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1. മോകാരാഴി്തിമോകാടേറ്റ് താപലേൂക്തിൽ,  നീതല്ലപലേി അിശംി മോദശംതു,  അരത  നീകാടേറ്റ്

നീത്തിരതു വഴി്തിയുനട കാര്തിഴികു വശംതുള്ള സർമോതുള്ള സർവ്വേ 14 നപലേ 1-29  -പലേുി റത  നീസർമോതുള്ള സർവ്വേ  15 /6-പലേുി

സ്തിത്തിനിചെയുന്ന 3/471,  3/472,  3/476  എന്ന്തിങ്ങനനീത നീതമ്പറുകാരളുള്ളുള്ള പൂന്നു കാരടപുറ്തി

പര്തിസരങ്ങൾ 1.1.1967  തത  നീയത്തിയ്തിനപലേ മോരഖാ പൂപലേി,  ഉടപസയായ പാതുമ്മകുട്ടി  ്തി

ബത  നീരാൻകാരുട്ടി  ്തി എന്നയാൾകേറ്റ്  പ്രതിമാപത്തിപാസി 75/-  രൂപാ നീത്തിരക്തിൽ വാടകാരയേറ്റ്കേറ്റ്

നകാരാടുതു.  വസവു വ്തിനപലേ ഉടപസാവകാരാശംി 1986-നപലേ മോരഖാപൂപലേപാണേറ്റ്

അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരൾകേറ്റ് കൈമകാരപാറ്തിയതേറ്റ്.   ഈ കൈമകാരപാറി/അകൈമസൻനപിനേറ്റ്,  1986  നപയേറ്റ്

പാസത്തിൽ രജ്തിസ്റ്റർ നിചെയവ കാരതേറ്റ് പ്രതിമാപകാരാരി, 1-)൦ യഥാർത്ഥ എത്തിർകാരക്തിനയ (ഇമോപ്പാൾ

അമോദ്ദേഹത്തിനിന നീത്തിയപപരപായ അവകാരാശം്തികാരളുള്ള്തിപലേൂനട പ്രതിമാപത്തിനീത്തിധികത  നീകാരര്തികുന്നു)

അറ്തിയ്തിച്തിരുന്നു.   1-)൦  യഥാർത്ഥ എത്തിർകാരക്തി1987  നീതവിബർ വനര പാപ്രതിമാതമോപ പണ്തി

ഓർഡറുകാരൾ വഴി്തി വാടകാര അയചുള്ളൂ എന്നുി അത്തിനീതുമോശംഷം വാി വാടകാര നീതൽകാരുന്നതേറ്റ്

നീത്തിർത്തി എന്നുപാണേറ്റ് ആമോരാപണി.  അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരൾകേറ്റ്  സത്സന്ധപായുി

സവനാവശം്ത്തിനീതായ്തി ട്തി പര്തിസരങ്ങൾ ആവശം്പുനആവശ്യമുണ്ടെന്നുി ആമോരാപ്തിച്തിട്ടി  ുആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്:

അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരളുള്ളുനട  സമ്മതപ്തില്ലാനത കാരടപുറ്തികാരളുള്ള്തിൽ രനആവശ്യമുണ്ടെണ്ണം  യഥാി  യഥാർത്ഥ
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എത്തിർകാരക്തി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതുി എത്തിർകാരക്തികാരൾ

ഭ ഭൗതത  നീകാരപായുി ശംാശംവതപായുി  കാരടപുറ്തികാരളുള്ളുനട പൂപലേ്ത്തിനീതേറ്റ് കാരുറവേറ്റ്

വരുത്തിയ്തിട്ടി  ുള്ളതുപാണേറ്റ്.  കാരടപുറ്തികാരളുള്ളുനട വാടകാര കാരുട്തിശ്തികാരയുി

കൈമകാരവശംാവകാരാശംവുി ത്തിര്തിനകാര ആവശം്നപ്പട്ടി  ുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരൾ അങ്ങനനീത

15.12.1987  തത  നീയത്തിയ്തിൽ നീത്തിയപപരപായ മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് അയയേറ്റ്കുകാരയുി,  ഒടുവ്തിൽ

മോകാരാഴി്തിമോകാടേറ്റ് വാടകാര നീത്തിയപ്രതിമാനണ മോകാരാടത്തി പുൻപാനകാര 1965 നപലേ മോകാരരളുള്ള നകാരട്ടി  ്തിടങ്ങൾ

(പാട്ടി  വുി വാടകാര നീത്തിയപ്രതിമാനണവുി)  നീത്തിയപത്തിനപലേ,   (ഇനീത്തി പുതൽ 'ട്തി നീത്തിയപി'  എന്നു

പരാപർശം്തികുന്നു)  11 (2), 11 (3)  എന്നത  നീ വകാരുപ്പുകാരൾ പ്രതിമാപകാരാരി ഒരു കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ

അമോപക സപർപ്പ്തിച്തിട്ടി  ുള്ളതുപാണേറ്റ്.

2.   31.10.1994  നപലേ വ്തിധിക്തിനീത്ായത്തിൽ,  പൂന്നേറ്റ് കാരടകാരൾകുി മോവആവശ്യമുണ്ടെ്തിയുള്ള

കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികാനീതുള്ള ഉതരവേറ്റ് നീതൽകാരുമോമ്പാൾ,  വാടകാര അടയേറ്റ്കാതനതാഴി്തിനകാര-

യുള്ള പനറല്ലാ അട്തിസാനീതത്തിപലേുി,  അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരൾനകത്തിരായ്തിട്ടി  ാണേറ്റ് വ്തിിചൊരണ

മോകാടത്തി കാരനആവശ്യമുണ്ടെത്തിയ്തിട്ടി  ുള്ളതേറ്റ്.    ട്തി നീത്തിയപത്തിനിന 11(2)  (ബ്തി)  -)൦  വകാരുപ്പേറ്റ്,

ട്തി  നീത്തിയപത്തിനപലേ 11  (2)  (സ്തി)  -)൦  വകാരുപ്പുി കാരൂട്തി കാരൂട്ടി  ്തി വായ്തിചതനീതുസര്തിചു,

പപലേ്തിശംയേറ്റ് നകാപ്പി വാടകാര കാരുട്തിശ്തികാരയുി, നീതടപട്തികാരൾകുള്ള ിചെ്തിപലേവുി നീത്തിമോകപ്തികാൻ

വാടകാര നീത്തിയപ്രതിമാനണ മോകാരാടത്തികു ഉിചെ്തിതനപന്നേറ്റ് കാരരുതുന്ന ഒരു പാസനത സപയമോപാ,

പമോറനതങ്തിപലേുി സപയമോപാ,  വാടകാരകാരനനീത അനീതുവദ്തിചുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെു,  അതരനപാരു

കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ഉതരവേറ്റ് പാസാക്തിയാൽ;  അങ്ങനനീത സിഭവ്തികുന്ന

സാഹിചെര്ത്തിൽ കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ഉതരവേറ്റ്  ഒഴി്തിവായ്തി കാര്തിട്ടി  ുി എന്നതാണേറ്റ്.

