1

ഭഭരതതതനന പരമമഭനത നനതതപനഠഠ
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അപനൽ വഭദത(കൾ)

Vs.
മകരളതതനല നസൻടറരൽ യണതമവഴതറതയഠ മറളവരഠ….

എതതർകകത(കൾ)

വതധതനറയഭയഠ
A.M. KHANWILKAR, J.
1.

അപനൽ നൽകവഭൻ അനവദതച.

2.
ഈ അപനലതൽ ഉൾനപടതരതകന പറരധഭന മചഭദറയഠ ഇതഭണറ: മകരള നസൻടറരൽ യണതമവഴതറത
( 1-)൦ നമർ എതതർകകത) യനട വവസറ ചഭൻസലറനട ഒപ പറരകഭരഠ പറനപടവതച 30.11.2017 തനയതതനല
ഉതരവറ ലളതതവൽകരണമമഭ അനലറലങതൽ മൻദഷറയഭ കളങമമഭ? ടത ഓർഡർ ഇപറരകഭരഠ വഭയതകന :

"ഉതരവറ"
ആനരതക പരഭതതകമതറതയനട റതമപഭർടതനനയഠ മററ മരഖകളനടയഠ
അകഭദമതകറ പറരകടനതതനനയഠ
സകപരതമശഭധനയതൽ, നപറരഭമബഷനതലള മഡഭ. സത. പത. വത. വതജയകമഭരനന പറരകടനഠ ഈ
സർവകലഭശഭലയതൽ തടരഭനഠ സതരനകരതകഭനഠ അനമയഭജറയമലറല എനറ 30/11/2017 നറ നടന
എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനറ അനഭവനപടകയഠ ടത മസവനങൾ ഉടനടത അവസഭനതപതകഭൻ തനരമഭനതകകയഠ
നചയ. അതനസരതചറ ഉതരവതടതരതകന.".

3.

5.6.2017

നറ,

അനഭവശറയ

വതശദഭഠശങൾ

കളഞനകഭണറ

1-)

നമർ

എതതർകകത-

യണതമവഴതറത - ഹതനത വകപതനല അമസഭസതമയററ നപറരഭഫസർ തസതകനതയമനതതനഭയത അപനൽ വഭദതകറ ഒര ഓഫർ
നലറർ

അയച.

മചരന

തനയതത

മതൽ

പനണറ

മഭസമതകറ

അമദഹഠ

നതരനകണതതലഭയതരതകനമനഠ

അധറയഭപകർകഠ മററ അകഭദമതകറ സഭഫകൾകമഭയള മകരള നസൻടറരൽ യണതമവഴതറതയനട നതയമങൾ, ചടങൾ
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എനതവയഭലഠ യണതമവഴതറത / യണതമവഴതറത ഗറരഭനറ കമനഷൻ (യജതസത) / ഇനറയഭ ഗവൺനമനഠ സമയഭസമയങളതൽ
പറനപടവതച ഉതരവകളഭലഠ, 1-)൦ നമർ എതതർകകതയഭയ സർവകലഭശഭലയതനല
ബഭധകമഭയ നപരമഭറചടങൾ മതലഭയവയഭലഠ

എലറലഭ ജനവനകഭർകഠ

നതയനതകനപടനതഭനണനഠ ഈ കതറ

പറരസഭവതച..

12.6.2017 നറ, ഓഫർ നലററതൽ പരഭമർശതചതരതകന നതബനനകളഠ വറയവസകളഠ പനനസഭപതചനകഭണ
അപനൽവഭദതയഠ 1-)൦ നമർ എതതർകകതയഭയ യണതമവഴതറതയഠ തമതൽ ഔമദറയഭഗതകമഭയത മരഖഭമലമള കരഭറതൽ
ഏർനപട. കരഭറതനന ഉപവഭകറയങളതൽ പറരസകമഭയതറ ഇപറരകഭരഠ വഭയതകന: "2. (എ) വനണഠ 12 മഭസഠ കടത നനടഭവന തരതതൽ, അധറയഭപകൻ 12 മഭസ കഭലമതകറ നതരനകണതതലഭയതരതകഠ.
ഒര മകസതലഠ നമഭതഠ നതരനകണ കഭലയളവറ ഇരപതതനഭലറ മഭസഠ കവതയതലറല.
(ബത) നതർദതഷ നതരനകണ കഭലഭവധത കഴതഞ ഉടൻ, അതഭയതറ 6 - 8 ആഴ കഭലയളവതനളതൽ, ഓമരഭ
അദറയഭപകനനയഠ മകസറ സതരനകരണതതനറ മവണത എകതകറയടനവറ കകൺസതൽ മൻപഭനക വയഠ. അവനന /
അവളനട നതരനകണ കഭലയളവതനന സതരനകരണനതമയഭ
അനലറലങതൽ വതപലനകരണനതമയഭ
സഠബനതചള എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനന തനരമഭനഠ ഉടനന തനന ടത അധറയഭപകനന അറതയതകണഠ .
(സത)
സതരനകരണതതനഭയത അധറയഭപകൻ അനമയഭജറയനഭനണന കഭരറയതതൽ സർവകലഭശഭലയറ
സഠതപതയനണങതൽ, അവനന / അവളനട നതരനകണ കഭലയളവതനന അവസഭനഠ, അവനന / അവനള നതയമതച
തസതകയതമലകറ, അവൻ / അവൾ സതരനകരതകനപടഠ. .
(ഡത)
നപറരഭമബഷനതൽ നതയമതച ഒര അധറയഭപകൻ ആ തസതകയതലതരതകവഭൻ അനമയഭജറയമനലറലനറ
കനണതതയഭമലഭ അനലറലങതൽ നതരനകണ കഭലയളവറ നനടതയഭലഠ
ഇനലറലങതലഠ,, തപതകരമഭയത
പർതതയഭകതയതടതനലറലങതമലഭ
എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനറ (i) മനരതടള നതയമനഠ ആനണങതൽ,
അറതയതപതലറലഭനത തനന സർവകലഭശഭലയതനല
അദറയഭപക മസവനഠ അവസഭനതപതകഭവനതഭണറ.
(ii)നപറരഭമമഭഷൻ വഴതയള നതയമനമഭനണങതൽ
നതലവതലള സഭനതതനറ മമറ അയഭളതരനതരന
തസതകയതമലകറ ടത ഉമദറയഭഗസനന പഴയപടതയഭകഭവനതഭണറ..
(ഇ) ടത അധറയഭപകൻ സർവകലഭശഭലയനട ഒര മഴവൻ സമയ അദറയഭപകനഭയതരതകനമനഠ എകതകറയടനവറ
കകൺസതമലഭ
അനലറലങതൽ
അധറയഭപകമനഭ,
ഇനത
പറഞതരതകനതമപഭനല
കരഭർ
അവസഭനതപതകഭതപകഠ അവന / അവൾക 65 വയസറ പർതതയഭകനതവനര സർവകലഭശഭലയതനല
മസവനതതൽ തടരഭവനതമഭയതരതകഠ. ”

xxx

xxx

xxx

7.

