാര്
എന്നിവരുളെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (എ.ആര്-.9) പ്രവൃത്തി
പഠനസംഘം പുരാേരഖ ഡെയറക്ടറേററ്റിെല എല്ലാ സീറ്റിെലയും,
തിരുവനന്തപുരം
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്,
എറണാകുളം,
േകോഴിേക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിെല േമഖലാ ഓഫീസുകേള, െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേള എന്നിവിടങ്ങളില് പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഉദ്യത്തരവായി.
2015
വര്ഷത്തെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്
വിവരേശഖരണം
നടത്തിയിടള്ളത്. പഠനമുറ (Method of study) യുെട ഭാഗമായി ,
ബന്ധെപ്പട്ട ഓഫീസുകേളില് സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്ന ഫയലുകേള, രജിസ്റ്ററുകേള
മറ്റു േരഖകേള എന്നിവയില് നിന േശഖരിച്ചെ വിവരങ്ങളക്ക്
ഉദ്യേപാദ്ബലമാകുംവിധം ജീവനക്കാരുമായി മുഖാമുഖവും
(Interview)
നടത്തിയിടണ്ട്. ഇതര വകുപ്പുകേളില് നിന വിഭിന്നമായി പുരാേരഖകേളായ
താളിേയാലയുളെപ്പടുന്ന
ചുരുണകേളുടം
േപപ്പര്
രജിസ്റ്ററുകേളുടം
സംരക്ഷിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായുള്ള ഫയൂമിേഗഷത്തന, െപാടി നീക്കം െചയ്യല്,
ഡെീ - അസിഡെിഫിേക്കഷത്തന,
ടിഷത്തയൂ േപപ്പറുകേള ഉദ്യപേയാഗിച്ചുള്ള
ലാമിേനഷത്തന, േപസ്റ്റിംഗ് മുതലായ സാേങ്കെതികേ േജാലികേളുടം പഠനടീം
േനരിട കേണ്ടു വിലയിരുത്തി. ഇപ്രകോരം പ്രവൃത്തിമാനത്തിനായി (for
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work measurement) അപഗ്രഥനാത്മകേമായ നിര്ണ്ണയം (Analytical
Estimation), േനരിടള്ള നിരീക്ഷണം (Direct Observation) എന്നീ
മാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലംബിച്ചെിടണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം 3
പുരാേരഖ വകുപ്പ്
3.1 സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പ് ഒരു സവതന വകുെപ്പന്ന നിലയില്
പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചെത് 1962-ല് ആണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഡെയറക്ടറേററ്റിനു പുറെമ, േകേരളപ്പിറവിക്കു മുമ്
നിലനിന്നിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര്, െകോച്ചെി, മലബാര് േസ്റ്ററ്റുകേളിെല േരഖകേള
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി
യഥാക്രമം
തിരുവനന്തപുരം
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്,
എറണാകുളം
റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്,
േകോഴിേക്കാട്
റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
എന്നിവയും
രൂപീകേരിക്കുകേയുണ്ടായി.
3.2

റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റ്, കേണ്സര്േവഷത്തന, പബ്ലിേക്കഷത്തന & റിസര്ച്ചെ്
വിംഗ്,
അഡ്മിനിേസ്ട്രേഷത്തന
എന്നിങ്ങെന
നാലു
രീതിയിലുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് പുരാേരഖ വകുപ്പില് നിര്വ്വഹെിക്കെപ്പടുന്നത്.
റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റ്
റിക്കാര്ഡെ്
മാേനജ്മെമന്റൂമായി
ചുവെടപ്പറയുന്നവയാണ്.

ബന്ധെപ്പട്ട

➢ വിവിധ
വകുപ്പുകേളില്നിനം
പരിേശാധന നടത്തുകേ

ഏറ്റടുക്കുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുരാേരഖകേളുടെട

➢ ഡെിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇനഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുകേ.
➢ പുരാേരഖകേളക്കായുള്ള അേപക്ഷ സവീകേരിക്കുകേ
➢ േരഖകേളക്കായി തിരച്ചെില് നടത്തുകേ
➢ േരഖകേളുടെട ശരിപ്പകേര്പ്പ് തയ്യാറാക്കുകേ
➢ േരഖാവിതരണ രജിസ്റ്റര് പരിപാലിക്കുകേ
➢ മറ്റു വകുപ്പകേള ആവശയെപ്പടുന്നതനുസരിച്ചെ്
സംബന്ധിച്ചെ വിവരം നല്കുകേ
➢ റിക്കാര്ഡുകേള
സംബന്ധിച്ചെ്
അേനവഷത്തണങ്ങളക്ക് മറുപടി നല്കുകേ
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റിക്കാര്ഡുകേള
െപാതജനങ്ങളുടെട

കേണ്സര്േവഷത്തന
കേണ്സര്േവഷത്തനുമായി
ചുവെടപ്പറയുന്നവയാണ്.

ബന്ധെപ്പട്ട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള

• കേണ്സര്േവഷത്തന
വിഭാഗത്തിെന്റ
മൗലികേമായ
ചുമതല
പുരാേരഖകേളുടെട
ശാസ്ത്രീയമായ
സംരക്ഷണമാണ്.
കേടലാസുേരഖകേള, താളിേയാലകേള, പഴക്കേമറിയ േരഖകേള
എന്നിവ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി
വയതയസ്ത
മാര്ഗങ്ങള
അവലംബിക്കുന.
കേടലാസുേരഖകേളുടെട ഭൗതികേമായ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തിയേശഷത്തം
ഏത
രീതിയിലുള്ള
സംരക്ഷണരീതിയാണ
അവലംബിേക്കണ്ടെതനം ഏെതാെക്ക രാസവസ്തുക്കള
ഏത
രീതിയില് ഉദ്യപേയാഗിക്കണെമനം തീരുമാനിക്കുന. അതിനുേശഷത്തം
വിവിധ
രാസപദ്ാര്ത്ഥങ്ങള
േരഖകേളുടെട
ഭൗതികേ
അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചെ് പ്രേയാഗിക്കുന്നതിലൂടെട െപാടി കേളയുന.
െപാടി
കേളഞ്ഞ
േരഖകേെള
ൈവ്മനര്
റിപ്പയറിംഗിനു
വിേധയമാക്കുന.ഒരു വശം മാത്രം എഴുതിയേതാ പ്രിന്റു െചയ്തതേതാ
ആയ േരഖകേെള േപസ്റ്റിംഗിനു വിേധയമാക്കിയേശഷത്തം പിനവശത്ത്
േപപ്പര് ഒട്ടിക്കുന. ഹൊന്റ് ലാമിേനഷത്തന, മാപ്പ്, ചാര്ട്ട് എന്നിവയുെട
റിപ്പയറിംഗും കേണ്സര്െവഷത്തന വിഭാഗം നിര്വ്വഹെിക്കുനണ്ട്.
തീെര വരണ്ടതം വളെര ഈര്പ്പമുള്ളതമായ അന്തരീക്ഷം
താളിേയാലകേളുടെട സംരക്ഷണത്തിനു േയാജിച്ചെതല്ല. തടിെകോണ്ടു
നിര്മ്മിതമായ ഫയൂമിേഗഷത്തന േചംബറില് വച്ചു ഫയൂമിേഗഷത്തന
നടത്തുന. അതിനുേശഷത്തം ഉദ്യപരിതലത്തിെല െപാടി നീക്കം
െചയ്യുന. പിന്നീട് അനുേയാജയമായ
രാസപദ്ാര്ത്ഥങ്ങേളാ
അവയുെട മിശ്രിതേമാ െകോണ്ട് ഇല തടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന.
ഇത്തരത്തില് വൃത്തിയാക്കിയ താളിേയാലകേള lemon grass oil
േപാലുള്ള ദ്രാവകേം ഉദ്യപേയാഗിച്ചെ് തടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന.
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കേണ്സര്േവഷത്തന
വിഭാഗത്തിെന്റ
തലവന
ഡെയറക്ടറേററ്റിെല
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസറാണ്. കൂടാെത മൂന്ന് റീജീയണല് ഓഫീസിലും
ഓേരാ അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്മാരുമുണ്ട്.

പബ്ലിേക്കഷത്തന & റിസര്ച്ചെ് വിംഗ്
സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പിെല പ്രസിദ്ധ്ീകേരണ ഗേവഷത്തണ വിഭാഗം
ചുവെടപ്പറയുന്ന ചുമതലകേള നിര്വ്വഹെിക്കുന.
• േരഖകേളുടെടയും അനുബന്ധ സംഗതികേളുടെടയും പ്രസിദ്ധ്ീകേരണം.
• ഗേവഷത്തണ വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്ക് അവരുെട ഗേവഷത്തണവിഷത്തയവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ആര്ൈവ്ക്കവല് വിഭവങ്ങള ലഭയമാക്കുകേ.
• ചരിത്ര മയൂസിയം, സിേഗ്നേച്ചെര് മയൂസിയം എന്നിവ ഉദ്യളെക്കാള്ളുന്ന
പുരാേരഖാ മയൂസിയം സ്ഥാപിക്കല് മുതലായവ,
അഡ്മിനിേസ്ട്രേഷത്തന വിംഗ്
സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ െമാത്തം ജീവനക്കാരുെടയും നിയമനം,
പ്രേമാഷത്തന, സ്ഥലംമാറ്റം, അച്ചെടക്ക നടപടി മുതലായ എസ്റ്റാബ്ലിെഷ്മെന്റ്
വിഷത്തയങ്ങളുടം മറ്റു ഭരണപരമായ എല്ലാ ചുമതലകേളുടം നിര്വ്വഹെിക്കുന്നത്
ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിന്നാണ്.
3.3

പുരാേരഖകേളുടെട പ്രാധാനയം
പുരാേരഖകേള പകേരം വയ്ക്കാനാവാത്തവയാണ്.
ഒരു വിഷത്തയെത്ത സംബന്ധിച്ചെ് ഒരു ഓഫീസില് സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന ഫയല്
മെറ്റാരിടത്തുംതെന്ന കോണകേയില്ല.
പുരാേരഖകേള ചരിത്ര രചനയ്ക്കുള്ള യഥാര്ത്ഥ ഉദ്യറവിടങ്ങളാണ്.
പുരാേരഖകേളുടെട ഡെിജിറ്റല് േകോപ്പികേളുടം പകേര്പ്പുകേളിലും കൃത്രിമതവം
സാധയമാണ്. അതിനാല് ഇവ യഥാര്ത്ഥേരഖകേളക്കു പകേരമാകുന്നില്ല
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3.4

പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
• സംസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രേരഖാ അവേബാധം വളര്ത്തുന്നതിനുേവണ്ട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സംഘടിപ്പിക്കുകേ.
• സവകോരയേരഖകേള സവായത്തമാക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള
പദ്ധ്തികേള ആവിഷ്കരിച്ചെ് നടപ്പിലാക്കുകേ.
• സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുടകേളില് െഹെരിേറ്റജ് ക്ലബ്ബ് രൂപീകേരിക്കുന്നതിന്
േനാഡെല് ഏജന്റായി പ്രവര്ത്തിക്കുകേ.
• അന്താരാഷ്ട്ര ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് വാരാേഘാഷത്തം ഗ്രാമതലത്തിേലയ്ക്കു
വയാപിപ്പിക്കുകേ.
• താളിേയാലേരഖകേളുടെട ദൃശയവല്ക്കരണം, െമാഴിമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കായി
നൂതന പദ്ധ്തികേള നടപ്പിലാക്കുകേ.
• വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെട റിക്കാര്ഡെ് റൂമുകേളില് േജാലിെചയ്യുന്ന
ജീവനക്കാര്ക്ക് വിദ്ഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധ്തികേള
നടപ്പിലാക്കുകേ
• വിേദ്ശ രാജയങ്ങളില് ഉദ്യളെപ്പെട ലഭയമായ
സമാഹെരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധ്തി ആവിഷ്കരിക്കുകേ

മലയാളേരഖകേള

• ചരിത്രേരഖകേള പുസ്തകേരൂപത്തില് പ്രസിദ്ധ്ീകേരിക്കുകേ
• ഗേവഷത്തകേര്ക്ക് ആധുനികേ സൗകേരയങ്ങള ലഭയമാക്കുകേ.
• വിവിധ വകുപ്പുകേളക്ക് േരഖകേളുടെട ഭരണനിര്വ്വഹെണം, സംരക്ഷണം
എന്നിവയ്ക്കുേവണ്ട മാര്ഗനിര്േദ്ദേശം നല്കുകേ
• സംസ്ഥാനത്ത് സവകോരയ/െപാതേരഖകേള
പ്രേതയകേ പദ്ധ്തി നടപ്പാക്കുകേ
• വിവിധ
വകുപ്പുകേള/സ്ഥാപനങ്ങള
വര്ഷത്തത്തിലധികേം
പഴക്കമുള്ള
സവായത്തമാക്കുകേ.

13

സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്

എന്നിവയില്നിനം
25
േരഖകേള
കേെണ്ടത്തി

അദ്ധ്യായം 4
പുരാേരഖ വകുപ്പ് - ഘടന
4.1

തിരുവനന്തപുരം
ൈവ്വേലാപ്പിള്ളി
സംസ്കൃതിഭവന
വളപ്പിെല
'നളന'യിലാണ് പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ഡെയറക്ടറേററ്റ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ തലവന ഡെയറക്ടറര് ആണ്. അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടററുെട പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയാണിത്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്,
സൂപ്രണ്ട്, എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ക്കിവിസ്റ്റ്, കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
എന്നീ
തസ്തികേയില്
േസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്
ഭരണപരവും
സാേങ്കെതികേവുമായ േജാലികേളില് ഡെയറക്ടറെറ സഹൊയിക്കുന. ഇത
കൂടാെത ഭരണപരമായ േമല്േനാട്ടത്തിനായി ഒരു അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ്
ഓഫീസര് തസ്തികേയും ഉദ്യണ്ട്. ഡെയറക്ടറര്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്,
സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേകേളക്കു മാത്രെമ െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ് നിലവിലുള.
പുരാേരഖ വകുപ്പില് േമല്പ്പറഞ്ഞ തസ്തികേകേളെക്കാഴിെകേ മെറ്റാന്നിനും
െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ് നിവലിലില്ല. പഠനസംഘം വിവരേശഖരണത്തിനായി
ഡെയറക്ടറേററ്റ് സനര്ശിക്കുേമാള എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ക്കിവിസ്റ്റ്,
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്, എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേകേള
ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുകേയായിരുന.
എഡെിേറ്റാറിയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്,
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേകേള കേരാര് വയവസ്ഥയിലാണ്
നിയമിക്കെപ്പടുന്നത്. എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയായ
എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് യു.ഡെി ക്ലാര്ക്കിനു സമാനമായ
തസ്തികേയാണ്

4.2

ഡെയറക്ടറര്
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷന ഡെയറക്ടറര് ആണ്. ഭരണപരവും
സാേങ്കെതികേവുമായ എല്ലാ ചുമതലകേളുടെടയും േമല്േനാട്ടം ഡെയറക്ടററില്
നിക്ഷിപ്തമാണ്.
വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടററുെട പ്രേമാഷത്തന
തസ്തികേയാണിത്.
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4.3

വകുപ്പിെലതെന്ന ജീവനക്കാരില്നിനം പ്രേമാഷത്തന വഴി
വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷനാകുന്ന സാഹെചരയത്തില് തനത വകുപ്പില്ത്തെന്നയുള്ള
പരിചയസമന്നത േസവനത്തില് മുതല്ക്കൂട്ടാേകേണ്ടതാണ്. എന്നാല്
പുരാേരഖവകുപ്പിെന സംബന്ധിച്ചെിടേത്താളം ചട്ടങ്ങള പാലിക്കുന്നതില്
വീഴ്ചകേള ഉദ്യണ്ടാകുന്നതായി പഠനസംഘത്തിനു േബാധയമായിടണ്ട്.
പുരാേരഖ വകുപ്പില് ഡെയറക്ടറര്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്, സൂപ്രണ്ട്
തസ്തികേകേളക്കു
െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ് നിലവിലുണ്ട്. ഇതില് ഓേരാ
തസ്തികേയുെടയും േയാഗയത, നിയമനരീതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും
വയക്തമായ ഉദ്യത്തരവ് നിലനില്ക്കുനണ്ട്. െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ് പ്രകോരം
ചരിത്രത്തില് ബിരുദ്മുള്ളതം സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേയില് േസവനം
െചയ്യുന്നതമായ ജീവനക്കാരുെട പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയാണ് അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്. മതിയായ വിദ്യാഭയാസേയാഗയതയുെണ്ടങ്കെിലും സൂപ്രണ്ടിനു
സമാനമായ ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേെയ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്
പ്രേമാഷത്തനു പരിഗണിക്കാന െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ് വയവസ്ഥെചയ്യുന്നില്ല.
എന്നാല്
19.12.1997 -െല ജി.ഒ(ആർ.റ്റി)നം.568/97/സി.എ.ഡെി
ഉദ്യത്തരവു
പ്രകോരം
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേയില്
േസവനം
െചയ്തുവന്നിരുന്ന ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന െസ്പെഷത്തയല് റൂളസിനു വിരുദ്ധ്മായി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടററായി പ്രേമാട െചയ്തതിരിക്കുന്നതായി കോണാം
(അനുബന്ധം 1).

4.4

െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ് പ്രകോരം അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് പ്രേമാഷത്തന്
ചരിത്രവിഷത്തയത്തിലുള്ള
ബിരുദ്മാണ്
േയാഗയതയായി
നിഷ്കര്ഷത്തിച്ചെിരിക്കുന്നത്. മതിയായ േയാഗയതയുള്ളവര് വകുപ്പിലില്ലാത്ത
കോരണത്താല് വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്റ അഭയര്ത്ഥന പ്രകോരം െസ്പെഷത്തയല് റൂളസ്
നിഷ്കര്ഷത്തിക്കുന്ന േയാഗയതയില് ഇളവു വരുത്തി 13.05.2014-െല ജി.ഒ
(എം.എസ്)16/14/സി.എ.ഡെി ഉദ്യത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കുകേയും തടര്ന്ന്
ചരിത്രത്തില് ബിരുദ്മില്ലാത്ത ഒരാെള അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടററായി
പ്രേമാഷത്തന വഴി നിയമിക്കുകേയും െചയ്തു (അനുബന്ധം 2). ചരിത്രത്തില്
മതിയായ േയാഗയതയില്ലാത്ത ജീവനക്കാരന ചരിത്രവിഷത്തയവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട കൃതയനിര്വ്വഹെണം നടത്തുന്നെതങ്ങെനെയന വകുപ്പ്
ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മതിയായ േയാഗയതയില്ലാത്തവരുെട അഭാവം വകുപ്പിെന്റ
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പ്രവര്ത്തനെത്ത പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിെനക്കാള പ്രാധാനയം
വകുപ്പിെല ജീവനക്കാരുെട പ്രേമാഷത്തനാെണന സാരം.
4.5

10.10.2011-െല സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളില് അഞ്ച് എല്.ഡെി.ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേകേള പുനര്
വിനയസിക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്യത്തരവായത് (അനുബന്ധം 3). എന്നാല്
വിവിധ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളില് ഓഫീസ് അറ്റനഡെന്റ്, െമന്റര്
തടങ്ങി വിവിധ തസ്തികേകേളിലുള്ളവെര ജീവനക്കാരുെട സൗകേരയാര്ത്ഥം
വിനയസിച്ചെിരിക്കുകേവഴി
ഈ
ഉദ്യത്തരവിെന്റ
സാംഗതയം
തെന്ന
നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.

4.6

വകുപ്പിെല കേണ്സര്േവഷത്തന സംബന്ധമായ േജാലി
നിര്വ്വഹെിക്കുന്നതിനു
കേണ്സർേവഷത്തന
ഓഫീസര്/അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സർേവഷത്തന ഓഫീസര്, പ്രിസര്േവഷത്തന സൂപ്പര്ൈവ്വസർ,
ബയിന്റര്, െമനഡെർ, ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് സര്വന്റ്സ് തസ്തികേകേള ഉദ്യണ്ട്.
നിവലില് ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് സര്വന്റ്സില് ഉദ്യളെപ്പടുന്ന തസ്തികേകേളായ
ഓഫീസ് അറ്റനഡെന്റ്, ലാസ്കര്, വാച്ചെ്മാന തസ്തികേകേളില് നിനം
പ്രേമാഷത്തന വഴി അറ്റനഡെര്, ബയിന്റര്, െമനഡെർ, പ്രിസര്േവഷത്തന
സൂപ്പര്ൈവ്വസർ എന്നീ തസ്തികേകേളില് യഥാക്രമം നിയമിക്കുന. ഇതര
വകുപ്പുകേളില് പി.എസ്.സി വഴി േനരിട നിയമനം നടത്തുന്ന
തസ്തികേകേളേപാലും പുരാേരഖ വകുപ്പില് പ്രേമാഷത്തന വഴിയാണ്
നികേത്തെപ്പടുന്നത്.
അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സർേവഷത്തന
ഓഫീസര്/
കേണ്സർേവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേകേളുടെട അഭാവത്തില് േമഖലാ
ഓഫീസുകേളിെല െമാത്തം കേണ്സര്േവഷത്തനും നിർവ്വഹെിക്കുന്നത്
ഇത്തരത്തില്െപ്പട്ട ജീവനക്കാരാണ്.
പ്രേമാഷത്തനിലൂടെട േജാലിയുെട
സവഭാവം മാറിയാലും ചില ജീവനക്കാര്ക്ക് അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ട ചുമതല
നല്കുന്നതായും കോണന്നില്ല. ഉദ്യദ്ാഹെരണമായി, ഡെയറക്ടറേററ്റില് ട്രഷത്തറി
ഡെയുട്ടി നിര്വ്വഹെിക്കുന്നത് കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗത്തിെല ബയിന്റര്
ആണ്.
ഡെയറക്ടറേററ്റില്
മൂന്ന്
ഓഫീസ്
അറ്റനഡെന്റ്
തസ്തികേയുണ്ടായിരുന്നിടം കേണ്സര്േവഷത്തന സംബന്ധമായ േജാലി
നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ട ബയിന്റെറെക്കാണ്ട് ട്രഷത്തറി ഡെയൂട്ടി നിര്വ്വഹെിപ്പിക്കുന്നത്
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ഡെയറക്ടറേററ്റിെന്റ
വിലയിരുത്തുന.