ആയത്തിനീതുമോശംഷം വാി എത്തിർകാരക്തികാരൾ തുകാര നീത്തിമോകപ്തിചതായ്തി കാരാണുന്നു.

അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരൾ,  അപ്പത  നീൽ അമോതാറ്തിറ്തിയുനട പുമ്പാനകാര ഒരു അപ്പത  നീൽ നീതൽകാര്തി.

3/471,  3/472,  3/476  എന്ന്തിവയാണേറ്റ്  പൂന്നു പുറ്തികാരൾ.   3/471  -)൦  നീതമ്പർ പുറ്തിയുനട

കാരാര്ത്തിൽ സത്സന്ധപായുള്ള സവനാവശം്ത്തിനീതാനണന്നതേറ്റ് കാരനആവശ്യമുണ്ടെത്തിയ്തി

-നല്ലങ്തിപലേുി,  3/472  -)൦  നീതമ്പർ പുറ്തിയുനട കാരാര്ത്തിൽ,  അപ്പത  നീൽ വാദ്തിയുനട

സത്സന്ധപായുള്ള സവനാവശം്ത്തിനീതാനണന്നതേറ്റ് നതളുള്ള്തിയ്തികനപ്പട്ടി  ുനവന്നേറ്റ്

പ്രതിമാപസവാവ്തിനചങ്തിപലേുി, കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതായ്തി നതളുള്ള്തിയ്തികനപ്പട്ടി  ുനവന്നേറ്റ്

പ്രതിമാപസവാവ്തിച്തിട്ടി  ്തില്ലാതതുി,   3/476-)൦  നീതമ്പർ പുറ്തിയുനട കാരാര്ത്തിൽ കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു

നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതായ്തി നതളുള്ള്തിയ്തികനപ്പട്ടി  ്തിട്ടി  ുള്ളതുപാണേറ്റ്.  അങ്ങനനീത,  9.7.1998

തത  നീയത്തിയ്തിപലേുള്ള ഉതരവനീതുസര്തിചു,  3/472,   3/476  എന്നത  നീ നീതമ്പർ പുറ്തികാരളുള്ളുനട

കാരാര്ത്തിൽ കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ അനീതുവദ്തിചു.

3. മോപൽപ്പറഞ്ഞ ഉതരവ്തിനിന ഫപലേപായ്തി ഇരുവരുി മോകാരരളുള്ള

കൈമഹമോകാടത്തിയുനട പുമ്പാനകാര മോപ്രതിമാകാരാസേറ്റ് റ്തിവ്തിഷം വാൻ ഹരജ്തികാരൾ നീതൽകാര്തി. 30.10.2007 -നപലേ

വ്തിപർശം്തികനപ്പട്ടി   ഉതരവ്തിനിന അട്തിസാനീതത്തിൽ,  3/471  -)൦  നീതമ്പർ പുറ്തിയുനട

കാരാര്ത്തിൽ സത്സന്ധപായുള്ള സവനാവശം്ത്തിനീതാനണന്നതേറ്റ്  കാരനആവശ്യമുണ്ടെത്തിയ്തിട്ടി  ്തില്ലാ
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-തതാനണന്നുി,   3/472  നീതമ്പർ പുറ്തിയുനട കാരാര്ത്തിപലേുി അതേറ്റ് തനന്നയാണേറ്റ് സ്തിത്തി

എന്നതുപാണേറ്റ്.   കാരൂടാനത, 3/472  നീതമ്പർ പുറ്തി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതായ്തി

നതളുള്ള്തിയ്തികനപ്പടാഞ്ഞമോപ്പാൾ 3/476  നീതമ്പർ പുറ്തി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു

നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതായ്തി നതളുള്ള്തിഞ്ഞ്തിട്ടി  ുള്ളതാണേറ്റ്.  മോപൽപ്പറഞ്ഞത്തിനിന ഫപലേപായ്തി,  3/476

എന്ന പുറ്തിയ്തിനപലേ കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ഉതരവേറ്റ് കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു

നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളത്തിനിന  അട്തിസാനീതത്തിൽ നീത്തിപലേനീത്തിൽകുമോമ്പാൾ,  3/471, 3/472  എന്നത  നീ

പുറ്തികാരളുള്ള്തിൽ നീത്തിന്നേറ്റ് കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികാനീതുള്ള പ്രതിമാശംപി പരാജയനപ്പട്ടി  ു,

4.  അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരൾ ഈ ഉതരവ്തിനീതാൽ ദുൽ ദുഃഖ്തിതരായ്തി,  ഒരു പ്രതിമാപമോത്കാര

അവധിക്തി അമോപക ഫയൽ നിചെയവത്തിൽ,  4.3.2011  നീതേറ്റ് അവധിക്തി അനീതുവദ്തിച്തിട്ടി  ുള്ളതാണേറ്റ്.

എത്തിർകാരക്തികാരൾ ഒരു അപ്പത  നീപലേുി ഫയൽ നിചെയവ്തിട്ടി  ്തില്ലാതതുി,  അവധിക്തി

അനീതുവദ്തിചമോപ്പാൾ മോപാപലേുി യാനതാരു മോപ്രതിമാകാരാസേറ്റ്-അപ്പത  നീമോപലോ /  മോപ്രതിമാകാരാസേറ്റ്-ഒബക്നീതുകാരമോളുള്ളാ

ഫയൽ നിചെയവ്തിട്ടി  ്തില്ലാതതുപാണേറ്റ്.  കാരുട്തിയായയ്ുനട വ്തിവ്തിധിക ഭാഗങ്ങളുള്ള്തിൽ,  വ്ത്സേറ്റ് ത

നീത്തിയപപലേിഘനീതങ്ങൾ ഉനആവശ്യമുണ്ടെങ്തിപലേുി, ഒറ കാരൂട്തിയായമ്ോയ ഉള്ളൂനവന്ന അപ്പത  നീൽവാദ്തികാരളുള്ളുനട

യഥാർത്ഥ തർകി, അഭ്തിഭാഷം വാകാരൻ പുമോന്നാട്ടി  ുവചമോപാനപലേ, 29.8.2019 നപലേ നീതടപട്തികാരളുള്ള്തിൽ,

ഈ മോകാരാടത്തി മോരഖനപ്പടുത്തിയ്തിട്ടി  ുആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്.  5.12.1987  നപലേ മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് ഒരു സിമോയാജ്തിത

മോനീതാട്ടി  ത  നീസാനണന്നുി,  പുഴിുവൻ പര്തിസരത്തിനീതുി മോവആവശ്യമുണ്ടെ്തി  ഒരു കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ

അമോപകയാണേറ്റ് ഫയൽ നിചെയവ്തിട്ടി  ുള്ളനതന്നുപാണേറ്റ്.  സ്തിത്തി ഇതായത്തിനീതാൽ,

പര്തിസരത്തിനിന ിചെ്തിപലേ ഭാഗങ്ങൾ പാപ്രതിമാതപാണേറ്റ് കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ള

നതങ്തിപലേുി,  കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികപലേ്തിനീതുള്ള അധിക്തികാരാരാവകാരാശംി പുഴിുവൻ സപലേനതയുി

സിബന്ധ്തിചാണേറ്റ് എന്നതേറ്റ്,  ട്തി നീത്തിയപത്തിനപലേ 11 (4) (i)-)൦ വകാരുപ്പ്തിമോപലേകേറ്റ് ഞങ്ങളുള്ളുനട പ്രതിമാശംദ

കണ്തിചുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് ഞങ്ങൾകേറ്റ് പുമ്പായ്തി  വാദ്തികാൻ പ്രതിമാശംപ്തിചു.   പ്രതിമാപസക്തപായ ഭാഗി

ഇനീത്തിപ്പറയുന്ന പ്രതിമാപകാരാരി വായ്തികുന്നു:

11.     കാരുട്തിയാനാനര കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ  .—

XXXX                  XXXX       XXXX       XXXX      

(4)  (i)  ഈ നീത്തിയപത്തിനിന പ്രതിമാപാരിഭത്തിനീതു മോശംഷം വാി,  കാരുട്തിയാൻ
കാരുട്തിയായ ് പ്രതിമാപകാരാരപുള്ള തനിന അവകാരാശംങ്ങൾ,  നകാരട്ടി  ്തിട
ഉടപസനിന  സമ്മതപ്തില്ലാനത,  കൈമകാരപാറുന്നു എങ്തിൽ
അനല്ലങ്തിൽ പുഴിുവൻ നകാരട്ടി  ്തിടമോപാ അനല്ലങ്തിൽ ഏനതങ്തിപലേുി
ഭാഗമോപാ കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുകുകാരയാനണങ്തിൽ,
കാരൂട്തിയായയ്്തിൽ അങ്ങനനീത നിചെയാനീതുള്ള അവകാരാശംി
അമോദ്ദേഹത്തിനീതേറ്റ് നീതൽകാരാതപകി:

നകാരട്ടി  ്തിടി ഭൂവുടപയേറ്റ്കേറ്റ്  കൈമകാരവശംി നീതൽകാരാൻ കാരുട്തിയാമോനീതാടേറ്റ്
നീത്തിർമോദ്ദേശം്തികുന്ന ഒരു ഉതരവ്തിനീതായ്തി,  ഒരു ഭൂവുടപയേറ്റ്കേറ്റ്
വാടകാര നീത്തിയപ്രതിമാനണ മോകാരാടത്തിയ്തിൽ അമോപക്തി
-കാവുന്നതാണേറ്റ്.

മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് പലേഭ്തിചേറ്റ്  പുപ്പതേറ്റ് ദ്തിവസത്തിനീതകാരി,  മോകാരസനീതുസ്സര്തിചു,
കൈമകാരപാറി /  കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുകൽ അവസാനീത്തിപ്പ്തി
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-കുന്നത്തിൽ  കാരുട്തിയാൻ പരാജയനപ്പടുകാരമോയാ  അനല്ലങ്തിൽ
അതേറ്റ് നീത്തിരസ്തികുകാരമോയാ നിചെയുകാരയാനണങ്തിപലേുി
കാരൂട്തിയായയ്്തിനപലേ ട്തി വ്വസയുനട  പലേിഘനീതനതയുി
അറ്തിയ്തിചുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് രജ്തിസ്റ്റർ നിചെയവ മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് ഭൂവുടപ
കാരൂട്തിയാനീതേറ്റ്  അയച്തിനല്ലങ്തിപലേുി ഈ ഉപവാകാര്ത്തിനീതേറ്റ് കാരത  നീഴി്തിൽ
അമോത കാരുട്തിയായയ്്തിമോനൽ ആദ്പായ്തിട്ടി  േറ്റ് ഒരു അമോപക
വയേറ്റ്കാൻ പാട്തില്ലാതതാണേറ്റ്.

5. ിചെുവനട മോിചെർകുന്ന പ്രതിമാപകാരാരി  വായ്തികുന്ന ട്തി  നീത്തിയപത്തിനപലേ

2  (i)-)൦വകാരുപ്പേറ്റ് അനീതുസര്തിചുള്ള ‘നകാരട്ടി  ്തിടത്തിനിന’  നീത്തിർവിചെനീതി  ഈ ഘട്ടി  ത്തിൽ തനന്ന

ഉദര്തികുന്നതുി ഉപമോയാഗപ്രതിമാപദപാകാരുി:

“2. നീത്തിർവിചെനീതങ്ങൾ.-- ഈ നീത്തിയപത്തിൽ സന്ദർഭി പറുവ്തിധികത്തിൽ
ആവശം്നപ്പടാത പകി -

(1)    "നകാരട്ടി  ്തിടി"  എന്നാൽതാപസത്തിനീതുള്ളമോതാ താപസത്തിനീതുള്ള
തല്ലാതമോതാ ആയ ആവശം്ങ്ങൾകേറ്റ് പ്രതിമാപമോത്കാരി വാടകാരയേറ്റ്കേറ്റ്
നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളമോതാ  നകാരാടുകുവാനീതുള്ളമോതാ ആയ
ഏനതങ്തിപലേുി നകാരട്ടി  ്തിടി അനല്ലങ്തിൽ കാരുട്തിപലേുകാരൾ അനല്ലങ്തിൽ
ഒരു നകാരട്ടി  ്തിടത്തിനിനമോയാ  അനല്ലങ്തിൽ കാരുട്തിപലേുകാരളുള്ളുനടമോയാ
ഭാഗി എന്നർത്ഥപാകാരുന്നതുി അത്തിൽ,-

   (എ)  ..............

   (ബ്തി)  ..............

   (സ്തി)  ..............

6. വ്തിവാദനത ഗുണ നീത്തിരൂപി നിചെയുന്നത്തിനീതായ്തി,  മോരഖകാരളുള്ള്തിപലേ്തില്ലാത,

15.12.1987  നപലേ മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് പര്തിമോശംാധിക്തികുന്നതേറ്റ് ഉിചെ്തിതപാനണന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ കാരരുതുന്നു.

