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ടസി.ഐ. ജജകാസസ് മുതല് ജപര ....... അപപ്പീല്വകാദസി (കള)

Vs.

മകാജനജസിഷഗസ് ഡയറക്ടര, ജകരള ........ പ്രതസി (കള)
വകാട്ടര അജതകാറസിറസി മുതല് ജപര

വസിധസിനനകായഷ

Dr.Dhananjaya Y. Chandrachud (J)

ജകരള  ഹഹൈജകകാടതസിയുടട  ഒരു  ഡസിവസിഷന്  ടബെഞസിടന്റെ  2004  നവഷബെര  16-)o

തപ്പീയതസിയസിടലെ വസിധസിനനകായതസില് നസിനകാണസ് ഈ അപപ്പീലെസിടന്റെ ആവസിരഭകാവഷ.

ജകസസിനകാസ്പദമകായ സമയഷ അപപ്പീല് വകാദസികള,  ജകരള സഷസകാനഷ  1984  ഏപ്രസില്

മകാസഷ  1  നസ് സകാപസിചസിട്ടുള്ള സകാററ്റ്യൂട്ടറസി ജബെകാഡസിയകായ ജകരള വകാട്ടര അജതകാറസിറസിക്കു കപ്പീഴസില്

ടഹൈഡസ്  ഓപജററര,  ഓപജററര  തസസികകളസില്  ജജകാലെസി  ടചെയ്തു വരസികയകായസിരുന.   KWA

(ജകരള വകാട്ടര അജതകാറസിറസി) മൂനസ് ശമ്പള പരസിഷ്കുരണങ്ങള നടപസിലെകാകസിയസിട്ടുണസ്.  

(i) പ്രഥമ  ശമ്പള  പരസിഷ്കരണഷ,  1988  ജുഹലെ  13  മുതല്  പ്രകാബെലെനജതകാടട,  1990

ടഫെബ്രുവരസി 13-)o തപ്പീയ്യതസി ആയസിരുന.

(ii) രണകാഷ ശമ്പള പരസിഷ്കരണഷ, 1995 ഏപ്രസില് 24-)o തപ്പീയ്യതസി മുതല് പ്രകാബെലെനജതകാടട,

അജത തപ്പീയതസിയസില് ആയസിരുന.

(iii) മൂനകാഷ ശമ്പള പരസിഷ്കരണഷ, 1997 മകാരചസ് 1 മുതല് പ്രകാബെലെനജതകാടട, 1999 ആഗസസ് 19

നസ് ആയസിരുന.

ജയകാഗനരകായ  ഓപജററരമകാരകസ്  യഥകാക്രമഷ  10,  18,  25  വരഷഷ  ജസവനഷ

പൂരതസിയകാക്കുന മുറയസ് 3 ജഗ്രേഡസ് സകാനകയറങ്ങളകസ് അരഹൈതയുണസ്.   1999 ടലെ ശമ്പള

പരസിഷ്കരണപ്രകകാരഷ  3-)  മടത  ജഗ്രേഡസ്  ടപ്രകാജമകാഷടന്റെ  കകാലെകാവധസി  25  ല്  നസിനഷ  23
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വരഷമകായസി കുറചസിട്ടുണസ്.

മൂനകാഷ ശമ്പള പരസിഷ്കരണതസിനു മുമ്പസ് ഒരു ഓപജററര തസസിക നസിലെവസിലുണകായസിരുന.

ടതകാട്ടടുത  ഉയരന തസസിക ടഹൈഡസ് ഓപജററര  തസസികയകായസിരുന.  അടുത ലെഭനമകായ

സകാനകയറ  തസസിക  ടമകകാനസികല്  സൂപ്രണസിജന്റെതകായസിരുന.   അവരുടട  ശമ്പള

പരസിഷ്കരണപൂരവ്വ ശമ്പള ടസ്കെയസില് തകാടഴ കകാണസിച പ്രകകാരമകായസിരുന.  