ഭരണപരമായ

പാളിച്ചെയായി

പഠനസംഘം

4.7

വകുപ്പില്തെന്നയുള്ള ജീവനക്കാരില്നിനം പ്രേമാഷത്തന വഴി
വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷനാകുന്ന
സാഹെചരയത്തിലാണ്
ഇത്തരം
വീഴ്ചകേള
ഉദ്യണ്ടാകുന്നെതന പഠനസംഘം വിലയിരുത്തുന.
അതിനാല്
ഐ.എ.എസ് റാങ്കെിലുള്ള ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന പുരാേരഖവകുപ്പിെന്റ
ഡെയറക്ടറര് സ്ഥാനത്തു നിയമിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന. നിലവിെല
വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷെന്റ തസ്തികേെയ 68700-110400 ശമളെസ്കയിേലാടുകൂടി
േജായിന്റ് ഡെയറക്ടറര് എന പുനര്നാമകേരണം െചയ്യണെമനം വകുപ്പില്
നിനതെന്നയുള്ള ജീവനക്കാരുെട പരമാവധി ഉദ്യയര്ന്ന പ്രേമാഷത്തന
േജായിന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേ ആയിരിക്കണെനനം ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
അേതാെടാപ്പംതെന്ന നിലവിെല 42500-87000 ശമളെസ്കയിലുള്ള
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേെയ 45800-89000 ശമളെസ്കയിലുള്ള
െഡെപയൂട്ടി ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയായി ഉദ്യയര്ത്തണെമനം ശുപാര്ശ
െചയ്യുന.

4.8

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്
സൂപ്രണ്ടായി പ്രേമാഷത്തൻ ലഭിക്കുന്നതിനു ബിരുദ്ം അതയാവശയ
േയാഗയതയാകുന്നിെല്ലങ്കെിലും
ബിരുദ്േയാഗയതയുള്ളവെരമാത്രം
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് പ്രേമാഷത്തന് പരിഗണിക്കുന.
എന്നാല്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയിേലക്കു പ്രേമാഷത്തന ലഭിക്കുന്നതിന്
ബിരുദ്േയാഗയത
നിര്ബന്ധമുള്ള
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേെയ
പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
സൂപ്രണ്ട്, ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേകേള
സമാനമായവയാണ്. എന്നാല് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേെയ പ്രേമാഷത്തനു
പരിഗണിക്കാത്തത നീതിയാെണന പഠനസംഘത്തിനു േതാനന്നില്ല.
അതിനാല് സൂപ്രണ്ട്, ആര്െക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേകേെള െപാതവായ
സീനിേയാരിറ്റിയില് കേണക്കാക്കി ആതില്നിനം ചരിത്രവിഷത്തയത്തില്
ബിരുദ്മുള്ളവെര
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്
പ്രേമാഷത്തനു
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പരിഗണിേക്കണ്ടതാെണന ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയേലയ്ക്കു സൂപ്രണ്ടുമാരില്നിന്ന്
പ്രേമാഷത്തന വഴിയുള്ള നിയമനത്തിനു അതയാവശയ േയാഗയതയായി
നിശ്ചയിച്ചെിരുന്നത് അംഗീകൃത സര്വ്വകേലാശാലയില്നിനം ചരിത്രം
ഐശ്ചികേ വിഷത്തയമായും ഇന്തയാചരിത്രം പ്രേതയകേ വിഷത്തയമായുമുള്ള
ബിരുദ്മായിരുന. അേതസമയം േനരിടള്ള നിയമനത്തിനു അംഗീകൃത
ഇന്തയന സര്വ്വകേലാശാലയില്നിനം ചരിത്രം ഐശ്ചികേ വിഷത്തയമായും
ഇന്തയാചരിത്രം പ്രേതയകേ വിഷത്തയമായുമുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസിേലാ രണ്ടാം
ക്ലാസിേലാ ഉദ്യള്ള ബിരുദ്മായിരുന.
എന്നാല് നിഷ്കര്ഷത്തിച്ചെ
േയാഗയതയുള്ളവര് വകുപ്പില് ഇല്ലാത്തതിനാല് 13.05.2014-െല ജി.ഒ
(എം.എസ്) നം.16/2014/CAD
പ്രകോരം ഏത വിഷത്തയത്തിലുള്ള
ബിരുദ്വും അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് പ്രേമാഷത്തനു പരിഗണിക്കാെമന ഇളവു
വരുത്തിയിരിക്കുന.
ഇതര വകുപ്പുകേളില് നിനം വയതയസ്തമായ വിഷത്തയമാണ് സംസ്ഥാന
പുരാേരഖ വകുപ്പ് ൈവ്കേകോരയം െചയ്യുന്നത്. മറ്റു വകുപ്പുകേളിെല
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്മാര്ക്ക് ഭരണപരമായ കേര്ത്തവയം മാത്രം
നിര്വ്വഹെിച്ചൊല് മതിയാകുെമന്നതിനാല് ഏെതങ്കെിലും വിഷത്തയത്തിലുള്ള
സര്വ്വകേലാശാലാ ബിരുദ്ം മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാല് മറ്റു
വകുപ്പുകേളില്
നിനം
വയതയസ്തമായി
പുരാേരഖ
വകുപ്പില്
ഡെയറക്ടറര്/അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്
പദ്വികേള
വഹെിക്കുന്നതിന്
ചരിത്രജ്ഞാനം,
പുരാതന
ലിപി
പരിജ്ഞാനം
എന്നിവ
അതയന്താേപക്ഷിതമാണ്.
പുരാേരഖ
വകുപ്പിെല
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടററുെട പ്രധാന ചുമതലകേള ചുവെട േചര്ക്കുന:
➢ േകേരളത്തിെല എല്ലാ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകേളുടം സ്ഥാപനങ്ങളക്കും
ചരിത്രപരമായ വിവരം ലഭയമാക്കുന്നതിനായി േസ്റ്ററ്റ് പബ്ലികേ്
ഇനഫര്േമഷത്തന ഓഫീസറായി പ്രവര്ത്തിക്കുകേ;
➢ പുരാേരഖ വകുപ്പില് ലഭിക്കുന്ന
പരാതികേള അേനവഷത്തിേക്കണ്ട
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വിജിലനസ്
വിജിലനസ്

സംബന്ധമായ
ഓഫീസറായി

പ്രവര്ത്തിക്കുകേ;
➢ പുരാേരഖ വകുപ്പില് ചരിത്രഗേവഷത്തണത്തിനായി എത്തുന്ന
ഗേവഷത്തണ വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കു േവണ്ട മാര്ഗനിര്േദ്ദേശം നല്കുകേ;
➢ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരുെട
ചുമതലകേള നിര്വ്വഹെിക്കുകേ

അഡ്മിനിേസ്ട്രേഷത്തന

സംബന്ധമായ

➢ ചരിത്രപരമായ മൂലയമുള്ള സര്ക്കാര്, േദ്വസവം േരഖകേള
ഏെറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനത്തിനു േമല്േനാട്ടം വഹെിക്കുകേ
➢ പുരാേരഖവകുപ്പില് നിനള്ള പ്രസിദ്ധ്ീകേരണങ്ങളുടെട അസിസ്റ്റന്റ്
എഡെിറ്റര് ആയി പ്രവര്ത്തിക്കുകേ
➢ ചരിത്രേരഖാ പ്രദ്ര്ശനങ്ങളുടെട
പ്രവര്ത്തിക്കുകേ

േകോ-ഓര്ഡെിേനറ്റര്

ആയി

➢ െസമിനാറിനാവശയമായ അക്കാദ്മികേ് വിവരേശഖരണം നടത്തുകേ
➢ സ്കൂള, േകോേളജ് വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്ക് ചരിത്ര അവേബാധം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏെറ്റടുത്തു നടപ്പാക്കുകേ
➢ അന്താരാഷ്ട്ര ആര്ൈവ്ക്കവല് വാരാേഘാഷത്തം, ചരിത്രേരഖാ
ഡെിജിറ്റൈവ്ലേസഷത്തന പദ്ധ്തി, ചരിത്ര കേവിസ്, െഹെറിേറ്റജ് ക്ലബ്ബ്
മുതലായവയുെട േമല്േനാട്ടം വഹെിക്കുകേ
➢ ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളുടെട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ക്രമീകേരിക്കുകേ
➢ മലയാളഭാഷത്തയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
െസമിനാര്, െപാതേയാഗം, പുസ്തകേപ്രസിദ്ധ്ീകേരണം എന്നിവയുെട
േകോ-ഓര്ഡെിേനഷത്തന
➢ േകേരളത്തിനകേത്തും ഇന്തയയിെല വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള
ചരിത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെട
േയാഗങ്ങളില്
പ്രതിനിധിയായി
പെങ്കെടുക്കുകേ
പുരാേരഖ വകുപ്പില് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടററുെട ചുമതല
കോരയക്ഷമമായി
നിര്വ്വഹെിക്കുന്നതിനു
ചരിത്രജ്ഞാനം
അതയന്താേപക്ഷിതമാണ്.
ചരിത്രവിഷത്തയത്തില് േയാഗയതയില്ലാത്ത
ഒരാളിന്
ചരിത്രഗേവഷത്തണത്തിനായി
എത്തുന്ന
ഗേവഷത്തണ
വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കു
േവണ്ട
മാര്ഗനിര്േദ്ദേശം
നല്കുന്നതിനും
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ചരിത്രപരമായ മൂലയം തിട്ടെപ്പടുത്തി സര്ക്കാര്, േദ്വസവം േരഖകേള
സവീകേരിക്കുന്നതിനും പുരാേരഖവകുപ്പില് നിനള്ള പ്രസിദ്ധ്ീകേരണങ്ങളുടെട
അസിസ്റ്റന്റ് എഡെിറ്റര് ആയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനും ചരിത്രേരഖാ
പ്രദ്ര്ശനങ്ങളുടെട േകോ-ഓര്ഡെിേനറ്റര് ആയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനും
ചരിത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെട
േയാഗങ്ങളില്
പ്രതിനിധിയായി
പെങ്കെടുക്കുന്നതിനും ചരിത്ര കേവിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും കേഴിയില്ല.
ഇത്തരത്തില് ചരിത്രവിഷത്തയത്തില് േയാഗയതയില്ലാത്ത ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന
പ്രസ്തുത ചുമതല നിര്വ്വഹെിക്കുന്നതെകോണ്ട് വകുപ്പിന് ഒരു പ്രേയാജനവും
ഉദ്യണ്ടാകുന്നിെല്ലന മാത്രമല്ല, വകുപ്പിെന്റ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൃതയമായ
ദ്ിശയില് ഏേകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാവുകേയും െചയ്യുന.
1973-ല്
േകേരളത്തിെല
പുരാേരഖ
ഓഫീസുകേളുടെട
പ്രവര്ത്തനെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാനായി നാഷത്തണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് ഓഫ്
ഇന്തയയില് നിനള്ള സീനിയര് ഓഫീസറായ േഡൊ.െപര്ട്ടിെയ
സര്ക്കാര് ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന. 1974-ല് േഡൊ.െപര്ട്ടി നല്കേിയ
റിേപ്പാര്ട്ടിലും തടര്ന്ന് വകുപ്പില് നിനണ്ടായ നിര്േദ്ദേശത്തിലും
ചരിത്രവിഷത്തയത്തിലുള്ള
ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്മാണ്
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയ്ക്കു േയാഗയതയായി നിഷ്കര്ഷത്തിച്ചെിടള്ളത്. അതിനാല്
പ്രസ്തുത തസ്തികേയ്ക്കു േവണ്ട േയാഗയതയില് ഇളവു വരുത്തിയ 13.05.2014െല ജി.ഒ (എം.എസ്) നം.16/2014/CAD നമര് സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്
പുന:പരിേശാധിേക്കണ്ടതാെണനകോണന. ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി
പരിഹെരിക്കാനായി ഏര്െപ്പടുത്തിയ താല്ക്കാലികേ സംവിധാനമായി
മാത്രം പ്രസ്തുത ഉദ്യത്തരവ് പരിഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. മതിയായ
േയാഗയതയുള്ള ജീവനക്കാര് വകുപ്പില് ഇല്ലാെയങ്കെില് ചരിത്ര
വിഷത്തയത്തില് ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്മുള്ളവെര േനരിടള്ള നിയമനം വഴി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയില് നിയമിക്കാന ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
4.9

കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ഡെയറക്ടറേററ്റിലാണ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര് തസ്തികേയുള്ളത്. അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയുെട പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയായി പരിഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതായ ഈ
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തസ്തികേ കേഴിഞ്ഞ ആറു വര്ഷത്തമായി ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുന. ഡെയറക്ടറേററ്റിെല
കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗത്തിനു േനതൃതവം നല്േകേണ്ടേതാെടാപ്പം
െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലും മറ്റു രണ്ടു േമഖലാ ആര്െക്കവ്സിലുമുള്ള
കേണ്സര്േവഷത്തന േജാലികേളുടെട നിയനണവും നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ട
െകേമിസ്റ്റ് ആയ കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയുെട ഒഴിവ്
നികേത്തുന്നത
സംബന്ധിച്ചെ്
വകുപ്പുതലത്തില്
കോരയമായ
നടപടികേെളാനം സവീകേരിച്ചെതായി കോണന്നില്ല.
കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസറുെട
അഭാവത്തില്
രാസവസ്തുക്കള
അശാസ്ത്രീയമായി
വിനിേയാഗിക്കെപ്പടാന സാധയതയുണ്ട്. ഇത് പുന: സൃഷ്ടിക്കാനാവാത്ത
പുരാേരഖകേളുടെട നാശത്തിനിടയാക്കും. അതിനാല് ഡെയറക്ടറേററ്റിെല
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയുെട ഒഴിവ് നികേത്തുന്നതിനു
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
4.1O

അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലും മറ്റു രണ്ടു േമഖലാ
ആര്െക്കവ്സിലുമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയുള്ളത്. താല്ക്കാലികോടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തസ്തികേയില്
നിയമനം നടനവരുന്നത്.
ആെകേയുള്ള മൂന അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയില് രെണ്ടണ്ണവും ഒഴിഞ്ഞു
കേിടക്കുന.
എറണാകുളം േമഖലാ ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് മാത്രമാണ്
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേ നിലവിലുള്ളത്.
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ഡെയറക്ടറേററ്റില് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേ ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുന്നതിനാല് വകുപ്പില് നിലവിലുള്ള ഒേരെയാരു
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസെറ എറണാകുളം േമഖലാ
ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് നിനം േജാലിക്രമ വയവസ്ഥയില്
2010 മുതല്
ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിയമിച്ചെിരിക്കുന. ശരിയായ േമല്േനാട്ടമില്ലാെതയാണ്
േമഖലാ
ഓഫീസുകേളിെല
കേണ്സര്േവഷത്തന
വിഭാഗം
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നെതന ഇതില് നിന വയക്തമാകുന. രസതനത്തില്
ബിരുദ്മുള്ളവെര അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയില്
പി.എസ്.സി വഴി േനരിട നിയമിക്കുന്നതിനു വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി
സവീകേരിക്കണെമന്ന് ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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4.11

ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - I, ജൂനിയര് എഡെിറ്റര്
തസ്തികേകേളക്കു െപാതവായ സീനിേയാരിറ്റിയാണള്ളത്. ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ് - I െന്റ 4 തസ്തികേയും ജൂനിയര് എഡെിറ്ററിെന്റ ഒരു
തസ്തികേയുമാണ് വകുപ്പിലുള്ളത്. അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - I,
ജൂനിയര് എഡെിറ്റര് തസ്തികേകേള െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന
തസ്തികേയാണ്. ഈ െപാത സീനിേയാരിറ്റിയുെട അടിസ്ഥാനത്തില്
35700-75600 (18740-33680 പ്രീ റിൈവ്വസ്ഡെ്) ശമളെസ്കയിലുളള
സൂപ്രണ്ട്, ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേകേളില് പ്രേമാഷത്തന നല്കുന.
ബിരുദ്േയാഗയതയുള്ളവെര മാത്രെമ ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് പ്രേമാഷത്തനു
പരിഗണിക്കുനള.
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന്റ ചുമതലകേള :
റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റിെന്റ ഭാഗമായാണ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്കില്നിനം ബിരുദ്മുള്ളവര്ക്കു
നല്കുന്ന
പ്രേമാഷത്തന
ആണിത്.
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്
തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള
പ്രേമാഷത്തനായി
ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേ
പരിഗണിക്കുന്നില്ല. െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയായ
സൂപ്രണ്ട്, ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേകേള സമാനമായവയാണ്. എന്നാല്
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്
തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള
പ്രേമാഷത്തനു
ബിരുദ്േയാഗയതയുള്ള
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേ
പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നത അനീതിയാെണന പഠനടീം വിലയിരുത്തുന.
അതിനാല് ചരിത്രവിഷത്തയത്തില്
ബിരുദ്മുള്ള ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന
സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേെയ്ക്കാപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള
പ്രേമാഷത്തനു
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണന
ശുപാര്ശ
െചയ്യുന.
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന്റ പ്രധാന ചുമതലകേള ചുവെട േചര്ക്കുന:
➢ അേപക്ഷകേര്ക്ക് അവര് അവശയെപ്പടുന്ന മുറയ്ക്ക് േരഖകേളുടെട
പകേര്പ്പുകേള ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല നിര്വ്വഹെിക്കുകേ;
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➢ വിവരാവകോശനിയമപ്രകോരമുള്ള
അേപക്ഷകേളില്
മറുപടി
നല്കുന്നതവഴി ഇനഫര്േമഷത്തന ഓഫീസറായി പ്രവര്ത്തിക്കുകേ;
➢ സര്ക്കാരില്നിനം വിവിധ വകുപ്പുകേളില്നിനം േശഖരിക്കുന്ന
റിക്കാര്ഡുകേള സംബന്ധിച്ചെ വിവരങ്ങള നല്കുകേ;
➢

കേണ്സര്േവഷത്തന,
ഡെിജിറ്റൈവ്ലേസഷത്തന
േരഖകേള െതരെഞ്ഞടുക്കുകേ;

എന്നിവയ്ക്കായി

➢ സര്ക്കാര്
വകുപ്പുകേളുടെടയും
സവകോരയവയക്തികേളുടെടയും
ൈവ്കേവശമുള്ള
പുരാേരഖകേളുടെട
പുരാതനമൂലയം
ആവശയെപ്പടുേമാള കേണക്കാക്കുകേ;
➢ ഗേവഷത്തണവിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കാവശയമായ നിര്േദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ,
സംസ്ഥാനെത്ത ൈവ്ഹെസ്കൂള വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കായി െഹെറിേറ്റജ്
കേവിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു േനതൃതവം നല്കുകേ;
➢ പുരാേരഖകേള സംബന്ധിച്ചെ് അവേബാധമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി
പുരാേരഖകേളുടെട പ്രദ്ര്ശനം, െസമിനാര്, വര്ക്ക്േഷത്താപ്പ് എന്നിവ
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു ചുമതല വഹെിക്കുകേ;
➢ റിക്കാര്ഡെ്
മാേനജ്മെമന്റ്
സംഘടിപ്പിക്കുകേ;
4.12

സംബന്ധിച്ചെ്

പരിശീലനം

സൂപ്രണ്ട്
ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - I, ജൂനിയര് എഡെിറ്റര് തസ്തികേകേളില്നിനം
െപാതവായ സീനിേയാരിറ്റിയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് 35700-75600
(18740-33680 പ്രീ റിൈവ്വസ്ഡെ്) ശമളെസ്കയിലുളള
സൂപ്രണ്ട്
തസ്തികേയില് പ്രേമാഷത്തന നല്കുന.
പുരാേരഖവകുപ്പില് 5 സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ഡെയറക്ടറേററ്റില് രണ്ടു സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേ നിലവിലുണ്ട്. ഒരു തസ്തികേ
ഡെയറക്ടറേററ്റിെല (ഇ 1), (ഇ 2), (ജി), (പി &ഡെി), (ആര്.എം.2)
െസക്ഷനുകേളുടെട ഫയല് പരിേശാധിക്കുന്നതിനും മെറ്റാരു തസ്തികേ
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െസക്രേട്ടറിയറ്റിെല വിവിധ വകുപ്പുകേളില് നിനള്ള ഫയലുകേള
ഏെറ്റടുക്കുന്ന
ചുമതലയ്ക്കായും
വിനിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന.
തിരുവനന്തപുരം
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലും
എറണാകുളം,
േകോഴിേക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിെല േമഖലാ കോരയാലയങ്ങളിലും ഓേരാ
സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേ വീതമുണ്ട്. െസക്രേട്ടറിയറ്റിെല റിക്കാര്ഡ്സില് ഒരു
സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേയുണ്ട്. ചരിത്രത്തില് പരിജ്ഞാനമുള്ളവര്ക്കു മാത്രെമ
പുരാേരഖ വകുപ്പില് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടററുെട ചുമതല ഭംഗിയായി
നിര്വ്വഹെിക്കാന കേഴിയ. അതിനാല് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേയില്നിനം
ചരിത്രത്തില് ബിരുദ്മുള്ളവര്ക്കുമാത്രെമ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടററായി
പ്രേമാഷത്തന നല്കേിവന്നിരുനള.