തുടർന്നുള്ള നീതടപട്തികാരളുള്ള്തിൽ,  ഇതേറ്റ് കാര്തിട്ടി  ുന്നത്തിനീതേറ്റ് കാരുറചേറ്റ് ബുദ്തിപുട്ടി  ുനആവശ്യമുണ്ടെന്നേറ്റ്

കാരനആവശ്യമുണ്ടെതുകാരയുി, ആയതു പര്തിമോശംാധിക്തികാൻ മോവആവശ്യമുണ്ടെ്തി, വ്തിിചൊരണമോകാടത്തിയ്തിൽ നീത്തിന്നേറ്റ്

മോരഖകാരൾ ആവശം്നപ്പടുകാരയുി നിചെയവു .  മോരഖകാരളുള്ളുനട പര്തിമോശംാധികനീതയ്തിൽ,  പൂന്നു

ഭാഗങ്ങളുള്ള്തിമോനപലേുള്ള ആമോരാപണങ്ങൾ വ്ത്സവ സവഭാവത്തിപലേുള്ളതാനണങ്തിപലേുി,

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാരൂട്തിയായയ്ുി,  വ്ത്സവ കാരാരണങ്ങളുള്ള്തിമോനൽ

കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ആവശം്നപ്പട്ടി  ുള്ള ഒറ മോനീതാട്ടി  ത  നീസുി ആയ്തിരുന്നു അവ്തിനട

ഉയർന്നുവന്നതേറ്റ്.   കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ അമോപകയുനട പര്തിമോശംാധികനീതയുി ഇതേറ്റ്

തനന്നയാണേറ്റ്  കാരാണ്തികുന്നതേറ്റ്.  അതായതേറ്റ്,   വ്ത്സവ ഭാഗങ്ങളുള്ള്തിമോനൽ

ആമോരാപ്തികനപ്പടുന്ന പലേിഘനീതങ്ങൾ വ്ത്സവപാനണങ്തിപലേുി പൂന്നേറ്റ് കാരടകാരൾകുി /

പുറ്തികാരൾകുി കാരൂട്തി ഒനരാറ കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ അമോപകമോയ ഉള്ളൂ. 

7. ഒരു പുറ്തി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുകുന്നതേറ്റ് പുഴിുവൻ കാരൂട്തിയായ്

പര്തിസരനതയുി  കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികപലേ്തിനീതേറ്റ് ഇടയാകുി എന്നുള്ള നീതമ്മുനട പുൻപ്തിൽ

വയേറ്റ്കാൻ പ്രതിമാശംപ്തികുന്ന വാദി,  വ്തിിചൊരണമോകാടത്തിയുനടമോയാ,  അപ്പത  നീൽ മോകാരാടത്തിമോയാ
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അനല്ലങ്തിൽ കൈമഹമോകാടത്തിമോയാ പുമ്പാനകാര ഒര്തികപലേുി ആവശം്നപ്പട്ടി  ്തിട്ടി  ്തില്ല എന്നതുി,

എസേറ്റ്.  എൽ.  പ്തി യുനട 'എത്തിർകാരക്തിയുനട പ്രതിമാപത്ാവകാരാശംത്തിനീതേറ്റ് അനീത്ായകാരൻ

നീതൽകാരുന്ന ഉതരത്തിൽ'  (റത  നീമോജായ്തിൻഡറ്തിൽ)   ഉൾ നപ്പടുതുന്ന പര്തിധിക്തി വനര

സുപ്രതിമാപത  നീിമോകാരാടത്തി പുൻപാനകാരയുള്ള വാദങ്ങളുള്ളുനട ഭാഗപാനണന്നതുി,  ഞങ്ങൾ

പ്രതിമാശംദ്തിമോചകാി.  അത്തിനീതുമോശംഷം വാി ഒരു 'വ്വഹാര പമോദ് ഫയൽ നിചെയുന്ന ഹർജ്തി'

(ഇിനർമോപലോകുട്ടി  റ്തി ആപ്ല്തിമോകഷം വാൻ)  വഴി്തി,  ഈ മോിചൊദ്ി ഉന്നയ്തിമോകആവശ്യമുണ്ടെ്തിടതു കാരൂടുതൽ

അട്തിസാനീതങ്ങൾ (പ്രതിമാഗ ഭൗആവശ്യമുണ്ടെസേറ്റ്)  ആവശം്നപ്പട്ടി  ്തിട്ടി  ുള്ളതുി,  ഈ ഘട്ടി  ത്തിനീതു മോശംഷം വാവുി ഈ

മോകാരാടത്തി അവധിക്തി നീതൽകാര്തിയ്തിട്ടി  ുള്ളതുപാണേറ്റ്.  ിചെുരുകത്തിൽ,   ഇവനയകുറ്തിചുള്ള

ഞങ്ങളുള്ളുനട വത  നീകണത്തിൽ,  ഈ വാദപാണേറ്റ് പര്തിമോശംാധിക്തിമോകആവശ്യമുണ്ടെതേറ്റ്;  പറ്തിചേറ്റ്,   പൂന്നേറ്റ്

മോകാരാടത്തികാരളുള്ളുി മോരഖനപ്പടുത്തിയ വസവു തയുനട  കാരനആവശ്യമുണ്ടെതൽ കാരണക്തിനപലേടുതാൽ

ഇതേറ്റ് പാപ്രതിമാതപാണേറ്റ്  ഞങ്ങൾകു  പര്തിമോശംാധിക്തികാനീതുള്ള വാദി. 

8. ആദ് ഘട്ടി  ത്തിൽ തനന്ന ഉന്നയ്തിച്തിട്ടി  ്തില്ലാതത്തിനീതാൽ,  ഈ വാദി

പര്തിമോശംാധിക്തികുന്നത്തിൽ നീത്തിന്നേറ്റ് എത്തിർകാരക്തികാരളുള്ളുനട വ്തിവരസനീതായ അഭ്തിഭാഷം വാകാരൻ

ഞങ്ങനളുള്ള പ്തിന്തിര്തിപ്പ്തികാൻ പ്രതിമാശംപ്തിച്തിട്ടി  ുള്ളതുി,  ആയത്തിനീതാൽ,  വസവു താപരപായ

അട്തിസാനീതങ്ങനളുള്ളാന്നുി ഇത്തിനീതായ്തി സാപ്തിച്തിട്ടി  ്തില്ലാതതുപാണേറ്റ്.  എന്ന്തിരുന്നാപലേുി,

കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ അമോപക, മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് പറുപട്തി എന്ന്തിവ പര്തിമോശംാധിക്തികുമോമ്പാൾ ഒറ

കാരുട്തിയായയ്ുനട കാരാര്ി  ഒര്തികപലേുി തർകത്തിപലേ്തില്ലായ്തിരുന്നു എന്നതാണേറ്റ്

കാരനആവശ്യമുണ്ടെത്തിയതേറ്റ്.  വ്ത്സവ ഭാഗങ്ങൾകായ്തി വ്ത്സവ കാരാരണങ്ങളുള്ളുആവശ്യമുണ്ടൊക്തി

