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விதிகள் 1954இல் ஒரு திருத்தத்தத 

முன்மமாழிந்தது. "மத்திய" அரசாங்கத்தில் 

உள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவரின் 
சசதவகதள அவர் பணிபுரியும் மாநிலத்தின் 

அரசாங்கம் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியின் 
ஒப்புதல் மபறாமசலசய மத்திய அரசு 

தீர்மானிக்க வதகமசய்கிறது. தற்சபாதுள்ள 
விதிகளின்படி மாநில அரசு அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியின் 
ஒப்புததலப் மபற சவண்டியது அவசியம். இந்தத் திட்டம் மத்திய-

மாநிலப் சபார்க்களத்தில் மபாறி பறக்கும் சமாதலுக்கான காரணமாக 
மாறியது. இந்தத் திருத்தங்கள் அகில இந்தியச் சசதவகளின் (ஏஐஎஸ்) 

வடிவதமப்பில் மபாதிந்துள்ள கூட்டாட்சி உணர்வின் மதிப்தபக் 

குதறப்பதாக மாநில அரசுகள் வாதிடுகின்றன. இதன் மூலம், மத்திய 
அரசு அதிகாரவர்க்கத்தத தமயப்படுத்துகிறது. 

 

இந்திய அரசியல் சூழலில் அதிகரித்துள்ள தமயமாக்கலின் 

பின்னணியில், இந்த சமீபத்திய சமாதல் இந்தியாவின் கூட்டாட்சி 
அதமப்பின் இயக்கவியதல வடிவதமப்பதில்.இந்தியாவின் சமல்தட்டு 
அதிகாரவர்க்கத்தின், குறிப்பாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் முக்கியத்துவம் 
குறித்த முக்கியமான நிதனவூட்டியாக உள்ளது. அதிகாரவர்க்கம், 

அதன் வடிவதமப்பின் காரணமாக, அதன் கலாச்சாரத்தினாலும் அதன் 

விதளவாக உருவாகும் அரசியலுடனான உறவினாலும், கூட்டாட்சி 
உறவுகதளத் தீர்மானிப்பதில் (மபரும்பாலும் வலுவிழக்கச் மசய்வதில்) 

முக்கியமான கருவியாக இருக்கிறது. ஆயினும் கூட்டாட்சி பற்றிய 

நமது விவாதங்கள் அதிகாரவர்க்கம் பற்றியும் அரசியல் 

தமயப்படுத்தலுடனான அதன் உறவு பற்றியுமான சகள்வி குறித்து 
சமம்சபாக்காகசவ நிகழ்கின்றன. தமயமாக்கலின் கலாச்சாரம் 

அதிகாரவர்க்கத்தின் படிநிதலகளுக்குள் ஆழமான சவர்கதளக் 

மகாண்டுள்ளது என்பதுடன் அரசியல் தமயப்படுத்தலுக்கு உதவிமசய்து 

ஊக்குவிக்கிறது என்னும் வாதத்தத இந்த உறவுகள் குறித்த மதாடக்கக் 
கட்ட ஆய்வின் மூலமாக நான் முன்தவக்கிசறன். தமயமாக்கலில் 

அதிகாரவக்கத்திற்கு இருக்கும் சபரார்வத்ததப் புரிந்துமகாள்வது, 

இந்தியாவில் அரசியல் தமயப்படுத்தலின் இயல்தபயும் 

வடிவத்ததயும் புரிந்துமகாள்வதற்கு முக்கியமானது. 
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கூட்டாட்சி குறித்த விருப்பத்தின் ததால்வியும் 
அதிகாரவர்க்கத்தின் வடிவமைப்பும் 
 
மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இதடசய நிர்வாக ரீதியான இதணப்பாகச் 
மசயல்படுவதற்காக ஏஐஎஸ் (இதில் ஐஏஎஸ் என்பது பலராலும் மிகவும் 
விரும்பத்தக்க பிரிவு) வடிவதமக்கப்பட்டது. எனசவ 
அரசியலதமப்பினுள் வகுக்கப்பட்ட கூட்டாட்சித் திட்டத்தின் தமயமாக 

ஏஐஎஸ் உள்ளது. அதன் அசல் வடிவதமப்பின்படி, ஐஏஎஸ் என்பது 

மபயரிலும் தன்தமயிலும் “அதனத்து இந்தியா”வாக இருக்க சவண்டும். 