4.13

എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
എഡെിേറ്റാറിയല് െസക്ഷെന്റ മുഴുവന ചുമതലയും നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ടത്
എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് ആണ്. കൂടാെത എഡെിേറ്റാറിയല്
വിംഗിെന്റ ഫയലുകേള എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് വഴി മാത്രെമ
േമലധികോരികേളക്കു നല്കോവൂവെവനം 08.10.1985 െല 1911/SA/81 E
നമര് ഓഫീസ് ഓര്ഡെര്
നിഷ്കര്ഷത്തിക്കുന. എഡെിേറ്റാറിേയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേയില് കേരാര് നിയമനമാണ് നടന
വന്നിരുന്നത്. 2000 മുതല് എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേയില് കേരാര് നിയമനവും നടന്നിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തില് കേഴിഞ്ഞ
ഒന്നര
പതിറ്റാണ്ടായി
ഈ
തസ്തികേ
ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുകേയാണ്.
റിക്കാര്ഡുകേള വര്ഷത്തക്രമത്തില് ബുക്ക് രൂപത്തിലാേക്കണ്ടതിെന്റ
ചുമതലയാണ് എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് നിര്വ്വഹെിക്കുന്നത്.
ചരിത്രത്തില്
ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്വും
പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് മുനപരിചയവുമുള്ളയാെള പി.എസ്.സി വഴി േനരിടള്ള
നിയമനപ്രകോരം
എഡെിേറ്റാറിേയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റായി
നിയമിക്കുന്നതിനു േവണ്ട നടപടി സവീകേരിക്കാനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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4.14

െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക്
പുരാേരഖ വകുപ്പില് ഒേരെയാരു െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേയാണള്ളത്.
സീനിയര് ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയായ െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക്
ഡെയറക്ടറേററ്റില് മാത്രമാണള്ളത്. (എ 1), (എ 2), (ജി), (പി.&.ഡെി)
സീറ്റുകേളുടെട േമല്േനാട്ടമാണ് െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് നിര്വ്വഹെിക്കുന്നത്.
അസിസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ്-I, ജൂനിയര് എഡെിറ്റര് തസ്തികേകേള
െഹെഡെ്
ക്ലാര്ക്കിെന്റ
പ്രേമാഷത്തന
തസ്തികേകേളാണ്.
െപാതസീനിേയാരിറ്റിയില് ഉദ്യളെപ്പടുന്ന യു.ഡെി ക്ലര്ക്ക്, അസിസ്റ്റന്റ്
ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ്
II,
എഡെിേറ്റാറിയല്
അസിസ്റ്റന്റ്
തസ്തികേകേളില്നിനം സീനിേയാരിറ്റി പരിഗണിച്ചൊണ് െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക്
തസ്തികേയിേലക്കു 27800-59400 (14620-25280 പ്രീ-റിൈവ്വസ്ഡെ്)
ശമള െസ്കയിലില് പ്രേമാഷത്തന നല്കുന്നത്.

4.15

യ .ഡെി .ക്ലാര്ക്ക് /അസിസ്റ്റന്റ്
എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ്

ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്

േഗ്രഡെ് -II/

എല്.ഡെി ക്ലര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയാണ് യു.ഡെി.ക്ലര്ക്ക്.
വകുപ്പിെല എല്.ഡെി. ക്ലാര്ക്കിന് െപ്രാേബഷത്തന ഡെിക്ലയര് െചയ്യാനും
യു.ഡെി
ക്ലര്ക്കായി
പ്രേമാഷത്തന
ലഭിക്കാനും
ഡെിപ്പാര്ടെമന്റല്
പരീക്ഷേയാെടാപ്പം തെന്ന സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 3
മാസെത്ത
എപ്പിഗ്രാഫി
െടസ്റ്റ്
പാസായിരിക്കണെമന്നത
നിര്ബന്ധമാണ്. ഇത്തരത്തില് എപ്പിഗ്രാഫി െടസ്റ്റ് പാസായേശഷത്തം
യു.ഡെി ക്ലാര്ക്കായി നിയമിക്കെപ്പടുന്നവര് ലിപി പരിജ്ഞാനവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട േജാലി അതായത്, പുരാേരഖകേളുടെട പകേര്െത്തഴുത്ത്
നിര്വഹെിക്കെപ്പടാനായി വിനിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതായി
കോണന്നില്ല.
ഇതര വകുപ്പുകേളിെലതേപെല ക്ലറിക്കല് േജാലി തെന്നയാണ് യു.ഡെി
ക്ലര്ക്കിനു സമാനമായ പുരാേരഖ വകുപ്പിെല അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ് - II തസ്തികേയിലുള്ളവരും െചയ്യുന്നത്. വകുപ്പില് ആെകേ 37
ക്ലറിക്കല് തസ്തികേയാണള്ളത്. 13 എല്.ഡെി ക്ലര്ക്കിന് 13 യു.ഡെി ക്ലര്ക്ക്
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തസ്തികേയുണ്ട്. ഇതിനുപരിയായി യു.ഡെി ക്ലര്ക്കിനു സമാനമായ 2520054000 (13210-22360 പ്രീ-റിൈവ്വസ്ഡെ്) ശമളെസ്കയിലില് 10
അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ്-II തസ്തികേയും 1 എഡെിേറ്റാറിയല്
അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേയുമുളെപ്പെട 11 തസ്തികേ കൂടി യു.ഡെി ക്ലാര്ക്കിനു
സമാനമായി
നിലനില്ക്കുന.
യു.ഡെി
ക്ലാര്ക്ക്,
അസിസ്റ്റന്റ്
ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ്-II, എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേകേളക്ക്
െപാതവായ സീനിേയാരിറ്റിയാണ നിലവിലുള്ളത്.
സാേങ്കെതികേമായി
അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - II, എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ്
എന്നിങ്ങെനയുള്ള സംജ്ഞകേളില് അറിയെപ്പട്ടാലും ഇവെയല്ലാംതെന്ന
എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയാണ്. അത്തരത്തില്
വീക്ഷിക്കുേമാള വകുപ്പിെല
എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്ക് യു.ഡെി.ക്ലാര്ക്ക്
അനുപാതം ശരിയായ രീതിയിലാെണന കോണന്നില്ല. എല്.ഡെി
ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേകേളുടെട എണ്ണവും എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന
തസ്തികേയായ യു.ഡെി ക്ലാര്ക്ക്/അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് II/എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേകേളുടെട എണ്ണവും 1:1
അനുപാതത്തില് തെന്ന നിലനിര്േത്തണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി
ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന
പ്രേമാഷത്തന
ഒഴിവുകേള
ഇത്തരത്തില്
ക്രമെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

4.16

അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - I, ജൂനിയര് എഡെിറ്റര്
െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്കില്നിനം പ്രേമാഷത്തന വഴി അസിസ്റ്റന്റ്
ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - I, ജൂനിയര് എഡെിറ്റര് എന്നീ തസ്തികേകേളിേലക്കു
30700-65400 (16180-29180 പ്രീ-റിൈവ്വസ്ഡെ്) ശമളെസ്കയിലില്
നിയമിക്കുന. അസിസ്റ്റന്റ് ആര്െക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - I െന്റ 4 തസ്തികേയും
ജൂനിയര് എഡെിറ്ററിെന്റ 1 തസ്തികേയും ഉദ്യളെപ്പെട 5 തസ്തികേയാണ് ഈ
വിഭാഗത്തിലുള്ളത്.
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4.17

േഫാേട്ടാഗ്രാഫര്
പുരാേരഖവകുപ്പില് ഒരു േഫാേട്ടാഗ്രാഫര് തസ്തികേയാണള്ളത്.
ൈവ്കേകോരയം
െചയ്യാന
ബുദ്ധ്ിമുടള്ളവിധം
െപാടിഞ്ഞുേപായ
റിക്കാര്ഡുകേളുടെട േകോപ്പികേള ൈവ്മേക്രാഫിലിം സാേങ്കെതികേവിദ്യയിലൂടെട
ഡെിജിറ്റല് ഇേമജര് വഴി ഗേവഷത്തണ വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്ക് പ്രദ്ര്ശിപ്പിക്കുകേ,
ൈവ്മേക്രാഫിലിം റീഡെറിലൂടെട കോണന്ന േരഖകേളുടെട പകേര്പ്പുകേള
ആവശയാനുസരണം
പ്രിന്റ് എടുത്തു നല്കുകേ എന്നിവ
േഫാേട്ടാഗ്രാഫറുെട ചുമതലയാണ്. േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക്കു പുറെമ നാഷത്തണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് നടത്തുന്ന 1½ മാസെത്ത റിേപ്രാഗ്രാഫി േകോഴ്സുമാണ
േയാഗയതയായി നിശ്ചയിച്ചെിരിക്കുന്നത്.

4.18

ൈവ്ലേബ്രേറിയന
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ഡെയറക്ടറേററ്റില് ഒരു ൈവ്ലബ്രേറി
പ്രവര്ത്തിക്കുനണ്ട്. േകോമണ് പൂളില് നിനള്ള ഒരു ൈവ്ലേബ്രേറിയനു
പുറെമ വകുപ്പില് നിനള്ള ഒരു അറ്റനഡെര് തസ്തികേയും ൈവ്ലബ്രേറിയില്
നിലവിലുണ്ട്.
പഠനത്തിനും ഗേവഷത്തണത്തിനുമുതകുന്ന അപൂര്വ്വങ്ങളായ
ബുക്കുകേള, ൈവ്കേെയഴുത്തുകേള, അച്ചെടിച്ചെവ എന്നിവയുെട േശഖരംതെന്ന
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ൈവ്ലബ്രേറിയില് സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുനണ്ട്. ഗേവഷത്തണ
ൈവ്ലബ്രേറിയുെട ഭാഗമായി 8497 ബുക്കുകേളുടം,
2014-2015
കോലഘട്ടത്തില് നിയമവകുപ്പുല് നിനം ലഭയമായതം ഇനംതിരിക്കലും
പട്ടികേെപ്പടുത്തലും നടനെകോണ്ടിരിക്കുന്നതമായ ഏകേേദ്ശം 3000
ബുക്കുകേളുടം,
സ്ഥലപരിമിതിമൂലം
െറേപ്പാസിറ്ററിയില്
സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്ന 10000 ബുക്കുകേളുടം, ഉദ്യളെപ്പെട 25000 ബുക്കുകേള
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ൈവ്ലബ്രേറി േശഖരത്തിലുണ്ട്.
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4.19

ഗാര്ഡെനര്
ഡെയറക്ടറേററ്റ്, െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി
രണ്ട് ഗാര്ഡെനർ തസ്തികേയുണ്ട്.
ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിലവിലുള്ളത്
പാര്ട്ട്-ൈവ്ടം ഗാര്ഡെനറും െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് നിലവിലുള്ളത്
ഫുള-ൈവ്ടം ഗാര്ഡെനറും ആണ്. എംപ്േളായ് െമന്റ് നിയമനമാണിത്.
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അദ്ധ്യായം 5
ഡെയറക്ടറേററ്റ്
5.1

പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ കേീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനം
ഏേകോപിപ്പിക്കുന്നത് പുരാേരഖ വകുപ്പ് ഡെയറക്ടറേററ്റ് ആണ്.
അഡ്മിനിേസ്ട്രേഷത്തന, കേണ്സര്േവഷത്തന, പബ്ലിേക്കഷത്തന, റിക്കാര്ഡെ്
മാേനജ്മെമന്റ്
എന്നീ
മുഖയവിഭാഗങ്ങളിലായി
ഡെയറക്ടറേററ്റ്
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന.

5.2

ഡെയറക്ടറേററ്റിെല വിവിധ െസക്ഷന/സീറ്റ് തിരിച്ചുള്ള വിഷത്തയവിനയാസം
താെഴ പറയും പ്രകോരമാണ്.
എസ്റ്റാബ്ലിഷത്ത് െമന്റ് 1 / (ഇ.1)
➢ പ്രിസര്േവഷത്തന സൂപ്പര്ൈവ്വസര്, െമനഡെര്, ൈവ്ബനഡെര്,
അറ്റനഡെര്, ലാസ്റ്റ്േഗ്രഡെ് ജീവനക്കാര്, പാര്ട്ട്-ൈവ്ടം-കേണ്ടിനജന്റ്
ജീവനക്കാര് ഒഴിെകേയുള്ള വകുപ്പിെല മറ്റു ജീവനക്കാരുെട നിയമനം,
പ്രേമാഷത്തന, സ്ഥലംമാറ്റം, െപനഷത്തന മുതലായ വിഷത്തയങ്ങള;
➢ പുരാേരഖ വകുപ്പ് ഡെയറക്ടറേററ്റിെല േമല് പ്രസ്താവിച്ചെ തസ്തികേകേള
ഒഴിെകേയുള്ളവയുെട ഭരണപരവും േസവനപരവുമായ കോരയങ്ങള,
േസവനപുസ്തകേങ്ങള ൈവ്കേകോരയം െചയ്യല്, ലീവ്, ജനറല്
േപ്രാവിഡെന്റ് ഫണ്ട്, േസ്റ്ററ്റ് ൈവ്ലഫ് ഇനഷത്തവറനസ്, ഗ്രൂപ്പ്
ഇനഷത്തവറനസ്, അച്ചെടക്ക നടപടി മുതലായ വിഷത്തയങ്ങള;
➢ വിവിധ െട്രയിനിംഗ് േപ്രാഗ്രാമുകേള
➢ വികേസനപദ്ധ്തികേളുടമായി ബന്ധെപ്പട്ട തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കല്
➢ വകുപ്പിെല ഇേന്റര്ണല് ആഡെിറ്റ് നടത്തല്;
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➢ എംേപ്ലായ് െമന്റ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന.ഒ.സി എന്നിവ നല്കേല്;
➢ േസ്റ്ററ്റ് ആന്റ് സേബാര്ഡെിേനറ്റ് സര്വീസസുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ഭരണപരമായ വിഷത്തയങ്ങള
➢ പഞ്ചിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷത്തയങ്ങള
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് - സൂപ്രണ്ട് ---> അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->
അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്
എസ്റ്റാബ്ലിഷത്ത് െമന്റ് 2 / (ഇ.2)
➢ വകുപ്പിെല
പ്രിസര്േവഷത്തന
സൂപ്പര്ൈവ്വസര്,
െമനഡെര്,
ൈവ്ബനഡെര്, അറ്റനഡെര്, ലാസ്റ്റ്േഗ്രഡെ് ജീവനക്കാര്, പാര്ട്ട്ൈവ്ടം-കേണ്ടിനജന്റ് ജീവനക്കാര്
എന്നിവരുെട നിയമനം,
പ്രേമാഷത്തന, സ്ഥലംമാറ്റം, െപനഷത്തന മുതലായ വിഷത്തയങ്ങള;
➢ േമല് പ്രസ്താവിച്ചെ തസ്തികേകേളുടെട ഭരണപരവും േസവനപരവുമായ
കോരയങ്ങള;
➢ േസവനപുസ്തകേങ്ങള ൈവ്കേകോരയം െചയ്യല്, ലീവ്, ജനറല്
േപ്രാവിഡെന്റ് ഫണ്ട്, േസ്റ്ററ്റ് ൈവ്ലഫ് ഈനഷത്തവറനസ്, ഗ്രൂപ്പ്
ഇനഷത്തവറനസ്, അച്ചെടക്ക നടപടി മുതലായ വിഷത്തയങ്ങള;
➢ പുരാേരഖകേളുടെട കേണ്സര്േവഷത്തനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷത്തയങ്ങള;
➢ േമല്പ്പറഞ്ഞ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അച്ചെടക്ക നടപടികേള;
➢ ഓഫീസ് െസകേയൂരിറ്റി
➢ എംേപ്ലായ് െമന്റ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന.ഒ.സി എന്നിവ നല്കേല്;
➢ ഔദ്യേദ്യാഗികേഭാഷത്ത നടപ്പാക്കല്
പുേരാഗതി റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കേല്;

-

സര്ക്കാരിനു

പ്രതിമാസ

➢ വകുപ്പിെന്റ പ്രതിമാസ പ്രവര്ത്തന റിേപ്പാര്ട്ട് അവേലാകേനം സര്ക്കാരിനു പുേരാഗതി റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കേല്;
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് -

സൂപ്രണ്ട് ---> അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->
അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്
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അക്കൗണ്ട്സ് 1 /(എ.1)
➢ കേയാഷത്ത്, കേയാഷത്ത് ബുക്ക്, ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു േരഖകേള എന്നിവയുെട
സൂക്ഷിക്കല്;
➢ ശമളം, അലവനസുകേള എന്നിവയുെട വിതരണം;
➢ ബഡ്ജറ്റ്
(േനാണ് പ്ലാന) തയ്യാറാക്കല്,അേലാട്ട്െമന്റ്,
ഫണ്ടുകേളുടെട റീ അേപ്രാപ്രിേയഷത്തന മുതലായവ;
➢ രസീതകേളുടം ഒടുക്കലും
➢ വകുപ്പിെല അക്കൗണ്ടുകേള ആഡെിറ്റ് െചയ്യല്
➢ െതാഴില് നികുതി, വരുമാന നികുതി
➢ േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ് റിക്കവറി
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് -

െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് ---> സൂപ്രണ്ട് --->
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് ---> അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്

അക്കൗണ്ട്സ് 2 /(എ.2)
➢ SPARK വഴി ശമള ബില് തയ്യാറാക്കലും ശമള ബില് രജിസ്റ്റര്
തയ്യാറാക്കലും
➢ കേണ്ടിജന്റ് ബില്, ജി.പി.എഫ് ബില്, റ്റി.എ.ബില് മുതലായവ
തയ്യാറാക്കലും അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകേള സൂക്ഷിക്കലും
➢ റ്റി.എ ബില്ലുകേളിലും മറ്റു ബില്ലുകേളിലും േമെലാപ്പ് ലഭയമാക്കുകേ
➢ േലാണകേളുടം അഡെവാനസുകേളുടം
➢ GPF, SLI, GIS, LIC, FBS മുതലായവ സംബന്ധിച്ചെ അക്കൗണ്ട്സ്,
പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കല്
➢ ശമള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കേല്
➢ െമഡെിക്കല് റീ-ഇംേപഴ്സ്െമന്റ്
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് - െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് ---> സൂപ്രണ്ട് --->
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്
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പ്പലാനിംഗ് & െഡെവലപ്െമന്റ് (പി & ഡെി )
➢ വകുപ്പിെല പ്ലാന സ്കീമുകേള
➢ ബഡ്ജറ്റ് (പ്ലാന) -തയ്യാറാക്കല്,അേലാട്ട്െമന്റ്, ഫണ്ടുകേളുടെട റീ
അേപ്രാപ്രിേയഷത്തന, പദ്ധ്തിെച്ചെലവുകേളുടെട ഓണ്ൈവ്ലന
പുേരാഗതി അവേലാകേനം
➢ പ്ലാന സ്കീമുകേള നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി - വര്ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പിനായുള്ള നിര്േദ്ദേശങ്ങളുടെട തയ്യാറാക്കല്
➢ േകേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധ്തികേളുടം േകേന്ദ്രസഹൊയവും
➢ പുരാേരഖകേളുടെട പ്രിസര്േവഷത്തന, കേണ്സര്േവഷത്തന
മുതലായവയ്ക്കാവശയമായ വസ്തുക്കള വാങ്ങല്.
➢ പുരാേരഖകേളുടെട കേമയൂട്ടൈവ്റേസഷത്തന
➢ എം.പി മാരുെട േകോണ്ഫറനസ് - വികേസനപദ്ധ്തികേളുടമായി
ബന്ധെപ്പട്ടവ
➢ വിവര സാേങ്കെതികേവിദ്യയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷത്തയയങ്ങളുടം
െവബ്സൈവ്സറ്റ് അപ്േഡെഷത്തനും
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് - െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് ---> സൂപ്രണ്ട് --->
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് ---> അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്

റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റ് 1 (അര് .എം .1)
➢ പുരാേരഖാ നയരൂപീകേരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷത്തയങ്ങള
➢ കേളക്ടറേററ്റ്, േകോടതികേള മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളില്നിനം
േരഖകേള നിര്ണ്ണയം നടത്തി ൈവ്കേവശെപ്പടുത്തല്
➢ റിക്കാര്ഡു മാേനജ്മെമന്റുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േപ്രാജക്ടുകേളുടം സ്കീമുകേളുടം
നടപ്പാക്കല്
➢ െസക്രേട്ടറിയറ്റ് െസല്ലാറില്നിനം മറ്റു േസ്റ്ററ്റ് അര്ൈവ്ക്കവ്സില്
നിനം റിക്കാര്ഡുകേള ലിസ്റ്റ് െചയ്തു ൈവ്കേമാറ്റം െചയ്യല്.
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➢ െട്രയിനിംഗ് േപ്രാഗ്രാം നടത്തിക്കലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചുമതലകേള
➢ െഹെറിേറ്റജ് വര്ക്ക്േഷത്താപ്പ്, െഹെറിേറ്റജ് അവാര്ഡെ് എന്നിവയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ചുമതലകേള
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് - സിസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് -1 ---> ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് --->
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->

അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്

റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റ് 2 (അര്.എം.2)
➢ റഫറനസ് ൈവ്ലബ്രേറി
➢ നിയമസാേചാദ്യം
➢ അേപക്ഷകേര്ക്കു േരഖകേളുടെട പകേര്പ്പ് ലഭയമാക്കുകേ
➢ റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റ്, കേണ്സര്േവഷത്തന െസക്ഷനുകേളുടെട
പ്രതിമാസ പ്രവൃത്തി പുേരാഗതി അവേലാകേനവും
െപാതവിഷത്തയങ്ങളുടം
➢ റിേപ്പാഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േജാലികേള
➢ ൈവ്മേക്രാഫിലിം, േരഖകേളുടെട ഡെിജിറ്റല് േകോപ്പികേള
മുതലായവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പ്രവൃത്തികേള
➢ േസവനാവകോശ നിയമം
➢ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളുടമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷത്തയങ്ങള
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് - അസിസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് -1 --->
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് ---> അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->
അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്

റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റ് 3 (അര്.എം.3)
➢ െറേപ്പാസിറ്ററികേളില് േരഖകേളുടെട നീക്കം സംബന്ധിച്ചെ േമല്േനാട്ടം
വഹെിക്കുകേ
➢ െറേപ്പാസിറ്ററികേളില് േരഖകേളുടെട വിനയാസം, ഭൗതികേ പരിേശാധന
എന്നിവയ്ക്ക് േമല്േനാട്ടം വഹെിക്കുകേ
➢ ഗേവഷത്തണ വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കും സര്ക്കാരിെന്റ ആവശയത്തിനും
േരഖകേള നല്കുകേ.
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➢ കേണ്സര്േവഷത്തനു േവണ്ടി േരഖകേള നല്കുകേ.
➢ ഡെയറക്ടറേററ്റിെല റിക്കാര്ഡെ് റൂമിെന്റ ചുമതല, റിക്കാര്ഡുകേള
ശരിയായി ക്രമീകേരിക്കലും വൃത്തിയാക്കലും
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് - അസിസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് -1 --->
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് ---> അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->
---> ഡെയറക്ടറര്