എന്നത്തിപലേുി തർകപ്തില്ല,  അതായതേറ്റ് പൂന്നേറ്റ് പുറ്തികാരളുള്ളുമോടതുപായ്തി ഒനരാറ കാരൂട്തിയായമ്ോയ

ഉള്ളൂ;  കാരൂട്തിയായയ്്തിനപലേ വ്വസകാരളുള്ളുനട പലേിഘനീതപുആവശ്യമുണ്ടൊകാൻമോവആവശ്യമുണ്ടെ്തി  കാരുട്തിയാനാർ

എന്ന നീത്തിപലേയേറ്റ്കേറ്റ് എത്തിർകാരക്തികാരൾ നിചെയവതായ്തി ആമോരാപ്തികുന്നതേറ്റ്,  പൂന്നേറ്റ് ഭാഗതുി

വ്ത്സവങ്ങളുള്ളായ്തിരുന്നു.  എന്ന്തിരുന്നാപലേുി,  അകാര്ത്തിമോനപലേുള്ള വ്തിിചൊരണ

മോകാടത്തിയുനട കാരനആവശ്യമുണ്ടെതപലേ്തിനനീത പറ്തികാരടന്നേറ്റ്,  കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുതതായുള്ള

അപ്പത  നീൽ അമോതാറ്തിറ്തിയുനട കാരനആവശ്യമുണ്ടെതപലേുി,  അത്തിനീതുമോശംഷം വാി  കൈമഹമോകാടത്തിയുനട

സ്തിരത  നീകാരരണവുി ഉആവശ്യമുണ്ടൊയ്തിട്ടി  ുള്ളതായ,  ഭാഗങ്ങളുള്ള്തിനപലോന്ന്തിനിന പര്തിധിക്തി,  അതായതേറ്റ്,

3/476  -)൦ നീതമ്പർ പുറ്തി ഒഴി്തിനകാര,   അതരി ആമോരാപണങ്ങൾ ആത്ന്തികാരപായ്തി

അനീതുകാരൂപലേപായ്തില്ല.  അങ്ങനനീത,  വസവു തകാരളുള്ളുനട അന്തിപ മോകാരാടത്തിയുനട

കാരനആവശ്യമുണ്ടെതപലേ്തിപലേുി,  കാരൂടാനത പുനീതരവമോപലോകാരനീത അമോപകയ്തിപലേുി  ഒമോര കാരനആവശ്യമുണ്ടെതൽ

ഉആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്.

9. നീത്തിയപ തതവത്തിൽ,  ഈ മോകാരാടത്തികേറ്റ് പുൻപ്തിൽ ഉൾനപ്പനട,

'നീത്തിയപവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   ഒരു വ്തിവാദ്കാരി'  (question  of  law),   ഏതേറ്റ് ഘട്ടി  ത്തിപലേുി

പര്തിമോശംാധിക്തികാൻ കാരഴി്തിയുി എന്നേറ്റ് പറയുന്നതേറ്റ് വളുള്ളനര പലേളുള്ള്തിതപാണേറ്റ്.  ഒരു മോകാരസ്തിനീതേറ്റ്

വസവു താപരപായ അട്തിതറയ്തിടുകാരയുി,  അത്തിനിന നീത്തിയപപരപായ അനീതനരഫപലേങ്ങൾ

പര്തിമോശംാധിക്തികുകാരയുി നിചെയവ്തിട്ടി  ്തിനല്ലങ്തിൽ,  അതരി നീത്തിയപപരപായ അനീതനരഫപലേങ്ങൾ
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പര്തിമോശംാധിക്തികുന്നതേറ്റ് '  നീത്തിയപവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   ഒരു വ്തിവാദ്കാരി'(question  of  law)1

ആയ്തിര്തികുി.

10. അപ്പത  നീൽ മോപാകാരുവാൻ മോവആവശ്യമുണ്ടെ അട്തിസാനീതകാരാരണങ്ങളുള്ള്തിൽ

ഉൾനപ്പടുത്തിനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്,  ഒരു മോകാരസേറ്റ് ഉന്നയ്തികാനീതുള്ള നീത്തിയപപരപായ അട്തിതറ

നീത്തിർബന്ധപാനണന്നത്തിൽ സിശംയപ്തില്ല.  ിചെ്തിറൂര്തി സുബ്ബന്ന വ്തി.  കാരുഡപ്പ സുബ്ബന്ന2 -ൽ

ഈ മോകാരാടത്തി ഇത്തിനീതകാരി തനന്ന പര്തിമോശംാധിക്തികുകാരയുി സവത  നീകാരര്തികുകാരയുി നിചെയവ

പ്രതിമാപവർതനീത പ്രതിമാകാരപവുി, കാരൂടുതൽ അട്തിസാനീത കാരാരണങ്ങളുള്ളുി ആവശം്നപ്പടുന്നത്തിനീതുള്ള

അനീതുപത്തികായ്തി പ്രതിമാപമോത്കാര അമോപക നീതത  നീക്തി അതരി ഉതരവേറ്റ്

നീത്തിറമോവറ്തിയ്തിട്ടി  ുള്ളതാണേറ്റ്.

11. കാരണകാരേറ്റ്റ്തികട്ടി  േറ്റ് ഫയർ ഇൻഷം വാുറൻസേറ്റ് കാരമ്പനീത്തി v.   കാരാവനീതാഗേറ്റ്3 -  ൽ

താനഴിപ്പറയുന്ന വാകുകാരളുള്ള്തിൽ,  വാടൺ് പ്രതിമാപഭു  നീത്തിരത  നീക്തിച കാരാര്ങ്ങനളുള്ളകുറ്തിചുി

നീതപുകേറ്റ് ഉപമോയാഗപ്രതിമാപദപായ്തി പരാപർശം്തികാി:

"..........  ഒരു പ്രതിമാപപാണത്തിനിന നീത്തിർമ്മാണനതകുറ്തിമോചാ,  അനല്ലങ്തിൽ
വ്തിവാദങ്ങൾകതത  നീതപായ്തി സമ്മത്തിചമോതാ നതളുള്ള്തിയ്തികനപ്പടുകാരമോയാ
നിചെയവ വസവു തകാരനളുള്ളകുറ്തിമോചാ,  അവസാനീതനത മോകാരാടത്തിയ്തിൽ,

'നീത്തിയപവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   ഒരു വ്തിവാദ്കാരി'(question of law) ആദ്പായ്തി
ഉന്നയ്തികുമോമ്പാൾ,  നീതത  നീത്തിയുനട താൽപ്പര്ങ്ങൾകുമോവആവശ്യമുണ്ടെ്തി,  അമോപക
പര്തിഗണ്തികുന്നതേറ്റ് മോയാഗ്വുി  പ്രതിമാപമോയാജനീതകാരരവുപാണേറ്റ്.  അന്തിപ
അവമോപലോകാരനീതത്തിനിന മോകാരാടത്തി,  കാരത  നീഴിേറ്റ് മോകാരാടത്തിനയകാൾ വളുള്ളനര കാരുറചേറ്റ്
പ്രതിമാപമോയാജനീതകാരരപായ സാനീതതാണേറ്റ് സാപ്തിച്തിര്തികുന്നനതന്നേറ്റ്
പര്തിഗണ്തിചേറ്റ്,  “തർക വ്തിഷം വായവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   നീതല്ല

കാരാര്ങ്ങൾ”(question of fact) തത  നീരുപാനീത്തികാനത അമോപക തത  നീർപ്പാകാൻ
കാരഴി്തിയാതമോപ്പാൾ ആ പ്രതിമാകാരപി സവത  നീകാരര്തികുന്നത്തിനിന പ്രതിമാപമോയാജനീതി
സിശംയ്തികനപ്പടാി.” 