(i) ഒകാപജററരമകാര 1090  1695 – രൂപ
(ii) ടഹൈഡസ് ഒകാപജററരമകാര 1455  2440 – രൂപ
(iii) ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസ്മകാര 1760  3050 – രൂപ

മൂനകാഷ ശമ്പള പരസിഷ്കരണതസിടന്റെ സമയതസ് സപ്പീനസിയര ഒകാപജറററുടട ഒരു തസസിക

സൃഷസിക്കുകയുണകായസി.  അനുബെനഷ  2  ടലെ  ജനകാട്ടസ്  13  തകാടഴ  പറയുഷ  പ്രകകാരഷ  വസിഭകാവനഷ

ടചെയ്യുന.

ജനകാട്ടസ്  13:   ഒജര ശമ്പള ടസ്കെയസില് നസിലെവസിലുള്ള സപ്പീനസിയര ഒകാപജററര  /   ടഹൈഡസ്

ഒകാപജററര  തസസിക  രണസ്   വനതനസ  ശമ്പള  ടസ്കെയസിലുകജളകാടട  സപ്പീനസിയര  ഒകാപജററര  /

ടഹൈഡസ് ഒകാപജററര എനസിങ്ങടന രണ്ടു വനതനസ തസസികകളകായസിരസിക്കുഷ.  സപ്പീനസിയര ഒകാപജററര

തസസിക,  എലകാ  ഒകാപജററര  മകാരക്കുമകായുള്ള  ആനുപകാതസിക  സകാനകയറ

തസസികയകായസിരസിക്കുഷ.  ഒകാപജററര, സപ്പീനസിയര ഒകാപജററര തസസികകളകസിടയസിലുള്ള അനുപകാതഷ

5:1  ആയസിരസിക്കുഷ.  നസിലെവസില് സപ്പീനസിയര ഒകാപജററര /  ടഹൈഡസ് ഒകാപജററര  തസസികയുജടതസിനു

തുലെനമകായ  ശമ്പള  ടസ്കെയസില്  സപ്പീനസിയര  ഒകാപജററരകസ്  അനുവദസിക്കുനതകാണസ്.   ടഹൈഡസ്

ഒകാപജററര തസസിക,  ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസ് തസസികയസ് ആവശനമകായ ജയകാഗനതകള ഉള്ള

സപ്പീനസിയര  ഒകാപജററരമകാരസില്  നസിനള്ള  സകാനകയറ  തസസികയകായസിരസിക്കുഷ.   സപ്പീനസിയര

ഒകാപജററര  /   ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററര  എനപ്പീ  തസസികകളകസിടയസിലുള്ള  അനുപകാതവഷ  5:1

ആയസിരസിക്കുഷ.   നസിലെവസില്  ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസിനുള്ളതസിനു  തുലെനമകായ  ശമ്പള ടസ്കെയസില്

ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററരകസ്  അനുവദസിക്കുനതകാണസ്.   (നസിലെവസിടലെ  ടസ്കെയസില്  1760-3050  രുപയുഷ

പരസിഷ്കരസിച  ടസ്കെയസില്  5635-9135  രൂപയുമകാണസ്).   എനസിരുനകാലുഷ  ഒകാപജററര/  സപ്പീനസിയര

ഒകാപജററര  /   ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററര  മകാരുടട  നസിലെനസില്ക്കുന  ആടക  അഷഗബെലെഷ

ഇകകാരണതകാല്  അധസികരസികകാന്  പകാടസിലകാതതകാകുന.   പ്രസ്തുത  പരസിഷ്കരണങ്ങളകസ്

01.03.1997 മുതല് പ്രകാബെലെനമുണകാകുനതകാണസ്.  



3

സപ്പീനസിയര ഒകാപജറററുടട  മധനമ തസസിക സൃഷസികടപടുനതസിടന്റെ  ഫെലെമകായസി പ്രസ്തുത

തസസികയസ്  നസിലെവസില്  ടഹൈഡസ്  ഒകാപജറററുജടതസിനസ്  തുലെനമകായ  ശമ്പള  ടസ്കെയസില്

അനുവദസിക്കുടമനതകാണസ് ജമല് ജനകാട്ടസ് (കുറസിപസ്) നല്കുന സൂചെന.  