പബ്ലിേക്കഷത്തന & റിസര്ച്ചെ് (പി & ആര്)
➢ േരഖകേളുടെട പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവും അനുബന്ധ വിഷത്തയങ്ങളുടം
➢ ഗേവഷത്തണവിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കാവശയമായ നിര്േദ്ദേശം, അനുവാദ്ം
എന്നിവ നല്കുകേ
➢ പുരാേരഖ സംബന്ധിച്ചെ േബാധവല്ക്കരണം - േരഖകേളുടെട
പ്രദ്ര്ശനം, വര്ക്ക് േഷത്താപ്പുകേള, െസമിനാറുകേള എന്നിവ
സംഘടിപ്പിക്കല്
➢ പുരാേരഖ മയൂസിയം സ്ഥാപിക്കല് - സവാതനയസമര ചരിത്ര
മയൂസിയം, signature museum etc.
➢ അന്താരാഷ്ട്ര പുരാേരഖാ വാരാേഘാഷത്തം
➢ േസ്റ്ററ്റ് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് അൈവ്ഡെവസറി കേൗണ്സില്
➢ ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് െടക്നിക്കല് അൈവ്ഡെവസറി കേമ്മിറ്റി
➢ എഡെിേറ്റാറിയല് േബാര്ഡെ്/കേമ്മിറ്റി
➢ ബുക്കുകേളുടെടയും പ്രസിദ്ധ്ീകേരണങ്ങളുടെടയും സൂക്ഷിക്കല്, വില്പന
➢ വകുപ്പിെന്റ ഭരണ റിേപ്പാര്ട്ട്
➢ വിവിധ കേമ്മിറ്റികേളുടം േകോണ്ഫറനസുമായി ബന്ധപ്പട്ട വിഷത്തയങ്ങള
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് -

അസിസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് -1 --->
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് ---> അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് --->
അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്
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ജനറല് െസക്ഷന (ജി .െസക്ഷന )
➢ െപാതമരാമത്തു വകുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വകുപ്പിെന്റ െകേട്ടിടങ്ങളുടെട
കോലാകോലങ്ങളിലുളള അറ്റകുററപ്പണി
➢ വകുപ്പിെന്റ ൈവ്വദ്യുതി, െടലേഫാണ്, െവളളക്കരം മുതലായവ
➢ വാഹെനങ്ങ ള
➢ ഡെയറക്ടറേററ്റിെല േസ്റ്റാറും വിലപിടുപ്പുള്ള മറ്റു സാമഗ്രികേളുടം
➢ േസ്റ്റഷത്തനറി സാധനങ്ങളുടെടയും അച്ചെടിച്ചെ ഫാറങ്ങളുടെടയും
േശഖരണം, സൂക്ഷിക്കല്, വിതരണം
➢ അഗ്നേിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള
െപാതവായതം പലവിധ സവഭാവമുള്ളതമായ വിഷത്തയങ്ങള
ഫയല് റൂട്ടിംഗ് -

െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് ---> സൂപ്രണ്ട് --->
--->

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്

അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ---> ഡെയറക്ടറര്

തപാല് െസക്ഷന
➢ തപാലുകേള സവീകേരിക്കല്, രജിസ്റ്റര് െചയ്യല്, വിതരണം െചയ്യല്
➢ െഡെസ്പൊച്ചുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവ
➢ സ്റ്റാമ്പുകേളുടെടയും മറ്റും കേണക്കു സൂക്ഷിക്കല്
➢ കോളബുക്കില് േരാഖെപ്പടുത്തിയ ഫയലുകേള സൂക്ഷിക്കല്

5.3

ഡെയറക്ടറേററ്റിെല േമല്പ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്ലറിക്കല് സീറ്റിെലയും
േജാലിഭാരം
പഠനടീം
വിലയിരുത്തുകേയുണ്ടായി.
സര്ക്കാര്
മാനദ്ണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള േജാലി മാത്രെമയുള.
ഒരു സീറ്റിലും
അധികേേജാലി ഉദ്യള്ളതായി പഠനസംഘം കോണന്നില്ല. അതിനാല്
പുരാേരഖ ഡെയറക്ടറേററ്റില് അധികേ ക്ലറിക്കല് തസ്തികേയുെട ആവശയം
കോണന്നില്ല.
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5.4

പുരാേരഖ വകുപ്പില് രണ്ട് ഗാര്ഡെനർ തസ്തികേയുണ്ട്. ഇതില്
ഒെരണ്ണം
ഡെയറക്ടറേററ്റിലും
മെറ്റാെരണ്ണം
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലുമാണ്
വിനയസിച്ചെിരിക്കുന്നത്.
ഡെയറക്ടറേററ്റിലും
െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലും പറയത്തക്ക പൂേന്താട്ടം ഒനംതെന്നയില്ല.
അതിനാല് ഡെയറക്ടറേററ്റിലും െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലും നിലവിലുള്ള
ഗാര്ഡെനര്
തസ്തികേകേള
ഒഴിവാകുന്ന
മുറയ്ത്ത്
േമലില്
നികേേത്തണ്ടതില്ലാെയന്ന് ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

5.5

പുരാേരഖ വകുപ്പ് ഡെയറക്ടററുെട ഓഫീസ് സഹൊയിയായി ഒരു
ഡെേഫദ്ാര് തസ്തികേയുണ്ട്. ഓഫീസ് അറ്റനഡെന്റിെന്റ പ്രേമാഷത്തനായ
അറ്റനഡെര്
തസ്തികേയയ്ക്കു
സമാനമാണിത്.
ഡെയറക്ടറര്ക്കു
സമര്പ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഫയലുകേള രജിസ്റ്ററില് േരഖെപ്പടുത്തുന്ന ചുമതല
ഡെേഫദ്ാര്
നിർവ്വഹെിക്കുന്നതായി
കോണന.
ഡെയറക്ടറര്ക്കു
േകോണ്ഫിഡെനഷത്തയല് അസിസ്റ്റന്റ് അനുവദ്ിച്ചെിടള്ളതിനാല് പ്രസ്തുത
േജാലി ഡെേഫദ്ാര്
നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ട സാഹെചരയം കോണന്നില്ല.
ഡെേഫദ്ാര് തസ്തികേെയന്നത് കോലഹെരണെപ്പട്ടതാണ്. അതിനാല് ഈ
തസ്തികേെയ അറ്റനഡെര് എന പുനർനാമകേരണം െചയ്യാനായി ശുപാര്ശ
െചയ്യുന. കൂടാെത, ടി. അറ്റനഡെര് തസ്തികേെയ കേണ്സര്േവഷത്തന
വിഭാഗത്തിേലക്കു മാറ്റിയേശഷത്തം ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിലവിലുള്ളതില്നിനം
ഒരു ഓഫീസ് അറ്റനഡെന്റിെന ഡെയറക്ടററുെട ഓഫീസ് സഹൊയിയായി
നിയമിക്കുന്നതിനും ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

5.6

കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗം
ഡെയറക്ടറേററ്റിെല കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗത്തിെന്റ ചുമതല
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്ക്കാണ്.
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര് തസ്തികേയുെട പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയായി പരിഗണിക്കെപ്പേടണ്ട
ടി. തസ്തികേയില് സ്ഥിരനിയമനം നടത്തുന്നതിനു നാളിതവെര
നടപടികേെളാനം സവീകേരിച്ചെിട്ടില്ല. ഡെയറക്ടറേററ്റിെല കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്
തസ്തികേ
ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുന്നതിനാല്
എറണാകുളം
േമഖലാ ഓഫീസിെല അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസെറ
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താല്ക്കാലികേമായി
േജാലിക്രമീകേരണത്തിെന്റ
ഭാഗമായി
ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിയമിച്ചെിരിക്കുന.
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസെറ കൂടാെത 2 പ്രിസർേവഷത്തന സൂപ്പര്ൈവ്വസർ, 7 െമന്റര്, 4
ൈവ്ബന്റര്, 3 ലാസ്കര് തസ്തികേകേളുടം കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗത്തിലുണ്ട്.
ഡെയറക്ടറേററ്റില് േപപ്പര് റിക്കാര്ഡുകേള സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
െറേപ്പാസിറ്ററി ശരാശരി നിലവാരം പുലര്ത്തുന്നതായി കോണന.
കേണ്സര്േവഷത്തന േജാലികേളുടെട നിര്വ്വഹെണത്തിനായി പ്രേതയകേം
സ്ഥലവും
അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിടണ്ട്.
സംസ്ഥാനെത്ത
വിവിധ
വകുപ്പുകേളുടെടയും െസക്രേട്ടറിയറ്റിെലയും ഫയലുകേളാണ് ഇവിെട
സംരക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നത്.
ബ്രേിട്ടീഷ്ഭരണകോലെത്തയും
ജനായത്ത
ഭരണകോലെത്തയും റിക്കാര്ഡുകേള ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന. ശരിയായ
രീതിയില് ക്രമപ്രകോരം കേടലാസുേരഖകേള കേണ്സര്േവഷത്തന നടത്തി
സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
േകോടതി
വയവഹൊരങ്ങളക്കും
മറ്റുമായി
പുരാേരഖകേളക്ക് ആവശയമുണ്ടാകുേമാള മാത്രമാണ് ബന്ധെപ്പട്ട
േരഖകേളില് കേണ്സര്േവഷത്തന നടക്കുന്നത്.
ഉദ്യദ്ാഹെരണമായി,
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിെല െവള്ളെക്കട്ട് തടയുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി
അനധികൃത കേേയ്യറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ട ഓപ്പേറഷത്തന
അനന്ത പ്രാവര്ത്തികേമാക്കുന്നതിനു തിരുവനന്തപുരത്തിെന്റ പഴയ
നഗരഭൂപടം ആവശയമായി വന്നേപ്പാള മാത്രമാണ് ഡെയറക്ടറേററ്റിെല
കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗം ആയത പുന:സൃഷ്ടിച്ചെത്.
മുല്ലെപ്പരിയാര് ഡൊം കേരാര് േപാലുള്ള പല സുപ്രധാന േരഖകേളുടം
നശിച്ചുേപാകോെത
സംരക്ഷിേക്കണ്ടതള്ളതിനാല്
വിഷത്തയത്തിെന്റ
പ്രാധാനയമനുസരിച്ചെ് കേണ്സര്േവഷത്തന നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ടതണ്ട്.
5.7

റിേപ്രാഗ്രാഫി
ഡെയറക്ടറേററ്റിെല റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റിെന്റ ഭാഗമാണ്
റിേപ്പാഗ്രാഫി. റിേപ്പാഗ്രാഫിയില് ഒരു േഫാേട്ടാഗ്രാഫര് തസ്തികേ
മാത്രമാണള്ളത്. കോലപ്പഴക്കത്താല് േകോടായതം െപാടിഞ്ഞതമായ
ൈവ്മേക്രാ ഫിലിമിലാക്കിയ േരഖകേള ഗേവഷത്തകേര്ക്കായി ൈവ്മേക്രാഫിലിം
റീഡെര് വഴി കോണിക്കുന്നത േഫാട്ടാഗ്രാഫര് ആണ്.
ഇത്തരത്തില്
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ൈവ്മേക്രാഫിലിം വഴി കോണിക്കുന്ന േരഖകേളില് നിനം േകോപ്പികേള
ആവശയെപ്പട്ടാല്
ആയത
ഗേവഷത്തകേര്ക്കു
നല്േകേണ്ടതം
േഫാേട്ടാഗ്രാഫറുെട ചുമതലയാണ്.
5.8

പബ്ലിേക്കഷത്തന വിഭാഗം
പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചുമതല
വഹെിക്കുന്നത് എഡെിേറ്റാറിേയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് ആണ്. നാളിതവെര
വകുപ്പ് 29 ബുക്കുകേള പ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചെിടണ്ട്. ഈ തസ്തികേയില് കേരാര്
നിയമനമാണ് നടന വന്നിരുന്നത്. ചരിത്രത്തില് ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്വും
പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട്
മുനപരിചയവുമുള്ളയാെളയാണ് ഇപ്രകോരം നിയമിക്കുന്നത്. എന്നാല്
2000 മുതല് എഡെിേറ്റാറിയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേയില് കേരാര്
നിയമനവും നടന്നിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തില് കേഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി
ഈ തസ്തികേ ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുകേയാണ്. റിക്കാര്ഡുകേള വര്ഷത്തക്രമത്തില്
ബുക്ക് രൂപത്തിലാേക്കണ്ടതിെന്റ ചുമതലയാണ് എഡെിേറ്റാറിയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ടത്.
എഡെിേറ്റാറിേയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന്റ അഭാവത്തില് ദ്ീര്ഘകോലമായി വകുപ്പില്നിന്ന്
ബുക്കുകേള പ്രസിദ്ധ്ീകേരിക്കുന്നില്ല. എഡെിേറ്റാറിേയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേ
സ്ഥിരം
തസ്തികേയാക്കി
മാറ്റിയേശഷത്തം
ചരിത്രത്തില്
ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്വും
പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട്
മുനപരിചയവുമുള്ളയാെള
എഡെിേറ്റാറിേയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റായി
പി.എസ്.സി വഴി േനരിട നിയമിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
എഡെിേറ്റാറിേയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന സഹൊയിക്കാനായി ഒരു
എഡെിേറ്റാറിേയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേയുണ്ട്.
ഇത് എല്.ഡെി
ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയും യു.ഡെി ക്ലാര്ക്കിനു സമാനവുമാണ്.
വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചെ 29 ബുക്കുകേള െപാതജനങ്ങളക്കു ഡെയറക്ടറേററ്റ്,
േമഖലാ ഓഫീസുകേള എന്നിവിടങ്ങളില് നിനം വിലയ്ക്കു ലഭയമാണ്.
വില്പനയ്ക്കായുള്ള പുസ്തകേങ്ങള ഡെയറക്ടറേററ്റിലും േമഖലാ ഓഫീസുകേളിലും
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പ്രദ്ര്ശിപ്പിച്ചെിട്ടില്ല.
കൂടാെത, വില്പനയ്ക്കായി പ്രേതയകേ കേൗണ്ടറും
സജ്ജീകേരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഈ ബുക്കുകേള സംബന്ധിച്ചെ് േവണ്ടത്ര പ്രചാരം
നല്കുന്നതായി കോണന്നില്ല. ആയതിനാല് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചെ
വില്പനയ്ക്കായുള്ള പുസ്തകേങ്ങള ഡെയറക്ടറേററ്റിലും േമഖലാ ഓഫീസുകേളിലും
പ്രദ്ര്ശിപ്പിച്ചെിക്കുന്നതിനും അവയുെട വില്പനയ്ക്കായി പ്രേതയകേ കേൗണ്ടർ
സജ്ജീകേരിക്കുന്നതിനും വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി സവീകേരിക്കുന്നതിനും
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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അദ്ധ്യായം 6
റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
എറണാകുളം
6.1

െകോച്ചെി രാജയെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന പുരാേരഖകേളാണ് എറണാകുളം റീജി
യണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നത്. ഇതില് െകോച്ചെി,
കേണയന്നൂര്, മുകുനപുരം, തൃശ്ശൂര്, തലപ്പള്ളി, ചിറ്റൂര്, െകോടുങ്ങല്ലൂര്
താലൂടക്കുകേള ഉദ്യളെപ്പടുന. േപപ്പര് േരഖകേളക്കു പുറെമ താളിേയാല,
െചമ്പുതകേിട്, മുള എന്നീ മാധയമങ്ങളിലുള്ളതം വെട്ടഴുത്ത്, േകോെലഴുത്ത്,
പഴയ മലയാളം, ബ്രോഹ്മി എന്നീ ഭാഷത്തകേളിലുള്ളതമായ േരഖകേള ഇവിെട
സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന. കേടലാസുേരഖകേള, താളിേയാലകേള, െചേപ്പടുകേള,
മുളക്കരണം എന്നീ രൂപങ്ങളില് പുരാേരഖകേളുടം
ഗവര്ണര്
ജനറലായിരുന്ന വിലയം ബന്റിക്കിെന്റ ഭരണകോലെത്ത മുദ്രയുെട െമഴുകേ്
പകേര്പ്പും ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന.
കേടലാസുേരഖകേള
ഡെിപ്പാര്ടെമന്റ് േരഖകേള, ചരിത്ര േരഖകേള, മറ്റു േപപ്പര് റിക്കാര്ഡുകേള
എന്നിവ ഉദ്യളെപ്പട്ടതാണ് കേടലാസൂ േരഖകേള.
ഡെിപ്പാര്ടെമന്റ് േരഖകേളില് ട്രഷത്തറി, എൈവ്ക്സസ്, േപാലീസ്,
ജുഡെീഷത്തയല്,
വിദ്യാഭയാസം,
െപാതമരാമത്ത്, േഫാറസ്റ്റ് മുതലായ
വകുപ്പുകേള ഉദ്യളെപ്പടുന.
ചരിത്രേരഖകേളില് സീരിസ് ഫയലുകേള, ഹുക്കുംനാമ (െപ്രാക്ലേമഷത്തന),
റസിഡെന്റിെന്റ കേത്തുകേള,
ഉദ്യടമടികേള, ദ്ിവാെന്റ കേത്തിടപാടുകേള,
ഹുസൂര് െസക്രേട്ടറിയറ്റ് ഫയലുകേള, േപാര്ച്ചുഗീസ്, ഡെച്ചെ്, േപര്ഷത്തയന
െകോങ്കെിണി, മറാത്തി തടങ്ങിയ ഭാഷത്താടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഹെസ്തലിഖിതവും
അച്ചെടിച്ചെതമായ േരഖകേള, ഗാര്േസാണികേ് േരഖകേള, രായസം
ഉദ്യത്തരവുകേള, േദ്വസവം അക്കൗണ്ട്സ് റിക്കാര്ഡുകേള, െമഡെിക്കല്
ഓഫീസര് ബുക്ക്,
താലൂടക്ക് തിട്ടൂരം,
േകോഫീ എേസ്റ്ററ്റ് ബുക്ക്,
േതക്ക് പ്ലാേന്റഷത്തന, മലയാളം ഡെയറി റിക്കാര്ഡുകേള ഉദ്യളെപ്പടുന.
1993-ല് തടങ്ങി 1908 വെരയുള്ള വര്ഷത്തങ്ങളിെല കേടലാസു േരഖകേള
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3913 വാലയങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന.
മറ്റു േപപ്പര് റിക്കാര്ഡുകേളില് 1865 മുതല് 1949 വെരയുള്ള െകോച്ചെി
സര്ക്കാര് ഗസറ്റുകേള, 1949 മുതല് 1956 വെരയുള്ള തിരു-െകോച്ചെി
സര്ക്കാര് ഗസറ്റുകേള, 1956 മുതലുള്ള സര്ക്കാര് ഗസറ്റുകേള എന്നിവ
ഉദ്യളെപ്പടുന.
െകോച്ചെി സംസ്ഥാനത്ത െകോച്ചെി, കേണയന്നൂര്, മുകുനപുരം,
തൃശ്ശൂര്, തലപ്പള്ളി, ചിറ്റൂര്, െകോടുങ്ങല്ലൂര് താലൂടക്കുകേളിെല എഫ്.എം.ബി
െസ്കച്ചുകേളുടം െസറ്റില്െമന്റ് രജിസ്സറുകേളുടമുളെപ്പട്ട സര്േവ റിക്കാര്ഡുകേളുടം
എറണാകുളം കേളക്ടറേററ്റ്, േചര്ത്തല, അമലപ്പുഴ താലൂടക്കാഫീസുകേള,
െകോച്ചെി ആര്.ഡെി.ഒ ഓഫീസ് എന്നിവിങ്ങളിെല ആര്.ഡെിസ് ഫയലുകേള,
സവകോരയ േരഖകേളായ പാലിയം േരഖകേള, ഐ.എന. േമേനാന
കേളക്ഷനസ്, വി.െകേ.ആര്.േമേനാന കേളക്ഷനസ്, െകോച്ചെി രാജയത്തു
നടന്ന സ്മാര്ത്ത വിചാരങ്ങള
എന്നിവ സംബന്ധിച്ചെ സവകോരയ
േരഖകേളുടം േപപ്പര് റിക്കാര്ഡുകേളില് ഉദ്യളെപ്പടുന.
താളിേയാലകേള
താളിേയാലകേളില് ഭൂമി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടം നികുതി
വിവരങ്ങളുടം േരഖെപ്പടുത്തിയ ചുരുണകേള, ഒഴുകുകേള, ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങള
എന്നിവ ഉദ്യളെപ്പടുന.
എറണാകുളം േമാഖലാ ഓഫീസില്
താളിേയാലകേള ശരിയായി സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നില്ല. സ്ഥലപരിമിതി
നിമിത്തം താളിേയാലെകേടകേള (ചുരുണകേള) അലക്ഷയമായി റാക്കുകേളില്
വച്ചെിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ്യില്െപ്പട.
താളിേയാലകേള യഥാവിധി
സംരക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി ക്രേമണ അവയ്ക്കു നാശം
സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.
െചേപ്പടുകേള
ക്രിസ്തുവര്ഷത്തം 1625 മുതല് 1675 വെരയുള്ള കോലഘട്ടത്തില്
എഴുതെപ്പട്ട േരഖകേളാണിത്. െകോച്ചെി രാജാവും ഡെച്ചെ് ഈസ്റ്റ് ഇനഡെയാ
കേമനിയും തമ്മിലുള്ള 1663-ലുള്ള ഉദ്യടമടിയാണ് ഇതില് പ്രധാനം.
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മുളക്കരണം
മുളയില് നാരായം െകോെണ്ടഴുതിയ മുളക്കരണത്തില് പാട്ടം, പണയ
ഉദ്യടമടികേള എന്നിവയാണ് മുഖയവിഷത്തയം. വെട്ടഴുത്താണ് ലിപിയായി
ഉദ്യപേയാഗിച്ചെിരിക്കുന്നത്.

6.2

പഠനടീം റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് സനര്ശിക്കുന്ന േവളയില്
തൃശ്ശൂര് േകേരള സാഹെിതയ അക്കാദ്മി അങ്കെണത്തില് വച്ചെ് നടക്കുന്ന േദ്ശീയ
പുസ്തേകോത്സവേത്താടനുബന്ധിച്ചെ് പുരാേരഖ പ്രദ്ര്ശനത്തിനായി രണ്ടു
ജീവനക്കാെര വിനയസിച്ചെിരിക്കയായിരുന. ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാര്
സന്നിഹെിതരായിരുന.