വറയകമഭകതയതടള അടതസഭനങൾകഠ ചവനട പനരവതരതപത -ചതരതകന (i) മതൽ (vi) വനരയള
ഉപവഭകറയങളതൽ പറരതതപഭദതചതരതകന നടപടതകറരമതതനഠ അനസതവമഭയതടലറലഭനത
ഈ ഇടനപടൽ
അവസഭനതപതകഭൻ

യണതമവഴതറതക

പനരവതരതപതചതരതകന

:

ബഭധറയതയതനലറലനറ

വനണഠ

സമതതകന .

ചവനട

(i)

ഒര
അധറയഭപകമനഭ
അകഭദമതകറ
അഠഗതതമനഭ
എതതരഭയത
നപരമഭറദഷറയഠ
ആമരഭപതകനപടമമഭൾ
വവസറ ചഭൻസലറതനറ,
അമദഹതതന ശരതനയന
മതഭനനപകഠ,മരഖഭമലഠ അധറയഭപകനന സസനപൻഷനതൽ വയഭവനതഠ ഉടനടത തനന
ടത ഉതരവതനള സഭഹചരറയങൾ എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനന
അറതയതകകയഠ
നചമയറയണതമഭണറ..

(ii)

അധറയഭപകനന
അനലറലങതൽ
അകഭദമതകറ
സഭഫറ
അഠഗനത
സസനപൻഡറ
നചമയറയണതഭയ കഭരറയഠ മകസതനന
സഭഹചരറയമനസരതചതനലറലന
എകതകറയടനവറ
കകൺസതലതനറ അഭതപറരഭയമള പകഠ ടത ഉതരവറ അസഭധവഭകഭവനതഭണറ..

(iii) അവളനട മസവന കരഭറതനനമയഭ അനലറലങതൽ അവളനട നതയമനതതനനമയഭ നതബനനകളതൽ
എനതനന പറഞതരനഭലഠ, നപരമഭറദഷറയതതനന മപരതൽ ഒര അധറയഭപകനനമയഭ
അകഭദമതകറ സഭഫറ അഠഗനതമയഭ നനകഠനചയറയഭൻ എകതകറയടനവറ
കകൺസതലതനറ
അവകഭശമണറ.
(iv)

മകളതൽ പറഞനതഭഴതചനതർതതയഭൽ,
മതതയഭയ കഭരണങൾ ഇലറലഭനതയഠ, മനറ
മഭസനത
മരഖഭമലമള അറതയതപറ നൽകഭനതയഠ അനലറലങതൽ അറതയതപതനല മനറ
മഭസനത ശമളഠ നൽകഭനതയഠ
ഒര അധറയഭപകനനമയഭ അകഭദമതകറ സഭഫറ
അഠഗനതമയഭ എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനറ നനകഠനചയറയഭൻ അർഹതയതലറല .

(v)

അവർനകതതനര എടകഭൻ മപഭകന നടപടതനകതതനര കഭരണഠ കഭണതകഭനള നറയഭയമഭയ
അവസരഠ അവർക ലഭതകനതവനര ഒരദറയഭപകനനയഠ അനലറലങതൽ അകഭദമതകറ സഭഫറ

3
അഠഗനതയഠ (ii) ഉപവഭകറയപറരകഭരമമഭ
നനകഠ നചയറയഭൻ പഭടതലറല

അനലറലങതൽ (iii)

ഉപവഭകറയപറരകഭരമമഭ

(vi)

ഒര അധറയഭപകനനമയഭ അകഭദമതകറ സഭഫറ അഠഗനതമയഭ നനകഠനചയറയനതതനറ
എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനന എണതതനന മനതൽ രണറ ഭരതപകഠ ഹഭജരഭകകയഠ മവഭട
നചയറയകയഠ നചമയറയണത ആവശറയമഭണറ.

(vii)

ഒര അധറയഭപകനനമയഭ അകഭദമതകറ സഭഫറഅഠഗനതമയഭ നനകഠ
നനകഠനചയറയഭനള ഉതരവണഭയ തനയതത മതൽ പറരഭബലറയതതൽ വരഠ

നചയറയനതറ,

നനകഠനചയറയന
സമയതറ,
ഒര
അദറയഭപകമനഭ
സസനപൻഷനതലഭനണങതൽ, നനകഠനചയറയൽ തനയതത അവർ
പറരഭബലറയതതൽ വരഠ.

അകഭദമതകറ
സഭഫറ
അഠഗമമഭ
സസറനപൻഷനതലഭയ തനയതത മതൽ

8. ഈ കരഭറതൽ നതനറ ഉണഭകന ഏനതങതലഠ
വറയവസകൾകനസതമഭയത തനർപഭകനതഭണറ.

മകരള

തർകഠ,

നസൻടറരൽ

യണതമവഴതറതയനട

(ഊനൽ നൽകത)

4.

12.6.2017 മതൽ ഹതനത ഡതപഭർടനമനതൽ അമസഭസതമയററ നപറരഭഫസറഭയത നതയമതതനഭയ

മശഷഠ, അപനൽവഭദത ഓഫനസതൽ അധതകഭരമമറ. പനക അതതനമശഷഠ നപനടനറ തനന, 13.7.2017 നറ
മനഭഠ നസമസർ വതദറയഭർതത അമദഹതതനനതതനര ഒര പരഭതത സമർപതകകയഠ, തടർനറ

ഒര

16 വതദറയഭർതതകൾ

14.7.2017 തനയതതയതലഠ, 23 വതദറയഭർതതകൾ 29.8.2017 തനയതതയതലഠ സമർപതച മററ രണറ പരഭതതകൾ കടത
ഉണഭയതടളതഭണറ.. ഞങൾകറ ടത പരഭതതകളതൽ പറഞതരതകന പരഭതതകഭധഭരമഭയ കഭരണങ(ൾ)

എടത

കഭണതമകണ ആവശറയമതലറല. പറരസഭവതച പരഭതതകളനട അനനരഫലമഭയത, നതയമപരമഭയ ചടങളഭയ യണതമവഴതറത
ഗറരഭനറസറ കമനഷൻ (വലഠഗതക പനഡനഠ തടയക, നതമരഭധതകക, പരതഹരതകക വനതതഭ ജനവനകഭരഠ ഉനത
വതദറയഭഭറയഭസ സഭപനങളതനല വതദറയഭർതതകളഠ) നറഗമലഷൻസറ, 2015 (ചരകതതൽ, ‘2015 നറഗമലഷൻസറ’)
നന അടതസഭനതതൽ ഒര ആനരതക പരഭതത സമതതത രപനകരതകക എനതലറലഭനത