12. ഞങ്ങളുള്ളുനട വത  നീകണത്തിൽ,  അന്തിപ മോകാരാടത്തി ഘട്ടി  ത്തിൽ

ഉന്നയ്തികാൻ പ്രതിമാശംപ്തിച "നീത്തിയപവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   വ്തിവാദ്കാര"ങ്ങളുള്ളായ (question  of  law

ആയ),  സൂകപ്ായ്തി പര്തിമോശംാധിക്തിമോകആവശ്യമുണ്ടെതായ പാരാപത  നീററുകാരൾ,  സിക്തിപവപായ്തി

പ്രതിമാപത്തിപാദ്തികുന്നു.  ഈ ഘട്ടി  ത്തിൽ ഈ അമോപക പര്തിമോശംാധിക്തികുന്നത്തിൽ നീത്തിന്നേറ്റ്

ഞങ്ങനളുള്ള പ്തിന്തിര്തിപ്പ്തികുന്ന,  നീത്തിപലേവ്തിനപലേ മോകാരസ്തിൽ തത  നീരുപാനീതനപടുമോകആവശ്യമുണ്ടെ “തർക

വ്തിഷം വായവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   നീതല്ല കാരാര്ങ്ങൾ”(question  of  fact) ഒന്നുി തനന്ന ഇല്ല.

മോപൽപ്പറഞ്ഞ 'തർകപ്തില്ലാത വസവു തകാരൾ'  ഞങ്ങൾ പുമോന്നാട്ടി  േറ്റ് വച്തിട്ടി  ുആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്.  അങ്ങനനീത,

ഇതാമോണാ പര്തിമോശംാധിക്തികനപ്പമോടആവശ്യമുണ്ടെ "നീത്തിയപവുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി   വ്തിവാദ്കാരി"(question of

1  നയശംവനേറ്റ് ദ്തിയറാവു മോദശ്ു ഖേറ്റ് വ്തി. വാൽ ിചെന്ദേറ്റ് രാിിചെന്ദേറ്റ് മോകാരാതാര്തി 1950 എസേറ്റ് സ്തി ആർ 852

2 എ ഐ ആർ 1965 എസേറ്റ്  സ്തി  1325

3 1892 എ.സ്തി . 473
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law)  എന്നതുി  നീത്തിപലേവ്തിനപലേ മോകാരസ്തിൽ പാറങ്ങളുള്ളുമോആവശ്യമുണ്ടൊ  എന്നതുപാണേറ്റ്  ഒമോരനയാരു

മോിചൊദ്ി.

13. നീതമ്മൾ ബന്ധനപ്പട്ടി  ്തിര്തികുന്ന ട്തി നീത്തിയപി കൈമകാരകാരാര്ി നിചെയുന്ന

എി. പത  നീറാപ്തിതത  നീനീതുി പറുള്ളവരുി v.  നകാര. പരമോപശംവരൻ പ്തിള്ളയുി പറുള്ളവരുി4 എന്ന

മോകാരസ്തിനപലേ ഈ മോകാരാടത്തിയുനട ജുഡത  നീഷം വാ്ൽ പ്രതിമാപഖ്ാപനീതങ്ങളുള്ള്തിമോപലേകേറ്റ് നീതപുകേറ്റ് ഇമോപ്പാൾ

ത്തിര്തിയാി. ആ മോകാരസ്തിനിന  വസവു തകാരളുള്ള്തിൽ, രആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് കാരടപുറ്തികാരളുള്ളുപായ്തി ബന്ധനപ്പട്ടി  േറ്റ്  ഒനരാറ

കാരൂട്തിയായമ്ോയ ഉആവശ്യമുണ്ടൊക്തിയുള്ളൂ,  അമോത സപയി കാരുട്തിയാൻ രആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്

കാരടപുറ്തികാരളുള്ള്തിനപലോന്ന്തിമോനൽ കാരത  നീഴിേറ്റ്-കാരൂട്തിയായ ് ഉആവശ്യമുണ്ടൊക്തി.  വളുള്ളനരകാപലേി കാരഴി്തിഞ്ഞേറ്റ്,

കാരത  നീഴിേറ്റ്-കാരുട്തിയാനാനര കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികണനപന്നേറ്റ് ആവശം്നപ്പട്ടി  ുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെുള്ള മോകാരസേറ്റ്

നീതടപട്തികാരളുള്ള്തിൽ ഒരുപ്തിചേറ്റ് മോിചെർന്ന,  വ്ത്സവ സഹ-പങാളുള്ള്തികാരളുള്ളുനട വ്തിഹ്തിതത്തിമോപലേകേറ്റ്,

രആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് കാരടകാരൾ അനീതുവദ്തിചുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്,   ഒരു വ്തിഭജനീതി പ്രതിമാപാബപലേ്ത്തിൽ വന്നു.  വ്തിഭജനീതി

പൂപലേി യഥാർത്ഥ കാരൂട്തിയായ ് വ്തിഭജ്തികനപ്പട്ടി  ു എന്നുി,  അത്തിനീതാൽ,   കാരൂടുതപലോയുി

വ്തിഭജനീതത്തിനീതേറ്റ് പുമ്പായ്തി 'നീതടപട്തിയുനട കാരാരണി' (cause  of  action)  ഉയർന്നുവന്നമോപ്പാൾ,

യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത പുറ്തികാരളുള്ള്തിനപലോന്ന്തിമോനൽ പാപ്രതിമാതി,

കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ഉതരവുആവശ്യമുണ്ടൊകാരൂ എന്നുി പറയാൻ കാരഴി്തിയ്തിനല്ലന്നുി

അഭ്തിപ്രതിമാപായനപ്പട്ടി  ു.  അപ്പത  നീൽ മോകാരാടത്തിയുി,  കൈമഹമോകാടത്തിയുി,  ഒരു കാരടയുപായ്തി

ബന്ധനപ്പട്ടി  േറ്റ് പാപ്രതിമാതി കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ഉതരവേറ്റ് നീതൽകാര്തിയതേറ്റ് നകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്,  നീത്തിയപപരപായ

പ്തിശംകാരാനണന്നേറ്റ് പ്രതിമാപസവാവ്തിച്തിട്ടി  ുള്ളതുി,  അങ്ങനനീത,  പുകാരളുള്ള്തിപലോയ്തി ഇവ്തിനട

മോവർത്തിര്തിനചടുത വ്വസ കാരണക്തിനപലേടുതേറ്റ്,   കാരടകാരളുള്ള്തിനപലോന്നേറ്റ് കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു

നകാരാടുതു എന്ന കാരാരണതാൽ,  രആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് കാരടകാരൾകുി കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ

അനീതുവദ്തിച്തിട്ടി  ുള്ളതുപാണേറ്റ്.  