6.3

റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സുകേള സൂപ്രണ്ടുമാരുെട ചുമതലയിലാണ്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ഒരു ഓഫീസ് േമധാവി എന്ന നിലയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് സൂപ്രണ്ടിന് വളെരയധികേം പരിമിതികേളുടണ്ട്.
നിലവില്
റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെല
ജീവനക്കാരുെട
ആകേസ്മികോവധി ഒഴിെകേയുള്ള അവധികേളുടെട അംഗീകോരം ഡെയറക്ടറര്
ആണ് നിര്വ്വഹെിക്കുന്നത്. ഓഫീസിെല േഫാണ് ബില് മുതലായവ
ഒടുക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരുെട പി.എഫ് വായ, റ്റി.എ മുതലായവയ്ക്കും
ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിനള്ള അംഗീകോരം ലഭയമാേക്കണ്ടി വരുന.
പ്രാേയാഗികേ തലത്തില് ഇത വളെരയധികേം ബുദ്ധ്ിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുനണ്ട്.

6.4
എറണാകുളം റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് റിക്കാര്ഡുകേള
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം വളെര പരിമിതമാണ്. ഇത് പുരാേരഖകേള
കൃതയമായി
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പരിമിതി സൃഷ്ടിക്കുന.
േരഖകേള
െപാടിയടിക്കുന്നതിനായി ലാസ്കറുെട ഒരു തസ്തികേ മാത്രമാണ് ഈ
ഓഫീസില്
അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിടള്ളത്.
ഇത്രയധികേം
പുരാേരഖകേള
യഥാസമയം
െപാടിയടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു
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ഒരു ലാസ്കര് തസ്തികേ അപരയാപ്തമാണ്.
അതിനാല് എറണാകുളം
റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് ഒരു ലാസ്കര് തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു
ശുപാര്ശ െചയ്യുന. താരതേമയന താളിേയാലകേളുടെട എണ്ണം എറണാകുളം
റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് കുറവായി കോണന. എന്നാല് ഉദ്യള്ളവ
ശരിയായി സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതായി കോണന്നില്ല.
താളിേയാലകേള
പലതം
െപാടിഞ്ഞ
നിലയില്
സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന.
േരഖകേള
േകേടാകോതിരിക്കാനായി ൈവ്തേമാള എന്ന രാസവസ്തു പുരട്ടിയ കേടലാസ്
േരഖകേളക്കിടയില് വയ്ക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്.
ഏെതങ്കെിലും ഒരു ഗേവഷത്തണ വിദ്യാര്ത്ഥി േരഖ ആവശയെപ്പട വരുന്ന
സനര്ഭത്തില് മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത േരഖയടങ്ങിയ വാലയം എടുക്കുന്നത്.
ഇത്തരം സനര്ഭത്തില് മാത്രമാണ് േരഖകേളില് കേണ്സര്േവഷത്തന
നടത്തുന്നത്. യഥാസമയം ചിട്ടേയാെട പുരാേരഖകേളുടെട േകേടുപാടുകേള
തീര്ക്കുന്നതിനായി സ്ഥിരം സംവിധാനം നിലവിലില്ലാെയനതെന്ന
പറയാം. സ്ഥല പരിമിതി നിമിത്തം ഇടയില് സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധം
റാക്കുകേള േചര്ത്തുവച്ചെിരിക്കുന. എല്ലാ റാക്കുകേളില് നിനം േരഖകേള
എടുക്കാന പറ്റിയ സാഹെചരയവുമില്ല. അതിനാല്ത്തെന്ന പല േരഖകേളുടം
െപാടിഞ്ഞുേപാകോനുള്ള സാധയത കോണന.
താളിേയാലകേളുടെട
ശാസ്ത്രീയ സംരക്ഷണത്തിനായി കോരയമായി ഒനം െചയ്തുകോണന്നില്ല.
കേണ്സര്േവഷത്തന
ചുമതല
നിര്വ്വഹെിക്കുന്നതിനായി
േമഖലാ
ഓഫീസുകേളില് ഓേരാ അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേ
നിലവിലുണ്ട്. എറണാകുളം േമഖലാ കോരയാലയത്തിെല അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസെറ
05.06.2010
മുതല്
േജാലിക്രമീകേരണത്തിെന്റ
ഭാഗമായി
ഡെയറക്ടറേററ്റിേലയ്ക്കു
മാറ്റിയിരിക്കയാണ്.
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസറുെട
അഭാവത്തില് ഈ ഓഫീസില് 05.06.2010 മുതല് കേണ്സര്േവഷത്തന
സംബന്ധിച്ചെ
േമല്േനാട്ടം
നടക്കുന്നില്ല.
പുരാേരഖകേളുടെട
സംരക്ഷണത്തിനായി
ഇരുപത്തിയഞ്ചില്പ്പരം
രാസവസ്തുക്കള
ഉദ്യപേയാഗിേക്കണ്ടി വരുനണ്ട്.
േരഖകേളുടെട കോലപ്പഴക്കം, സ്ഥിതി
എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചെ്
ഇവ
യഥാവിധി
പ്രേയാഗിക്കുവാന
അധികോരെപ്പടുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേ
ദ്ീര്ഘനാളായി നികേത്താതിരിക്കുന്നത് പഠനടീം അതീവ ഗൗരവമായി
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കോണന. േരഖകേളുടെട ശാസ്ത്രീയമായ സംരക്ഷണം പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ
പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ലക്ഷയമാണ്. എന്നാല് പുരാേരഖകേളുടെടയും
താളിേയാലകേളുടെടയും സംരക്ഷണം പുറംകേരാറുകോെര ഏല്പ്പിക്കുകേവഴി
ഈ കേര്ത്തവയത്തില്നിനം വകുപ്പ് പിനവാങ്ങുന്നതായി കോണന.
പുരാേരഖകേളുടെടയും താളിേയാലകേളുടെടയും സംരക്ഷണം പുറംകേരാറുകോെര
ഏല്പ്പിക്കുന്ന സാഹെചരയം ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.

6.5

മൂന േമഖലാ ഓഫീസുകേളില് ഓേരാ അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര് തസ്തികേയും ഡെയറക്ടറേററ്റില് ഒരു കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയുമാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്.
ഈ നാലു തസ്തികേകേളിലും
സ്ഥിരനിയമനം നടന്നിട്ടില്ല.
കേരാര് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമന
കോലാവധി നീട്ടി നല്കേിെക്കാണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. നിലവില് വകുപ്പില്
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയും എറണാകുളം ഒഴിെകേയുള്ള
േമഖലാ കോരയാലയങ്ങളില് അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയും
ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുകേയാണ്.
കേണ്സര്േവഷത്തനുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട്പുരാേരഖ വകുപ്പില്
ഇേപ്പാള നിലവിലുള്ള ഒേരെയാരു
െകേമിസ്റ്റ് എറണാകുളെത്ത അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയാണ്. ഈ
തസ്തികേയില്
േസവനം
െചയ്തുവന്നിരുന്ന
ജീവനക്കാരിെയയാണ്
േജാലി ക്രമീകേരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി
ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിയമിച്ചെിരിക്കുന്നത്. പുരാേരഖകേളുടെട ശാസ്ത്രീയമായ
സംരക്ഷണത്തിനു അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേ
അതയന്താേപക്ഷിതമാണ്. അതിനാല്
രസതനത്തില് ബിരുദ്ം
േനടിയവെര
മൂന
േമഖലാ
കോരയാലയങ്ങളിലും
അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയിേലക്കു
പി.എസ്.സി വഴി
നിയമിക്കുന്നതിനും
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയുെട പ്രേമാഷത്തനായി ഡെയറക്ടറേററ്റിെല കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര് തസ്തികേെയ പരിഗണിക്കുന്നതിനും ആവശയമായ നടപടികേള
വകുപ്പുതലത്തില് സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്
തസ്തികേയുെട
ശമളെസ്കയിലിനു
മുകേളിലുള്ള
ശമളെസ്കയിലാണ കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്.
എന്നാല് ഒമതാം ശമളപരിഷ്കരണ ഉദ്യത്തരവില് അസിസ്റ്റന്റ്
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കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്,
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേകേളക്കു 18740-33680 എന്ന സമാന ശമളെസ്കയിലാണ
നല്കേിയത്.
ഈ അപാകേത പത്താം ശമള പരിഷ്കരണത്തിലും
പരിഹെരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പത്താം ശമള പരിഷ്കരണത്തിലും അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്,
കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്
തസ്തികേകേളക്കു 18740-33680 എന്ന സമാന ശമളെസ്കയിലിനു
ആനുപാതികേ വര്ദ്ധ്നവായ 35700-75600 എന്ന ശമളെസ്കയിലാണ
അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒഴിവുള്ള ഡെയറക്ടറേററ്റിെല കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസറുെട തസ്തികേയില് എറണാകുളം േമഖലാ കോരയാലയത്തിെല
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസെറ േജാലിക്രമീകേരണത്തിെന്റ
ഭാഗമായി ഡെയറക്ടറേററ്റിെല കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസറുെട സ്ഥാനത്തു
നിയമിച്ചെിരിക്കുനെവങ്കെിലും സ്ഥിരനിയമനമുള്ള തസ്തികേയല്ലാത്തതിനാല്
പ്രേമാഷത്തന എന്ന നിലയ്ക്കു പരിഗണിക്കാനാവാത്ത സാഹെചരയമാണള്ളത്.
പുരാേരഖവകുപ്പിെല സൂപ്രണ്ട്, ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികേകേളക്കു
സമാനമായ 35700-75600 ശമളെസ്കയില് അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിടണ്ട്.
നീയമനാംഗീകോരവും
നല്കേിയിടണ്ട്.
പേക്ഷ
സ്ഥിരനിയമനം
അല്ലാത്തതിനാല്
ഗസറ്റഡെ്
പദ്വി
നല്കേിയിട്ടില്ല.
ഈ
സാഹെചരയങ്ങളകൂടി കേണക്കിെലടുത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്, കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് എന്നിവ സ്ഥിരം തസ്തികേകേള
ആക്കുന്നതിനും
രസതനത്തില് ബിരുദ്മുള്ളവെര അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയില് പി.എസ്.സി വഴി േനരിട
നിയമിക്കുന്നതിനും സര്വ്വീസ് സീനിേയാരിറ്റിയുെട അടിസ്ഥാനത്തില്
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്ക്കു പ്രേമാഷത്തന നല്കേി
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയില് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയയറക്ടറര്ക്കു
തലയമായ 42500-87000 ശമളെസ്കയില് നിയമിക്കുന്നതിനും ശുപാര്ശ
െചയ്യുന.
6.6

എറണാകുളം കേളേക്ട്രേറ്റ്, േചര്ത്തല താലൂടക്ക് ഓഫീസ്,
െകോച്ചെിയിെല ആര്.ഡെി.ഒ ഓഫീസ് മുതലായിടങ്ങളില്നിനം
ഏെറ്റടുത്തുകേഴിഞ്ഞേപ്പാള സ്ഥലപരിമിതി കൂടിയതായും ഇനി
ഏെറ്റടുക്കാന പറ്റാത്ത സാഹെചരയമാണ് നിലവിലുള്ളെതനം
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േഫാര്ട്ട്
േരഖകേള
േരഖകേള
സൂപ്രണ്ട്

അറിയിച്ചു.
6.7

േരഖകേള
ക്രമനമരിട്ട്
പകേര്ത്തിെയഴുതന്നതിന്
(ലിസ്റ്റിംഗ്
നടത്തുന്നതിന്) വയക്തമായ സമയേമാ മാനദ്ണ്ഡേമാ നിഷ്കര്ഷത്തിച്ചു
കോണന്നില്ല.
അെകേ 300 ബുക്കുകേള ഇനഡെക്സ് െചയ്യാനുെണ്ടനം
ഇവയില് ഏേഴാ എേട്ടാ എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇനഡെക്സ് െചയ്തതെതനം
സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.

6.8

െഹെഡെ്ക്ലാര്ക്കിെന്റ
പ്രേമാഷത്തന
തസ്തികേയായ
അസ്സിസ്റ്റന്റ്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് -1 തസ്തികേ ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികേയ്ക്കു
സമാനമാണ്. വകുപ്പില് ലിസ്റ്റ് െചേയ്യണ്ട റിക്കാര്ഡുകേള പരിേശാധിച്ചെ്
മുനഗണനാക്രമത്തില് ലിസ്റ്റ്െചേയ്യണ്ടവ റിക്കാർഡെ് മാേനജ്മെമന്റ്
വിഭാഗം ക്ലര്ക്കുമാര്ക്കും േപ്രാജക്ടറ് െട്രയിനീസിനും ൈവ്കേമാറുന. േകോടതി,
കേളക്ടറേററ്റ്, വിവിധ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകേള എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള
േരഖകേള നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ് ഇവയുെട മൂലയം കേണക്കാേക്കണ്ടത
ആസിസ്റ്റന്റ്ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് ആണ്.
ഇപ്രകോരം മുലയനിര്ണ്ണയം
നടത്തിയേശഷത്തം ഡെയറക്ടറര്ക്ക് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കുന.

6.9

എറണാകുളം റീജിയണല് ആര്െക്കവ്സിെല ഓേരാ ക്ലറിക്കല് സീറ്റും
പഠനവിേധയമാക്കി. അവിെട റിക്കാര്ഡെ് മാേനജ്മെമന്റുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
സൂക്ഷിച്ചെിടള്ള രായസം െറേക്കാര്ഡുകേള വിശദ്മായി വായിച്ചെ്
വിഷത്തയവിവരപട്ടികേ
തയ്യാറാക്കി
വരുന്നത
പഠനസംഘത്തിനു
േബാധയെപ്പട.
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അദ്ധ്യായം 7
െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
തിരുവനന്തപുരം
7.1

1887-ല് തിരുവിതാകൂറില് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട െസനട്രല്
െറേപ്പാസിറ്ററിയാണ്
നിലവിെല
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്.
തിരുവനന്തപുരം, െകോല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, േകോട്ടയം
ജില്ലകേളിലായി ഇതിെന്റ അധികോരപരിധി വയാപിച്ചെിരിക്കുന. െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെന്റ ഭരണച്ചുമതല നിര്വ്വഹ്ക്കുന്നത് സൂപ്രണ്ട് ആണ്.
സംസ്ഥാന
പുരാവസ്തു
വകുപ്പിനാല്
സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന
പൗരാണികേമായ േകോട്ടയുെട വടക്കു പടിഞ്ഞാെറ മൂലയിലുള്ള ഇരുനില
െകേട്ടിടത്തിലാണ് െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്തുവര്ഷത്തം 1500 – 1900 കോലഘട്ടത്തിനിടയില് പനേയാലയില്
എഴുതെപ്പട്ട
േരഖകേളാണ്
ഇവിെട
സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നത്.
എഷത്തയയിെലതെന്ന ഏറ്റവും വലിയ പനേയാല േശഖരമാണ്
ഇവിെടയുള്ളത്. 13,000 ചുരുണകേളാണ് ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിടള്ളത്.
എകേേദ്ശം 1000 ഓലകേള അടങ്ങിയതാണ് ഓേരാ ചുരുണയും.
വെട്ടഴുത്ത്, േകോെലഴുത്ത്, മലയാണ്മ, തമിഴ്, മലയാളം എന്നി
ഭാഷത്തകേളിലാണ് ഇവ എഴുതിയിടള്ളത്. ഓേരാ പനേയാലെക്കട്ടിലും
(ചുരുണയിലും)
പരസ്പെരം
ബന്ധമില്ലാത്ത
വിഷത്തയങ്ങളാണ്
പ്രതിപാദ്ിക്കുന്നത്.
പനേയാലകേള, മുളക്കരണം, െചേപ്പടുകേള,
കേടലാസുേരഖകേള എന്നിങ്ങെന നാലു വിധത്തിലുള്ള േരഖകേളാണ്
ഇവിെട സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നത്.

7.2

ക്രിസ്തുവര്ഷത്തം 1802 – 1837 കോലഘട്ടത്തിെല വസ്തു സംബന്ധമായ
േരഖകേള,
ഖജനാവു
സംബന്ധിയായ
വിവരങ്ങള,
തിരുവിതാംകൂറിെലയും െകോച്ചെിയിെലയയും ദ്ിവാനമാര് തമ്മിലുള്ള
കേത്തിടപാടുകേള,
പഴയ
തിരുവിതാംകൂര്
േസ്റ്ററ്റിെല
േകോടതി
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ഉദ്യത്തരവുകേള,
രാജ
ശാസനങ്ങള
മുതലായവ
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് സൂക്ഷിച്ചെിടണ്ട്.
ശ്രീ പദ്മനാഭസവാമി േക്ഷത്രം
സംബന്ധിച്ചെതം 3000 ചുരുണകേള അടങ്ങുന്നതമായ വിഖയാതമായ
മതിലകേം േരഖ ഇതില് പ്രധാനെപ്പട്ടതാണ്. പൗരാണികേ ലിപിയില്
എഴുതെപ്പട്ടതാകേയാല്
െപാതജനങ്ങളക്കും
ഗേവഷത്തണ
വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കും പ്രേയാജനെപ്പടത്തക്കവണ്ണം െമാഴിമാറ്റം െചയ്തത്
എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതം ശ്രമകേരമാണ്.
7.3

െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെല െറേപ്പാസിറ്ററി തികേച്ചും അശാസ്ത്രീയ
രീതിയിലാണ് സജ്ജീകേരിച്ചെിടള്ളത്. ഫസ്റ്റ് േഫ്ലാറില് സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന
െറേപ്പാസിറ്ററിയിേലക്ക് ആഗമന നിര്ഗമനങ്ങളക്കായി ഒെരാറ്റ വാതില്
മാത്രമാണള്ളത്. 1887-ല് നിര്മ്മിക്കെപ്പട്ട െകേട്ടിടവും വളെര
പഴക്കമുള്ളതാണ്.
സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ഏറ്റവും
ബൃഹെത്തായതം ഏഷത്തയയിെല തെന്ന ഏറ്റവും വലുതമായ പുരാേരഖകേളുടെട
േശഖരമാണ്
ഇവിെടയുള്ളത്.
നൂറ്റാണ്ടുകേള
പഴക്കമുള്ള
പനേയാലകേളാണ് ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നത്.
ഏെതങ്കെിലും
വിധത്തില് ഒരു അഗ്നേിബാധയുണ്ടായാല് െമാത്തം േരഖകേളക്കും
നാശമുണ്ടാകുന്ന
സാഹെചരയം
നിലനില്ക്കുന.
അടിയന്തിര
സാഹെചരയമുണ്ടായാല്
അഗ്നേിസുരക്ഷാവിഭാഗം
ജീവനക്കാര്ക്ക്
െറേപ്പാസിറ്ററിയില്
പ്രേവശിക്കുന്നതിനും
േരഖകേള
പുറെത്തത്തിക്കുന്നതിനും െറേപ്പാസിറ്ററിയിെല ഒറ്റവാതില് പരിമിതി
സൃഷ്ടിക്കുന. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്താന സാധിക്കാത്ത വിധം
സജ്ജീകേരിച്ചെിരിക്കുന്ന െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെന്റ െറേപ്പാസിറ്ററി
അടിയന്തിരമായി നവീകേരിക്കാന േവണ്ട നടപടി സവീകേരിക്കാന
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

7.4

െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെല കേണ്സര്േവഷത്തന വിഭാഗം
അടുത്തുള്ള പ്രേതയകേ െകേട്ടിടത്തിലാണ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. കുറ്റമറ്റ
ഭൗതികേ
സാഹെചരയമാെണങ്കെിലും
കേണ്സര്േവഷത്തനായുള്ള
രാസവസ്തുക്കള
പ്രേയാഗിക്കുന്നതിനു
േയാഗയതയുള്ള
ആരും
തെന്ന
േമല്േനാട്ടത്തിനായില്ല.
ഇതിനായി
അസിസ്റ്റന്റ്
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കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസറുെട സ്ഥിരം തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കാനും
രസതനം ഐശ്ചികേ വിഷത്തയമാെയടുത്ത് ബിരുദ്മുള്ളവെര പ്രസ്തുത
തസ്തികേയില് പി.എസ്. സി വഴി നിയമിക്കന്നതിനും േവണ്ട നടപടികേള
വകുപ്പ് സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്.
7.5

െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പൗരാണികേ
െകേട്ടിടത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്ത് േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ബുക്ക് മാര്ക്കിെന്റ
െസാൈവ്സറ്റി പ്രവര്ത്തിക്കുനണ്ട്. ടി. െസാൈവ്സറ്റിയുെട ഓഫീസില്
ഹെീറ്റര് മുതലായ ൈവ്വദ്യൂേതാപകേരണങ്ങള ഉദ്യപേയാഗിക്കുന്നതായി
അറിയുന.
ഈ െകേട്ടിടത്തിെന്റ മറ്റു വശങ്ങളിലും മുകേളിലെത്ത
നിലയിലും എളുടപ്പം തീ പിടിക്കാവുന്ന പുരാേരഖകേളുടം കേടലാസു േരഖകേളുടം
സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നതിനാല് അതീവ ജാഗ്രതേയാെട മാത്രെമ ൈവ്വദ്യുതി
ഉദ്യപേയാഗിക്കാവൂവ. ഈ സാഹെചരയം നിലനില്െക്ക അലക്ഷയമായി ഹെീറ്റര്
മുതലായവ ഉദ്യപേയാഗിക്കുന്നത് അതയന്തം ഗൗരവമായി പഠന സംഘം
കോണന. െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് േഡെ വാച്ചെ്മാന തസ്തികേ ഇല്ല.
അതിനാല് അവധി ദ്ിനങ്ങളില് പകേല് സമയത്ത്
വാച്ചെ്മാന
ഉദ്യണ്ടാകോറില്ല. ഇത്തരം സനര്ഭങ്ങളില് േസ്റ്ററ്റ് ബുക്ക് മാര്ക്കിെന്റ
െസാൈവ്സറ്റിയില്നിനം
പഴയ
കേടലാസും
മറ്റും
കൂട്ടിയിട
കേത്തിക്കാറുള്ളതായി ജീവനക്കാര് അറിയിച്ചു.
ജീവനക്കാരുെട
അസാന്നിദ്ധ്യത്തില് െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിേനാടു േചര്ന്ന് തീ
കൂടന്നത്
ഗുരുതര
പ്രതയാഘാതം
സൃഷ്ടിക്കും.
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെന്റ മുനഭാഗത്ത് വലിയ െമാൈവ്ബല് യണിറ്റുകേള
പാര്ക്ക് െചയ്തതിരിക്കുന്നതം മെറ്റാരു വാഹെനം പാര്ക്കു െചയ്യാനായി
പ്ലാസ്റ്റികേ് ഷത്തീറ്റ് വലിച്ചുെകേട്ടിയിരിക്കുന്നതം പഠനസംഘം േനരിട
കോണകേയുണ്ടായി. െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിേനാടു േചര്ന്ന് മറ്റു
സ്ഥാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാഹെചരയം ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
അതിനാല് െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് േകോംപൗണ്ടില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
േകേരള
േസ്റ്ററ്റ്
ബുക്ക്
മാര്ക്കിെന്റ
െസാൈവ്സറ്റിെയ
തല്സ്ഥാനത്തുനിനം
മാറ്റുന്നതിനു
വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി
സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്. കൂടാെത പുരാേരഖകേളുടെട സംരക്ഷണത്തിനായി
അവധി ദ്ിനങ്ങളില് പകേല് സമയത്തും വാച്ചെ്മാന ഉദ്യറപ്പാക്കാനായി
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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7.6

െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െകേട്ടിടത്തിെന്റ
മധയഭാഗത്തായി
െചറിെയാരു
േക്ഷത്രം
സ്ഥിതി
െചയ്യുന.
േക്ഷത്രത്തിെന്റ
നാലു
വശങ്ങളിലുമായി
പുരാേരഖകേള
സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നതിനാല് ദ്ീപത്തില്നിനള്ള തീ മറ്റിടങ്ങളിേലയ്ക്കു
പടരാതിരിക്കാനായി വളെരയധികേം ജാഗ്രത പുലര്േത്തണ്ടതാണ്.
ദ്ീപം കേത്തിക്കുന്നവര്തെന്ന ദ്ീപനാളം യഥാസമയം അണച്ചുെവന
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടവിധം നടപടി സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്.

