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ബതില്

വഖഫക് കബഞര്ഡതിലന കേവ്വീഴതിലുള്ള ഭരണപരമഞയ സര്വവ്വീസുകേലള സഞ്ചാംബനതിച്ചക്
കകേരള പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനക് ചതിലെ കൂടുതല് ചുമതലെകേള

 നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനക് വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള

ഒര

ബതില്

പവ്വീഠതികേ.― വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  ഭരണപരമഞയ  സര്വവ്വീസുകേളതിലലെ
ഉകദവ്യഞഗസ്ഥരലടെയഞ്ചാം  ജവ്വീവനകഞരലടെയഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചഞ്ചാം  അവരലടെ  കസവന
വവ്യവസ്ഥകേള  സഞ്ചാംബനതിചഞ്ചാം  കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  ചതിലെ  കൂടുതല്
ചുമതലെകേള നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനക് വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന്നതക് യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1)  ഈ  ആകതിനക്  2021-ലലെ  കകേരള  പബതികേക്
സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള  സഞ്ചാംബനതിച്ച
കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ആകക് എന്നക് കപരക് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്  2021  ജനുവരതി  18-ാം  തവ്വീയതതി  പഞബലെവ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടെണതഞണക്.

2. നതിര്വചനങ്ങള.― ഈ ആകതില്,  സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റു വതിധതതില് ആവശവ്യലപ്പടെഞത
പകഞ്ചാം,―

(എ) “സര്കഞര്” എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ബതി)  “പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്” എന്നഞല് കകേരള പബതികേക് സര്വവ്വീസക്
കേമവ്വീഷന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി)  “സര്വവ്വീസുകേള” എന്നഞല്  വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള
സര്വവ്വീസുകേള എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

1410/2021.
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(ഡതി) “വഖഫക് കബഞര്ഡക് ” എന്നഞല് 1995-ലലെ വഖഫക് ആകതിലലെ (1995-ലലെ
43-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 13-ാം വകുപ്പക്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക് പകേഞരഞ്ചാം രൂപവ്വീകേരതികലപ്പട്ടേ കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന വഖഫക് കബഞര്ഡക് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3.  വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  ഭരണപരമഞയ  സര്വവ്വീസുകേലള  സഞ്ചാംബനതിച്ചക്
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ചുമതലെകേള.―(1)   വഖഫക് കബഞര്ഡതിലലെ ഭരണപരമഞയ
സര്വവ്വീസുകേളതിലലെ  എലഞ  ഉകദവ്യഞഗസ്ഥലരയഞ്ചാം  ജവ്വീവനകഞലരയഞ്ചാം  കനരതിട്ടുള്ള നതിയമനഞ്ചാം  വഴതി
നതിയമതിക്കുന്നതതിനു കവണതി മുസവ്വീഞ്ചാം സമുദഞയതതിലുള്ള ഉകദവ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേളുലടെ ലസലെകക് ലെതിസക്
തയഞറഞകകണതക് പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ചുമതലെയഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്.

(2) വഖഫക് കബഞര്ഡക്, പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനുമഞയതി,―

(എ)  വഖഫക്  കബഞര്ഡതിനുകേവ്വീഴതിലുള്ള  ഭരണപരമഞയ  സര്വവ്വീസുകേളതിലലെ
തസതികേകേളതികലെകക് കനരതിട്ടുള്ള നതിയമനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച കേഞരവ്യങ്ങളതിലുഞ്ചാം;

(ബതി) വഖഫക്  കബഞര്ഡതിനുകേവ്വീഴതിലലെ  ഭരണപരമഞയ  സര്വവ്വീസുകേളതിന്
കേവ്വീഴതിലുള്ള  തസതികേകേളതികലെകക്  കനരതിട്ടുള്ള  നതിയമനഞ്ചാം  വഴതി  നതിയമനഞ്ചാം  നടെത്തുന്നതതിനക്
പഞലെതികകണ തതത്വങ്ങളതികന്മേലുഞ്ചാം അങ്ങലനയള്ള നതിയമനങ്ങളതികലെക്കുള്ള ഉകദവ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേളുലടെ
അനുകയഞജവ്യത സഞ്ചാംബനതിചഞ്ചാം;

കൂടെതിയഞകലെഞചതികകണതഞ്ചാം,  അപകേഞരഞ്ചാം  കൂടെതിയഞകലെഞചതികലപ്പടുന്ന  ഏലതഞര
കേഞരവ്യതതിന്കമലുഞ്ചാം  ഉപകദശഞ്ചാം  നല്കകേണതക്  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷലന
കേര്തവവ്യമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണക്:

എന്നഞല്,  സഞമഞനവ്യമഞയകതഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പകതവ്യകേ  സഞ്ചാംഗതതിയതികലെഞ  പകതവ്യകേ
വതിഭഞഗഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതികേളതികലെഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം പകതവ്യകേ സഞഹചരവ്യതതികലെഞ പബതികേക് സര്വവ്വീസക്
കേമവ്വീഷനുമഞയതി  കൂടെതിയഞകലെഞചതികകണതതിലഞത  സഞ്ചാംഗതതികേള  ഏലതഞലകയഞലണന്നക്
വവ്യക്തമഞക്കുന്ന ചട്ടേങ്ങള സര്കഞരതിനക് ഉണഞകഞവന്നതഞണക്.

(3) പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുഞ്ചാം  വഖഫക്  കബഞര്ഡഞ്ചാം  തമതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
കേഞരവ്യതതില് എലന്തെങതിലുഞ്ചാം അഭതിപഞയവവ്യതവ്യഞസമുള്ള പകഞ്ചാം, വഖഫക് കബഞര്ഡക് ആ കേഞരവ്യഞ്ചാം
സര്കഞരതികലെകക്  റഫര്  ലചകയണതഞ്ചാം,  അതതിന്കമലുള്ള  സര്കഞരതിലന  തവ്വീരമഞനഞ്ചാം
അന്തെതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണക്:

എന്നഞല്,  സര്കഞര്,  പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ഉപകദശതതിലനതതിരഞയതി ഒര
തവ്വീരമഞനഞ്ചാം  എടുക്കുന്നതതിനുമുമ്പക്  ആ  സഞ്ചാംഗതതി  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  റഫര്
ലചകയണതഞണക്.
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4.  ചട്ടേങ്ങള  ഉണഞക്കുന്നതതിനുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞരതിനക്,  ഈ  ആകതിലന
ഉകദ്ദേശവ്യങ്ങള  നടെപ്പതിലെഞക്കുന്നതതികലെകഞയതി,  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമഞയഞ്ചാം  വഖഫക്
കബഞര്ഡമഞയഞ്ചാം കൂടെതിയഞകലെഞചതിച്ചക്, ചട്ടേങ്ങള ഉണഞകഞവന്നതഞണക്.

(2)  പകതവ്യകേതിചഞ്ചാം,  മുന്പറഞ്ഞ  അധതികേഞരതതിലന  സഞമഞനവ്യതയക്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം
വരഞലതയഞ്ചാം, അങ്ങലനയള്ള ചട്ടേങ്ങളതില്,―

(എ) പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനുമഞയതി കൂടെതിയഞകലെഞചതിക്കുന്നതതിനക് വഖഫക്
കബഞര്ഡക് അനുവര്തതികകണതഞയ നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം;

(ബതി)  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമഞയതി  കൂടെതിയഞകലെഞചതിക്കുന്ന
കേഞരവ്യതതിനക് ആനുഷഞ്ചാംഗതികേകമഞ ആവശവ്യകമഞ ആയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതി;

എന്നതിവ വവ്യവസ്ഥ ലചയഞവന്നതഞണക്.

(3)  ഈ ആകതിന്കേവ്വീഴതിലുണഞകതിയ ഏലതഞര ചട്ടേവഞ്ചാം  അതണഞകതിയതതിനു കശഷഞ്ചാം,
കേഴതിയന്നത്രകവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള  സഭ  മുമ്പഞലകേ,  ഒര
സകമളനതതികലെഞ  തടെര്ച്ചയഞയ  രണക്  സകമളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന്ന ആലകേ  പതതിനഞലെക്
ദതിവസകേഞലെകതകക് വയ്കകണതഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം അതക് ഏതക് സകമളനതതില് വയ്ക്കുനകവഞ
ആ സകമളനകമഞ ലതഞട്ടേടുത്തുവരന്ന സകമളനകമഞ അവസഞനതിക്കുന്നതതിനു മുമ്പക്, നതിയമസഭ
പസസ്തുത  ചട്ടേതതില്  എലന്തെങതിലുഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരത്തുകേകയഞ,  അലലങതില്  ആ  ചട്ടേഞ്ചാം
ഉണഞകകണതതിലലന്നക്  തവ്വീരമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന  പകഞ്ചാം,  ആ  ചട്ടേതതിനക്,  അതതിനു
കശഷഞ്ചാം,  അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അങ്ങലന  കഭദഗതതി  വരതതിയ  രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം
പഞബലെവ്യഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ,  അലലങതില് യഞലതഞര പഞബലെവ്യവഞ്ചാം ഇലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുന്നതഞ്ചാം  ആകുന;  എന്നതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കഭദഗതതികയഞ
റദ്ദേഞകകലെഞ  ആ  ചട്ടേപകേഞരഞ്ചാം  മുമ്പക്  ലചയ്ത  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതിയലടെ  സഞധുതയക്
ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംവരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികകണതഞണക്.

5. റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലുഞ്ചാം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്
(വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള  സഞ്ചാംബനതിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)
ഓര്ഡതിനന്സക് (2021-ലലെ 118) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയഞ്ചാം  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സക്  പകേഞരഞ്ചാം
ലചയ്തകതഞ  ലചയ്തതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരവ്യകമഞ  എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടെപടെതികയഞ  ഈ  ആകക്  പകേഞരഞ്ചാം
ലചയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പകടെണതഞണക്.
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ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം

1995-ലലെ വഖഫക് ആകതിലന (1995-ലലെ 43-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 24-ാം വകുപ്പക് (2)-ാം
ഉപവകുപ്പക്,  വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലലെ  ഉകദവ്യഞഗസ്ഥരലടെയഞ്ചാം  ജവ്വീവനകഞരലടെയഞ്ചാം  നതിയമനവഞ്ചാം
അവരലടെ  ഔകദവ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതിയഞ്ചാം  ലറഗുകലെഷനുകേളതില്  വവ്യവസ്ഥ  ലചയ്യുന്ന
പകേഞരമഞയതിരതിക്കുലമന്നക്  വവ്യക്തമഞക്കുന.   1995-ലലെ  വഖഫക്  ആകതിലന  110-ാം  വകുപ്പക്
കബഞര്ഡതിനക്,  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സര്കഞരതിലന  മുന്കൂര്  അനുമതതികയഞലടെ,  ഈ  ആകതിലലെ
ആവശവ്യങ്ങള  നതിറകവറ്റുന്നതതിനഞയതി  ഈ  ആകതിലലെയഞ്ചാം  അതതിന്കേവ്വീഴതിലുണഞകതിയ
ചട്ടേങ്ങളതിലലെയഞ്ചാം  വവ്യവസ്ഥകേളകക്  വതിരദ്ധമലഞത  ലറഗുകലെഷനുകേള  ഉണഞകഞലമന്നക്
വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന.  2016-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന വഖഫക് കബഞര്ഡക് ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെ
ലറഗുകലെഷന്  5(1),  സബക്-ലറഗുകലെഷന്  (2)  പകേഞരഞ്ചാം,  കനരതിട്ടുള്ള  നതിയമനഞ്ചാം  നടെത്തുന്ന,
കബഞര്ഡതിലലെ ഭരണപരമഞയ സര്വവ്വീസതിലലെ ഉകദവ്യഞഗസ്ഥരലടെയഞ്ചാം ജവ്വീവനകഞരലടെയഞ്ചാം എലഞ
നതിയമനങ്ങളുഞ്ചാം,  കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  അധതികേ  ചുമതലെകേള
വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനക്  കവണതി  ഉണഞക്കുന്ന  നതിയമതതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  അനുസരതിച്ചക്,
കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്,  നല്കുന്ന  മുസവ്വീഞ്ചാം  മതവതിഭഞഗതതില്ലപ്പട്ടേ
ഉകദവ്യഞഗഞര്ത്ഥതികേളുലടെ ലസലെകക് ലെതിസതില് നതിനഞ്ചാം നടെകതണതഞലണന്നക് വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന.
അതതിനഞല്  വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലലെ  ഭരണപരമഞയ സര്വവ്വീസുകേളതിലലെ  ഉകദവ്യഞഗസ്ഥരലടെയഞ്ചാം
ജവ്വീവനകഞരലടെയഞ്ചാം  നതിയമനങ്ങള,  കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  മുകഖന
നടെത്തുവഞനഞയതി, പസ്തുത ആവശവ്യതതികലെയക് ഒര നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം നടെത്തുവഞന് സര്കഞര്
തവ്വീരമഞനതിച.

2. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ്ഞ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങളകക്  ഉടെന്  പഞബലെവ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2020-ലലെ  കകേരള
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള
സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള)  ഓര്ഡതിനന്സക്, 2020  ജൂണ്  27-ാം തവ്വീയതതി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതക്  2020  ജൂണ്  29-ാം തവ്വീയതതിയതിലലെ  1620-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ  36-ാം  നമ്പര്  ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

3. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒര  ആകക്
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനുള്ള  ഒര  ബതില്,  2020  ആഗസക്  24-ാം  തവ്വീയതതി  കചര്ന്ന  കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ  സകമളനതതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ
കേഴതിഞ്ഞതില.

4. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2020-ലലെ  കകേരള
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള
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സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള)  ഓര്ഡതിനന്സക്, 2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തവ്വീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം  ആയതക്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം
തവ്വീയതതിയതിലലെ 2200-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 52-ാം നമ്പര്
ഓര് ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

5. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒര  ആകക്
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനുള്ള  ഒര  ബതില്,  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം  തവ്വീയതതി  കചര്ന്ന  കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയലടെ  സകമളനതതിലുഞ്ചാം  2021  ജനുവരതി  8-ാം തവ്വീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്
2021  ജനുവരതി  22-ാം  തവ്വീയതതി  അവസഞനതിച്ച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ
സകമളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ
കേഴതിഞ്ഞതില.

6. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള
സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ഓര്ഡതിനന്സക്, 2021 ലഫബ്രുവരതി 9-ാം തവ്വീയതതി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം  ആയതക്  2021  ലഫബ്രുവരതി  10-ാം  തവ്വീയതതിയതിലലെ
659-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 2-ാം നമ്പര് ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

7. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒര  ആകക്
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനുള്ള ഒര ബതില്, കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയലടെ 2021  കമയക്  24-ാം
തവ്വീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്  2021  ജൂണ്  10-ാം  തവ്വീയതതി  അവസഞനതിച്ച  സകമളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞ്ഞതില.

8. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള
സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള)  ഓര്ഡതിനന്സക്,  2021  ജൂലലെ  1-ാം തവ്വീയതതി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതക്  2021  ജൂലലെ  2-ാം തവ്വീയതതിയതിലലെ  1919-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  58-ാം  നമ്പര്  ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

9. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒര  ആകക്
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനുള്ള  ഒര  ബതില്,  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയലടെ  2021  ജൂലലെ
22-ാം തവ്വീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്  2021  ആഗസക്  13-ാം തവ്വീയതതി അവസഞനതിച്ച സകമളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞ്ഞതില.
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10.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബഞര്ഡതിലന  കേവ്വീഴതിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള
സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ഓര്ഡതിനന്സക്, 2021 ആഗസക് 23-ാം തവ്വീയതതി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതക് 2021 ആഗസക് 25-ാം തവ്വീയതതിയതിലലെ 2468-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  118-ാം  നമ്പര്  ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

11. 2021-ലലെ  118-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയലടെ
ഒര ആകക് ലകേഞണ്ടു വരന്നതതിനക് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണക് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പഞബലെവ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയഞ്ചാം  ലചയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര ലചലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  3-ാം  ഖണഞ്ചാം  (2)-ാം  ഉപഖണഞ്ചാം  (ബതി)  ഇനതതിലന  കതിപ്തനതിബനന,
സഞമഞനവ്യമഞയകതഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പകതവ്യകേ  സഞ്ചാംഗതതിയതികലെഞ  പകതവ്യകേ  വതിഭഞഗഞ്ചാം
സഞ്ചാംഗതതികേളതികലെഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പകതവ്യകേ  സഞഹചരവ്യതതികലെഞ  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്
കേമവ്വീഷനുമഞയതി  കൂടെതിയഞകലെഞചതികകണതതിലഞത  സഞ്ചാംഗതതികേള  ഏലതഞലകയഞലണന്നക്
വവ്യക്തമഞക്കുവഞന് ചട്ടേങ്ങള ഉണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

2. ബതിലതിലലെ  4-ാം  ഖണഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപഖണഞ്ചാം,  ആകതിലന  ഉകദ്ദേശവ്യങ്ങള
നടെപ്പതിലെഞക്കുന്നതതികലെകഞയതി  കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമഞയഞ്ചാം  വഖഫക്
കബഞര്ഡമഞയഞ്ചാം  കൂടെതിയഞകലെഞചതിച്ചക്  ചട്ടേങ്ങള  ഉണഞക്കുന്നതതിനക്,  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

3. ഏതക്  കേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിച്ചഞകണഞ  ചട്ടേങ്ങള  ഉണഞകഞവന്നതക്  അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങള  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതക്,  അവ  നടെപടെതിക്രമങ്ങള  സഞ്ചാംബനതിചള്ളകതഞ
സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സത്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയവകയഞ  ആകുന.   കൂടെഞലത,
അപകേഞരമുള്ള ചട്ടേങ്ങള നതിയമസഭയലടെ സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയക് വതികധയവമഞണക്.  ഏല്പ്പതിച
ലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അതതിനഞല്  സഞധഞരണ  സത്വഭഞവകതഞടു
കൂടെതിയതഞണക്.

വതി. അബ്ദുറഹതിമഞന്.