14. ഞങ്ങളുള്ളുനട കാരാഴ ാപ്പാട്തിൽ,  മോപൽപ്പറഞ്ഞ വ്തിധിക്തി,  നപാതി നീതാപലേ്തിനിനയുി

നീത്തിയപപരപായ തതവി ഉൾനകാള്ളുന്നു.  കാരൂട്തിയായ,്  കാരൂട്തിയാനീതേറ്റ് അങ്ങ്തിനനീത നിചെയാൻ

അവകാരാശംി നകാരാടുകാനത,  കാരുട്തിയാൻ,   കാരൂട്തിയായയ്േറ്റ്കു കാരത  നീഴി്തിപലേുള്ള തനിന

അവകാരാശംങ്ങൾ കൈമകാരപാറി നിചെയവു നകാരാആവശ്യമുണ്ടെുി,  പുഴിുവൻ നകാരട്ടി  ്തിടനതയുി “അനല്ലങ്തിൽ

അത്തിനിന ഏനതങ്തിപലേുി ഭാഗി”  കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുതു നകാരാആവശ്യമുണ്ടെുി,  കാരാരണി

ഉആവശ്യമുണ്ടൊക്തി എന്നത്തിനീതാൽ ട്തി നീത്തിയപത്തിനപലേ നസകൻ 11  നപലേ ഉപവ്തിഭാഗി (4)  നിന ഉപ-

ഖണ്തികാര (i)  നിന നീതഗ്നപായ വായനീത യാനതാരു സിശംയവുി ബാക്തി വയേറ്റ്കുന്ന്തില്ല.  ട്തി

വ്വസയുനട പലേിഘനീതനത അറ്തിയ്തിചുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്,  ഭൂവുടപ,  കാരുട്തിയാനീതേറ്റ്  ഒരു രജ്തിസ്റ്റർ

നിചെയവ മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ്  അയച്തിര്തികണനപന്നുി,    മോനീതാട്ടി  ത  നീസേറ്റ് പലേഭ്തിചേറ്റ് പുപ്പതേറ്റ് (30)

ദ്തിവസത്തിനീതുള്ള്തിൽ,  കാരുട്തിയാൻ,  മോകാരസ്സനീതുസ്സര്തിചേറ്റ്,   കൈമകാരപാറി അനല്ലങ്തിൽ

കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതേറ്റ്    അവസാനീത്തിപ്പ്തികുന്നത്തിൽ പരാജയനപ്പടുകാരയുി

നിചെയുമോമ്പാൾ,   കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികപലേ്തിനീതുള്ള അമോപക ഭൂവുടപയേറ്റ്കേറ്റ് സപർപ്പ്തികാി

4  (2010) 15 എസേറ്റ് സ്തിസ്തി 359
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എന്നുപാണേറ്റ് വ്വസ ആവശം്നപ്പടുന്നതേറ്റ്.  അത്തിനീതാൽ,  വാടകാരയേറ്റ് നകടുകുന്ന

സപലേത്തിനിന ഏനതങ്തിപലേുി ഭാഗി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുകുന്നതേറ്റ് പുഴിുവൻ

പര്തിസരതുനീത്തിന്നുി കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികാനീതുള്ള അവകാരാശംി നീതൽകാരുന്നു.  ിചെട്ടി  ി

അങ്ങനനീതയാണേറ്റ് വായ്തികുന്നനതന്നുി,  നീതമ്മുനട അഭ്തിപ്രതിമാപായത്തിൽ,

ഒറകാരൂട്തിയായയ്ാനണങ്തിൽ,  പുഴിുവനീതായ്തിട്ടി  ല്ല,  അത്തിനിന ഒരു ഭാഗത്തിനിന കാരാര്ത്തിൽ

പാപ്രതിമാതി കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ ഓർഡർ പാസാകുന്നതേറ്റ്,  ഉിചെ്തിതപായ്തിര്തിക്തില്ല

എന്നതുതനന്നയാണത്തിനിന നീത്ായപായ വ്ാഖ്ാനീതനപന്നുപാണേറ്റ്.  വ്വസകാരളുള്ളുനട

വ്ക്തപായ വായനീതയുി,  മോപൽപ്പറഞ്ഞ ജുഡത  നീഷം വാ്ൽ പ്രതിമാപഖ്ാപനീതങ്ങളുള്ളുി

കാരണക്തിനപലേടുകുമോമ്പാൾ,  ഈ നീത്തിർമോദ്ദേശംനതകുറ്തിചേറ്റ് സിശംയി ഇല്ല.  ഇതേറ്റ്

""സത്സന്ധപായുള്ള ആവശം്ത്തിനീതേറ്റ്"  എന്ന ഒരു മോകാരസല്ല.  കാരത  നീഴിേറ്റ് മോകാരാടത്തികാരൾ

വ്തിശംകാരപലേനീതി നിചെയവത്തിൽ,  ഒനരാറ കാരൂട്തിയായയ്ുനട അസവ്തിതവി വ്ക്തപായ്തി

കാരാണ്തികുന്ന ഈ മോകാരസ്തിൽ,  വസവു തയുനട കാരനആവശ്യമുണ്ടെതപലേുകാരൾ അവശം് വസവു തകാരളുള്ളായ്തി

സൂകപ്ായ്തി പര്തിമോശംാധിക്തിമോകആവശ്യമുണ്ടെത്തില്ല.  പര്തിസരത്തിനിന വ്തിവ്തിധിക ഭാഗങ്ങളുള്ള്തിൽ വ്ത്സവ

കാരാരണങ്ങൾ ഉന്നയ്തിച്തിട്ടി  ുി,  ഒനരാറ അറ്തിയ്തിപ്പേറ്റ് നീതൽകാരുന്നതുി,  ഒനരാറ

കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികൽ അമോപക സപർപ്പ്തികുന്നതുി തർകപ്തില്ലാത വസവു തയാണേറ്റ്.