1-)൦ നമർ എതതർകകത-

യണതമവഴതറതകറ മനറഭര മഭർഗവമതലറല. നറഗമലഷൻ 5 ലനട ആനരതക പരഭതത സമതതതയനട ഉതരവഭദതതങൾ
പറരതതപഭദതകകയഠ, നറഗമലഷൻ 8 ൽ 1-)൦ നമർ എതതർകകത യണതമവഴതറതയനട എകതകറയടനവറ അമതഭറതറതകറ,
കനണതലകമളഭടഠ ശപഭർശകമളഭടഠ കടത അമനറവഷണ റതമപഭർടറ സമർപതകനതടകഠ, സമതതതയനട അമനറവഷണ
പറരകറരതയ പറരവചതകനപടകയഠ നചയറയന. അതനസരതചറ പറരഖറയഭപതത സമതതത കനണതലകളഠ ശപഭർശകളഠ
സഹതതഠ അമനറവഷണ റതമപഭർടറ സമർപതച. ആ റതമപഭർടതനന കറരതയഭതകമഭയ ഭഭഗഠ ഇപറരകഭരമഭണറ::"...................മകളതലള എലറലഭ വസതകളഠ കണകതനലടകമമഭൾ, പരഭതതയഥഭർതവഠ സതരതയളതമഭനണനഠ
പറരതതനകതതരഭയത ആമരഭപണഠ നകടതചമയനതതനറ മവണത സർവകലഭശഭല അധതകതർ പതതനനടറ മപരള ഒര ബഭചതനല
വതദറയഭർതതകനളനയലറലഭഠ (പരഭതതകഭനര) സറവഭധനനതകഭൻ കഴതയനമനതറ അസഠഭവറയമഭനണനഠ
സമതതതക
ദശറയമഭകന അതരഠ
ഇടനപടലകളനട സഭധറയത പരഭതതകഭർ വറയകമഭയത നതമഷധതച. പറരതതകൾനകതതരഭയ
നതളതവകൾ-വഭകഭലളതഠ മരഖഭമലമളതമഭയ പറരസഭവനകൾ, ശകവഠ ആധതകഭരതകവമഭനണനഠ , അമനറവഷണ
പറരകറരതയയതൽ പറരതത തനന നതരപരഭധതതറവഠ സഭപതകനതതൽ പരഭജയനപടതടളതമഭണറ. ഡതപഭർടനമനതനലയഠ
കറയഭമസതനലയഠ അകഭദമതകറ അനരനകഠ നമഭതതതൽ നശതപതചനകഭണ പറരതത നപൺകടതകൾനകതതനര വലഠഗതക
കറകതറയങൾ നടതത എനറ സമതതത ഏകകണമഭയത കരതന. ഇതറ യണതമവഴതറതയനട പറരശസതനയ ബഭധതകനമനറ
ഞങൾ കരതന.
സന വതദറയഭർതതകൾകറ നതർഭയമഭയ പഠന അനരനകഠ ഉറപഭകനതതനറ ഊനൽ നൽകഭൻ സമതതത ആഗറരഹതകന.
പറരതതകറ അനകലമഭയത സഭധറയമഭയ മപഭസതറനവറ തനരമഭനഠ എനനങതലഠ ഉനണങതൽ അതറ പരതഗണതകഭനത, ഹതനത
വകപതനന നതലവതനല നസഠ 1, നസഠ 3 ബഭചകളതനല കറലഭസകളതലഠ മലറയനതർണയ ചമതലകളതലഠ പറരതതകനള
നതമയഭഗതകഭൻ അനവദതകരനതനറ സമതതത ശപഭർശ നചയറയന.
തടർപറരവർതനങൾകഭയത എലറലഭ നതളതവകളഠ നതഗമനങളഠ ബഹമഭനനപട വത.സത. മൻപഭനക സമതതത ഇതതനഭൽ
സമർപതകന. (സമതതത മയഭഗങളനട മതനതറഠ പറരസറതഭവനകളനട ശബ നറമകഭർഡകൾ ഇതതനകഠ തനന ഇടകഭല
റതമപഭർടതനനഭപഠ സമർപതചതടളതഠ, അതതനഭൽ ഈ സമയഠ മചർതതടതലറലഭതതമഭണറ. ”
30.11.2017 നറ, 1-)൦ നമർ എതതർകകത യണതമവഴതറതയനട എകതകറയടനവറ കകൺസതൽ
കകൺസതൽ എടത തനരമഭനതതനന പറരസകമഭയ ഭഭഗഠ ഇപറരകഭരമഭണറ:

ഈ റതമപഭർടറ പരതഗണതച. എകതകറയടനവറ

4
"..................ഹതനത വകപതനറ വതദറയഭർതതകളനട ഈ രണ ബഭചകൾ മഭതറരമമയള. പറരതതകറ ഇമപഭൾ 62 വയസഭണറ.
അയഭളനട മകളനട പറരഭയതതലള വതദറയഭർതതനതമയഭടറ ഇയഭൾ വലഠഗതകഭതതകറരമഠ നടതതയതടളതഠ, ആയതറ
ആനരതക പരഭതത സമതതതയനട
റതമപഭർടതൽ വതശറവസനനയമഭയത സഭപതചതടളതമഭണറ. നപറരഭമബഷണറഭയ
മഡഭ.സത.പത.വത. വതജയകമഭരൻ, ഗരതരമഭയ നപരമഭറദഷറയഠ നടതതനയനഠ, യണതമവഴതറതയതനല അകഭദമതകറ അനരനകഠ
ദഷതപതചത കടഭനത, യണതമവഴതറതയതൽ അപമഭനഠ നകഭണവരകയഠ നചയ.
I-)൦ നസമസർ, II-)൦ നസമസർ വതദറയഭർതതകളനട കറലഭസകളനട അനതശതതമഭയ

പരഭതതകളഠ,

ബഹതഷറകരണവഠ

കഭരണഠ, 2017 നസപറഠബർ 19-)൦ തനയതതമതൽ അകഭദമതകറ മജഭലതകനളഭനഠ ഇലറലഭനത അമദഹഠ ശമളഠ
വഭങകയഭണറ. നതയമന തനയതത മതൽ മഡഭ. സത.പത.വത. വതജയ കമഭരനന അകഭദമതകറ പറരകടനഠ എകതകറയടനവറ
കകൺസതലഠ പരതമശഭധതച.
തനരമഭനഠ: ആനരതക പരഭതത സമതതതയനട റതമപഭർടതനനയഠ മററ മരഖകളനടയഠ, അകഭദമതകറ പറരകടനതതനനയഠ
സകപരതമശഭധനയതൽ നതരനകണതതലള
മഡഭ. സത.പത.വത. വതജയ കമഭരൻ ഈ സർവറവകലഭശഭലയതൽ
തടരഭനഠ
സതരനകരതകഭനഠ അനമയഭജറയനനലറലനഠ, അതതനഭൽ ഉടനടത മസവനങൾ അവസഭനതപതകഭൻ
തനരമഭനതചതടളതമഭണറ.. അതനസരതചറ ഉതരവകൾ പറനപടവതകഭൻ വവസറ ചഭൻസലറതന അധതകഭരമണറ......."

