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2021-ടല പകരള പേബമികജ സര്വശസജ കമശഷന (വഖഫജ 
പബപ്പോര്ഡെമിടന കശഴമിലുള്ള സര്വശസുകടള  സകബനമിച്ച 

കൂടുതല ചുമതലകള) ബമില

(സബ്ജകജ കമമിറമി റമിപപപ്പോർടജ)

തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക  ഗപ്പോമവമികസനവക  ഭവനനമിര്മപ്പോണവക  സകബനമിച്ച
സബ്ജകജ  കമമിറമി  IX-ടന  പേരമിഗണനയപ്പോയമി  അയച്ച  2021-ടല  പകരള  പേബമികജ  സര്വശസജ
കമശഷന (വഖഫജ പബപ്പോര്ഡെമിടന കശഴമിലുള്ള സര്വശസുകടള  സകബനമിച്ച കൂടുതല ചുമതലകള)
ബമില (ബമില നമ ര് 49),  സമമിതമി പേരമിഗണമിച്ചതനുസരമിച്ചുള്ള സബ്ജകജ കമമിറമി റമിപപപ്പോര്ടക
സബ്ജകജ കമമിറമി റമിപപപ്പോര്ടജ  ടചെയ്ത പ്രകപ്പോരമുള്ള ബമിലക സമര്പമിക്കുന.

2.  2021-ടല  പകരള  പേബമികജ  സര്വശസജ  കമശഷന  (വഖഫജ  പബപ്പോര്ഡെമിടന  കശഴമിലുള്ള
സര്വശസുകടള  സകബനമിച്ച കൂടുതല ചുമതലകള) ബമില 2021  ടസപ്റകബര്  26-ാം തശയതമി
ഒരു അസപ്പോധപ്പോരണ  ഗസറപ്പോയമി  പ്രസമിദശകരമിച്ചു.  ഇഇൗ ബമില  2021  ഒപകപ്പോബര്  27-ാം  തശയതമി
സഭയമില അവതരമിപമിക്കുകയുക അപന്നേ ദമിവസക തടന്നേ തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക ഗപ്പോമവമികസനവക
ഭവനനമി   ര്മപ്പോണവക സകബനമിച്ച സബ്ജകജ കമമിറമി IX-ടന പേരമിഗണനയജ അയയ്ക്കുകയുക ടചെയ.

3.  2021 ഒപകപ്പോബര് 27-ാം തശയതമി സമമിതമി പയപ്പോഗക പചെര്ന്നേജ ബമില ഖണക ഖണമപ്പോയമി
പേരമിഗണമിക്കുകയുക പഭദഗതമി കൂടപ്പോടത അകഗശകരമിക്കുകയുക ടചെയ.

4.  വമിപയപ്പോജനക്കുറമിപക  സബ്ജകജ  കമമിറമി  റമിപപപ്പോര്ടജ  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ബമിലക
അനുബനമപ്പോയമി പചെര്തമിരമിക്കുന.

എക. വമി. പഗപ്പോവമിന്ദന മപ്പോസ്റ്റര്,
തമിരുവനനപുരക, ടചെയര്മപ്പോന,
2021, ഒപകപ്പോബര് 27. സബ്ജകജ കമമിറമി IX.



അനുബനക   I

വമിപയപ്പോജനക്കുറമിപജ

2016-ടല പകരള സകസപ്പോന വഖഫജ  പബപ്പോര്ഡെജ  ടറഗുപലഷനുകളമിടല ടറഗുപലഷന
5(1)  സബജ  ടറഗുപലഷന  (2)  പ്രകപ്പോരക  വഖഫജ  പബപ്പോര്ഡെമിടന  ഭരണപേരമപ്പോയ
സര്വശസമിപലകജ  പനരമിടജ  നമിയമനക  നടത്തുന്നേ  ഉപദഷപ്പോഗസരുപടയുക  ജശവനകപ്പോരുപടയുക
നമിയമനക  പേബമികജ  സര്വശസജ  കമശഷന  നലകുന്നേ  മുസശക  മതവമിഭപ്പോഗതമിലടപട
ഉപദഷപ്പോഗപ്പോര്തമികളുടട  ടസലകജ  ലമിസ്റ്റമില  നമിനക  നടപതണ്ടതപ്പോടണന്നേജ  വഷവസ
ടചെയ്തതമിനപ്രകപ്പോരക,  പ്രസ്തുത നമിയമനങ്ങള നടത്തുന്നേതമിനജ പേബമികജ സര്വശസജ കമശഷടന
ചുമതലടപടുത്തുന്നേതമിനപ്പോണജ  2021-ടല  പകരള  പേബമികജ  സര്വശസജ  കമശഷന  (വഖഫജ
പബപ്പോര്ഡെമിടന  കശഴമിലുള്ള  സര്വശസുകടള  സകബനമിച്ച  കൂടുതല  ചുമതലകള)  ബമില
അവതരമിപമിച്ചമിടള്ളതജ.