അങ്ങനനീത,  കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുത്തിട്ടി  ുള്ളതേറ്റ് ഒരു  ഭാഗതേറ്റ് പാപ്രതിമാതപാനണങ്തിൽ

പുഴിുവൻ പര്തിസരതുി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുതു  എന്നേറ്റ് അപ്പത  നീൽവാദ്തി

ആമോരാപ്തികുനപന്നേറ്റ് പ്രതിമാപതത  നീക്തികുന്ന്തില്ല.   ഒരു ഭാഗി കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു

നകാരാടുതതുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ് പുഴിുവൻ സപലേവുി ഒഴി്തിവാകാൻ ബാധിക്സനീതാണേറ്റ് എന്നേറ്റ്

അപ്പത  നീൽ വാദ്തികാരൾ പ്രതിമാപമോത്കാരപായ്തി അവകാരാശംനപ്പടുന്ന്തില്ല എന്നത്തിൽ സിശംയപ്തില്ല,

എന്നാൽ അതേറ്റ് നീത്തിയപപരപായ സാനീതതേറ്റ് നീത്തിന്നേറ്റ് ഉയർന്നുവരുന്ന നീത്തിയപപരപായ

പര്തിണതഫപലേപാണേറ്റ്.

15. പുറ്തികാരളുള്ള്തിൽ രനആവശ്യമുണ്ടെണ്ണം  യഥാി കൈമകാരവശംത്തിപലേുആവശ്യമുണ്ടൊയ്തിരുന്നതുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെുി ഒരു

പുറ്തി ഒഴി്തിയുന്നതേറ്റ് സവത  നീകാരര്തിചതുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെുി,  ഈ അനീതനരഫപലേങ്ങനളുള്ളല്ലാി

അറ്തിഞ്ഞുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്,  കൈമഹമോകാടത്തിയുനട  വ്തിധിക്തി സവത  നീകാരര്തിക്തില്ലായ്തിരുന്നു എന്നേറ്റ്

എത്തിർകാരക്തിയുനട വ്തിവരസനീതായ അഭ്തിഭാഷം വാകാരൻ വാദ്തികാൻ

പ്രതിമാശംപ്തികുപായ്തിരുമോന്നാ.  എന്നാൽ,  പ്തിന്നത  നീടേറ്റ് കാരൂടുതൽ അട്തിസാനീതങ്ങൾ(grounds)

അഭ്ർത്ഥ്തികുകാരയുി അത്തിനീതുമോശംഷം വാി അവധിക്തി അനീതുവദ്തികുകാരയുി നിചെയവതായ്തി

നീതമ്മൾ അമോദ്ദേഹത്തിനീതേറ്റ് സപർപ്പ്തിചു.  അത്തിനീതാൽ,  മോപ്രതിമാകാരാസേറ്റ് ഒനബക്നീതുകാരൾ /  മോപ്രതിമാകാരാസേറ്റ്

അപ്പത  നീപലേുകാരൾ ഫയൽ നിചെയുന്നത്തിൽ നീത്തിന്നേറ്റ് എത്തിർകാരക്തികാരനളുള്ള  ആ ഘട്ടി  ത്തിൽ ഒന്നുി

തടഞ്ഞ്തിട്ടി  ്തില്ല,  അട്തിസാനീതങ്ങൾ (grounds)   കാരൂടുതപലോയ്തി  ഉയർത്തിനകാരാആവശ്യമുണ്ടെുള്ള

അമോപകയുനട സവഭാവി അറ്തിഞ്ഞ്തിട്ടി  ുി നിചെയരുനതന്നേറ്റ് അവർ തത  നീരുപാനീത്തിചു. 

16. അത്തിനീതാൽ,  എത്തിർകാരക്തികാരൾ പര്തിസരത്തിനിന ഒരു ഭാഗി

കാരത  നീഴിേറ്റ് വാടകാരയേറ്റ്കു നകാരാടുതു എന്ന കാരാരണതാൽ കാരുട്തിയാനാരുനട പര്തിസരി എന്നേറ്റ്
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പരാപർശം്തിച്തിര്തികുന്ന പുഴിുവൻസപലേത്തിനീതുി,   കാരുട്തിനയാഴി്തിപ്പ്തികാനീതുള്ള ഒരു

ഉതരവ്തിനീതേറ്റ് അർഹതയുനആവശ്യമുണ്ടെന്ന കാരാഴ ാപ്പാടാണേറ്റ് ഞങ്ങൾകുള്ളനതന്നുി,   ഉതരവേറ്റ്

അതനീതുസര്തിചേറ്റ് പാസാകുന്നതുപാണേറ്റ്. 

17.  മോകാരസ്തിനിന തന്ന്തിര്തികുന്ന വസവു തകാരളുള്ള്തിൽ,  ഞങ്ങൾ എത്തിർകാരക്തികാരൾകേറ്റ്

പര്തിസരി ഉമോപക്തികാൻ ആറേറ്റ് (6) പാസ നത സപയി നീതൽകാരുന്നു.

18. കാരക്തികാരനളുള്ള  അവരുനട സവനി നിചെപലേവേറ്റ് വഹ്തികുവാൻ വ്തിട്ടി  ുനകാരാആവശ്യമുണ്ടെേറ്റ്

അപ്പത  നീപലേുകാരൾ അതനീതുസര്തിചേറ്റ് അനീതുവദ്തികുന്നു.

................................ നജ.

[sanjay Kishan Kaul]

................................ നജ.

[K.M. Joseph]

നീത്ൂഡൽഹ്തി

2020    ജനീതുവര്തി   13-)൦ തത  നീയത്തി

ബാധിക്താ നീത്തിരാകാരരണി:  പ്രതിമാപാമോദശം്തികാര ഭാഷം വായ്തിൽ വ്തിവർതനീതി നിചെയവ വ്തിധിക്തിനീത്ായി
വ്വഹാര്തിയുനട ഭാഷം വായ്തിൽ പനീതസ്സ്തിപലോകുന്നത്തിനീതുള്ള നീത്തിയപ്രതിമാന്തിത ഉപമോയാഗനത
ഉമോദ്ദേശം്തിച്തിട്ടി  ുള്ളതാണേറ്റ്;  പമോറനതങ്തിപലേുി ആവശം്ങ്ങൾകായ്തി അതേറ്റ് ഉപമോയാഗ്തികാവുന്നതല്ല.
എല്ലാവ്തിധിക പ്രതിമാപാമോയാഗ്തികാരവുി ഔമോദ്ാഗ്തികാരവുപായ  ആവശം്ങ്ങൾകേറ്റ്  വ്തിധിക്തിനീത്ായങ്ങളുള്ളുനട
ഇിഗത  നീഷം വാേറ്റ് പത്തിപ്പാണേറ്റ് ആധിക്തികാരാര്തികാരി.  അതേറ്റ് എല്ലാ ആവശം്ങ്ങൾകുി നീതടപ്പാകുന്നത്തിനീതുി
നീതടപ്പ്തിപലോകുന്നത്തിനീതുി ആധിക്തികാരാര്തികാരപായ്തി തുടരുകാരയുി നിചെയുന്നതാണേറ്റ്.