இந்தக் காரணத்தினாசலசய, ஒன்றிய அரசுக்மகன்று மசாந்தமாக 

ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் யாரும் இல்தல. அது தன்னுதடய சநரடிப் 
பணிகளுக்கு மாநிலங்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் “பணி 
நிமித்தமாய் அனுப்பபட்ட" ஐஏஎஸ் அதிகாரிகதளசய சார்ந்துள்ளது. 
சதசிய அளவிலான சவால்கதளக் தகயாளும் பணியில் மாநில அரசு 
நிர்வாகம் ஈடுபடுவதத உறுதி மசய்யும் அசத சவதளயில், தமயத்தில் 

மகாள்தக வகுக்கும் முடிவுகளில் மாநிலங்கள் சார்ந்த 

முன்னுரிதமகளுக்கான பிரதிநிதித்துவம் சபாதிய அளவில் இருப்பதத 

உறுதி மசய்வசத இதன் சநாக்கம். இந்தக் கட்டதமப்பின் கீழ் மத்திய, 
மாநில அரசுகளுக்குப் பதில் கூற சவண்டிய மபாறுப்பு அதிகாரிகளுக்கு 
இருக்கிறது (ஐஏஎஸ் மமாழியில் மசால்வதானால் இரட்தடக் 

கட்டுப்பாடு). ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் சமலாண்தம (நியமனம், பணி 
ஒதுக்கீடு ஆகியதவ) மத்திய அரசின் கீழ் உள்ளது. ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் 
தங்கள் மதாழில் வாழ்க்தகயின் மபரும்பகுதியில் மாநில 

அரசுகளுக்காகப் பணிமசய்யும்படி எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன், தங்கள் 
மசயல்பாடுகள் குறித்து அந்த அரசுகளுக்குப் பதில் கூற சவண்டிய 
மபாறுப்பும் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இவ்வதகயில்தான் 

கூட்டாட்சியின் சமநிதலதயப் சபணுவதற்கான முயற்சி 
சமற்மகாள்ளப்பட்டது. எனினும், அண்தமயில் மத்திய அரசு 
முன்மமாழிந்துள்ள திருத்தங்கள், இடமாற்றங்கள் குறித்த மாநில 

அரசின் கருத்துக்கதள மீறும் அதிகாரத்தத தமயத்திற்கு வழங்குவதன் 

மூலம், இந்த நுட்பமான சமநிதலதய மத்திய அரசின் தக ஓங்கும் 
விதமாக மாற்றுகிறது.  
 

நதடமுதறயில், அரசியல் இயக்கவியல், பணியாளர் நிர்வாகம் 
ஆகியவற்றின் அன்றாட யதார்த்தங்களின் (மபாது நலன், பணியின் 

"அதனத்திந்திய"த் தன்தமயின் சததவகள், அதிகாரிகளின் தனிப்பட்ட 

வாழ்க்தகச் சூழ்நிதலகள் ஆகியவற்றிதடசய சமநிதல காண்பது) 

கலதவயானது "அதனத்திந்திய ஐஏஎஸ்" என்பதன் மபயதரயும் 

தன்தமதயயும் அவற்றின் அசல் வடிவதமப்பின் அடிப்பதடயிலான 
சநாக்கத்தின் மதிப்தபக் குதறத்துவிடுகிறது. இதன் அசல் 
வடிவதமப்பு அளவுக்கு அதிகமான பல்சவறு காரணிகதளச் சமன் 

மசய்ய முயற்சி மசய்திருக்கலாம். ஆனால், இதன் விதளவாக, மத்திய 



அரசில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் பிரதிநிதித்துவம் இமாச்சலப் பிரசதசம், 

பிகார், சகரளம், வடகிழக்கு ஆகிய மாநிலங்களுக்குச் சாதகமாக 

இருக்கிறது. சமலும் (ஒதுக்கப்பட்ட பதவிகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது), 

மத்திய அரசு மட்டத்தில் உள்ள காலியிடங்கள் எப்சபாதும் அதிகமாகசவ 
இருந்துவருகிறது. குறிப்பாக (துதணச் மசயலாளர்முதல் இதணச் 

மசயலாளர்வதரயிலுமான) இளநிதலப் பதவிகளில் பல இடங்கள் 
காலியாக உள்ளன.  

 

அரசியல் தமயமாக்கல் அதிகரித்திருக்கும் இந்தத் தருணத்தில், 

ஐஏஎஸ் பணிகளின் வடிவதமப்புக்கு எழுந்திருக்கும் இந்தச் சவால்கள் 

தமயப்படுத்ததல ஆழப்படுத்துவதற்கு உதவும் கருவியாக உள்ளன. 

