ഇനന്ത്യൻ സസുപന്ത്രരരീം കകകോടതതിയതിൽ
സതിവതിൽ അപരൽ അധതികകോരപരതിധതി
2020 ലലെ സതിവതിൽ അപരൽ നമ്പറസുകൾ 1993-1995
(2019 ലലെ എസന്ത്.എൽ.പതി(സതിവതിൽ) നമ്പറസുകൾ 22949-22951 ൽ നതിനസുരീം
ഉടലലെടസുത്തതന്ത്)

-

സതി ജയചനന്ത്രൻ

അപരൽവകോദതി(കൾ)

വതി.
-

കകരള സരീംസകോനവസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം മസുതൽകപർ

എതതിർകകതി(കൾ)

വതിധതിനന്ത്യ കോയരീം
HEMANT GUPTA J.
1.

അപപ്പീല് നല്കുവവാന് അനുവദദിച.

2.

2019 ജനസുവരതി 8 നന്ത് ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട വതിവരസനകോയ സതിരീംഗതിൾ ലബെഞന്ത്ചന്ത് പകോസകോകതിയ ഉത്തരവന്ത്
റദകോകതിലകകോണന്ത്,

2019

ലസപന്ത്റരീംബെർ

3 നന്ത്

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

ഡതിവതിഷൻ

ലബെഞന്ത്ചന്ത്

പകോസകോകതിയതകോയ ഒരസു വതിധതിനന്ത്യകോയരീം അലെന്ത്ലലെങതിൽ ഉത്തരവകോണന്ത് നതിലെവതിലലെ അപരലെതിലലെ തർകരീം.
3.

1961 ലലെ കകരള കസ്റ്റേറന്ത് ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസന്ത് പന്ത്രതന്ത്കയക നതിയമങ്ങളതിൽ 1 പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം
കകരള ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിലലെ ആറന്ത്

തസതികകളതിലലെ ഒഴതിവന്ത് നതികത്തസുനതതികലെകകോയതി

2007 ഏപന്ത്രതിൽ 16 നന്ത് പന്ത്രസതിദരകരതിച്ച പരസന്ത്യമകോണന്ത് നതിലെവതിലലെ അപരലെതികലെകസു

നയതിച്ച

വസസുതകൾ. അത്തരരീം പരസന്ത്യപന്ത്രകകോരമസുള്ള തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പന്ത്രകന്ത്രതിയയതിൽ കസുറഞ്ഞെ പന്ത്രകോയരീം
35 വയസകോയതി നതിജലപടസുത്തതിയതതിലന സരീംബെനതിച്ചന്ത് അപരൽവകോദതികൾ തർകമസുനയതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് .
2009 നവരീംബെർ 12-)൦ തരയതതിയതിലലെ ഉത്തരവന്ത് പന്ത്രകകോരരീം കസുറഞ്ഞെ വയസതിലന സരീംബെനതിച്ച
കയകോഗന്ത്യത

കകരള

ഹഹൈകകകോടതതി

എടസുത്തസുമകോറതി.

2009

ഡതിസരീംബെർ

15-)൦

തരയതതി

ടതി

ഉത്തരവതിലനതതിലരയസുള്ള പന്ത്രതന്ത്കയക അവധതി അകപക തള്ളതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്. ടതി ഉത്തരവതിനസുകശേഷരീം,
റതിസർകവഷൻ
1

ചസുരസുകത്തതിൽ, ‘നതിയമങ്ങൾ’

വതിഭകോഗത്തതിനകോയതി

ഉകദശേതിച്ചതിടസുള്ള

തസതികയതികലെകന്ത്

മറസു

മമൂനസുകപലര

തതിരലഞ്ഞെടസുത്തകപകോൾ

ജനറൽ

ലമറതിറന്ത്

ഒഴതിവസുകളതികലെകകോയതി

ബെകോബെസു,

കകൗസർ

എടപകത്തന്ത്,

ബെഹൈറസുദരൻ എന കപരസുള്ള നകോലെന്ത് ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികലളയസുരീം തതിരലഞ്ഞെടസുത്തസു.
4.

അത്തരരീം തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പന്ത്രകന്ത്രതിയലയ അപരൽവകോദതികൾ ഈ കകകോടതതി മസുമ്പകോലക തർകതിച്ചസു.
ലപകോതസുപന്ത്രകോധകോനന്ത്യമസുള്ള ഒരസു കചകോദന്ത്യരീം റതിടന്ത് ലപറരഷനതിൽ ഉൾലപടസുനസുലവനസുകണസു 2010 ലമയന്ത്
മകോസരീം 14-)൦ തരയതതി അപരൽവകോദതികൾകസു ഹഹൈകകകോടതതിയതികലെകസു കപകോകകോനസുള്ള സന്ത്വകോതനന്ത്യരീം
നലെന്ത്കതിലകകോണന്ത്

അപരൽവകോദതി ഫയൽ ലചയന്ത്തതകോയ 2010 ലലെ 200-)൦ നമ്പർ റതിടന്ത് ലപറരഷൻ

തരർപകോകതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്. അതതിനസുകശേഷമകോണന്ത്, 2009 മകോർച്ചന്ത് മകോസരീം 30-)൦ തരയതതി നതിയമതിതനകോയ
ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകന്ത് ഗന്ത്കരസന്ത് മകോർകന്ത് / കമകോഡകറഷൻ നൽകതിയതന്ത് കചകോദന്ത്യരീം ലചയന്ത്തസുലകകോണന്ത്
അപരൽവകോദതികൾ 2010 ലലെ 16206 നമ്പറകോയ റതിടന്ത് ലപറരഷൻ ഹഹൈകകകോടതതി മസുൻപകോലക ഫയൽ
ലചയന്ത്തതതസുരീം, ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയസുള്ള നതിയമനരീം ആവശേന്ത്യലപടതസുരീം.
2010 ലസപരീംബെർമകോസരീം 13-)൦ തരയതതി ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് ടതി റതിടന്ത് ലപറരഷൻ
അനസുവദതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

കമകോഡകറഷൻ

മകോർകന്ത്

നൽകതിയതന്ത്

നതിലെനതിൽകസുനതലെന്ത്ലെ

എനന്ത്

കലണത്തസുകയസുരീം ലചയന്ത്തസു. തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക പരതിഷ്കരതികകോൻ ഹഹൈകകകോടതതി നതിർകദശേതിച്ചസു.
പന്ത്രധകോനലപട കലണത്തലെസുകൾ തകോലഴ പറയസുന പന്ത്രകകോരരീം വകോയതികസുനസു.
"32.

ഫലെത്തതിൽ, കമകോഡകറഷൻ നൽകസുനതതിനസുള്ള തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ സമതിതതിയസുലട തരരസുമകോനരീം

നതിയപന്ത്രകകോരരീം നതിലെനതിൽകസുനതലെന്ത്ലെ എന അഭതിപന്ത്രകോയരീം ഞങ്ങൾകസുള്ളതകോണന്ത് . ആയതസുലകകോണന്ത് ടതി
തരരസുമകോനത്തതിനന്ത് തസുടർച്ചയകോയസുള്ള എലെന്ത്ലെകോ തസുടർ നടപടതികളസുരീം നതിലെനതിൽകസുനതലെന്ത്ലെ . പരരകയതിൽ
കടന്ത് ഓഫന്ത് മകോർകന്ത് കനടതിയതതിലന്റെ അടതിസകോനത്തതിൽ ആദന്ത്യമകോയതി കയകോഗന്ത്യലരനസു കലണത്തതിയ ഏഴന്ത്
ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികലള മകോതന്ത്രകമ പരരകയതിൽ കചകോദന്ത്കയകോത്തര പരരകയതിൽ ഉൾലപടസുത്തകോവമൂ എനസുരീം
ആദന്ത്യകമ പരസന്ത്യലപടസുത്തതിയതകോയ ആറന്ത് തസതികകളതികലെകസുള്ള ഒഴതിവസുകൾ നതികത്തസുനതതികലെകസുള്ള
അവരസുലട കയകോഗന്ത്യത സരീംബെനതിച്ചസുള്ള ശേരതിയകോയ തരരസുമകോനരീം നതിയമപന്ത്രകകോരരീം 1-)൦ എതതിർകകതി
എടസുകകണതകോലണനതസുമകോണന്ത് തൽഫലെമകോയസുണകോയ സകോഹൈചരന്ത്യരീം.
എനതിരസുനകോലെസുരീം, പത്തസു തസതികകൾ പമൂരതിപതികസുനതതിനകോയസുള്ള 1-)൦ എതതിർകകതിയസുലട

33.

പതിനരടസുള്ള തരരസുമകോനത്തതിലന്റെ ലവളതിച്ചത്തതിൽ, തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക പരതിഷന്ത്കരതിച്ചന്ത്, നതിയമപന്ത്രകകോരരീം
കമൽപറഞ്ഞെ ഏഴന്ത് ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളതിൽനതിനസുള്ള തതിരലഞ്ഞെടസുപസുമകോയതി 1-)൦

എതതിർകകതികന്ത്

മസുകനകോടന്ത് കപകോകകോവസുനതകോണന്ത്...."

5.

2010 ലലെ 27701 -27702 നമ്പറസുകളതിലെകോയ എസന്ത്. എൽ. പതി. ഫയൽ ലചയന്ത്തസുലകകോണന്ത് ഗന്ത്കരസന്ത്
മകോർകതിലന്റെ സഹൈകോയകത്തകോലട നതിയമതികലപട മമൂനസു ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾ ടതി ഉത്തരവതിലനതതിലര, ടതി
കകകോടതതി മസുൻപകോലക അവകകോശേവകോദരീം നടത്തതി.

6.

ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിമകോരകോയതി

നതിയമതികലപടകോൻ

അർഹൈലരനസു

കലണത്തതിയ

കയകോഗന്ത്യരകോയ

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട പസുതസുകതിയ കയകോഗന്ത്യത പടതിക തയന്ത്യകോറകോകതി. കകരള കസ്റ്റേറന്ത്
ജസുഡരഷന്ത്യൽ

സർവരസതിൽ

വതിജകോപനരീം

ലചയന്ത്യലപട

ആറന്ത്

ഒഴതിവസുകളതിൽ

ഹൈയർ

ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിമകോരകോയതി നതിയമതികലപടസുവകോൻ അർഹൈരകോയ ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക
തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം അനതിമമകോകതി.
കന്ത്രമ

കടൺ നമ്പർ

നമ്പർ
1

37-തസുറന മത്സരരീം

കറകോൾ

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതിയസുലട

റകോങന്ത്

നമ്പർ

കപരന്ത്

നമ്പർ

201

ബെകോബെസു ലക.

1

ജകോതതി

ഈഴവ

2

38-എസന്ത്.ഐ.
യസു.സതിയതിൽ

എസന്ത്.

എൻ. സതി. എ.
ലപട

---

----

ഐ.

യസു.എസതിൽ

നകോടകോർ

ലപട നകോടകോർ

3

39-തസുറന മത്സരരീം

413

കകൗസർ എടപകത്തന്ത്

2

മസുസന്ത്ലെതിരീം

4

40- ഒ .ബെതി.സതി

---

എൻ. സതി. എ.

---

ഒ .ബെതി.സതി

5

41-തസുറന മത്സരരീം

355

ജയചനന്ത്രൻ സതി.

3

ജനറൽ

6

42-ഇ.ടതി.ബെതി.

206

ബെദറസുദരൻ എ.

5

മസുസന്ത്ലെതിരീം

മസുസന്ത്ലെതിരീം
7.

കകരള ഗവലണ്മെന്റെന്ത് ടതി തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതികയന്ത്കനസുസസൃതമകോയതി, പസുറലപടസുവതിച്ചതകോയ 2010
ഡതിസരീംബെർ 22-)൦ തരയതതിയതിലലെ ഉത്തരവന്ത് പന്ത്രകകോരരീം ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ജഡന്ത്ജതിയസുലട കകഡറതിൽ
അപരൽവകോദതി

നതിയമതിതനകോയതി. ടതി ഉത്തരവതിലലെ പന്ത്രധകോനലപട ഭകോഗരീം തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം

വകോയതികസുനസു:
"4.

അതനസുസരതിച്ചന്ത്, കകരള ജസുഡരഷന്ത്യൽ ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിലലെ ആറന്ത് വതിഞകോപതിത

ഒഴതിവസുകളതിൽ ലക.എസന്ത്.എസന്ത്.ആറതിലലെ 14 മസുതൽ 17 വലര ചടങ്ങൾ പകോലെതിച്ചസുലകകോണന്ത് 37, 39, 41,
42 എനതിങ്ങലനയസുള്ള സകോനങ്ങളതികലെകന്ത് ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയസുള്ള
നതിയമനത്തതിനകോയതി

കമകോഡകറഷൻ

കമൂടകോലത

എഴസുത്തസുപരരകയതിൽ

കയകോഗന്ത്യത

കനടതിയ

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളതിൽ, തകോലഴ പറയസുന നകോലെന്ത് ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട കപരസുകകളകോടന്ത്
തതിരലഞ്ഞെടസുകൽപടതിക

പരതിഷ്കരതികകോൻ

ഹഹൈകകകോടതതി

ചരഫന്ത്

ജസ്റ്റേതിസതിലന്റെ

കമൂടതി,

നതിർകദശേരീം

ലെഭതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
1. ശേന്ത്രര ബെകോബെസു ലക.
2. ശേന്ത്രര കകൗസർ എടപകത്തന്ത്
3. ജയചനന്ത്രൻ സതി.
4. ശേന്ത്രര ബെദറസുദരൻ എ.
5.

കമൽപറഞ്ഞെ ഒനകോരീം കപപറകോയതി വകോയതിച്ച ഗവലണ്മെന്റെന്ത് ഉത്തരവന്ത് പന്ത്രകകോരരീം ഉൾലകകോള്ളതിച്ച ശേന്ത്രര

ബെകോബെസു ലക., ശേന്ത്രര കകൗസർ എടപകത്തന്ത്, ശേന്ത്രര ബെദറസുദരൻ എ. എനതിവലര, 21-5 2019 തരയതതി,
അതകോയതസു അവർ അധതികകോരരീം ഏലറടസുത്ത തരയതതി മസുതൽ, സർവരസന്ത് തസുടരകോനനസുവദതികസുനതതിനസുരീം
കകരള ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിൽ ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയതി ശേന്ത്രര.

ജയചനന്ത്രൻ സതി. ലയ, അകദഹൈരീം അധതികകോരരീം ഏലറടസുകസുന തരയതതി മസുതൽ നതിയമതികസുനതതിനസുരീം
ആവശേന്ത്യമകോയ ഗവലണ്മെന്റെന്ത് ഉത്തരവസുകൾ പസുറലപടസുവതികസുവകോൻ കമൽപറഞ്ഞെ നതിർകദശേരീം കമൂടസുതലെകോയതി
ആവശേന്ത്യലപടസുനസു.
Xx
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ii. കമൽപറഞ്ഞെ സകോഹൈചരന്ത്യത്തതിൽ:
(ii)

1-)൦മലത്ത

കപപറകോയതി

മസുകളതിൽ

വകോയതിച്ചതകോയ

സർകകോർ

ഉത്തരവനസുസരതിച്ചസു

യഥകോകന്ത്രമരീം 37, 39, 42 എനര സകോനങ്ങളതിൽ ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത്
ജഡന്ത്ജതിമകോരകോയതി നതിയമതിതരകോയ

ശേന്ത്രര ബെകോബെസു ലക,

ശേന്ത്രര കകൗസർ എടപകത്തന്ത്,

ശേന്ത്രര

ബെദറസുദരൻ എ. എനതിവലര 2001 ലമയന്ത് മകോസരീം 21-)൦ തരയതതി മസുതൽ അതകോയതന്ത് അവർ
അധതികകോരരീം ഏലറടസുത്ത തരയതതി മസുതൽ സർവരസതിൽ തസുടരകോൻ അനസുവദതികസുനതതിലെസുരീം,
(ii)

കകരള ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിലലെ കടൺ നമ്പർ 41 ൽ ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത്

ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയതി ആലെസുവ-683102 ലലെ കതിഴകസു ലകകോടസുങ്ങലെന്ത്ലെമൂർ, യസു.സതി
കകകോകളജന്ത് പതി.ഒ. യതിലലെ ലെകതി വതിലെകോസതിലലെ ശേന്ത്രര ജയചനന്ത്രൻ സതി. ലയ അകദഹൈരീം അധതികകോരരീം

ഏലറടസുത്ത തരയതതി മസുതൽ നതിയമതികസുനതതിലെസുരീം
സർകകോർ സരീംതസൃപരകോണന്ത്.

8.

ശേന്ത്രരമതതി സസുകലെഖ എരീം ലന്റെ നതിയമനരീം റദകോകതിലകകോണസുരീം, ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത്

ലസഷൻസന്ത്

ജഡന്ത്ജതിയസുലട കകഡറതിൽ അപരൽവകോദതിലയ നതിയമതിച്ചസുലകകോണസുരീം 2010 ഡതിസരീംബെർ 22-)൦ തരയതതി
കകരള സർകകോർ ഒരസു വതിജകോപനരീം പന്ത്രസതിദരകരതിച്ചസു. തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം പരകോമർശേതികലപട
ഒരസു വതിശേദരകരണ കസുറതിപന്ത് വതിജകോപനത്തതിൽ കചർത്തതിരതികസുനസു:
"അതനസുസരതിച്ചന്ത്, കകരള ജസുഡരഷന്ത്യൽ ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിലലെ ആറന്ത്

വതിഞകോപതിത

ഒഴതിവസുകളതിൽ ലക.എസന്ത്.എസന്ത്.ആറതിലലെ 14 മസുതൽ 17 വലര ചടങ്ങൾ പകോലെതിച്ചസുലകകോണന്ത് 37, 39, 41,
42 എനതിങ്ങലനയസുള്ള സകോനങ്ങളതികലെകന്ത് ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയസുള്ള
നതിയമനത്തതിനകോയതി കമകോഡകറഷൻ കമൂടകോലത എഴസുത്തസുപരരകയതിൽ കയകോഗന്ത്യത കനടതിയ ശേന്ത്രര ബെകോബെസു
ലക., ശേന്ത്രര കകൗസർ എടപകത്തന്ത്, ജയചനന്ത്രൻ സതി., ശേന്ത്രര ബെദറസുദരൻ. എനതിവരസുലട കപരസുകൾ കമൂടതി,
തതിരലഞ്ഞെടസുകൽപടതിക

പരതിഷ്കരതികകോൻ

ഹഹൈകകകോടതതി

ചരഫന്ത്

ജസ്റ്റേതിസതിലന്റെ

നതിർകദശേരീം

ലെഭതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. 2009 മകോർച്ചന്ത് മകോസരീം 30-)൦തരയതതിയതിലലെ ജതി. ഒ. എരീം. എസന്ത്.) നമ്പർ 39 / 2009 /
ആഭന്ത്യനരരീം

(i)ശേന്ത്രര ബെകോബെസു ലക., ശേന്ത്രര കകൗസർ എടപകത്തന്ത്, ശേന്ത്രര

പന്ത്രകകോരരീം നതിയമതിതരകോയ

ബെദറസുദരൻ എ. എനതിവലര 21-5-2019
തരയതതി

മസുതൽ,

സർവരസന്ത്

-)൦

തരയതതി, അതകോയതസു അവർ അധതികകോരരീം ഏലറടസുത്ത

തസുടരകോനനസുവദതികസുനതതിനസുരീം,

(ii)

കകരള

ഹൈയർ

ജസുഡരഷന്ത്യൽ

സർവരസതിൽ ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയതി ശേന്ത്രര. ജയചനന്ത്രൻ സതി. ലയ, അകദഹൈരീം
അധതികകോരരീം

ഏലറടസുകസുന

തരയതതി

മസുതൽ

നതിയമതികസുനതതിനസുരീം,

ആവശേന്ത്യമകോയ

ഗവലണ്മെന്റെന്ത്

ഉത്തരവസുകൾ പസുറലപടസുവതികസുവകോൻ കമൽപറഞ്ഞെ നതിർകദശേരീം കമൂടസുതലെകോയതി ആവശേന്ത്യലപടസുനസു.
ശേന്ത്രരമതതി സസുകലെഖ എരീം. ശേന്ത്രര ബെകോലെകസൃഷ്ണൻ ലക., ശേന്ത്രരമതതി നസരറ എസന്ത്. എനതിവരസുലട നതിയമനരീം
അവർ

എഴസുത്തസുപരരകയതിൽ

അകപകതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

കയകോഗന്ത്യത

കനടകോതതിരസുനതസു-ലകകോണസു

റദകോകകോനസുരീം

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതികയതിൽ ശേസുപകോർശേ ലചയന്ത്തതിടസുള്ള 4 ആളസുകളതിൽ

നതിനസുരീം ശേന്ത്രര ബെകോബെസു ലക., ശേന്ത്രര കകൗസർ എടപകത്തന്ത്, ശേന്ത്രര ബെദറസുദരൻ എ. എനതിങ്ങലന കപരസുള്ളതകോയ
മമൂനസുകപലര 2009 മകോർച്ചന്ത് 30 തരയതതിയതിലലെ ജതി. ഒ. എരീം. എസന്ത്.) നമ്പർ 39 / 2009 / ആഭന്ത്യനരരീം
എന വതിജകോപന പന്ത്രകകോരരീം, മസുൻകപ തലന നതിയമതിച്ചതിടസുള്ളതസുരീം, 2009 മകോർച്ചന്ത് 30-)൦ തരയതതിയതിലലെ
704-)൦നമ്പർ കകരള ഗസറന്ത് എകന്ത്സന്ത്രകോ ഓർഡതിനറതിയതിലലെ എസന്ത് .ആർ.ഒ.നമ്പർ:292/2009 ആയതി
പന്ത്രസതിദലപടസുത്തതി-യതിടസുള്ളതസുരീം,

22-12-2010-)൦

തരയതതിയതിലലെ

ജതി.

