
2021-ലലെ കകേരള പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് (വഖഫക് കബബോര്ഡബ്ലിലന
കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള സര്വവ്വീസുകേലള സസംബനബ്ലിച്ച കൂടുതല് 

ചുമതലെകേള) ബബ്ലില്

(നബ്ലിയമസഭ പബോസബോകബ്ലിയ പ്രകേബോരമുള്ളതക്)

വഖഫക് കബബോര്ഡബ്ലിലന കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള ഭരണപരമബോയ സര്വവ്വീസുകേലള സസംബനബ്ലിച്ചക്
കകേരള പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനക് ചബ്ലിലെ കൂടുതല് ചുമതലെകേള

 നബ്ലിര്വഹബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക് വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന്നതബ്ലിനുള്ള

ഒര

ബബ്ലില്

പവ്വീഠബ്ലികേ.―വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിലലെ
ഉകദവ്യബോഗസ്ഥരലടെയസം  ജവ്വീവനകബോരലടെയസം  നബ്ലിയമനസം  സസംബനബ്ലിചസം  അവരലടെ  കസവന
വവ്യവസ്ഥകേള  സസംബനബ്ലിചസം  കകേരള  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  ചബ്ലിലെ  കൂടുതല്
ചുമതലെകേള നബ്ലിര്വഹബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക് വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന്നതക് യക്തമബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകേയബോല്;

ഭബോരത  റബ്ലിപ്പബബ്ലികബ്ലിലന  എഴുപതബ്ലിരണബോസം  സസംവത്സരതബ്ലില്  തബോലഴപ്പറയസം  പ്രകേബോരസം
നബ്ലിയമമുണബോക്കുന:―

1. ചുരകകപ്പരസം  പ്രബോരസംഭവസം.―(1)  ഈ  ആകബ്ലിനക്  2021-ലലെ  കകേരള  പബബ്ലികേക്
സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള  സസംബനബ്ലിച്ച
കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ആകക് എന്നക് കപരക് പറയബോസം.

(2) ഇതക്  2021  ജനുവരബ്ലി  18-ാം  തവ്വീയതബ്ലി  പ്രബോബലെവ്യതബ്ലില്  വന്നതബോയബ്ലി
കേരതലപ്പകടെണതബോണക്.

2. നബ്ലിര്വചനങ്ങള.―ഈ ആകബ്ലില്,  സന്ദര്ഭസം  മറ്റു വബ്ലിധതബ്ലില് ആവശവ്യലപ്പടെബോത
പകസം,―

(എ) “സര്കബോര്” എന്നബോല് കകേരള സര്കബോര് എന്നര്ത്ഥമബോകുന;

(ബബ്ലി)  “പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്” എന്നബോല് കകേരള പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക്
കേമവ്വീഷന് എന്നര്ത്ഥമബോകുന;

(സബ്ലി)  “സര്വവ്വീസുകേള” എന്നബോല്  വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള
സര്വവ്വീസുകേള എന്നര്ത്ഥമബോകുന;
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(ഡബ്ലി) “വഖഫക് കബബോര്ഡക് ” എന്നബോല് 1995-ലലെ വഖഫക് ആകബ്ലിലലെ (1995-ലലെ
43-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 13-ാം വകുപ്പക്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക് പ്രകേബോരസം രൂപവ്വീകേരബ്ലികലപ്പട്ട കകേരള
സസംസ്ഥബോന വഖഫക് കബബോര്ഡക് എന്നര്ത്ഥമബോകുന.

3.  വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേലള  സസംബനബ്ലിച്ചക്
പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ചുമതലെകേള.―(1)  വഖഫക് കബബോര്ഡബ്ലിലന കേവ്വീഴബ്ലിലുളള ഭരണപരമബോയ
സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിലലെ  എലബോ  ഉകദവ്യബോഗസ്ഥലരയസം  ജവ്വീവനകബോലരയസം  കനരബ്ലിട്ടുള്ള നബ്ലിയമനസം  വഴബ്ലി
നബ്ലിയമബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനു കവണബ്ലി മുസവ്വീസം സമുദബോയതബ്ലിലുള്ള ഉകദവ്യബോഗബോര്ത്ഥബ്ലികേളുലടെ ലസലെകക് ലെബ്ലിസക്
തയബോറബോകകണതക് പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ചുമതലെയബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതബോണക്.