7.7

െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് സൂക്ഷിച്ചെിടള്ള േരഖകേള പലതം
പ്രാചീന ലിപിയിലുള്ളവയാണ്. ഇവ വായിച്ചു അര്ത്ഥം ഗ്രഹെിക്കുന്നതിനു
ലിപി പരിചയത്തില് പ്രേതയകേ പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ചെവരുെട േസവനം
ആവശയമാണ്.
ഇത്തരത്തില്
ചുരുണകേളുടെട
ലിപിമാറ്റം,
പകേര്ത്തിെയഴുത്ത്, ഇനഡെക്സ് തയ്യാറാക്കല്
തടങ്ങിയ േജാലി
നിര്വ്വഹെിക്കുന്നതിനായി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനേസ്ലേറ്റർ തസ്തികേയില് കേരാര്
നിയമന വയവസ്ഥയില് 3 േപെര നിയമിച്ചെിരിക്കുന. മലയാള ഭാഷത്തയില്
ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം, മാനുസ്ക്രിപ്േറ്റാളജിയില് എം.ഫില്, പി.എച്ചെ്.ഡെി
(മലയാളം)
എന്നിവയാണ് േയാഗയതയായി നിശ്ചയിച്ചെിരിക്കുന്നത്.
08.05.2012-െല സ.ഉദ്യ(സാധാ)നം. 266/2012/സി.എ.ഡെി നമര്
സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവു പ്രകോരം ഈ തസ്തികേയില് നിയമിക്കെപ്പട്ടവര്ക്ക്
10790-18000 രൂപ ശമള െസ്കയില് അനുവദ്ിച്ചെിരുന. എന്നാല്
നിലവില് സമാഹൃത േവതനമായി പ്രതിമാസം 35000 രൂപ യാണ
നല്കുന്നത്.

7.8

മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനേസ്ലേറ്റർമാര്ക്കു ട്രാനേസ്ലേഷത്തനായി ചുരുണകേള
നല്കുന്നതിേനാ
മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനേസ്ലേറ്റർമാര് െചയ്യുന്ന േജാലി
പരിേശാധിക്കുന്നതിേനാ തിരുത്തുന്നതിേനാ യാെതാരു സംവിധാനവും
വകുപ്പില് ഇല്ല. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനേസ്ലേറ്റർ നിര്വ്വഹെിക്കുന്ന േജാലിയില്
എെന്തങ്കെിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചൊല് അത് തിരുത്തുന്നതിനു പ്രാപ്തരായ
ആരും തെന്ന വകുപ്പില് ഇേപ്പാള നിലവിലില്ല.
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7.9

തിരുവനന്തപുരം െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്ന
താളിേയാലകേളില്
ഉദ്യളെക്കാള്ളുന്ന
വിഷത്തയങ്ങെള
സാധാരണ
ജനങ്ങളക്കു പകേര്ന നല്കോന പ്രാഗല്ഭയമുള്ള ജീവനക്കാര് ഇേപ്പാള
വകുപ്പില് ഇല്ലാെയനള്ളത വസ്തുതയാണ്.
ഈ േപാരായ
താളിേയാലേരഖകേളുടെട ലിപയന്തരണവും പരിഭാഷത്തയും നിര്വ്വഹെിക്കാന
തടസ്സമാകുന. ഭൂസവത്തിെന സംബന്ധിച്ചെ വിവിധ ഒഴുകേ് േരഖകേളുടെട
പകേര്പ്പുകേളുടം പരിഭാഷത്തയും ആവശയെപ്പടെകോണ്ട് സവകോരയ വയക്തികേളുടം
വിവിധ േകോടതികേളുടം വകേപ്പിെന നിരന്തരമായി സമീപിക്കുനെണ്ടങ്കെിലും
േയാഗയരായ ജീവനക്കാര് ഇല്ലാത്തതമുലം ആയത കോരയക്ഷമമായി
നിര്വ്വഹെിക്കാനാവാത്ത സാഹെചരയമാണള്ളത്.

7.1O

താളിേയാല റിക്കാര്ഡുകേള ൈവ്കേകോരയം െചയ്യാന പ്രാചീന
ലിപികേളില് പ്രാവീണയമുള്ളവെര വകുപ്പ് േനരിട നിയമനം െചയ്യുന്ന
രീതിയായിരുന മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്.
പി.എസ്.സി തയ്യാറാക്കുന്ന
െപാത
റാങ്കുലിസ്റ്റില്നിനം
എല്.ഡെി.ക്ലാര്ക്കുമാെര
വകുപ്പില്
നിയമിച്ചുതടങ്ങിയത് 1974 മുതലാണ്.
പി.എസ്.സി വഴി
നിയമിതരാകുന്ന ജൂനിയര് ക്ലര്ക്കുമാര്ക്ക് െപ്രാേബഷത്തന കോയളവില്
പ്രാചീന ലിപികേെള സംബന്ധിച്ചെ്
അതയാവശയ പരിശീലനം
നല്കുനണ്ട്. എന്നാല് ഈ വകുപ്പില് നിര്വ്വഹെിക്കാനുള്ള േജാലിയുമായി
താരതമയെപ്പടുത്തുേമാള ഈ പരിശീലനം തീെര അപരയാപ്തമാണ്.
കൂടാെത, ഇത്തരത്തില് എപ്പിഗ്രാഫി െട്രയിനിംഗ് കേിട്ടിയ ക്ലര്ക്കുമാര്
ലിപിമാറ്റം
സംബന്ധിച്ചെ
േജാലികേള
നിര്വ്വഹെിക്കുന്നതിനായി
നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നതായി പഠനസംഘം കോണന്നില്ല.
ക്ലറിക്കല്
സംബന്ധമായ േജാലികേള നിര്വ്വഹെിക്കാന മാത്രമായി ക്ലര്ക്കുമാരുെട
േസവനം പരിമിതെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അേത സമയം നിര്ദ്ദേിഷ്ട
അക്കാദ്മികേ് േയാഗയത േനടിയ െപ്രാഫഷത്തണല് ജീവനക്കാെര
മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനേസ്ലേറ്റർ തസ്തികേയില് സ്ഥിരം നിയമനം നടത്തുന്നതിനു
വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി സവീകേരിക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്
ട്രാനേസ്ലേറ്ററുെട സ്ഥിരം തസ്തികേ (3 എണ്ണം) ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
ഇപ്രകോരം നിയമന നടപടികേള സവീകേരിക്കുേമാള മലയാള ഭാഷത്തയില്
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ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം, മാനുസ്ക്രിപ്േറ്റാളജിയില് എം.ഫില്, പി.എച്ചെ്.ഡെി
(മലയാളം)
എന്നിവ
അതയാവശയ
േയാഗയതയായി
നിശ്ചയിക്കുന്നേതാെടാപ്പം അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില് താളിേയാലകേള
ൈവ്കേകോരയം െചയ്തുള്ള പരിചയെമന്നത് അഭിലഷത്തണീയ േയാഗയതയായും
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്.

7.11

പുരാേരഖകേളുടെട കേണ്സര്േവഷത്തന എന്നത് പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ
പ്രധാന ലക്ഷയമാെണങ്കെിലും നിരുത്തരവാദ്പരമായ രീതിയിലാണ്
ആയത നിര്വ്വഹെിക്കെപ്പടുന്നത്. പഠനസംഘം കേെണ്ടത്തിയ ചില
േപാരായകേള ചുവെട േചര്ക്കുന.
• കേണ്സര്േവഷത്തന
സംബന്ധമായ
രാസവസ്തുക്കള
ഉദ്യപേയാഗിക്കുവാന േയാഗയരായ അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര് തസ്തികേയില് മതിയായ ജീവനക്കാരില്ല.
• നൂറ്റാണ്ടുകേള പഴക്കമുള്ളതം അതീവ സൂക്ഷ്മതേയാെട ൈവ്കേകോരയം
െചേയ്യണ്ടതമായ ചുരുണകേളുടെട വൃത്തിയാക്കല് സംബന്ധിച്ചെ
േജാലി യാെതാരു ഉദ്യത്തരവാദ്ിത്തവും ആവശയമില്ലാത്ത പുറം
കേരാറുകോെര ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.
• പുരാേരഖകേളുടെട പ്രാധാനയം, കോലപ്പഴക്കം എന്നിവ തിട്ടെപ്പടുത്തി
കേണ്സര്േവഷത്തനു മുനഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു സംവിധാനമില്ല.
• മാപ്പ് (Map) േപാലുള്ള െപാടിഞ്ഞിളകേിയ േരഖകേളുടെട
കേണ്സര്േവഷത്തന നടത്തുന്നതിന് േരഖയുെട ഒേരാ കേീറീയ ഭാഗവും
സൂക്ഷ്മമായി യഥാസ്ഥാനത്തു തെന്ന സ്ഥാപിേക്കണ്ടതണ്ട്.
ഇത്തരത്തില്
കേീറിയ
ഭാഗങ്ങള
കൂട്ടിേച്ചെര്ക്കുന്നതിനു
പ്രാപ്തരായവര് വകുപ്പില് വിരളമാണ്.
• ജീവനക്കാര്ക്ക് കേണ്സര്േവഷത്തന
െട്രയിനിംഗ് ലഭിക്കുന്നില്ല.

സംബന്ധമായി

മതിയായ

• േകോഴിേക്കാട്,
എറണാകുളം
എന്നിവിടങ്ങളിെല
േമഖലാ
കോരയാലയങ്ങളില്
കേണ്സര്േവഷത്തന
നടത്തുന്നതിനായി
മതിയായ സ്ഥല സൗകേരയം ഇല്ല
52

അദ്ധ്യായം 8
റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
േകോഴിേക്കാട്

8.1

േകോഴിേക്കാട് സിവില് േസ്റ്റഷത്തനില് പ്രവര്ത്തിച്ചുെകോണ്ടിരിക്കുന്ന
സ്ഥാപനം 1966-ല് േകോഴിേക്കാട് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് എന്ന േപരില്
രൂപീകൃതമായതാണ്.
മലബാര് േമഖലയിെല പുരാേരഖകേള
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി
1966-ല്
രൂപീകൃതമായ
േകോഴിേക്കാട്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് 1975-ല് റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് എന്ന േപരില്
പുനര്നാമകേരണം െചയ്യെപ്പട.

8.2

േകോഴിേക്കാട് റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്ന പ്രധാന
േരഖകേള ചുവെട േചര്ത്തിരിക്കുന.
മദ്രാസ് േബാര്ഡെ് ഓഫ് റവനയൂ െപ്രാസീഡെിംഗ്സ്
മലബാര് ജില്ലാ കേളക്ടററുടെട 1850-1956 കോലഘട്ടത്തിെല ആര്.ഡെിസ്
ഫയലുകേള
മലബാറിെല സര്െവ്വ െസറ്റില്െമന്റ്, റീ െസറ്റില്െമന്റ് രജിസ്റ്ററുകേള
ഇനാം രജിസ്റ്ററുകേള
സര്െവ്വ മാപ്പുകേള
ഗസറ്റുകേള
ജുഡെീഷത്തയല് െറേക്കാര്ഡുകേള
അപൂര്വ്വമായ പുസ്തകേങ്ങളുടെട വിപുലമായ േശഖരം
അഡ്മിനിേസ്ട്രേഷത്തന - െസനസസ് റിേപ്പാര്ടകേള
മാനവലുകേള, െറഗുേലഷത്തനുകേള തടങ്ങിയവ
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8.3

േകോഴിേക്കാട് റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് േഭദ്െപ്പട്ട രീതിയുലുള്ള
റിക്കാര്ഡെ് റൂം ഉദ്യണ്ട്. സര്െവ്വ മാപ്പുകേളുടെട ഡെിജിറ്റൈവ്ലേസഷത്തനും
നടനെകോണ്ടിരിക്കുന്നതായി
പഠനസംഘത്തിനു
കോണാനായി.
എന്നാല് കേണ്സര്േവഷത്തനുള്ള സ്ഥലവും സൗകേരയവും വളെര
കുറവാണ്.
കേണ്സര്േവഷത്തെന്റ േമല്േനാട്ടം നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ട
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയും ദ്ീര്ഘകോലമായി
ഒഴിഞ്ഞുകേിടക്കുന.

8.4

ഗേവഷത്തകേര്ക്കും പകേര്പ്പ് അേപക്ഷകേര്ക്കും ആവശയമായ
റിക്കാര്ഡുകേളക്കു േവണ്ടി തിരച്ചെില് നടത്തുന്നതിനും ആവശയമായ
േരഖകേളുടെട േഫാേട്ടാേകോപ്പി എടുക്കുന്നതിനും റിക്കാര്ഡുകേള െപാടി
തടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി ഈ ഓഫീസില് ഒരു ലാസ്കര് തസ്തികേ
മാത്രമാണള്ളത്.
േകോഴിേക്കാട്,
എറണാകുളം
റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സുകേളില് ഓേരാ ലാസ്കര് തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

8.5

പാലക്കാടു മുതല് വടേക്കാടള്ള 6 ജില്ലകേളില്നിനള്ള െപാതജനങ്ങള
പുരാേരഖ സംബന്ധിച്ചെ വിവരേശഖരണത്തിനായി ഈ ഓഫീസിെന
ആശ്രയിക്കുന. 2015 കേലണ്ടര് വര്ഷത്തത്തില് േകോപ്പി നല്കുന്നതിനായി
439 അേപക്ഷകേള ഈ ഓഫീസില് ലഭിച്ചെിടണ്ട്.
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8.6

വിവിധ സര്ക്കാര് ആഫീസുകേളിെല ശാശവതമൂലയമുള്ള േരഖകേള
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനുമുമ് മൂലയനിര്ണ്ണയം നടേത്തണ്ടതണ്ട്.
േകേരള
മയൂസിയവും പുരാേരഖാ വകുപ്പുമായി ഉദ്യണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രം
അനുസരിച്ചെ്
െപാതേരഖകേളുടെട
മൂലയനിര്ണ്ണയത്തിനായി
എറണാകുളെത്ത േമഖലാ ഓഫീസില് 6 േപെരയും േകോഴിേക്കാട്
േമഖലാ ഓഫീസില് 3 േപെരയും േപ്രാജക്ടറ് െട്രയിനികേളായി
നിയമിച്ചെിടണ്ട്. ഇവര് തൃപ്പൂണിത്തുറയിെല െസന്റര് േഫാര് െഹെറിേറ്റജ്
സ്റ്റഡെീസില് നിനം െട്രയിനിംഗ് കേഴിഞ്ഞവരാണ്. െപാതേരഖകേളുടെട
ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ േപ്രാജക്ടറ് െട്രയിനികേളുടെട ചുമതലെയങ്കെിലും
മൂലയനിര്ണ്ണയമാണ് ശരിക്കും നിര്വഹെിേക്കണ്ടത്.
ഇവർ െസലക്ടറ്
െചയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചൊണ്
പുരാേരഖ
വകുപ്പ്
വിവിധ
കേളേക്ട്രേറ്റുകേളില്നിന്ന് േരഖകേള ഏെറ്റടുക്കുന്നത്. ഡെി.ഡെിസ് ഫയലുകേള
ക്രമമായി നമരിട്ട് ലിസ്റ്റ് െചയ്യുകേയല്ലാെത േപ്രാജക്ടറ് െട്രയിനികേള
മൂലയനിര്ണ്ണയം നടത്തുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തില് ഓഫീസിെല േരഖകേള
പുരാേരഖ വകുപ്പ് സവീകേരിക്കുന്നതിനായി അേക്നാളജ് എന്ന നിലയില്
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. തല്ഫലമായി പുരാേരഖാ
മൂലയമില്ലാത്ത േരഖകേെളയും ഏെറ്റടുേക്കണ്ടിവരുന. ഇത്തരത്തില്
വകുപ്പിെന്റ
കോതലായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള
േപ്രാജക്ടറിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് വിഷത്തയത്തിെന്റ പ്രാധാനയേമാ പുരാേരഖാമൂലയേമാ
മനസ്സിലാക്കാത്തവെര ഏല്പ്പിക്കുന്നത ശരിയായ പ്രവണതയല്ല. മറ്റു
വകുപ്പുകേളക്കാവശയമില്ലാത്തതം
പുരാേരഖാ
മൂലയമില്ലാത്തവയുമായ
േരഖകേളുടം ആര്.ഡെിസ് എന്ന കോരണത്താല് പുരാേരഖവകുപ്പിനു
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വരുന.
ഏെറ്റടുത്ത േരഖകേളതെന്ന യഥാവിധി
കേണ്സര്േവഷത്തനു വിേധയമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പരിമിതമായ
സൗകേരയങ്ങെള ഇേപ്പാള വകുപ്പിനുള. ഈ സാഹെചരയത്തില്
പ്രാധാനയമില്ലാത്ത േരഖകേള സൂക്ഷിേക്കണ്ട അവസ്ഥ ഭാവിയില്
ഭവിഷത്തയത്തുകേളക്കിടയാക്കും. േരഖകേള എെറ്റടുക്കുന്ന
കോരയത്തില്
സൂപ്പര്ൈവ്വസറി തസ്തികേയുെട അഭാവം
ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
ഇത്തരത്തില്
േരഖകേള
ഏെറ്റടുക്കുന്നത്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന്റ
േമല്േനാട്ടത്തിലായിരിക്കണെമന്ന് പഠനസംഘം ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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8.7

പുരാേരഖ
വകുപ്പിെന്റ
ഡെയറക്ടറേററ്റ്,
േമഖലാ
ഓഫീസുകേള
എന്നിവിടങ്ങളിലായി 37 ക്ലറിക്കല് തസ്തികേ നിലവിലുണ്ട്. അവയുെട
വിനയാസം ചുവെട െകോടുക്കുന.
തസ്തികേ

നിയമന
രിതി

എല്.ഡെി ക്ലര്ക്ക്

േനരിടള്ള
നിയമനം

സീനിയര് ക്ലര്ക്ക്/
അസി. ആര്ൈവ്ക്കവി
സ്റ്റ് േഗ്രഡെ് II
എഡെിേറ്റാറിയല്
അസിസ്റ്റന്റ്

ഡെയറ
ക്ടറേററ്റ്

എല്.ഡെി
ക്ലര്ക്കിെന്റ
പ്രേമാഷത്തന

ആെകേ

െസനട്ര
ല്
ആര്
ൈവ്ക്ക
വ്സ്

റീജിയ
ണല്
ഓഫീസ്
എറണാ
കുളം

റീജിയ
ണല്
ഓഫീസ്
േകോഴി
േക്കാട്

3

4

3

3

8

5

5

5

1

0

0

0

12

9

8

8

െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് 9 ക്ലറിക്കല് തസ്തികേയും േകോഴിേക്കാടും
എറണാകുളത്തുമുള്ള റീജിയണല് ഓഫീസുകേളില് 8 വീതം ക്ലറിക്കല്
തസ്തികേയും നിലവിലുണ്ട്.
േമഖലാ ഓഫീസുകേളില് ക്ലര്ക്കുമാര്
സ്ഥാപനേമധാവിയായ സൂപ്രണ്ടിനു േനരിട ഫയല് നല്കുന്ന
രീതിയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
ഇത് ഒരു അപാകേതയായി
പഠനസംഘം
വിലയിരുത്തുന.
അതിനാല്
രണ്ട്
േമഖലാ
ഓഫീസുകേളിെലയും െസനട്രല് ആര്െക്കവ്സിെലയും ക്ലറിക്കല്
തസ്തികേയുെട
എണ്ണം
കേണക്കിെലടുത്ത്
27800-59400
ശമളെസ്കയിലില് മൂന്ന് െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു
ശുപാര്ശ െചയ്യുന. സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്/ അസി. ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ് II/എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേകേളുടെട െപാത
സീനിേയാരിറ്റിയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രേമാഷത്തന വഴി െഹെഡെ് ക്ലര്ക്ക്
തസ്തികേയില് നിയമനം നല്േകേണ്ടതാണ്.
8.8

പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ റീജിയണല് ഓഫീസുകേളുടെട ഭരണച്ചുമതല
വഹെിക്കുന്നത് സൂപ്രണ്ടുമാരാണ്. റീജിയണല് ഓഫീസുകേളിെല േനാണ്
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ഗസറ്റഡെ്
ജീവനക്കാരുെട
ശമളബില്
ഒഴിെകേയുള്ള
ജീവനക്കാരയങ്ങളായ സര്വ്വീസ് ബുക്ക് ൈവ്കേകോരയം െചയ്യല്,
ആകേസ്മികോവധി ഒഴിെകേയുള്ള അവധി, േപ്രാവിഡെന്റ് ഫണ്ട് േലാണ്
മുതലായവെയല്ലാം ൈവ്കേകോരയം െചയ്യുന്നത് ഡെയറക്ടറേററ്റിലാണ്.
റീജിയണല് ഓഫീസര്ക്കു ലഭിക്കുന്ന
സറണ്ടര് ലീവ് സാലറി,
ജി.പി.എഫ് വായ, െമഡെിക്കല് റീഇംേപഴ്സ്െമന്റ്, റ്റി.എ ബില് എന്നിവ
സംബന്ധിച്ചെ
ജീവനക്കാരുെട അേപക്ഷകേള അംഗീകോരത്തിനായി
ഡെയറക്ടറേററ്റിേലക്കു അയയ്ക്കുന. ഡെയറക്ടററുെട അംഗീകോരത്തിനു
വിേധയമായി റീജിയണല് ഓഫീസില് ബില് തയ്യാറാക്കി ട്രഷത്തറിയില്
സമര്പ്പിക്കുന.
േപ്രാവിഡെന്റ്
ഫണ്ടില്
അംഗമാകേല്.
പി.എഫ്അക്കൗണ്ട് േക്ലാസിംഗ്, ഗ്രൂപ്പ് ഇനഷത്തവറനസ്, ഫാമിലി
െബനിഫിറ്റ് സ്കീം, എസ്.എല്.ഐ മുതലായ വിഷത്തയങ്ങളുടം ൈവ്കേകോരയം
െചയ്യുന്നത് ഡെയറക്ടറേററ്റ് ആണ്. വകുപ്പിെല ധനവിനിേയാഗ
അധികോരങ്ങെളല്ലാം ഡെയറക്ടറേററ്റില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതിനാല്
വളെര നിസാര െചലവുകേളക്കുേപാലും ഡെയറക്ടറേററ്റിെന്റ അംഗീകോരം
ലഭയമാേക്കണ്ടി വരുന.