ഒ.

എരീം.

എസന്ത്.നമ്പർ:

280/2010/ആഭന്ത്യനരരീം പന്ത്രകകോരരീം അവലര സർവരസതിൽ തസുടരസുനതതിനസു അനസുവദതിച്ചതിടസുള്ളതസുരീം
ആയതതിലന

സരീംബെനതിച്ചതിടകത്തകോളരീം

പസുതതിയ

വതിജകോപനരീം

അതനസുസരതിച്ചസു ശേന്ത്രര ജയചനന്ത്രൻ സതി. ലയ ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്
നതിയമതികലപകടണതസുരീം,

ആവശേന്ത്യമതിലെന്ത്ലെകോത്തതസുമകോണന്ത് .

ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയതി

കയകോഗന്ത്യത കനടതിയതിടതിലെന്ത്ലെകോത്ത കമൽപറഞ്ഞെ മറസു മമൂനസുകപരസുലട നതിയമനരീം

റദകോകകണതസുമകോണന്ത്.

9.

അത്തരലമകോരസുത്തരവതിലന പതിനസുടർനന്ത് ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയസുലട കകഡറതിൽ
അപരൽവകോദതികൾ 2011 ലഫബെന്ത്രസുവരതി 24-)൦ തരയതതി കചർനതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത്.

10.

കനരതിടസുള്ള

നതിയമനത്തതിനകോയസുള്ള

പരസന്ത്യരീം

പന്ത്രസതിദലപടസുത്തതിയതതിനസുകശേഷരീം,

എനകോൽ

ബെകോറതിൽനതിനസുരീം കനരതിടന്ത് നതിയമതികലപകടണ ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട അവകകോശേവകോദത്തതിനന്ത് കകകോടരീം
വരസുത്തകോലത, 2007 ലമയന്ത് മകോസരീം 29 -)൦ തരയതതിയതിൽ ശേന്ത്രര കജകോൺ ലക. ഇലെന്ത്ലെതികകോടൻ ഉൾലപലട
മറസു ആറന്ത് ഉദന്ത്കയകോഗസർകന്ത് ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ വഴതിയകോയതി ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിലന്റെ കകഡറതികലെകസു

സകോനകയറരീം കതിടതി. പതിനരടന്ത്, 2007 ഏപന്ത്രതിൽ മകോസരീം 16-)൦ തരയതതിയതിലലെ വതിജകോപനത്തതിലെമൂലട,
മസുൻകപ തലന നതിലെവതിലെസുണകോയതിരസുന കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട ഈ നതിയമനങ്ങൾകന്ത് കകകോടരീം
തടകോലത കവണലമനന്ത് സർകകോർ ഉത്തരവതിൽ പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി പറഞ്ഞെതിടസുള്ളതസുലകകോണന്ത് , 2008 ലമയന്ത്

മകോസരീം 16-)൦ തരയതതി ശേന്ത്രരമതതി. ലക.പതി. ഇനതിരയന്ത്കസു ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ വഴതിയകോയതി സകോനകയറരീം
ലകകോടസുത്തസു. 2010 ജമൂഹലെ 2 നന്ത്,

11 ഉരീം 12 ഉരീം എതതിർകകതികളകോയ ശേന്ത്രര. മസുഹൈമ്മദന്ത് വസരമതിനസുരീം

ശേന്ത്രരമതതി കസകോഫതി കതകോമസതിനസുരീം സകോനകയറരീം ലെഭതികസുകയസുരീം, ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ജഡന്ത്ജതിലന്റെ കകഡറതിൽ
ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ വഴതി

നതിയമനരീം നൽകസുകയസുരീം ലചയന്ത്തസു. ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട മസുനന്ത്പതിലെസുണകോയതിരസുന

21094/09, 25168/09, 23647/09, 20683/09, 25561/09, 25914/09 എനര നമ്പറസുകളതിലലെ
ഡബെന്ത്ലെതിയമൂ. പതി. (സതി). യസുലട ഫലെത്തതിനനസുസസൃതമകോയതിരസുനസു

അവരസുലട പന്ത്ലരകോകമകോഷൻ. 2010

ലസപരീംബെർ മകോസരീം 13-)൦ തരയതതി വതിധതിച്ചതകോയ അപരൽവകോദതി ഫയൽ ലചയന്ത്തതകോയ റതിടന്ത് ലപറരഷനതിൽ
പകോസകോകതിയ ഉത്തരവതിലന്റെ ലവളതിച്ചത്തതിൽ 2010 ഒകകകോബെർ മകോസരീം 12-)൦ തരയതതി അത്തരരീം റതിടന്ത്
ലപറരഷനസുകൾ തരർപകോകതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
11.

2010 ഡതിസരീംബെർ മകോസരീം 9-)൦ തരയതതി

ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട കകഡറതിലലെ പരമകോവധതി

ആളസുകളസുലട എണരീം 99 ആയതി ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഭരണ സമതിതതി തരരസുമകോനതിച്ചസു.
12.

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട നതിർകദശേപന്ത്രകകോരരീം, സമകോന തതിരലഞ്ഞെടസുപതിലലെ മറസു ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട
നതിയമനത്തരയതതി മസുതൽ അതകോയതന്ത് 2009 മകോർച്ചന്ത് മകോസരീം 30-)൦ തരയതതി മസുതലെസുള്ള സകോങൽപതിക
സരനതികയകോറതിറതി ആവശേന്ത്യലപടസുലകകോണന്ത് അപരൽവകോദതി 2012 ഏപന്ത്രതിൽ മകോസരീം 11-)൦ തരയതതി ഒരസു
നതികവദനരീം സമർപതിച്ചസു. 2014 ലസപന്ത്റരീംബെർ മകോസരീം 18-)൦ തരയതതി അപരൽവകോദതി ഒരസു റതിഹമന്റെറസുരീം
സമർപതിച്ചസു.

13.

സബെന്ത്ജഡന്ത്ജതിമകോർ /
നതിയമതിതരകോയ

ചരഫന്ത് ജസുഡരഷന്ത്യൽ മജതിസന്ത്ടന്ത്കരറന്ത്എനതിവരതിൽനതിനസുരീം ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുഖകോനതിരരീം

ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിമകോർകന്ത്

മരലത

സരനതികയകോറതിറതി

ആവശേന്ത്യലപടസുലകകോണസു

ബെഹൈറസുദരനസുരീം അപരൽവകോദതികസുരീം ഉൾലപലടയസുള്ള നകോലെന്ത് കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട നതികവദനരീം
പരതിഗണതികസുനതതിനന്ത്,

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ വഴതി നതിയമതികലപട ഉദന്ത്കയകോഗസർകന്ത്, ഹഹൈകകകോടതതി 2016

ജമൂഹലെ മകോസരീം 2-)൦ തരയതതി കനകോടരസന്ത് അയച്ചസു. 24 തസതികകൾ കനരതിടസുള്ള നതിയമനരീം വഴതി
നതികത്തകോനതിരതിലക,

എനകോൽ

18

ഉദന്ത്കയകോഗസനകോർ

മകോതന്ത്രരീം

ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട

തസതികയതിലെസുണകോയതിരസുന സമയത്തന്ത്, ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട കകഡ്ഡറതിലലെ പരമകോവധതി എണരീം 96
ആയതിരസുനസുലവനന്ത് ഭരണ സമതിതതി 2017 ഒകകകോബെർ മകോസരീം 19-)൦ തരയതതി നടത്തതിയ അവരസുലട
കയകോഗത്തതിൽ കലണത്തതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്. 2007 ലമയന്ത് മകോസരീം 29-)൦ തരയതതി സകോനകയറരീം ലെഭതിച്ച
ആറന്ത്

ഉദന്ത്കയകോഗസരസുലട

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

തരർച്ചലപടസുത്തതിയതിടതിലെന്ത്ലെകോത്ത

മസുകഖനയസുള്ള

സമയത്തസുണകോയതിരസുന

നതിയമനരീം,
സർവരസതിലലെ

കനരസുള്ള

നതിയമനരീം

അടതിയനതിരകോവസ

കകോരണമകോലണനതന്ത് ഭരണ സമതിതതി ശേന്ത്രദതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. പതി. ലക. ഹൈനരഫ വതി. കസ്റ്റേറന്ത് ഓഫന്ത്
കകരളയതിൽ2 ടതി കകകോടതതിയസുലട മസുഴസുവൻ അരീംഗ ലബെഞന്ത്ചന്ത് വതിധതിനന്ത്യകോയത്തതിനകോയതി ഭരണ സമതിതതി
പരകോമർശേതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. കന്ത്വകോടയന്ത്കതരതമകോയതി നതിയമതികലപട ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകന്ത് അവരസുലട
കന്ത്വകോടയന്ത്കകത്തസുള്ള ലെഭന്ത്യമകോയ ഒഴതിവസുകളതികനൽ അത്തരരീം ഉദന്ത്കയകോഗസലര കന്ത്രമലപടസുത്തതിയ
തരയതതി മസുതൽ സരനതികയകോറതിറതികസു അർഹൈതയസുലണനന്ത് ഹൈനരഫയസുലട വതിധതിനന്ത്യകോയപന്ത്രകകോരരീം ഭരണ
സമതിതതി കലണത്തതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
.
14.

ഭരണ സമതിതതിയസുലട ഉത്തരവതികനകോടനസുബെനതിച്ചസു, കന്ത്രമനമ്പർ 18 ൽ അപരൽവകോദതികസുരീം, കന്ത്രമനമ്പർ
19 ൽ ബെഹൈറസുദരനസുരീം, കന്ത്രമനമ്പർ 21 ൽ ശേന്ത്രര. കജകോൺ ഇലെന്ത്ലെതികകോടനസുരീം,, കന്ത്രമനമ്പർ 22 ൽ ശേന്ത്രര
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ഇനതിരകസുരീം, കന്ത്രമനമ്പർ 28 ൽ മസുഹൈമ്മദന്ത്

വസരമരനസുരീം, കന്ത്രമനമ്പർ 30 ൽ ശേന്ത്രരമതതി കസകോഫതി

കതകോമസതിനസുരീം സരനതികയകോറതിറതി നൽകതിലകകോണന്ത് 2017 ഒകകകോബെർ മകോസരീം 26-)൦ തരയതതി ഹഹൈകകകോടതതി
ഒരസു ഓഫരസന്ത് ലമകമ്മകോറണരീം പസുറലപടസുവതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
15.

ശേന്ത്രരമതതി കസകോഫതി കതകോമസസുരീം മസുഹൈമ്മദന്ത് വസരമസുരീം യഥകോകന്ത്രമരീം 2017 ലലെ 40043 ഉരീം 2017 ലലെ 40069
ഉരീം നമ്പറസുകളതിലലെ റതിടന്ത് ലപറരഷൻ ഫയൽ ലചയന്ത്തകപകോൾ ശേന്ത്രര കജകോൺ ലക. ഇലെന്ത്ലെതികകോടനസുരീം ശേന്ത്രരമതതി
ലക.പതി.

ഇനതിരയസുരീം

2017

40046

ലലെ

നമ്പരകോയസുള്ള

റതിടന്ത്

ലപറരഷൻ

(സതി)

യതിലെമൂലട

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട അത്തരരീം തരരസുമകോനലത്ത എതതിർത്തതിടസുള്ളതകോണന്ത് . ഹഹൈകകകോടതതി അതതിലന്റെ
എതതിർസതന്ത്യവകോങന്ത്മമൂലെത്തതിൽ തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരമസുള്ള നതിലെപകോടന്ത് എടസുത്തതിടസുള്ളതകോണന്ത്:
"12.

29-8-2006 ൽ നടന എകന്ത്സതിബെതിറന്ത് (ആർ 2 (എഫന്ത്) കയകോഗപന്ത്രകകോരരീം 1-)൦ നമ്പർ

ഹൈർജതികകോരൻ ഉൾലപലടയസുള്ള ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട നതിയമന പന്ത്രകന്ത്രതിയ തസുടങ്ങകോനസുള്ള

തരരസുമകോനരീം ഭരണ സമതിതതി എടസുത്തതിടസുള്ളതകോണന്ത് . 31-07-2006 ൽ ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത്
ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട കകഡറതിലലെ പരമകോവധതി ആളസുകളസുലട എണരീം 96 ആയതിരസുനസു. 24 കപരടങ്ങസുന
അവരസുലട കന്ത്വകോടയന്ത്ലകതതിലര 18 കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർ മകോതന്ത്രകമ സർവരസതിൽ ആ സമയരീം
ഉണകോയതിരസുനസുള്ളമൂ. 72 കപരടങ്ങസുന അവരസുലട കന്ത്വകോടയന്ത്ലകതതിലര 126 പന്ത്കരകോകമകോടര ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്
ജഡന്ത്ജതിമകോകര സർവരസതിലെസുണകോയതിരസുനസുള്ളമൂ. ആയതതിനകോൽ അവരസുലട കന്ത്വകോടകസു പസുറത്തന്ത് ആലക 54
പന്ത്കരകോകമകോടരകൾ മകോതന്ത്രകമ സർവരസതിലെസുണകോയതിരസുനസുള്ളമൂ. പന്ത്ലരകോകമകോഷനസുകവണതി നതിശ്ചയതിച്ചതിരസുന
കന്ത്വകോടയന്ത്കസു പസുറത്തന്ത് കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർകന്ത് നരകതിവച്ചതിരസുന കന്ത്വകോടയതിലെകോണന്ത് ഡബെന്ത്ലെന്ത്യമൂ. പതി.
(സതി.) നമ്പർ. 40046/ 2017 ലലെ 1-)൦ ഹൈർജതികകോരലന

നതിയമതിച്ചതിടസുള്ളലതനന്ത്, 29-8-2006

തരയതതിയതിലലെ ഭരണ സമതിതതിയസുലട പന്ത്രകമയവസുരീം, 29-05-2007 തരയതതിയതിലലെ സർകകോർ ഉത്തരവസുരീം
വന്ത്യകന്ത്തമകോകസുനസു. ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനത്തതിനകോയതി ഉറപതിച്ചതിരസുന കന്ത്വകോടയന്ത്കസു പസുറത്തന്ത് ,
ശേസുദമകോയസുരീം

തകോൽകകോലെതികകോടതിസകോനത്തതിലെകോണന്ത്

നതിയമതിച്ചലതനന്ത്

ഭരണ സമതിതതിയസുലട

2-

)൦ഹൈർജതികകോരതി

21-2-2008 തരയതതിയതിലലെ

ലക.

പതി.

ഇനതിരലയ

തരരസുമകോനത്തതിൽ വരണസുരീം

വന്ത്യകന്ത്തമകോയതി പറയസുനസു. കമൂടസുതലെകോയതി, കകരള കസ്റ്റേറന്ത് ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിലലെ പന്ത്രതന്ത്കയക
നതിയമത്തതിലലെ 2 (ബെതി)-)൦ ചടത്തതിനന്ത് കരഴതിലെസുള്ള വകസുപസുകളനസുസരതിച്ചന്ത് ബെകോറതിൽ നതിനസുരീം കനരതിടന്ത്
നതിയമതികലപടസുന ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട അവകകോവശേങ്ങൾകസു കകകോടരീം തടകോലത കവണരീം നതിയമനങ്ങൾ
നടകത്തണലതനന്ത് ഹൈർജതികകോലര നതിയമതിച്ചസുലകകോണസുള്ള സർകകോർ ഉത്തരവസുകളതിൽ,
പറഞ്ഞെതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

കനരതിടസുള്ള

നതിയമനകകോരസുലട

കന്ത്വകോടയതിലെസുള്ളതസുരീം

വന്ത്യകന്ത്തമകോയതി

കന്ത്വകോടയന്ത്കസു

പസുറത്തസു

പന്ത്ലരകോകമകോഷനസുകവണതി നതിശ്ചയതിച്ചതസുമകോയ തസതികകളതികനലെസുരീം, ഹൈർജതികകോർ നൽകതിയതകോയ കസവന
കകോലെയളവന്ത്, ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജന്ത് വതിഭകോഗത്തതിലലെ സരനതികയകോറതിറതി തരരസുമകോനതികസുന
കകോരന്ത്യത്തതിൽ

കണകതിലെകോകകോനകോകതിലെന്ത്ലെ.

കന്ത്വകോടയന്ത്കകത്തസു

യഥകോർത

നതിയമനപന്ത്രകകോരമസുള്ള

കസവനമനസുസരതിച്ചന്ത് മകോതന്ത്രകമ സരനതികയകോറതിറതിയസുലട കകോരന്ത്യത്തതിൽ കണകകോകസുകയസുള്ളമൂ
xx xx xx
24.

ഈ കകകോടതതിയസുലട ഡബെന്ത്ലെന്ത്യമൂ. പതി. (സതി.) നമ്പർ:16206/2010 ലലെ വതിധതികനസുസസൃതമകോയതി

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക പരതിഷ്കരതിച്ചകപകോൾ ടതിയകോലന്റെ കപരന്ത് കയകോഗന്ത്യത പടതികയതിൽ 3-)൦ റകോങകോയതി
ഉൾലപടസുത്തതിയതിരസുനതകോണന്ത്. ശേന്ത്രര സതി. ജയചനന്ത്രലന്റെ കമൂടസുതലെകോയസുള്ള ആവശേന്ത്യരീം അകദഹൈത്തതിന്റെ
അഭതിപന്ത്രകോയത്തതിൽ കയകോഗന്ത്യത പടതികയതിൽ അകദഹൈത്തതിനന്ത് നൽകതിയ റകോങന്ത് അനസുസരതിച്ചസു ഓപൺ
ലമറതിറന്ത്

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകകോയതി

കരസുതതിവച്ചതിരസുന

41-)൦

സകോനകത്തകകോണന്ത്

അകദഹൈരീം

നതിയമതിതനകോലയനസുരീം, 41-)൦ സകോനത്തസു നതിയമതിതനകോയതിരസുന ശേന്ത്രര. ബെദറസുദരൻ എ. ലയ പസുറനള്ളതി
ഒ.ബെതി.സതി. ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകകോയതി നരകതിവച്ചതിരസുന സരീംവരണ ഒഴതിവകോയ 42-)൦ സകോനകത്തകന്ത്
കചർത്തതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത്.