(2) വഖഫക് കബബോര്ഡക്, പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി,―

(എ)  വഖഫക് കബബോര്ഡബ്ലിലന കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള ഭരണപരമബോയ സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിലലെ
തസബ്ലികേകേളബ്ലികലെകക് കനരബ്ലിട്ടുള്ള നബ്ലിയമനസം സസംബനബ്ലിച്ച കേബോരവ്യങ്ങളബ്ലിലുസം;

(ബബ്ലി) വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിനുകേവ്വീഴബ്ലിലലെ  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിന്
കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  തസബ്ലികേകേളബ്ലികലെകക്  കനരബ്ലിട്ടുള്ള  നബ്ലിയമനസം  വഴബ്ലി  നബ്ലിയമനസം  നടെത്തുന്നതബ്ലിനക്
പബോലെബ്ലികകണ തതത്വങ്ങളബ്ലികന്മേലുസം അങ്ങലനയള്ള നബ്ലിയമനങ്ങളബ്ലികലെക്കുള്ള ഉകദവ്യബോഗബോര്ത്ഥബ്ലികേളുലടെ
അനുകയബോജവ്യത സസംബനബ്ലിചസം;

കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചബ്ലികകണതസം,  അപ്രകേബോരസം  കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചബ്ലികലപ്പടുന്ന  ഏലതബോര
കേബോരവ്യതബ്ലിന്കമലുസം  ഉപകദശസം  നല്കകേണതക്  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷലന
കേര്തവവ്യമബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതമബോണക്:

എന്നബോല്,  സബോമബോനവ്യമബോയകതബോ  ഏലതങബ്ലിലുസം  പ്രകതവ്യകേ  സസംഗതബ്ലിയബ്ലികലെബോ  പ്രകതവ്യകേ
വബ്ലിഭബോഗസം സസംഗതബ്ലികേളബ്ലികലെബോ ഏലതങബ്ലിലുസം പ്രകതവ്യകേ സബോഹചരവ്യതബ്ലികലെബോ പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക്
കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി  കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചബ്ലികകണതബ്ലിലബോത  സസംഗതബ്ലികേള  ഏലതബോലകയബോലണന്നക്
വവ്യക്തമബോക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള സര്കബോരബ്ലിനക് ഉണബോകബോവന്നതബോണക്.

(3) പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുസം  വഖഫക്  കബബോര്ഡസം  തമബ്ലില്  ഏലതങബ്ലിലുസം
കേബോരവ്യതബ്ലില് എലന്തെങബ്ലിലുസം അഭബ്ലിപ്രബോയവവ്യതവ്യബോസമുള്ള പകസം, വഖഫക് കബബോര്ഡക് ആ കേബോരവ്യസം
സര്കബോരബ്ലികലെകക്  റഫര്  ലചകയണതസം,  അതബ്ലിന്കമലുള്ള  സര്കബോരബ്ലിലന  തവ്വീരമബോനസം
അന്തെബ്ലിമമബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതമബോണക്:

എന്നബോല്,  സര്കബോര്,  പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ഉപകദശതബ്ലിലനതബ്ലിരബോയബ്ലി ഒര
തവ്വീരമബോനസം  എടുക്കുന്നതബ്ലിനുമുമക്  ആ  കേബോരവ്യസം  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  റഫര്
ലചകയണതബോണക്.
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4.  ചട്ടങ്ങള  ഉണബോക്കുന്നതബ്ലിനുള്ള  അധബ്ലികേബോരസം.―(1)  സര്കബോരബ്ലിനക്,  ഈ  ആകബ്ലിലന
ഉകദ്ദേശവ്യങ്ങള  നടെപ്പബ്ലിലെബോക്കുന്നതബ്ലികലെകബോയബ്ലി,  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമബോയസം  വഖഫക്
കബബോര്ഡമബോയസം കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചബ്ലിച്ചക്, ഗസറക് വബ്ലിജബോപനസം വഴബ്ലി, ചട്ടങ്ങള ഉണബോകബോവന്നതബോണക്.