തല്ഫലെമകായസി  നസിലെവസില്  ടമകകാനസികല്  സൂപ്രണസിജന്റെതസിനു  സമകാനമകായ  ശമ്പള

ടസ്കെയസില്  ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററരകസ്  അനുവദസിക്കുനതകാണസ്.  പകാലെസികടപജടണ  അനുപകാതവഷ

ജമല്ക്കുറസിപസില്  അനുശകാസസിക്കുനണസ്.   അനന്തരഫെലെമകായസി  തകാടഴ  കകാണസിച  പ്രകകാരഷ

പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള ടസ്കെയസിലുകള വസിഭകാവനഷ ടചെയ്യടപട്ടു.  

(i) ഒകാപജററരമകാര 3440  5385 – രൂപ
(ii) സപ്പീനസിയര ഒകാപജററരമകാര 4710  7710 – രൂപ

  (ടഹൈഡസ് ഒകാപജറററുടട പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള ടസ്കെയസിലെസിനു 
                                         തുലെനഷ)

(iii) ടഹൈഡസ് ഒകാപജററരമകാര 5635  9135 – രൂപ          
(ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസിടന്റെ പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള 

                                         ടസ്കെയസിലെസിനു തുലെനഷ)

ഒരു  മധനമ  തസസിക  സൃഷസികകാനുള്ള  സഷസകാനസരകകാര  തപ്പീരുമകാനഷ  ഒരു  റസിട്ടസ്

ഹൈരജസിയസിലൂടട ജകരള ഹഹൈജകകാടതസി മുമ്പകാടക ജചെകാദനഷ ടചെയ്യടപട്ടു.  2002  ഏപ്രസില് 12-)o

തപ്പീയതസിയസിടലെ  ഒരു  വസിധസിനനകായതസിലൂടട  ഹഹൈജകകാടതസിയുടട  ഒരു  സസിഷഗസിള  ജഡ്ജസി,

വസിജശഷകാല് ചെട്ടങ്ങള ജഭദഗതസി  ടചെയ്തു മകാത്രജമ  ഒരു  മധനമ  തസസികയുടട  ആവസിഷ്കുരണഷ

നടപസിലെകാകകാവൂ എനഷ ഒരു ഭരണപരമകായ ഉതരവസിലൂടട പകാടസിടലനഷ തപ്പീരപസ്  കല്പസിച.

തത്ഫെലെമകായസി,  പ്രസ്തുത സസിഷഗസിള ജഡ്ജസി,  ഒകാപജററര,  ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററര തസസികകളക്കു

മജധന  സപ്പീനസിയര  ഒകാപജററര  തസസിക  അവസിഷ്കരസിചടകകാണ്ടുള്ള  വസിജകാപനഷ

അപപ്പീല്വകാദസികളകസ്  എതസിരകാജയകാ  വസിജശഷകാല്  ചെട്ടങ്ങളഷ  നസിലെനസില്ക്കുന  ഉതരവകളഷ

പ്രകകാരഷ  ജഗ്രേഡസ്  ജപ  കസിട്ടകാനുള്ള  അവരുടട  സസകാഭകാവസിക  അവസരതസിടനതസിടരജയകാ

പ്രജയകാഗസികരുടതനസ്  വസിധസിച.  ശമ്പള  പരസിഷ്കരണ  ആനുകൂലെനങ്ങള  അപപ്പീല്വകാദസികളകസ്

നസിജഷധസികടപടകാന് കഴസിയസിടലനസിരസിടക,  നസിയമപ്രകകാരമുള്ള ചെട്ടങ്ങള പ്രകകാരഷ നസിലെവസിലുള്ള

ആനുകൂലെനങ്ങള ചെട്ടജഭദഗതസി വരുതകാടത എടുത്തുകളയകാന് കഴസിയസിടലനസ് ജകകാടതസി വസിധസിച.