16.

2019 ജനസുവരതി 8-)൦ തരയതതി ഹഹൈകകകോടതതിലയ വതിവരസനകോയ ഏകകോരീംഗ ലബെഞന്ത്ചന്ത് എലെന്ത്ലെകോ റതിടന്ത്
ലപറരഷനസുകളസുരീം തള്ളതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്. ഹഹൈകകകോടതതിയതിലലെ വതിവരസനകോയ ഏകകോരീംഗ ലബെഞന്ത്ചന്ത്
തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
"38.

കകഡറതിലലെ പരമകോവധതി ആളസുകളസുലട എണരീം 96 മകോതന്ത്രമകോയതിരസുനകപകോഴസുരീം, എകന്ത്സതിബെതിറന്ത്

ആർ 2 (എഫന്ത്) മതിനതിറന്ത്സതിൽ അവശേന്ത്യരീം കവണ കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട എണരീം 24 ആലണനന്ത്
കലണത്തതിയകപകോഴസുരീം,
പന്ത്കരകോകമകോടരസതിനന്ത്

ഫകോസ്റ്റേന്ത് ടന്ത്രകോകന്ത് കകകോടതതികൾ തസുടർനസുലകകോണസു-കപകോകസുനതസുലകകോണസു

തതിരതിച്ചസുകപകോകൽ

കമൂടകോലത

തലന

തസുടർനസുലകകോണന്ത്കപകോകകോലമന

വസസുത

ലകകോണർതമകോകസുനതന്ത്, പന്ത്കരകോകമകോടരസതിനന്ത് കകഡറതിനകത്തന്ത് ഒഴതിവസുകളസുലണനലെന്ത്ലെ. സസുസമ്മതമകോയതി,
2007 ലെസുരീം 2008 ലെസുരീം തകോൽകകോലെതികകോടതിസകോനത്തതിൽ, കജകോൺ

ഇലെന്ത്ലെതികകോടനസുരീം,

ഇനതിരയസുരീം നതിയമതിതരകോയകപകോഴസുരീം, കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട കന്ത്ലലെയതിമതിനന്ത്

ലക.പതി.

വതികധയമകോയതി

കസകോഫതിയസുരീം

മസുഹൈമ്മദന്ത് വസരമസുരീം ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുഖകോനതിരരീം 2010 ൽ മകോതന്ത്രരീം നതിയമതിതരകോയകപകോഴസുരീം,

അവർകസു

മരലത

ഏലതങതിലെസുലമകോരസു

ലറഗസുലെർ

അവകകോശേലപടകോനകോവതിലെന്ത്ലെ.

നതിയമനത്തതിനസുള്ള

വന്ത്യവസകോനസുസസൃതമലെന്ത്ലെ എന

ആയതസുലകകോണന്ത്,
കകോരണത്തകോൽ

അവകകോശേരീം

അവരസുലട

അവർകസു

നതിയമനങ്ങൾ

പന്ത്രതന്ത്കയക

അവകകോശേകമകോ

വതികശേഷകോധതികകോരകമകോ ഉണകോയതിരതികസുകയതിലെന്ത്ലെ.“

17.

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

വതിവരസനകോയ

ഏകകോരീംഗ

ലബെഞന്ത്ചന്ത്

പകോസകോകതിയ

വതിധതിലകതതിലര

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചതിൽ മമൂനസു ഇൻടന്ത്രകോ കകകോടതതി അപരലെസുകൾ ഫയൽ
ലചയന്ത്യസുകയസുരീം

2019

ലസപരീംബെർ

മകോസരീം

3-)൦

തരയതതി

അനസുവദതിച്ചസുലകകോണന്ത്

ഉത്തരവന്ത്

വനതിടസുള്ളതകോണന്ത്. ഹഹൈകകകോടതതിയതിലലെ ഭരണ സമതിതതി, കകഡറതിലലെ ആളസുകളസുലട പരമകോവധതി എണരീം
9

ആകതി

തരരസുമകോനലമടസുത്തകപകോൾ,

നസു

2015

മസുനന്ത്പന്ത്

ഏതസുസമയത്തസുരീം

ചടങ്ങൾ

അതന്ത്യകോവശേന്ത്യലപടസുനതസുകപകോലലെ, കകഡറതിലലെ പരമകോവകോധതി ആളസുകളസുലട എണരീം നതിശ്ചയതികസുനതന്ത്
സർകകോരലെന്ത്ലെ എന കകോഴന്ത്ചപകോടകോണന്ത് ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് എടസുത്തതന്ത് . 2008 ൽ
ചടങ്ങളതിൽ കഭദഗതതി വരസുത്തസുനതതിനസു മസുനന്ത്പന്ത്, കചകോദന്ത്യരീം ലചയന്ത്യലപട തതിരലഞ്ഞെടസുപതിലലെ, കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോലര

നതിയമതിച്ചതിരതികസുനതന്ത്,

തസതികകളതികലെകസുള്ള

മമൂനതിലലെകോനസു

ചടങ്ങളതിലലെ
ഭകോഗരീം

(1)

ഉരീം

കന്ത്വകോടയതിലെകോണന്ത്.

(2)ഉരീം

വതിഭകോഗരീം

കനരതിടസുള്ള

സതിരരീം

നതിയമനകകോർകന്ത്

കന്ത്വകോടയസുലണനസുരീം എനകോൽ ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ളവർകന്ത് കന്ത്വകോടയതിലെന്ത്ലലെനസുരീം തകോലഴ പറയസുരീം
പന്ത്രകകോരരീം വതിധതികസുകയസുരീം ലചയന്ത്യസുനസുലവനസു ഹൈനരഫയതിലലെ വതിധതിനന്ത്യകോയത്തതിലലെ 49-)൦ ഖണതിക
പരകോമർശേതിച്ചസുലകകോണന്ത് ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്:
"24.…...48-)൦ ഖണതികയതിൽ മസുഴസുവൻ അരീംഗ ലബെഞന്ത്ചന്ത് അങ്ങലന വതിധതികസുനസു: "കനരതിടസുള്ള
നതിയമനത്തതിനസുള്ള

കന്ത്വകോടയകോയതി

പന്ത്രവർത്തതികസുനതതിനസുകദശേതിച്ചസുലകകോണസുള്ളതകോലണനകോണന്ത്

പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളതിലലെ 2 (ബെതി)-)൦ ചടരീം ഞങ്ങൾ മസുൻകപ തലന വന്ത്യകോഖന്ത്യകോനരീം ലചയന്ത്തതിടസുള്ളതകോണന്ത്”
(എസന്ത്.ഐ.സതി)

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖനയസുള്ള

നതിയമനകകോർകന്ത്

കന്ത്വകോടയതിലെന്ത്ലലെനസുകമൂടതിയകോണന്ത്

പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങൾ ലക. എസന്ത്. & എസന്ത്. ആർ.ലനകോപരീം വകോയതിച്ചതനസുസരതിച്ചന്ത്, ഒരസു അനസുപകോതവസുരീം
കചരസുനതതിലെന്ത്ലെകോലയനസുള്ളതകോയ ഒടസുരീം ഉറപതിലെന്ത്ലെകോത്ത വകോകസുകളകോൽ വന്ത്യകന്ത്തമകോകസുനതന്ത്. കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോരസുലട കകോരന്ത്യത്തതിൽ മകോതന്ത്രമകോണന്ത് കന്ത്വകോടയസുലട

നതിലെനതിൽപന്ത് ,

എന പന്ത്രധകോനലപട

കകോരന്ത്യത്തതിൽ ഞങ്ങളസുലട തരരസുമകോനരീം പന്ത്രവർത്തനസജ്ജമകോകസുനലതനസുരീം, അനസുപകോതത്തതിലന്റെയസുരീം,
കന്ത്രമകോനസുസസൃതമകോയ നതിയമനത്തതിലന്റെയസുരീം (കറകോടയസുലടയസുരീം) അഭകോവത്തതിലെസുരീം, പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളതിലലെ
(1)ഉരീം (2)ഉരീം വതിഭകോഗത്തതിലലെ സതിര തസതികകലളകോനതിലച്ചടസുത്തകോ-ലെസുള്ളതതികലെകന്ത് ആയതസുരീംകമൂടതി
ചസുരസുങ്ങസുനതകോലണനസുമകോണന്ത്.
xx
30.

xx

xx

പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളതിൽ കറകോട വന്ത്യവസകലളകോനസുരീം അടങ്ങതിയതിടതിലെന്ത്ലെകോലയനതന്ത് , ഹൈനരഫ

പതി. ലക. (സസുപന്ത്ര)യതിലലെ ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ തരരസുമകോനത്തതികലെകന്ത് മടങ്ങതി കപകോയകോൽ, 22-)൦
ഖണതികയതിൽ പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി ശേന്ത്രദതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. ചടങ്ങളതിലലെ പതിനരടസുള്ള ഭകോഗത്തസുള്ള കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോലര സരീംബെനതിച്ചതിടകത്തകോളരീം, കജകോലെതിയസുള്ളതകോയ എന ഭകോഷയതിൽ നതിനന്ത്, പന്ത്രതന്ത്കയക
ചടങ്ങളതിൽ

കകോണസുനതസുകപകോലലെ,

രണസു

വതിഭകോഗത്തതിലലെയസുരീം

മമൂനതിലലെകോനസു

ഭകോഗരീം

സതിര

തസതികകളതിലലെയസുരീം കന്ത്വകോട അസനതിഗ്ദമകോയതസുരീം ഉറപകോയതസുമകോലണനന്ത് പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളതിലലെ
2(ബെതി)-)൦ ചടരീം പരതികശേകോധതിച്ചതിടസുള്ളതതിൽ വച്ചന്ത് വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് . ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ പന്ത്രസകോവന ആ

വകതിൽ

മകോതന്ത്രമകോലണനസുരീം,

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖനയസുള്ള

നതിയമനങ്ങൾകന്ത്

പന്ത്രതന്ത്കയക

കന്ത്വകോട

പറഞ്ഞെതിടസുള്ളതകോയതി കലണത്തസുന തരത്തതിൽ കമൂടസുതലെകോയതി എടസുകകോൻ കഴതിയതിലെന്ത്ലലെനസുരീം, "കനരതിടസുള്ള
നതിയമനത്തതിനസുരീം,

സകബെകോർഡതികനറന്ത്

നതിയമനത്തതിനസുരീം,

പന്ത്രതന്ത്കയക

ജസുഡരഷന്ത്യറതിയതിൽ

കന്ത്വകോടകൾ

നതിനസുരീം

ഒരതികൽ

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖനയസുള്ള

നതിശ്ചയതിച്ചസുകഴതിഞ്ഞെകോൽ,

ചടങ്ങളതിൽ

പറഞ്ഞെതിരതികസുന അനസുപകോതരീം, കകഡറതിലലെ ആളസുകളസുലട പരമകോവധതി എണത്തതിലന്റെ കകോരന്ത്യത്തതിൽ
പകോലെതികണരീം"

എനന്ത്

62-)൦

ഖണതികയതിൽ

പറയസുനസുലവനസുരീം

ഞങ്ങൾ

ഔചതിതന്ത്യകത്തകോലട

ശേന്ത്രദതികസുനസുലവനന്ത് കമൂടതിയകോണന്ത്. ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചന്ത് അനസുപകോതലമകോനസുരീം കലണത്തതിയതിടതിലെന്ത്ലെകോലയനതന്ത്
ഇവതിലട നമ്മൾ ശേന്ത്രദതികകണതകോലണനസുരീം (1) ഉരീം (2)ഉരീം വതിഭകോഗരീം ഒരസുമതിലച്ചടസുകസുകമ്പകോളസുള്ള സതിര
തസതികകളതിലലെ കനരതിടസുള്ള നതിയമനത്തതിനന്ത്, കന്ത്വകോട ഉണകോകതിവയന്ത്കകണതന്ത് ഉറപകോകകണതതികലെകകോണന്ത്
തരരസുമകോനരീം നയതികസുനലതനന്ത് മകോതന്ത്രമകോലണനതസുമകോണന്ത്.
xx
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….. ആ കകസതിൽ കസുലറ വർഷങ്ങളകോയതി പന്ത്കരകോകമകോടരസന്ത് തസുടർനസുലകകോണതിരസുനസു എന

പന്ത്രതന്ത്കയക സകോഹൈചരന്ത്യമസുണകോയതകോയസുരീം കന്ത്വകോട-കറകോട ചടത്തതിലന്റെ ലെരീംഘനരീം ഉണകോയതസുകകോരണരീം
തമ്മതിൽ തമ്മതിലെസുള്ള സരനതികയകോറതിറതി തരരസുമകോനതികസുനതതിനകോയതി ഉണകോയതകോയ ഒരസു നരതതിപമൂർവന്ത്വമകോയ
തതന്ത്വരീം

ഇവതിലട

ലെഭന്ത്യമകോയതിലെന്ത്ലെലയനസുമസുള്ള

വസസുതലയകസുറതിച്ചന്ത്

ഞങ്ങൾ

തതികച്ചസുരീം

കബെകോധവകോനകോരകോണന്ത്. എനതിരസുനകോലെസുരീം, അതകോയതന്ത് പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളസുലട കമൂലട ലക. എസന്ത്. എസന്ത്.
ആർ.

കമൂടതി വകോയതിച്ചകോൽ,

ചടങ്ങൾ ഇവതിലടയസുരീം നതിൽകസുനതസുകപകോലലെ അടതിവരയതിട ഭകോഗരീം

ബെകോധകമകോണന്ത്.”

18.

ഇതന്ത്രലയകോലകയകോയതിടസുരീം

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖനയസുള്ള

നതിയമനകകോർകന്ത്

കന്ത്വകോടലയകോനസുരീം

പറഞ്ഞെതിടതിലെന്ത്ലെകോത്തതതിൽ ഭരണ സമതിതതികസു ലതറസുപറതിലയനസു ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ
ലബെഞന്ത്ചന്ത് കമൂടസുതലെകോയതി പന്ത്രസകോവതിച്ചസു. കന്ത്വകോട കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർകസു മകോതന്ത്രമകോലണനസുരീം
ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ജഡന്ത്ജതിലന്റെ കകഡറതിലലെ സതിര തസതികകളതികലെകന്ത് മകോതന്ത്രമകോയതി ചസുരസുങ്ങസുനതസുമകോണന്ത് .
കനരതിടസുള്ള

നതിയമനകകോലര

ഉണകോയതിടസുമതിലെന്ത്ലെ.
സരനതികയകോറതിറതി

ഉൾലപടസുത്തസുനതതിനകോയതി

കന്ത്വകോട

ചടത്തതിലന്റെ

നൽകസുനതതിനകോയതി

തതിരതിച്ചസു

ലെരീംഘനമതിലെന്ത്ലലെനസുരീം

ഹൈനരഫയസുലട

കകസന്ത്

കപകോകൽ
കനരതിടസുള്ള

ഒനസുരീം

തലന

നതിയമനകകോർകന്ത്

യകോനന്ത്രതികമകോയതി

ആശേന്ത്രയതികകോൻ

പറതിലെന്ത്ലെകോലയനസുരീം കമൂടതി ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് . കകകോടതതി തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം
വതിധതിച്ചസു:
"43.

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖന നതിയമതിതനകോയ ഉദന്ത്കയകോഗസർകന്ത് കശേഷരീം സർവരസന്ത് തസുടങ്ങതിയ കനരതിടസുള്ള

നതിയമനകകോർകന്ത് പന്ത്കരകോകമകോടരസതിനന്ത് മസുകളതിൽ സരനതികയകോറതിറതികന്ത്
എകന്ത്സതിബെതിറന്ത് പതി2 ൽ എ. സതി. എടസുത്തസു കകോണതിച്ച വതിഷയരീം.
വതിശേന്ത്വകോസമർപതിച്ചതിരതികസുനലതനസുരീം

ബെഹൈസുമകോനലപട

അർഹൈതയസുകണകോ എനതകോണന്ത്

ഹൈനരഫ പതി. ലക. (സസുപന്ത്ര) യതിലെകോണന്ത്

സസുപന്ത്രരരീം

കകകോടതതി

പന്ത്രതന്ത്കയക

അവധതി

അകപകയതിൽ ആയതന്ത് ശേരതി വച്ചതിടസുള്ളതന്ത് ശേന്ത്രദയതിൽലപടതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത്. കന്ത്വകോടയന്ത്കതരതമകോയതി
നതിയമതികലപടവർകന്ത്, അവരസുലട നതിയമനത്തരയതതി മസുതൽ സരനതികയകോറതിറതി ലെഭതികസുകമകോ എനതന്ത് ഫസുൾ
ലബെഞന്ത്ചന്ത്

പരതിഗണതിച്ചസുലവനസുരീം

ഒഴതിവസുകളസുമകോയതി

കന്ത്രമരകരതിച്ചകോൽ

ലെഭതികസുകയസുള്ളമൂലയനന്ത്
നതിയമനകകോർകന്ത്
പറതിയതിരതികസുനസു.

അപന്ത്രകകോരമസുള്ള

എ.

കന്ത്വകോട

മകോതന്ത്രകമ

സതി.

നതിയമനകകോർകന്ത്

നതിയമന

കലണത്തതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

പറഞ്ഞെതിടതിലെന്ത്ലെകോത്തതസുലകകോണന്ത്

നമ്മൾ

തരയതതി

കണതസുകപകോലലെ

ഇവതിലട

കനരതിടസുള്ള

കന്ത്വകോടയന്ത്കകത്തസുള്ള

മസുതലെസുള്ള

സരനതികയകോറതിറതി

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖനയസുള്ള

ഭരണ

സമതിതതികസു

നതിയമനകകോർകന്ത്

ലതറന്ത്

മകോതന്ത്രമകോണന്ത്

കന്ത്വകോടയസുള്ളലതനസുരീം ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട കകഡറതിലലെ സതിര തസതികകളതികലെകന്ത് മകോതന്ത്രമകോയതി
ചസുരസുങ്ങസുനസുലവനസുമകോണന്ത്.
നതിയമനകകോർ

എന

ഇവതിലട
വതിഷയരീം

മസുകളതിൽ

നമ്മൾ

വതികവചതിച്ചറതിഞ്ഞെതകോയ,

ഉൾലപടസുത്തസുനതതികലെകകോയതി

തതിരതിച്ചസു

കനരതിടസുള്ള
കപകോകലലെകോനസുരീം

ഉണകോയതിടതിലെന്ത്ലലെനസുള്ള ലെഭന്ത്യമകോയ വസസുതകളതികനൽ, ഹൈനരഫകോ പതി.ലക. യസുലട ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചന്ത്
വതിധതിനന്ത്യകോയരീം വതിശേദമകോയതി ഉദരതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. തതിരതിച്ചസു കപകോകന്ത് നടനതിടതിലെന്ത്ലെകോത്തതതിനകോലെസുരീം, 30-3-09
ൽ

അങ്ങലന

നതിയമതിതരകോയ

നതിയമങ്ങലളകോനതിലനയസുരീം

കനരതിടസുള്ള

ആറന്ത്

ബെകോധതികകോലതയകോണന്ത്

നതിയമനകകോരസുരീം

വതിഭകോഗത്തതിലലെ

നതിയമതിച്ചതിടസുള്ളതന്ത്

പമൂർവന്ത്വ

എനതതിനകോലെസുരീം,

ലതറകോയതിടകോലണങതിലെസുരീം, ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനകകോലര കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർകസുള്ള
കന്ത്വകോടയതിൽ

നതിയമതിച്ചതകോയതി എ.

സതി.

അകപകോൾ കലണത്തതി.

കണകതിലലെടസുകസുകമ്പകോൾ ടതി വതിഷയരീം 1-11-2012

കന്ത്വകോടയസുലട തകർച്ചകോവതിഷയരീം

തരയതതി വച്ചന്ത് ഹൈനരഫ പതി.

ലക.