8.9

സറണ്ടര് ലീവ് സാലറി, ജി.പി.എഫ്
വായ,
െമഡെിക്കല്
റീഇംേപഴ്സ്െമന്റ്, റ്റി.എ ബില് സംബന്ധിച്ചെ് ഡെയറക്ടറേററ്റില് അയയ്ക്കുന്ന
അേപക്ഷകേളില് നയൂനതകേള ഉദ്യണ്ടായിരുന്നാല് വീണ്ടും ബന്ധെപ്പട്ട
റീജിയണല് ഓഫീസുകേളില് അയേയ്ക്കണ്ടിവരുന്നതം ജീവനക്കാര്ക്ക്
യഥാസമയം ആനുകൂലയം ലഭയമാകുന്നതിനു തടസ്സമാകുന്നതായി
പഠനസംഘം മനസ്സിലാക്കുന. ഈ സാഹെചരയത്തില് റീജിയണല്
ഓഫീസിെല േനാണ് ഗസറ്റഡെ് ജീവനക്കാരുെട സര്വ്വീസ് കോരയങ്ങളുടം
സര്വ്വീസ് ബുക്കും അതാത റീജിയണല് ഓഫീസില് തെന്ന ൈവ്കേകോരയം
െചയ്യത്തക്കവിധം ഉദ്യയര്ന്ന റാങ്കെിലുള്ള ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന റീജീയണല്
ഓഫീസിെന്റ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാെത റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
ഓഫീസുകേളില് പുരാേരഖകേളുടെട ഏെറ്റടുക്കലും
സംരക്ഷണവും അതയന്തം പ്രാധാനയമുള്ളതായതിനാല്, നിവലിവുള്ള
സൂപ്രണ്ടിെനക്കാള ഉദ്യയര്ന്ന റാങ്കെിലുള്ള ഒരു ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന്റ േസവനം
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അതയന്താേപക്ഷിതമാണ്.
ഭരണനിര്വ്വഹെണത്തിനും
സാേങ്കെതികേ
ഉദ്യപേദ്ശത്തിനും
ചരിത്രത്തില്
ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്മുള്ള
അസിസ്റ്റന്റ്ഡെയറക്ടറർ റാങ്കെിലുള്ള ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥനതെന്ന റീജിയണല്
ഓഫീസുകേളുടെട േമല്േനാട്ടം വഹെിക്കുന്നത്, ടി ഓഫീസുകേളുടെട
കോരയക്ഷമതയ്ക്കും
സുഗമമായ
പ്രവര്ത്തനത്തിനും
അതയന്തം
പ്രേയാജനകേരമായിരിക്കും. ആയതിനാല് റീജീയണല് ഓഫീസുകേളില്
42500-87000 ശമളെസ്കയിലില് മൂന അസിസ്റ്റനറ് ഡെയറക്ടറര്
തസ്തികേ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു
പഠനടീം
ശുപാര്ശ
െചയ്യുന.
ചരിത്രവിഷത്തയത്തില്
ബിരുദ്മുള്ള
സൂപ്രണ്ട്/ ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേയിലുള്ളവെര സീനിേയരിറ്റിയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രേമാഷത്തന
വഴി
നിയമിക്കുന്നതിനു
ശൂപാര്ശ
െചയ്യുന.
മതിയായ
േയാഗയതയുള്ളവര് വകുപ്പിലില്ലാത്ത സാഹെചരയമുണ്ടായാല് ചരിത്രത്തില്
ഒന്നാം
ക്ലാസ്
ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്മുള്ളവെര
േനരിട
നിയമിക്കണെമനം ശുപാര്ശ െചയ്യുന. ഇപ്രകോരം േമഖലാ
ഓഫീസുകേളില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്മാെര
റീജിയണല്
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്
എന
നാമകേരണം
െചയ്യാവുന്നതാണ്.

8.1 ഠ

േമഖലാ കോരയാലയങ്ങളിെല അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്ക്കു ചുവെടപ്പറയുന്ന
ഭരണപരവും ധനപരവുമായ അധികോരങ്ങള നല്കോവുന്നതാണ്
• േമഖലാ
കോരയാലയങ്ങളിെലയും
അതാത
േമഖലാ
കോരയാലയങ്ങളുടെട
പരിധിയില്
വരുന്ന
െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളിെലയും
േനാണ്
ഗസറ്റഡെ്
ജീവനക്കാരുെട
േസവനപുസ്തകേത്തിെന്റ
സൂക്ഷിപ്പും
ൈവ്കേകോരയം
െചയ്യലും
റീജിയണല് ഓഫീസര് നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ടതാണ്.
• വകുപ്പിെന്റ അനുമതി ആവശയമായതം എന്നാല് സര്ക്കാര്
അനുമതി ആവശയമില്ലാത്തതമായ അവധികേളക്ക് അംഗീകോരം
നല്കേല്
• ആവശയമുള്ളപക്ഷം പാര്ട്ട്-ൈവ്ടം ജിവനക്കാര്, എല്.ഡെി ക്ലര്ക്ക്,
എല്.ഡെി.ൈവ്ടപ്പിസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് ജീവനക്കാർ തസ്തികേകേളില്
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ഡെയറക്ടററുെട അനുമതിേയാടുകൂടി എംേപ്ലാെയന്റ് എക്ചേചഞ്ചു വഴി
ഒഴിവു നികേത്താം.
• െഹെഡ്ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേവെരയുള്ള ജിവനക്കാര്െക്കതിെരയുള്ള
അച്ചെടക്ക നടപടി
• േമഖലാ കോരയാലയങ്ങെള സംബന്ധിച്ചെിടേത്താളം റീജിയണല്
ഓഫീസര്മാര് കേണ്േട്രാളിംഗ് ഓഫീസർമാർ ആയിരിക്കും.
• ജി.പി.എഫ് നിയമങ്ങളക്കു വിേധയമായി േനാണ് ഗസറ്റഡെ്
ജീവനക്കാര്ക്ക് തിരിച്ചെടയ്ക്കാവുന്ന പി.എഫ് വായ അനുവദ്ിക്കല്
• െമഡെിക്കല് റീ ഇംേപഴ്സ്െമന്റ് നിയമങ്ങളക്കു വിേധയമായി
േനാണ്
ഗസറ്റഡെ്
ജീവനക്കാരുെട
െമഡെിക്കല്
റീ
ഇംേപഴ്സ്െമന്റിനു അംഗീകോരം നല്കേല്
• ജി.പി.എഫ്,
എസ്.എല്.ഐ,
ഗ്രൂപ്പ് ഇനഷത്തവറനസ്
മുതലായവയില് േചരുന്നതിനും േക്ലാസ് െചയ്യുന്നതിനുമുള്ള
അേപക്ഷകേള ൈവ്കേകോരയം െചയ്യല്
• ആകേസ്മികോവശയങ്ങളക്ക്
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡെയറക്ടറര്മാര്ക്കു
െചലവാക്കാവുന്ന തകേയുെട വാര്ഷത്തികേ പരിധി
ഫണ്ടിെന്റ
ലഭയതയ്ക്കുവിേധയമായി 10,000/- രൂപയായി ഉദ്യയര്ത്തുകേ
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അദ്ധ്യായം 9

െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേള
9.1

പനണ്ടാം ധനകോരയ കേമ്മിഷത്തെന്റ ധനസഹൊയേത്താെടയുള്ള
െഹെറിേറ്റജ് കേണ്സര്േവഷത്തെന്റ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് െകോല്ലം,
ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്, വയനാട്, കേണ്ണൂര് എന്നീ
ജില്ലകേളിലായി അഞ്ചു
െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേള
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു
17.03.2010-െല
സ.ഉദ്യ(സാധാ)നം.172/2010/സി.എ.ഡെി
പ്രകോരം
സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവായിടണ്ട്. ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളുടെട പ്രവര്ത്തനം
വിപുലീകേരിക്കുന്നതിനും
ഇവ
സ്ഥിരംസംവിധാനമായി
നിലനിര്ത്തുന്നതിനുമായി
വകുപ്പിെല
അഞ്ച്
എല്.ഡെി.ക്ലര്ക്ക്
തസ്തികേകേള പുനര്വിനയസിക്കുന്നതിനു 10.10.2011-െല സര്ക്കാര്
ഉദ്യത്തരവ്
(സാധാ)492/2011/സി.എ.ഡെി പ്രകോരം അനുമതി
നല്കേിയിടണ്ട്.

9.2

തിരുവനന്തപുരം െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിനു കേീഴിലാണ്
െകോല്ലെത്ത െഹെറിേറ്റജ് െസന്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിെലയും
ചാലക്കുടിയിെലയും െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേള എറണാകുളം േമഖലാ
കോരയാലയത്തിനു
കേിഴിലും
വയനാട്ടിെല
മാനന്തവാടിയിെലയും
കേണ്ണൂരിെല കൂത്തുപറമിെലയും െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേള േകോഴിേക്കാട്
േമഖലാ കോരയാലയത്തിനു കേിഴിലുമാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.

9.3

െകോല്ലം ജില്ലയില് െപരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് െകേട്ടിടത്തിെല
ഒരു വാടകേമുറിയിലാണ് െഹെറിേറ്റജ് െസന്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. പഴയ
തിരുവിതാംകൂര്, െകോച്ചെി രാജയങ്ങളിെല ഗസറ്റുകേള, െകോല്ലം
ജില്ലയിലുളെപ്പട്ട എല്ലാ പഞ്ചായത്തിെലയും
െസറ്റില്െമന്റ്
രജിസ്റ്ററുകേള, െകേല്ലം കേളക്ടറേററ്റില് നിനം േശഖരിച്ചെ ആര്.ഡെിസ്
ഫയലുകേള മുതലായ േരഖകേള ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന.
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9.4

തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പല് േകോംപ്ലക്സ് േഷത്താപ്പിംഗ്
േകോംപ്ലക്ല് െകേട്ടിടത്തിലാണ് െഹെറിേറ്റജ് െസന്റര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിെന്റ കേീഴിലുള്ള ശക്തനതമ്പുരാന
മയൂസിയത്തില് നിനം പുരാേരഖ വകുപ്പിനു ൈവ്കേമാറിയ താളിേയാലകേള
125 ചുരുണകേളിലായി ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിടണ്ട്. മുകുനപുരം, തൃശ്ശൂര്
താലൂടക്കുകേളിെല ഭൂമി സംബന്ധമായ െസറ്റില്െമന്റ് രജിസ്റ്ററുകേളുടെട
ഒന്നില്ക്കൂടുതലുള്ള രജിസ്റ്ററുകേളുടെട ഓേരാ പ്രതി എറണാകുളം
റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സില്നിനം
െകോണ്ടുവന
ഇവിെട
സൂക്ഷിച്ചെിടണ്ട്. സര്ക്കാര് ഗസറ്റുകേള, രാജഭരണകോലെത്ത രായസം
റിക്കാര്ഡുകേള എന്നിവ ഇവിെട സൂക്ഷിച്ചെിടണ്ട്. പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര്
ജില്ലാ കേളേക്ട്രേറ്റുകേളില്നിനം ലിസ്റ്റ് െചയ്തുവച്ചെിടള്ള േരഖകേള
സവീകേരിച്ചുെകോണ്ടുവന്നാല് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു മതിയായ സൗകേരയം
െസന്ററിനില്ല.

9.5

പുരാേരഖകേളുടെട പകേര്പ്പിനായി ഏെതങ്കെിലും കേക്ഷി െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററിെന സമീപിച്ചൊല് ഇനഡെക്സ് രജിസ്റ്റര് പിരേശാധിച്ചെേഷത്തഷത്തം
ലഭയമായവയാെണങ്കെില് ആയത ലഭയമാകോനായി ടി. അേപക്ഷകേേനാട്
ഡെയറക്ടറേററ്റിെന സമീപിക്കാനായി ആവശയെപ്പടുന. ആവശയെപ്പടുന്ന
േരഖകേളുടെട പകേര്പ്പുകേള എടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനേമാ അവ ഒപ്പിട്ട്
അേപക്ഷകേന് നല്കുന്നതിനു അധാകോരെപ്പട്ട ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥേനാ
െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററിനായി അനുവദ്ിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേള രൂപീകേരിച്ചെതിെനത്തുടര്ന്ന് ഡെയറക്ടറേററ്റ്, േമഖലാ
കോരയാലയങ്ങള എന്നിവിടങ്ങളില് സൂക്ഷിച്ചെിരുന്ന േരഖകേളില് കുറച്ചു
െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളിേലക്കു
മാറ്റിയതല്ലാെത
യാെതാരു
പ്രവര്ത്തനവും െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളില് നടക്കുന്നില്ല.

9.6

പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ പ്രസിദ്ധ്ീകേരണങ്ങള പ്രദ്ര്ശനത്തിനായി
വച്ചെിടെണ്ടങ്കെിലും ആയത െപാതജനങ്ങളക്കു വില്ക്കുന്നതിനുള്ള
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അനുമതി നല്കേിയിട്ടില്ല. പകേര്പ്പുകേള നല്കുന്നതിനും െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളക്ക് അധികോരമില്ല. െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററിനു േരഖകേള
സവീകേരിക്കുന്നതിേനാ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിേനാ
സംവിധാനമില്ല.
ഇത്തരത്തില് വകുപ്പിേനാ െപാതജനങ്ങളേക്കാ ഒരു വിധത്തിലുള്ള
പ്രേയാജനവുമില്ലാെതയാണ് ഇവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
9.7

10.10.2011-െല സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് പ്രകോരം െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളില് അഞ്ച് എല്.ഡെി.ക്ലര്ക്ക് തസ്തികേകേള പുനര്
വിനയസിക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്യത്തരവായത്. എന്നാല് വിവിധ െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളില് ഓഫീസ് അറ്റനഡെന്റ്, െമന്റര് തടങ്ങി വിവിധ
തസ്തികേകേളിലുള്ളവെര
ജീവനക്കാരുെട
സൗകേരയാര്ത്ഥം
വിനയസിച്ചെിരിക്കുന്നതായി കോണന.

9.8

െപാതജനങ്ങളക്കും ഗേവഷത്തണ വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കും പ്രേയാജനം
ലഭിക്കണെമങ്കെില്
സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പിനു കേീഴില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേള ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളായി ഉദ്യയര്േത്തണ്ടതണ്ട്. ഇതിനായി ചുവെട പറയുന്ന
രീതിയില് ക്രമീകേരണം ഏര്െപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.
• ഓേരാ ജില്ലാ
നിശ്ചയിക്കുകേ

െഹെറിേറ്റജ്

െസന്ററിനും

അധികോരപരിധി

• െമച്ചെെപ്പട്ട
ഭൗതികേ
സാഹെചരയേത്താടുകൂടിയ
സംവിധാനം ഏര്െപ്പടുത്തുകേ
• ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററിെന്റ
സൂപ്രണ്ടില് നീക്ഷിപ്തമായിരിക്കും

ഭരണപരമായ

ഓഫീസ്
ചുമതല

ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളിെല സ്ഥാപനേമധാവിയായ
സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്ക് ചുവെടപ്പറയുന്ന അധികോരങ്ങള നല്കോവുന്നതാണ്.
• പുരാേരഖകേള സംബന്ധിച്ചെ വിവരേശഖരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
അേപക്ഷകേളില് േരഖകേളുടെട പകേര്പ്പു സാക്ഷയെപ്പടുത്തി നല്കേല്
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• ജീവനക്കാരുെട ശമളബില്ലുകേള, കേണ്ടിജന്റ്
ബില്ലുകേള മുതലായവ മാറി നല്കേല്

ബില്ലുകേള,ടി.എ

• ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററിെന്റ അധികോരപരിധിയില്വരുന്ന
വിവിധ ഓഫീസുകേളില് നിനം േരഖകേള ഏെറ്റടുത്ത് ബന്ധെപ്പട്ട
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്മാരുെട േസവനം കൂടി
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി കേണ്സര്േവഷത്തനു േനതൃതവം നല്കേല്
• വിദ്യാര്ത്ഥികേളക്കും
നല്കേല്

ഗേവഷത്തകേര്ക്കും

ആവശയമായ

േരഖകേള

• ആകേസ്മികോവശയങ്ങളക്ക് ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളിെല
സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്ക് െചവലാക്കാവുന്ന തകേയുെട വാര്ഷത്തികേപരിധി
5,000 രൂപയായും അധികോരം നല്കോവുന്നതാണ്.

െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേള ജില്ലാ െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളായി
ഉദ്യയര്ത്തുന്നതിനായി ചുവെടപ്പറയുന്ന തസ്തികേകേള വീതം ഓേരാ
െഹെറിേറ്റജ് െസന്ററുകേളിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
തസ്തികേ
എണ്ണം
ആെകേ
സൂപ്രണ്ട്

1

1x5=5

എല്.ഡെി ക്ലര്ക്ക്

2

2x5=10

ബയന്റര്

1

1x5=5

െമന്റര്

1

1x5=5

ലാസ്കര്

1

1x5=5
ആെകേ

9.9

30

വകുപ്പില് നിലവില് 13 എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേയാണള്ളത്.
എന്നാല് എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്കിെന്റ പ്രേമാഷത്തന തസ്തികേയായ സീനിയര്
ക്ലാര്ക്ക്/അസിസസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - II/ എഡെിേറ്റാറിയല്
അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേയിലായി 24 ജീവനക്കാരുണ്ട്. ഏകേേദ്ശം 1:2
എന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിെല പ്രേമാഷത്തന അനുപാതം. അതിനാല്
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പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന 10 എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേയും
എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്കിെന്റ േകേഡെറില് തന്ന ഉദ്യളെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
എല്.ഡെി ക്ലര്ക്കിെന്റ േകേഡെര് െസ്ട്രേങ്ത്ത് നിവലിലുള്ള 13 ഉദ്യം
പുതിയതായി ശുപാര്ശ െചയ്തത 10 ഉദ്യം ഉദ്യളെപ്പെട 23 ആയി നിലനിര്ത്തി
എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്ക് - സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്/അസിസസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ് - II/ എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് അനുപാതം 1:1 ആയി
ക്രമെപ്പടുത്തണെമനം ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

64

അദ്ധ്യായം 10
ശുപാര്ശകേളുടെട സംഗ്രഹെം
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥെന (ഖണ്ഡികേ 4.7)
സ്ഥാനത്തു

1

ഐ.എ.എസ്
റാങ്കെിലുള്ള
ഒരു
പുരാേരഖവകുപ്പിെന്റ
ഡെയറക്ടറര്
നിയമിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

2

ഡെയറക്ടറേററ്റില് കേണ്സര്േവഷത്തന സംബന്ധമായ േജാലി (ഖണ്ഡികേ 4.6)
നിര്വ്വഹെിേക്കണ്ട
ബയിന്റെറ
ട്രഷത്തറി
ഡെയൂട്ടിക്കു
വിനിേയാഗിക്കാെത പ്രസ്തുത േജാലി ഒരു ഓഫീസ്
അറ്റനഡെന്റിെന ചുമതലെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

3

നിലവിെല വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷെന്റ തസ്തികേെയ 68700-110400 (ഖണ്ഡികേ 4.7)
ശമളെസ്കയിേലാടുകൂടി േജായിന്റ് ഡെയറക്ടറര് എന
പുനര്നാമകേരണം
െചയ്യണെമനം
വകുപ്പില്
നിനതെന്നയുള്ള ജീവനക്കാരുെട പരമാവധി ഉദ്യയര്ന്ന
പ്രേമാഷത്തന
േജായിന്റ്
ഡെയറക്ടറര്
തസ്തികേ
ആയിരിക്കണെമനം ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

4

നിലവിെല 42500-87000 ശമളെസ്കയിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് (ഖണ്ഡികേ 4.7)
ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേെയ 45800-89000 ശമളെസ്കയിലുള്ള
െഡെപയൂട്ടി ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയായി ഉദ്യയര്ത്തണെമന്ന്
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

5

സൂപ്രണ്ട്, ആര്െക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേകേെള െപാതവായ (ഖണ്ഡികേ 4.8)
സീനിേയാരിറ്റിയില്
കേണക്കാക്കി
ആതില്നിനം
ചരിത്രവിഷത്തയത്തില് ബിരുദ്മുള്ളവെര പ്രസ്തുത െഡെപയൂട്ടി
ഡെയറക്ടറര്
പ്രേമാഷത്തനു
പരിഗണിേക്കണ്ടതാെണന
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
65