കഴമിഞ്ഞ  30  വര്ഷകപ്പോലമപ്പോയമി  നപ്പോമമപ്പോത്രമപ്പോയവര്  ഒഴമിടക  തപ്പോലകപ്പോലമിക
ജശവനകപ്പോടര  വച്ചപ്പോണജ  പബപ്പോര്ഡെജ  പ്രവര്തമിച്ചുവരുന്നേതജ.  അവടര  ഒരുമമിച്ചജ
പേമിരമിച്ചുവമിടപ്പോനുള്ള  സപ്പോഹചെരഷമുണ്ടപ്പോകുന്നേതജ  പബപ്പോര്ഡെമിടന  ബദനകദമിന  പ്രവര്തനങ്ങടള
പദപ്പോഷകരമപ്പോയമി ബപ്പോധമിക്കുന്നേതപ്പോണജ.

വഖഫജ  പബപ്പോര്ഡെമിടന  നമിയമനങ്ങള  പേബമികജ  സര്വശസജ  കമശഷന  മുപഖന
നടത്തുപമപ്പോള  നമിലവമില  പബപ്പോര്ഡെമില  വര്ഷങ്ങളപ്പോയമി  പജപ്പോലമി  ടചെയ്യുന്നേവടര
സമിരടപടുതമിയതമിനു പശഷക  പേമിന്നേശടജ  വരുന്നേ നമിയമനങ്ങള പേമി.എസജ.സമി.കജ  വമിടുന്നേ
രശതമിയമില വഷവസ ടചെയ്യുന്നേതപ്പോയമിരുന ഉചെമിതക.

മുസശക  മതസപ്പോപേനങ്ങളുടട  ബദനകദമിന  കപ്പോരഷങ്ങളമില  ഇടടപേടുന്നേ  സപ്പോപേനടമന്നേ
നമിലയജ  വഖഫജ  പബപ്പോര്ഡെമിപലയ്ക്കുള്ള  റമിക്രൂടജടമനമിനപ്പോയമി  പദവസസ്വക  റമിക്രൂടജടമനജ  പബപ്പോര്ഡെജ
മപ്പോതൃകയമില  ഒരു  റമിക്രൂടജടമനജ  പബപ്പോര്ഡെജ  രൂപേശകരമിക്കുന്നേതമിനുള്ള  സപ്പോധഷതയുക
പേരമിഗണമിച്ചമിടമില.

പമല്പറഞ്ഞ കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല ബമിലമിപനപ്പോടജ വമിപയപ്പോജമിപജ പരഖടപടുത്തുന.

പേമി. ഉബബദുള്ള (ഒപജ)

 



അനുബനന്ധം   II

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

ചുമതലെകേള) ബബ്ലില്

(സബ്ജകക് കേമബ്ലിറബ്ലി റബ്ലികപബോര്ടക് ലചെയ്ത പ്രകേബോരമുള്ളതക്)

വഖഫക് കബബോര്ഡബ്ലിലന കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള ഭരണപരമബോയ സര്വവ്വീസുകേലള സന്ധംബനബ്ലിച്ചക്
കകേരള പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനക് ചെബ്ലിലെ കൂടുതല് ചുമതലെകേള

 നബ്ലിര്വഹബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക് വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതബ്ലിനുള്ള

ഒര

ബബ്ലില്

പവ്വീഠബ്ലികേ.―വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിലലെ

ഉകദവ്യബോഗസ്ഥരലടെയന്ധം  ജവ്വീവനകബോരലടെയന്ധം  നബ്ലിയമനന്ധം  സന്ധംബനബ്ലിചന്ധം  അവരലടെ  കസവന

വവ്യവസ്ഥകേള  സന്ധംബനബ്ലിചന്ധം  കകേരള  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  ചെബ്ലിലെ  കൂടുതല്