യതിലെസുള്ള

(ഹഹൈകകകോടതതി എനന്ത് വകോയതികസുക)

വതിധതിനന്ത്യകോയത്തതിൽ ഉൾലകകോള്ളസുനസുലവനസുരീം, സർകകോരതിലന്റെ

ഭകോഗത്തസുനതിനസുരീം മനപമൂർവന്ത്വമകോയ നതിഷന്ത്കന്ത്രതിയതന്ത്വരീം അലെന്ത്ലലെങതിൽ ജഡതന്ത്വരീം, തസതികകളതികലെകന്ത്
ദതിനരീംപന്ത്രതതി നതിയമനരീം നടത്തസുനതതിൽ ഉണകോയതിടതിലെന്ത്ലലെനസുരീം എ. സതി. കലണത്തതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
ഞങ്ങളസുലട അഭതിപന്ത്രകോയത്തതിൽ, 2001-)൦ വർഷരീം നതിയമതിതരകോയ , ബെകോറതിൽ നതിനസുമസുള്ള ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്
ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട തതിരലഞ്ഞെടസുപതിലന്റെ വസസുതകൾ ഹൈനരഫകോ പതി. ലക പരതിഗണതിച്ചതിടസുള്ളതസുരീം, സതിരരീം
തസതികയതികലെകന്ത് പന്ത്രധകോനലപടതകോയ

പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളതിൽ കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർകന്ത് ഒരസു

നതിശ്ചതിത കന്ത്വകോട ലെഭന്ത്യമകോയതിടസുലണനസുള്ളതസുമകോണന്ത് പന്ത്രസകോവനലയനസുമകോണന്ത് . കന്ത്വകോട നതിയമത്തതിലന്റെ
യകോലതകോരസു

തകർച്ചയസുരീം

ഞങ്ങൾ

കകോണസുനതിലെന്ത്ലെ,

എനകോൽ

കനരതിടസുള്ള

നതിയമനകകോർകസു

സരനതികയകോറതിറതി യകോനന്ത്രതികമകോയതി നൽകസുനതതിൽ ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചതിലന ആശേന്ത്രയതികകോൻ കഴതിയതിലെന്ത്ലെ .
എലെന്ത്ലെകോത്തതിനസുരീം തസുലെന്ത്യമകോയതി, ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനരീം നടത്തതിയതിരതികസുനതന്ത് കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോരകോയ

ഡതിസന്ത്രതികന്ത്ടന്ത്

ജഡന്ത്ജതിമകോർകന്ത്

കണസുപതിടസുത്തരീം

അനസുകമൂലെതികകോവസുനതലെന്ത്ലെ.

സമയത്തന്ത്,

സമയലത്ത

ടതി

കനരതിടസുള്ള

ലെഭന്ത്യമകോയ

കനരതിടസുള്ള

കന്ത്വകോടയതികലെകകോണന്ത്

നതിയമനകകോർ

നതിയമനകകോകരകോടസുകമൂലട,

എനസുള്ളതകോയ

സർവരസതികലെകന്ത്

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

വന

മസുകഖനയസുള്ള

നതിയമനകകോലരയസുരീം കമൂടതി ഉൾലപടസുത്തകോൻ തകതകോയ ഒഴതിവസുകൾ കകഡറതിലെസുണകോയതിരസുനസു. കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോലര

ഉൾലപടസുത്തസുവകോൻ

ലെഭന്ത്യമകോയതിരസുനസുലവനസുരീം

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

തകതകോയ

അവശേന്ത്യരീം

മസുകഖനയസുള്ള

തസതികകളതിൽ

ഇരതികസുനതിലെന്ത്ലെകോലയനസുരീം

എ.സതി.യസുലട

തരരസുമകോനരീം

ഇതന്ത്

ഒരസു

ധകോരകോളമകോയതി

ഉയർത്തതിപതിടതികസുവകോൻ

തക

കവണ

സതിരരീം

നതിയമനകകോരസുരീം

ഒഴതിവസുകൾ

അത്തരരീം

പന്ത്രകടമകോകസുനസു.

സതിര

ആയതതിനകോൽ

കകോരണങ്ങലളകോനസുരീം

ഞങ്ങൾ

കലണത്തതിയതിലെന്ത്ലെ.
xx

19.

xx

കനരതിടസുള്ള

xx

നതിയമനകകോരസുരീം

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖന

നതിയമതികലപടവരസുരീം

തമ്മതിലെസുള്ള

തർകരീം

തരരസുമകോനതികകോൻ ഭരണ സമതിതതികസു അധതികകോരമതിലെന്ത്ലലെനന്ത് ഹഹൈകകകോടതതി വരണസുരീം വതിധതിച്ചസു. 1986
ജമൂൺ 12 നന്ത് നടന ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട കയകോഗത്തതിലന്റെ മതിനതിറന്ത്സതിൽ സരനതികയകോറതിറതി തർകരീം ഭരണ
സമതിതതികസു നൽകതിയതിടതിലെന്ത്ലലെനസു കലണത്തതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്. ഇനതി പറയസുന പന്ത്രകകോരരീം വകോയതികസുന
കന്ത്കലെകോസന്ത് II ലലെ ഐറരീം നമ്പർ 5 ലന ഹഹൈകകകോടതതി പരകോമർശേതികസുനസു:
“II (5) സർവരസന്ത് പന്ത്രശ്നങ്ങലള സരീംബെനതിച്ചന്ത് ജസുഡരഷന്ത്യൽ ഓഫരസർമകോരതിൽ നതിനസുള്ള നതികവദനരീം.”

20.

തമ്മതിൽതമ്മതിലെസുള്ള സരനതികയകോറതിറതി തർകങ്ങൾ നതിസകോരവൽകരതികകോനകോവതിലെന്ത്ലലെനസുരീം മസുഴസുവൻ അരീംഗ
ലബെഞന്ത്ചന്ത്

കകകോടതതി

തരരസുമകോനതികകണതസുമസുലണനന്ത്

വതിധതിച്ചസു.

ഡതിവതിഷൻ

ലബെഞന്ത്ചന്ത്

പറയസുനതന്ത്കപകോലലെ വതിധതിച്ചസു:
48. … സരനതികയകോറതിറതി വതിഷയരീം കസവന പന്ത്രശ്നരീം എനന്ത് അകരകോർതത്തതിൽ പറയകോലമങതിലെസുരീം, കകവലെരീം
കസവന പന്ത്രശേന്ത്നമകോയതി

എ. സതി. കസു തതിരസുമകോനതികസുവകോൻ കവണതി ഏൽപതിച്ചസു ലകകോടസുകസുകയകോണന്ത്

ഉകദശേന്ത്യരീം എനന്ത് ഞങ്ങൾ കരസുതസുനതിലെന്ത്ലെ. അകരകോർതത്തതിൽ പന്ത്രശേന്ത്നമകോലണങതിലെസുരീം, തമ്മതിൽ
തമ്മതിലെസുള്ള സരനതികയകോറതിറതി തർകങ്ങൾ നതിസകോരവൽകരതികകോനകോവതിലെന്ത്ലലെനസുരീം, ഏതതിനകോകണകോ ഒരസു
അവകകോശേവകോദ-മസുനയതികലെസുരീം, ബെകോധതികലപട കകതികലള കകൾകലെസുരീം, നന്ത്യകോയവതിധതിയസുരീം ആവശേന്ത്യമസു
ള്ളതന്ത്;

ലെഭന്ത്യമകോയ ചടങ്ങളസുലടയസുരീം, വന്ത്യകന്ത്തമകോയ വസസുതകളസുലടയസുരീം

അടതിസകോനത്തതിൽ

നതിലെവതിലെസുള്ള നതിയമ തതന്ത്വങ്ങളതികനൽ പരരകതിച്ചസു, ആയതന്ത് നതിർണയത്തതിനകോയതി വരസുനസു എനസുമകോണന്ത്.
കസവന പന്ത്രശ്നങ്ങൾ അനവധതിയസുരീം ഹവവതിധന്ത്യവസുമകോർനതസുമകോ-യതിരതികസുലമനസുരീം, ഒരസു ജസുഡരഷന്ത്യൽ
ഓഫരസർ ഒരസു പരകോതതി ഉനയതികസുകമ്പകോൾ എലെന്ത്ലെകോ കകോരണങ്ങളകോലെസുരീം ഫസുൾ കകകോടതതി വതിളതിച്ചസു
കചർകസുനതന്ത് ബെസുദതിമസുടകോണന്ത്, ആവശേന്ത്യവസുമതിലെന്ത്ലെ എനസുമകോണന്ത്. ഈ അധതികകോരമകോണന്ത് എ. സതി. കസു
പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി

നൽകതിയതിരതികസുനതന്ത്,

എനകോൽ

ആർടതികതിൾ
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പന്ത്രകകോരരീം

ഗവർണർകന്ത്

ലകകോടസുകസുന ഫസുൾ കകകോടതതിയസുലട ശേസുപകോർശേകളതികനലെസുള്ള ഇടലപടലെതിൽ കലെകോശേതികസുകയതിലെന്ത്ലെ. ഒരസു

ചസുവലട

സരനതികയകോറതിറതി തർകരീം അങ്ങലന തരർപസുകൽപതികകോനസുള്ള അധതികകോരരീം ഇലെന്ത്ലെകോലതയസുരീം, ആയതസു
മകോതസൃകകോപരമകോയതി ഫസുൾ കകകോടതതികസു മസുൻപകോലക വയന്ത്കകണതിവനതസുമകോയ എ. സതി. ലയ നമസുകന്ത്
കലണത്തകോനകോകസുരീം. എനതിലെകോകണകോ തരരസുമകോനലമടസുകകോലത വതിടസുനതന്ത് അനസുചതിതമകോയതിരതികസുനതന്ത് ,
അത്തരരീം

കകോരന്ത്യങ്ങളതിലെസുള്ള

ഭകോവതി

മകോർഗ്ഗനതിർകദശേത്തതിനകോയതി

മകോതന്ത്രമകോണന്ത് ,

അപരലെസുകളതിൽ

ഉനയതിച്ചതകോയ ടതി കചകോദന്ത്യങ്ങൾകന്ത് ഞങ്ങൾ മറസുപടതി പറഞ്ഞെതന്ത് . എ. സതി. യസുലട തരരസുമകോനരീം
നതിയമപരമകോയതി

നതിലെനതിൽകസുനതലെന്ത്ലലെനന്ത്

മസുൻകപ

വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് ;

തലന

ടതി

വതിഷയരീം

തരരസുമകോനതികകോൻ അധതികകോരമതിലെന്ത്ലെകോത്ത എ. സതി. ലയ ഞങ്ങൾ കണത്തതി."

21.

അപരൽവകോദതികസു

സരനതികയകോറതിറതി നൽകസുനതന്ത് ഹകകകോരന്ത്യരീം ലചയന്ത്യസുകമ്പകോൾ,

സമർപതിച്ച റതിടന്ത് ഹൈർജതിയതിലലെ ഉത്തരവതിലലെ, തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക വരണസുരീം

അപരൽവകോദതി

പരതിഷ്കരതികകോനസുള്ള

നതിർകദശേരീം, ഏലതകോരസു വന്ത്യകന്ത്തതിലയയകോകണകോ പസുതസുതകോയതി തതിരലഞ്ഞെടസുത്തതന്ത്, ടതിയകോനകോണന്ത് യഥകോർത
തതിരലഞ്ഞെടസുപന്ത് തരയതതി വച്ചന്ത് സരനതികയകോറതിറതി നൽകകണതന്ത് എനതതിനസുള്ള മതതിയകോയ സമൂചനയകോലണനന്ത്
വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. അയകോളസുലട നതിയമനരീം ഹവകതിയതന്ത് അപരൽവകോദതിയസുലട

ലതറസുലകകോണലെന്ത്ലെ

എനതന്ത് രണരീംഗ ലബെഞന്ത്ചന്ത് കമൂടസുതലെകോയതിശേന്ത്രദതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
22.

കനരലത്ത നതിയമതിച്ചവരതിൽ ഒരകോളകോയ ബെദറസുദരലന നകോലെകോരീം സകോനകത്തകന്ത് മകോറതിയകപകോൾ, കനരലത്ത
നതിയമതിതരകോയ ബെകോബെസു, കകൗസർ എനതിവർകന്ത് കശേഷമസുള്ള മമൂനകോരീം റകോങന്ത് അപരൽവകോദതികസുലണങതിലെസുരീം,
അകദഹൈരീം ചസുമതലെകയറ ദതിവസരീം മസുതൽ അപരൽ വകോദതിലയ നതിയമതിച്ചസുലവനന്ത് ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത്
വതിധതിച്ചസു.

അകദഹൈരീം ചസുമതലെകൾ നതിറകവറകോലത മടങ്ങതിയ ടതി

കകോലെയളവതിൽ ശേമ്പളത്തതിനസുരീം

അലെവൻസസുകൾകസുമകോയതി ഒരസു അവകകോശേവകോദവസുരീം അകദഹൈത്തതിനന്ത് ഉണകോകതിലെന്ത്ലലെങതിലെസുരീം, മറസുള്ളവലര
നതിയമതിച്ച

തരയതതി

മസുതൽ

അപരൽവകോദതികസു

സകോങൽപതിക

സരനതികയകോറതിറതി

നൽകകണതകോയതിരസുനസുലവനസു വരണസുരീം വതിധതിച്ചസു, എനകോൽ മറന്ത് മമൂനന്ത് കപലര അവർ കചർന തരയതതി
മസുതൽ തസുടരകോൻ അനസുവദതിച്ചകപകോൾ, 2011 ലഫബെന്ത്രസുവരതി 24 നന്ത് അപരൽവകോദതി ചസുമതലെകയറസുലവനസുരീം
2010 ഡതിസരീംബെർ 22 ലലെ സർകകോർ ഉത്തരവന്ത് പതിനസുടർനന്ത് പരതിഭന്ത്രകോനനകോകകോലത അകദഹൈരീം
കചർനസുലവനസുരീം അത്തരമസുള്ള കലണത്തലെസുകൾ മടകതിലകകോണന്ത് ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് കലണത്തതി.
അതതിനകോൽ, അപരൽവകോദതി തലന്റെ സകോങൽപതിക സരനതികയകോറതിറതിയസുലട അവകകോശേരീം കവലണനസു വച്ചസു.
ചകോർജന്ത് ഏലറടസുകസുന തരയതതി 2009 മകോർച്ചന്ത് 30 ആയതി അവകകോശേലപടസുനതതിനകോയതി അപരൽവകോദതികസു
ഒരസു കകകോടതതിയലെകന്ത്യ ഹൈർജതികയകോ പസുതതിയ റതിടന്ത് ഹൈർജതികയകോ സമർപതികകോമകോയതിരസുനസു. മസുഹൈമ്മദന്ത്
വസരമസുരീം കസകോഫതി കതകോമസസുരീം അപരൽവകോദതിയസുലട സരനതിയറകോയതി തസുടർനകപകോൾ, 2012 ഏപന്ത്രതിൽ 11
നന്ത്, 1 വർഷത്തതിൽ കമൂടസുതൽ കഴതിഞ്ഞെസു, അപരൽവകോദതി ഒരസു നതികവദനവസുരീം; 2014 ലസപന്ത്റരീംബെർ 18 നന്ത്,
അതകോയതന്ത്

3½

വർഷത്തതിൽ

സമർപതികസുകയസുരീം
അവകകോശേങ്ങൾകസു

കമൂടസുതൽ

ലചയന്ത്തതകോയതി
മരലത

സരനതികയകോറതിറതിയസുമകോയതി

കഴതിഞ്ഞെസു,

വരണസുരീം

കലണത്തതി.

കതിടനസുറങ്ങതിലയനസുരീം,

തസുടരസുവകോൻ

ഒരസു

ഓർമ്മലപടസുത്തൽ
അപരൽ

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

അനസുവദതിച്ചസുലവനസുരീം

വകോദതി

മസുകഖന

നതികവദനവസുരീം,

അകദഹൈത്തതിലന്റെ
നതിയമതിതരകോയവലര

വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് .

ഏതസു

ഉത്തരവതിലെകോകണകോ തർകരീം ഉനയതിച്ചതിടതിലെന്ത്ലെകോത്തതന്ത്; അപരൽ വകോദതികൾകന്ത് മസുൻപസുതലന മസുഹൈമ്മദന്ത്
വസരമതിനസുരീം

കസകോഫതി കതകോമസതിനസുരീം

അങ്ങലന, പന്ത്ലരകോകമകോടരസതിലന്റെ

ലസലെകൻ ഗന്ത്കരഡന്ത് അനസുവദതിച്ചസു

നതികതിപ അവകകോശേങ്ങളതിൽ ഇടലപടസുലകകോണസു, ഏതതിലെകോകണകോ

ഹഹൈകകകോടതതി വളലര ഹവകതി പന്ത്രതതികരതിച്ചതന്ത് , അപരൽവകോദതി
ഉറങ്ങസുകയസുരീം,

വതിശേന്ത്രമതികസുകയസുരീം

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

എനസുരീം കലണത്തതി.

ഡതിവതിഷൻ

സകോരകങ്ങളസുമകോയതി
ലബെഞന്ത്ചന്ത്

തലന്റെ അവകകോശേങ്ങളസുലട മരലത

ലപകോരസുതസുകയസുരീം

ലചയന്ത്തസുലവനന്ത്

നതിഗമനത്തതിലലെത്തതിയതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത്.

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനകകോർ അവരസുലട സരനതികയകോറതിറതിയസുലട അടതിസകോനത്തതിൽ തസുടരസുകയസുരീം,

കകഡറസുകളതിൽ കമൂടസുതൽ പന്ത്ലരകോകമകോഷനസുകൾ കനടസുകയസുരീം ലചയന്ത്തസു.
:23.

വരണസുമസുള്ള പന്ത്രകമകോഷനസുകളസുലട കകോലെതകോമസമകോണന്ത് അപരൽ വകോദതികളസുലട സരനതികയകോറതിറതികകോയസുള്ള
കകോരണമകോകതിയതന്ത് . ഹഹൈകകകോടതതികസുരീം ഈ

അവകകോശേവകോദരീം ഡതിവതിഷൻലബെഞന്ത്ചന്ത് നതിരസതികകോൻ

കകകോടതതികസുരീം മസുമ്പകോലക അപരൽവകോദതി തലന്റെ അവകകോശേങ്ങൾകകോയതി ധരരമകോയതി കപകോരകോടതിലയനസുരീം
ലബെഞന്ത്ചന്ത് അഭതിപന്ത്രകോയലപടസു. സകോധകോരണഗതതിയതിൽ, അകത തതിരലഞ്ഞെടസുപതിലലെ മറന്ത് കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോർ

നതിയമതികലപടതകോയ

അകത

തരയതതിയതിൽ

അകദഹൈലത്ത

നതിയമതിച്ചതകോയതി

പരതിഗണതികകോൻ ഹഹൈകകകോടതതി അനസുവദതികസുമകോയതിരസുനസു; പകക കകോലെതകോമസരീം. ഹഹൈകകകോടതതി
ചസുവലട പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം വതിധതിച്ചസു:
“58. നതിലെവതിലലെ കകസതിലെസുരീം സമകോനമകോയ ഒരസു സകോഹൈചരന്ത്യരീം ഉടലലെടസുകസുനസു. ജയചനന്ത്രനന്ത് മസുൻപന്ത്
തലന

കസകോഫതി

കതകോമസതിലനയസുരീം

മസുഹൈമ്മദന്ത്

വസരമതിലനയസുരീം

നതിയമതിച്ചസു.