5.

വവസറ

ചഭൻസലർ

നതനറ

ആനരതക

പരതമശഭധനയതൽ

പറനപടവതചതടളനതനറ

30.11.2017

പറനപടവതച
പരഭതത

സമതതതയനട

നല

അവസഭനതപതകൽ

റതമപഭർടതനന

ഉതരവതനന

പശഭതലതതലഭണറ

ആയതറ

വറയകമഭണറ. ആനരതക പരഭതത സമതതതയനട റതമപഭർടതനനയഠ മററ മരഖകളനടയഠ,

അകഭദമതകറ പറരകടനതതനനയഠ സകപരതമശഭധനയതൽ, എകതകറയടനവറ കകൺസതൽ, അതതനന

30.11.2017 ൽ

നടതതയ മയഭഗതതൽ, അപനൽ വഭദതയനട മസവനങൾ ഉടനടത അവസഭനതപതകഭനള തനരമഭനഠ എടകഭൻ
തനരമഭനതചതഭയത ഓർഡറതനന ആരഠഭ ഭഭഗഠ തനന പരഭമർശതകന.
6.

മൻ

ദഷറയ

30.11.2017 തനയതതയതനല

കളങമനണനതതനഭൽ

ആമകപതകനപട

അവസഭനതപതകഭനള ഉതരവതമനൽ അപനൽ വഭദത അപനൽ നൽകതയതരന. എനതരനഭലഠ, എറണഭകളനത മകരള
(ചരകതതൽ,

വഹമകഭടതതയനട
റതടറ

നപറനഷൻ

(സതവതൽ)

വതധതനറയഭയതതലനടയഠ
ഡതവതഷൻ

നബഞറ

വതധതനറയഭയതതലഠ

നമർ:

‘വഹമകഭടതത’)
39013/2017

ൽ

വതവരസനഭയ
30.1.2018

സതഠഗതൾ

തനയതതയതനല

ജഡജത

ഉതരവതലനടയഠ,

ആയതറ നടർമതമനഷൻ സതഠപറലതസതറർ എന ഒനഭനണനറ കണകഭകത. വഹമകഭടതതയനട

റതടറ

അപനൽ

നമർ

444/2018

നല

20.2.2018 തനയതതയതനല

ആമകപതകനപട

ഉതരവതലഠ വതവരസനഭയ സതഠഗതൾ ജഡജത സറവനകരതച ഈ കഭഴപഭടതൽ ഉറചറ അപനൽ വഭദത

സമർപതച അപനൽ നതരസതച..
7.
അവസഭനതപതകൽ

അതനസരതചറ,
ഉതരവറ

നമനട

മമതലള

ലളതതവൽകരണമമഭ

പറരധഭന

അനലറലങതൽ

30.11.2017

മചഭദറയഠ:
മൻദഷറയഭ

കളങമമഭ

കണകഭകഭമമഭ എനതഭണറ. അകഭദമതകറ പറരകടനഠ എന അടതസഭനതതന പറനമ

ഉള

തനയതതനല
ഉതരവഭയത

30.11.2017 തനയതതനല

എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനന തനരമഭനവഠ ആനരതക പരഭതത സമതതതയനട അമനറവഷണ റതമപഭർടഠ അടതസഭനമഭകത
ഉണഭകതയതഭയതതനഭൽ പറരഖറയഭപതത ഉതരവതനന കഭലയളവതനനസരതചറ, ആയതറ ലളതതവൽകരണമഭയതഎങനന
കണകഭകഭനമനറ മനസതലഭകഭൻ കഴതയതലറല. മകവലഠ തപതകരമലറലഭത അകഭദമതകറ പറരകടനതതനന ഒര
മകസഭയതരനനങതൽ, സഭഹചരറയഠ തതകചഠ വറയതറയസമഭകമഭയതരന. പറരഖറയഭപതത ഉതരവറ പരസറയനപടതനതറ,
ആഭറയനര പരഭതത സമതതതയനട റതമപഭർടറ മഭതറരമലറല , അയഭൾ നചയ ഗരതരമഭയ നപരമഭറദഷറയതതനന
ആമരഭപണങളനസരതച അപനൽ വഭദതകറ സമതതത മൻപഭനക അമനറവഷണഠ മനരതമടണതവന എന വസത
ഉയർതതകഭടന എകതകറയടനവറ കകൺസതൽ എടതതഭയ തനരമഭനവഠ കടതയഭണറ. അപനൽവഭദത നചയതഭയ മമഭറൽ
ടർപതററയഡറ / മതസറ കണകറ എന അതതർവരമതലളആമരഭപണങളതമനൽ

അപനൽ വഭദതകഠ നതയമഭനസതമഭയ

ചടങൾ പറരകഭരഠ രപനകരതച സമതതതകമൻപഭയത ഔമദറയഭഗതക അമനറവഷണതതനറ വതമധയമഭമകണത വനനവനഠ,
ആ അമനറവഷണഠ, മസവന നതയമങൾ അനസരതചറ അപനൽ വഭദതനകതതരഭയത മമനഭട മപഭകഭനള എകതകറയടനവറ
കകൺസതലതനന ശപഭർശമയഭടകടത അപനൽ വഭദതനകതതരഭയത കറഠ കനണതനതതൽ കലഭശതച എനമഭണറ.
അതരനമഭര സഭഹചരറയതതൽ, മസവന നതയമങൾ അനസരതചറ

അപനൽ വഭദതനകതതനര മമനഭടറമപഭകനതതന

5
എകതകറയടനവറ

കകൺസതലതനന

ഉതരവറ

ലളതതവൽകരണ

ഉതരവഭയത

കണകഭകനതറ

മനസതലഭകഭൻ

കഴതയനതലറല.
8.

അപവഭദതതന

കഭരണമഭയ

സഭധനഠ

നപറരഭമബഷണറനട

അവസഭനതപതകൽ

ഉണഭകണനമനതലറല,, എനഭൽ അവസഭനതപതകൽ ഉതരവതൽ പരഭമർശതചതരതകന

ഉതരവതൽ

ഏതറ പറരമഭണതതലഠ

അടങതയതരതകഭഠ എനതറ സസഭപതതമഭയ സതതതവതമശഷമഭണറ. അതരഠ സചന ഉമദറയഭഗഭർതതയനട
ഉറപഭയഠ

ബഭധതമചകഭനമനഠ

അങനനയഭനണങതൽ

അവസഭനതപതകഭൻ

ഉതരവറ

മൻദഷറയഭ

ഭഭവതനയ
കളങനപട

അവസഭനതപതകൽ ഉതരവഭയത കണകഭകഭനമനമഭണറ. ഇന പഭൽ ഗപ മവഴസറ മതഭറ മമഭഡൽ ഇനർ മകഭമളജതനല
മഭമനജതഠഗറ കമതറത1, എന മകസതൽ ഈ മകഭടതതയനട മനഠഗ ജഡജതമഭരനട നബഞതന ഏതഭണറ ഇതരതതനലഭര
സഭഹചരറയതതൽ
തനരമഭനനതയഠ

ഇടനപടഭനള

അവസരമണഭയതരന.