(2)  പ്രകതവ്യകേബ്ലിചസം,  മുന്പറഞ്ഞ  അധബ്ലികേബോരതബ്ലിലന  സബോമബോനവ്യതയക്  ഭസംഗസം
വരബോലതയസം, അങ്ങലനയള്ള ചട്ടങ്ങളബ്ലില്,―

(എ) പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക് വഖഫക്
കബബോര്ഡക് അനുവര്തബ്ലികകണതബോയ നടെപടെബ്ലിക്രമസം;

(ബബ്ലി)  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി  കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചബ്ലിക്കുന്ന
കേബോരവ്യതബ്ലിനക് ആനുഷസംഗബ്ലികേകമബോ ആവശവ്യകമബോ ആയ ഏലതങബ്ലിലുസം സസംഗതബ്ലി;

എന്നബ്ലിവ വവ്യവസ്ഥ ലചയബോവന്നതബോണക്.

(3)  ഈ ആകബ്ലിന് കേവ്വീഴബ്ലിലുണബോകബ്ലിയ ഏലതബോര ചട്ടവസം അതണബോകബ്ലിയതബ്ലിനു കശഷസം,
കേഴബ്ലിയന്നത്രകവഗസം,  നബ്ലിയമസഭ  സകമളനതബ്ലിലെബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകമബോള  സഭ  മുമബോലകേ,  ഒര
സകമളനതബ്ലികലെബോ  തടെര്ച്ചയബോയ  രണക്  സകമളനങ്ങളബ്ലികലെബോലപടെബോവന്ന  ആലകേ  പതബ്ലിനബോലെക്
ദബ്ലിവസകബോലെകതയക് വയ്കകണതസം, അപ്രകേബോരസം അതക് ഏതക് സകമളനതബ്ലില് വയ്ക്കുനകവബോ
ആ  സകമളനകമബോ  ലതബോട്ടടുത്തുവരന്ന  സകമളനകമബോ  അവസബോനബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക്  മുന്പക്,
നബ്ലിയമസഭ പ്രസസ്തുത ചട്ടതബ്ലില് എലന്തെങബ്ലിലുസം കഭദഗതബ്ലി വരത്തുകേകയബോ, അലലങബ്ലില് ആ ചട്ടസം
ഉണബോകകണതബ്ലിലലന്നക്  തവ്വീരമബോനബ്ലിക്കുകേകയബോ  ലചയ്യുന്ന  പകസം,  ആ  ചട്ടതബ്ലിനക്,  അതബ്ലിനു
കശഷസം,  അതത  സസംഗതബ്ലികപബോലലെ,  അങ്ങലന  കഭദഗതബ്ലി  വരതബ്ലിയ  രൂപതബ്ലില്  മബോത്രസം
പ്രബോബലെവ്യസം ഉണബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകേകയബോ,  അലലങബ്ലില് യബോലതബോര പ്രബോബലെവ്യവസം ഇലബോതബ്ലിരബ്ലിക്കുകേകയബോ
ലചയ്യുന്നതമബോകുന; എന്നബ്ലിരന്നബോലുസം, അങ്ങലനയള്ള ഏലതങബ്ലിലുസം കഭദഗതബ്ലികയബോ റദ്ദേബോകകലെബോ
ആ  ചട്ടപ്രകേബോരസം  മുമക്  ലചയ്ത  ഏലതങബ്ലിലുസം  സസംഗതബ്ലിയലടെ  സബോധുതയക്  ഭസംഗസംവരബോത
വബ്ലിധതബ്ലിലെബോയബ്ലിരബ്ലികകണതബോണക്.

5. റദ്ദേബോകലുസം ഒഴബ്ലിവബോകലുസം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്
(വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള  സസംബനബ്ലിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)
ഓര്ഡബ്ലിനന്സക് (2021-ലലെ 118) ഇതബ്ലിനബോല് റദ്ദേബോകബ്ലിയബ്ലിരബ്ലിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേബോകബ്ലിയബ്ലിരന്നബോല്തലന്നയസം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സക്  പ്രകേബോരസം
ലചയ്തകതബോ  ലചയ്തതബോയബ്ലി  കേരതലപ്പടുന്നകതബോ  ആയ  ഏലതങബ്ലിലുസം  കേബോരവ്യകമബോ  എടുതകതബോ
എടുതതബോയബ്ലി  കേരതലപ്പടുന്നകതബോ  ആയ  ഏലതങബ്ലിലുസം  നടെപടെബ്ലികയബോ  ഈ  ആകക്  പ്രകേബോരസം
ലചയ്തതബോകയബോ എടുതതബോകയബോ കേരതലപ്പകടെണതബോണക്. 