இந்திய அரசாங்கத்தின் பல முக்கியப் பதவிகளில் இப்சபாது குஜராத் 

பிரிதவச் சசர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் 

பிரதமர் குஜராத் முதல்வராக இருந்தசபாது அவருக்கு விசுவாசமாக 

இருந்தவர்கள். சமலும், மத்திய அரசில் மதாடர்ந்து நிலவும் பணியாளர் 
பற்றாக்குதற, தற்சபாது முன்மமாழியப்பட்ட திருத்தங்களுக்கான 

ஏற்கத் தகுந்த வாய்ப்தப உருவாக்கியுள்ளது. கூடுதலாக, மனிதவள 

இதடமவளிதயக் குதறப்பதற்காகப் பணியமர்த்தப்பட்ட ஐஏஎஸ் 

அல்லாத பணியாளர்கள் பலர் (வனம், ரயில்சவ ஆகிய துதறகளில்) 

இப்சபாது பாரம்பரியமாக ஐஏஎஸ் சகாட்தடயாக இருந்த பதவிகதளயும் 

வகிக்கிறார்கள். இந்த மாற்றங்களின் முக்கியத்துவத்ததயும் 

மசயல்திறதனயும் குறித்து மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன. ஒருபுறம், 

மகாள்தக வகுப்பில் ஐஏஎஸ்ஸின் வலுவான பங்சகற்தப நீக்குவது 
மிகவும் சததவயான சபாட்டிதயத் தூண்டக்கூடும். மறுபுறம், சதசியக் 

மகாள்தக வகுப்பில் மாநிலப் பிரதிநிதித்துவத்ததக் மகாண்டுவரும் 

சநாக்கத்ததப் பலவனீப்படுத்துவதன் மூலம் தமயப்படுத்ததல இது 
ஆழமாக்குகிறது. அரசியல் ரீதியாக இது ஆட்சி சார்ந்த விசுவாசத்ததயும் 

உருவாக்குகிறது. இதன் மூலம், அதிகாரிகள் மத்திய, மாநில 
அரசுகளிடம் பதில் கூற சவண்டிய இரட்தடக் கட்டுப்பாட்டுக் 

கட்டதமப்பு உதடகிறது. 

 

இரட்மடக் கட்டுப்பாடு, அதிகாரப் படிநிமை, மையைாக்கம் 
 
மத்திய அரசில் உள்ள அதிகாரவர்க்கத்திற்கும் அடிமட்ட மக்களுக்கும் 

இதடசய சநரடித் மதாடர்பு அதிகரித்திருப்பது  சமாடி அரசாங்கத்தில் 

தமயமாக்கலின் மிகவும் புலப்படும் வடிவங்களில் ஒன்று. 

அதிகாரிகளின் பதில் மசால்லும் மபாறுப்பு மதாழில்நுட்பத்தின் 

உதவியுடன் மாநில அரசாங்கத்தத முற்றிலுமாகப் புறக்கணிக்கும் 

வதகயில் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகள் சநரடியாக மத்திய 
அரசுக்குப் பதில் மசால்லும் இந்த மாற்றத்தின் மூலம் மக்கள் நலத் 
திட்ட அரசியலும் நலத் திட்டங்களுக்கான மபருதமயும் 
தமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 



 

இது எப்படி நடந்தது? ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இரண்டு (மத்திய, மாநில) 
அரசுகளுக்கும் பதில் மசால்லும் மபாறுப்புக் மகாண்டவர்கள் என்று 
அதிகாரிகளின் பணி குறித்த அசல் வடிவதமப்பு வதரயறுக்கிறது. 
இந்தக் கட்டதமப்பில் நிகழக்கூடிய பிறழ்வுகதள நீக்கிச் 
சமனப்படுத்தும் ஏற்பாடுகளால் இந்த தமயப்படுத்ததல ஏன் தடுக்க 
முடியவில்தல? விதிகள், ஆதணகள், அன்றாட நிர்வாகத்தில் 

தமயப்படுத்தல் கலாச்சாரத்தத ஊக்குவிக்கும் அதிகாரப் படிநிதல 

ஆகியவற்றின் மீது இந்திய அதிகாரவர்க்கத்திற்கு இருக்கும் 
மவளிப்பதடயான சபரார்வத்தில் இதற்கான பதிதல ஓரளவு 

காணலாம். நிர்வாகச் சங்கிலியின் அதனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள 

அதிகாரவர்க்கத்தினர் ததலதமயின் கட்டதளகளுக்சகற்பச் 
மசயலாற்றும் "அஞ்சல் அதிகாரிகள்” மட்டுசம என்று தங்கதளப் பற்றிக் 
கூறிக்மகாள்வது வழக்கம். இந்த கலாச்சாரத்தில் "சவதலதய 

முடிப்பது" என்பது கட்டதள, கட்டுப்பாடு ஆகியதவ பற்றியது. 

