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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6737 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വഖഫ് സ����െട സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

Shri.V. Abdurahiman
(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വഖഫ് സ����െട നിയമപരമായ
സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം ഉറ�ാ�വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വഖ�ക�െട�ം
നിയ�ണ�ം േമൽേനാ��ം വഖഫ് നിയമം
െസ�ൻ 32 �കാരം വഖഫ് േബാർഡിനാണ്.
വഖഫിെ� ഉടമ�തയി�� വ��ൾ
സംര�ി��തി�ം പരിപാലി��തി�ം ഉ�
�ാഥമിക ഉ�രവാദിത�ം അതത് വഖഫ് �തവ�ി/
ക�ി�ി�ാണ്. അതിൽ വീ� വ��� പ�ം
വഖഫ് നിയമ�കാര�� അധികാരം ഉപേയാഗി�്
വഖഫ് േബാർഡ്  ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ബി) വഖഫ് സ���ൾ അനർഹമായി െെകവശം
വ�ിരി��വെര കെ��ി നിയമ നടപടി
സ�ീകരി��തിന് സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േക� വഖഫ് നിയമം െസ�ൻ 4 �കാരം വഖഫ്
വ���െട സർെ� നട��തിനായി സർെ�
ക�ീഷണെറ നിയമി�ി���ം ടി സർെ�
ക�ീഷണ�െട േന�ത��ിൽ സം�ാനെ�

വഖഫ് വ���െട സർെ� നടപടികൾ
നട�വരിക�മാണ്. അ�കാരം സർെ� നട�ി

സർെ� ക�ീഷണർ സമർ�ി�� റിേ�ാർ�ിൽ
അന�ാധീനെ�� വഖഫ് വ��ൾ (െക�ിട ന�ർ
ഉൾെ�െട) പരാമർശിേ��താെണ�് 2019-െല
വഖഫ് �ൾസ്  4(2) (21)-ൽ നി�ർഷി���്.
�ടാെത വഖഫ് േബാർഡ്  അ�മതിയി�ാെത
നട�ിയി�� വി�ന, വ�ൈകമാ�ം, വഖഫ് വ�
അന�ാധീനെ�ടൽ എ�ിവ സംബ�ി�്

പരാതികൾ ലഭി�� �റേ�ാ, േബാർഡിെ�
��യിൽെ��� �റേ�ാ വഖഫ് നിയമം 52, 54
�കാരം നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. �ടാെത
വഖഫ് ആ�്, െസ�ൻ 54 �കാരം അനധി�ത
ൈകേ��ം ഒഴി�ി�വാ�� ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ഓഫീസ�െട അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ,
നിർ�ി� നടപടി�മ�ൾ പാലി�തി�േശഷം
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ൈകേ��ം ഒഴി�ി�വാ�� ഉ�രവ് വഖഫ്
ൈ�ബ�ണൽ �റെ��വിേ��താണ്.

(സി)

വഖഫ് േബാർഡിന് കീഴി�� ജമാഅ�ക�ം
പ�ിക�ം സംര�ി��തി�ം സർേ�,
രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ കാര��മതേയാെട
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േക� വഖഫ് നിയമം െസ�ൻ 4 �കാരം വഖഫ്
വ���െട സർെ� നട��തിനായി സർെ�
ക�ീഷണെറ നിയമി�ി���ം ടി സർെ�
ക�ീഷണ�െട േന�ത��ിൽ സം�ാനെ�

വഖഫ് വ���െട സർെ� നടപടികൾ
നട�വരിക�മാണ്. വഖ�കൾ േബാർഡിൽ
രജി�ർ െച��തി�� രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ�ായി സം�ാന വ�ാപകമായി വഖഫ്
രജിേ�ഷൻ അദാല�കൾ നട�ി വ��.

(ഡി)

വഖഫ് േബാർഡിേല�� ജീവന�ാ�െട നിയമനം
പി.എസ് .സി. വഴിയാ��തി�െട േബാർഡിൽ
അ��ീം വിഭാഗ�ൾ�്
അവസരെമാ��കയാെണ� ആേരാപണം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ നിജ�ിതി

വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഉ�്. സർ�ാർ അവതരി�ി� ബി�ിൽ വഖഫ്
േബാർഡിെല ഭരണപരമായ സർ�ീ�കളിെല
എ�ാ ഉേദ�ാഗ�െര�ം ജീവന�ാെര�ം േനരി��
നിയമനം വഴി നിയമി��തി� േവ�ി ��ീം
സ�ദായ�ി�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട െസല�്
ലി�് ത�ാറാ��തിന് PSC െയ
�മതലെ���കയാണ് െച�ത്. ആയതിനാൽ

അ��ീം വിഭാഗ�ൾ�്
അവസരെമാ��കയാെണ� ആേരാപണം

അടി�ാനരഹിതമാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