ചുമതലെകേള നബ്ലിര്വഹബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക് വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതക് യക്തമബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകേയബോല്;

ഭബോരത  റബ്ലിപബബ്ലികബ്ലിലന  എഴുപതബ്ലിരണബോന്ധം  സന്ധംവത്സരതബ്ലില്  തബോലഴപറയന്ധം  പ്രകേബോരന്ധം

നബ്ലിയമമുണബോക്കുന:―

1. ചുരകകപരന്ധം  പ്രബോരന്ധംഭവന്ധം.―(1)  ഈ  ആകബ്ലിനക്  2021-ലലെ  കകേരള  പബബ്ലികേക്

സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള  സന്ധംബനബ്ലിച്ച

കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ആകക് എന്നക് കപരക് പറയബോന്ധം.

(2) ഇതക്  2021  ജനുവരബ്ലി  18-ാം  തവ്വീയതബ്ലി  പ്രബോബലെവ്യതബ്ലില്  വന്നതബോയബ്ലി

കേരതലപകടെണതബോണക്.

2. നബ്ലിര്വചെനങ്ങള.―ഈ ആകബ്ലില്,  സന്ദര്ഭന്ധം മറ്റു  വബ്ലിധതബ്ലില് ആവശവ്യലപടെബോത

പകന്ധം,―

(എ) “സര്കബോര്” എന്നബോല് കകേരള സര്കബോര് എന്നര്ത്ഥമബോകുന;

1771/2021.
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(ബബ്ലി)  “പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്” എന്നബോല് കകേരള പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക്

കേമവ്വീഷന് എന്നര്ത്ഥമബോകുന;

(സബ്ലി)  “സര്വവ്വീസുകേള” എന്നബോല്  വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള

സര്വവ്വീസുകേള എന്നര്ത്ഥമബോകുന;

(ഡബ്ലി) “വഖഫക് കബബോര്ഡക് ” എന്നബോല് 1995-ലലെ വഖഫക് ആകബ്ലിലലെ (1995-ലലെ

43-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 13-ാം വകുപക്  (1)-ാം ഉപവകുപക് പ്രകേബോരന്ധം രൂപവ്വീകേരബ്ലികലപട കകേരള

സന്ധംസ്ഥബോന വഖഫക് കബബോര്ഡക് എന്നര്ത്ഥമബോകുന.

3.  വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേലള  സന്ധംബനബ്ലിച്ചക്

പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ചുമതലെകേള.―(1)   വഖഫക് കബബോര്ഡബ്ലിലലെ ഭരണപരമബോയ

സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിലലെ  എലബോ  ഉകദവ്യബോഗസ്ഥലരയന്ധം  ജവ്വീവനകബോലരയന്ധം  കനരബ്ലിട്ടുള്ള നബ്ലിയമനന്ധം  വഴബ്ലി

നബ്ലിയമബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനു കവണബ്ലി മുസവ്വീന്ധം സമുദബോയതബ്ലിലുള്ള ഉകദവ്യബോഗബോര്ത്ഥബ്ലികേളുലടെ ലസലെകക് ലെബ്ലിസക്

തയബോറബോകകണതക് പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ചുമതലെയബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതബോണക്.

(2) വഖഫക് കബബോര്ഡക്, പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി,―

(എ)  വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിനുകേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിലലെ

തസബ്ലികേകേളബ്ലികലെകക് കനരബ്ലിട്ടുള്ള നബ്ലിയമനന്ധം സന്ധംബനബ്ലിച്ച കേബോരവ്യങ്ങളബ്ലിലുന്ധം;

(ബബ്ലി) വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിനുകേവ്വീഴബ്ലിലലെ  ഭരണപരമബോയ  സര്വവ്വീസുകേളബ്ലിന്

കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  തസബ്ലികേകേളബ്ലികലെകക്  കനരബ്ലിട്ടുള്ള  നബ്ലിയമനന്ധം  വഴബ്ലി  നബ്ലിയമനന്ധം  നടെത്തുന്നതബ്ലിനക്

പബോലെബ്ലികകണ തതത്വങ്ങളബ്ലികന്മേലുന്ധം  അങ്ങലനയള്ള നബ്ലിയമനങ്ങളബ്ലികലെക്കുള്ള ഉകദവ്യബോഗബോര്ത്ഥബ്ലികേളുലടെ