2003  മകാരചസ്  12-)o  തപ്പീയതസി,  പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള ടസ്കെയസിലുകള 1997  മകാരചസ്  1  മുതല്
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പ്രകാബെലെനജതകാടട  OP 4490  വരഷഷ  2000  ജകസസിടലെ ഹൈരജസികകാരകസ്  അനുവദസിചടകകാണസ്

സസിഷഗസിള ജഡ്ജസി ഉതരവകായസി.  പ്രസ്തുത ഉതരവസ്  2003  ടസപ്റഷബെര 3-)o  തപ്പീയതസി  OP

22119 വരഷഷ 2003 ജകസസില് പസിന്തുടരടപട്ടു.  

ഹഹൈജകകാടതസിയുടട  ജമല്  തപ്പീരപ്പുകള  പസിന്തുടരനടകകാണസ്  2004  മകാരചസ്  18  നസ്

സഷസകാനസരകകാര  ഒരു  സരകകാര  ഉതരവസ്  ഇറകസി.   സരകകാര  ഉതരവസ്  പ്രകകാരഷ

സപ്പീനസിയര ഒകാപജററര തസസിക ഇലകാതകാക്കുകയുഷ നസിലെവസില്  ശമ്പള പരസിഷ്കരണപൂരവ്വ ശമ്പള

ടസ്കെയസിലുകള പുനക്രമപ്പീകരസിക്കുകയുഷ ടചെയ്തു.  സരകകാര ഉതരവസിലുള്ള പട്ടസികരൂപതസിലുള്ള

ചെകാരട്ടസ് തകാടഴ കകാണസിച വസിധമകാണസ്.  

സസി.
നഷ.

ഇനഷ
ശബെള ടസ്കെയസിലുകള

നസിലെവസില് (രൂപ) പരസിഷ്കരസിചതസ് (രൂപ)

1. ഒകാപജററര 3440  5385– മകാറമസില

2. സപ്പീനസിയര ഒകാപജററര 4710  7710 – നപ്പീകഷ ടചെയ്തു

3. ടഹൈഡസ് ഒകാപജററര 5635  9135 – 4710  7710 –
4. ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസ് 6935  11460 – 5635  9135–
5. ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസ് ഹൈയര  ജഗ്രേഡസ് --- 6935  11460 –

 സരകകാര ഉതരവസിടന്റെ 8-)o ഖണസിക തകാടഴ പറയുഷ പ്രകകാരമകാണസ്.

“ഒ.പസി.  നഷ.19752/02  ജകസസിടലെ  16.11.2001  തപ്പീയതസിയസിടലെ  എകസിബെസിറസ്  പസി.7

നസിജവദനതസില് ഹൈരജസികകാര ഉനയസിച വസിഷയങ്ങള ജമല് അടസിസകാനതസില്

തപ്പീരപകാകസിയസിട്ടുള്ളതകാകുന.  ഈ ഉതരവകള മറസ്  ബെനടപട്ട ഒ.പസി.  കളസില്

ബെഹുമകാനടപട്ട  ഹഹൈജകകാടതസി  ജനരടത  ഇറകസിയ  ഉതരവകള/

നസിരജദ്ദേശങ്ങജളകാടസ്  മുന്വസിധസി  പുലെരത്തുനവയലകാതതുഷ  പ്രസ്തുത  വസിഷയതസില്

ബെഹു.  ജകകാടതസിയുടട  പരസിഗണനയസിലെസിരസിക്കുന  ഒ.പസി.  കളസിടലെ  ഉതരവകളകസ്

വസിജധയവമകാണസ്.”