മയഭഗറയതയള അമതഭറതറതയനട

അതരഠ

സനർഭങളതൽ,

മഭമനജതഠഗറ

കമതറതയനട

തടർനള അഠഗനകഭരനതയഠ അവസഭനതപതകനതതനള

അടതസഭനമഭയത, അവസഭനതപതകൽ ഉതരവറ പരഭമർശതകന. മഭമനജതഠഗറ കമതറതയനട പറരമമയഠ, ഗരതരമഭയ
പറരശങൾ സചതപതകന മഭമനജരനട ഒര റതമപഭർടതനന പരഭമർശതകകയഠ ബനനപട ജനവനകഭരനന നപറരഭമബഷൻ
അവസഭനതപതകഭനള സമതതതയനട തനരമഭനതതനറ അടതസഭനമഭയത തനരകയഠ നചയ. മമൽപറഞ തനരമഭനനത
ആശറരയതചറ, ദതപത പറരകഭശറ ബഭനർജത മവഴസറ സമതറയന നഭഥറ മബഭസറ നഭഷണൽ നസനർ മഫഭർ മബസതകറ
സയൻസസറ, നകഭൽകത യഠ മറളവരഠ2 എന മകസതൽ മകഭടതത തഭനഴ പറയന പറരകഭരഠ നതരനകതകന.
.
"32. അവസഭനതപതകൽ ഉതരവതൽ കറകരമഭയ ഒനഠ അടങതയതരതനതനലറലങതലഠ കളങമണഭകന തരതതൽ
എനനങതലഠ ആ മനകരങളതൽ ഉനണങതൽ കളങനപട ഉതരവതനല മൻപനത
മനറ അകരങനള കറതചള
പരഭമർശഠ അപവഭദകരമഭമണഭ എനതഭണറ അടത മചഭദറയഠ

33. അപനൽവഭദതകൾകമവണതയള വതവരസനഭയ അഭതഭഭഷകൻ ഇന പഭൽ ഗപ വത. മഭമനജതഠഗറ കമതറത, മമഭഡൽ
ഇനർ മകഭമളജറ (1984) 3 എസറസതസത 384 എന മകസതൽ ഈ മകഭടതതയനട ഒര മനഠഗ ജഡറജതമഭരനട
തനരമഭനനത ആശറരയതചതരതകന. ആ മകസതൽ (എസറ. സത. സത. മപജറ 386, ഖണതക 1) വതധതനറയഭയതതൽ
നതനഠ മവർതതരതനചടതതഭയ നപറരഭമബഷൻ അവസഭനതപതകൽ ഉതരവറ ഇനതപറയന രനതതയതൽ വഭയതകന

"മമൽപറഞവയമഭയത
ബനനപടറ
(അതഭയതറ
പറരതൻസതപലഭയത
മസവനഠ
അവസഭനതപതകൽ), മഭമനജതങറ കമതറതയനട 1969 ഏപറരതൽ 27 തനയതതയതനല പറരമമയഠ
നമർ :2 നന (പകർപറ ഉൾനപടതതയതരതകന) നവളതചതതലഠ ഡത.ഐ. ഒ. എസറ.
ബലഭനറഷഹറതനന പതനനടളള അനമതതയതലഠ സഭപനതതനന
പറരതൻസതപൽ എന
നതലയതലള നതങളനട മസവനഠ അവസഭനതപതചതരന എനഠ
ഞഭൻ അതതൽ
പരഭമർശതമകണതണറ....
“മഭമനജരനട റതമപഭർടറ മയഭഗതതൽ വഭയതചനവനഠ മഭമനജരനട റതമപഭർടതലടങതയതരതകന വസതകൾ ഗകരവഠ
ആയതനകഭണഠ സഭപനതതനന തഭലപരറയതതനലറലഭതതതനഭലഠ, ആയതനകഭണറ കമറത ഏകകണമഭയത അയഭളനട
നപറരഭമബഷൻ അവസഭനതപതകഭൻ തനരമഭനതചതഭയഠ, അവസഭനതപതകൽ ഉതരവതനനഭപഠ മചർതതരതകന മഭമനജതങറ
കമതറതയനട പറരമമയതതനന പകർപതൽ പറരസഭവതചതരതകന .മഭമനജരനട റതമപഭർടറ അവസഭനതപതകൽ ഉതരവതനന
അനബനതതൽ എടതപറഞതടതലറല, എനഭൽ മകസതൽ സമർപതച കകണറതൽ മചർതതടണറ എനഠ തഭനഴ പറയഠ
പറരകഭരഠ വഭയതകകയഠ നചയറയന.(എസറ. സത. സത. പത. 388 ഖണതക -3 )

“പറരതൻസതപലതനന നതലപഭടറ സഭപനതതനന തഭതപരറയപറരകഭരമഭകതലറല എനറ മകളതൽ
പറഞവയതൽനതന വറയകമഭകഠ. പറതഭകലതനന നറയഭയനകരതകഭൻ വനഴകളനട ഗകരവഠ
തനന മതതനയനഠ, എനഭൽ ഒര വതദറയഭഭറയഭസ
സഭപനവഠ ഇനതലറലഭഠ