രണസു

നതിയമന

ഉത്തരവസുകളതിലെസുരീം, കനരതിടസുള്ള നതിയമനത്തതിനന്ത് വതികധയമകോണന്ത് എന ഒരസു നതിബെനന അടങ്ങതിയതിടതിലെന്ത്ലെ
എനതന്ത് പന്ത്രസകന്ത്തമകോണന്ത്. എനതിരസുനകോലെസുരീം, ഞങ്ങൾ കനരലത്ത പന്ത്രസകോവതിച്ചതസുകപകോലലെ, ജയചനന്ത്രലന്റെ
ലതറന്ത് കകോരണരീം ഹവകതിയതലെന്ത്ലെ . അകദഹൈരീം ഈ കകകോടതതിയസുലടയസുരീം,

നതിയമനരീം അകദഹൈത്തതിലന്റെ

ബെഹൈസുമകോനലപട സസുപന്ത്രരരീം കകകോടതതിയസുലടയസുരീം മസുമ്പതിൽ അകദഹൈത്തതിലന്റെ അവകകോശേങ്ങൾകസുകവണതി
ധരരമകോയതി കപകോരകോടസുകയസുരീം അകദഹൈത്തതിനന്ത് അനസുകമൂലെമകോയതി ഒരസു തരരസുമകോനരീം കനടതിയതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത് .
സകോധകോരണഗതതിയതിൽ, അകത തതിരലഞ്ഞെടസുപതിലലെ, മറന്ത് കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർ നതിയമതികലപടതകോയ
അകത തരയതതിയതിൽ, അകദഹൈലത്ത നതിയമതിച്ചതകോയതി പരതിഗണതികകോൻ ഞങ്ങൾ അനസുവദതികസുമകോയതിരസുനസു;
പകക കകോലെതകോമസരീം. ജയചനന്ത്രലന്റെ നതിയമന ഉത്തരവന്ത് 22.12.2010 നസു ആയതിരസുനസുലവനസുരീം,
24.02.2011

നന്ത്

അകദഹൈരീം

ചസുമതലെകയറസുലവനസുമകോണന്ത്.

പന്ത്രതന്ത്കയക

നതിയമങ്ങളതിലലെ

6-)൦ചടരീം

അനസുസരതിച്ചന്ത്, അകദഹൈത്തതിലന്റെ നതിയമനരീം അകദഹൈരീം ചസുമതലെകയൽകസുന തരയതതി മസുതൽ ആയതിരതികസുരീം
എനന്ത്, കനരലത്ത വകോയതിച്ചതസുകപകോലലെ, നതിയമന ഉത്തരവതിൽ പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി നൽകതിയതിടസുണന്ത്.
മസുൻപസുള്ള രണന്ത് കപർ പതിനരടസുള്ളവരസുലട സരനതികയഴന്ത് ആയതിലകകോണന്ത് മസുഹൈമ്മദന്ത് വസരമസുരീം , കസകോഫതി
കതകോമസസുരീം , ജയചനന്ത്രനസുരീം കസവനത്തതിൽ തസുടർനസു.

59.

ഞങ്ങൾ

കലണത്തതിയകപകോലലെ,

ഡതിവതിഷൻ

ലബെഞന്ത്ചന്ത്

ജയചനന്ത്രനന്ത്

അനസുകമൂലെമകോയതി

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പ ടതിക പരതിഷ്കരതികകോൻ നതിർകദശേതിച്ചകപകോൾ, ലതരലഞ്ഞെടസുപതിനന്ത് കശേഷരീം മറസുള്ളവലര
നതിയമതിച്ചതകോയ

തരയതതി

നലെന്ത്കകണതകോയതിരസുനസു.
പറഞ്ഞെസു.

അകദഹൈരീം

മസുതൽ

എനകോൽ,

സങലെന്ത്പതികമകോലയങതിലെസുരീം

ലചയന്ത്യകോതതിരസുനതകോയതിരസുന,

സന്ത്വരകരതികകണതകോയതിരസുനസു.

അകദഹൈത്തതിനന്ത്

നതിയമനരീം

ജയചനന്ത്രലന നതിയമതിച്ചതകോയ ഉത്തരവന്ത് മലറകോരസു തരത്തതിൽ

അകദഹൈരീം

ഉചതിതമകോയ

നടപടതികൾ

എതതിർവകോദലമകോനസുരീം

അകദഹൈരീം

ഉനയതികകോലത

തലന്റെ

അവകകോശേങ്ങൾകസു മരലത കതിടനസുറങ്ങസുകയസുരീം 1-4-2012 തരയതതിലലെകോരസു നതികവദനവസുരീം നൽകസുകയസുരീം
ഉണകോയതി.ഹഹൈകകകോടതതി അതതികനൽ നടപടതിലയകോനസുരീം എടസുത്തസുമതിലെന്ത്ലെ ; ജയചനന്ത്രൻ അകദഹൈത്തതിലന്റെ
ആവലെകോതതിയസുമകോയതി ഒരസു കകകോടതതികയയസുരീം സമരപതിച്ചതസുമതിലെന്ത്ലെ."

24.

ഹഹൈകകകോടതതി ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് ഇങ്ങലന ഉപസരീംഹൈരതിച്ചസു:
"64.

…….അകദഹൈരീം ചസുമതലെ ഏൽകസുന ദതിവസരീം മസുതൽ ജയചനന്ത്രലന നതിയമതിച്ചസുലകകോണസുള്ള

ഫസുൾ കകകോടതതിയസുലട ടതി ശേസുപകോർശേ എതന്ത്രതലന നതിയമ വതിരസുദവസുരീം കന്ത്രമകകടസുമകോയതിരസുനകോലെസുരീം എ.
സതി. കസു തതിരസുത്തകോൻ സകോധതികതിലെന്ത്ലെ. ഏതകോകണകോ ആവശേന്ത്യമകോയസുരീം കകകോടതതികൾകന്ത് സമ്മതതിച്ചസു
നൽകസുന

കസ്റ്റേറതിലന്റെ

അധതികകോരരീം;

അതന്ത്

ഫസുൾ

കകകോടതതികന്ത്

അലെന്ത്ലലെങതിൽ

കകകോടതതിപന്ത്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തസുന കകകോടതതികസു മകോതന്ത്രകമ ലചയന്ത്യകോൻ കഴതിയമൂ.
ഞങ്ങളസുലട

അഭതിപന്ത്രകോയത്തതിൽ,

ജയചനന്ത്രലന്റെ

അകപക

നരതതിനന്ത്യകോയ
ആയതതിനകോൽ,

കകോലെതകോമസമസുള്ളതസുരീം

നതിരസതികലപലടണതസുമകോണന്ത്. എ.സതി.യസുലട തരരസുമകോനത്തതിലലെ മറന്ത് വശേങ്ങലള കസുറതിച്ചസുള്ള ഞങ്ങളസുലട
കലണത്തലെസുകൾ, ജയചനന്ത്രലന്റെ കകോരന്ത്യത്തതിലെസുരീം ബെകോധകമകോണന്ത്.
മസുകളതിൽ പറഞ്ഞെ കലണത്തലെസുകളസുലട ലവളതിച്ചത്തതിൽ, അപരലെസുകളസുരീം, ആദന്ത്യ നതിയമന
തരയതതി മസുതൽ കകതികൾകന്ത് നലെന്ത്കതിയതിരതികസുനതകോയ കനരതിടസുള്ള സരനതികയകോറതിറതിയസുരീം ഞങ്ങൾ

അനസുവദതികസുനതകോണന്ത്.”

25.

അപരൽവകോദതി ഫയൽ ലചയന്ത്തതകോയ മസുൻപലത്ത റതിടന്ത് ഹൈർജതിയതികനൽ ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ
ലബെഞന്ത്ചന്ത് പസുറലപടസുവതിച്ചതകോയ ഉത്തരവന്ത് അനതിമമകോലണനന്ത് അപരൽവകോദതിയസുലട വതിവരസനകോയ
ഉത്തരവന്ത് .

വകരൽ ശേകന്ത്തമകോയതി വകോദതിച്ചസു. തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക ഉടച്ചസുവകോർകണലമനതകോണന്ത്

ഒരതികൽ തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക പരതിഷ്കരതിച്ചസുകഴതിഞ്ഞെകോൽ, അതതിനസുകശേഷരീം, തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ
പടതികയതിൽ കയകോഗന്ത്യതയന്ത്കനസുസരതിച്ചകോയതിരതികണരീം സരനതികയകോറതിറതി.

26.

ലതറകോയതിടകോണന്ത്

ഒരസു

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതിലയ

നതിയമതിതനകോകകണതിയതിരസുന
അർഹൈതയസുലണനന്ത്
കമ്മരഷനസുരീം

തരയതതി

മസുതൽ

നതിയമതികകോതതിരസുനലതങതിൽ

സകോങൽപതിക

സരനതികയകോറതിറതികന്ത്

അകദഹൈരീം

അകദഹൈത്തതിനസു

വകോദതികസുനതതിനന്ത് , സഞയന്ത് ധർ വതി. ലജ. & ലക. പബെന്ത്ലെതികന്ത് സർവരസന്ത്

മറസുള്ളവരസുരീം3,

ശേശേതിധർ

ലറഡ്ഡതി

മറസുള്ളവരസുരീം4, ലെകണറകോവസു യകോദവലെന്ത്ലെതിയസുരീം

സസുര

വതി.

ആനന്ത്രകോപന്ത്രകദശേന്ത്

സരീംസകോനവസുരീം

മലറകോരകോളസുരീം വതി. ആനന്ത്രകോപന്ത്രകദശേന്ത് സരീംസകോനവസുരീം

മറസുള്ളവരസുരീം5, ബെൽവനന്ത് സതിരീംഗന്ത് നർവകോളസുരീം മലറകോരകോളസുരീം വതി ഹൈരതിയകോന സരീംസകോനവസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം 6.
പതിള്ള സരതകോറകോരീം പടന്ത്രമൂദസുവസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം വതി. യമൂണതിയൻ ഓഫന്ത് ഇനന്ത്യയസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം7 എനര
കകസസുകളതിൽ

റതികപകോർടന്ത്

ലചയന്ത്തതകോയ

അപരൽവകോദതികസുകവണതിയസുള്ള
അപരൽവകോദതിലയ

ഈ

വതിവരസനകോയ

തതിരലഞ്ഞെടസുകകോത്തതകോയ

കകകോടതതിയസുലട
അഭതിഭകോഷകൻ

നടപടതിലകകോണസു

വതിധതിനന്ത്യകോയങ്ങളതികനലെകോണന്ത്
വതിശേന്ത്വകോസമർപതിച്ചതിരതി-കസുനതന്ത്.
നതിയമലത്ത

കതകോൽപതികകോൻ

കഴതിയതിലെന്ത്ലലെനന്ത് വകോദതിച്ചസു. 2010 ഡതിസരീംബെർ 22-)൦ തരയതതിയതിലലെ അപരൽവകോദതിയസുലട

നതിയമന

ഉത്തരവന്ത്, ഹഹൈകകകോടതതി പമൂർണമകോയസുരീം ലതറകോയതി വന്ത്യകോഖന്ത്യകോനതിച്ചസു എനസുരീം കമൂടസുതലെകോയതി വകോദതിച്ചസു.
കകഡറതിൽ അകദഹൈരീം ഉണകോയതിരസുനതിലെന്ത്ലെ എനതതിനകോൽ 2009 മകോർച്ചന്ത് 30-)൦ തരയതതി മസുതൽ അപരൽ
വകോദതിലയ നതിയമതികകോൻ കഴതിയതിലെന്ത്ലലെനസുരീം വകോദതിച്ചസു. 2010 ഡതിസരീംബെർ 22 നന്ത് അകദഹൈരീം നതിയമതിതനകോയതി.
2010 ഡതിസരീംബെർ 22 നന്ത് മമൂനന്ത് ഡതിസന്ത്രതികന്ത് & ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട നതിയമനരീം ഗവൺലമന്റെന്ത്
റദകോകസുകയസുരീം, കകരള ഹൈയർ ജസുഡരഷന്ത്യൽ സർവരസതിൽ ബെകോബെസുവതിനസുരീം , കകൗസറതിനസുരീം , ബെദരസുദരനസുരീം
യഥകോകന്ത്രമരീം 37, 39, 42 എനര കന്ത്രമ നമ്പറസുകൾ നൽകതിയ സമയരീം അപരൽവകോദതികസു കന്ത്രമനമ്പർ 41
നലെന്ത്കതിയതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത്.
ഓഫരസർമകോരകോയ

2009

ബെകോബെസു,

മകോർച്ചന്ത് 30

കകൗസർ,

-)൦തരയതതിയതിലലെ വതിജകോപനപന്ത്രകകോരരീം

ബെദരസുദരൻ

എനതിവലര

നതിയമതിച്ചസു

മമൂനന്ത്

എനതകോണന്ത്

വതിശേദരകരണകത്തകോലടകോപരീം ഔദന്ത്കയകോഗതിക ഗസറതിൽ പന്ത്രസതിദരകരതിച്ച വതിജകോപനരീം. 2010 ഒകകകോബെർ
22-)൦

തരയതതിയതിലലെ

വതിജകോപനരീം

അനസുസരതിച്ചന്ത്

ഇവലര

സർവരസതിൽ

തസുടരകോൻ

അനസുവദതികസുകയകോയതിരസുനസു. അതതിനകോൽ, അവലര സരീംബെനതിച്ചന്ത് പസുതതിയതകോയ അറതിയതിലപകോനസുരീം
ആവശേന്ത്യമതിലെന്ത്ലെ. ഒരതികൽ ബെദറസുദരനന്ത് മസുകളതിൽ കന്ത്രമ നമ്പർ 41 ലലെ സരനതികയകോറതിറതി അപരൽവകോദതികസു
നൽകതിയതസുലകകോണന്ത്, അപരൽ വകോദതികകോണന്ത്

ബെദറസുദരനതികനകകോൾ സരനതികയകോറതിറതി നൽകതിയതിടസുള്ളതന്ത്

എനതതിൽ സരീംശേയലമകോനസുരീം ബെകോകതിയതിലെന്ത്ലലെനസുരീം, സരനതികയകോറതിറതി പദവതി
ലചയന്ത്തതിടതിലെന്ത്ലലെനസുമകോണന്ത് വകോദതിച്ചതിടസുള്ളതന്ത്.

3
4
5
6
7

(2000) 8 എസന്ത്സതിസതി 182
(2014) 2 എസന്ത്സതിസതി 158
(2014) 13 എസന്ത്സതിസതി 393
(2008) 7 എസന്ത്സതിസതി 728
(1996) 8 എസന്ത്സതിസതി 637

ബെദറസുദരൻ കചകോദന്ത്യരീം

27.

കകഡറതിലലെ ആളസുകളസുലട പരമകോവധതി എണലത്ത സരീംബെനതിച്ചസു ഒരസു സന്ത്പഷ്ടമകോയ കലണത്തൽ
ഭരണ സമതിതതി

കരഖലപടസുത്തതിയതിടസുലണനസുരീം ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനകകോർ അവരസുലട

കന്ത്വകോടയന്ത്കസു അതരതമകോലണനസുരീം വകോദതിച്ചസു. ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട (പന്ത്ലരകോകമകോടര
ഉദന്ത്കയകോഗസരസുലട),

ഇതതിലലെ

എതതിർകകതികളസുലട,

പന്ത്ലരകോകമകോഷനസുകവണതിയസുള്ള

അവരസുലട

കന്ത്വകോടയന്ത്കകത്തസുള്ള-വരകോണന്ത് അവലരനസുള്ള, കകസലെന്ത്ലെ ഇലതനകോണന്ത്.
28.

കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോർകന്ത് കന്ത്വകോടയസുലണനസുരീം എനകോൽ,

ടന്ത്രകോൻസന്ത്ഫർ വഴതി നതിയമതിതരകോയ

ഉദന്ത്കയകോഗസർകതിലെന്ത്ലലെനസുരീം വതിധതിച്ചതതിനകോൽ ഹഹൈകകകോടതതികസു ഗസുരസുതരമകോയ ലതറന്ത് പറതിലയനസുരീം
വകോദതിച്ചസു.

1/3

ഭകോഗരീം

ഒരസു

അത്തരരീംസരീംഖന്ത്യ 2007

96

ൽ

പന്ത്രതന്ത്കയക
ആയതിരസുനതസു

സരീംഖന്ത്യയകോയതിരതികണരീം
20l0

ൽ

99

എനസുരീം

വകോദതിച്ചസു.

ആയതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

എനകോൽ

ടന്ത്രകോൻസന്ത്ഫർ വഴതി നതിയമനരീം നലെന്ത്കസുനതതിനസുള്ള കന്ത്വകോട 2/3 ആയതിരതികസുലമനസു ഭരണ സമതിതതി
കലണത്തതി, അതകോയതന്ത് 2007 ൽ 72 എനന്ത്.

ഹൈനരഫയസുലട കകസതിലലെ ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ

വതിധതിയതിൽ അത്തരരീം ചടങ്ങളസുലട വന്ത്യകോഖന്ത്യകോനരീം തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം നലെന്ത്കതിയതിരതികസുനതതിനകോൽ:
"63.

എനകോൽ ഇത്തരരീം നതിയമനങ്ങൾ കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോലര ഹൈകോനതികരമകോയ രരതതിയതിൽ

ബെകോധതികസുകമകോ

എന

കചകോദന്ത്യരീം

കവറതിട

വതിഷയമകോലണനസുരീം

പരതിഗണതികകണതകോലണനസുമകോണന്ത് .

പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളതിലലെ 2 (ബെതി)-)൦ ചടരീം കനരതിടസുള്ള നതിയമനത്തതിനസുള്ള കന്ത്വകോട നലെന്ത്കസുനസുലവന വകോദരീം
ഞങ്ങൾ ഇതതിനകരീം തലന അരീംഗരകരതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. കനരതിടസുള്ള നതിയമനത്തതിനസുരീം സകബെകോർഡതികനറന്ത്
ജസുഡരഷന്ത്യറതിയതിൽ നതിനന്ത് സലെരീംമകോറരീം വഴതിയസുള്ള നതിയമനത്തതിനസുരീം, ലവവന്ത്കവലറ കന്ത്വകോടകൾ ഒരതികൽ
നതിഷ്കർഷതികസുന പകരീം,

ചടങ്ങളതിൽ പറഞ്ഞെതിരതികസുന അനസുപകോതരീം കകഡറതിലലെ ആളസുകളസുലട

പരമകോവധതി എണത്തതിൽ നതിലെനതിർകത്തണതകോണന്ത്. ഈ സകോഹൈചരന്ത്യത്തതിൽ, പന്ത്രസകോദന്ത് കസുരന്ത്യൻ വതി..
(2008 (2) ലക.ൽ.ടതി. 533 (എസന്ത്.സതി.))ലലെ കമൽകകകോടതതിയസുലട വതിധതിനന്ത്യകോയരീം

അഗസ്റ്റേതിൻ

സമസുചതിതമകോണന്ത്. എകപകോലഴലെന്ത്ലെകോമകോകണകോ

പരകോമർശേതികകണതന്ത്

ചടത്തതിൽ നതിർകദശേതികസുനതന്ത്, ആ സമയത്തസു

ഒരസു അനസുപകോതകമകോ ശേതമകോനകമകോ

നതിലെവതിലെസുള്ള ഒഴതിവസുകളനസുസരതിച്ചലെന്ത്ലെ, നതിയമനരീം

നടകത്തണതകോയ തസതികയതിലെസുള്ള കകഡറതിലലെ ആളസുകളസുലട പരമകോവധതി എണരീം വച്ചസുകവണരീം അതന്ത്
കണകകോലനനസുരീം, ലക.എസന്ത്. & എസന്ത്.എസന്ത്.ആർ -ലലെ 5-)൦ ചടരീം പരകോമർശേതിച്ചസുലകകോണന്ത് ആയതതിൽ
വതിധതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

ബെകോറതിൽ

തസതികകളതികനലെകോണന്ത്

ഹൈർജതികകോർകസു നതിയമനരീം നൽകതിയതിരതികസുനതന്ത് എനതതിനകോൽ, പന്ത്രതന്ത്കയക

6-)൦ചടരീം,

ചടങ്ങളതിലലെ

നതിനസുള്ള

ആദന്ത്യ

അരീംഗരകരതികസുനസുലവന വസസുത,

കനരതിടസുള്ള

നതിയമനരീം

ലെഭതിച്ച

നതിയമനത്തതിനകോയതി

തരയതതി

മസുതലെസുള്ള

നരകതിലവച്ച

സരനതികയകോറതിറതി

സരനതികയകോറതിറതിയതിലെസുള്ള അവരസുലട അവകകോശേത്തതിനന്ത് യകോലതകോരസു

സഹൈകോയവസുരീം നലെന്ത് കസുകയതിലെന്ത്ലെ.

xx

xx

69.