അനുകയബോജവ്യത സന്ധംബനബ്ലിചന്ധം;

കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചെബ്ലികകണതന്ധം,  അപ്രകേബോരന്ധം  കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചെബ്ലികലപടുന്ന  ഏലതബോര

കേബോരവ്യതബ്ലിന്കമലുന്ധം  ഉപകദശന്ധം  നല്കകേണതക്  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷലന

കേര്തവവ്യമബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതമബോണക്:

എന്നബോല്,  സബോമബോനവ്യമബോയകതബോ  ഏലതങബ്ലിലുന്ധം  പ്രകതവ്യകേ  സന്ധംഗതബ്ലിയബ്ലികലെബോ  പ്രകതവ്യകേ

വബ്ലിഭബോഗന്ധം സന്ധംഗതബ്ലികേളബ്ലികലെബോ ഏലതങബ്ലിലുന്ധം പ്രകതവ്യകേ സബോഹചെരവ്യതബ്ലികലെബോ പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക്

കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി  കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചെബ്ലികകണതബ്ലിലബോത  സന്ധംഗതബ്ലികേള  ഏലതബോലകയബോലണന്നക്

വവ്യക്തമബോക്കുന്ന ചെടങ്ങള സര്കബോരബ്ലിനക് ഉണബോകബോവന്നതബോണക്.



7

(3) പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുന്ധം  വഖഫക്  കബബോര്ഡന്ധം  തമബ്ലില് ഏലതങബ്ലിലുന്ധം

കേബോരവ്യതബ്ലില് എലന്തെങബ്ലിലുന്ധം അഭബ്ലിപ്രബോയവവ്യതവ്യബോസമുള്ള പകന്ധം, വഖഫക് കബബോര്ഡക് ആ കേബോരവ്യന്ധം

സര്കബോരബ്ലികലെകക്  റഫര്  ലചെകയണതന്ധം,  അതബ്ലിന്കമലുള്ള  സര്കബോരബ്ലിലന  തവ്വീരമബോനന്ധം

അന്തെബ്ലിമമബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതമബോണക്:

എന്നബോല്,  സര്കബോര്,  പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷലന ഉപകദശതബ്ലിലനതബ്ലിരബോയബ്ലി ഒര

തവ്വീരമബോനന്ധം  എടുക്കുന്നതബ്ലിനുമുമക്  ആ  സന്ധംഗതബ്ലി  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനക്  റഫര്

ലചെകയണതബോണക്.

4.  ചെടങ്ങള  ഉണബോക്കുന്നതബ്ലിനുള്ള  അധബ്ലികേബോരന്ധം.―(1)  സര്കബോരബ്ലിനക്,  ഈ  ആകബ്ലിലന

ഉകദ്ദേശവ്യങ്ങള  നടെപബ്ലിലെബോക്കുന്നതബ്ലികലെകബോയബ്ലി,  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമബോയന്ധം  വഖഫക്

കബബോര്ഡമബോയന്ധം കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചെബ്ലിച്ചക്, ചെടങ്ങള ഉണബോകബോവന്നതബോണക്.

(2)  പ്രകതവ്യകേബ്ലിചന്ധം,  മുന്പറഞ്ഞ  അധബ്ലികേബോരതബ്ലിലന  സബോമബോനവ്യതയക്  ഭന്ധംഗന്ധം

വരബോലതയന്ധം, അങ്ങലനയള്ള ചെടങ്ങളബ്ലില്,―

(എ) പബബ്ലികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചെബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനക് വഖഫക്

കബബോര്ഡക് അനുവര്തബ്ലികകണതബോയ നടെപടെബ്ലിക്രമന്ധം;

(ബബ്ലി)  പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷനുമബോയബ്ലി  കൂടെബ്ലിയബോകലെബോചെബ്ലിക്കുന്ന

കേബോരവ്യതബ്ലിനക് ആനുഷന്ധംഗബ്ലികേകമബോ ആവശവ്യകമബോ ആയ ഏലതങബ്ലിലുന്ധം സന്ധംഗതബ്ലി;

എന്നബ്ലിവ വവ്യവസ്ഥ ലചെയബോവന്നതബോണക്.

