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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 130 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വഖഫ് േബാർഡ്  നിയമന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. നജീബ് കാ��രം,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

null
(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) േക� വഖഫ് ആ�ിെല വ�വ�കൾ�്

വി��മായി വഖഫ് േബാർഡ്  നിയമന�ൾ

പി.എസ് .സി. �് വി��തിനായി നിയമസഭ

പാ�ാ�ിയ ബിൽ �ന:പരിേശാധി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(എ) 1995-െല വഖഫ് ആ�ിെ� (1995-െല 43-ാം േക�

ആ�്) 24-ാം വ��് (2)-ാം ഉപവ��്, വഖഫ്

േബാർഡിെല ഉേദ�ാഗ��െട�ം

ജീവന�ാ�െട�ം നിയമന�ം അവ�െട

ഔേദ�ാഗിക കാലാവധി�ം െറ�േലഷ�കളിൽ

വ�വ� െച�� �കാരമായിരി�െമ�്

വ��മാ��. 1995-െല വഖഫ് ആ�ിെ� 110-ാം

വ��് േബാ ർഡിന്, സം�ാന സ  ർ�ാരിെ�

�ൻ�ർ അ�മതിേയാെട, ഈ ആ�ിെല

ആവശ��ൾ നിറേവ��തിനായി ഈ ആ�ിെല�ം

അതിൻകീഴി��ാ�ിയ ച��ളിെല�ം

വ�വ�കൾ�് വി��മ�ാ� െറ�േലഷ�കൾ

ഉ�ാ�ാെമ�് വ�വ� െച��. 2016 െല േകരള

സം�ാന വഖഫ് േബാർഡ്  െറ�േലഷ�കളിെല

(േഭദഗതി) െറ�േലഷൻ 5(1), സബ്-െറ�േലഷൻ

(2) �കാരം, േനരി�� നിയമനം നട��,
േബാർഡിെല ഭരണപരമായ സർ�ീസിെല

ഉേദ�ാഗ��െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം എ�ാ

നിയമന��ം, േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷന്

അധിക �മതലകൾ വിനിേയാഗി��തിന് േവ�ി

ഉ�ാ�� നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ

അ�സരി� ,് േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷൻ

ന�� ��ീം മതവിഭാഗ�ിൽെ��

ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട െസല�് ലി�ിൽ നി�ം

നടേ��താെണ�് വ�വ� െച��.
അതിനാൽ വഖഫ് േബാ ർഡിെല ഭരണപരമായ

സർ�ീ�കളിെല ഉേദ�ാഗ��െട�ം

ജീവന�ാ�െട�ം നിയമന�ൾ, േകരള പ�ിക്

സർ�ീസ്  ക�ീഷൻ �േഖന നട�വാനായി, ��ത

ആവശ��ിേല�് നട�ിയ നിയമനിർ�ാണം

തിക�ം സാ�ത��താണ്. വഖഫ് േബാർഡ്
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�പാർശ പരിഗണി� െകാ�ാണ് നിയമനിർ�ാണം

നട�ിയത്. നിയമനിർ�ാണെ� �ടർ�്

സാ�ദായിക സംഘടനകൾ ചില ആശ�കൾ

�കടി�ി�ി��ായി��. ഈ സാഹചര��ിൽ

അവ പരിേശാധി�േശഷം മാ�േമ നിയമനടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�� എ�് സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��്.
നിയമം പാ�ാ�ിയതി� േശഷം

�ടർനടപടികൾ�ായി സർ�ാർ ഇ�വെര പ�ിക്

സർ�ീസ്  ക�ീഷെന സമീപി�ി�ി�.

(ബി) പി.എസ് .സി. �് വി��തി�പകരമായി വഖഫ്

േബാർഡ്  നിയമന�ൾ�് മാ�മായി െ�ഷ�ൽ

റി��്െമ�് േബാർഡ്  �പീകരി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(ബി)
േമൽ കാര��ിൽ തീ�മാനെമ��� �റ�് മാ�േമ

മ�് മാർ��ൾ പരിഗണി�ക��.

(സി)

െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം �ണിേവ�ി�ിക�ം

ഉൾെ�െട സം�ാന സർ�ാർ ഖജനാവിൽ

നി�ം ശ�ളം പ�� നിരവധി �ാപന�ളിൽ

ഇേ�ാ�ം നിയമന�ൾ പി.എസ് .സി. �േഖന

അെ��ിരിെ� സം�ാന വഖഫ് േബാർഡ്

നിയമന�ൾ മാ�ം പി.എസ് .സി. �് വി��തിെ�

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വഖഫ് േബാർഡിെ� കീഴി�� ഭരണപരമായ

സർ�ീ�കളിെല എ�ാ ഉേദ�ാഗ��െട�ം

ജീവന�ാ�െട�ം നിയമന�ൾ പ�ി�് സർ�ീസ്

ക�ീഷന് വി��തി�െട ��ത നിയമന�ൾ

��തൽ �താര�മാ�വാ�ം േയാഗ�ത�ളള ��ീം

മതവിഭാഗ�ിൽെ�� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് �ല�

അവസരം ഉറ�വ��വാ�ം

കഴി�െമ�തിനാലാണ് വഖഫ് േബാർഡ്

നിയമന�ൾ പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷ�

വി��തിന് സർ�ാർ നയപരമായ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