"கட்டதள, கட்டுப்பாட்டு தமயங்கள்" மாநிலங்களிலும் தமயத்திலும் 

உள்ள நிர்வாகத் துதறகளின் சட்டப்பூர்வமான பகுதிகதள 

உருவாக்குகின்றன. இருபத்திசயாராம் நூற்றாண்டின் ஆகச் சிறந்த 

மதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்தி அதிகாரவர்க்கத்ததக் 

கண்காணிக்கவும் முன்சனற்றத்தத அளவிடவும் இந்தப் பகுதிகள் 
பணிபுரிகின்றன. அதிகாரிகள் தன்னிச்தசயாக முடிமவடுக்கக்கூடிய 
விருப்புரிதம என்பது ஊழதல ஊக்குவிப்பதற்கு ஒப்பானது. ஊழல், 

திறதமயின்தம, பலவனீமான அரசின் திறன் ஆகியவற்றின் 

யதார்த்தங்கள் ஒன்றுகூடிக் கட்டதள, கட்டுப்பாட்டு அதமப்தப 
நிதலநிறுத்தசவ உதவுகின்றன. மசயல்திறன், ஊழதலத் தடுத்தல், 
பதில் மசால்லும் மபாறுப்தப நதடமுதறப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்றுக்காக என்னும் காரணத்தத முன்னிறுத்தி தமயப்படுத்தல் 

நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. அல்லது லான்ட் பிரிட்மசட் விவரிப்பதுசபால், 

பதில் மசால்லும் மபாறுப்புக்கு மாற்றாக "கணக்கியல்" 

மசயல்படுத்தப்படுகிறது.  

 

மாநில அரசாங்கங்களுக்கும் பதில் மசால்ல சவண்டிய மபாறுப்தப 
அதிகாரவர்க்கத்தினர் தீவிரமாக எதிர்ப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம். 

இந்தக் கலாச்சாரத்தில், அதிகாரவர்க்கத்தினர் மக்களுடன் சநரடியாகத் 

மதாடர்புமகாள்ளுதல் என்பது திறதமயானதும் பதில் கூறும் 
மபாறுப்தபக் மகாண்டதுமான நிர்வாகத்தத உறுதி மசய்வதற்கான 

சட்டப்பூர்வமான, அவசியம் எனச் மசால்லத்தக்க நிபந்ததனயாகும். 

அதிகாரவர்க்கத்தினர் மத்திய அரசுக்குப் பதில் மசால்லும் மபாறுப்தப 
நதடமுதறப்படுத்துததத் தங்கள் அரசியல் ஆதாயத்திற்காகத் 

திறம்படப் பயன்படுத்தும் திறனில் பாஜகவின் அபாரமான அரசியல் 
ஆற்றல் உள்ளது. 

 



அதிகாரவர்க்கத்தினர் அன்றாட நிர்வாகத்தில் கூட்டாட்சி என்பதத 
ஆதரிப்பது அரிதானது. அவர்கள், தங்கதள அறியாமசலகூட அரசியல் 

தமயப்படுத்துதலுக்கான சூழ்நிதலகதள வலுப்படுத்துவதற்குப் 

பங்களித்துவருகிறார்கள். மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களுக்கு 

நிதியுதவி அளிக்கும் முதன்தம நிதிய அதமப்பான மத்திய அரசின் 

நிதியுதவித் திட்டங்கள் (CSS) மதாடர்பாக நடக்கும் இழுபறியில் இது 

மதளிவாக மவளிப்படுகிறது. இந்தத் திட்டங்கள் குறித்து மத்திய மாநில 
அரசுகளுக்கிதடசய அரசியல் சர்ச்தசகள் நடந்தாலும், இதவ மத்திய 
அரசு அதிகாரிகளால் வடிவதமக்கப்பட்டதவ. மாநில அரசுகதளத் 
திட்டங்கதளச் மசயல்படுத்துபவர்களாகவும் திட்ட நிதறசவற்றம் 
குறித்து மத்திய அரசுக்குப் பதில் மசால்லும் 
மபாறுப்புதடயவர்களாகவும் ஆக்கும் நதடமுதறதய இந்தத் 
திட்டங்கள் மகாண்டுள்ளன. இந்தத் திட்டங்கள் மதாடர்பான 
அடிப்பதடச் மசலவினங்கள்கூட மத்திய அரசால் கவனமாகக் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் விதளவாக, மாநில அரசுகள் தங்கள் 