രണന്ത്

xx
വന്ത്യതന്ത്യസങ്ങളകോയ

നടകത്തണലതനസുള്ളതസുലകകോണസുരീം

സന്ത്കരകോതസസുകളതിൽ
ഓകരകോ

നതിനകോണന്ത്

സന്ത്കരകോതസസുകൾകസുരീം

നതിയമനരീം

ചടത്തതിൽ

കന്ത്വകോടയസുരീം

നതിലെനതിർകത്തണതകോയ അനസുപകോതവസുരീം നതിഷ്കർഷതികസുനസുലവനസുള്ളതസുലകകോണസുരീം ഈ കന്ത്വകോടകളതിൽ
ഓകരകോനതിലെസുരീം

നതിയമതികലപടസുനവരസുലട

നതിയമനതരയതതികളതിൽ

നതിനന്ത്

സരനതികയകോറതിറതി,

മകോതന്ത്രമകോവണരീം.

അതതിലന്റെ

കന്ത്വകോടയന്ത്കകത്തന്ത്

അവരസുലട

അടതിസകോനത്തതിൽ

സരനതികയകോറതിറതി

നതിശ്ചയതികസുനതന്ത് സസുഖകരമകോകസുനതതിനസുരീം, കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട അവകകോശേവകോദങ്ങൾകന്ത്
ഹൈകോനതികരമലെന്ത്ലെകോത്തവതിധരീം നതിയമനരീം നടത്തസുന അകതകോറതിറതിയസുരീം, ഒപരീം ഹഹൈകകകോടതതിയസുരീം പകോനലെതിനന്ത്
അരീംഗരകകോരരീം നൽകതിലയനസുള്ള ഭകോവതി തർകങ്ങൾ ഒഴതിവകോകകോനസുമകോണന്ത് . പന്ത്രതന്ത്കയക ചടങ്ങളസുലട
ഉകദശേന്ത്യരീം,

ഞങ്ങൾകന്ത്

മനസതിലെകോയതന്ത്,

ബെകോറതിൽനതിനസുരീം

നതിയമതിതരകോയ

ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട

അവകകോശേവകോദങ്ങൾകന്ത് ഹൈകോനതികരമകോകകോത്തവതിധമകോവണരീം ഹൈർജതികകോരസുലട കപകോസ്റ്റേതിരീംഗസുരീം നതിയമനവസുരീം
അരീംഗരകകോരവസുരീം

എനസുള്ളതകോയ

ഹഹൈകകകോടതതിയസുരീം

കകരള

സർകകോരസുരീം

പസുറലപടസുവതിച്ച

ഉത്തരവസുകളതിലലെ വകസുപസുകളതിൽ നതിയമവതിരസുദമകോയ ഒനസുരീം തലന കകോണസുനതിലെന്ത്ലലെനസുമകോണന്ത് ."

29.

കനരതിടസുള്ള

നതിയമനകകോരസുലടയസുരീം

പന്ത്ലരകോകമകോടരസതിലന്റെയസുരീം

സരനതികയകോറതിറതി

സരീംബെനതിച്ചസുള്ള

നതികവദനത്തതിൽ തരർപസുകൽപതികകോൻ ഭരണ സമതിതതി പന്ത്രകോപമലെന്ത്ലെ എനസുള്ളതകോയ ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട
കലണത്തൽ വന്ത്യകന്ത്തമകോയസുരീം ലതറകോലണനസു

ഹഹൈകകകോടതതികന്ത് കവണതി ഹൈകോജരകോയ മസുതതിർന

അഭതിഭകോഷകൻ ശേന്ത്രര പതി.എൻ. രവരനന്ത്രൻ വകോദതിച്ചസു. 1986 ജമൂൺ 12-)൦തരയതതിയതിലലെ ഫസുൾ കകകോർടന്ത്
പന്ത്രകമയത്തതിൽ, ഹഹൈകകകോടതതിയതിലലെ ഭരണനതിർവന്ത്വഹൈണ കജകോലെതികളസുലട വതിതരണരീം സരീംബെനതിച്ച
പന്ത്രകമയരീം ഉൾലപടസുനസു. ജസുഡരഷന്ത്യൽ ഉദന്ത്കയകോഗസരസുലട കസവന പന്ത്രശ്നങ്ങൾ സരീംബെനതിച്ചസുള്ള
നതികവദനങ്ങൾ ഭരണ സമതിതതിയസുലട അധതികകോര പരതിധതിയതിൽ വരസുനസു.
സരീംബെനതിച്ചസുള്ള

ജസുഡരഷന്ത്യൽ

ഉദന്ത്കയകോഗസരതിൽനതിനസുള്ള

കസവന പന്ത്രശ്നങ്ങലള

നതികവദനരീം

ഭരണ

സമതിതതികസു

ഭരകമലെന്ത്പതിച്ചവയതിൽ ഉൾലപടസുനസു.
30.

അനസുബെനരീം

A-യസുലട

I-ൽ

വതിഭകോഗരീം

4-)൦

കന്ത്രമ

നമ്പറതിൽ

ഫസുൾ

കകകോടതതിയസുലട

അധതികകോരപരതിധതിയതിൽ വരസുന വതിഷയങ്ങൾ നതിഷ്ക്കർഷതികസുനസുലവനന്ത് വകോദതികസുനസു. ജസുഡരഷന്ത്യൽ
ഉദന്ത്കയകോഗസരസുലട സകോനകയറരീം സരീംബെനതിച്ചസുള്ള വതിഷയങ്ങൾ ഫസുൾ കകകോടതതി നതിലെനതിർത്തതി
.അപരൽവകോദതികസു സകോന കയറരീം കതിടതി; ആയതതിനകോൽ കസുലറ ഉദന്ത്കയകോഗസരസുലട നതികവദനരീം
ആധകോരമകോകതിയസുള്ളതകോയ സരനതികയകോറതിറതി സരീംബെനതിച്ചസുള്ള അപരൽവകോദതിയസുലട ആവലെകോതതി ഭരണ
സമതിതതി

വകോദതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

തരരസുമകോനതികകണതകോലണനസു

ആയതതിനകോൽ

സരനതികയകോറതിറതി

സരീംബെനതിച്ചസുള്ള നതികവദനത്തതിൽ തരരസുമകോനലമടസുകസുനതതിനസു ഭരണസമതിതതി പന്ത്രകോപമലെന്ത്ലെ എനന്ത്
പന്ത്രസകോവതിച്ചതതിൽ വച്ചന്ത് ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് "ഭരകമലെന്ത്പതികൽ"

ലതറകോയതി

വകോയതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
31.

മറസുവശേത്തന്ത്, 11 ഉരീം

12 ഉരീം

എതതിർകകതികൾ അവരസുലട കന്ത്വകോടയന്ത്കസുള്ളതിൽ തലനയകോലണനസുരീം

ആയതതിനകോൽ അവർകസു ശേരതിയകോയ സരനതികയകോറതിറതിയകോണന്ത് നലെന്ത്കതിയതിരതികസുനലതനസുരീം 11 ഉരീം 12 ഉരീം
എതതിർകകതികൾകസുകവണതി ഹൈകോജരകോകസുന അഭതിഭകോഷകനകോയ ശേന്ത്രര ഗകൗരവന്ത് അഗർവകോൾ സമർതതിച്ചസു.
ഭരണസമതിതതി
2017

മകോർച്ചന്ത്

അപരൽവകോദതികസു
17

നന്ത്

സരനതികയകോറതിറതി

ഇത്തരരീം

നൽകകോൻ

എതതിർകകതികൾകന്ത്

തരരസുമകോനതികസുനതതിനസു

ലസലെകൻ

ഗന്ത്കരഡന്ത്

മസുൻപകോയതി,

നൽകതിലയനസുരീം

വകോദതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. അപരൽവകോദതിയസുലട ഇത്തരരീം അവകകോശേങ്ങൾകന്ത് തടസമസുണകോകകോൻ പകോടതിലെന്ത്ലെ .
6-)൦ചടപന്ത്രകകോരമസുള്ള
എതതിർകകതികലള

സരനതികയകോറതിറതി

നതിയമനതരയതതി

അപരൽവകോദതികൾകസു

മസുനന്ത്പസുള്ളതകോയ

മസുതലെകോലണനസുരീം
സമയത്തന്ത്

വകോദതിച്ചസു.

ടതി

നതിയമതിച്ചതകോയതസുലകകോണസു

ചടപന്ത്രകകോരരീം അവർകസു സരനതികയകോറതിറതി നൽകതിലയനസുമകോണന്ത്.
32.

കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട അവകകോശേങ്ങൾകസു വതികധയമകോയതിടകോയതിരതികസുരീം അവരസുലട ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ
എനസുള്ളതകോയ ഒരസു നതിബെനനയസുരീം ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമന ഉത്തരവതിലെതിലെന്ത്ലെ എനസുരീം
ആയതതിനകോൽ

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ

പടതിക

തയന്ത്യകോറകോകതിയ

തരയതതി

മസുതൽ

അപരൽവകോദതികസു

സരനതികയകോറതിറതി നൽകകോവസുനതലെന്ത്ലെലയനസുരീം 9 ഉരീം 10 ഉരീം എതതിർകകതികൾകസുകവണതി ഹൈകോജരകോകസുന
വതിവരസനകോയ അഭതിഭകോഷകൻ സമർതതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്. ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ ലചയന്ത്തതകോയ ജരവനകകോർ
കന്ത്വകോടയതിൽ

കവതിഞ്ഞെസുള്ളവരകോലണന

കലണത്തലെതിലന

തസുടർനന്ത്

തതിരതിച്ചസുകപകോകൽ

കകസസുരീം

ഹകകകോരന്ത്യരീം ലചയന്ത്തതസുലകകോണന്ത് ഹൈനരഫയസുലട കകസന്ത് വളലര കവറതിടതകോണന്ത് . എനകോൽ, നതിലെവതിലലെ
കകസതിൽ, ഒരസു ഉദന്ത്കയകോഗസനസുരീം തതിരതിച്ചസുകപകോകൽ കവണതിവനതിടതിലെന്ത്ലെ, അതതിനകോൽ, ഹൈനരഫയസുലട
കകസതിലലെ വതിധതിനന്ത്യകോയരീം കവറതിടതകോണന്ത്.

33.

5-)൦ എതതിർകകതികസുകവണതി ഹൈകോജരകോയ വതിവരസനകോയ അഭതിഭകോഷകൻ, ഒഴതിവന്ത് ലെഭതികസുന തരയതതി
മസുതൽ

അപരൽവകോദതികസു

സരനതികയകോറതിറതി

പടതിക

അവകകോശേലപടകോൻ

കഴതിയതിലെന്ത്ലെ

എനന്ത്

വതി. നതിൻഗരീം സതികറകോയസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം8

വകോദതികസുനതതിനകോയതി, ലക.കമഘകോസതിരീംഗസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം

എനതതിൽ ഈ കകകോടതതി പകോസകോകതിയതകോയ ഉത്തരവതിൽ ആശേന്ത്രയതിച്ചസു.
34.

കകതികൾകന്ത് കവണതിയസുള്ള വതിവരസനകോയ അഭതിഭകോഷകലന്റെ വകോദഗതതികൾ പരതിഗണതികസുനതതിനസു
മസുമ്പന്ത്, ചതിലെ നതിയമപരമകോയ ചടങ്ങൾ തകോലഴ പകർത്തതിയതിരതികസുനസു:
"1. ഭരണഘടന. - ടതി കസവനത്തതിൽ ഇനതിപറയസുന വതിഭകോഗങ്ങൾ ഉൾലപടതിരതികസുനസു, അതകോയതന്ത്:വതിഭകോഗരീം (1)

ലസലെകൻ ഗന്ത്കരഡന്ത് ഡതിസന്ത്രതികന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജന്ത്.

വതിഭകോഗരീം (2)

ഡതിസന്ത്രതികന്ത്

ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോർ (അഡരഷണൽ ഡതിസന്ത്രതികന്ത്

ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജന്ത് ഉൾലപലട).
2.

നതിയമന രരതതി -(എ) വതിഭകോഗരീം (1) കലെകസുള്ള നതിയമനരീം,

വതിഭകോഗരീം (2) ൽ നതിനസുള്ള പന്ത്ലരകോകമകോഷൻ

മസുകഖന ഹഹൈകകകോടതതി നടകത്തണതകോണന്ത്.
(ബെതി)

പമൂരതിപതികകണതകോയ

ലചയന്ത്കയണതകോയ

അലെന്ത്ലലെങതിൽ

വതിഭകോഗരീം(2)

ൽ

ഉള്ള

കനരതിടസുള്ള
തസതികളസുലട

നതിയമനകകോർകസു
എണരീം,

വതിഭകോഗരീം

സരീംവരണരീം
(1)ഉരീം

(2)ഉരീം

ഒരസുമതിലച്ചടസുത്തകോലെസുള്ള സതിരതസതികകളസുലട മമൂനതിലലെകോനന്ത് ആകസുന പകരീം, കകരള ജസുഡരഷന്ത്യൽ
സർവന്ത്വരസതിലലെ സകബെകോർഡതികനറന്ത് ജഡന്ത്ജന്ത് /സതി.ലജ.എരീം. വതിഭകോഗരീം (1) ൽ നതിനസുള്ള ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ
മസുകഖനകയകോ അലെന്ത്ലലെങതിൽ, ബെകോറതിൽ നതിനസുള്ള കനരതിടസുള്ള നതിയമനരീം മസുകഖനകയകോ വതിഭകോഗരീം (2)
കലെകസുള്ള നതിയമനരീം നടകത്തണതകോണന്ത്.
കസുറതിപന്ത്. - നതിയമനങ്ങളസുലട സരീംവരണവസുമകോയതി ബെനലപട നതിയമങ്ങളകോയ (1958 ലലെ കകരള കസ്റ്റേറന്ത്
ആൻഡന്ത് സകബെകോർഡതികനറന്ത് സർവരസന്ത് ചടങ്ങളതിലലെ

ഭകോഗരീം 2-ലലെ

14 മസുതൽ 17 വലര ചടങ്ങൾ)

വതിഭകോഗരീം (2) ലലെ കനരതിടസുള്ള നതിയമനരീം വഴതിയസുള്ള നതിയമനങ്ങൾകന്ത് ബെകോധകമകോണന്ത്.
(സതി.) കയകോഗന്ത്യതയസുരീം കഴതിവസുരീം ഏകകദശേരീം തസുലെന്ത്യരീം ഉള്ളതിടത്തന്ത് , വതിഭകോഗരീം(1) കലെകസുള്ള സകോനകയറരീം
വഴതിയസുള്ള നതിയമനവസുരീം, വതിഭകോഗരീം

(2) കലെകസുള്ള ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ വഴതിയസുള്ള നതിയമനവസുരീം നടകത്തണതന്ത്

കയകോഗന്ത്യതയസുലടയസുരീം കഴതിവതിലന്റെയസുരീം സരനതികയകോറതിറതിയസുലടയസുരീം അടതിസകോനത്തതിൽ മകോതന്ത്രമകോണന്ത് .
കസുറതിപന്ത്. - (i) തതിരലഞ്ഞെടസുപതിലലെ ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതിയസുലട കയകോഗന്ത്യതയസുരീം കഴതിവസുരീം നതിശ്ചയതികസുനതതിനന്ത്
മസുൻകകോലെശേതികകളസുരീം കണകതിലലെടസുകകണതകോണന്ത്
(ii) മറന്ത് ഡന്ത്യമൂടതിയതിലെസുള്ള ഡതിസന്ത്ടന്ത്രതികന്ത്ടന്ത് ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോർകസുരീം, അവർ മറസുതരത്തതിൽ
കയകോഗന്ത്യരകോലണന പകരീം, വതിഭകോഗരീം (1) കലെകസുള്ള സകോനകയറത്തതികലെകന്ത് പരതിഗണതികലപടസുവകോൻ
അർഹൈതയസുള്ളതകോണന്ത്.
xx

xx

xx

6. സരനതികയകോറതിറതി. - (1) വതിഭകോഗരീം(1)കലെകന്ത് അലെന്ത്ലലെങതിൽ വതിഭകോഗരീം (2)കലെകന്ത് നതിയമതികലപടസുന
വന്ത്യകന്ത്തതിയസുലട സരനതികയകോറതിറതി,ശേതികയകോയതി തകോലഴയസുള്ള പദവതിയതികലെകസു ചസുരസുകലപടകോത്ത പകരീം, ടതി
വതിഭകോഗത്തതികലെകസുള്ള

ആദന്ത്യ

നതിയമന

ഉത്തരവതിലലെ

തരയതതിലയ

ആശേന്ത്രയതിച്ചസു

തരരസുമകോനതികസുനതകോയതിരതികസുരീം:
1979

ജനസുവരതി 1 നസു മസുമ്പന്ത് വതിഭകോഗരീം (2) കലെകന്ത് നതിയമതികലപടസുന വന്ത്യകന്ത്തതിയസുലട

സരനതികയകോറതിറതി, തസതികയതിൽനതിനസുരീം പതിനരടന്ത് റതികവടന്ത് ലചയന്ത്യലപടകോലത, തകോലെന്ത്കകോലെതികമകോയലെന്ത്ലെകോലത ടതി
വതിഭകോഗത്തതിൽ അകദഹൈരീം നതിയമതികലപടസുന തരയതതിലയ ആശേന്ത്രയതിച്ചകോയതിരതികസുരീം തരരസുമകോനതികസുനതന്ത് .
(2)

രകണകോ അതതിലെധതികകമകോ വന്ത്യകന്ത്തതികലള, ഒകര ഉത്തരവതിലെമൂലട, വതിഭകോഗരീം

(1) കലെകകകോ

അലെന്ത്ലലെങതിൽ വതിഭകോഗരീം (2) കലെകകകോ നതിയമതികസുകയകോലണങതിൽ, അവർ തമ്മതിലെസുള്ള സരനതികയകോറതിറതി,
നതിയമന ഉത്തരവതിൽ അവരസുലട കപരസുകൾ കകോണസുന കന്ത്രമമനസുസരതിച്ചന്ത് നതിർണയതികസുരീം"

8

2019 നവരീംബെർ 19 നന്ത് തരരസുമകോനതിച്ചതകോയ 2019 ലലെ സതിവതിൽ അപരൽ നമ്പർ 8833

35.

കകതികളസുലട

വതിവരസനകോയ

അഭതിഭകോഷകലര

ഞങ്ങൾ

കകൾകസുകയസുരീം,

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് പകോസകോകതിയ ഉത്തരവന്ത് നതിലെനതിൽകസുനതലെന്ത്ലെ എനന്ത് കലണത്തതിയതിടസുള്ളതസുമകോണന്ത്.
36.

അപരൽവകോദതി കനരലത്ത ഫയൽ ലചയന്ത്ത റതിടന്ത് ലപറരഷൻ 2010 ലസപന്ത്റരീംബെർ 13-നന്ത്
കഷകോർടന്ത്

ലെതിസ്റ്റേന്ത്

ലചയന്ത്യലപട

ഏഴസു

കപർകകോയതി

സരനതികയകോറതിറതി

വരണസുരീം

അനസുവദതിച്ചസു.
പരതിഷ്കരതികകോൻ

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് നതിർകദശേതിച്ചസു. അപരൽവകോദതി അവരതിൽ ഒരകോളകോയതിരസുനസു.
2010 ഒകകകോബെർ 8 നന്ത് ഈ കകകോടതതി എസന്ത്.എൽ.പതി. തള്ളതിയകപകോൾ, ബെകോധതികലപട മമൂനന്ത്
ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട,

ടതി

ഉത്തരവതി-ലനതതിരകോയസുള്ള

ലവലെന്ത്ലെസുവതിളതി

പരകോജയലപടസു.