1

(1984) 3 എസറസതസത 384

2

(1999) 3 എസറസതസത 60

6
ഗകനതകകയതനലറലനഠകടത
വറയകമഭണറ.
അമദഹതതനന
മസവനങൾ
അവസഭനതപതകനതതലനട ഞങളനട ഉമദശറയഠ നതറമവറനപടഠ എനതഭണറ എനന നതർമദശ.
അമപഭനളനതനറ നമൾ എനനങതലഠ ശലറയനപടതലതമലക പറരമവശതകണഠ. ഇതതനഭയത,
അതഭയത അമദഹതതനന നതരനകണ കഭലയളവറ അവസഭനതപതകനതതനറ, ഡത. ഐ. ഒ .
എസതനന അഠഗനകഭരവഠ ആവശറയമഭയത വരഠ. അതപറരകഭരഠ ഈ വതഷയതതലള
ഏനതങതലഠ കഭലതഭമസഠ ഞങളനട തഭൽപരറയങൾക ഹഭനതകരമഭമയകഭഠ.
അകഭരണതഭൽ, കഭലയളവറ അവസഭനതകനതവനര കഭതനതൽകഭനത,, ഗരതരമഭയ
എനനങതലഠ നടപടത എടകനതതന മൻപതനന, ശറരന. ഇനപഭൽ ഗപയനട നതരനകണ
കഭലയളവറ അവസഭനതപതകണനമനഭണറ ഞഭൻ അഭതപറരഭയനപടനതറ.”
ടത പറരമമയഠ അനബനനമമനഭണഠ അവസഭനതപതകറകൽ ഉതരവതനന ഭഭഗമഭകതയതരനനവനഠ,, മശഷഠ
പറരമമയഠ മമനജരനട റതമപഭർടതമലകറ പരഭമർശതചനവനമള മഭമനജതങറ കമറതയനട പറരമമയതതമലക
അവസഭനതപതകറകൽ കതറ പരഭമർശതചനവനറ നവങതട രഭമ ജഡജറ (അനറ അമദഹഠ അങനന ആയതരന).
(പത. 392 ) വതധതച. മമനജരനട റതമപഭർടതനന പകർപറ കകണറതനനഭപഠ സമർപതചതടനണനഠ ടത റതമപഭർടഭണറ
അടതസഭനനമനമഭയതരന.
മഭമനജരനട റതമപഭർടതൽ കളങതതനറ ഇടയഭകന വഭകകളടങതയതരന എനറ
നവങതടരഭമ ജഡജറ (അനറ അമദഹഠ അങനന ആയതരന) വതധതച. വതവരസനഭയ ജഡജറ പറഞ. "നൽകതയതഭയ
പതരതചവതടൽ ഉതരവറ, നപരമഭറദഷറയതതനന അടതസഭനതതൽ 'മസവനതതൽ നതനറ പതരതചവതടൽ' ശതകയഭയത
ചമതന ഉതരവറ, നവറനമഭര കപടതനഠ മഭതറരമഭനണനതറ
വറയകമഭയ ഒര മകസഭണതതറ.", മമനജരനട
റതമപഭർടതനല ഈ കണപതടതങനളലറലഭഠ "മഭനഹഭനതയനടയഠ
അപകനർതതയനടയഠ
അടയഭളങളഭയത"
തനർനനവനഠ അപനൽവഭദതക മമഭശമഭയ അനനര ഫലങളമണഭയത എനമഭണറ. മസവന തടർചമയഭടഠ മവതന
കടതശതകയനട എലറലഭ ആനകലറയങമളഭടഠകടത ഉമദറയഭഗസനന പനനസഭപതച. .
34. മമൽപറഞ മകസതൽനതനഠ സമതതതയനട പറരമമയഠ അതതനന അനബനമഭയതരന അവസഭനതപതകഭൻ
ഉതരവതനന ഭഭഗമഭയതരനനവന മനസതലഭകഭഠ.. അവസഭനതപതകൽ ഉതരവതമലഭ , അവസഭനതപതകൽ ഉതരവതനന
അനബനമഭയതരന പറരമമയതതനന അലറല മറതചറ കറകരമഭയ ഭഭഗഠ ശരതകഠ ഉണഭയതരനതറ അനബനതതൽ
പരഭമർശതചതഭയ മഭമനജരനട റതമപഭർടതലഭണറ. ടത മഭമനജരനട റതമപഭർടറ കകണറതനനഭപഠ മകഭടതതയനട മൻപഭനക
വചറ. മഭമനജരനട റതമപഭർടതലണഭയതരന ആമരഭപണങളഭണറ പറതഭകലതനന അടതസഭനനമനഠ ടത റതമപഭർടതൽ
കളങമണഭകന തരതതലള വഭകകൾ അടങതയതരതകനനവനമഭണറ. മകളതൽ പറഞതമപഭനല പതരതചവതടൽ
ഉതരവറ റദഭകത.
35.
മമൽപറഞ
തനരമഭനഠ
ഞങളനട
കഭഴപഭടതൽ
നപറരഭമബഷനറനട
പതരതചവതടൽ
ഉതരവതൽ
കളങമണഭകനനതഭനഠ ഉണഭമകണ ആവശറയമതലറല, എനഭൽ പതരതചവതടൽ ഉതരവതൽ പരഭമർശതചതരതകന
ഏനതങതലഠ മരഖയതമലഭ അനലറലങതൽ അതതനന അനബനങളതമലഭ ഉണഭകഭനമനള നതർമദശതതനള വറയകമഭയ
അധതകഭരമഭണറ.
വറയകമഭയഠ അതരനമഭര മരഖ നപറരഭമബഷനറനട ഏനതങതലഠ ഭഭവത നതഭഴതലടമ
ആവശറയനപടകമയഭ വരതതകകമയഭ നചയറമതകഭഠ.
അതരഠ മകസതൽ കതറയമഭയള അമനറവഷണഠ
നടതതയതലറലനയനതതനന അടതസഭനതതൽ പതരതചവതടൽ ഉതരവറ കളങനപടന.ഞങളനട മൻപതലള
വസതകളതമനൽ കളങനപട ഉതരവതൽ പരഭമർശതചതരതകന മരഖകളതൽ എനനങതലഠ കളങമമണഭനയന
ഞങളതമപഭൾ പരതഗണതകഭഠ.
(ഊനൽ നൽകത)

9.

പവമനന നഭരഭയണൻ വർമ വത. സഞയറ ഗഭനത പത ജത ഐ ഓഫറ നമഡതകൽ സയൻസസഠ

മനറഭരഭളഠ3 എന മകസതൽ മകഭടതത ഇപറരകഭരഠ നതരനകതച.

.

"21 പറതഭകലതനറ മൻപഭയത (എ) ധഭർമതക വറയതതയഭനമമഭ സറവഭഭവ ദഷറയമമഭ ഉൾനപട ആമരഭപണങളതമനൽ
(ബത) കറഠ കനണതനതതൽ കലഭശതചതഭയ

(സത) ഒര പർണ നസയതൽ ഔപചഭകഭരതക അമനറവഷണഠ

ഉണഭയതരമനഭ എനതഭണറ നതയമപരമഭയത ഉരതതരതഞ പരതമശഭധനകളതനലഭനറ. മന ഘടകങളഠ ഉനണങതൽ
പറതഭകൽ ഉതരവതനന രപഠ പരതഗണതകഭനത തനന പറതഭകൽ ശതകഭരഹമഭനണന