 പ്രസ്തുത  സരകകാര  ഉതരവസിടന്റെ  ടവളസിചതസില്  അപപ്പീല്വകാദസികളടട  ശമ്പള

ടസ്കെയസില്  തകാഴ്ത്തടപടുടമന  കകാരണതസിന്ജമല്  2003  മകാരചസ്  12,  2003  ടസപ്റഷബെര  3

തപ്പീയതസികളസിടലെ ഉതരവകളടകതസിരകായസി KWA (ജകരള വകാട്ടര അജതകാറസിറസി) ഹഹൈജകകാടതസി
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മുമ്പകാടക  പുന:പരസിജശകാധനകാ  ഹൈരജസികള  ഫെയല്  ടചെയ്യുകയുണകായസി.   പ്രസ്തുത

പുന:പരസിജശകാധനകാ ഹൈരജസികള,  വസിധസിനനകായതസില് നസിനഷ ഉത്ഭവസിക്കുന അപപ്പീല്വകാദസികളടട

അവകകാശഷ  പ്രസ്തുത സരകകാര ഉതരവസിനസ് തടയകാന് കഴസിയസിടലന കകാരണതസിന് ജമല്

2004 ജൂഹലെ 8-)o തപ്പീയതസി തള്ളസിടകകാണസ് ഹഹൈജകകാടതസി ഉതരവകായസി.  

പരസിണസിത  പ്രജരകായ  സസിഷഗസിള  ജഡ്ജസിമകാരുടട  ഒറസിജസിനല്  വസിധസിനനകായങ്ങള,

പുന:പരസിജശകാധനകാ  തപ്പീരപസ്  എനസിവയ്ടകതസിരകായസി  സഷസകാനവഷ  KWA  (ജകരള  വകാട്ടര

അജതകാറസിറസി)  യുഷ  റസിട്ടസ്  അപപ്പീല്  ഫെയല്  ടചെയ്തു.   പ്രസ്തുത  റസിട്ടസ്  അപപ്പീലുകള  അനുവദസിചസ്

ഡസിവസിഷന്  ടബെഞസ്  ഉതരവകായസി.   പുന:പരസിജശകാധനയസില്,  G.O.(P)  No.18/04/WRD

(ജലെവസിഭവ  വകുപസ്)  ഉതരവസ്  പ്രകകാരഷ  ടകകാടുജകണതസിലകായസിരുനതുഷ  എനകാല്

പുന:പരസിജശകാധന ആവശനടപട്ടസിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത വസിധസിനനകായഷ ഇറങ്ങസിയ തപ്പീയതസിയസിജലെകാ അതസിനസ്

മുജമ്പകാ വസിതരണഷ ടചെയ്യടപട്ടതുമകായ,  ശബെള പരസിഷ്കരണ ഉതരവസിടന്റെ അടസിസകാനതസില്

ജനരടത  KWA  (ജകരള  വകാട്ടര  അജതകാറസിറസി)  ജപ്പീവനകകാരജകകാ  ടപന്ഷന്കകാരജകകാ

വസിതരണഷ ടചെയ്തു കഴസിഞ്ഞ തുകകള വസൂലെകാകകാന് പകാടസിടലനസ് ഹഹൈജകകാടതസി ഉതരവകായസി.

അപപ്പീല്വകാദസികളക്കു ജവണസി ജകാനസിയകായ സപ്പീനസിയര അഭസിഭകാഷകന് ശപ്പീ. സസി.എസസ്.

രകാജന്  ഉനയസിച  ആവലെകാതസി  2004  മകാരചസ്  18  തപ്പീയ്യതസിയസിടലെ  സരകകാര  ഉതരവസിടന്റെ

ഫെലെമകായസി ടഹൈഡസ് ഒകാപജററരമകാരുടട ശമ്പള ടസ്കെയസില് 5635  9135 – രൂപയസില് നസിനഷ 4710

 7710  – ആയസി  ചുരുങ്ങസി  എനതകാണസ്.   സഷസകാന ഗവണ്ടമന്റെസിനസ്  ഒരു  ഭരണപരമകായ

പരസിപത്രഷ  മുജഖന ഒരു മധനമ  തസസിക സൃഷസികകാന് കഴസിയസിടലന പരസിണത പ്രജനകായ

സസിഷഗസിള ജഡ്ജസി  തപ്പീരപസിടന്റെ വസിധസിനനകായതസിനസ്  വഴസിടപട്ടുടകകാണസ്,  പ്രസ്തുത തസസിക നസികഷ