കമകോഡകറഷൻമകോർകതിലന്റെ ഗസുണരീം നൽകതിയതകോയ ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളകോണന്ത് എസന്ത്.എൽ.പതി. ഫയൽ
ലചയന്ത്തതന്ത്. ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ നതിർകദശേരീം അനതിമതരരസുമകോനരീം കനടതിയകപകോൾ, അകപകകരസുലട
കയകോഗന്ത്യത അനസുസരതിച്ചന്ത് പരതിഷ്കരതികകണതകോയ തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ ലെതിസ്റ്റേന്ത് പന്ത്രകകോരരീം അപരൽവകോദതികസു
സരനതികയകോറതിറതി ലെഭതിച്ചസു. 6(2)-)൦ചട പന്ത്രകകോരരീം നതിയമന ഉത്തരവതിൽ അവരസുലട കപരസുകൾ കകോണസുന
കന്ത്രമമനസുസരതിച്ചസു സരനതികയകോറതിറതി നതിർണയതികണരീം
പന്ത്രകകോരരീം നതിയമതിച്ചതലെന്ത്ലെ, ആയതതിനകോൽ,

അപരൽവകോദതിലയ

അകത നതിയമന ഉത്തരവന്ത്

അപരൽവകോദതികസു സരനതികയകോറതിറതി അവകകോശേലപടകോൻ

കഴതിയതിലെന്ത്ലെ എനസുള്ളതകോയ 5-)൦ എതതിർകകതികസുകവണതി ഹൈകോജരകോയ വതിവരസനകോയ അഭതിഭകോഷകലന്റെ
സകോധമൂകരതികത്തകതലെന്ത്ലെ.

വകോദരീം

അപരൽവകോദതികന്ത്

മറന്ത്

മമൂനന്ത്

കപർലകകോപരീം

നതിയമനകോർഹൈതയസുലണനസുരീം, എനകോൽ കമകോഡകറഷൻ ഹകലകകോണതകോയ ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട
നടപടതി കകോരണരീം ,അപരൽവകോദതി നതിയമനത്തതിൽ നതിനന്ത് ഒഴതിവകോകലപടസു. അപരൽവകോദതി നതിയമനത്തതിൽ
നതിനന്ത്

ഒഴതിവകോകലപടതന്ത്,

ഏതകോകണകോ

2010

പന്ത്രവസൃത്തതികകോരണമകോണന്ത്;

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലടനതിയമവതിരസുദമകോയ

ലസപന്ത്റരീംബെർ

13-ലലെ

വതിധതി

പന്ത്രകകോരരീം

അങ്ങലന

കലണത്തതിയതന്ത്

ലതരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക പരതിഷ്കരതികകണതകോയതസുലകകോണന്ത്,

അപരൽവകോദതി തതിരലഞ്ഞെടസുകലപട മറന്ത്

അകപകകർലകകോപരീം

പടതികയതിലലെ

അകത

ഭകോഗമകോകസുമകോയതിരസുനസു.

ലതരലഞ്ഞെടസുകൽ

ശേരതികസുള്ളതകോയ

2009

ആയതസുലകകോണന്ത്

മകോർച്ചന്ത്

പരതിഗണതികലപടകോൻ കഴതിയതിലെന്ത്ലെ,

നതിയമന

30-നന്ത്

2011

തരയതതി

അപരൽവകോദതിലയ

നതിയമനത്തതിലന്റെ
ലഫബെന്ത്രസുവരതി

നതിയമതിച്ചതകോയതി

24-നന്ത്

യഥകോർതത്തതിൽ

എനകോൽ ആ തരയതതി മസുതൽ സകോങൽപതിക സരനതികയകോറതിറതികസുരീം,

അതതിലന്റെ അനനരഫലെമകോയ സരനതികയകോറതിറതികസുരീം അർഹൈതയസുണന്ത്.
37.

.

സഞയന്ത് ധറതിൽ, ഈ കകകോടതതിയതിലലെ മമൂനരീംഗ ലബെഞന്ത്ചന്ത് തകോലഴ പറയസുരീം പന്ത്രകകോരരീം വതിധതിപറഞ്ഞെസു:
"16. കമൽപറഞ്ഞെ കകോരണങ്ങളകോൽ അപരൽ അനസുവദതികസുനസു. അപരലെതിനസു കരഴതിലെസുള്ള വതിധതിനന്ത്യകോയരീം
റദകോകസുനസു. 6-3-1995 തരയതതിയതിലലെ നതിയമന ഉത്തരവന്ത് പന്ത്രകകോരരീം
കമൂലട അപരൽവകോദതി നതിയമതിതനകോലയനന്ത് നതിർകദശേതിച്ചതിടസുള്ളതസുരീം,
തയന്ത്യകോറകോകതിയ

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽപടതികയതിലലെ

സകോനത്തതിലനകോപരീം സരനതികയകോറതിറതി സകോനരീം

കയകോഗന്ത്യതകോ

നതിയമതിതനകോയ മറസുള്ളവരസുലട

ലജ.

&

ലക.

കന്ത്രമത്തതിലെസുള്ള

പതി.എസന്ത്.

സതി.

അകദഹൈത്തതിലന്റെ

നൽകസുകയസുരീം പതിനരടന്ത് നതിയമവകസുപതിനന്ത് അയച്ചസു

ലകകോടസുകസുകയസുരീം ലചയന്ത്തസു...."

38. ലെകണറകോവസു യകോദവലെതിയതിൽ, ഈ കകകോടതതി തകോലഴ പറയസുന പന്ത്രകകോരരീം വതിധതിച്ചസു:
"13. ലെകണറകോവസു യകോദവലെതി വതി.കസ്റ്റേറന്ത് ഓഫന്ത് എ.പതി.യതിൽ (മസുകളതിൽ 1 മസുതൽ 13 വലര ഖണതികയതിൽ
പന്ത്രതതിപകോദതിച്ചതിരതികസുനസു.),

നതിലെവതിലലെ

അപരലെസുകൾ

അനസുവദതിച്ചതി-രതികസുനസുലവനസുരീം,

ഹഹൈകകകോടതതിയസുരീം ഒപരീം എതതിർകകതി കസ്റ്റേറസുരീം മസുൻകകോലെ പന്ത്രകോബെലെന്ത്യകത്തകോടസുകമൂടതി അപരൽവകോദതികസു
നതിയമനരീം

നലെന്ത്കസുനതതിനകോവശേന്ത്യമകോയതന്ത്

ലചയന്ത്യണലമനന്ത്

നതിർകദശേതികസുകയസുരീം

ലചയന്ത്യസുനസു.

അതകോയതന്ത് അവൾ നതിയമതികലപകടണതകോയ തരയതതി മസുതൽ, എനതിരസുനകോലെസുരീം അവൾ ഡതിസന്ത്രതികന്ത്
ആൻഡന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിയകോയതി കജകോലെതി ലചയന്ത്യകോതതിരസുന കകോലെയളവതിൽ അവൾകസു ശേമ്പളരീം നലെന്ത്

കലപടസുകയതിലെന്ത്ലെ.

അപരൽവകോദതിലയ

എതന്ത്രയസുരീം

കനലരലത്തയസുള്ള

ഒരസു

തരയതതിയതിൽ

നതിയമതികസുനതതിനകോവശേന്ത്യമകോയതസു എതതിർകകതികൾ ലചയന്ത്യസുലമനന്ത് ഞങ്ങൾകസുറപസുണന്ത്.”

39.

മസുകളതിൽ

പറഞ്ഞെ

പന്ത്രകകോരരീം,

പലങടസുത്തതസുലകകോണസുരീം,

അപരൽവകോദതി

ഹഹൈകകകോടതതിയതിലലെ

അകത

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ

ഡതിവതിഷൻ

ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ

പന്ത്രകന്ത്രതിയയതിൽ
നതിർകദശേത്തതിലന്റെ

ലവളതിച്ചത്തതിൽ, ബെഹൈറസുദരലന ജനറൽ വതിഭകോഗത്തതിലലെ ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതിയതിൽ നതിനസുരീം കന്ത്രമനമ്പർ: 42
ലലെ ഒ.ബെതി.സതി.വതിഭകോഗത്തതിലലെ ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതിയകോകതി നരകതിയസുരീം, കന്ത്രമനമ്പർ 41 ൽ അകദഹൈലത്ത
സകോപതിച്ചസുരീം,

പരതിഷ്കരതിച്ച

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ

പടതിക

അകദഹൈത്തതിനന്ത്

നൽകതിയതസുലകകോണസുരീം

ഹഹൈകകകോടതതി ശേരതിയകോയ സകോനരീം നൽകതിയതിടസുള്ളതകോണന്ത്.
40.

നതിയമവതിരസുദവസുരീം ഏകപകതിയവസുമകോയതി കമകോഡകറഷൻ മകോർകന്ത് നൽകതിയതസുലകകോണസു നതിയമന
പന്ത്രകന്ത്രതിയയതിൽ നതിനസുരീം അപരൽവകോദതി ലതറകോയതി ഒഴതിവകോകലപടസു. സർകകോർ അതതിലന്റെ

2010

ഡതിസരീംബെർ 22-)൦ തരയതതിയതിലലെ ഉത്തരവതിൽ, കമകോഡകറഷൻ ആനസുകമൂലെന്ത്യരീം നൽകതിയതകോയ മമൂനന്ത്
ഡതിസന്ത്രതികന്ത് ആന്റെന്ത് ലസഷൻസന്ത് ജഡന്ത്ജതിമകോരസുലട
വതിഭകോഗത്തതിലലെ

സരറകോണന്ത്

നതിയമനരീം റദകോകതി. ബെഹൈറസുദരനന്ത് കനരകത്ത ജനറൽ

നൽകതിയതന്ത്,

എനകോൽ

അപരൽവകോദതി

കയകോഗന്ത്യതയതികനൽ

ഉയരത്തതിലെകോയതസുലകകോണന്ത് ബെഹൈറസുദരലന തകോലഴയന്ത്കന്ത് നരകസുകയസുരീം കന്ത്രമനമ്പർ: 42 ലലെ ഒബെതിസതി
വതിഭകോഗരീം

സരറതിൽ

കന്ത്രമരകരതികസുകയസുരീം

ലചയന്ത്തസു.

വതിവരസനകോയ

ഈ

കകകോടതതിയസുലടകയകോ

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെകയകോ അലെന്ത്ലലെങതിൽ ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട സതിരീംഗതിൾ
ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെകയകോ മസുമ്പകോലക കന്ത്രമനമ്പർ: 42 കലെകന്ത് തരരീംതകോഴതിയതതിലന ബെഹൈറസുദരൻ കചകോദന്ത്യരീം
ലചയന്ത്തതിടതിലെന്ത്ലെ. ആയതസുലകകോണന്ത് എതതിർകകതിലയനനതിലെയന്ത്കസു കന്ത്രമനമ്പർ 41 ൽ അപരൽവകോദതികസു
സരനതികയകോറതിറതി നൽകതിയതന്ത് തർകതികകോൻ അകദഹൈലത്ത അനസുവദതികകോവസുനതലെന്ത്ലെ . ഒഴതിവന്ത് നതിലെവതിൽ
വന സമയരീം മസുതൽ കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരൻ എന നതിലെയതിൽ ഇതതിലലെ അപരൽവകോദതി
ഉനയതിച്ചതകോയ

വകോദഗതതികൾകന്ത്

മസുമ്പതിൽ

വതിവരസനകോയ

അഭതിഭകോഷകൻ

പരകോമർശേതിച്ചതകോയ

വതിധതിനന്ത്യകോയങ്ങലളകോനസുരീം സഹൈകോയകരമലെന്ത്ലെ. അത്തരരീം ഒരസു വകോദരീം ഉനയതികകോൻ, ഒരകോൾകന്ത് അയകോൾ
സർവന്ത്വരസതിൽ പന്ത്രകവശേതിച്ചതിടതിലെന്ത്ലെകോത്ത തരയന്ത്യതതി

മസുതൽ സരനതികയകോറതിറതി അവകകോശേലപടകോൻ

അർഹൈതയതിലെന്ത്ലലെനന്ത് ഈ കകകോടതതി വതിധതിച്ചതകോയ യമൂണതിയൻ ഓഫന്ത് ഇനന്ത്യയസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം വതി.എൻ.
ആർ.

പരമറസുരീം മറസുള്ളവരസുരീം9 എന കകസതിൽ റതികപകോർടന്ത് ലചയന്ത്തതകോയ ഈ കകകോടതതിയസുലട
വതിശേന്ത്വകോസമർപതികകണതസുണന്ത്.

വതിധതിനന്ത്യകോയത്തതിൽ
സരനതികയകോറതിറതി

അവകകോശേലപടസുലകകോണസുള്ള

പശ്ചകോത്തലെത്തതിലെകോണന്ത്

ടതി

കലണത്തൽ;

ഒഴതിവസുകൾ

ലെഭന്ത്യമകോയ

അപരൽവകോദതിയസുലട

എനതിരസുനകോലെസുരീം

തരയന്ത്യതര

മസുതൽ

അവകകോശേവകോദത്തതിലന്റെ

നതിലെവതിലലെ

കകസതിൽ,

അകത

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പന്ത്രകന്ത്രതിയയതിലലെ മറസു ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾ നതിയമതിതരകോയ തരയന്ത്യതതി മസുതലെസുള്ള
സരനതികയകോറതിറതിയകോണന്ത്

അപരൽവകോദതി

നതിയമവതിരസുദപന്ത്രവർത്തതി

അവകകോശേലപടസുനതന്ത് ;

കകോരണമകോണന്ത്,

അപരൽവകോദതി

കമകോഡകറഷൻ

ഒഴതിവകോകലപടതന്ത്.

മകോർകന്ത്

മമൂലെമസുള്ള

ആയതസുലകകോണന്ത്,

ടതി

വതിധതിനന്ത്യകോയരീം, ഉനയതികലപടതകോയ വകോദങ്ങൾകന്ത് സഹൈകോയകരമലെന്ത്ലെ.
41.

2010 ഡതിസരീംബെർ 22-)൦ തതിയന്ത്യതരയതിലലെ കകരള സർകകോരതിലന്റെ ഒഫതിഷന്ത്യൽ ലമകമ്മകോറകോണത്തതിലെസുരീം,
അപരൽവകോദതിലയ നതിയമതിച്ചസുലകകോണസുള്ളതകോയ സരീംസകോന സർകകോറതിലന്റെ പതിനരടസുള്ള അറതിയതിപതിലെസുരീം,
മമൂനന്ത് ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട തതിരലഞ്ഞെടസുപന്ത് റദകോകസുകയസുരീം അപരൽവകോദതികന്ത് കന്ത്രമനമ്പർ 41 ഉരീം,
ബെഹൈറസുദരനന്ത് കന്ത്രമനമ്പർ 42 ഉരീം നൽകതിലകകോണസുള്ള നതിയമനവസുമകോണന്ത് ഉള്ളതന്ത്. തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക

9

(2012) 13 എസന്ത്സതിസതി 340

ഉണകോകസുകമ്പകോഴസുള്ള കയകോഗന്ത്യതകയകോടന്ത് കചർനകോണതന്ത്. ആയതസുലകകോണന്ത് അപരൽവകോദതി അകദഹൈത്തതിലന്റെ
1

നതിയമനത്തതിലന്റെ

2

വർഷരീം

മകോസത്തതിനന്ത്

കശേഷവസുരീം

ആയതതിൽ

തർകമസുനയതിച്ചതിടതിലെന്ത്ലെലയനകകോരണത്തകോൽ അത്തരരീം കയകോഗന്ത്യതലയ തടസലപടസുത്തകോൻ പകോടതിലെന്ത്ലെ .
സസുസമ്മതമകോയതി,

അപരൽവകോദതിയസുലട

നതിയമനത്തതിനന്ത്

2009

മസുൻപകോയതി,

വർഷത്തതിൽ,

ഒരസു

സരനതികയകോറതിറതി പടതിക വതിതരണരീം ലചയന്ത്തതിടസുണന്ത്, കശേഷരീം ഒരസു സരനതികയകോറതിറതി പടതികയസുരീം വതിതരണരീം
ലചയന്ത്തതിടതിലെന്ത്ലെ. 2017 ഒകകകോബെർ മകോസരീം 19-)൦ തതിയന്ത്യതര സന്ത്വരകരതിച്ചതിടസുള്ളതകോയ നതികവദനരീം,
അപരൽവകോദതി മസുൻകപ തലന സരനതികയകോറതിറതി അവകകോശേലപടസുലകകോണന്ത് സമർപതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് . ഒരസു
ജരവനകകോരനന്ത്, അയകോളസുലട ഇഷ്ടമനസുസരതിച്ചന്ത് ഒരസു നതികവദനത്തതികനൽ തതിരസുമകോനലമടസുകസുനതതികനകോ
സരനതികയകോറതിറതി അനതിമമകോകസുനതതികനകോ,
ഉണകോയതിരതികതിലെന്ത്ലെ.

സരനതികയകോറതിറതി

കജകോലെതി നൽകതിയയകോൾകന്ത് മസുകളതിലെകോയതി നതിയനന്ത്രണരീം

കന്ത്ലലെയതിരീം

തരർപകോകസുനതതിനസു

ഹഹൈകകകോടതതി

നരണ

സമയലമടസുത്തസു. ടതി വസസുത, അകത തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പന്ത്രകന്ത്രതിയയതിലലെ മറസു ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾ
നതിയമതിതരകോയ തരയന്ത്യതതി മസുതലെസുള്ള സരനതികയകോറതിറതി അവകകോശേലപടസുനതതിൽ അപരൽവകോദതികസുള്ള
അർഹൈതയതിലെന്ത്ലെകോതകോകസുനതിലെന്ത്ലെ. മസുൻപലത്ത റകൗണതിൽ അപരൽവകോദതി ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ
മസുമ്പകോലക

അകദഹൈത്തതിൻലറ അവകകോശേരീം വതിജയകരമകോയതി സമർപതിച്ചതസുലകകോണസുരീം ഒരസു നതികവദനരീം

മസുകഖന അതന്ത് പസുനരകോവർത്തതികസുകയസുരീം ലചയന്ത്തതസുലകകോണസുരീം, കസുറച്ചന്ത് ഉദന്ത്കയകോഗസർകന്ത് ലസലെകൻ
ഗന്ത്കരഡന്ത്

നൽകതി

എന

വസസുത

അവകകോശേലപടസുനതതിൽനതിനസുരീം

സകോങൽപതിക

അപരൽവകോദതിലയ

സരനതികയകോറതിറതി

തടസലപടസുത്തസുനതിലെന്ത്ലെ.

തരരസുമകോനലമടസുകസുനതതിൽ ഹഹൈകകകോടതതികസുണകോയ കകോലെ തകോമസരീം,

തരയന്ത്യതതി

നതികവദനത്തതികനൽ

അകത തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ

പന്ത്രകന്ത്രതിയ മസുകഖന മറസു ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട തതിരലഞ്ഞെടസുകലപട തരയന്ത്യതതി മസുതൽ സരനതികയകോറതിറതി
അവകകോശേലപടകോനസുള്ള അപരൽവകോദതിയസുലട അവകകോശേലത്ത കതകോൽപതികകോനകോകതിലെന്ത്ലെ .
42.

എനതിടസുരീം വരണസുരീം 2010 ഡതിസരീംബെർ 22-)൦ തരയതതിയതിലലെ ഉത്തരവതിലെമൂലട,
നതിയമനരീം

കചകോദന്ത്യരീം

ലചയന്ത്യകോൻ

അപരൽവകോദതി

ഹവകതികപകോയതി

അകദഹൈത്തതിലന്റെ

എനസു

വതിധതിച്ചതതിൽ

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചതിനന്ത് നതിയമപരമകോയതി പമൂർണമകോയസുരീം ലതറസുപറതി. ഡതിവതിഷൻ
ലബെഞന്ത്ചന്ത്

കനരലത്ത

നതിയമതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത്.