വതധതമകണതഭണറ

മനനര മറതചറ മന ഘടകങളതൽ ഏനതങതലഠ ഒനറ കഭണനതനലറലങതൽ 'പറതഭകൽ' ശരതവചതരതകന. “

നതലവതനല മകസതൽ മന ഘടകങളഠ ഉനണനതതനന ഫലമഭയത പറരസഭവതചതഭയ ഉതരവറ മൻ

ദഷറയഭ

കളങനപടതഠ ശതകഭർഹവമഭനണന വയണഠ. ഉമദറയഭഗഭർഥതനയ മസവന നതയമപറരകഭരമള കതറയമഭയ
അമനറവഷണതതനറ വതമധയമഭകത മഭതറരമമ അതരനമഭര ഉതരവറ പറനപടവതകഭൻ കഴതയ. വസതഭപരമഭയത
അപനൽ വഭദതകൾനകതതരഭയത ഉചതതമഭയത മമനഭടറ മപഭകവഭൻ ആഭറയനര പരഭതത സമതതത ശപഭർശ
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നചയതരനനവങതലഠ, കരഭറതനന 7 വകപറ പറരകഭരമള നതറഭയ വതശറവഭസതതലഭണറ എകതകറയടനവറ കകൺസതൽ
മമനഭട മപഭയതറ. മസവന നതയമമനസരതച കതറയമഭയ ഔമദറയഭധതക അമനറവഷണഠ കടഭനത തനന അപനൽ
വഭദതയനട മസവനങൾ അവസഭനതപതകവഭൻ എകതകറയടനവറ കകൺസതലതനഭവഠ. തർകമമനറയ, അപനൽവഭദതകറ
അവസരഠ നൽകതയ മശഷഠ ഔപചഭരതകമഭയ അമനറവഷണതതലനട അമനറവഷതചതഠ അപനൽവഭദതനകതതനര
മമനഭടറ

നനങവഭനള

ശപഭർശമയഭടകടതയള

ഉചഭവസയതനലതതയതടളതമഭയ

കനണതൽ

മരഖനപടതതയ

റതമപഭർടതൽ

സറവഭഭവദഷറയനത കറതചറ വതദറയഭർതതനതകളതൽ നതനറ ലഭതച പരഭതതനയ

പരഭമർശതചഭണറ ആനരതക പരഭതത സമതതത രപനകരതചതറ
10.

മജഭലതസലനത (ഈ മകസതൽ സർവകലഭശഭല കറയഭമസറ ) വലഠഗതക പനഡനനത കറതച

പനഡനമമറ സന (സർവകലഭശഭല വതദറയഭർതതനതകൾ)-ൽ നതനഠ പരഭതത ലഭതചകഴതഞഭൽ 2013 നല
മജഭലതസലനത വലഠഗതക പനഡനഠ (പറരതതമരഭധഠ, നതമരഭധനഠ, പരതഹഭരഠ) നതയമതതനല 9-)൦വകപതൽ
പറഞതരതകനതമപഭനല നതശതത കഭലയളവതനളതൽ പറരഭമദശതക സമതതതയതമലകറ അതരഠ പരഭതതകൾ
പരഭമർശതമകണതറ ഭരണഭധതകഭരതയനട കടമയഭണറ. അതരനമഭര പരഭതത ലഭതചഭൽ 2013 നല നതയമതതനല
11

-)൦

വകപതനല

നതബനനകൾകനസതമഭയത

പറരഭമദശതക

സമതതതമയഭ

ആനരതക

സമതതതമയഭ

അമനറവഷണഠ നടമതണതണറ. അതരനമഭര അമനറവഷണഠ നടമതണനതതനന നടപടതകൾ 2015 നല
നറഗമലഷനതലഠ കടതമചർതതടണറ. ഇപറരകഭരഠ മനസതലഭകതയഭൽ 2015 നല നറഗമലഷൻ അനസരതച
നടമതണതഭയ ഔപചഭരതക അമനറവഷണമഭണറ

അനതവഭരറയമഭയഠ

പതനടരനതറ . അതരഠ സമതതത

അമനറവഷതമകണതഭയ ആമരഭപണഠ 2013 നല നതയമതതനല 2(എൻ)-)൦ വകപറ 3-)൦ വകപമഭയത
കടതമചർതറ വഭയതചതതൽ നതർവചതചതരതകന "വലഠഗതക പനഡനഠ" ആയതനകഭണഠ, കറകരമഭയ രനതതയതലള
ഗകരവതരമഭയ

കഭരറയമഭയതനകഭണഠ

അതരനമഭര

ലളതതമഭയ

പതരതചവതടൽ

ഉതരവറ

പറനപടവതച

ആനകലറയഠ നൽകനതറ ഉചതതമലറല. മസവന നതയമമനസരതച വകപറ തലമമഭ പതതവറ അമനറവഷണമമഭ
ആരഠഭതകക മഭതറരമലറല നതയമപറരകഭരമള മറ നടപടതകൾ പതനടരകയഠ നചയറയനതതലനട അതരഠ
പരഭതതകൾ അതതനന യകതസഹജമഭയ അനറയതതമലകറ നകഭണമപഭമകണതഭണറ.
ബനനപട

ജനവനകഭരനറ

തനന

സഭനഠ

സതരനകരതകഭനഠ

അതരഠ മകസകളതൽ

നതരപരഭധതതറവഠ

സഭപതകനതതനഠ

പറരഭപമഭകനതതന,മവണത, മസവന നതയമ പറരകഭരമള പതതവറ അമനറവഷണഠ അനലറലങതൽ വകപറ തല
നടപടതയഠ ഒഴതചകടഭനഭവഭതതമഭണറ..
11.

മസവനനതയമമനസരതച അപനൽ വഭദതനയ ഒര പതതവറ അമനറവഷണതതനറ വതമധയമഭകഭനത ഇതറ

പറനപടവതചതതനഭൽ മൻ ദഷറയഭ കളങനപടതഭയതതനഭൽ 30.11.2017 തനയതതയതനല കളങനപട പറതഭകൽ
ഉതരവറ നതയമ വതരദമഭനണന നതഗമനതതനലതഭൻ ഞങൾകറ യഭനതഭര മടതയമതലറല . ഈ നതഗമനതതൽ
അപനൽ

വഭദത

പനനസഭപതകനപടഠ.

എനഭൽ

അമദഹനത

സസറനപൻഷനതൽ

നതർതനതടകഠ

മറ

ആനകലറയങളഠ ശമള കടതശതകയഠ നൽകണമമഭ എനഠ മസവന നതയമമനസരതചള വകപറ തല അനലറലങതൽ
പതതവറ അമനറവഷണഠ മമഖന അമദഹതതനനതതനര നനങണമമഭ എനതഠ നതയമപറരകഭരഠ ബനനപട
അധതകഭരതകൾ മമനഭടറ നകഭണമപഭമകണ കഭരറയമഭണറ എനതഭണറ

ഞങളനട അഭതപറരഭയഠ. മഭമനജതങറ

ഡയറകർ, ഇസതഐഎൽ, വഹദരഭബഭദഠ മറളവരഠ വത. ആർ. കരണഭകരനഠ മറളവരഠ4 എന മകസതനല
ഭരണഘടനഭ നബഞതനന വതശദനകരണതതന ആധഭരമഭയ തതറവഠ മനസതൽ വചനകഭണറ ഒര നതർമദശവഠ
പറനപടവതകഭൻ ഞങൾ ഉമദശതകനതലറല.

ആ മകസതൽ ആവശറയമഭയ നടപടതകൾ പഭലതചതതനമശഷഠ

യഭദശതകമഭയ എനറ ഉതരവറ മകഭടതത പറനപടവതകണഠ എനതറ തനരമഭനതകഭൻ മകഭടതതനയ വതളതചതടളതഠ
മകഭടതത/ വടറരബണൽ ശതകഭവതധത റദഭകതയതമഭണറ.
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മകഭടതത ഇപറരകഭരഠ നതരനകതച:-
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"31.