ടചെയ്യുക  മകാത്രമല  ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററരമകാര  ഹകപറസി  വനസിരുന  ശമ്പള  ടസ്കെയസില്

ചുരുക്കുകയുഷ  ടചെയ്തു എനസ്  ജകാനസിയകായ സപ്പീനസിയര  അഭസിഭകാഷകന് ജബെകാധസിപസിച.   ഇതസ്,

ജബെകാധസിപസികടപട്ടതു  പ്രകകാരഷ,  അധസികകാരതസിടന്റെ  നസിയമനസിബെനമലകാത

വസിനസിജയകാഗമകായസിരുന.  

 ശമ്പള പരസിഷ്കരണതസിടന്റെ സസൂക്ഷ്മ വസിശകലെനതസിലൂടട ജകകാടതസികസ് ജബെകാധനടപട്ട-

ടതടന്തനകാല്, ടഹൈഡസ് ഒകാപജററരമകാര ശമ്പള പരസിഷ്കരണപൂരവ്വ ശമ്പള ടസ്കെയസിലെകായ 1455-

2440 രൂപ  ശമ്പളഷ സസപ്പീകരസിച വരസികയകായസിരുന.  3-)o ശമ്പള പരസിഷ്കരണതസിന് കപ്പീഴസിലുള്ള
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പരസിഷ്കരസിച  സമമൂലെന  ശമ്പള  ടസ്കെയസില്   4710   7710  – രൂപ  ആയസിരുന.   ഒരു

ഭരണസഷബെനമകായ  ഉതരവസിലൂടട  സപ്പീനസിയര  ഒകാപജറററുടട  ഒരു  മധനമ  തസസിക

സൃഷസികടപട്ടതുമൂലെഷ,  തല്തസസികക്കുള്ള ശമ്പള ടസ്കെയസില് അടുത ഉയരന തസസികയകായ

ടഹൈഡസ് ഒകാപജറററുടട തസസികകസ് അനുവദസികകാവന ശമ്പള ടസ്കെയസില് നസിരണസിതമകാകടപട്ടു.

തത്ഫെലെമകായസി,  ടഹൈഡസ് ഒകാപജറററുടട തസസികയ്ക്കുള്ള ശമ്പള ടസ്കെയസില് ടതകാട്ടടുത ഉയരന

തസസികയകായ ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസിജന്റെതസിനു  സമമൂലെനമകാകടപട്ടു.   ഒരു  ഭരണപരമകായ

ഉതരവസിലൂടട  ഒരു  മധനമ  തസസിക  സൃഷസികടപടകാന്  കഴസിയസിടലനഷ,  പ്രതത്യുത,

നസിയമപ്രകകാരമുള്ള  ചെട്ട  ജഭദഗതസി  ആയതസിനസ്  ആവശനമകാടണനഷ  ഹഹൈജകകാടതസി

ഉതരവകായസി.   ഇതസ്  പസിന്തുടരനസ്ടകകാണസ്  സഷസകാന  സരകകാര  2004  മകാരചസ്  18-)o

തപ്പീയതസിയസിടലെ സരകകാര ഉതരവസിലൂടട  പ്രസ്തുത മധനമ  തസസിക ഇലകായ്മ ടചെയ്തു.   മധനമ

തസസിക ഇലകായ്മ ടചെയ്തതസില് കവസിഞ്ഞസ് 2004 മകാരചസ് 18-)o തപ്പീയതസിയസിടലെ സരകകാര ഉതരവസ്

ആടക ടചെയ്തടതടന്തനകാല് ഒകാപജററര, ടഹൈഡസ് ഒകാപജററര, ടമകകാനസികല് സൂപ്രണസ് എനപ്പീ

തസസികകടള  ശമ്പള പരസിഷ്കരണപൂരവ്വ ശമ്പള ടസ്കെയസിലുകജളകാടസ്  അനുരൂപമകായസി സമമൂലെന

പരസിഷ്കൃത ശമ്പള ടസ്കെയസിലുകളകസ് അരഹൈതടപടുതസി എനതകാണസ്.  