തലന

പസുറലപടസുവതിച്ചതകോയ

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ

ഒരസു

പടതിക

നതിർകദശേത്തതിലെമൂലട

പരതിഷ്കരതികകോൻ

അപരൽവകോദതിലയ

ഡതിവതിഷൻ

ലബെഞന്ത്ചന്ത്

നതിർകദശേതികസുകയസുരീം അത്തരരീം തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതികയതിൽ അപരൽവകോദതിയസുലട കപരന്ത് കന്ത്രമനമ്പർ: 3
ലെസുരീം ബെഹൈറസുദരലന്റെ കന്ത്രമ നമ്പർ 4 ലെസുമകോണന്ത്. 2012 ഏപന്ത്രതിൽ 11-നന്ത്; അതകോയതന്ത് അകദഹൈരീം കജകോലെതിയതിൽ
കചർനതിടന്ത് ഒരസു വർഷവസുരീം രണസു മകോസത്തതിനസുള്ളതിൽ അപരൽവകോദതി നതികവദനരീം സമർപതികസുകയസുരീം 2014
ലസപന്ത്റരീംബെർ 18-നന്ത് ഓർമ്മലപടസുത്തൽ സമർപതികസുകയസുരീം ലചയന്ത്തസു. അപരൽവകോദതിയസുലടയസുരീം മറസു
കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലടയസുരീം നതികവദനത്തതിനസുകമൽ നടപടതിലയടസുകകോൻ ഹഹൈകകകോടതതിയകോണന്ത്
സമയലമടസുത്തതന്ത്.

അപരൽവകോദതി

വന്ത്യവഹൈകോരരീം നടത്തതിയതന്ത്

അകദഹൈത്തതിലന്റെ

ആവലെകോതതികൾ

പരതിഹൈരതികസുനതതിനകോയതി

നതിയമപരമകോയ രരതതിയതിലെകോയതിരസുനസു. ആയതതിനകോൽ, 2009 മകോർച്ചന്ത് 30

നതിയമന തരയതതിയകോയതി അവകകോശേലപടകോത്തതസുലകകോണന്ത് അപരൽവകോദതിയസുലട അവകകോശേവകോദത്തതിനന്ത്
കകോലെ

തകോമസമസുണകോയതിടസുലണനന്ത്

പറയകോനകോവതിലെന്ത്ലെ.

2010

ഡതിസരീംബെർ

22-)൦തരയതതിയതിലലെ

ആശേയവതിനതിമയപന്ത്രകകോരരീം അപരൽവകോദതി വസസുതകോപരമകോയതി നതിയമതിതനകോയതതിനകോൽ അകദഹൈത്തതിനന്ത്
അത്തരരീം നതിയമനവകോഗ്ദകോനത്തതിനസുരീം മസുൻപകോയതി ചകോർലജടസുത്തതകോയതി അനസുമകോനതികകോകനകോ, അനസുമകോനരീം
അവകകോശേലപടകോകനകോ കഴതിയതിലെന്ത്ലെ.

ലപകോതസുവകോയ നതിയമന പന്ത്രകന്ത്രതിയയസുലട അടതിസകോനത്തതിൽ

തയന്ത്യകോറകോകതിയ ഒകര തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ പടതിക മസുകഖന

നതിയമതിതരകോയ മറസു ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികലള

നതിയമതിച്ചതകോയ തരയതതി മസുതലെസുള്ള സകോങൽപതിക സരനതികയകോറതിറതി അപരൽവകോദതികസു നൽകകണതസുമകോണന്ത് .
43.

ഹഹൈകകകോടതതികസുകവണതി ഹൈകോജരകോകസുന വതിവരസനകോയ മസുതതിർന അഭതിഭകോഷകൻ

ശേന്ത്രര . പതി.

എൻ.

തസുടർനന്ത്

രവരനന്ത്രലന്റെ

അഭതിപന്ത്രകോയപന്ത്രകകോരരീം,

ഭരണ

സമതിതതിയസുലട

ഉത്തരവതിലന

കന്ത്രമനമ്പർ:18 ലലെ സരനതികയകോറതിറതി അപരൽവകോദതികസു നലെന്ത്കതിയതിടസുള്ളതസുരീം, എനകോൽ ഡതിവതിഷൻ
ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ

ഉത്തരവതിലന

കന്ത്വകോടയന്ത്കതരതമകോയതി

തസുടർനന്ത്

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

തതിരലഞ്ഞെടസുകൽ

മസുകഖന

നതിയമതിതരകോയ

പടതിക

പരതിഷ്കരതികസുകയസുരീം,

ഉദന്ത്കയകോഗസർകസുരീം

തകോലഴയകോയതി;

ഇതസുവലര തർകമസുനയതിച്ചതിടതിലെന്ത്ലെകോത്ത ബെഹൈറസുദരകനകകോളസുരീം തകോലഴയകോയതി, 42-)൦ കന്ത്രമ നമ്പറതിലലെ
സരനതികയകോറതിറതിയതിലെകോണന്ത് അപരൽവകോദതിലയ കന്ത്രമരകരതിച്ചതിരതികസുനലതനസുമകോണന്ത് . 2007 ൽ കകഡറതിലലെ
പരമകോവധതി ആളസുകളസുലട എണരീം 96 ആയതിരസുനസുലവനസുരീം, ആയതതിൽ 24 തസതികകൾ കനരതിടസുള്ള
നതിയമനകകോർകസുള്ള കന്ത്വകോടയതിൽലപടതസുമകോലണന വതിവരസനകോയ അഭതിഭകോഷകൻ ഉനയതിച്ചതകോയ
വകോദത്തതിൽ കഴമ്പസുലണനന്ത്
കന്ത്വകോടയതികലെകകോണന്ത്

ഞങ്ങൾ കകോണസുനസു. സർവരസതിനകലത്ത ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട

ബെകോകതിയസുള്ളതന്ത് കപകോകസുനലതന ഒരസു നതിബെനനയസുമതിലെന്ത്ലലെങതിൽ കമൂടതിയസുരീം,

എനകോലെസുരീം മമൂനതിലലെകോനന്ത് ഒരസു പന്ത്രതന്ത്കയക സരീംഖന്ത്യയകോയതിരതികകണതകോണന്ത്. കകഡറതിലലെ പരമകോവധതി
ആളസുകളസുലട

എണരീം

കന്ത്വകോടയതികലെകകോണന്ത്

96

പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി

24

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളതിലെമൂലട,

തസതികകൾ

ആയതതിനകോൽ,

കപകോകസുനലതനസുരീം,

കനരതിടസുള്ള

72

എണരീം

നതിയമനകകോരസുലട
സർവരസതിനകലത്ത

കന്ത്വകോടയതികലെകകോലണനസുമകോണന്ത്.

അപരൽവകോദതിയസുലട

പന്ത്കരകോകമകോടര

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകകോയതി കന്ത്വകോടലയകോനസുരീം ഇലെന്ത്ലെകോലയനസുള്ള ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഡതിവതിഷൻ
ലബെഞന്ത്ചന്ത്

കരഖലപടസുത്തതിയതകോയ

കലണത്തലെസുകൾ

സമ്മതതികസുവകോൻ

ഞങ്ങൾകന്ത്

കഴതിയതിലെന്ത്ലെകോത്തതകോണന്ത്. ഒരസു ഉദന്ത്കയകോഗസനസുരീം ഭരണ സമതിതതിയസുലട കലണത്തലെസുകൾ അലെന്ത്ലലെങതിൽ
എതതിർസതന്ത്യവകോങന്ത്മമൂലെത്തതിലലെ

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ദസൃഢപന്ത്രസകോവരീം ഖണതിച്ചതിടതിലെന്ത്ലെകോത്തതകോണന്ത് .

സർവരസതിനകലത്ത ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതി-കൾകസുള്ള കന്ത്വകോട മമൂനതിൽ രണസു ഭകോഗരീം ആലണനസു ചടരീം
പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി പറയസുനതിലെന്ത്ലെകോലയന കകോരണത്തകോൽ, കകഡറതിലലെ പരമകോവധതി ആളസുകളസുലട എണരീം
കണകതിലലെടസുകകോലത

സകോനകയറരീം

അസകോധസുവകോകസുവകോകനകോ,

കഭദഗതതി

എനകോൽ

നലെന്ത്കകോലമനതതിനർതമതിലെന്ത്ലെ.

വരസുത്തസുവകോകനകോ,

സർവരസതിനകലത്ത

കന്ത്വകോടയസുലണങതിൽ
ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

മകോതന്ത്രകമ

റദകോകസുവകോകനകോ

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതിയസുലട
ഒരസു

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികന്ത്

അഭതിപന്ത്രകോയത്തതിൽ,

കകഡറതിലലെ

കഴതിയകോലത

ആളസുകളസുലട

എണലത്തകകോൾ

വളലര

സരനതികയകോറതിറതി

പരമകോവധതി
കമൂടസുതൽ,

പന്ത്രഖന്ത്യകോപനത്തതിലന്റെകയകോ അലെന്ത്ലലെങതിൽ കലണത്തലെതിലന്റെകയകോ
നമ്പറസുകളസുരീം

അലെന്ത്ലലെങതിൽ 11 ഉരീം 12 ഉരീം

വകനകകോരീം,

നതിയമനത്തതിനകോയസുള്ളതകോയ
ലെഭതികസുകയസുള്ളമൂ.

ആളസുകളസുലട

എനതതിലനതതിരകോയതി 126 ഉദന്ത്കയകോഗസരകോണന്ത് കജകോലെതിലചയന്ത്യസുനതന്ത്.
പരമകോവധതി

സകോനകയറരീം

എണരീം

96

അതകോയതന്ത് കകഡറതിലലെ
അതതിനകോൽ

അഭകോവത്തതിൽ,

ഏലതങതിലെസുരീം
9 ഉരീം 10 ഉരീം

എതതിർകകതികളസുരീം അവരസുലട കന്ത്വകോടയന്ത്കകത്തകോണന്ത്.

സർവരസതിനകലത്ത ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകന്ത് കന്ത്വകോടയതിലെന്ത്ലെ എന ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

ഡതിവതിഷൻ

ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ കലണത്തൽ വന്ത്യകന്ത്തമകോയസുരീം ലതറകോണന്ത്.ആലക കകഡറതിലലെ പരമകോവധതി ആളസുകളസുലട
എനതതിലന്റെ മമൂനതിലലെകോനകോണന്ത് കനരതിടസുള്ള നതിയമനത്തതിലന്റെ കന്ത്വകോടലയനസുരീം അതതിലന്റെ ഫലെമകോയതി
സർവരസതിനകലത്ത

ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട

കന്ത്വകോട

മമൂനതിൽരണസുമകോലണനസുരീം

ഹൈനരഫയസുലട

കകസതിൽ ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചന്ത് ശേരതിയകോയകോണന്ത് വതിധതിച്ചതന്ത് . സർവരസതിനകലത്ത ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട
കന്ത്വകോടയന്ത്കതരതമകോയതി നതിയമതിതരകോയ ഉദന്ത്കയകോഗകോർഥതികളസുലട തതിരതിച്ചയയന്ത്കലെതിലന്റെ കകസകോകകോമതിതന്ത് ,
എനകോൽ

കനരതിടസുള്ള

നതിൽകസുനസുലവനസുരീം,

നതിയമനകകോർകസുള്ള
പരതിണതിതഫലെമകോയതി,

കന്ത്വകോട

മമൂനതിലലെകോനന്ത്

മമൂനതിൽ

രണന്ത്

ആലണന

വസസുത

സർവരസതിനകലത്ത

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികൾകസുള്ളതകോലണനസുമകോണന്ത്; ഏതസു കന്ത്വകോടയതിലെകോകണകോ

2008 ജമൂൺ മകോസരീം 9-)൦

തരയതതിയതിലലെ ചടങ്ങളതിലലെ കഭദഗതതി മമൂലെരീം മകോറരീം വനതിടസുള്ളതന്ത് . കഭദഗതതി പന്ത്രകോപതിച്ച ചടങ്ങൾ പന്ത്രകകോരരീം
25 % കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട കന്ത്വകോടയകോലണനസുരീം, 50% കയകോഗന്ത്യതയസുലടയസുരീം കഴതിവതിലന്റെയസുരീം
അടതിസകോനത്തതിൽ,

കകരള

മജതിസന്ത്കരടസുമകോരസുലടയസുരീം

കസ്റ്റേറന്ത്

സർവരസതിലലെ

സബെന്ത്ജഡന്ത്ജസുമകോരസുലടയസുരീം

മസുകഖനയസുള്ളവർകസുള്ള-തകോലണനസുരീം,
കചകോദന്ത്കയകോത്തരപരരകയസുലടയസുരീം
പമൂരതിപതികസുവകോൻ

ജസുഡരഷന്ത്യൽ

വതിഭകോവനരീം

25%

വതിഭകോഗരീം-I ൽ

തസതികകൾ,

അടതിസകോനത്തതിൽ
വന്ത്യകന്ത്തമകോയസുരീം

വതിധതിനന്ത്യകോയത്തതിലനതതിലരയകോലണനസുരീം,

ജസുഡരഷന്ത്യൽ

നതിനസുള്ള

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

ലെതിമതിറഡന്ത് മത്സര പരരകയസുലടയസുരീം

ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ

ലചയന്ത്തതിരതികസുകയസുമകോണന്ത്.

ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചതിലന്റെ തരരസുമകോനരീം

ചരഫന്ത്

മസുകഖനയസുള്ളവലര-ലകകോണന്ത്

ആയതസുലകകോണന്ത്

ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട

ലതറകോയതകോ-ലണനസുരീം, ഫസുൾ ലബെഞന്ത്ചന്ത്
അങ്ങലന

നതിയമപന്ത്രകകോരരീം

നതിലെനതിൽകസുനതലെന്ത്ലെകോലയനസുമകോണന്ത്.
44.

11 ഉരീം 12 ഉരീം എതതിർകകതികൾകന്ത് അപരൽവകോദതികസുരീം മസുൻകപ ലസലെകൻ ഗന്ത്കരഡന്ത് നൽകതി എന
വകോദരീം,

ഏലതങതിലെസുരീം

ലമച്ചലപടകതകോ,

നതിയമപരകമകോ

അലെന്ത്ലലെങതിൽ

നരതതിപമൂർവന്ത്വകകമകോ

ആയ

അവകകോശേലമകോനസുരീം നൽകസുനതിലെന്ത്ലെ. 9 ഉരീം 10 ഉരീം എതതിർകകതികളസുലട ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള
നതിയമന കത്തതിൽ, കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട നതിയമനത്തതിനന്ത് ഹൈകോനതികരമകോകകോത്തവതിധമകോകണരീം
അവരസുലട നതിയമനലമനസുള്ള പന്ത്രതന്ത്കയക നതിബെനന ഉണകോയതിരസുനസു. കനരതിടസുള്ള നതിയമനകകോരസുലട
അവകകോശേങ്ങൾ പന്ത്രതന്ത്കയകമകോയതി സമൂചതിപതിച്ചതിരതികസുനതസുലകകോണന്ത് , അവർകസു ലസലെകൻ കകഡർ
കനരലത്ത നൽകതിലയനകകോരണത്തകോൽ,
ടന്ത്രകോൻസ്ഫറതിലന്റെ

ഒരസു

അത്തരരീം എതതിർകകതികൾകന്ത് കകഡറതിലലെ അവരസുലട

സരീംരകണവസുരീം

കഴതിയതിലെന്ത്ലെ .

അവകകോശേലപടകോൻ

അത്തരരീം

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട നതിയമനരീം, ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖനയസുള്ള നതിയമനമസുകദശേതിച്ചസു-ലകകോണസുള്ളതകോയ
അവരസുലട കന്ത്വകോടയന്ത്കതരതമകോണന്ത് എനകോണന്ത് ഹഹൈകകകോടതതിയസുലട ഭരണ സമതിതതിയസുരീം വതിവരസനകോയ
സതിരീംഗതിൾ

ജഡന്ത്ജസുരീം

കരഖലപടസുത്തതിയതകോയ

കലണത്തൽ.

ആയതസുലകകോണന്ത്

നരതതിപമൂർവന്ത്വവസുമകോയ അവകകോശേരീം അവർകന്ത് അവകകോശേലപടകോനകോവതിലെന്ത്ലെ .
സമയത്തസു

നതിലെവതിലെസുള്ള

റതിടന്ത്

ലപറരഷനസുകളതിലലെ

നതിയമപരവസുരീം

അതസുകപകോലലെ,

ആ

ഉദന്ത്കയകോഗകോർതതികളസുലട

അവകകോശേത്തതിനകോധകോരമകോകതി, 11 ഉരീം 12 ഉരീം എതതിർകകതികൾ കകഡറതികലെകസു ടന്ത്രകോൻസ്ഫർ മസുകഖന
നതിയമതിതരകോയതകോണന്ത്. 13-09-2010 ൽ അപരൽവകോദതി മസുൻകപ ഫയൽ ലചയന്ത്തതകോയ റതിടന്ത് ലപറരഷനതിൽ
പകോസകോകതിയതകോയ

ഉത്തരവതിലന്റെ

ലവളതിച്ചത്തതിലെകോണന്ത്,

തരരസുമകോനലമടസുത്തതിരതികസുനതന്ത്.

ഇൻടന്ത്രകോ

ഇടലപടതകോയ,

സരനതികയകോറതിറതി

സകോങൽപതിക

കകകോർടന്ത്

അപരലെതിൽ

ടതി

റതിടന്ത്
ഡതിവതിഷൻ

അവകകോശേലപടസുലകകോണസുള്ള

കന്ത്ലലെയതിരീം നരതതിപമൂർവന്ത്വമലെന്ത്ലെനങ്ങലന പറയകോൻ കഴതിയതിലെന്ത്ലെ.

ലപറരഷനസുകളതികനൽ
ലബെഞന്ത്ചന്ത്

ലതറകോയതി

അപരൽവകോദതിയസുലട

45.

അനനരഫലെമകോയതി, അപരലെസുകൾ അനസുവദതികസുനസുലവനസുരീം ഡതിവതിഷൻ ലബെഞന്ത്ചന്ത് പകോസകോകതിയതകോയ
ഉത്തരവസുകൾ

റദകോകസുനസുലവനസുരീം

ചതിലെവസുകളതികനൽ

ഉത്തരവസുകലളകോനസുമതിലെന്ത്ലെകോലത

റതിടന്ത്

ലപറരഷനസുകൾ തള്ളകോനസുരീം ഉത്തരവസുള്ളതകോണന്ത്.

.............................................J.
(UDAY UMESH LALIT)
............................................J.
(HEMANT GUPTA)
നന്ത്യമൂഡൽഹൈതി
2020

മകോർച്ചന്ത് 4-)൦ തരയതതി

ബെകോധന്ത്യതകോ നതിരകോകരണരീം: പന്ത്രകോകദശേതിക ഭകോഷയതിൽ വതിവർത്തനരീം ലചയന്ത്ത വതിധതിനന്ത്യകോയരീം വന്ത്യവഹൈകോരതിയസുലട
ഭകോഷയതിൽ

മനസതിലെകോകസുനതതിനസുള്ള

ആവശേന്ത്യങ്ങൾകകോയതി
ആവശേന്ത്യങ്ങൾകന്ത്

അതന്ത്

നതിയനന്ത്രതിത

ഉപകയകോഗതികകോവസുനതലെന്ത്ലെ.

ഉപകയകോഗലത്ത
എലെന്ത്ലെകോവതിധ

ഉകദശേതിച്ചതിടസുള്ളതകോണന്ത് ;
പന്ത്രകോകയകോഗതികവസുരീം

മകറലതങതിലെസുരീം

ഔദന്ത്കയകോഗതികവസുമകോയ

വതിധതിനന്ത്യകോയങ്ങളസുലട ഇരീംഗന്ത്ലെരഷന്ത് പതതിപകോണന്ത് ആധതികകോരതികരീം. അതന്ത് എലെന്ത്ലെകോ ആവശേന്ത്യങ്ങൾകസുരീം

നടപകോകസുനതതിനസുരീം നടപതിലെകോകസുനതതിനസുരീം ആധതികകോരതികമകോയതി തസുടരസുകയസുരീം ലചയന്ത്യസുനതകോണന്ത്.