மசாந்தத் திட்டமிடல் திறன்களில் முதலீடு மசய்வதற்கான ஊக்கம் 
இல்லாமல்சபாகிறது. இதவ இரண்டும் ஒன்தறமயான்று 
உருவாக்கும் மீளாச் சுழற்சி உருவாகியிருக்கிறது.  

 

மாநிலங்களின் நிறுவன ரீதியான திறனின்தம - குறிப்பாக வட 

இந்தியாவில் உள்ள ஏதழ மாநிலங்களில் - மாநில அரசின் 
மசயல்பாடுகதள நுணுக்கமாக சமற்பார்தவயிடும் மத்திய அரசு 

அதிகாரிகளின் பங்தக நியாயப்படுத்துகிறது. மாநில அளவில் ஆழமான 

நிதி சுயாட்சி சததவ என்று அதிகாரவர்க்கத்தினர் குரல் மகாடுக்காத 
நிதலயில், கூடுதல் நிதிப் பகிர்வுக்கான அரசியல் சகாரிக்தககள் 

ஆழமான கூட்டாட்சியாக மாறவில்தல. மாநிலங்களுக்கு 

சமம்படுத்தப்பட்ட வரிப் பகிர்தவ அளிக்க சவண்டும் என்றும், 
மாநிலங்களுக்கு அவற்றின் சததவகள், முன்னுரிதமகளுக்கு ஏற்ப 

சநரடிச் மசலவினங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வதகயில் மத்திய 

அரசின் நிதியுதவித் திட்டங்கதள முதறப்படுத்த சவண்டும் என்றும் 
இரண்டு மதாடர்ச்சியான நிதிக் கமிஷன்கள் பரிந்துதரத்தசபாதிலும், 

மத்திய அரசின் இந்தத் திட்டங்கள் மதாடர்ந்து மக்கள் நலத்திட்டச் 
மசலவினங்கதள விரிவுபடுத்தி ஆதிக்கம் மசலுத்துகின்றன. 

தற்சபாததய நிதலசய மதாடர சவண்டும் என்பதற்கான வலுவான 
பிடிவாதம், நடப்பில் உள்ள அதிகாரவர்க்கக் கலாச்சாரத்திற்கும் 
தமயமாக்கதல சமலும் ஆழமாக்குவதற்கான அரசியல் 

லாபங்களுக்கும் இதடயிலான கச்சிதமான உடன்பாட்டின்  
விதளவாகும். 

 

இந்தியாவின் கூட்டாட்சி ஒப்பந்தத்தத தமயமாக்கலின் 

இழுப்புகளுக்கும், அதிகாரப் பரவலாக்கத்தின் ஜனநாயக 

அழுத்தங்களுக்கும் இதடயிலான இழுபறிச் சண்தட என்று நான் 



குறிப்பிடுவதுண்டு. ஆனால் தமயமாக்கல் சக்திகள் அரசு  

நிறுவனங்களின் கட்டதமப்புகளுக்குள் ஆழமாகப் பதிந்துள்ளன 

என்பதத அங்கீகரிப்பது முக்கியம். ஜனநாயகம் அதிக தமயமாக்கலுக்கு 

மாறும்சபாது அரசு நிறுவனங்கள் அததத் தடுத்து நிறுத்தும் வதகயில் 
மசயல்படுவதில்தல. மாறாக, இந்த நதடமுதறக்கு இணக்கமான 

பங்காளிகளாகசவ அதவ மபரும்பாலும் மசயல்படுகின்றன. 
இததத்தான் இன்று இந்தியாவில் பார்த்துவருகிசறாம்.  
 

யாமினி ஐயர் புதுதில்லியிலுள்ள மசன்டர் ஃபார் பாலிசி ரிசர்ச் (CPR) 

நிறுவனத்தின் ததலவர், ததலதம நிர்வாகி. 
 