കുറസിപസ്  നഷ.13  നു കപ്പീഴസില് ടഹൈഡസ്  ഒകാപജററരകസ്  നല്കടപട്ടസിട്ടുള്ള ഉയരന ശമ്പള

ടസ്കെയസിലെസിനസ് ജഹൈതുവകായതസ് സപ്പീനസിയര ഒകാപജറററുടട ഒരു  മധനമ തസസിക സൃഷസിചതകാണസ് എന

ഹഹൈജകകാടതസിയുടട കകാഴ്ചപകാടസിജനകാടസ് ഈ ജകകാടതസി ജയകാജസിക്കുന. ഹഹൈജകകാടതസി അധസികകാര

വസിലെഷഘസിയകാടണനസ്  കടണതസിയതുമൂലെഷ   പ്രസ്തുത  മധനമ  തസസിക  ഇലകായ്മ  ടചെയ്തു

കഴസിഞ്ഞജപകാള ടഹൈഡസ് ഒകാപജറററുടട ശമ്പള ടസ്കെയസില്,  പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള ടസ്കെയസിലുകള

പ്രകകാരഷ കൃതനകാനുരൂപമകായ ശമ്പള ടസ്കെയസിലെകായസി പുന:സകാപസികടപട്ടു.  

തകാടഴ  പറയുന  ജമല്  വസിഭകാഗങ്ങളകസ്  നല്കടപട്ടസിട്ടുള്ള  പരസിഷ്കരണപൂരവ്വ  ശമ്പള

ടസ്കെയസിലുകള,  സമമൂലെനമകായ പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള ടസ്കെയസിലുകള എനസിവയസില് നസിനഷ  ഇതു

വനക്തമകാണസ്.
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ക്രമ.
നഷ.

നസിലെവസിടലെ ശമ്പള ടസ്കെയസില് പരസിഷ്കരസിച ശമ്പള ടസ്കെയസില്

1. 1090-35-1230-45-1500-65-1695 3440-80-3600-85-3940-90-4210-100-
5010-125-5385

2. 1455-45-1500-65-1760-85-2440 4710-100-5010-125-5635-150-6235-175-
7110-200-7710

3. 1760-85-2440-90-2710-105-2920-130-3050 5635-150-6235-175-7110-200-7710-225-
8385-250-9135

ഈ  പ്രവരതസി  നസിയമകാനുസൃതമകായസിരുന.   വസൂലെകാകല്  നടപടസികടളകാനഷ

സസപ്പീകരസികരുടതനസ് സ്പഷമകായസിതടന ഹഹൈജകകാടതസി നസിരജദ്ദേശസിചസിട്ടുണസ്.

തനസിമസിതഷ,  ഈ ജകകാടതസി  പ്രസസ്തുത അപപ്പീലെസില് കഴടമ്പകാനഷ  കകാണുനസില.   ഈ

അപപ്പീല്  അപ്രകകാരഷ  തള്ളസി  ഉതരവകാകുന.   നഷപരസിഹൈകാരഷ  (ജകകാടതസിടചലെവകള)

വഹൈസിജകണതസില.

നറ്റ്യൂഡല്ഹൈസി                        Dr.Dhananjaya Y. Chandrachud J.

തപ്പീയ്യതസി: 2019 ടഫെബ്രുവരസി 13         Hemant Gupta J.



8

ഇനഷ.നഷ. 103                          ജകകാടതസി നഷ.9                        ടസക്ഷന് XI എ

ഭഭാരതതത്തിനന്റെ പരമമഭാന്നത നനീതത്തിപനീഠഠ

നടപടസിക്രമ പ്രമകാണഷ

സസിവസില് അപപ്പീല് നഷ (കള): 4676/2012

ടസി.ഐ. ജജകാസസ് മുതല് ജപര ....... അപപ്പീല്വകാദസി (കള)

Vs.