(3)  ഈ ആകബ്ലിന്കേവ്വീഴബ്ലിലുണബോകബ്ലിയ ഏലതബോര ചെടവന്ധം  അതണബോകബ്ലിയതബ്ലിനു കശഷന്ധം,

കേഴബ്ലിയന്നത്രകവഗന്ധം,  നബ്ലിയമസഭ  സകമളനതബ്ലിലെബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകമബോള  സഭ  മുമബോലകേ,  ഒര

സകമളനതബ്ലികലെബോ  തടെര്ച്ചയബോയ  രണക്  സകമളനങ്ങളബ്ലികലെബോലപടെബോവന്ന  ആലകേ  പതബ്ലിനബോലെക്

ദബ്ലിവസകേബോലെകതകക് വയ്കകണതന്ധം, അപ്രകേബോരന്ധം അതക് ഏതക് സകമളനതബ്ലില് വയ്ക്കുനകവബോ

ആ സകമളനകമബോ ലതബോടടുത്തുവരന്ന സകമളനകമബോ അവസബോനബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനു മുമക്, നബ്ലിയമസഭ

പ്രസസ്തുത  ചെടതബ്ലില്  എലന്തെങബ്ലിലുന്ധം  കഭദഗതബ്ലി  വരത്തുകേകയബോ,  അലലങബ്ലില്  ആ  ചെടന്ധം

ഉണബോകകണതബ്ലിലലന്നക്  തവ്വീരമബോനബ്ലിക്കുകേകയബോ  ലചെയ്യുന്ന  പകന്ധം,  ആ  ചെടതബ്ലിനക്,  അതബ്ലിനു

കശഷന്ധം,  അതത  സന്ധംഗതബ്ലികപബോലലെ,  അങ്ങലന  കഭദഗതബ്ലി  വരതബ്ലിയ  രൂപതബ്ലില്  മബോത്രന്ധം
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പ്രബോബലെവ്യന്ധം ഉണബോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകേകയബോ,  അലലങബ്ലില് യബോലതബോര പ്രബോബലെവ്യവന്ധം ഇലബോതബ്ലിരബ്ലിക്കുകേകയബോ

ലചെയ്യുന്നതന്ധം  ആകുന;  എന്നബ്ലിരന്നബോലുന്ധം,  അങ്ങലനയള്ള  ഏലതങബ്ലിലുന്ധം  കഭദഗതബ്ലികയബോ

റദ്ദേബോകകലെബോ  ആ  ചെടപ്രകേബോരന്ധം  മുമക്  ലചെയ്ത  ഏലതങബ്ലിലുന്ധം  സന്ധംഗതബ്ലിയലടെ  സബോധുതയക്

ഭന്ധംഗന്ധംവരബോത വബ്ലിധതബ്ലിലെബോയബ്ലിരബ്ലികകണതബോണക്.

5. റദ്ദേബോകലുന്ധം ഒഴബ്ലിവബോകലുന്ധം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള പബബ്ലികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്

(വഖഫക്  കബബോര്ഡബ്ലിലന  കേവ്വീഴബ്ലിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലള  സന്ധംബനബ്ലിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)

ഓര്ഡബ്ലിനന്സക് (2021-ലലെ 118) ഇതബ്ലിനബോല് റദ്ദേബോകബ്ലിയബ്ലിരബ്ലിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേബോകബ്ലിയബ്ലിരന്നബോല്തലന്നയന്ധം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സക്  പ്രകേബോരന്ധം

ലചെയ്തകതബോ  ലചെയ്തതബോയബ്ലി  കേരതലപടുന്നകതബോ  ആയ  ഏലതങബ്ലിലുന്ധം  കേബോരവ്യകമബോ  എടുതകതബോ

എടുതതബോയബ്ലി  കേരതലപടുന്നകതബോ  ആയ  ഏലതങബ്ലിലുന്ധം  നടെപടെബ്ലികയബോ  ഈ  ആകക്  പ്രകേബോരന്ധം

ലചെയ്തതബോകയബോ എടുതതബോകയബോ കേരതലപകടെണതബോണക്.

കകേരള നബ്ലിയമസഭബോ ലസക്രകടറബ്ലിയറക്, എസക്. വബ്ലി. ഉണബ്ലികൃഷ്ണന് നബോയര്,
തബ്ലിരവനന്തെപുരന്ധം,      ലസക്രടറബ്ലി.
2021 ഒകകബോബര് 27.