6

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയ്ക്കു േവണ്ട േയാഗയതയില് (ഖണ്ഡികേ 4.8)
ഇളവു വരുത്തിയ 13.05.2014-െല ജി.ഒ (എം.എസ്)
നം.16/2014/CAD
നമര് സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ്
പുന:പരിേശാധിേക്കണ്ടതാണ്. ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി
പരിഹെരിക്കാനായി
ഏര്െപ്പടുത്തിയ
താല്ക്കാലികേ
സംവിധാനമായി
മാത്രം
പ്രസ്തുത
ഉദ്യത്തരവ്
പരിഗണിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. മതിയായ േയാഗയതയുള്ള
ജീവനക്കാര് വകുപ്പില് ഇല്ലാെയങ്കെില് ചരിത്ര വിഷത്തയത്തില്
ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്മുള്ളവെര േനരിടള്ള നിയമനം വഴി
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയില് നിയമിക്കാന
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

7

ഡെയറക്ടറേററ്റിെല
കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര് (ഖണ്ഡികേ 4.9)
തസ്തികേയുെട ഒഴിവ് നികേത്തുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

8

രസതനത്തില്
ബിരുദ്മുള്ളവെര
അസിസ്റ്റന്റ് (ഖണ്ഡികേ 4.10)
&
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയില് പി.എസ്.സി
(ഖണ്ഡികേ 6.5).
വഴി േനരിട നിയമിക്കുന്നതിനു വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി
സവീകേരിക്കണെമന്ന് ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

9

ചരിത്രവിഷത്തയത്തില്
ബിരുദ്മുള്ള ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന (ഖണ്ഡികേ 4.11)
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേയിേലയ്ക്കുള്ള പ്രേമാഷത്തനു
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണന ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

10

ചരിത്രത്തില് ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്വും പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവു (ഖണ്ഡികേ 4.13)
മായി ബന്ധെപ്പട്ട് മുനപരിചയവുമുള്ളയാെള പി.എസ്.സി
വഴി േനരിടള്ള നിയമനപ്രകോരം എഡെിേറ്റാറിേയല്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റായി നിയമിക്കുന്നതിനു േവണ്ട നടപടി
സവീകേരിക്കാനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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11

63
എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേകേളുടെട എണ്ണവും എല്.ഡെി (ഖണ്ഡികേ 4.15)
ക്ലാര്ക്കിെന്റ
പ്രേമാഷത്തന
തസ്തികേയായ
യു.ഡെി
ക്ലാര്ക്ക്/അസിസ്റ്റന്റ്
ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ്
II/എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേകേളുടെട എണ്ണവും
1:1 അനുപാതത്തില് തെന്ന നിലനിര്േത്തണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി
ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രേമാഷത്തന ഒഴിവുകേള
ഇത്തരത്തില് ക്രമെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

12

ഡെയറക്ടറേററ്റിലും
െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സിലുമുള്ള ഖണ്ഡികേ 5.4
ഗാര്ഡെനര് തസ്തികേകേള
ഒഴിവാകുന്ന മുറയ്ത്ത് േമലില്
നികേേത്തണ്ടതില്ലാെയന്ന് ശുപാര്ശ െചയ്യുന

13

ഡെയറക്ടറര്ക്കു സമര്പ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഫയലുകേള രജിസ്റ്ററില് ഖണ്ഡികേ 5.5
േരഖെപ്പടുത്തുന്ന
ചുമതല
ഡെയറക്ടററുെട
േകോണ്ഫിഡെനഷത്തയല് അസിസ്റ്റന്റിനു നല്േകേണ്ടതാണ്.

14

ഡെേഫദ്ാര്
തസ്തികേെയ
അറ്റനഡെര്
എന ഖണ്ഡികേ 5.5
പുനർനാമകേരണം െചയ്യാനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
കൂടാെത, ടി. അറ്റനഡെര് തസ്തികേെയ കേണ്സര്േവഷത്തന
വിഭാഗത്തിേലക്കു
മാറ്റിയേശഷത്തം
ഡെയറക്ടറേററ്റില്
നിലവിലുള്ളതില്നിനം ഒരു ഓഫീസ് അറ്റനഡെന്റിെന
ഡെയറക്ടററുെട ഓഫീസ് സഹൊയിയായി നിയമിക്കുന്നതിനും
ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

15

ശരിയായ രീതിയില് ക്രമമായി കേടലാസുേരഖകേള ഖണ്ഡികേ 5.6
കേണ്സര്േവഷത്തന
നടത്തി
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു
സംവിധാനം ഏര്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

16

എഡെിേറ്റാറിേയല് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് തസ്തികേ സ്ഥിരം ഖണ്ഡികേ 5.8
തസ്തികേയാക്കി മാറ്റിയേശഷത്തം ചരിത്രത്തില് ബിരുദ്ാനന്തര
ബിരുദ്വും
പ്രസിദ്ധ്ീകേരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട്
മുനപരിചയവുമുള്ളയാെള പി.എസ്.സി വഴി േനരിട
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നിയമിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

17

വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധ്ീകേരിച്ചെ വില്പനയ്ക്കായുള്ള പുസ്തകേങ്ങള ഖണ്ഡികേ 5.8
ഡെയറക്ടറേററ്റിലും
േമഖലാ
ഓഫീസുകേളിലും
പ്രദ്ര്ശിപ്പിച്ചെിക്കുന്നതിനും അവയുെട വില്പനയ്ക്കായി പ്രേതയകേ
കേൗണ്ടർ സജ്ജീകേരിക്കുന്നതിനും വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി
സവീകേരിക്കുന്നതിനും ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

18

എറണാകുളം റീജിയണല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് ഒരു ലാസ്കര് ഖണ്ഡികേ 6.4
തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

19

പുരാേരഖകേളുടെടയും താളിേയാലകേളുടെടയും സംരക്ഷണം ഖണ്ഡികേ 6.4
പുറംകേരാറുകോെര
ഏല്പ്പിക്കുന്ന
സാഹെചരയം
ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.

20

അസിസ്റ്റന്റ്
കേണ്സര്േവഷത്തന
ഓഫീസര്, ഖണ്ഡികേ 6.5
& 7.4
കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് എന്നിവ സ്ഥിരം തസ്തികേകേള
ആേക്കണ്ടതാണ്.
രസതനത്തില് ബിരുദ്മുള്ളവെര
അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര് തസ്തികേയില്
പി.എസ്.സി വഴി േനരിട നിയമിക്കുന്നതിനു നടപടി
സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്.

20

അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്ക്കു പ്രേമാഷത്തന ഖണ്ഡികേ 6.5
നല്കേി കേണ്സര്േവഷത്തന ഓഫീസര്
തസ്തികേയില്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയയറക്ടറര്ക്കു തലയമായ 42500-87000
ശമളെസ്കയില് നിയമിക്കുന്നതിനും ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

21

രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്താന സാധിക്കാത്ത വിധം ഖണ്ഡികേ 7.3
സജ്ജീകേരിച്ചെിരിക്കുന്ന െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സിെന്റ
നിലവിെല െറേപ്പാസിറ്ററി അടിയന്തിരമായി നവീകേരിക്കാന
േവണ്ട നടപടി സവീകേരിക്കാന ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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22

െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
േകോംപൗണ്ടില് ഖണ്ഡികേ 7.5
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന േകേരള േസ്റ്ററ്റ് ബുക്ക് മാര്ക്കിെന്റ
െസാൈവ്സറ്റിെയ തല്സ്ഥാനത്തുനിനം മാറ്റുന്നതിനു
വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്.

23

പുരാേരഖകേളുടെട
സംരക്ഷണത്തിനായി
അവധി ഖണ്ഡികേ 7.5
ദ്ിനങ്ങളില്
പകേല്
സമയത്തും
തിരുവനന്തപുരം
െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സില് വാച്ചെ്മാെന്റ േസവനം
ഉദ്യറപ്പാക്കാനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

24

െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഖണ്ഡികേ 7.6
െകേട്ടിടത്തിെന്റ മധയഭാഗത്തുള്ള േക്ഷത്രത്തിെന്റ നാലു
വശങ്ങളിലുമായി പുരാേരഖകേള സൂക്ഷിച്ചെിരിക്കുന്നതിനാല്
ദ്ീപത്തില്നിനം തീ മറ്റിടങ്ങളിേലയ്ക്കു പടരാതിരിക്കാനായി
നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലര്േത്തണ്ടതാണ്.
ദ്ീപം
കേത്തിക്കുന്നവര്തെന്ന
ദ്ീപനാളം
അണച്ചുെവന
ഉദ്യറപ്പുവരുേത്തണ്ടവിധം നടപടി സവീകേരിേക്കണ്ടതാണ്.

25

ക്ലറിക്കല് സംബന്ധമായ േജാലികേള
മാത്രമായി
ക്ലര്ക്കുമാരുെട
പരിമിതെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

26

നിര്ദ്ദേിഷ്ട അക്കാദ്മികേ് േയാഗയത േനടിയ െപ്രാഫഷത്തണല് ഖണ്ഡികേ 7.10
ജീവനക്കാെര മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനേസ്ലേറ്റർ തസ്തികേയില്
സ്ഥിരം നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വകുപ്പുതലത്തില് നടപടി
സവീകേരിക്കണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി
3
മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്
ട്രാനേസ്ലേറ്റർ തസ്തികേ ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

27

മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്
നടപടികേള

നിര്വ്വഹെിക്കാന ഖണ്ഡികേ 7.10
േസവനം

ട്രാനേസ്ലേറ്റർ
തസ്തികേയുെട
നിയമന ഖണ്ഡികേ 7.10
സവീകേരിക്കുേമാള മലയാള ഭാഷത്തയില്
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ബിരുദ്ാനന്തര ബിരുദ്ം, മാനുസ്ക്രിപ്േറ്റാളജിയില് എം.ഫില്,
പി.എച്ചെ്.ഡെി
മലയാളം
എന്നിവ
അതയാവശയ
േയാഗയതയായി നിശ്ചയിക്കുന്നേതാെടാപ്പം അംഗീകൃത
സ്ഥാപനത്തില് താളിേയാലകേള ൈവ്കേകോരയം െചയ്തുള്ള
പരിചയെമന്നത്
അഭിലഷത്തണീയ
േയാഗയതയായും
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്.
28

ജീവനക്കാര്ക്ക്
കേണ്സര്േവഷത്തന
സംബന്ധമായി ഖണ്ഡികേ 7.11
മതിയായ െട്രയിനിംഗ് നല്േകേണ്ടതാണ്.

29

േകോഴിേക്കാട്,
എറണാകുളം
റീജിയണല് ഖണ്ഡികേ 8.4
ആര്ൈവ്ക്കവ്സുകേളില്
ഓേരാ
ലാസ്കര്
തസ്തികേ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

30

േരഖകേള ഏെറ്റടുക്കല് േപാലുള്ള വകുപ്പിെന്റ കോതലായ ഖണ്ഡികേ 8.6
പ്രവര്ത്തനങ്ങള
േപ്രാജക്ടറിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില്
വിഷത്തയത്തിെന്റ
പ്രാധാനയേമാ
പുരാേരഖാമൂലയേമാ
മനസ്സിലാക്കാത്തവെര ഏല്പ്പിക്കരുത്

31

േരഖകേള
ഏെറ്റടുക്കുന്നത്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റിെന്റ ഖണ്ഡികേ 8.6
േമല്േനാട്ടത്തിലായിരിക്കണെമന്ന് ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

32

രണ്ട്
േമഖലാ
ഓഫീസുകേളിെലയും
െസനട്രല് ഖണ്ഡികേ 8.7
ആര്െക്കവ്സിെലയും ക്ലറിക്കല് തസ്തികേയുെട എണ്ണം
കേണക്കിെലടുത്ത് 27800-59400 ശമളെസ്കയിലില് മൂന്ന്
െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക് തസ്തികേ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ
െചയ്യുന. സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്/ അസി. ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
േഗ്രഡെ് II/എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികേകേളുടെട
െപാത സീനിേയാരിറ്റിയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രേമാഷത്തന
വഴി
െഹെഡെ്
ക്ലര്ക്ക്
തസ്തികേയില്
നിയമനം
നല്േകേണ്ടതാണ്.
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33

റീജീയണല്
ഓഫീസുകേളില്
42500-87000 ഖണ്ഡികേ 8.9
ശമളെസ്കയിലില് മൂന അസിസ്റ്റനറ് ഡെയറക്ടറര് തസ്തികേ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശുപാര്ശ െചയ്യുന. ചരിത്രവിഷത്തയത്തില്
ബിരുദ്മുള്ള
സൂപ്രണ്ട്/
ആര്െക്കവിസ്റ്റ്
തസ്തികേയിലുള്ളവെര
സീനിേയരിറ്റിയുെട
അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രേമാഷത്തന വഴി നിയമിക്കുന്നതിനു
ശൂപാര്ശ െചയ്യുന. മതിയായ േയാഗയതയുള്ളവര്
വകുപ്പിലില്ലാത്ത സാഹെചരയമുണ്ടായാല് ചരിത്രത്തില്
ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദ്ാനന്തരബിരുദ്മുള്ളവെര േനരിട
നിയമിക്കണെമനം ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

34

േമഖലാ ഓഫീസുകേളില് നിയമിക്കെപ്പടുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഖണ്ഡികേ 8.9
ഡെയറക്ടറര്മാെര
റീജിയണല് ഓഫീസര് എന
നാമകേരണം െചയ്യാവുന്നതാണ്.

35

േമഖലാ കോരയാലയങ്ങളിെല അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്ക്കു ഖണ്ഡികേ 8.1O
ഭരണപരവും
ധനപരവുമായ
അധികോരങ്ങള
നല്കോനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

36

പുരാേരഖ വകുപ്പിനു കേീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െഹെറിേറ്റജ് ഖണ്ഡികേ 9.8
െസന്ററുകേള
ജില്ലാ
െഹെറിേറ്റജ്
െസന്ററുകേളായി
ഉദ്യയര്ത്താനായി ശുപാര്ശ െചയ്യുന.

37

എല്.ഡെി ക്ലര്ക്കിെന്റ േകേഡെര് െസ്ട്രേങ്ത്ത് നിവലിലുള്ള 13 ഖണ്ഡികേ 9.9
ഉദ്യം പുതിയതായി ശുപാര്ശ െചയ്തത 10 ഉദ്യം ഉദ്യളെപ്പെട 23
ആയി നിലനിര്ത്തി എല്.ഡെി ക്ലാര്ക്ക് - സീനിയര്
ക്ലാര്ക്ക്/അസിസസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ് - II/
എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് അനുപാതം 1:1 ആയി
ക്രമെപ്പടുത്തണെമനം ശുപാര്ശ െചയ്യുന.
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അദ്ധ്യായം 11

പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ 2015-2016 സാമത്തികേ വര്ഷത്തെത്ത
വരുമാനവും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തസ്തികേകേളുടെട ഒരു
വര്ഷത്തെത്ത ശമള ഇനത്തിലുള്ള സാമത്തികേെച്ചെലവും
പുരാേരഖ വകുപ്പില് 2015-2016 സാമത്തികേ വര്ഷത്തത്തിെല വരുമാനം ചുവെട
േചര്ക്കുന.
ക്രമ ഇനം
നം

ഡെയറക്ടറേററ്റ്

െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്ക
വ്സ്

റീജീയണല്
ആര്ൈവ്ക്ക
വ്സ്, എറ
ണാകുളം

റീജീയണല് ആെകേ
ആര്ൈവ്ക്ക
വ്സ്,േകോഴി
േക്കാട്

1

അേപാക്ഷാ ഫീസ് 14 , 585
&
െതരച്ചെില്
ഫീസ്

2,19,600

11,61,900

4,83,900

18,79,985

2

േഫാേട്ടാേകോപ്പി
ചാര്ജ്ജ്

10, 036

10, 550

43, 985

10, 950

75, 521

3

പുസ്തകേ വില്പന

2,10,937

6, 930

5, 219

31, 682

2,54,768

4

ദ്ര്ഘാസ്
ഫാറങ്ങളുടെട
വില്പന

12, 698

12, 698

5

ഗേവഷത്തണ
അനുമതി

67, 620

67, 620

6

മരങ്ങളുടെട േലലം 1, 300
കോമറ ചാര്ജ്ജ്
4, 750

7

1, 300
4, 750

ആെകേ

72

22,96,642

പുരാേരഖ വകുപ്പില് പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തസ്തികേകേളുടെട ഒരു
വര്ഷത്തെത്ത ശമള ഇനത്തിലുള്ള സാമത്തികേെച്ചെലവ്
ക്രമ
ന
മര്

തസ്തികേയുെട േപര്

എ
ണ്ണം

ശമള െസ്കയില്

ഒരു വര്ഷത്തത്തില് ശമള
ഇനത്തിലുള്ള
സാമത്തികേ െച്ചെലവ് (അടിസ്ഥാന
ശമളം + 6% ഡെി.എ)

അസിസ്റ്റനറ് ഡെയറക്ടറര് 3
സൂപ്രണ്ട്
5

42500-87000 (42500+2550)x3x12=1621800

3

മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്
ട്രാനേസ്ലേറ്റർ

3

35700-75600 (35700+2142)x3x12=1362312

4

െഹെഡെ് ക്ലാര്ക്ക്

3

27800-59400 (27800+1668)x3x12=1060848

5

എല്.ഡെി ക്ലര്ക്ക്

10

19000-43600 (19000+1140)x10x12=2416800

6

ബയന്റര്

5

18000-41500 (18000+1080)x5x12=1144800

7

െമന്റര്

5

20000-45800 (20000+1200)x5x12=1272000

8

ലാസ്കര്

7

16500-35700 (16500+990)x7x12=1469160

1
2

35700-75600 (35700+2142)x5x12=2270520

ആെകേ = 1,26,18,240
പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തസ്തികേകേളുടെട ആെകേ എണ്ണം= 41
തസ്തികേയുെട േപര് മാറ്റി പദ്വി ഉദ്യയര്ത്തുന്നതിെന്റ എണ്ണം = 1
(അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്---> െഡെപയൂട്ടി ഡെയറക്ടറര് )
തസ്തികേയുെട േപര് മാറ്റി പദ്വി താഴ്ത്തുന്നതിെന്റ എണ്ണം = 1
( ഡെയറക്ടറര് -->േജായിന്റ് ഡെയറക്ടറര് )
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സംസ്ഥാന പുരാേരഖ വകുപ്പിെന്റ ഡെയറക്ടറേററ്റ് , തിരുവനന്തപുരം െസനട്രല് ആര്ൈവ്ക്കവ്സ് , എറണാകുളം
േമഖലാ ഓഫീസ്, േകോഴിേക്കാട് േമഖലാ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിെല സ്റ്റാഫ് പാേറ്റണ് ചുവെട േചര്ക്കുന :
ഡെയ െസനട്രല്
റീജിയണല്
റീജിയണല്
ആ
റക്ടറ
ആര്ൈവ്ക്ക
ആര്ൈവ്ക്ക
ആര്ൈവ്ക്ക
െകേ
േററ്റ് വ്സ്
വ്സ്
വ്സ്
തിരുവനന്തപുരം
എറണാകുളം
േകോഴിേക്കാട്

ഡെയറക്ടറര്
അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്
ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
സൂപ്രണ്ട്

1
1
1
1
2

1
1

1
1

1
1

1
1
1
4
5

മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാനസിേലറ്റര്
കേണ്സർേവഷത്തന ഓഫീസര്

1

അസിസ്റ്റന്റ് കേണ്സർേവഷത്തന ഓഫീസര്

1
1

1
1

1
1

3
4

അസിസ്റ്റന്റ് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ്-1

2

ജൂനിയര് എഡെിറ്റര്

1

1

ൈവ്ലേബ്രേറിയന േഗ്രഡെ്-2
െഹെഡെ് ക്ലര്ക്ക്

1

1

1

1

എഡെിേറ്റാറിയല് അസിസ്റ്റന്റ്

1
8
3

1
23
13

യു.ഡെി.സി/അസി.ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് േഗ്രഡെ്-2

എല്.ഡെി.ക്ലാര്ക്ക്
െസലക്ഷന േഗ്രഡെ് ൈവ്ടപ്പിസ്റ്റ്
യു.ഡെി.ൈവ്ടപ്പിസ്റ്റ്
എല്.ഡെി.ൈവ്ടപ്പിസ്റ്റ്
േകോണ്ഫിഡെനഷത്തയല് അസിസ്റ്റന്റ് േഗ്രഡെ്-2

േഫാേട്ടാഗ്രാഫര്
പ്രിസര്േവഷത്തന സൂപ്പര്ൈവ്വസര്
െമനറര്
ബയന്റര്
ൈവ്ഡ്രൈവര് േഗ്രഡെ്-2
ഡെേഫദ്ാര്
അറ്റനഡെര്
പയൂണ്
വാച്ചെ്മാന
ലാസ്കര്
പാര്ട്ട്-ൈവ്ടം സവീപ്പര്/സ്കാവഞ്ചര്
ഗാര്ഡെനര്
ആെകേ

1
1
1
1
2
7
4
2
1
2
3
4
3
4
1
60

5
4

5
3

5
3

1
1

1

1
5
4

1
3
2

1
3
2

1
2
3
3
1
36

1

1

1
1

1
1

22

22
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1
2
2
1
1
5
18
12
2
1
2
6
6
8
9
2
142

ഓര്ഗൈവ്നേസഷത്തന ചാര്ട്ട്
ഡെയറക്ടറര്

അഡ്മിനിേസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്

സൂപ്രണ്ട്

െസനട്രല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്

തിരുവനന്തപുരം
സൂപ്രണ്ട് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്

അസിസ്റ്റന്റ് ഡെയറക്ടറര്

ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്

റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്

എറണാകുളം

എഡെിേറ്റാറിയല് കേണ്സര്േവഷത്തന
ആര്ക്കാവിസ്റ്റ്
ഓഫീസര്

റീജിയണല്
ആര്ൈവ്ക്കവ്സ്

േകോഴിേക്കാട്

സൂപ്രണ്ട് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ് സൂപ്രണ്ട് ആര്ൈവ്ക്കവിസ്റ്റ്
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