മകാജനജസിഷഗസ് ഡയറക്ടര, ജകരള ........ പ്രതസി (കള)
വകാട്ടര അജതകാറസിറസി മുതല് ജപര

തപ്പീയ്യതസി: 13.02.2019 ഈ അപപ്പീല് ഇജന ദസിവസഷ വസിചെകാരണടകടുത്തു.

പങകാളസിതഷ/ ജകകാറഷ: Dr.Justice D.Y. Chandrachud

Mr.Justice Hemant Gupta

അപപ്പീല്വകാദസി (കള)ക്കു ജവണസി : ശപ്പീ. എ. രഘുനകാഥസ്, അജറകാരണസി ജനറല്

എതസിര കക്ഷസി(കള)ക്കു ജവണസി : ശപ്പീ. നപ്പീഷ രകാജന് ശങര, അഡസ.

ശപ്പീ. അനു ടക. ജജകായസ്, അഡസ.

ശപ്പീ. ആലെസിഷ അന്വര, അഡസ.

ശപ്പീ. പസി.എസസ്. സുധപ്പീര, അജറകാരണസി ജനറല്

ശപ്പീ. ജജകാഗസി സ്കെറസിയ, അജറകാരണസി ജനറല്

അഭസിഭകാഷകരുടട  ഭകാഗഷ  ജകട്ട  ജശഷഷ  ജകകാടതസി  തകാടഴപറയുന  വസിധസി  പ്രസകാവഷ

നടതസിയസിരസിക്കുന.
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വസിധസി

ഒപസിട്ട റസിജപകാരട്ടസ് ടചെയ്യകാവന വസിധസിനനകായതസിനസ് അനുശണമകായസി ഈ അപപ്പീല് തള്ളസി

ഉതരവകാകുന.  നഷപരസിഹൈകാരഷ/ജകകാടതസിടചലെവകള വഹൈസിജകണതസില.

തപ്പീരപ്പുകല്പസികകാത  ഏടതങസിലുഷ  അജപക്ഷ  ഉള്ള  പക്ഷഷ  ഇതസിനകാല്
തപ്പീരപകാകസിയസിരസിക്കുന.

   (സഞ്ജയകുമകാര - I)                                            (സജരകാജസ് കുമകാരസി ഗഗൗര)
  എ.ആര.കഷ.പസി.എസസ്  ജകകാരട്ടസ് മകാസര

(ഒപസിട്ട റസിജപകാരട്ടസ് ടചെയ്യകാവന വസിധസിനനകായഷ ഫെയലെസില് സൂക്ഷസിചസിരസിക്കുന.)

ബെകാദനതകാ  നസിരകാകരണഷ:   പ്രകാജദശസിക  ഭകാഷയസില്  വസിവരതനഷ  ടചെയ്ത  വസിധസിനനകായഷ

വനവഹൈകാരസിയുടട  ഭകാഷയസില്  മനസസിലെകാക്കുനതസിനുള്ള  നസിയനസിത  ഉപജയകാഗടത

ഉജദ്ദേശസിചസിട്ടുള്ളതകാണസ്;  മജറടതങസിലുഷ  ആവശനങ്ങളകകായസി  അതസ്  ഉപജയകാഗസികകാവനതല.

എലകാവസിധ പ്രകാജയകാഗസികവഷ ഔജദനകാഗസികവമകായ ആവശനങ്ങളകസ് വസിധസിനനകായങ്ങളടട ഇഷഗപ്പീഷസ്

പതസിപകാണസ്  ആധസികകാരസികഷ,  അതസ്  എലകാ  ആവശനങ്ങളഷ  നടപകാക്കുനതസിനുഷ

നടപസിലെകാക്കുനതസിനുഷ ആധസികകാരസികമകായസി തുടരുകയുഷ ടചെയ്യുനതകാണസ്. 

Translated by : Assainar A., Translator (H.G.)
Verified by    :  Anu T.S., Head Translator