...............................

മകളതൽ പറഞ നടപടതകറരമങൾ പഭലതചതതനമശഷഠ

മകഭടതത/ വടറരബറയണൽ

ജനവനകഭരനന സസറനപൻഷനതൽ വചനകഭണഠ, റതമപഭർടറ
അധതകഭരതകൾകറ/

തടർനനകഭണഠ,

മഭമനജറ

ശതകഭവതധത റദഭകന,

അമദഹതതനറ നൽകന ഘടഠ മതലള അമനറവഷണഠ

നമനതനറ

അമനറവഷണവമഭയത

മമനഭടറ

മപഭകഭനള

സറവഭതനറരയമതഭനട, ജനവനകഭരനന പനനസഭപതകക എനതഭണറ നലമകണനതഭയ ഉചതതമഭയ ആശറവഭസഠ.
പറതഭകൽ
ജനവനകഭരനറ

തനയതത മതൽ പനന സഭപതകൽ തനയതത വനരയള ശമള കടതശതകയഠ മഭറഭനകലറയങൾകഠ
അർഹതയമണഭ എനതഭണറ മചഭദറയഠ.

ആതറയനതകമഭയത ഉതരവതടഭൽ തനന, നടപടതകളനട

പരറയവസഭനതതനമശഷഠ ,അവസഭനനത ഫലനത ആശറരയതചറ, നതയമപറരകഭരഠ ബനനപട അധതകഭരതകൾകറ
തനരമഭനതകനതതനഭയത വതടനകഭടകകയഠ മവണഠ.

ജനവനകഭരൻ പതതയ അമനറവഷണതതൽ വതജയതകകയഠ

പനസഭപതകവഭൻ നതർമദശതകകയഠ നചയറതഭൽ പറതഭകതയ തനയതത മതൽ പനന സഭപതച തനയതത വനരയള
കഭലയളവറ എങനന പരതഗണതകണനമനഠ ആനകലറയങനളനനങതലമനണങതൽ
അർഹതയളതഭയ

ആനകലറയങളനട

അധതകഭരതകൾകണഭകണഠ.

മതഭതഠ

നതയമപറരകഭരഠ

അനതനഭനണനഠ അമദഹതതനറ

തനരമഭനതകവഭനള

സറവതനറരയഠ

റതമപഭർടറ സമർപതകനതതലള പരഭജയതതനന അമനറവഷണഠ റദഭകതയതതനന

ഫലമഭയത ഉണഭയതടള പനന സഭപനഠ, പതതയ അമനറവഷണഠ നടകനതടത മഭതറരമലറല, റതമപഭർടറ സമർപതകന
ഘടഠ മതൽ പതതയ അമനറവഷണഠ നടതന കഭരറയതതമലക പനനസഭപനമഭയത കണകഭകണനമനമഭണറ.. അതഠ
ശരതയഭയ നതയമമഭയതരതകഠ.
(ഊനൽ നൽകത)

മകളതൽ ഉദരതച

വതശദനകരണതതനറ അടതസഭനമഭയ തതറവഠ പതനടർനറ, ഈ വതധതനറയഭയപറരകഭരഠ,

30.11.2017 തനയതതയതനല അവസഭനതപതകഭൻ ഉതരവറ റദഭകകയഠ , ആയതതനന ഫലമഭയത അപനൽവഭദത
പനസഭപതകനപടകയഠ നചയറതതടനണങതലഠ, ഞങൾ അതറ നതലനതർതന. എനഭൽ അമത സമയഠ ഒനഭഠ
നമർ എതതർകകത- യണതമവഴതറതയനട

നതറഭയ സമനപനഠ കഭരണഠ ശമള കടതശതക അനവദതകനതതനള

അവകഭശഠ, നതയമപറരകഭരവഠ മസവന നതയമങളനസരതചഠ യണതമവഴതറത എടമകണതഭയ തടർനടപടതകളനട
ഫലനത ആശറരയതചഭണതരതകക..
12.

അതനസരതചറ, ഈ അപനൽ ഭഭഗതകമഭയത വതജയതകന. 1-)൦ നമർ എതതർകകതയഭയ യണതമവഴതറത

വവസറ ചഭൻസലറനട ഒപതനറ കനഴതൽ പറനപടവതചതഭയ 30.11.2017 തനയതതയതനല അവസഭനതപതകൽ ഉതരവറ
ഉൾനപനട, 30.1.2018, 20.2.2018 എനന തനയതതകളതനല കളങനപട വതധതനറയഭയങളഠ ഉതരവകളഠ ഞങൾ
റദഭകന; അപനൽവഭദതനയ മനരതടറ പനനസഭപതകനതതനറ പകരഠ, അമദഹനത സസനപൻഷനതൽ വചനകഭണറ
മസവന നതയമങൾ അനസരതചറ വകപതല അനലറലങതൽ പതതവറ അമനറവഷണഠ ആരഠഭതകകയഠ

ശമള കടതശതക

സഠബനതച മചഭദറയഠ നതയമപറരകഭരഠ ബനനപട അമതഭറതറത മമനഭടറ നകഭണമപഭകകയഠ നചയറയഠ.
13.

മകളതലള നതബനനകളതമനൽ അപനൽ തനർപഭകന. നചലവറ സഠബനതചറ ഉതരവകനളഭനഠ

തനന ഇലറല. തനർചനപടതതയതടതലറലഭത ഇടകഭല അമപകകൾ എനനങതലഠ ഉനണങതൽഒഴതവഭകന.

................................ നജ.
(A.M.Khanwilkar)
................................ നജ.
(Hermant Gupta)
................................ നജ.
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(Dinesh Maheswari)
നറയഡൽഹത:
2020 ജനവരത 28 -)൦ തനയതത

ബഭധറയതഭ നതരഭകരണഠ: പറരഭമദശതക ഭഭഷയതൽ വതവർതനഠ നചയ വതധതനറയഭയഠ വറയവഹഭരതയനട ഭഭഷയതൽ
മനസതലഭകനതതനള
നതയനതത
ഉപമയഭഗനത
ഉമദശതചതടളതഭണറ;
മമറനതങതലഠ
ആവശറയങൾകഭയത
അതറ
ഉപമയഭഗതകഭവനതലറല. എലറലഭവതധ പറരഭമയഭഗതകവഠ ഔമദറയഭഗതകവമഭയ ആവശറയങൾകറ വതധതനറയഭയങളനട ഇഠഗറലനഷറ
പതതപഭണറ ആധതകഭരതകഠ. അതറ എലറലഭ ആവശറയങൾകഠ നടപഭകനതതനഠ നടപതലഭകനതതനഠ ആധതകഭരതകമഭയത തടരകയഠ
നചയറയനതഭണറ.

